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البرصة/ الزوراء:
اعلن الناطق باس�م القائد العام للقوات 
املسلحة، اللواء يحيى رسول، اقالة قائد 
رشط�ة الب�رصة، الفريق رش�يد فليح، 
وتكليف الل�واء عباس ناج�ي بدال عنه، 
فيما تظاهر املئات يف محافظة البرصة، 
للمطالبة بالكش�ف عن قتلة الناشطني.

وقال رس�ول يف تغريدة ل�ه عىل “تويرت” 
تابعتها “الزوراء”: انه بناًء عىل توجيهات 
رئي�س مجل�س ال�وزراء القائ�د الع�ام 
للقوات املس�لحة، مصطف�ى الكاظمي، 
اقال وزير الداخلية الفريق رش�يد فليح 
م�ن مهام منصب قائ�د رشطة البرصة، 

ويكل�ف اللواء عب�اس ناجي ب�دالً عنه.
م�ن جهته، قال مراس�ل “ال�زوراء”: ان 
تظاهرات كبرية خرج�ت، امس االثنني، 
يف مناط�ق عدة م�ن محافظ�ة البرصة 
للمطالبة بالكش�ف عن قتلة الناشطني.

واضاف: ان املتظاهرين احرقوا االطارات 
ورفعوا الش�عارات تعبريا ع�ن غضبهم 
وتنديدا باالغتي�االت املتكررة التي تطال 
الناش�طني املدني�ني يف املحافظة.فيم�ا 
وج�ه محافظ البرصة، اس�عد العيداني، 
الق�وات االمنية بع�دم اس�تخدام القوة 
ض�د املتظاهري�ن، مؤكدا عدم الس�ماح 

باالعتداء عىل القوات االمنية.

بغداد/ نينا:
 اعل�ن وزي�ر الب�رتول والث�روة املعدنية 
امل�رصي، ط�ارق امل�ا، تجدي�د رسيان 
اتف�اق توري�د الخ�ام العراق�ي ملرص 6 
اش�هر.وقالت وزارة البرتول املرصية، يف 
بيان :” ان الوزير طارق املا، اشار خال 
لقائه س�فري الع�راق بالقاه�رة مندوبه 
الدائم ل�دى جامعة الدول العربية، احمد 
نايف الدليمي، امس، اىل استمرار رسيان 
اتفاق توريد الخام العراقي ملرص بكمية 
12 ملي�ون برميل مل�دة 6 اش�هر والذي 
يتّم تجدي�ده بانتظام”.واك�د املا خال 

اللقاء “اس�تعداد قطاع البرتول املرصي 
لتعزيز تواجد رشكات�ه يف العراق الفرتة 
املقبلة بمختلف انش�طة البرتول والغاز 
والبرتوكيمياوي�ات، خاص�ة ان رشكات 
انش�اء املرشوعات البرتولي�ة والصيانة 
تتمتع بس�جل عمل ناجح وممتد وخربة 
كبرية يف العمل داخ�ل العراق”.ولفت اىل 
“إمكانية تأسيس رشكة مرصية عراقية 
مش�رتكة يف مج�ال تنفي�ذ املرشوع�ات 
لرسعة تسهيل دخول الرشكات املرصية 
للعم�ل يف مرشوع�ات الب�رتول والغ�از 

بالعراق”.

نيوزيلندا/ متابعة الزوراء:
اعلنت رئيس�ة ال�وزراء النيوزيلندية، 
جاس�يندا أردير،ن إرجاء االنتخابات 
الترشيعي�ة املقررة يف 19 س�بتمرب/

األول  أكتوبر/ترشي�ن   17 إىل  أيل�ول 
بس�بب الطف�رة الجدي�دة يف تف�ي 
فريوس كورونا يف الباد، وما تسببت 
به من عرقلة للحملة االنتخابية، وفق 
ما أعلنته، امس االثنني.وقالت أرديرن 
إن “ه�ذا الق�رار يمن�ح كل األحزاب 
الوق�ت للقي�ام بالحمل�ة االنتخابية 
ع�ىل مدى األس�ابيع التس�عة املقبلة 

ووقتا كافيا للجنة االنتخابية لضمان 
إج�راء االنتخابات”.وكان�ت رئيس�ة 
الوزراء قد قالت األسبوع املايض إنها 
ال تس�تبعد تأجيل االنتخابات بسبب 
استمرار انتش�ار الوباء يف الباد.ولم 
تج�د زعيم�ة ح�زب العمال )يس�ار 
وس�ط( ب�دا م�ن تأجي�ل االنتخابات 
بعدم�ا اضط�رت األح�زاب إىل تعليق 
حماته�ا االنتخابي�ة بس�بب ع�ودة 
الوب�اء إىل الظهور يف بلد ش�كل مثاال 
يحتذى يف حسن إدارة األزمة الصحية 

الناجمة عن كوفيد19-.

بروكسل/ متابعة الزوراء:
دعا وزي�ر خارجية االتح�اد األوروبي، 
التوق�ف  إىل  تركي�ا  بوري�ل،  جوزي�ب 
“فورا” عن أنش�طة التنقيب عن الغاز 
يف البحر األبيض املتوس�ط، بعد إعانها 
توسيع هذه العمليات.واعترب بوريل، يف 

بيان نرشه مكتبه، أن “ما أعلنته أنقرة 
يؤجج لألس�ف التوتر وانع�دام األمن”. 
وق�ال املس�ؤول األوروبي إن�ه ويف ظل 
التوتر يف رشق املتوس�ط، “يساهم هذا 
اإلع�ان يف تقويض الجهود الس�تئناف 
الح�وار واملفاوضات” كما لن يس�اهم 

يف خفض حدة التوتر الذي “هو السبيل 
الوحيد نحو االستقرار والحلول الدائمة، 
كما أكد مجددا وزراء الخارجية “ خال 
اجتماع عرب الفيديو ل�وزراء الخارجية 
“الس�لطات  بوري�ل  األوروبيني.ودع�ا 
ف�ورا  أنش�طتها  وق�ف  إىل  الرتكي�ة 

واطاق حوار بحس�ن نية م�ع االتحاد 
األوروبي”.واألح�د، أعلن�ت أنق�رة أنها 
ستوس�ع نطاق عملياتها الستش�كاف 
حقول الغاز يف منطقة متنازع عليها يف 
رشق املتوس�ط يف تحد لدعوات االتحاد 
األوروبي لخفض حدة التوتر.ويف مذكرة 

ن�رشت الليلة املاضية، ذك�رت البحرية 
الرتكي�ة أن س�فينة “ياف�وز” للتنقيب 
عن الغاز املنترشة قبالة سواحل قربص 
منذ أشهر، س�تقوم بأنشطتها من 18 
15 س�بتمرب/أيلول  إىل  أغس�طس/آب 

جنوب غرب الجزيرة.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
االثنني، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت 
و94  جدي�دة  اصاب�ة   3202 تس�جيل 
حالة وفاة وش�فاء 3571 حالة، حددت 
دائرة صحة الرصاف�ة التوزيع الجغرايف 
املناطق.وذك�رت  حس�ب  لاصاب�ات 

الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: انه »تم تسجيل 3202 حالة اصابة 
جديدة ، توزعت كما ييل: بغداد الرصافة 
383، بغ�داد الك�رخ 130، مدينة الطب 
71 ، النج�ف 174، الس�ليمانية  134 ، 
أربي�ل 213، ده�وك  116، كرباء 243، 
كركوك 106، دياىل  137، واس�ط  207 ، 
البرصة  228، ميسان 142 ، بابل 319 ، 

الديوانية 56، ذي قار 133، االٔنبار 136، 
املثن�ى  127، نين�وى 74 ، ص�اح الدين 
73.واضافت: انه تسجيل )3571( حالة 
شفاء موزعة كالتايل: بغداد / الرصافة 
291، بغداد / الكرخ 453، مدينة الطب 
81، النج�ف االرٔشف 233، الس�ليمانية 
912، أربيل 116، كرب�اء 241، كركوك 
155، دي�اىل 54، واس�ط 31 ، الب�رصة 

302، ميس�ان 87، بابل 182، الديوانية  
96 ، ذي قار 95، االٔنبار 48 ، نينوى 174 
، صاح الدين 20. واشار اىل أن »الوفيات 
لي�وم امس بلغت 94 حال�ة موزعة كما 
ي�يل: بغداد الرصاف�ة 4، بغداد الكرخ 3، 
مدينة الطب 2، السليمانية 9، أربيل 10، 
دهوك 5، كرباء 9، كركوك 11، دياىل 1، 
واسط 3، البرصة 9، ميسان 2، بابل 11، 

الديواني�ة 2، ذي قار 2، املثنى 2، نينوى 
6، ص�اح الدي�ن 3«. وتابع: »تم فحص 
) 21403( انموذج�ا يف جميع املختربات 
املختص�ة يف العراق له�ذا اليوم )امس(؛ 
وأن املجموع ال�كيل للنماذج املفحوصة 
منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق بلغ 

) 1304331 ( فحصا«،

الزوراء / يوسف سلمان:
تش�هد اروق�ة مجل�س الن�واب ح�راكا مكثف�ا 
الس�تئناف عقد الجلس�ات االعتيادية حضوريا 
بعد توق�ف قرسي ألكثر من ش�هري�ن بس�بب 
تف�ي جائحة كورون�ا، فيما افصح�ت اللجنة 
الت�ي  الزمني�ة  النيابي�ة ع�ن امل�دة  القانوني�ة 

تحتاجها الس�تكمال قانون االنتخابات الجديد، 
وارساله اىل رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
وق�ال عض�و اللجن�ة، النائب حس�ني العقابي، 
ل�«ال�زوراء«: ان »اج�راءات اس�تكمال ملح�ق 
قانون االنتخابات الخاص�ة بالدوائر االنتخابية 
يحتاج اىل ش�هر واحد فقط ليك�ون جاهزا، أما 

عقد جلس�ات مجلس النواب من عدمه فمتعلق 
برئاس�ة الربملان ».واض�اف ان »هناك تحركات 
اليج�اد آلية واضح�ة ومحددة لتقس�يم الدوائر 
االنتخابية، والتي من دونها سندخل يف تعقيدات 
ال نهاية لها«. مبينا  ان »االتفاق عىل آلية تقسيم 
املحافظة اىل عدة دوائر، سيستغرق بحدود شهر 

لتكون جاهزة ».واوضح ان »الخيار املنطقي هو 
ان تكون املحافظة دائرة واحدة واعتماد املرشح 
األعىل اصوات�ا بغض النظر عن ف�وز قائمته أو 
خس�ارتها، وهذه الخطوة ستس�تغرق أسبوعا 

واحدا فقط الستكمالها«. 

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 180 ألفاً وحاالت الشفاء تسجل رقما قياسيا 

القانونية النيابية تفصح لـ          عن التوقيت الزمين إلكمال قانون االنتخابات اجلديد

بعد تسجيل أكثر من 3200 إصابة و94 حالة وفاة 

بغداد/الزوراء:
اص�درت وزارة املالي�ة، ام�س االثنني، توضيحا بش�أن 
تس�وية االمور املالية مع اقليم كردس�تان، وفيما اكدت 
رضورة امليض يف الحوار لتطبيق االتفاقية املؤقتة بشأن 
الكم�ارك وإي�رادات النف�ط، رجح�ت تقديمه�ا موازنة 
2020 قب�ل نهاي�ة ايل�ول املقبل.وقالت ال�وزارة يف بيان 
تلقت “الزوراء” نسخة منه: إنه “عندما تولت الحكومة 
يف ش�هر آي�ار 2020، تق�رر عدم امليض ف�ورا يف صياغة 
موازن�ة ع�ام 2020 اىل حني اس�تقرار أس�عار النفط يف 
األسواق العاملية لغرض معرفة اإليرادات األكثر وضوحاً، 
وكان عىل ال�وزارة أيضاً أن تعوض اإليرادات املرتتبة عن 
انهيار أس�عار النفط وانخفاض الطلب عليه والتزامات 
الع�راق بموج�ب اتفاقية أوب�ك باص”.وأش�ارت إىل أن 

“وب�اء ف�ريوس كورونا أدى اىل نش�وء طلب�ات إضافية 
عىل نفقات الدول�ة، فضاً عن اإلضافات الكبرية جداً اىل 
الرواتب العامة نتيجة اىل االلتزامات الحكومية السابقة 
يف مجال العمالة والتوظيف، كما يتعني عىل وزارة املالية 
أن تتعام�ل مع العدد الكبري م�ن الخريجني الجدد الذين 
ينتظرون وظائف من الدولة يف ظل عدم استقرار أسعار 
النفط يف األس�واق العاملية وانخفاض اإلي�رادات املتأتية 
عنه.وأضافت الوزارة أنه “جرى خال شهر آيار /2020 
أن وافق�ت الحكومة عىل تحوي�ل )400( مليار دينار اىل 
حكومة إقليم كردستان يف حالة الطوارئ لتلبية مطالب 
موظفي حكومة اإلقليم الذين لم يس�تلموا رواتبهم منذ 

أشهر عدة.

دمشق/ متابعة الزوراء:
قتل جن�دي يف الجيش الس�وري، وأصيب 
اثن�ان آخران بينهما ضاب�ط برتبة مازم 
بجروح يف اش�تباك مع مدرعات لاحتال 
األمريك�ي بريف الحس�كة، فيم�ا قامت 
الق�وات األمريكي�ة بإس�عاف مصابيها.
وأف�اد مص�در يف محافظة الحس�كة بأن 
“عنارص حاجز “رشو” يف الجيش العربي 
الس�وري يف قرية تل الذهب جنوب رشقي 
القامش�يل بري�ف الحس�كة منع�وا رتاً 
مك�ون من 4 مدرعات لاحتال األمريكي 
م�ن العبور ع�رب الحاج�ز املذك�ور، كان 
قادم�ا من جه�ة بلدة ت�ل ب�راك الواقعة 
تحت س�يطرة تنظيم “قس�د” املوايل له”.
وأض�اف املصدر ب�أن “اش�تباكاً مبارشاً 

وق�ع بني الطرف�ني ما أدى إىل استش�هاد 
جندي يف الجيش العربي السوري وإصابة 
اثنني آخرين بجروح بينهما ضابط برتبة 
“مازم”، حيث تم إس�عافهما إىل املشفى 
الوطن�ي يف القامش�يل الحكوم�ي لتلقي 
الع�اج بعد تعرضهم للرصاص املبارش يف 
الس�اقني واألفخاذ”.وتاب�ع بأن “عنارص 
الجيش العربي الس�وري منعوا املدرعات 
م�ن العب�ور، حيث الت�زال متوقف�ة عند 
إحدى حواجز تنظيم “قس�د” عىل أطراف 
القري�ة”.يف ه�ذه األثناء، أك�دت مصادر 
أهلية ل�”س�بوتنيك” ب�أن عددا من جنود 
جي�ش األمريك�ي أصيبوا بج�روح بليغة 
برصاص عنارص الجيش العربي السوري 

خال االشتباك.

أكد وجود تعهدات برملانية إلجناز قانون االنتخابات خالل مدة وجيزة

الزوراء/ حسني فالح:
ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  كش�ف 
لش�ؤون االنتخاب�ات، عبد الحس�ني 
الهنداوي، عن اس�تعدادات الحكومة 
إلجراء االنتخابات املبكرة من النواحي 
الفني�ة واملالي�ة واالمني�ة، وفيما اكد 
وج�ود تعهدات برملانية إلنجاز قانون 
االنتخابات خال فرتة وجيزة، اش�ار 
اىل ان الفرتة ما قبل موعد االنتخابات 
واكم�ال  املعوق�ات،  لتذلي�ل  كافي�ة 

متطلبات اجرائها.
وقال الهنداوي يف حديث ل�”الزوراء”: 
إلج�راء  والتمهي�د  االس�تعدادات  ان 
االنتخاب�ات املبك�رة ب�دأت م�ن قبل 
الحكوم�ة، حيث اجتمع�ت الحكومة 
اكث�ر م�ن مرة م�ع املفوضي�ة العليا 
االول  االجتم�اع  وكان  لانتخاب�ات، 
موع�د  تحدي�د  امكاني�ة  لبح�ث 
االنتخاب�ات. الفت�ا اىل: ان املفوضي�ة 
طلبت اجراءها بعد 9 اش�هر تقريبا، 
بينم�ا رئي�س ال�وزراء اك�د رضورة 
اجرائه�ا بعد 10 اش�هر، فت�م تحديد 
موع�د االنتخاب�ات يف الس�ادس م�ن 
حزي�ران 2021.واض�اف: ان قان�ون 
االنتخابات فيه مش�كلة، لعدم اكمال 
الج�داول الخاصة بالدوائ�ر املتعددة. 
مبينا: ان القانون صوت عليه مجلس 
8 اش�هر، وكان  الن�واب قب�ل نح�و 
ينص ع�ىل الدوائر االنتخابية املتعددة 
والرتش�يح الفردي والفوز باالغلبية.

واش�ار اىل: ان هناك وعودا وتعهدات 
إلنج�از  الن�واب  مجل�س  قب�ل  م�ن 
القان�ون خال فرتة وجيزة، الس�يما 
بع�د الحوارات ما بني رئي�س الوزراء 
ورئي�س مجلس الن�واب، وبالتباحث 
والتش�اور م�ع رئي�س الجمهوري�ة 
ورؤس�اء الكت�ل السياس�ية. مؤكدا: 

ان هناك مش�كلة يف قان�ون املحكمة 
االتحادي�ة ال�ذي ينبغي من الس�لطة 
الترشيعي�ة ايجاد حل ل�ه، وترشيعه 
ان  اىل:  املقبلة.ولف�ت  الف�رتة  خ�ال 
املالي�ة  الناحي�ة  م�ن  االس�تعدادات 
واالمنية والفنية، السيما فيما يتعلق 
وغريه�ا،  التج�ارة  وزارة  بمخ�ازن 

كلها تمت مناقش�تها م�ع املفوضية 
والجه�ات املعنية، ووضع�ت الحلول 
املناس�بة واالجراءات الكفيلة بتذليل 
ان  مبين�ا:  واملعوق�ات.  العقب�ات 
الحكوم�ة س�تغطي االم�وال الازمة 
إلجرائها، وكذل�ك القوات االمنية عىل 
اس�تعداد لحماية العملية االنتخابية.

رئي�س  ارصار  س�بب  ان  واوض�ح: 
الوزراء عىل اجراء االنتخابات املبكرة، 
وال�ذي ج�اء م�ن اولوي�ات برنامجه 
الحكومي، يأتي تنفيذا لطلب الشارع 
العراق�ي واملرجعي�ة الدينية. مش�ريا 
اىل: ان املس�ألة االخرى كيفية تطبيق 
القان�ون، وهذا تقع مس�ؤوليته عىل 
عاتق املفوضية لكونها الجهة املعنية 
باالنتخابات، وكما معلوم ان مجلس 
املفوض�ني الجدي�د هم م�ن القضاة 
الذي�ن لديهم خربات وتج�ارب جيدة 
يف املجاالت القضائية، فهم يحتاجون 
اىل وق�ت الكتس�اب الخ�ربة بمج�ال 
االنتخابات. واكد الهنداوي: ان الوقت 
املتبق�ي قبل اج�راء االنتخابات كاٍف 
إلكمال جمي�ع املتطلبات االساس�ية 
لانتخاب�ات. مبين�ا: ان املوعد املقرر 
ويمك�ن  دراس�ة،  وف�ق  ع�ىل  ح�دد 
معالج�ة بع�ض املش�اكل الت�ي ق�د 
تح�دث خال هذا املوع�د كامتحانات 
املدارس وغريها.واشار اىل: ان جميع 
وجه�ات النظ�ر بش�أن االنتخاب�ات 
قب�ل  م�ن  ومس�موعة  محرتم�ة 
الحكومة. موضحا: ان رئيس الوزراء 
يف االجتم�اع االخ�ري ال�ذي عق�د قبل 
اي�ام وجه تعليمات لكل الوزارات بأن 
تجي�ب ع�ىل رس�ائل املفوضية خال 
72 س�اعة، وحم�ل الوزراء نفس�هم 
املسؤولية عىل ان ال ترتك املسألة ملدير 

او مسؤول ثانوي.

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:
أسئلة  إن  االثنني،  امس  الرتبية،  وزارة  اعلنت 
أن  املقرر  من  التي  اإلعدادية  املرحلة  امتحانات 
ظروف  سرتاعي  املقبل،  أيلول  من  األول  يف  تبدأ 
امتحانات  »أسئلة  إن   : الوزارة  الطلبة.وقالت 
الطلبة«. ظروف  سرتاعي  اإلعدادي  السادس 

هناك  أن  الوزارة  ذكرت  منفصل،  سياق  ويف 
»مقرتحات ونقاشات متواصلة حول آلية العام 
أعلنت،  الرتبية  وزارة  املقبل«.وكانت  الدرايس 
األحد، تكثيف جهودها إلنجاح امتحانات املرحلة 

اإلعدادية.

الرتبية: أسئلة امتحانات السادس 
اإلعدادي سرتاعي ظروف الطلبة

إقالة قائد شرطة البصرة الفريق رشيد 
فليح وتكليف اللواء عباس ناجي بدال عنه

تصعيد يف البصرة للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطني

مصر تعلن جتديد سريان اتفاق 
توريد اخلام العراقي هلا ستة أشهر

رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤجل االنتخابات 
التشريعية بسبب تفشي كورونا

املالية توضح تسوية األمور مع كردستان وترجح 
تقديم موازنة 2020 قبل نهاية أيلول 

قتلى وجرحى يف اشتباك مسلح بني اجليشني 
السوري واألمريكي بريف احلسكة

أكدت ضرورة املضي بتطبيق اتفاقية الكمارك وإيرادات النفط

علماء أمريكيون: تاريخ ظهور كورونا يعود قبل 8 سنوات يف الصني

االخريةدراسة : فريوس »كورونا« يقتل الرجال اكثر من النساء

ص 2

 

مال طالل: جملس الوزراء يشكل جلنة إلجياد حلول 
الستيعاب محلة الشهادات العليا عرب موازنة ٢٠٢١

اليوم.. الكاظمي يتوجه إىل واشنطن

الزوراء/ دريد سلمان:
أك�د املتح�دث باس�م رئي�س ال�وزراء، أحمد 
م�ا ط�ال، أن رئي�س الحكوم�ة، مصطفى 
اىل  الثاث�اء،  الي�وم  س�يتوجه،  الكاظم�ي، 
واش�نطن لخوض مباحث�ات يف املجال األمني 
واالقتص�ادي والصح�ي والطاقة، وس�يلتقي 
الرئيس األمريك�ي، دونالد ترامب، وفيما لفت 
اىل اتخ�اذ ق�رار بتعيني أكثر م�ن الفي طبيب 
وتعي�ني ذوي املهن الطبية والخريجني، أش�ار 
اىل عدم وجود حديث يف مجلس الوزراء بش�أن 
التجنيد اإللزامي.وق�ال ما طال، يف مؤتمره 
الصحفي االسبوعي، الذي حرضته »الزوراء«: 
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  إن 
سيتوجه، اليوم الثاثاء، إىل واشنطن للتباحث 
م�ع الحكوم�ة األمريكي�ة يف املج�ال األمن�ي 
واالقتص�ادي والصح�ي والطاق�ة. مبين�ا أن 
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسني سيلتقي 
اط�ار  يف  بومبي�و  ماي�ك  االمريك�ي  نظ�ريه 
املرحلة الثانية من الحوار االسرتاتيجي والذي 
س�تتبعه جوالت اخرى.وأوضح: أن الكاظمي 
س�يلتقي الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، يف 
يوم الخمي�س املقبل املواف�ق 20 آب الجاري. 
مبين�ا: أن الوف�د العراق�ي يضم أكث�ر من 20 
خبريا يرتأس�هم وزير الخارجية فؤاد حسني.
وأشار اىل: أن نهج الحكومة هو دعم استقرار 
املنطقة وعدم الدخول بسياسة املحاور. الفتا 
اىل أن زي�ارة الكاظم�ي للس�عودية م�ا زالت 
قائم�ة، وه�و س�يزور األردن بعد واش�نطن.
وتابع: أن رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 

ملحارب�ة  الش�جاعة  امت�اك  رضورة  يؤك�د 
البريوقراطية. مشريا اىل إطاق مجلس الوزراء 
لوثائق خريجي الكليات، وقرر تش�كيل لجنة 
إليج�اد حل�ول الس�تيعاب حملة الش�هادات 
العلي�ا عرب موازن�ة 2021 والتي س�تخصص 
ج�زءاً كبرياً من درجات الحذف واالس�تحداث 
لحمل�ة الش�هادات العليا.وبني م�ا طال: ان 
مجلس ال�وزراء أقر توحيد س�احتي التعرفة 
الكمركية بميناء أم قرص وتس�ميتها بساحة 
الرتحيب الكربى.وبخصوص التجنيد اإللزامي 
الذي أش�عل مواقع التواص�ل االجتماعي، قال 
ما طال: ال يوجد حديث داخل أروقة مجلس 
الوزراء بش�أن قانون التجني�د اإللزاميوحول 
االنتخابات، أكد ما طال، اس�تعداد الحكومة 

إلجرائها يف موعدها املحدد.

االحتاد األوروبي يدعو تركيا لوقف التنقيب عن الغاز يف البحر املتوسط “فورا”
بعد إعالن أنقرة توسيع عمليات التنقيب 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أصدرت »قوات الدفاع الشعبي« ل�«حزب العمال الكردستاني الرتكي« بيانا أكدت من خاله إسقاطها 
ملروحية تركية يف الرشيط الحدودي العراقي الرتكي.وأصدر املركز اإلعامي ل�«قوات الدفاع الشعبي 
الكريا يف منطقة حفتانني  التي نفذتها قوات  العمليات األخرية  بيانا حول   ،)HPG( »الكردستاني
ضد الجيش الرتكي، مؤكدا إسقاطها ملروحية تركية وإصابة أخرى وإجبارها عىل االنسحاب.وأفاد 
بأن »قوات الدفاع الشعبي الكردستاني« نفذت بتاريخ السادس عرش من أغسطس يف تمام الساعة 
استهدفوا من خالها طائرة مروحية من نوع »سكورسكي« يف  العارشة صباحا عملية عسكرية 
ساحة جارجا بمنطقة زاغروس، وتمكنت من تحقيق إصابة مبارشة وإسقاط إحدى املروحيات 
إصابات  تحقيق  من  القوات  تمكنت  األوىل،  املروحية  إسقاط  من  دقائق   10 »بعد  الرتكية.وأضاف 
مبارشة يف مروحية ثانية من نوع »سكورسكي« وأجربتها عىل الفرار باتجاه منطقة كفر بوالية 

غوملرك الكردستانية«.وكشف البيان عن مقتل عنرص من قوات الكريا، وتدعى روجبني فاريل.

حزب العمال الكردستاني يعلن إسقاط 
مروحية تركية

احتجاجات نسوية شرق بغداد للمطالبة بتعديل قانون مناهضة العنف االسري

نص جلسة جملس الوزراء ص2  



املالية توضح تسوية األمور مع كردستان وترجح تقديم موازنة 2020 
قبل نهاية أيلول  القانونية النيابية تفصح لـ         عن التوقيت 

الزمين إلكمال قانون االنتخابات اجلديد

الكاظمي: هناك من يسعى إىل إعاقة العمل اجلاد والطموح لكننا عازمون على املضي

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 180 ألفاً وحاالت الشفاء تسجل رقما قياسيا 

علماء أمريكيون: تاريخ ظهور كورونا يعود قبل 8 سنوات يف الصني

بغداد/الزوراء:
اصدرت وزارة املالية، امس االثنني، 
االمور  تسوية  بشأن  توضيحا 
اقليم كردستان، وفيما  املالية مع 
الحوار  يف  امليض  رضورة  اكدت 
بشأن  املؤقتة  االتفاقية  لتطبيق 
النفط، رجحت  الكمارك وإيرادات 
تقديمها موازنة 2020 قبل نهاية 

ايلول املقبل.
تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
»الزوراء« نسخة منه: إنه »عندما 
آيار  شهر  يف  الحكومة  تولت 
يف  فورا  امليض  عدم  تقرر   ،2020
صياغة موازنة عام 2020 اىل حني 
استقرار أسعار النفط يف األسواق 
اإليرادات  معرفة  لغرض  العاملية 
األكثر وضوحاً، وكان عىل الوزارة 
املرتتبة  اإليرادات  تعوض  أن  أيضاً 
عن انهيار أسعار النفط وانخفاض 
العراق  والتزامات  عليه  الطلب 

بموجب اتفاقية أوبك بالص«.
فريوس  »وباء  أن  إىل  وأشارت 
طلبات  نشوء  اىل  أدى  كورونا 
الدولة،  نفقات  عىل  إضافية 

الكبرية  اإلضافات  عن  فضالً 
جداً اىل الرواتب العامة نتيجة اىل 
االلتزامات الحكومية السابقة يف 
كما  والتوظيف،  العمالة  مجال 
يتعني عىل وزارة املالية أن تتعامل 
الخريجني  من  الكبري  العدد  مع 
وظائف  ينتظرون  الذين  الجدد 
استقرار  عدم  ظل  يف  الدولة  من 
أسعار النفط يف األسواق العاملية 
املتأتية  اإليرادات  وانخفاض 

عنه.
أنه »جرى خالل  الوزارة  وأضافت 
وافقت  أن   2020/ آيار  شهر 
الحكومة عىل تحويل )400( مليار 
كردستان  إقليم  حكومة  اىل  دينار 
مطالب  لتلبية  الطوارئ  حالة  يف 
الذين  اإلقليم  حكومة  موظفي 
أشهر  منذ  رواتبهم  يستلموا  لم 
مرهوناً  التمويل  هذا  وكان  عدة، 
بالدخول يف مباحثات مع حكومة 
اإلقليم لحل جميع القضايا العالقة 
وحكومة  االتحادية  الحكومة  بني 
النفطية  اإليرادات  حول  اإلقليم 

وغري النفطية«.

املباحثات  بدأت  »قد  أنه  وتابعت 
اىل  للتوصل  متعددة  جوالت  يف 
االلتزامات  ضوء  يف  نهائي  اتفاق 
عىل  وبناًء  الجانبني،  بني  املتبادلة 
املالية  تقم وزارة  لم  االتفاق  أصل 
بأي تحويالت مالية اىل اإلقليم منذ 
تدهورت  ذلك  ومع  نيسان،  دفعة 
إقليم  لحكومة  املالية  الظروف 
أخرى  مرة  وجرى  كردستان 
املالية  وزارة  اىل  طلبات  تقديم 
لتوفري التمويل لها من اجل االيفاء 

بنفقات رواتب موظفيها«.
جرى  »قد  أنه  الوزارة  وبينت 
)مرفقة(  نقاط  سبع  من  اتفاق 
ورئيس  الوزراء  رئيس  دولة  بني 
إبرامه  تم  اإلقليم  حكومة  وزراء 
يف 2020/8/15 تمت عىل أساسه 
تمويل  اىل  املالية  وزارة  دعوة 
آب/2020  يف  دينار  مليار   )320(
مبني  املبلغ  هذا  وأن  اإلقليم،  اىل 
الوزارة  تخمينات  عىل  أساساً 
النفقات  اإلقليم من  لنسبة حصة 
تخمينات  منها  وتنزل  االتحادية، 
اإلقليم  واردات  عن  املالية  وزارة 

النفطية وغري النفطية« .
املبلغ  أن  رأت  »الوزارة  أن  وزادت 
الحالية،  الظروف  ظل  يف  املذكور 
التي  النية  حسن  أجواء  إطار  ويف 
الحكومة  بني  املباحثات  سادت 
إقليم  وحكومة  االتحادية 
طلب  أن  عىل  وبناًء  كردستان، 
العامة  األمانة  املقدم من  التمويل 
ملوافقة  املتضمن  الوزراء  ملجلس 
يندرج  فيها،  القانونية  الدائرة 
الحقاً  وسيعدل  املعقول  ضمن 
باالحتساب  النقصان  أو  بالزيادة 
االتحادية  الحكومة  بني  النهائي 
كل  عىل  وبناًء  اإلقليم،  وحكومة 
هذا  عىل  املالية  وزارة  وافقت  ذلك 
وأذنت   ،2020/8/17 يف  الطلب 
دينار  مليار   )320( مبلغ  بتمويل 
اىل حكومة إقليم كردستان لشهر 

آب /2020 ».
وأكدت وزارة املالية رضورة امليض 
يف الحوار لتطبيق االتفاقية املؤقتة 
بالكمارك  يتعلق  ما  يف  املرفقة 
اإلقليم   والتزام  النفط  وإيرادات 
وتسوية  بالس(  )اوبك  باتفاقية 

للتجارة  العراقي  املرصف  ديون 
TBI، ويجب أن يتم ذلك خالل 30 

يوما.
التمويالت  »إجمايل  أن  وأفصحت 
منذ  املالية  وزارة  بها  قامت  التي 
 )1،360( هي  السنة  هذه  بداية 
الحكومة  خالل  من  دينار  ترليون 
السابقة و)720( مليار دينار من 
قبل الحكومة الحالية بما مجموعه 

)2.080( ترليون دينار« .
وختمت وزارة املالية بأنه »ستقدم 
وزارة املالية مرشوع قانون املوازنة 
لعام /2020 قبل نهاية أيلول املقبل 
تحديد  وسيتم  السنة،  هذه  من 
التمويالت اىل حكومة اإلقليم، ويف 
مرشوع  عىل  املوافقة  إتمام  حالة 
لعام  االتحادية  املوازنة  قانون 
الوزراء  مجلس  قبل  من   2020/
أساساً  فستوفر  النواب،  ومجلس 
قانونياً ومستمراً وواضحاً للمبالغ 
املخصصة لإلقليم، وستبني وزارة 
للتمويالت  املايل  األساس  املالية 
يف  نهائي  بشكل  اإلقليم  لحكومة 

موازنة عام 2021 ».

الزوراء / يوسف سلمان:
الستئناف  مكثفا  حراكا  النواب  مجلس  اروقة  تشهد 
قرسي  توقف  بعد  حضوريا  االعتيادية  الجلسات  عقد 
ألكثر من شهريـن بسبب تفيش جائحة كورونا، فيما 
افصحت اللجنة القانونية النيابية عن املدة الزمنية التي 
تحتاجها الستكمال قانون االنتخابات الجديد، وارساله 

اىل رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
وقال عضو اللجنة، النائب حسني العقابي، لـ«الزوراء«: 
االنتخابات  قانون  ملحق  استكمال  »اجراءات  ان 
الخاصة بالدوائر االنتخابية يحتاج اىل شهر واحد فقط 
من  النواب  مجلس  جلسات  عقد  أما  جاهزا،  ليكون 

عدمه فمتعلق برئاسة الربملان ».
واضحة  آلية  اليجاد  تحركات  »هناك  ان  واضاف 
دونها  من  والتي  االنتخابية،  الدوائر  لتقسيم  ومحددة 
سندخل يف تعقيدات ال نهاية لها«. مبينا  ان »االتفاق 
سيستغرق  دوائر،  عدة  اىل  املحافظة  تقسيم  آلية  عىل 

بحدود شهر لتكون جاهزة ».
املحافظة  تكون  ان  هو  املنطقي  »الخيار  ان  واوضح 
بغض  اصواتا  األعىل  املرشح  واعتماد  واحدة  دائرة 
الخطوة  وهذه  خسارتها،  أو  قائمته  فوز  عن  النظر 
ستستغرق أسبوعا واحدا فقط الستكمالها«. متسائال 
دوائر ونحن ال  إىل عدة  املحافظة  يمكن شطر  » كيف 

بيانات واحصاء دقيقا للسكان وترقيما  نمتلك قاعدة 
للدور واملحاالت ».

باملقابل، اكـد رئيس كتلة الرافدين، النائب يونادم كنا: 
ان »رئاسة الربملان تسلمت طلبا خطيا مرفقا بتواقيع 
100 نائب لعقد جلسة استثنائية بشأن اكمال ملحق 
مع  االنتخابات،  قانون  يف  االنتخابية  الدوائر  توزيع 
دعوة اخرى ضمن الطلب نفسه إلكمال قانون املحكمة 

االتحادية«.
النيابي سلم  »الطلب  ان  واضاف، يف ترصيح صحفي: 
عرب مجموعة واتسآب مغلقة خاصة بالنواب ورؤساء 
الكتل ورئاسة الربملان«. مرجحا قيام رئاسـة مجلس 
ملناقشة  االستثنائية  الجلسة  عقد  اىل  بالدعوة  النواب 
الشهر  مطلع  االتحادية  واملحكمة  االنتخابات  قانوني 
رئاسة  مع  مكثفة  اتصاالت  »هناك  ان  املقبل.واوضح 
الجلسات  بانعقاد  تطمينات  اىل  للوصول  الربملان 
االستثنائية، فضال عن وجود طلب نيابي اخر موقع من 

قبل 83 نائبا الستئناف الجلسات االعتيادية عموما«.
وكان مجلس النواب عقد آخر جلساته يف )24 حزيران 
االقرتاض  قانون  مرشوع  عىل  فيها  صوت   ،)2020
املحيل والخارجي لتمويل العجز املايل لعام 2020، وتعد 
تسجيل  عن  الرسمي  اإلعالن  بعد  األوىل  الجلسة  هي 

اصابات بكورونا بني النواب.

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
العمل  إعاقة  اىل  يسعى  من  هناك  ان 
عىل  عازمون  لكننا  والطموح،  الجاد 
امليض، وفيما وجه مجلس الوزراء بإزالة 
ذوي  تعيني  دون  تحول  التي  املعوقات 
املهن الصحية، خول وزارة املالية إكمال 
بالقروض  الخاصة  االتفاقيات  توقيع 

املمنوحة لوزارة الكهرباء.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: ان مجلس الوزراء 
عقد جلسته االعتيادية، برئاسة رئيس 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
املدرجة  املوضوعات  يف  املجلس  وبحث 
القرارات  واتخذ  أعماله،  جدول  عىل 

الالزمة بشأنها.
بحسب  الجلسة،  الكاظمي خالل  وقال 
البريوقراطية  التحديات  ان  البيان: 
والخدمي  الحكومي  العمل  تواجه  التي 
جريئة  قرارات  اىل  بحاجة  العراق،  يف 
عىل  عازمة  الحكومة  وأن  وشجاعة، 
بالطريق  بالبالد  والسري  بها،  امليض 
الشعب  أبناء  يخدم  وبما  الصحيح، 

العراقي.
البريوقراطية  وجود  أن  اىل:  واشار 

نتائج  اىل  بالعراق  يصل  لن  والروتني 
مكانه،  يف  الجميع  وسيبقى  إيجابية، 
عىل  سلباً  ينعكس  بما  ونرتاجع 
من  هناك  ان  مؤكدا:  كافة.  القطاعات 
يسعى اىل إعاقة العمل الجاد والطموح، 
اىل  والتقدم  امليض  عىل  عازمون  لكننا 

األمام.
الصحية  األوضاع  آخر  املجلس  وتابع 
اإلجراءات  سري  يف  وبحث  البالد،  يف 
كورونا،  جائحة  ملواجهة  املتخذة 
عمل  مستجدات  املجلس  تابع  كما 
يف  الحكومية  اإلجراءات  تعزيز  لجنة 
الصحية  والسيطرة  الوقاية،  مجاالت 
انتشار  من  الحد  بشأن  والتوعوية 
بموجب  واملؤلفة  كورونا،  فايروس 
لسنة   217 الرقم  ذي  الديواني  األمر 

.2020
الطبية  املهن  ذوي  تعيني  وبشأن 
والصحية، أقّر مجلس الوزراء توصيات 
من   2 الفقرة  بموجب  املؤلفة  اللجنة 
لسنة   73 املرقم  الوزراء  مجلس  قرار 
2020، بشأن وضع اآلليات والضوابط، 
وإزالة املعوقات التي تحول دون تعيني 
والصحية،   الطبية  املهن  ذوي  بقية 
الواردة ربط كتاب وزارة التخطيط ذي 

 16 يف  املؤرخ  و.س/547/2/1  العدد 
آب2020.

واستمع املجلس، بحسب البيان، لعرض 
موجز عن واقع املنظومة الكهربائية يف 
بهدف  مقررات  جملة  واتخذ  العراق، 

إزالة املعوقات التي تواجه هذا القطاع، 
الخدمات  أفضل  تقديم  يؤمن  وبما 

للمواطنني.
املقبل،  الصيف  ملوسم  التهيئة  ولغرض 
اإلنتاجية  الوحدات  بصيانة  واملبارشة 

وخطوط النقل والتوزيع، اتخذ املجلس 
القرارات التالية بهذا الشأن:

ذي  الوزراء  مجلس  قرار  تفعيل   -1
تناط  وأن   ،2019 لسنة   48 الرقم 
الصالحية فيه للوزير حرصاً وللمناطق 

والقطاعات كافة.
2- إكمال توقيع العقود املتعلقة ضمن 
إكمال  املالية  وزارة  وتخويل  املوازنة، 
بالقروض  الخاصة  االتفاقيات  توقيع 

املمنوحة لوزارة الكهرباء.
صالحيات  الكهرباء  وزارة  منح   -3
الضوابط  من  استثناًء  املبارش،  التنفيذ 

املحددة من قبل وزارة التخطيط.
مجلس  أقّر  واملنافذ،  النقل  مجال  ويف 

الوزراء ماييل:
اإلخراج  ساحتي  توحيد  مرشوع   -1
الشمايل،  قرص  أم  مليناءي  الكمركي 
والجنوبي. وجعلها ساحة واحدة تحت 
مسمى ) ساحة الرتحيب الكربى ملوانئ 

أم قرص(.
2- قيام الوزارات والهيئات واملؤسسات 
العاملة  الساندة  والدوائر  الحكومية 
اإلجراءات  بتوحيد  بااللتزام  باملوانئ، 
الكشف  ساحة  داخل  العمل  خالل  من 
الكمركي املوحدة، ضمن مرشوع ساحة 

الرتحيب الكربى ملوانئ أم قرص.
املجلس  اتخذ  النفطي،  املجال  ويف 

القرارات اآلتية:
1- املوافقة عىل مرشوع قانون التعديل 
الوطنية  النفط  رشكة  لقانون  األول 

النواب،   مجلس  اىل  وإحالته  العراقية، 
املادتني)61/أوالً،  أحكام  اىل  استناداً 
مع  الدستور،  من  ثانياً(  البند   /80 و 
األخذ بعني االهتمام رأي األمانة العامة 

ملجلس الوزراء.
الرشكة  تأسيس  خطوات  إكمال   -2
من خالل قيام مجلس إدارتها باختيار 
مكتب استشاري متخصص للعمل عىل 
وضع الهيكل اإلداري وتصنيف املهمات 
املوجودات  واملسؤوليات، وتحديد قيمة 
لفك  تمهيداً  اململوكة،  للرشكات  الثابتة 
وتمليكها  النفط،  وزارة  من  ارتباطها 
بدل،  دون  البحث  موضوع  للرشكة 
و  املادتني)1/5،  أحكام  مع  انسجاماً 
5/7( من قانون رشكة النفط الوطنية، 
يف  جاء  ما  االهتمام  بعني  األخذ  مع 

مرشوع القانون املذكور آنفاً.
كما وّجه مجلس الوزراء وزارتي الزراعة 
معامالت  ترويج  يف  بالرتيث  والتجارة 
الدول  من  األحيائية  لألنواع  االسترياد 
واملدرجة  كورونا،  بجائحة  املوبوءة 
 )CITES/سايتس( اتفاقية  ضمن 
التي  األولية  للتقارير  استناداً  الدولية، 
تشري اىل وجود عالقة بني ظهور املرض 

والحيوانات، ولحني انتهاء األزم

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 3202 
 3571 وشفاء  وفاة  حالة  و94  جديدة  اصابة 
التوزيع  الرصافة  صحة  دائرة  حددت  حالة، 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
اصابة  حالة   3202 تسجيل  »تم  انه  منه: 
الرصافة  بغداد  ييل:  كما  توزعت   ، جديدة 
 ،  71 الطب  مدينة   ،130 الكرخ  بغداد   ،383
أربيل 213،   ، السليمانية  134  النجف 174، 
دهوك  116، كربالء 243، كركوك 106، دياىل  
ميسان   ،228 البرصة    ،  207 واسط    ،137
142 ، بابل 319 ، الديوانية 56، ذي قار 133، 
االٔنبار 136، املثنى  127، نينوى 74 ، صالح 

الدين 73.
شفاء  حالة   )3571( تسجيل  انه  واضافت: 
بغداد   ،291 الرصافة   / بغداد  كالتايل:  موزعة 
/ الكرخ 453، مدينة الطب 81، النجف االرٔشف 
233، السليمانية 912، أربيل 116، كربالء 241، 
البرصة   ،  31 واسط   ،54 دياىل   ،155 كركوك 
 ،  96 الديوانية    ،182 بابل   ،87 ميسان   ،302
صالح   ،  174 نينوى   ،  48 االٔنبار   ،95 قار  ذي 

الدين 20.
 94 بلغت  امس  ليوم  »الوفيات  أن  اىل  واشار 
 ،4 الرصافة  بغداد  ييل:  كما  موزعة  حالة 
السليمانية   ،2 الطب  مدينة   ،3 الكرخ  بغداد 
أربيل 10، دهوك 5، كربالء 9، كركوك 11،   ،9
بابل  البرصة 9، ميسان 2،  دياىل 1، واسط 3، 
11، الديوانية 2، ذي قار 2، املثنى 2، نينوى 6، 

صالح الدين 3«.

وتابع: »تم فحص ) 21403( انموذجا يف جميع 
املختربات املختصة يف العراق لهذا اليوم )امس(؛ 
منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع  وأن 
بداية تسجيل املرض يف العراق بلغ ) 1304331 
بلغ  الشفاء  »مجموع  أن  مؤكدا  فحصا«،   )
128945 وأن نسبة الشفاء بلغت 71.6%، فيما 
بلغ العدد الكيل لإلصابات  180133، وأن العدد 
راقدا   605 منهم   ،45234 بلغ  للراقدين  الكيل 
يف العناية املركزة ، وأن املجموع الكيل للوفيات 

بلغ 5954 حالة وفاة«.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، 
عبد الغني الساعدي، تسجيل 383 اصابة جديدة 
شخصت  اصابة   197 بينها  كورونا  بفريوس 

خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان »املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة 

كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   383 سجلت 
موزعة كالتايل: 197 حالة خالل الرصد الوبائي 
للقطاعات الصحية :  قطاع الشهب 76 حالة /  
قطاع البلديات االول 37 حالة /  قطاع البلديات 
  / حاالت   3 الصدر  قطاع    / حاالت   7 الثاني 
قطاع بغداد الجديدة 37 حالة /  قطاع الرصافة 

36 حالة /  قطاع املدائن حالة واحدة .
مراجعتهم  خالل  حالة   186 ان   اىل:  واشار 
للمؤسسات الصحية:  مدينة الصدر 110 حالة 
محلة 567, 540, 542, 524, 552, 541, 567, 
قطاعات   ,532  ,517  ,555  ,521  ,547  ,552
33, 37, 49, 75, 55, جميلة /  الكرخ 9 حاالت 
ضمن املناطق التالية, حي االعالم حالة واحدة, 
الكاظمية حالتني, حي الجوادين حالة واحدة , 
الغزالية حالة واحدة, حي الجهاد حالة واحدة, 
  / حالتني,  السيدية  واحدة,  حالة  العامل  حي 

 ,506  ,508 محلة  حاالت   3 فلسطني  شارع 
503/  التاجي حالة واحدة / الكريعات حالتني 
  /768 محلة  حالتني  العبيدي    /  ,336 محلة 
 6 الحسينية    /101 محلة  حالتني  دياىل  جرس 
حاالت محلة 214, 208, حي الزهور/  الشعب 
 ,319  ,327  ,337  ,335 15 حالة محلة 336, 
 3 بسماية  الثعالبة/   اور,  حي   ,361  ,363
محلة  حاالت   3 القاهرة    /  10 قرية  حاالت 
309/  البلديات 4 حاالت محلة 778, 728, قرب 
مبنى االمن العامة /  سبع قصور حالة واحدة 
قرب جامع االمام عيل علية السالم /  الطالبية 
 4 الجديدة  بغداد    /321 محلة  واحدة  حالة 
االعظمية    /709  ,713  ,701 محلة  حاالت 
حالتني محلة 312, 314/  الزعفرانية 3 حاالت 
محلة  حاالت   3 الفضيلية    /909  ,954 محلة 
  /903 محلة  حالتني  الكرادة    /  ,759  ,753

النهروان حالتني قرب مدرسة سكينة /املشتل 
حالة  الحميدية    /751 محلة  واحدة  حالة 
واحدة /  حي القدس حالة واحدة محلة 518/  
ساحة    /718 محلة  واحدة  حالة  املثنى  حي 
3 حاالت محلة  االمني   / واحدة  االندلس حالة 

.738 ,739
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني 
نقلت  فيما  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل 
الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة  الحاالت 
بالعزل يف كل مستشفى«، مشريا اىل ان »العدد 
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 23638 تويف منهم 
واملتبقي   19361 الشفاء  اكتسب  فيما   1063

قيد العالج 3214«.
ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام بإجراءات 
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من 

االصابة وتقليل تفيش الوباء«.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

األمريكية،  بوست«  »نيويورك  صحيفة  قالت 

علم  يف  متخصصني  أمريكيني  عاملني  إن 

الفريوسات قدما رواية جديدة مثرية لالهتمام 

حول تاريخ ظهور كورونا كانت قد أثريت، يف 

وقت سابق، دون التوصل إىل نتائج دقيقة، إذ 

تاريخ  أن  إىل  العالَِمني  دراسة  نتائج  أشارت 

 8 إىل  يعود  املستجد  التاجي  الفريوس  ظهور 

سنوات.

الصحيفة قالت إن العاملنينْ عثرا عىل سجالت 

عولجوا  مناجم  بعمال  تتعلق  لطبيب  طبية 

سبق  قد  وكان  الصينية،  يونان  مقاطعة  يف 

فضالت  من  املناجم  تنظيف  يف  العمل  لهم 

الخفافيش ملدة أسبوعني.

النتائج  هذه  إىل  توصال  العاملني  أن  وأضافت 

من  مؤلفة  ماجستري  أطروحة  ترجمة  بعد 

66 صفحة لطبيب صيني عالج عمال املناجم 

إىل  بهم  الخاصة  األنسجة  عينات  وأرسل 

ووهان معهد علم الفريوسات لالختبار.

مميزة  أعراضاً  بأن  الطبيب  تقرير  أفاد  كما 

املرىض  عىل  ظهرت  التاجي  الفريوس  لعدوى 

وخاصة السعال الجاف والحّمى الشديدة وآالم 

أعراض  وهي  الرئوي  وااللتهاب  األطراف  يف 

تتطابق كلها مع أعراض كورونا.

هؤالء  من  عديداً  أن  إىل  الصحيفة  وأشارت 

التنفس  بأجهزة  إيصالهم  جرى  املرىض 

ُتويف  ذلك،  ونتيجة  العالج،  أثناء  يف  الصناعي 

ثالثة من كل ستة عمال.

عمال  من  عّينات  إرسال  تم  الحادثة  وبعد 

واكتشف  ووهان،  مخترب  يف  لتحليلها  املناجم 

الخرباء أن جميع املرىض أصيبوا بكورونا.

كما أشارت الدراسة إىل أن العدوى ربما تكون 

عام  الصني  يف  اإلنسان  جسم  مع  تكّيفت  قد 

.2012

تأكيد  وقبل  كورونا:  مصدر  حول  شكوك 

الربيطانية يف  التايمز  قالت صحيفة  الدراسة 

وقت سابق إن علماء صينيني اكتشفوا فريوساً 

شبيهاً نوعاً ما بكورونا  يف منجم مهجور قبل 

سنوات، إال أنهم أبقوا االكتشاف رساً.

إن  الصحيفة  قالت  املرض،  أعراض  وعن 

بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين  الـ6  املصابني 

30 و63 عاماً، كانوا جميعاً بحاجة إىل عالج 

مكثف يف املستشفى، وكانوا يعانون من حمى 

شديدة وسعال وآالم يف الجسم، وخمسة منهم 

هذه  وجميع  التنفس،  يف  ضيق  من  عانوا 

كورونا،  فريوس  أعراض  مع  تتفق  األعراض 

اسم  عليه  أطلق  الذي  الفريوس،  أن  مضيفة  

لديه رمز  الوقت،  ذلك  RaBtCoV / 4991 يف 

وراثي يطابق كورونا بنسبة %96.2.

فيما قالت الدكتورة يش زنغيل، املتخصصة يف 

الخفافيش  كهوف  يف  الفريوسات  عن  البحث 

أن  إىل  أشارت  املاضية،  الـ16  السنوات  خالل 

بفطر  إصابتهم  بسبب  توفوا  املناجم  عمال 

تقارير  عىل  عثرت  الصحيفة  أن  إال  قاتل، 

أن  أظهرت  حيث  املصابني،  عالج  لتفاصيل 

عدوى  هو  إلصابتهم  احتماالً  األكثر  السبب 

عن  ُنقل  بالسارس  شبيه  تاجي  بفريوس 

طريق الخفافيش دون الكشف عن معلومات 

عنه.

أكدت ضرورة املضي بتطبيق اتفاقية الكمارك وإيرادات النفط 100 نائب يقدمون طلبا خطيا لعقد جلسة استثنائية حلسم 
ملحق الدوائر االنتخابية

جملس الوزراء يوجه بإزالة املعوقات اليت حتول دون تعيني ذوي املهن الصحية

بعد تسجيل أكثر من 3200 إصابة و94 حالة وفاة 

No: 7308   Tue    18     Aug    2020العدد:   7308    الثالثاء   18   آب     2020



 

3تقارير www.alzawraapaper.com

واشنطن / أ ف ب:
يضاعُف الرئي�س األمريكي دونالد 
واإلط�االت  التنق�ات  ترام�ب 
اإلعامية س�اعيا لخط�ف األضواء 
عن الديموقراطي�ن، لكنه لم يجد 
بع�د زاوي�ة يرك�ز عليه�ا هجومه 
ع�ى خصمه االنتخاب�ي جو بايدن 
ومرش�حته لنيابة الرئاسة كاماال 

هاريس.
ويف اليوم األول من املؤتمر الوطني 
الديموقراط�ي يف ميلووك�ي بوالية 
الرئي�س  اخت�ار  ويسكونس�ن، 
ال�ذي يعاني م�ن تدن�ي موقعه يف 
إىل  التوج�ه  ال�رأي  اس�تطاعات 
الوالية ذاتها وتحديدا يف أوشكوش 
عى مس�افة أقل م�ن 130 كلم إىل 

الشمال.
وهذه الربامج املتضاربة شائعة يف 
الحمات االنتخابية األمريكية لكن 
ترام�ب الذي يحرص عى البقاء يف 
األضواء عى ال�دوام، يميض بعيدا 
ج�دا يف ه�ذا املنحى قبل ش�هرين 
تفي�د  انتخاب�ات  م�ن  ونص�ف 
امل�ؤرشات بأنه�ا س�تكون صعبة 

له.
فقبل بضع س�اعات م�ن الخطاب 
الذي يلقي�ه بايدن الخميس إلعان 
الح�زب  ترش�يح  رس�ميا  قبول�ه 
الديموقراطي تتويجا ملسار سيايس 
بدأه قبل نصف قرن، يلقي الرئيس 
خطاب�ا م�ن ضاحية س�كرانتون، 
املدينة الصناعية الس�ابقة يف والية 
بنس�يلفانيا، مس�قط رأس نائ�ب 
الس�ابق يف عه�د ب�اراك  الرئي�س 

أوباما.
وفيما يتعاقب كبار الديموقراطين 
ويف طليعتهم باراك وميشيل أوباما 
عى من�رب املؤتمر ال�ذي يعقد عرب 
الفيدي�و يف ظل تفيش وباء كوفيد-
19، ي�زور الرئي�س هذا األس�بوع 

أيضا واليتي مينيسوتا وأريزونا.
وإن كان�ت الحملة بقيت حتى اآلن 
افرتاضية يف ظل تدابر الحيطة التي 
تحد م�ن التفاع�ل م�ع الناخبن، 

فهي انطلقت فعا وبشدة.
أعط�ى إع�ان اختيار الس�ناتورة 
كام�اال هاري�س مرش�حة ملنصب 
نائب الرئيس، زخم�ا كبريا لحملة 
بايدن االنتخابي�ة التي كانت حتى 

ذلك الحن خافتة إىل حد كبري.
وأظه�ر اس�تطاع لل�رأي أجرت�ه 
ش�بكة إيه بي يس نيوز وصحيفة 
واش�نطن بوس�ت ونرشت نتائجه 
الناخب�ن  م�ن   54% أن  األح�د، 
يؤيدون هذا الخي�ار، مقابل 29% 

يعارضونه.
ويف ظل ه�ذه املعطيات، هل تكون 
تنقات ترامب يف الطائرة الرئاسية 

كافية لتحفيز حملته؟
ويعلق الديموقراطيون آماال كربى 
عى دخ�ول بايدن مع�رتك الحملة 
االنتخابي�ة، إذ إن لزوم�ه الحج�ر 
يف منزل�ه يف ويلمينغت�ون بوالي�ة 
دياوي�ر أت�اح ل�ه تف�ادي العديد 
م�ن العقب�ات وإرج�اء املقاب�ات 

واملؤتمرات الصحفية.
ورأى س�تيف بان�ون ال�ذي لع�ب 
دورا محوري�ا يف ف�وز امللياردير يف 

انتخابات 2016، أن هذا األس�بوع 
س�يكون “ممتازا لحمل�ة ترامب” 
ألن�ه “س�ريغم ج�و باي�دن ع�ى 

الخروج من مخبئه”.
غري أن أس�تاذ العلوم السياسية يف 
جامعة برينس�تون جوليان زيليزر 
أوضح أن املعادلة السياس�ية التي 
يواجهه�ا ترام�ب تبق�ى يف غاي�ة 
التعقيد وال سيما يف ظل االنتقادات 
الشديدة التي تتناول إدارته لألزمة 

الصحية واالقتصادية يف الباد.
وقال لش�بكة يس إن إن “املش�كلة 
الرئيس�ة أم�ام دونال�د ترام�ب يف 
الوق�ت الح�ارض، ه�ي أن�ه كلم�ا 
تكل�م، وضع نفس�ه يف موقع أكثر 
صعوبة” مضيفا “لست واثقا بأن 
ترصيحاته يف األيام املقبلة سترّض 
بالديموقراطين، بل قد تسهم عى 

العكس يف لم شملهم”.
- “جو النعس” أو “جو البليد”؟ -

م�ا زال ترام�ب يبحث ع�ن نقطة 
الضع�ف الت�ي يمكنه اس�تهدافها 
بفعالية ضد بايدن، فهل هو شديد 
التس�اهل؟ أو مف�رط يف اإلنفاق؟ 
هل أنه يس�اري أكث�ر مما ينبغي؟ 
أو م�رتدد؟ أو يرض�خ للتأث�ري؟ ما 
زال الرئيس يجد صعوبة يف الرتكيز 
ع�ى حجة واح�دة، وكأن�ه ال يجد 

ثغرة يف جدار خصمه.
ل�م يك�ن الرئيس يخف�ي أفضليته 
يف مطل�ع االنتخاب�ات التمهيدي�ة، 
فكان حلمه املعلن أن يواجه بريني 
ساندرز الذي يمثل الجناح اليساري 
للحزب الديموقراطي ويجاهر بأنه 

“اشرتاكي”.
لكن التيار الوسطي هو الذي غلب 
يف نهاي�ة املطاف، أوال م�ع اختيار 
بايدن ثم مع اختيار كاماال هاريس 

ملنصب نائبة الرئيس.
وول  صحيف�ة  الفتتاحي�ة  وكان 
س�رتيت جورنال التي تحدثت عن 
“ارتياح” األسواق املالية بعد إعان 
ترش�يح هاريس، وقع�ا كبريا عى 

الجميع يف الواليات املتحدة.
وحن ُيس�أل ترامب عن تراجعه يف 
استطاعات الرأي، يذّكر عى الدوام 
بانتص�اره املفاج�ئ يف انتخاب�ات 
2016، محاوال معاودة اس�تخدام 
الوس�ائل ذاتها التي طبقها يف ذلك 

الحن.
فف�ي 2016، أطلق عى منافس�ته 
الديموقراطي�ة هي�اري كلينت�ون 

لق�ب “هي�اري املحتال�ة”، وه�ي 
عب�ارة كان له�ا وق�ع ش�ديد عى 
قاعدته االنتخابية املعجبة بأسلوبه 

الرصيح واالستفزازي.
لكن�ه هذه املرة ال ي�زال عاجزا عن 

الخروج بلقب يطبع األذهان.
م�ن  حش�دا  الجمع�ة  وخاط�ب 
املؤيدي�ن املتجمع�ن أم�ام ن�ادي 
الغول�ف ال�ذي يملكه يف بدمنس�رت 
يف والي�ة نيوجرزي س�ائا “ما هو 
أفضل؟ جو النعس؟ أو جو البليد؟ 

إنني مرتدد...”.
وأظهر تصفيق الحشد أن أفضليته 
فعل�ق  النع�س”،  ل�”ج�و  ه�ي 
ترامب “ه�ذا كان رأي�ي!”، مدركا 
رغ�م اس�تهزائه أن أهتمام اإلعام 
س�ينصب ألس�بوع عى األقل عى 

خصمه أكثر مما سيسلط عليه.

بغداد/ الزوراء:
شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، عى 
رضورة ضب�ط املنافذ الحدودي�ة وتوحيد 

آليات العمل فيها.
وذكرت رئاس�ة الجمهوري�ة، يف بيان : ان 
“صال�ح اس�تقبل، ام�س االثن�ن ببغداد، 
عم�ر  الحدودي�ة  املناف�ذ  هيئ�ة  رئي�س 

الوائيل”.
وأكد صالح، بحس�ب البي�ان، عى “أهمية 
املناف�ذ  بإي�رادات  الدول�ة  ميزاني�ة  رف�د 
الحدودي�ة وتنمية امل�وارد من خال تعزيز 
إجراءات الرقابة والتدقيق، واتباع الوسائل 

املعتمدة دولياً يف املنافذ بما يسهم يف زيادة 
التبادل التجاري”.

وأشار إىل “رضورة ضبط املنافذ الحدودية 
وتوحي�د آلي�ات العم�ل فيه�ا، ومحارب�ة 
أشكال الفساد بتطبيق القوانن واألنظمة 
الناف�ذة لعم�ل الهيئ�ة، فضاً ع�ن تعزيز 

إجراءات حماية املنتج املحيل”.
بدوره، قدم الوائيل رشحاً لجهود الهيئة يف 
رفع إيرادات املنافذ، والنهوض بواقع البنى 
التحتية لها والتنس�يق مع الجهات املعنية 
لتسهيل الخدمات للمسافرين والعاملن يف 

املجال التجاري.

بغداد/ الزوراء:
طالب النائب االول لرئيس الربملان، حس�ن 
كري�م الكعب�ي، بإطاق منح�ة او مكافأة 

مالية شهرية للمختارين .
وذك�ر مكتب الكعبي يف بي�ان: ان “النائب 
االول لرئي�س الربمل�ان اس�تقبل يف مكتبه 
الي�وم )ام�س( ممثلن عن أمن�اء االحياء 
الس�كنية )املختارين(، ملناقش�ة مرشوع 

قانون املختارين “.
واك�د الكعبي، بحس�ب البي�ان: ان “عمل 
املختاري�ن له اهمية قص�وى يف العديد من 
الجوانب االمني�ة واالجتماعية والخدمية، 
وخاص�ة خ�ال الف�رتة االخ�رية وتف�يش 
جائحة كورونا، حيث عمل املختارون جنبا 
اىل جنب مع الجهات الصحية والتوعية “.

واوض�ح البي�ان ان�ه “جرى خ�ال اللقاء 
مناقش�ة مرشوع قان�ون املختارين الذي 
يهدف اىل تنظيم عمل املختار وتحديد جهة 
ارتباط�ه وبي�ان حقوق�ه وواجباته تجاه 

منطقة عمله، واضفاء الرشعية القانونية 
عى االعمال التي يقوم بها “.

وبن ان “اكثر م�ن 1600 مختار موزعن 
بي�م كل احي�اء ومح�ات مناط�ق بغداد، 
بينهم 450 مخت�ارا صدرت اوامر تثبيتهم 
من قبل املحافظ�ة ويتقاضون مبلغ 250 
الف دينار ش�هريا، فيما لم يش�مل البقية 
وهناك عدم انتظام يف دفع مس�تحقاتهم، 
كما تطرق البعض اىل اهمية تأمن حماية 

امنية لهذه الرشيحة “.
العاق�ة  ذات  الجه�ات  الكعب�ي  وطال�ب 
“ب�رضورة اطاق منح�ة او مكافأة مالية 
ش�هرية للمختارين مقابل الخدمات التي 
يؤدونها س�واء لدوائر الدولة او للمواطنن 
ال�ذي  املختاري�ن  قان�ون  تعدي�ل  لح�ن 
سيتضمن كافة هذه التفاصيل، فضا عن 
االرساع بتنس�يق العمل ب�ن دوائر الدولة 
املعنية بقسم املعلومات واملختارين لغرض 

اصدار بطاقات السكن “.

ترامب يسعى خلطف األضواء عن خصمه بايدن ومرشحته ملنصب 
نائب الرئيس كاماال هاريس

رئيس اجلمهورية يشدد على ضرورة ضبط 
املنافذ احلدودية وتوحيد آليات العمل فيها

الكعيب يطالب بإطالق منحة أو مكافأة 
مالية شهرية للمختارين

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
بعد س�اعات م�ن افتت�اح الرئيس املرصي، 
عب�د الفت�اح الس�ييس، للمرحل�ة الرابع�ة 
م�ن خط امل�رتو الثال�ث، أعلن وزي�ر النقل 
واملواصات كامل الوزير زيادة سعر التذكرة 
م�ا بن جنيه�ن وثاث�ة جنيه�ات، ليعرب 
املرصيون عن غضبهم عرب مواقع التواصل 
االجتماع�ي، من  رفع تكلف�ة كل الخدمات 

من كهرباء وغاز ومياه. 
ويف املقاب�ل، ب�رزت مواق�ف مؤي�دة، حيث 
قارن�ت بن محطات املرحلة الجديدة بمرتو 
فرنسا، واإلسهاب بأهميته يف ربط القاهرة 
بالعاصمة اإلدارية، كتمهي�د لتقبل الزيادة 
الجديدة، داعن املعرتضن اىل الهدوء بالقول 

“شوفوا التذكرة يف أوروبا بكام؟”.
واكدو املدافعون عن هذا االجراء اس�تخراج 
الس�ييس اش�رتاكاً للم�رتو م�دى الحي�اة، 
لرياقب س�ري العمل، كما قام بس�داد ثمنه، 
وذل�ك حس�ب ترصيحات كام�ل الوزير مع 

أحمد موىس عى قناة “صدى البلد”.
وعى “تويرت”، س�خرت فاطمة: “ بتتكلموا 
يف ايه ..انتوا عارفن س�عر تذكرة  املرتو كام 

يف سويرسا ! السييس”.
وتس�اءلت “بنت مرص”: “ طب السيساوية 
رده�م اي�ه عى كام الس�ييس وه�و عمال 
بيزود يف س�عر تذكرة املرتو والكهربا واملية 
وانبوب�ة الغاز عاملن فيه�ا معيز وحارض 

وطي�ب ونع�م وال�يل تؤم�ر بيه ي�ا فخامة 
الريس.. ايوة وبعدين يعني انتو قابلن عى 
نفس�كم تعيش�وا معرضن احن�ا أل .. بس 

خاص”.
وخاط�ب “الربوفيس�ري” مؤي�دي النظ�ام: 
“ وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر خطوط 
املرتو ال�3 ب�دًءا من الغد لتصبح 5 و7 و10 
جنيه�ات وإلغ�اء تذك�رة ال��3 جنيهات.. 
ش�بعتوا طبطبة يا معيز وال لس�ة عايزين 

تانى يا والد شحيرب.  #السييس “.
ومع صورة السييس وهو يشري إىل املواطنن 

م�ن عربة املرت، غ�رد أحمد يحي�ى: “ أه�ي 
رفع�ة األي��د دي زودت س�ع�ر التذك��ره 
2 جني�ه.. ك��م أن�ت عظي��م ي�ا بلح�ة. 
#تذكرة_املرتو  #السييس_خربها_مس�تني_
#الس�ييس_الطاغوت_بيهدم_البيوت  اي�ه 

#السييس_باع_مرص”.
بينما قارن حس�اب “امل�رت الديموقراطي”: 
“  الس�ييس ال يرس�ل الذمة املالية لكن يدفع 
ثمن تذك�رة املرتو .. هو بيخالف املادة 145 
من الدس�تور: يتعن عى رئيس الجمهورية 
تقديم إقرار ذم�ة مالية عند توليه املنصب، 

وعن�د ترك�ه، ويف نهاي�ة كل ع�ام، وين�رش 
اإلقرار يف الجريدة الرسمية.. لكنه لم يرسل 

الذمة املالية”.
وسخر سعيد النجار: “ ملا تكون رايح شغلك 
ومعاك علم مرص و  #السييس يعدي عليك يف 

املرتو بالصدفة”.
ايل ٢٠٢٠  “ م�ن ٢٠١٤  وتس�اءلت ف�ؤادة: 
زيادة املرتو ١٠ اضعاف .. هل زاد دخلك ١٠ 
أضعاف تلك الفرتة.. عى يد السييس لم يعد 
املرتو “مواصل�ة الغابة”.. من جنيه إىل 10 

جنيهات رحلة غاء مستمرة. 
 #قروض_الخراب_مش_انجازات”. وس�خر 
حساب “االكسلنس” من األذرع: “  #قروض_
الس�ييس اش�رتى  الخراب_مش_انجازات.. 
اشرتاك املرتو مدى الحياة ودفع تمنه، طيب 
السييس هيشيل فلوس يف جيبه ليه هيعدي 
يشرتي فاكهة وهوا مروح مثا وال هيبعت 
ج�ارد يجيبله علبه س�جاير.. هب�ل احنا يا 

عصام”.
وغ�رد أحم�د النظامي: “ فاك�ر كويس أوي 
رد فعل الناس عند أول زيادة ألس�عار تذاكر 
املرتو، ب�س بعدها أصبح�ت الزيادات عادة 
يومية، واكتس�ب الش�عب امل�رصى تناحة 
عجيب�ة تجاه الزيادات دي برغم اننا نفضنا 
خااااااص، عش�ان كدا السييس بيؤمر بيها 
وهوا بيضحك ومنش�كح كدا ...زوووود ما 

يهمكش”.

غضب يف مصر احتجاجا على رفع تكاليف النقل واخلدمات  

     

لبنان يدرس فرض عزل عام بعد ارتفاع إصابات كورونا
بريوت/ميدل ايس�ت اوناين:

 تعتزُم وزارة الصحة اللبنانية عى ضوء 

ارتف�اع إصابات ف�ريوس كورونا فرض 

عزل عام ملدة أسبوعن للحد من انتشار 

الوب�اء، يف وق�ت ازدادت في�ه الضغوط 

عى املستش�فيات مؤخرا بسبب انفجار 

ب�ريوت الذي تس�بب قبل ع�رشة أيام يف 

مقت�ل أكثر م�ن 170 ش�خصا وإصابة 

اآلالف، فيم�ا ت�رضرت بع�ض املراف�ق 

الصحي�ة القريب�ة من محي�ط الحادث 

املروع.

وق�ال وزير الصح�ة يف حكومة ترصيف 

األعم�ال يف لبنان امس االثنن إنه “يجب 

فرض إجراءات العزل العام ملدة أسبوعن 

بع�د ارتف�اع ح�اد يف اإلصاب�ات بمرض 

كوفيد19- الذي يس�ببه فريوس كورونا 

املستجد”.

وأضاف الوزير حمد حسن إلذاعة صوت 

لبن�ان “اليوم نعل�ن حالة النف�ري العام 

ونحت�اج إىل ق�رار ش�جاع باإلقفال مدة 

أسبوعن”.

وم�ن املرج�ح أن تعم�ق قي�ود اإلغ�اق 

االنهيار االقتصادي يف لبنان، فيما يعاني 

اللبنانيون أس�وأ فرتات حياتهم بس�بب 

تراكم األزمات املتناثرة.

 439 األح�د  ام�س  اول  لبن�ان  وس�جل 

إصابة جدي�دة بفريوس كورونا يف قفزة 

قياس�ية، فيما تويف 6 أشخاص بالوباء، 

لرتتفع بذلك حصيل�ة اإلصابات إىل نحو 

9 آالف مص�اب، بينما بل�غ عدد الوفيات 

حتى اآلن 103 وفاة.

وأعلنت السلطات اللبنانية نهاية الشهر 

امل�ايض اغاقاً مؤقتاً ع�ى مرحلتن بعد 

ارتفاع ع�داد اإلصابات، وتم الغاء القرار 

م�ع االنفجار الذي رضب مرفأ بريوت يف 

الرابع من أغسطس/آب.

الضحاي�ا  وع�دد  االنفج�ار  وضاع�ف 

الكب�ري الذي خلف�ه، م�ن الضغوط عى 

املستش�فيات والطواق�م الطبية املنهكة 

أساس�اً جراء األزمة االقتصادية يف الباد 

وتف�يش الف�ريوس. وبات مستش�فيان 

أحدهم�ا يضم قس�ماً خاص�اً بمصابي 

كورونا خارج الخدمة إثر االنفجار. وتم 

اج�اء املصاب�ن من�ه.

وتمت يف البداية السيطرة عى الوباء لكن 

عدد الحاالت ارتفع بعد إعادة فتح مطار 

بريوت ال�دويل يف األول م�ن تموز/يوليو 

والرفع التدريجي لتدابري العزل.

ويف س�ياق متص�ل ت�ويف أربع�ة الجئن 

فلس�طينين بكورونا يف الساعات ال�24 

املاضي�ة يف لبن�ان الذي يش�هد انتش�ارا 

كب�ريا للوباء، كم�ا أفادت األح�د وكالة 

األمم املتح�دة إلغاثة وتش�غيل الاجئن 

الفلس�طينين )اونروا(، داعية إىل التزام 

التدابري الصحية يف املخيمات.

وبذلك يرتفع الع�دد اإلجمايل للوفيات يف 

أوساط الاجئن الفلسطينين اىل ثماني 

وفي�ات منذ بداية أزم�ة كورونا يف لبنان 

نهاية فرباير/شباط كما قالت اونروا يف 

بيان.

وأضاف البيان “إن لم يتم التزام الوقاية 

ستخرج األمور عن السيطرة يف مخيمات 

الاجئن الفلسطينين يف لبنان”، معربة 

عن القلق من تفيش الفريوس عى نطاق 

واسع يف املخيمات املكتظة.

كم�ا يعت�زم األردن ع�زل مدين�ة ق�رب 

الح�دود مع س�وريا اعتبارا م�ن االثنن 

بعد أكرب زي�ادة يومية يف حاالت اإلصابة 

بكوفي�د19- يف أربع�ة أش�هر يعزوه�ا 

املس�ؤولون لحاالت جاءت باألساس من 

األرايض السورية.

وقال�ت وزارة الصح�ة إن “نص�ف عدد 

الح�االت املس�جلة يف األرب�ع والعرشين 

س�اعة املاضية، والتي بلغ�ت 39 حالة، 

الح�دود  ق�رب  الرمث�ا  بمدين�ة  كان�ت 

السورية”.

وس�يتم ع�زل الرمثا اعتب�ارا من االثنن 

إذ س�تعيد الس�لطات ف�رض قي�ود عى 

التنقات يف أول إجراء من نوعه يف إحدى 

مناط�ق الب�اد من�ذ خففت الس�لطات 

إجراءات العزل العام عى مس�توى الباد 

يف يونيو حزيران.

وس�جل األردن حت�ى اآلن 1378 حال�ة 

إصابة باملرض و11 وفاة مما يجعله من 

أقل الدول التي تش�هد تفشيا للمرض يف 

املنطقة.

ويوم األربعاء املايض، دفع انتشار حاالت 

إصابة بسبب قادمن من سوريا اململكة 

إىل ف�رض إغ�اق ملدة أس�بوع عى معرب 

جاب�ر الح�دودي الرئي�س وه�و رشيان 

تج�اري للس�لع الت�ي تأتي من س�وريا 

ولبنان إىل دول الخليج العربي والعراق.

وحذر مس�ؤولون من منظم�ات غربية 

غري حكومية ومنظم�ة الصحة العاملية 

م�ن أن س�وريا تش�هد زي�ادة مقلقة يف 

إصاب�ات ف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف 

األسبوعن املاضين.

واعرتف�ت حكومة دمش�ق بزي�ادة عدد 

الح�االت اليومي�ة وتس�جيل 84 حال�ة 

األح�د. إال أن مص�ادر طبي�ة وش�هودا 

يقولون إن األعداد أكرب بكثري لكن ال يتم 

اإلباغ عنها يف البل�د الذي مزقته الحرب 

وال ُتجرى فيه فحوص عى نطاق واسع 

خاصة مع تردي الخدمات الصحية.

وقال مسؤولون إن س�ائقي الشاحنات 

واألفراد الذين يدخلون اململكة من معرب 

جابر الحدودي مع س�وريا يتس�ببون يف 

تف�يش ف�ريوس كورون�ا.

واجماالً تجاوز ع�دد مصابي كورونا يف 

العال�م حتى مس�اء اول امس األحد، 21 

مليون�ا و778 ألف�ا، تويف منه�م ما يزيد 

عى 771 ألفا، وتعاىف أكثر من 14 مليونا 

-worldo و523 ألفا، بحس�ب موقع “

eter” ? املتخص�ص يف رص�د إحصاءات 

الفريوس، فيما يواصل الوباء انتش�اره، 

وم�ن املتوق�ع أن يش�هد العال�م موجة 

ثاني�ة م�ن الف�ريوس.
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بغداد/ الزوراء:
أوامر  تفاصيل  االتحادية  النزاهة  هيئة  أعلنت 
املسؤولني  من  عدٍد  بحق  الصادرة  االستقدام 
عن  كشفت  فيما  نينوى.  محافظة  يف  املحليني 
تأليفها فريقاً استقصائياً؛ ملتابعة أسباب تأخر 
توزيع مفردات البطاقة التموينيَّة لألشهر األربعة 

املاضية التي تزامنت مع جائحة كورونا.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
عىل  بناًء  جاءت؛  الصادرة  االستقدام  “أوامر  إن 
وجود شبهة إهمال وتقصري يف إزالة التجاوزات 
الحاصلة عىل أمالك الدولة يف املحافظة من قبل 

اللجنة اإلداريَّة املعنيَّة بذلك”.
نينوى  تحقيق  “محكمة  أن  البيان  وأضاف 
أمر  اصدرت  النزاهة  بقضايا  بالنظر  املختصة 
املوصل،  قضاء  قائمقام  من  كل  بحق  استقداٍم 
السابقني  واملديرين  القضاء،  بلديَّة  ومدير 
يف  العمراني  والتخطيط  العقاري  للتسجيل 

املحافظة”.
الهيئة  تحقيق  مديريَّة  تحريات  وكانت 
قد  اإلداري  التحقيق  وتوصيات  باملحافظة 
إزالة  يف  وتقصرٍي  إهمال  شبهة  وجود  إىل  قادت 
قبل  من  الدولة  أمالك  عىل  الحاصلة  التجاوزات 
بإزالة  املعنيَّة  اإلداريَّة  اللجنة  وأعضاء  رئيس 

التجاوزات، والتأخر يف اإلجابات عىل القطاعات 
العائدة ملديريَّة بلديَّة املوصل، بحسب البيان.

ُيشاُر أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت عن ضبط العديد 
ملكيَّتها  تعود  عقاراٍت  عىل  التجاوز  حاالت  من 
للدولة يف املحافظة، فضالً عن ضبطها منتصف 
تمارس  شبكة  عنارص  املايض  الثاني  كانون 
ملكيتها  تعود  أراٍض  لبيع  قانونيٍة  عملياٍت غري 

لبلديَّة املوصل. 
االتحاديَّة،  النزاهة  أعلنت هيئة  اخر،  من جانب 
استقصائياً؛  فريقاً  تأليفها  عن  االثنني،  امس 
البطاقة  مفردات  توزيع  تأخر  أسباب  ملتابعة 
تزامنت  التي  املاضية  األربعة  لألشهر  التموينيَّة 

مع جائحة كورونا.
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للهيئة  بيان  وذكر 

ان “دائرة الوقاية يف الهيئة أفادت بتأليف فريق 
التجارة؛  ة مراجعة وزارة  إليه مهمَّ أُوِكلَت  عمٍل 
توزيع  تأخر  أسباب  عىل  كثٍب  عن  للوقوف 
األربعة  لألشهر  التموينيَّة  البطاقة  مفردات 
املنرصمة التي تزامنت مع إجراءات فرض الحظر 

الصحي؛ بسبب تفشيّ فايروس كورونا”.
االثنني  اليوم  ه  توجَّ “الفريق  أن  البيان  وأضاف 
إىل وزارة التجارة؛ للوقوف عىل أسباب الـتأخري، 
اإلجراءات  ومعرفة  ُمسوِّغاته،  عن  والتقصيّ 
تكراره  ملعالجته وتاليف  الوزارة  قبل  املُتَّخذة من 

مستقبالً”.
يشار إىل أن املادَّة )3(/ سابعاً من قانون هيئة 
النزاهة االتحادية رقم )30( لسنة 2011 املُعدَّل 
ت عىل ” القيام بأي عمٍل يساهم يف مكافحة  نصَّ
ذلك  يكون  أن  برشط  منه  الوقاية  أو  الفساد 
أو  الفساد  مكافحة  يف  ويصبُّ  رضورياً  العمل 

الوقاية منه”.
تقييم  ة  مهمَّ الهيئة  يف  الوقاية  دائرة  إىل  وُيوَكُل 
ساتي يف دوائر الدولة عرب  األداء الوظيفيِّ واملؤسَّ
مراقبة حسن األداء، وتسهيل اإلجراءات وعرض 
خالل  من  واملقرتحات  والتوصيات  املالحظات 
سات  املؤسَّ تلك  بغية تمكني  بذلك؛  تقارير  إعداد 

من تقديم أفضل الخدمات لطالبيها. 

بغداد/ الزوراء:

الثقافة والسياحة واآلثار، حسن  حدد وزير 

ناظم، امس االثنني، الطرق الكفيلة باسرتجاع 

يف  لجنة  هنالك  أن  أكد  فيما  املهربة،  االثار 

رئاسة الوزراء بارشت بوضع التصميم االويل 

لنصب شهداء ترشين.

وقال ناظم إن » الوزارة بحاجة إىل يشء من 

تستحوذ  التي  األطراف  مع  واملرونة  االتفاق 

ابرام  أو  عقد  خالل  من  اآلثار،  هذه  عىل 

مذكرات تفاهم، عن طريق سفاراتنا خارج 

اآلالف  عرشات  »هناك  أن  وأضاف  العراق«. 

الواليات  يف  آثارنا  من  املهربة  القطع  من 

املتحدة وأوربا وبعض الدول العربية«.

يعنى  قسماً  تضم  »الوزارة  أن  إىل  وأشار 

العراق،  خارج  هربت  التي  اآلثار  باسرتداد 

فضال عن وجود لجنة االسرتداد، حيث نعمل 

جميعا عىل عقد صالت دولية عرب الحكومة 

الستعادة اثارنا«.
وأوضح أن » بعض الجامعات والهيئات اعلنت 

العراق وعربت عن  اثاراً تخص  عن امتالكها 

رغبتها بإرجاعها، حيث استطعنا أن نسرتد 

بعض آثارنا من خاللها، باملقابل هناك بعض 

تقع هذه  اين  ملعرفة  تتعاون معنا  ال  الدول 

االثار؟«.

اليهودي موجود، وهناك  »األرشيف  أن  وبني 

أن  إىل  الفتاً  اسرتداده«،  عىل  تفاويض  عمل 

»الجهة املستحوذة عىل االرشيف تشعر انها 

وبالتايل  وترميمه،  إصالحه  يف  جهداً  بذلت 

سيعاد  ثم  معينة،  ملدة  بقاءه  تطلب  هي 

باملجمل«.

إعادة  يف  حقيقية  رغبة  »هناك  أن  وأكد   

توجد  وال  العراق،  اىل  اليهودي  االرشيف 

مسألة  هي  وإنما  املوضوع،  هذا  يف  عراقيل 

وقت«.

ويف سياق آخر، قال وزير الثقافة: إن »مجلس 

تذكاري  نصب  تصميم  عىل  صوت  الوزراء 

اصبح  القرار  وهذا  ترشين،  لشهداء  تخليدا 

رئاسة  يف  لجنة  »هناك  أن  إىل  نافذا«، مشرياً 

الوزراء تعمل عىل تصميم النصب، وأنا رأيت 

بنفيس التصميم األويل لهذا النصب«.

بغداد/ الزوراء:
الحدودية،  املنافذ  هيأة  أعلنت 
يف  الشمايل  قرص  أم  ميناء  منفذ 
 3 ضبط  عن  البرصة،  محافظة 
تم  ما  وحسب  محملة،  حاويات 
ذكره يف املعاملة الكمركية )أسالك 
كهربائية غري معزولة بوزن إجمايل 
بقيمة  التالعب  تم  )110اطنان( 
تغيري  خالل  من  الكمركي  الرسم 
وصف البضاعة واملنجزة معاملتها 
كمرك  مركز  قبل  من  الكمركية 

املنفذ الحدودي.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  واضافت 
الضبط  »عملية  إن  منه:  نسخة 
البحث  شعبة  قبل  من  تمت 
الحرم  وخارج  هيأتنا  والتحري 
معاملتها  تدقيق  بعد  الكمركي 
من  البضاعة  ومعاينة  الكمركية 
املحملة  البضاعة  أن  تبني  قبلهم 
ضغط  املنيوم  كهربائية  )اسالك 
االسالك  هذا  رسم  نسبة  عايل( 
ملا  خالفا  الواحد  للطن   $1000
الحديد  من  للكيبالت  ترسيمه  تم 
للطن   $250 الكمركي  رسمه 

إجازة  يف  مثبت  ما  وحسب  الواحد 
االسترياد«.

تغيري  يف  مخالفة  »هذه  ان  مبينة 
والتالعب يف قيمة  البضاعة  وصف 
للضوابط  خالفا  الكمركي  الرسم 
والتعليمات النافذة مما سبب هدراً 

باملال العام«.
هيأة  ضبطت  متصل،  جانب  من 
زرباطية  منفذ  الحدودية  املنافذ 
الحدودي يف محافظة واسط عجلة 
فارغ(  )كارتون  بمادة  محملة 
و660كغم(  )18طناً  إجمايل  بوزن 

تم تغيري وصف البضاعة واملنجزة 
معاملتها الكمركية من قبل مركز 

كمرك املنفذ الحدودي.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  وذكرت 
البحث  »شعبة  ان  منه:  نسخة 
والتحري هيأتنا تمكنت من ضبط 
العجلة خارج الحرم الكمركي عند 
معاملتها  وتدقيق  الخروج  بوابة 
من  البضاعة  ومعاينة  الكمركية 
قبلهم تبني أن املادة املحملة تحتوي 
عىل عالمة تجارية موسومة صنع 
يف  ذكره  تم  ما  خالف  العراق  يف 

بعالمة  موسومة  بأن  املعاملة 
تجارية، وهذا يعد مخالفة كمركية 
وتهربا  صناعياً  وغشا  واضحة 
وفق  الكمركية  الرسوم  دفع  من 

الضوابط والتعليمات النافذة«.
تم  ما  إحالة  »تمت  انه  واوضحت 
أصويل  محرض  وفق  عىل  ضبطه 
إىل قايض تحقيق محكمة أم قرص 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  وبدرة 
املقرصين  وبحق  بحقها  الالزمة 
املنجزين للمعاملة الكمركية داخل 

املنفذ الحدود«.

بغداد/ الزوراء:
مناقشات  إجراء  عزمها  الكهرباء  وزارة  أعلنت 
إلبرام اتفاقيات ربط كهربائي مع األردن وتركيا، 
حيث من املمكن أن يكون العراق ممرا للطاقة او 
بيعها اىل دول الخليج إىل رشقي اسيا وأوربا حال 
اكتمال مرشوع الربط الكهربائي مع دول مجلس 

التعاون الخليجي.
يف  العبادي،  احمد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
يف  حالياً  الخليجي  »الجانب  إن  صحفي:  ترصيح 
املمتدة  واألبراج  الخطوط  مسارات  مسح  طور 
األوىل  املرحلة  ضمن  الكويتية  األرايض  داخل 
العراق،  مع  الخليجي  الكهربائي  الربط  التفاقية 
ربط  إجراء  إمكانية  مناقشة  الوزارة  تعزم  فيما  
العراق  يمكن  قد  بما  وتركيا  االردن  مع  كهربائي 
ممرا  يصبح  ان  او  عكسها،  او  الطاقة  بيع  من 

للطاقة من دول الخليج إىل رشق آسيا وأوربا«.

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت، األحد، أن املرحلة 
األوىل من الربط الخليجي تحتاج لفرتة زمنية تصل 
األوىل  املرحلة  أن  إىل  اشارت  فيما  شهراً،   14 إىل 

تتضمن إيصال 500 ميكاواط.
إنتاج  ان  الجاري،  آب  من   8 يف،  الوزارة  وأعلنت 
 19200 اىل  وصل  الكهربائية  الطاقة  من  العراق 
يتحقق  مسبوق«  غري  »إنجازاً  وعدته  ميكاواط، 
إىل  جديدة  توليد  وحدات  إدخال  عرب  مرة،  ألول 
إىل  البلد  لحاجة  تشري  التقديرات  أن  إال  الخدمة، 
االكتفاء  إىل  للوصول  ميغاواط  ألف   20 من  أكثر 

الذاتي.
ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ 
والفساد  املتتالية  والحروب  الحصار  جراء  عقود 
التوزيع،  شبكات  وتهالك  الفاشلة  واملشاريع 
أنه  كما  إيران،  من  ميغاوات   1200 ويستورد 

يخطط السترياد الكهرباء من دول الخليج.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد، امس االثنني، عن مبارشتها 
السكنية يف  االرايض  االنقاض وفرز  لرفع  بحملة 

منطقة كويريش عىل طريق بغداد/ حلة.
وقال محافظ بغداد، محمد جابر العطا، يف بيان 
بارشت،  “املحافظة  ان  »الزوراء«:  عليه  اطلعت 
وبالتنسيق مع مديرية البلديات التابعة لها، حملة 
لرفع االنقاض والنفايات عن االرايض يف منطقة 
كويريش بجنوب بغداد عىل طريق بغداد / حلة، 
ومنطقة  الربيع  احياء  ارايض  بفرز  للمبارشة 

االلف وااللفني التابعة لها”.
وأضاف العطا أن “هذه االرايض وزعت بالسابق 
ألي  استثمارها  يتم  لم  لكن   ،  1995 عام  منذ 

املستغلة  غري  االرايض  مساحة  تقدر  اذ  غرض، 
انه  اىل  الفتا  سكنية”،  ارض  قطعة   2500 بنحو 
ورفع  الخدمية  االجراءات  من  االنتهاء  “حال 
التسجيل  مديرية  اىل  تسليمها  سيتم  االنقاض 
اصحاب  من  املواطنون  يتسلمها  كي  العقاري 

السندات”.
واشار اىل ان “املحافظة مستمرة بعملية معالجة 
لفرز  العاصمة  اطراف  يف  النظامي  غري  الطمر 
الصناعية  واملناطق  السكنية  االرايض  وتهيئة 
مخدومة  فعاليات  اىل  املناطق  هذه  لتحويل 
السكنية  االرايض  لتوفري  خطتها  ضمن  مختلفة 
تهيئتها  املستغلة من خالل  املوجودة اصال وغري 

ومد البنى التحتية اليها”. 

بغداد/ الزوراء:
أطلقْت وزارة العدل رساح 103 محكومني من الكبار واالحداث بعد صدور عفو جمهوري لالفراج 

عنهم، اذ بلغ مجمل من تم شمولهم بالقرار منذ شهر نيسان حتى اآلن 205 نزالء.
ان  صحفي:  ترصيح  يف  امني،  كامل  العدل،  وزارة  يف  االحداث  اصالح  دائرة  عام  مدير  واوضح 
يف  واالحداث  الكبار  النزالء  من   103 عن  العفو  يتضمن  جمهوريا  مرسوما  تسلمت  »الوزارة 
خالل  من  رساحهم  بإطالق  الخاصة  االجراءات  »ستبدأ  انها  اىل  مشريا  لها،«  التابعة  السجون 
مالكات التسفري ونقل النزالء«، الفتا اىل »ان ذلك العفو جاء بناء عىل توصية من رئاسة الوزراء 

نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البالد نتيجة تفش فايروس كورونا.
الكبار  من  ملحكومني  اسما   1527 تضمان  قائمتني  سابق  وقت  يف  رفعت  »الوزارة  ان  وبني 
واالحداث، اذ تضمنت االوىل 1007 اسماء والثانية 520 اسما من اجل شمولهم بالعفو«، منوها 
»انه تم اصدار مرسومني جمهوريني إلطالق رساح 103 محكومني ليبلغ مجمل من تم شمولهم 

بالعفو 205 نزالء منذ شهر نيسان املايض حتى اآلن«.
وأضاف ان »الوزارة مستمرة بالتنسيق مع االمانة العامة ملجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية 
الشمول  رشوط  عليهم  تنطبق  الذين  جميع  رساح  إلطالق  جمهورية  مراسيم  اصدار  بغية 

بالعفو«.

 بغداد/ الزوراء:
لالستخبارات  العامة  املديرية  عثرت 
منطقة  يف  للعتاد  كدس  عىل  واألمن 

اللطيفية.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املديرية  وقالت 
مديرية  »مفارز  إن  منه:  نسخة 
التابعة  امليدانية  بغداد  وامن  استخبارات 
واألمن  لالستخبارات  العامة  املديرية  إىل 

وبالتعاون مع لواء مشاة ثالثة وعرشين 
يف  للعتاد  كدس  عىل  عثرت   17 الفرقة 

منطقة )اللطيفة - شاخة 7(«.
قنابر  عىل  يحتوي  »الكدس  ان  واضافت 
 ،)22( عدد  األحجام  مختلفة  هاون 
وكبسولة قنربه هاون عدد)7(«. وبينت 
انه »تم رفع املواد من قبل الجهد الهنديس 

للقوة اعاله بدون حادث يذكر«.

بغداد/ الزوراء:

اىل  اضافة  مزور  دوالر  الف   60 بحوزتهما  شخصني  اعتقال  عن  بغداد  رشطة  قيادة  اعلنت 

مسدس يف املنصور.

وقال مدير عالقات واعالم القيادة، عزيز نارص، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه »بناًء 

عىل توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الرشطة، وارشاف مبارش من قبل قائد رشطة بغداد، القت 

التابعة للقيادة يرافقها مفارز من مديرية الجريمة االقتصادية  مفارز قسم رشطة املنصور 

والجيش العراقي القوة املاسكة لالرض، القبض عىل متهمني اثنني وفق أوامر قضائية املادة 24 

من محكمة التحقيق املختصة بقضايا النزاهة«.

املائة دوالر كل رزمة 100 ورقة مزورة  واضاف ان » املتهمني ضبطت بحوزتهما 6 رزم فئة 

)60 الف دوالر ( مزور وسالح مسدس واقتيادهم اىل قسم املنصور وتسليمهم اىل جهة الطلب 

الالزمة  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  املالية  الجرائم  قسم  املنظمة  الجريمة  مكافحة  مديرية 

بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:
أوعز وزير النقل، نارص حسني الشبيل، امس 
املسافرين  لنقل  العامة  الرشكة  اىل  االثنني، 
النقل،  وزارة  تشكيالت  احدى  والوفود، 
باملبارشة بتوفري خطوط نقل منتظمة من 
واىل مطار بغداد الدويل وتطبيق نظام النقل 

عرب البطاقة الذكية.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  النقل  وزير  وقال 
نسخة منه: »سيتم بالقريب العاجل املبارشة 
بباصات  منتظمة  نقل  خطوط  بافتتاح 
قارئ  بنظام  مجهزة  ومكيفة  حديثة 
البطاقات الذكية، لتسهيل وصول املواطنني 
املعاناة  الدويل وانتهاء  من واىل مطار بغداد 

التي واجهتهم خالل 16عاما مضت«.
املسافرين  عام  مدير  بني  جانبه،  من 
»هذه  ان  حسني:  كاظم  كريم  والوفود، 
يف  وجهات  اربع  من  ستنطلق  الخطوط 
مرآب  الكاظمية،  }مدينة  بغداد  العاصمة 
النهضة{،  ومرآب  البياع،  مرآب  العالوي، 
وبالعكس  الدويل  بغداد  مطار  اىل  ثم  ومن 

خدمة للمواطن«.
الجدير بالذكر ان هذه الخطوة تأتي ضمن 
والرشكة  النقل  وزارة  وتوجهات  خطط 
املقدمة  النقل  خدمات  حجم  لتعزيز 
يف  الحاصل  التطور  ومواكبة  للمواطنني 

مجال النقل.

بغداد/ الزوراء:  
كشَف رئيس لجنة التعليم العايل النيابية، مقدام الجمييل، عن أن تعديل قانون التعليم 
األهيل سُيلزم الوزارة بدمج الجامعات األهلية »غري الناجحة« التي لم تحقق أي نجاح 

منذ تأسيسها حتى اآلن.
التعليم األهيل،  وقال الجمييل، يف ترصيح صحفي: ان »اللجنة تسعى اىل تعديل قانون 
هذا  عىل  ستجرى  التي  التعديالت  واصفاً  عليه«،  التصويت  ثم  ومن  مرتني  وقراءته 
القانون بأنها »ستكون مهمة ويمكنها أن ترتب الوضع بالنسبة للتعليم األهيل، بحيث 

ال تعطى الحرية الكاملة للجامعات األهلية كما كان خالل الفرتة السابقة«.
وبني »أننا سنكون جاذبني للمستثمرين الذين ينوون افتتاح جامعات أهلية رصينة، عىل 
أن يناغم استحداث الكليات سوق العمل يف البلد، وأن تكون االختصاصات التي تدرس 
الجامعة  بقرارات  التحكم  يف  العليا  السلطة  سيعطي  »القانون  أن  نادرة«.وتابع  فيها 
يمكن  ال  حالياً  به  املعمول  القانون  أن  حني  يف  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  لوزارة 
الوزارة من التدخل باألمور اإلدارية واملالية بالنسبة للجامعات األهلية«.وأشار الجمييل 
اىل أن »اللجنة عازمة عىل تعديل هذا القانون للتخلص من بعض الجامعات األهلية التي 
لم يكن هدفها سوى الربح من بعض الطلبة«، منوهاً بأن »هذه الجامعات أو الكليات 

يمكن أن تدمج مع أخرى غريها لتكون أكثر رصانة وعلمية مما كانت عليه«.

بغداد/ الزوراء:
صباحية  وبنوبات  بها  تقوم  التي  التعفري  حمالت  استمرار  عن  بغداد  امانة  اعلنت 
مئات  شملت  »الحمالت  إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  ومسائية.واضافت 
بمستوى االصابات، وكذلك  ارتفاعاً  التي شهدت  الشوارع واالحياء واملناطق، ال سيما 
االنتاجية  الوحدات  دائرة  يف  االمانة  ان »مالكات  والزراعية«.وبينت  العشوائية  املناطق 
والدوائر البلدية تقوم بشكل مستمر ومكثف بحمالت التعفري، باالضافة اىل تعفري بعض 
الشوارع واالحياء بشكل مكرر وألكثر من مرة دعماً للكوادر الصحية يف مواجهة جائحة 

كورونا، وبالتنسيق مع الجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
تفاصيل  الحدودية  املنافذ  هيئة  كشفت 
البضائع  ومعالجة  لجرد  إجراءاتها 
املتكدسة ذات الطابع الكيمياوي يف املنافذ 

الربية والبحرية والجوية.
وقال رئيس الهيئة، عمر الوائيل: انه »بعد 
رئيس  وجه  بريوت  مرفأ  انفجار  حادثة 
بإجراء  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
للبضائع  حقيقية  ومعالجة  رسيع  جرد 
والبحرية  الربية  املنافذ  يف  املتكدسة 

والجوية كافة«.
واضاف ان »الهيئة رشعت بجرد الحاويات 

يف جميع املنافذ«، مبينا ان »العديد من هذه 
واملطارات،  املوانئ  يف  موجودة  الحاويات 

وقسم اخر منها يف املنافذ الربية«.
قبل  من  لجان  تشكيل  »تم  انه  واوضح 
مدراء املنافذ وعضوية الدوائر ذات العالقة، 
إلجالء الحاويات وبشكل تدريجي«، مؤكدا 
اىل موافقات  الحاويات تحتاج  »ان بعض 

وتعهدات«.
املنافذ، والدوائر ذات  ان »هيئة  اىل  واشار 
والكهرباء  والكمارك  كاملوانئ  العالقة 
والنفط، تعمل عىل سحب هذه الحاويات 

من املنافذ من اجل تامينها بالكامل«.

النزاهة تصدر أوامر استقدام حبق مسؤولني يف حمافظة نينوى 
تقصت عن أسباب تأخر توزيع التموينية خالل كورونا

الثقافة تعلن املباشرة بوضع التصميم األولي لنصب شهداء تشرين

الكهرباء تعتزم إبرام اتفاقيات ربط كهربائي 
مع األردن وتركيا

فرز أراٍض سكنية ورفع األنقاض عنها
 جنوب العاصمة

العدل تتسلم مرسوما مجهوريا للعفو 
عن 103 حمكومني 

االستخبارات تعثر على كدس للعتاد
يف اللطيفية

اعتقال متهمني حيمالن ٦0 ألف دوالر 
مزيف يف بغداد

ضبط عجلة وحاويات خالف الضوابط يف أم قصر الشمالي وزرباطية

النقل توعز بتوفري خطوط نقل منتظمة 
من وإىل مطار بغداد

التعليم النيابية: نسعى إىل تعديل قانون 
التعليم األهلي

أمانة بغداد: التعفري مستمر ومشل 
العشوائيات واملناطق الزراعية

املنافذ تكشف تفاصيل إجراءاتها جلرد 
ومعاجلة البضائع املتكدسة
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قبل االجتماع املرتقب يوم األربعاء حلماية جناحهم األخري

الدوالر يسجل اخنفاضا طفيفا 
يف األسواق احمللية

التخطيط: اخنفاض أسعار اخلضار 
يف حزيران %10 مقارنة بأيار

العمل حتدد موعد إطالق رواتب 
احلماية االجتماعية

الزراعة تعلن تشرين األول املقبل 
موعد تصدير التمور العراقية 
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بغداد/ الزوراء:
أك�د وزي�ر النف�ط، احسان عب�د الجبار 
اسماعي�ل، ح�رص ال�وزارة ع�ى تقديم 
واللوجست�ي   واملعن�وي  امل�ادي  الدع�م 
لل�وزارات وادارات املحافظ�ات عى وفق 
االمكان�ات املتاح�ة لل�وزارة والرشكات 
النفطي�ة، مش�ددا ع�ى اهمي�ة التعاون 
املث�ايل م�ع الجه�ات املعني�ة يف مواجهة 
الظ�روف االقتصادي�ة واملالي�ة الصعبة، 

فضالً عن أزمة وباء كورونا.
وق�ال الوزير، يف بي�ان: »اننا نشعر اليوم 
بالفخ�ر واالعت�زاز بجمي�ع العامل�ن يف 
الرشك�ات  وادارات  النفط�ي  القط�اع 
والتشكي�الت النفطي�ة كافة مل�ا تقدمه 
م�ن عطاء وعمل ودع�م متميز للوزارات 
االخ�رى وللمحافظات ولرشائح املجتمع 
كاف�ة، وهذه ليس�ت منة، وانم�ا واجب 
تفرض�ه املسؤولي�ة االخالقي�ة واملهنية 
جميع�اً«،  علين�ا  الصالح�ة  واملواطن�ة 
مشي�داً ب�دور »رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة الت�ي تحملت عبئاً مالي�اً كبرياً 
أثقل كاهله�ا، ولكن مع ذل�ك لم تتوقف 
عن تنفي�ذ توجيهات ال�وزارة يف الوقوف 
اىل جانب القطاع�ات الخدمية والصحية 

وتقدم لها دعماً وجهداً متميزاً«.
من جانبه، أعلن مدير عام رشكة توزيع 

املنتجات النفطي�ة، وكالة، حسن طالب 
»أن مجموع الدعم املادي املقدم اىل وزارة 
الكهرباء قد بل�غ )290 مليار دينار( عن 
قيمة الدف�ع االجل للوق�ود املجهز، فيما 
بلغت قيمة الدعم املادي للوزارات االخرى 
واملحافظ�ات )235 مليار دين�ار(، فيما 
بلغ الدعم امل�ادي املقدم للقطاع الصحي 
يف املحافظ�ات ول�وزارة الصحة ملواجهة 
وباء كورونا نحو )ملياري دينار(، فضالً 
ع�ن الوقود املق�دم اىل مؤسسات الدولة، 
الدول�ة  وزارات  بتجهي�ز  قام�ت  حي�ث 
ب��)٣٢٦ مليون لرت( م�ن مادتي البنزين 

وزيت الغاز«.
وأض�اف »كما قدمت وزارة النفط ممثلة 
برشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية مليار 
ملحافظ�ات  دين�ار  ملي�ون  واربعمائ�ة 
نين�وى واالنب�ار وص�الح الدي�ن ودي�اىل 
وكرب�الء املقدسة وبابل والنجف االرشف 
بواقع )200 مليون دينار( لكل محافظة 
و)200 ملي�ون دين�ار(، لتجهيز قاعات 
وزارة الشباب والرياض�ة كمستشفيات 
للحج�ر الصحي، فضال ع�ن توفري مبلغ 
) 400 ملي�ون دينار( تم تخصيصا ايضاً  

دعما اضافياً للقطاع الصحي«.
وفيما يتعلق بتجهيز محطات الكهرباء، 
اك�د طال�ب »ان الرشك�ة جه�زت وزارة 

الكهرب�اء ب�� )٣٦٣ ملي�ون ل�رت( م�ن 
م�ادة زيت الغ�از بلغ�ت قيمته�ا )١٤٥ 
ملياردين�ار( م�ع ملي�ار ونص�ف املليار 
لرت من زي�ت الوقود بسع�ر) ١٤٥ مليار 

دينار(«.
وعن الوقود املجهز لدوائر الدولة وباالجل، 

جه�زت  ال�وزارة  »ان  اىل  طال�ب  أش�ار 
الوزارات ومؤسس�ات الدولة ب�أكثر من 
209 مالي�ن لرت منه�ا 31 وقود طائرات 
لط�ريان الجيش والق�وة الجوية والباقي 
م�ن مادة زي�ت الغ�از بمبال�غ تجاوزت 
)80 مليار دينار(، أما البنزين فقد بلغت 

الكميات املجهزة اكث�ر من )117 مليون 
لرت( بمبالغ تجاوز )52 مليار دينار(. 

وبما يخص مادة الزيوت، فكان مجموع 
املبال�غ املرتتب�ة ع�ى تجهي�ز ال�وزارات 
باآلج�ل اكثر م�ن )٢.٥ ملياردينار ( من 

مختلف أنواع الزيوت.

بغداد/نينا:
 اعلن�ت الرشكة العام�ة ملوانئ العراق 
التابع�ة ل�وزارة النقل، رس�و الباخرة 
العمالق�ة MSC EVAع�ى رصيفن يف 

ميناء ام قرص الشمايل.
فرح�ان  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
ان   : بي�ان  يف  الفرط�ويس  محيس�ن 
الباخ�رة العمالق�ة MSC EVA ، الت�ي 
يبل�غ طوله�ا 366 م�رتا وعرضها 51 
مرتا وتحمل نحو 2599 حاوية ، رست 
ع�ى الرصيف�ن 14 و 15 يف مين�اء ام 
قرص الشم�ايل قادمة من ميناء الدمام 
السع�ودي، وف�ور وصوله�ا ب�ارشت 

مالك�ات التفري�غ والشح�ن بعمليات 
بس�الم  البضاع�ة  وتفري�غ  املناول�ة 

وامان.
واش�ار الفرط�ويس اىل :« ان رسو هذه 
الباخرة بحجمها العمالق للمرة الثالثة 
يف املوان�ئ العراقية يع�د حالة ايجابية 
تكس�ب املوان�ئ سمعة عاملي�ة ضمن 
امكانياتها يف جذب السفن العمالقة ».

يذك�ر ان املوان�ئ العراقي�ة اسهمت يف 
االونة االخرية بحف�ر القنوات املالحية 
وزي�ادة اعماقها لدخ�ول البواخر ذات 
الغاط�س باعم�اق اك�ر مم�ا كان يف 

السابق.

بغداد/ الزوراء:
ش�دد الخب�ري االقتص�ادي، وس�ام التميم�ي، عى 
رضورة استغ�الل سع�ر رصف ال�دوالر باملصارف 
الحكومي�ة لتعظي�م م�وارد املوازن�ة واملساهم�ة 
يف تج�اوز االزم�ة املالي�ة، الفت�ا اىل ان بي�ع مالين 
ال�دوالرات يوميا يدخ�ل للدولة مبال�غ ضخمة بعد 

زيادة سعر الرصف.

وقال التميمي يف ترصيح صحفي: ان “سعر رصف 
ال�دوالر شهد استقرارا قبل 6 اشهر من اليوم، لكنه 
ارتف�ع عن ذل�ك بقليل، وه�ذه الزيادة ج�اءت بعد 
ظهور االزمة املالية يف البالد جراء انخفاض أسعار 

النفط”.
وأض�اف ان “الزي�ادة يف سع�ر ال�رصف باملصارف 
الحكومي�ة يساهم يف القضاء ع�ى االزمة الراهنة، 

ويعظم موارد الدولة، يف وقت يحتاج فيه العراق اىل 
احداث طفرة يف القطاع املرصيف”.

وب�ن ان “الكث�ري م�ن ال�دول تعتمد ع�ى القطاع 
امل�رصيف يف االستثم�ار وتحقي�ق اإلي�رادات وبن�اء 
املوازن�ات، واط�الق الق�روض وتحقي�ق الفوائ�د 
منها لرفد الحكومة باملبال�غ الالزمة لتوفري رواتب 

موظفيها”. 

النفـــط: قدمنــا 526 مليــار دينــار للـــوزارات واحملافظــات
بغداد/ الزوراء:

سجلت أس�واق العملة األجنبية يف 
العراق، ام�س االثن�ن، انخفاضاً 
بسع�ر رصف ال�دوالر األمريك�ي 
مقاب�ل الدين�ار العراق�ي. وكانت 
يف  ال�دوالر  ورشاء  بي�ع  أسع�ار 

رشكات ومكاتب الصريفة، كاآلتي: 
سعر البيع للدوالر الواحد 1232.5 
دين�اراً، أي 123 ألفاً و250 ديناراً 
للمائ�ة دوالر. أم�ا سع�ر ال�رشاء 
لل�دوالر 1222.5 دين�ار، أي 122 

ألفاً و250 ديناراً للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:  
أعلن�ت وزارة التخطي�ط، ام�س 
الخض�ار  أسع�ار  أن  االثن�ن، 
حزي�ران  شه�ر  يف  انخفض�ت 
بنسبة %10 مقارنة بشهر ايار، 
مبين�ة أن لجن�ة األم�ن الغذائي 
تواصل مراقبتها لحركة األسواق 
ومستويات الندرة والوفرة للمواد 
الغذائية. وق�ال وزير التخطيط، 
ل �وزارة  النج�م، يف بي�ان  خال�د 
التخطيط تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: إن »األسواق العراقية تشهد 
استقراراً واضحاً يف وفرة وأسعار 
املواد الغذائية«، مبيناً أن »أسعار 
انخفاضاً  الخ�راوات سجل�ت 
امل�ايض  حزي�ران  شه�ر  خ�الل 
م�ع  مقارن�ة   )10%( بنسب�ة 
شهر أيار«. وأضاف أن »معدالت 

األسع�ار ارتفعت يف بداية ظهور 
الوب�اء بنسب�ة %6، فيما كانت 
التوقع�ات تش�ري إىل أن االرتفاع 
سيتخط�ى حاجز ال��)40%(«، 
مؤك�داً أن »لجنة األم�ن الغذائي 
واالجتماع�ي الخ�اص بمواجهة 
جائحة كورونا تواصل مراقبتها 
ومستوي�ات  األس�واق  لحرك�ة 
الغذائية،  للم�واد  الندرة والوفرة 
املناسب�ة  اإلج�راءات  واتخ�اذ 
ملعالج�ة اي خل�ل ق�د تتع�رض 
ل�ه األس�واق«. وأش�ار النجم إىل 
»العمل عى صياغة اسرتاتيجية 
االكتف�اء  لتحقي�ق  حقيقي�ة، 
الذات�ي واألم�ن الغذائ�ي يف البلد 
من خالل دع�م الزراعة وتحريك 
الصناعة، وتوفري البيئة املناسبة 

لعمل القطاع الخاص«.

بغداد/ الزوراء:
كشف�ْت وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعي�ة، امس االثنن، عن ان 
الحايل سيشهد مخاطبة  االسبوع 
وزارة املالي�ة من اجل تأمن راتب 
املع�ن املتفرغ لشهر ايلول املقبل، 
فيم�ا أك�دت أنها تعم�ل عى دعم 
املستفيدي�ن م�ن روات�ب شبك�ة 
بإط�الق  االجتماعي�ة  الحماي�ة 
رواتبه�م بمواعيده�ا م�ع نهاية 
ايل�ول او مطل�ع ترشي�ن  شه�ر 
األول. وقال وزير العمل والشؤون 
االجتماعي�ة، ع�ادل الركاب�ي، يف 
حوار صحفي: انه “ستتم مخاطبة 

وزارة املالي�ة م�ن اج�ل الحصول 
ع�ى التخصيصات املالية الخاصة 
براتب املعن املتف�رغ لشهر ايلول 
الح�ايل،  االسب�وع  املقب�ل خ�الل 
آمال باكم�ال االج�راءات الخاصة 
به�ذه الرشيح�ة به�دف توزيعها 
شهري�ا”.  املح�ددة  بمواعيده�ا 
“ال�وزارة  أن  الركاب�ي  وأض�اف 
تعم�ل ع�ى دع�م املستفيدين من 
رواتب شبكة الحماية االجتماعية 
بإط�الق رواتبه�م بمواعيدها مع 
نهاية شهر ايلول او مطلع ترشين 
تنسي�ق  لوج�ود  املقبل�ن  االول 

مسبق مع وزارة املالية”. 

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الزراع�ة،  وزارة  أعلن�ت 
االثن�ن، ع�ن تحدي�د األول م�ن 
ترشي�ن املقب�ل موع�دا لتصدي�ر 
التمور العراقي�ة للخارج، مؤكدة 
ان املوع�د ت�م تحدي�ده من خالل 
اجتم�اع وزي�ر الزراع�ة محم�د 

الخفاجي مع مصدري التمور.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حميد 
الناي�ف، يف ترصيح صحفي: ان ” 
العام الحايل شهد ارتفاعا يف انتاج 
التمور، وذلك مما أدى اىل االكتفاء 
الذاتي وزي�ادة يف املنتوج«. مبينا 
ان ”وزير الزراعة محمد الخفاجي 

التقى ع�ددا من مصدري التمور، 
حيث تمت مناقش�ة وضع آليات 
لتسهي�ل تصدير التمور إىل العالم 
إنشاء مراكز  الخارجي وامكانية 
تسويقي�ة زراعي�ة متكاملة من 
خ�الل االستثم�ار” . وأض�اف ان 
“املجتمع�ن وافق�وا عى مقرتح 
ال�وزارة بتحديد األول من ترشين 
املقب�ل كموع�د لتصدي�ر التمور 
الفائض�ة ع�ن حاج�ة الب�الد ”. 
الزراع�ة  “وزارة  ان  اىل  مش�ريا 
اتخ�ذت قرار بعدم من�ح اجازات 
است�رياد التم�ور، وذل�ك لحماية 

املنتج الوطني ” . 

خبري: جيب استغالل سعر صرف الدوالر لتجاوز األزمة املالية

»أوبك+« تسعى للدفاع عن مكاسب سوق النفط مع تضاؤل توقعات الطلب

إعالنك  
في 

يحقق لك االنتشار األوسع

لالستفسار : 07810090003
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

بغداد/ متابعة الزوراء:  
حققت أوب�ك وحلفاؤها ما يعادل 
سوق النفط م�ن العمل املتواصل 
زيادة العرض حت�ى مع استمرار 
انهي�ار  دون  الطل�ب،  استنف�اد 
األسع�ار، إال انه م�ن غري الواضح 
م�ا إذا ك�ان بإمكانه�م مواصل�ة 

عملية التوازن بنجاح.
ويف تحلي�ل لوكال�ة »بلومب�ريغ« 
األمريكي�ة بش�أن ذلك ذك�رت أن 
الطل�ب عى الوقود تدهور مع قلة 
للسف�ر الدويل بسب�ب الوباء، كما 
أن زي�ادة تفيش املرض مرة أخرى 
يؤثر ع�ى االنتع�اش االقتصادي، 
وسيجتمع، غ�دا األربعاء، أعضاء 
أوبك + الرئيسيون للنظر يف كيفية 

حماية نجاحهم األخري.
كب�رية  س�ن،  أمريت�ا  وقال�ت، 
محل�ي النفط يف رشك�ة: »إنرجي 
املحدودة:  االستشارية  أسبكتس« 
»يج�ب أن يكونوا يقظ�ن للغاية، 
ألنك تستطيع الحصول عى تراجع 
يف الطلب، وعليهم فقط أن يكونوا 

رسيعن جًدا يف االستجابة«.
وخفضت منظمة البلدان املصدرة 
للب�رتول )أوب�ك( ورشكاؤها 9.7 
مليون برميل م�ن اإلنتاج اليومي 
يف وق�ت ساب�ق م�ن ه�ذا العام - 
حوايل ٪10 م�ن اإلمدادات العاملية 
- عندما تسب�ب اإلغالق العاملي يف 
أك�ر انهيار للطلب ع�ى النفط يف 

التاريخ.

وأت�ت تضحياته�م ثماره�ا، مما 
أدى إىل قل�ب الس�وق ال�ذي شهد 
انخف�اض األسع�ار يف نيوي�ورك 
إىل م�ا دون الصف�ر، ويت�م تداول 
العق�ود اآلجل�ة لخام برن�ت اآلن 
ف�وق 45 دوالًرا للرميل، أي ثالثة 
أضعاف مستويات أواخر نيسان، 
لقد ألقى هذا الجهد برشيان حياة 
لي�س فق�ط القتص�ادات أعضاء 
أوب�ك + ، ولك�ن أيًض�ا لرشك�ات 
-Exxon M BP Plc و   دولية مثل

.bil Corp
مع زحف االسته�الك العاملي مرة 
أخرى نح�و املستوي�ات العادية ، 
بدأت أوبك + ه�ذا الشهر يف زيادة 

االنتاج بحرص.

إال ان�ه ال يزال السوق هًشا للغاية 
بحيث ال يمكن املخاطرة بأي يشء 
آخر، حيث يخط�ط التحالف الذي 
يضم 23 دول�ة لإلبقاء عى الجزء 
األكر من إنتاجه املتوقف - حوايل 
7.7 ملي�ون برمي�ل يومًيا ، وربما 
أكث�ر - بعي�ًدا ع�ن الخ�ط لبقية 

العام.
حتى ان اململكة العربية السعودية 
قال�ت إن معظم اإلمدادات التي تم 
إرجاعها يف اب سيت�م استهالكها 
لتلبي�ة  وتستخ�دم  محلًي�ا، 
احتياجات اململكة من الكهرباء يف 
الصيف بدالً من شحنها إىل عمالء 

يف الخارج.
وقد وعد كل م�ن العراق ونيجرييا 

بإج�راء تخفيض�ات إضافية عى 
التعويضات كتعويض عن الرتاخي 
السابق. وأصدرت بغداد والرياض 
بيان�ا مشرتكا يف الساب�ع من آب 
تعهد فيه العراق بخفض 400 ألف 
برميل يوميا يف آب وأيلول، إضافة 
إىل خف�ض 850 أل�ف برميل كان 

من املفرتض أن يقوم به بالفعل.
بينما اقرتب العراق من هدفه أكثر 
م�ن أي وقت م�ى تقريًبا، حيث 
نف�ذ حوايل ٪80 م�ن التخفيضات 
املنص�وص عليها، ف�إن الضغوط 
االقتصادية الهائلة عى بلد ال يزال 
خارًج�ا م�ن الح�رب والعقوبات 
تجع�ل أي تع�اون إض�ايف يمث�ل 

مشكلة.

بغداد/ الزوراء:  
اعلن مرصف الرشيد، امس االثنن، عن اسماء الفروع 
املعنية بإص�دار صكوك امل�رور )تسجي�ل الوحات( يف 

جانبي الكرخ والرصافة.
واضاف أن »الفروع هي )فرع االمام االعظم/ امللعب/ 
العطيفي�ة/ ث�ورة العرشي�ن / الحبيبي�ة/ ارخيت�ة/ 

املرتى/ املعارض الحديثة(«.
ودع�ا امل�رصف » املستفيدي�ن كاف�ةاىل مراجع�ة تلك 
الف�روع وعدم االختص�ار عى ف�رع دون االخر تفاديا 

للزخم وحفاظاً عى سالمة الجميع«.

 بغداد/ الزوراء:
اغل�ق مؤرش االسع�ار يف سوق العراق ل�الوراق املالية، 

امس االثنن، منخفضا بنسبة )0.43%(.
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لس�وق الع�راق ل�أوراق 
املالي�ة ليوم امس كم�ا يي: بلغ عدد االسه�م املتداولة 
)22.417.236.802( سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

)5.927.465.644( دينارا. 
واغل�ق م�ؤرش االسع�ار ISX 60 يف جلس�ة امس عى 
)460.87( نقط�ة منخفض�ا بنسب�ة )%0.43( ع�ن 

اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )462.86( نقطة.
وتم تداول اسه�م )34( رشكة من اصل )105( رشكة 
مدرج�ة يف الس�وق، واصبح ع�دد الرشك�ات املوقوفة 
بق�رار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات 

االفصاح املايل )23( رشكة.
وبل�غ ع�دد االسه�م املش�رتاة م�ن املستثمري�ن غ�ري 
العراقين يف السوق النظامي )45( مليون سهم بقيمة 
بلغ�ت )48( مليون دينار من خالل تنفيذ )24( صفقة 

عى اسهم ثالث رشكات.
بينم�ا بلغ ع�دد االسهم املباع�ة م�ن املستثمرين غري 
العراقين يف السوق النظامي )25( مليون سهم بقيمة 
بلغ�ت )63( مليون دينار من خ�الل تنفيذ 27 صفقة 

عى اسهم رشكتن.

الرشيد يعلن أمساء الفروع 
املعنية بإصدار صكوك املرور

تراجع مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

رسو باخرة عمالقة يف ميناء ام قصر الشمالي

جمهورية العراق                                العدد:٣٦8٢
وزارة العدل                              التاريخ:١٦/٢0٢0/8

دائرة الكاتب العدل يف النارصية
إعالن

)مجهول محل االقامة(
نرفُق لكم طياً االنذار املرقم بالعدد العمومي ١0٣٢8 
بالسج�ل ٥٢ يف ٢0٢0/8/١١ والخاص باملنذر السيد 
)حكيم حس�ن سوادي( والصادر من دائرتنا ونظراً 
ملجه�ول مح�ل اقامت�ه بع�د تع�ذر تبليغ�ه باالنذار 
املرق�م اعاله وبالط�رق القانونية لذا تق�رر تبليغكم 
بواسط�ة الجريدتن الرسميتن لحضور هذه الدائرة 
خالل خمسة ع�رش يوم وبخالف ذلك سيعتر متبلغ 

رسمياً.
مع التقدير

الكاتب العدل االول يف النارصية
عي عبدالرزاق صالح الطائي

جمهورية العراق                  العدد:٥8٣

رئاسة مجلس الوزراء             التأريخ: ١٢/٢0٢0/8 

ديوان الوقف الشيعي

مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار

شعبة االمالك املوقوفة

اعالن

تعلُن مديرية الوقف الش�يعي يف ذي قار عن اجراء املزايدة العلنية عن طريق املساطحة عى 

العقار املرقم ٥٣٥٣٢/١١0 جزيرة يف النارصية مجاور البلديات قرب هيئة النزاهة  بمساحة 

٣٦00 م٢ واملخصص النشاء مركز ثقايف ومدرسة اهلية وحسب املخططات املصادق عليها 

وبب�دل ايجار سن�وي قدره 8٥000000 خمس�ة وثمانون مليون دينار مل�دة ٢٥ سنة، فعى 

الراغب�ن باالش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مقر مديرية الوقف الش�يعي يف ذي قار خالل 

م�دة سبع�ة أيام م�ن تأريخ نرش االع�الن يف الجريدة الرسمي�ة وقبل موعد اج�راء املزايدة 

مستصحب�ن معهم التأمينات القانونية البالغة ٢0٪ م�ن القيمة املقدرة وصورة من هوية 

االحوال املدنية وبطاقة سك�ن وتأييد املختار مصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية  

فالي�وم الذي يليه ع�ى ان يتحمل من ترسو علي�ه املزايدة  اجور الن�رش واالعالن والداللية 

ويدف�ع  ب�دل االيجار دفعة واحدة  بعد مرور سبعة اي�ام من تاريخ االحالة القطعية عى ان 

تجري املزايدة الساعة )العارشة( صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف ذي قار .

املهندس

احمد كريم عبد الجبار

مدير الوقف الشيعي يف ذي قار

جمهورية العراق              العدد:79/ت/٢0٢0
وزارة العدل                       التاريخ:١٦/٢0٢0/8

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النرص

إعالن
اىل املدي�ِن )حس�ن ع�ي كاظ�م( تق�رَر تبليغك 
بالحض�ور ام�ام مديري�ة تنفيذ الن�رص لغرض 
تسدي�د الدي�ن ال�ذي بذمت�ك والبال�غ )ثمانون 
ملي�ون( لصالح ورثة الدائ�ن )وليد خالد يارس( 
خ�الل فرتة خمسة عرش يوم م�ن تاريخ تبليغك 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك ستتخ�ذ االج�راءات 
القانوني�ة بحق�ك عم�اًل بأحكام امل�ادة ٢7 من 

قانون التنفيذ.
املنفذ العدل
محمد حسن طعيمه العتابي

جمهورية العراق     رقم االضبارة: ١٣٦٦/٢0١8
وزارة العدل          التأريخ: ١٢/٢0٢0/8

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اىل/ املنفذ عليه وئام عزيز عي
لقْد تحق�ق لهذه املديرية تنفي�ذ النارصية انك مجهول 
مح�ل االقام�ة ولي�س لديك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار ، يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه، واستن�اداً للمادة 
)٢7( م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالقرار 
املرق�م ٥٢٢0/ب/٢0١8 الص�ادر من ب�داءة النارصية 
الق�ايض بالزام�ك  املبلغ ع�رشون ملي�ون دينار خالل 
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش يف الجريدة 
الرسمية  ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

بجراءات التنفيذ
 الجري وفق القانون :

املنفذ العدل
عى مران

بغداد/ الزوراء:
اك�د معاون مدير دائرة بلدي�ة قضاء الفلوجة للشؤون 
الخدمات، محمد شكر الدليمي، امس االثنن، الحكومة 
املحلية وبدعم من املنظمات االنسانية انفقت اكثر من 
20 ملي�ار دينار إلنج�از 20 مرشوع خدم�ي يف قضاء 

الفلوجة .
وق�ال الدليم�ي يف ترصيح صحف�ي: ان ” دائ�رة بلدية 
الفلوج�ة اطلق�ت حمل�ة يف الشهر الثامن ع�ام 2019 
حملة اعمار واسعة النطاق يف قضاء الفلوجة من خالل 
انشاء 45 مرشوع�ا خدميا يف مختلفة املجاالت تمكنت 
ك�وادر البلدية م�ن انجازها يف الشهر نفس�ه من عام 

2020 دون تسجي�ل اية حالة تلك�ؤ يف جميع املشاريع 
التي اطلقت لحن انجازه�ا باستثناء اجراءات كورونا 

.“
واض�اف ان”كلف�ة املشاري�ع التي انجزت مل�دة عام يف 
مدينة الفلوجة اكثر من 20 مليار دينار توزعت مصادر 
الدعم فيها من قب�ل الحكومة املركزية وتنمية االقاليم 
واملحلي�ة ومنظمة االم�م املتح�دة )UNDP( وصندوق 

االعمار والبنك الدويل”.
وأش�ار الدليم�ي إىل أن “الفرتة الحالي�ة ستشهد ايضا 
انطالق مشاريع خدمية عمالقة تنفذ ألول مرة من قبل 

رشكات استثمارية “. 

إنفاق 20 مليار 
دينار إلجناز 45 

مشروعا خدميا يف 
الفلوجة



حاوره/ حارث النعيمي
حقق املدرب حسن احمد امللقب بالشاطر 
النتائج االيجابية خالل  العديد من  حسن 
فرتة توليه االرشاف عىل تدريب العديد من 
التجارب  تلك  ابرز  ومن  العراقية  االندية 
النفط  فريق  مع  سطرته  ما  الناجحة 
حيث  الذاكرة  يف  ستبقى  انجازات  من 
االندية  من  منافسيه  النادي  بهذا  قارع 
الجماهريية بل تفوق عىل اغلبهم رغم ان 
الجماهريية  واالندية  النفط  بني  الفوارق 
وايضا  الالعبني  امكانات  ناحية  من 
القاعدة الجماهريية التي يفتقر لها نادي 
تجربة  خاض  حسن  الشاطر  النفط، 
ومازال  النجف  نادي  مع  جديدة  تدريبية 
حيث ينتظر اشارة خلية االزمة من اجل 
للموسم  البادية  غزالن  بتحضريات  البدء 
الجديد، ضيف صحيفة الزوراء لهذا اليوم 
لنا  قلبه  فتح  الذي  احمد  حسن  املدرب 

فخرجنا معه بهذا الحوار...
منه  عانى  الذي  املنزيل  الحجر  رغم    •
الجميع اال ان املدرب حسن احمد استفاد 
عن  تحدثنا  ان  لك  هل  الحظر...  هذا  من 

مدى استفادتك من هذا الوضع
يف  شاركت  املنزل  يف  مكوثي  مدة  خالل 
دورات وورش تدريبية عن طريق الدائرة 
دول  مع  بعد   عن  واالتصال  االلكرتونية 
والسعودية  وانكلرتا  امريكا  منها  عدة 
مع  العراق  داخل  يف  وحتى  واألمارات 
انصح  كما  السليمانية,  محافظة 
بشكل  الحجر  هذا  باستغالل  الجميع 
طرد  محاولة  يف  السلبي  وليس  اإليجابي 
الطاقة السلبية من خالل الجلوس وامللل 

وتحويلها اىل طاقة ايجابية.
إلدارة  وضعتها  التي  الرشوط  ماهي    •
االستمرار  اجل  من  النجفي  النادي 

باملنصب يف العام املقبل.
استالمي  منذ  ولكن  اية رشوط,  أضع  لم 
مقرتحات  وضعت  الفريق  مهام 
ينافس  فريق  لبناء  عالية  واسرتاتيجية 

مستقبالً.
•       ماذا يحتاج فريق النجف من اجل 

احراز لقب الدوري املمتاز.
األدوات  من  للكثري  تحتاج  النجاح  سبل 
املادي من  الدعم  اهمها هو  وغيها ولكن 
تخصص  كبرية  ميزانية  تثبيت  خالل 

ملرشوع كرة القدم النجفية, ويف ضل وجود 
بالتأكيد  الدعم,  وهذا  االمكانيات  هذه 
ستكون املنافسة شديدة والوصول إلحراز 

اللقب لن يكون بعيداً.
ملاذا كان رأيك مع استمرار منافسات    •
اغلب  رأي  عكس  الغاءه  وعدم  الدوري 

االندية.
فيه  ملا  الدوري  استمرار  مع  رأيي  كان 
فائدة للمنتخبات الوطنية وإعداد لالعبني 
للوصول  الحقيقية  املنافسة  خالل  من 
املباريات  لخوض  تؤهلهم  التي  للفورمة 
الخارجية,  االستحقاقات  يف  الدولية 
وبالنسبة لقرار بقية زمالئي فكان الرأي 
متطابق مع اللجنة التطبيعية, اما إدارات 

االندية فكان توجههم عكس ذلك لجوانب 
مادية فقط.

•ما هو رأيك باستيزار النجم الدويل عدنان 
من  يحتاج  وماذا  الشباب  لوزارة  درجال 

ادوات من اجل النجاح يف مهمته.
ونزيهة  قيادية  شخصية  درجال  عدنان   
الشباب  لحقيبة  ترشيحه  وعلمية 
العراقية  للرياضة  انتصار  هو  والرياضة 
او  حزب  اي  اىل  ينتمي  ال  أنه  من  بالرغم 
املنصب  أو فئة معينة, وفوزه بهذا  كتلة 
دليل عىل حب الجماهري له, واني متفائل 
جداً بأن تحدث اصالحات شاملة يف جميع 
ما  وهذا  الرياضية  القطاعات  مفاصل 

التمسناه من اول ايام تسنمه للمهمة. 

اتحاد تم انصافك ويف  •يف عهد اي رئيس 
فرتة اي رئيس اتحاد تم ظلمك.

االسبقني  الرئيسني  عهد  يف  انصايف  تم 
حسني سعيد وناجح حمود وتم ظلمي يف 
بالرغم من نجاحاتي  املقال  االتحاد  زمن 

التي حققتها.
املناسب  الرجل  ان كاتانيتش  •هل تعتقد 

لقيادة املنتخب العراقي.

أنا أرى بأن السلوفيني كاتانيتش لن ولم 
فوق  منتخبنا  اسم  وأن  منتخبنا,  يخدم 
اسمه كما أني أراه مدرب متواضع وجاء 

به من خالل السمرسة.
•       ماذا يحتاج املدرب السلوفيني للتأهل 
برفقة املنتخب العراقي اىل مونديال قطر.

اىل  يحتاج  كاتانيتش  السلوفيني  أن 
األسلوب  واختياره  بالتشكيلة  استقرار 

املناسب وهو بعيد كل البعد عن ذلك.
•من برأيك الشخص املناسب لقيادة دفة 

اتحاد الكرة خالل املرحلة املقبلة.
القدم  كرة  يف  وكبرية  عديدة  اسماء  لدينا 
دفة  لقيادة  جيدين  وجميعهم  العراقية 

االتحاد لكن ال يوجد لدي اسم معني.
•هل مازلت ترفض فكرة التدريب خارج 
االخرية  الفرتة  يف  تلقي  وهل   ... العراق 

عروضا تدريبية خارجية ومن اي االندية 
تلقيتها.

لقرار  رفيض  عن  مصمم  والزلت  نعم 
عروضاً  تلقيت  حيث  الخارجي,  التدريب 
والسبب  رفضتها,  لكني  كثرية  خارجية 
الفني  الجانبني  من  بها  قناعتي  عدم 
حالياً  ومستمر  متمسك  وأنا  واملادي, 

بالعمل داخل بلدي.

بغداد / امري رسول 
من املؤمل أن يوجه االتحاد السوري لكرة 
للذهاب  الوطني  منتخبنا  إىل  دعوة  القدم 
إىل سوريا وخوض مباراة ودية مع نسور 
قاسيون ضمن املساعي التي يبذلها لرفع 
عىل  الودية  املباريات  إقامة  عن  الحظر 

املالعب السورية. 
لكرة  السوري  االتحاد  رئيس  نائب  وقال 
القدم العقيد زكريا القناة درسنا موضوع 
املنتخبني  بني  تجمع  ودية  مباراة  اقامة 
احد  يف  السوري  و  العراقي  الشقيقني 
عن  الحظر  رفع  بهدف  السورية  املالعب 

املالعب السورية. 
وأضاف  نحن حاليا يف طور تجهيز و بناء 
و ترميم البنية التحتية للمالعب يف سوريا 

بعد االرضار التي تعرضت اليها يف السنوات 
دعوة  يتم  سوف  االنتهاء  بعد  و  السابقة 

املنتخب العراقي الجراء مباراة ودية.
وبشأن مصري املباراة الودية بني املنتخبني 
املقرر إقامتها يف اربيل قال  نتابع الوضع 
الصحي يف العراق و هذا املوضوع االساس 
سيكون  و  فيه  نرتيث  ان  يجعلنا  التي 
هنالك اتصاالت مع االتحاد العراقي بشأن 

املباراة. 
تجمع  سوف  التي  املباراة  ان  اىل   واشار 
املقرر  السوري  و  العراقي  املنتخبني  بني 
يف  املقبل  ايلول  من  الثامن  يف  اقامتها 

محافظة اربيل لم تلغى حتى االن. 
قريب  توقيع  هناك  سيكون  وتابع    
الشقيقني  االتحادين  بني  للربوتوكوالت 

باالضافة إىل مناقشة عدة امور عىل جدول 
الجانب  مع  تكون  سوف  التي  االعمال 

العراقي بهذا االمر.
املنتخبات  من  العراقي  املنتخب  وبني  
ان  و نسعى  فنيا  و  بدنيا  اسيا  يف  الكبرية 
جميع  يف  االتحادين  بني  تعاون  يكون 

املجاالت الفنية و اإلدارية.  
اقيمت  التي  الصداقة  بطولة  ان  أكد   و 
و  الناجحة  البطوالت  من  هي  العراق  يف 
العراق يستطيع ان ينظم اي بطولة تقام 
كبرية  مالعب  من  يمتلكه  ملا  ارضه  عىل 
املنتخب  و  القدم   كرة  يعشق  جمهور  و 
بل  البطولة  هذه  من  استفاد  السوري 
املنتخبات استفادت منها  ان جميع  حتى 

بشكل كبري.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نادي كربالء الريايض، تسمية مدربا جديدا لقيادة فريق 

كرة القدم يف املوسم املقبل.
“الهيئة  إن  الركابي  مسلم  للنادي  اإلعالمي  املنسق  وقال 
االدارية لنادي كربالء، سمت الكادر التدريبي لفريقها الكروي 
والذي يتألف من الكابتن فؤاد جواد مدربا ويساعده يارس عبد 

الرزاق وسعد مشاوي وعالء عوج مدربا لحراس املرمى”.
املساعد  املدرب وكادره  بتقديم  “االدارة ستقوم  أن  وأضاف 
الهيئة  سمت  كذلك   ، املقبلة  االيام  يف  صحفي  مؤتمر  خالل 

املدرسة  عىل  مرشفا  قاسم  يارس  كربالء  لنادي  االدارية 
الكروية وخالد حبيب خويرب ورائد الصويف مدربني يف املدرسة 
لنادي  االدارية  الهيئة  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  إذ  الكروية، 

كربالء”.
الطاقات  استقطاب  اىل  “تسعى  بأنها  النادي  ادارة  واكدت 
الكروية من  املحافظة ونجومها  ابناء  والتدريبية من  الفنية 
جانب اخر اكدت الهيئة االدارية لنادي كربالء بأن صوت نادي 
كربالء يف انتخابات اتحاد الكرة املقبلة سيكون للكابتن عدنان 

درجال يف حال ترشحه النتخابات اتحاد الكرة العراقي”.

بغداد/ متابعة الزوراء
باالس  كريستال  نادي  العب  اصبح 
جاهزاً  كامريان،  كاردو  االنكليزي، 
لتمثيل منتخب الشباب يف كأس اسيا 

للشباب.
نادي  يف  االعالمي  املنسق  ونرش 
الحدود الريايض زيد الزيدي يف تدوينه 
كريستال  العب   .. رسمي  »بشكل  له 
كامريان  كاردو  االنكليزي  باالس 

جاهز لتمثيل منتخب الشباب«.
اكتملت  الالعب  »اوراق  ان  واضاف 

وحصل عىل جوازه العراقي يوم امس 
االثنني«.

الشباب،  منتخب  مدرب  ان  يذكر 
قحطان جثري، قد وجه دعوة رسمية 
لالعب من اجل تمثيل ليوث الرافدين 

يف نهائيات اسيا.
الشباب  منتخب  معسكر   ويضم 
كربالء  محافظة  يف  حاليا  املتواصل 
25 العباً، بتواجد كل من محمد حسن 
وأحمد شاكر  وحسن حبيب لحراسة 
)مكنزي(  حسن  وأحمد  املرمى، 

وليث  محمد  وعبدالله  تحسني  وزيد 
خلف  وعبدالله  جاسم  وحسني  نجم 
ومصطفى سعدون وكرار سعد وأمري 
غانم لخط الدفاع، وعبد الرزاق قاسم 
ومنتظر  عيل  وعباس  شوقي  وعيل 
عبد االمري ومنتظر محمد جرب  وزين 
محمد  وكرار   قحطان  العابدين 
محمد  ونهاد  أحمد  وأمري  املختار 
وحسني  أحمد  وسالم  الوسط،  لخط 
زياد  وحسني  فاضل  ورضا  عبدالله 

لخط الهجوم.

بغداد/ متابعة الزوراء

كشف أمني عام اللجنة التطبيعية للكرة العراقية محمد فرحان 

عن احتياج لجنته لتكاتف الجميع من أجل بدء تدريبات االندية 

اوال ومن ثم انطالق الدوري الكروي املمتاز. 

االندية  بتدريبات  للبدء  الالعب  ثقافة  اوال  نحتاج  فرحان  وقال 

وجهود الوزارة واالندية وخلية االزمة التي ننتظر منها املوافقات 

الرسمية النطالق التدريبات اوال ومن ثم التفكري ببداية اللحظات 

االوىل لدوري الكرة املمتاز«.

عن  درجال  عدنان  الكابتن  الشباب  وزير  مع  تحدث  واضاف:« 

قبل  حلها  من  والبد  االندية  منها  تعاني  التي  املالية  الضائقة 

التفكري بإستحصال املوافقات االصولية لعودة النشاط الكروي، 

فالالعب يحتاج املال واالندية تحتاجه يف حال انطالق املنافسة«.

من  واملعاناة  الكروري،  النشاط  انطالق  ينتظر  الجميع  وبني:« 

انحاء  بل يف جميع  العراق وحده  يف  ليست  جائحة كورونا هي 

العالم«.

قررت  قد  كانت  العراقية  للكرة  التطبيعية  اللجنة  ان  اىل  يشار 

انطالق الدوري املمتاز يف 20 أيلول املقبل، فيما تنتظر موافقات 

خلية االزمة لبدء تدريبات االندية.

حسن امحد : االحتاد املقال ظلمين والسلوفيين كاتانيتش مدرب متواضع 
مؤكدا انه لن يدرب خارج العراق

القناة: مباراة اسود الرافدين ونسور قاسيون الودية مل تلغ حتى اآلن فرحان: التطبيعية حباجة اىل 
مساعدة اجلميع لالعالن عن 

موعد تدريبات االندية

تسمية فؤاد جواد مدربا جديدا لكرة كربالء

العب كريستال باالس االنكليزي كاردو كامريان جاهز لتمثيل ليوث الرافدين

غامن عرييب : قدمت استقاليت 
بسبب تهميش دوري

بغداد/ متابعة الزوراء

كش�ف النجم الدويل الس�ابق ونائب رئيس لجنة املس�ابقات يف الهيئ�ة التطبيعية، غانم 

عريبي، عن سبب استقالته من اللجنة.

وقال عريبي إن »سبب استقالتي من العمل يف لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية، يعود 

لعدم شعوري باي دور«.

وأضاف »أبلغت رئيس اللجنة حيدر عويف، باني لس�ت بعثياً كي اكتب التقارير واما تقبل 

او ترفض، فإما ان نكون أصحاب قرار يف الهيئة او ستكون االستقالة افضل«.

أصفر وأمحر
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أك�َد جريوم بواتينج، مداف�ع بايرن ميونيخ، 
أن العب�ي الفري�ق الباف�اري فوجئ�وا ب�أن 
أوملبيك ليون، س�يكون منافسهم القادم يف 
نصف نهائ�ي دوري أبطال أوروبا، وليس 

مانشسرت سيتي.
وأكمل ليون عقد املتأهلني للمربع الذهبي 
ل�دوري األبطال، عقب ف�وزه املفاجئ 3-1 
عىل مانشس�رت س�يتي، يف دور الثمانية، ليبلغ 
ال�دور قب�ل النهائ�ي يف البطول�ة القاري�ة للمرة 

الثانية يف تاريخه، واألوىل منذ 10 أعوام.
وواجه الفريق الفرن�ي، بايرن أيضا، يف ظهوره 
الوحي�د بقبل النهائي يف نس�خة املس�ابقة 

ع�ام 2010، حي�ث خ�ر أمام�ه 0-4 يف مجم�وع 
مباراتي الذهاب والعودة.

وأوضح بواتين�ج، يف مؤتمر صحفي افرتايض: “لقد 
فوجئن�ا بعض ال�يء بالنتيجة. كان م�ن الواضح 
بالنسبة لنا أننا سنواجه منافسا قويا للغاية. ليون 
كذل�ك. ليون لم يعرب يوفنت�وس يف دور ال�16 بدون 

أداء جيد”.
وأعرب مدافع بايرن ع�ن تطلعه ملواجهة ليون يوم 
األربعاء املقبل، حيث قال: “نريد بلوغ النهائي بغض 
النظر عما إذا كان املنافس هو مانشس�رت سيتي أو 

ليون”.
وصعد بايرن، الذي يمتلك 5 ألقاب يف دوري األبطال، 

2-8 ع�ىل  لل�دور قب�ل النهائ�ي بف�وزه الكاس�ح 
برشلونة، وشدد بواتينج عىل أن الفوز الكبري منحه 

وفريقه “دفعة” لكن لم يدفعه للغرور.
وأردف: “ن�درك كيف نصنف هذه املب�اراة. النتيجة 
الكبرية ال تساوي شيئا يف قبل النهائي. نريد بالتأكيد 

بلوغ النهائي”.
وأش�اد بواتينج باملدرب هان�زي فليك، حيث أوضح 
أن�ه جع�ل باي�رن فريقا ال يقه�ر منذ تولي�ه قيادة 

الفريق يف نوفمرب/ترشين الثاني املايض.
وختم: “الفريق بأكمله يستفيد من الخطة الواضحة 
التي لدينا تحت قيادة هانزي فليك. بايرن يس�تفيد 

منه تماما”.

يس�تعُد إدينس�ون كافان�ي، لخط�وة جدي�دة يف املالعب 
األوروبي�ة بعد انتهاء مس�ريته مع نادي باريس س�ان 

جريمان الفرني.
وأش�ارت صحيفة “لو باريزيان” يف تقرير لها، إىل أنه 
كافاني س�وف يحرض للعاصمة الربتغالية لش�بونة، 

خالل ساعات قليلة؛ إلتمام تعاقده مع بنفيكا.
وأضافت أن كافاني س�يوقع عىل عقد مدته موسمني 
أو ثالث�ة، برات�ب س�نوي 8 ماليني ي�ورو، بعدما كان 
يتق�اىض 15 ملي�ون ي�ورو س�نويا بقمي�ص بي إس 

جي.
ولفت�ت إىل أن انتقال كافاني إىل بنفيكا س�يتزامن مع 
مب�اراة فريق�ه ضد اليبزي�ج يف العاصم�ة الربتغالية 

بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وتابع�ت: “الهداف التاريخي للنادي الباريي برصيد 
200 ه�دف، رحل ع�ن الفريق بعدما رف�ض تمديد 
تعاق�ده لش�هرين إضافيني، ت�وج خاللهما باريس 
بلقب�ي كأس فرنس�ا وكأس الرابط�ة، وب�ات ع�ىل 
مش�ارف تحقيق الحلم األوروب�ي برفع الكأس ذات 

األذنني”.
وذك�رت أن ن�ادي بنفي�كا وصي�ف ال�دوري الربتغايل املوس�م 
املايض، يستعد لثورة فنية شاملة، حيث أعاد املدرب املخرضم 
جورج�ي جيس�وس، وتعاق�د م�ع البلجيكي ي�ان فريتونخن 

مدافع توتنهام.

قبَل موس�م واح�د، فش�لت جميع 
الف�رق األملانية يف الوص�ول إىل دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا، لكنها 
وج�دت م�ن يحفظ م�اء وجهها يف 

مجال آخر.
وبلغ امل�درب األملاني يورجن كلوب، 
املب�اراة النهائي�ة خ�الل املوس�مني 
املاضي�ني واس�تطاع الف�وز بلق�ب 
ليفرب�ول  فريق�ه  م�ع  البطول�ة 

اإلنجليزي، يف آخر نسخة.
ولكن الكرة األملاني�ة حققت طفرة 
رائعة يف املوسم الحايل ببلوغ فريقني 
منها املربع الذهبي للبطولة إضافة 
لوج�ود 3 مدرب�ني أمل�ان يف املرب�ع 

الذهبي للمرة األوىل.
كم�ا أنها امل�رة األوىل ع�ىل االطالق 
الت�ي يتواج�د فيه�ا 3 مدربني من 
جنس�ية واح�دة يف املرب�ع الذهبي 

للبطولة.
ويق�ود هانز فليك العمالق البافاري 
باي�رن ميونيخ، فيما يت�وىل املدرب 
الش�اب جولي�ان ناجلس�مان )33 
عام�ا( فري�ق اليبزي�ج الواع�د، أما 
املدرب األملاني الثال�ث فهو توماس 
توخي�ل م�ع فري�ق باري�س س�ان 

جريمان الفرني.
ويلتق�ي بارس س�ان جريم�ان مع 
اليبزيج، الي�وم الثالثاء، ثم يصطدم 
بايرن ميونيخ بفريق ليون الفرني 

يوم غد األربعاء.
رودي  الفرن�ي  امل�درب  ويت�وىل 
جارس�يا قي�ادة لي�ون ال�ذي فجر 

ع�ىل  بالتغل�ب  كب�رية،  مفاج�أة 
مانشسرت س�يتي اإلنجليزي )3-1( 

يف دور الثمانية للبطولة.
وقبل موس�م واحد، لم يس�تطع أي 
فريق أملاني الوص�ول ألبعد من دور 
ال�16 يف البطولة، لكن املوسم الحايل 
يشهد وجود فريقني يف املربع الذهبي 

مثلما حدث يف موسم 2013.
وقتها بلغ بايرن ميونيخ وبوروسيا 
دورتمون�د املرب�ع الذهب�ي، قبل أن 
يصطدم�ا مع�ا يف املب�اراة النهائية 

التي فاز بها باي�رن، ليحصد اللقب 
الخامس يف مسريته.

واآلن، أصب�ح من املمك�ن أن يجمع 
النهائ�ي ب�ني فريق�ني أملاني�ني أو 
يف  ح�دث  مثلم�ا  أملاني�ني  مدرب�ني 
2013، عندما التق�ى بايرن بقيادة 
ي�وب هاينكس ودورتمون�د بقيادة 

يورجن كلوب عىل ستاد “ويمبيل”.
وكان توخي�ل مدربا ملاينتس، خالل 
الف�رتة التي تواجد فيه�ا كلوب مع 
أسود الفيستيفال، لكنه يتوىل حاليا 

تدريب س�ان جريم�ان، حيث انتقل 
لتدريب الفريق الفرني منذ 2018 

.
ويتحم�ل توخي�ل مهم�ة ثقيل�ة يف 
تدري�ب ه�ذا الفري�ق ال�ذي يض�م 
ع�ددا كبريا من النج�وم الكبار مثل 
املهاجمني الربازييل نيمار دا س�يلفا 

والفرني الشاب كيليان مبابي.
ويحت�اج املدرب األملان�ي إىل تحقيق 
طموحات س�ان جريم�ان ومالكيه 
يف الف�وز بلق�ب دوري األبطال، بعد 

هيمنته عىل كافة األلقاب املحلية.
س�يغلف  الغم�وض  كان  وربم�ا 
مس�تقبل توخيل، لو أن باريس لم 
يقل�ب تأخره به�دف نظي�ف أمام 
أتاالنتا اإليطايل إىل فوز مثري ودرامي 
)1-2(، يف اللحظ�ات األخ�رية م�ن 
املباراة بينهما بدور الثمانية لدوري 

األبطال.
وت�رك ناجلس�مان بصم�ة رائع�ة 
م�ع اليبزيج، ببل�وغ املربع الذهبي 
يف ثان�ي مش�اركة فق�ط للفري�ق 
يف دوري األبط�ال نظ�را ألن ن�ادي 

اليبزيج تأسس يف عام 2009.
كما أن ناجلسمان، هو األصغر من 
ب�ني املدرب�ني الثالثة األمل�ان الذين 
بلغ�وا املرب�ع الذهب�ي يف البطول�ة 
امل�درب  لكون�ه  إضاف�ة  الحالي�ة 

األصغر يف تاريخ البطولة.
ناجلس�مان  كان   ،2016 ويف 
تاري�خ  يف  م�درب  أصغ�ر  ه�و 
)البوندس�ليجا(، حي�ث كان مدربا 
لفري�ق هوفنهايم ثم انتقل لتدريب 
اليبزيج قبل عام واحد وقاد الفريق 

الحتالل املركز الثالث بالدوري.
للمرب�ع  املوس�م  ه�ذا  ق�اده  ث�م 
الذهبي ب�دوري األبط�ال من خالل 
الثماني�ة  دور  يف   )2-1( الف�وز 
ع�ىل فري�ق أتلتيكو مدري�د، بقيادة 
امل�درب األرجنتين�ي العني�د دييجو 

سيميوني.
بل�وغ  “نري�د  ناجلس�مان:  وق�ال 
واض�ح  ه�ذا  بالطب�ع.  النهائ�ي 

تماما”.
ومن أج�ل هذا، يحتاج ناجلس�مان 
للتغل�ب عىل توخيل الذي كان مدربا 
له يف آوجس�بورج قب�ل عقد كامل، 
عندم�ا كان ناجلس�مان العب�ا ث�م 
اس�تخدمه ككش�اف يف بداية تحول 

ناجلسمان إىل مسرية التدريب.
وق�ال ناجلس�مان: “لم تك�ن بيننا 
ق�ط عالق�ة وثيقة للغاي�ة. بالطبع 
كن�ت العبه، لكن ذلك كان منذ وقت 

طويل”.
يف  ملحوظ�ا  تح�وال  فلي�ك  حق�ق 
مس�ريته التدريبية حتى اآلن، حيث 
كان مساعدا للمدرب يواخيم لوف يف 
تدريب املنتخب األملاني )مانشافت(، 
عندما فاز الفريق بلقب كأس العالم 

2014 بالربازيل.
وتوىل فليك تدري�ب بايرن يف ترشين 
الثاني/نوفمرب املايض، خلفا للمدرب 
الكرواتي نيكو كوفاتش وحقق مع 
الفريق ما فاق كل التوقعات، ودخل 

يف مقارنة مع يوب هاينكس.
وتح�ت قي�ادة فليك، حاف�ظ بايرن 
ع�ىل س�جله خالي�ا م�ن الهزائم يف 
آخر 28 مباراة خاضه�ا والتي كان 
أحدثه�ا الفوز الكاس�ح )2-8( عىل 

برشلونة.
بع�د  ع�ىل  البافاري�ون  وأصب�ح 
انتصاري�ن م�ن اس�تكمال الثالثية 
)دوري وكأس أملاني�ا ودوري أبطال 
أوروبا( التي حققه�ا هاينكس مع 

الفريق عام 2013.

بعدَما أطاح بيوفنتوس ومانشس�رت س�يتي، 
أصب�ح الحل�م الجدي�د للي�ون الفرن�ي هو 
باي�رن  ع�ىل  والتغل�ب  املفاج�آت  مواصل�ة 
ميونيخ األملاني وبلوغ املباراة النهائية لدوري 

األبطال.
وحق�ق لي�ون أك�رب اس�تفادة ممكن�ة م�ن 
الظروف الصعبة التي يمر بها املوسم الكروي 
الحايل بس�بب أزمة تفي اإلصابات بفريوس 
“كورونا” املستجد والتغري الطارئ عىل نظام 

األدوار النهائية لدوري األبطال.
وكان لي�ون تغلب ع�ىل يوفنت�وس اإليطايل 1 
/ صف�ر ذهاب�ا يف دور 16 للبطول�ة قبل فرتة 
توقف النش�اط الكروي يف معظم انحاء العالم 

بسبب أزمة “كورونا”.
ونج�ح الفري�ق يف العب�ور إىل دور الثماني�ة 
بتقديم أداء متماس�ك وقوي أم�ام يوفنتوس 
إيابا بعد اس�تئناف فعالي�ات البطولة يف وقت 
س�ابق من الش�هر الحايل حيث خ�ر مباراة 
اإلي�اب ع�ىل ملع�ب يوفنت�وس 1 / 2 وتأهل 
بفض�ل الهدف االعتباري إث�ر تعادلهما 2 / 2 

يف مجموع املباراتني.

ويف دور الثماني�ة، اس�تفاد الفريق من إقامة 
األدوار النهائي�ة للبطولة بنظام مباراة واحدة 
عىل غرار مواجهات الكؤوس وقدم أداء مميزا 
تغلب من خالله عىل مانشس�رت س�يتي 3 / 1 

ليحجز مقعده يف املربع الذهبي للبطولة.
واآلن يتطلع الفريق ملفاجأة أخرى يف البطولة 
والف�وز عىل باي�رن يوم غد األربع�اء يف املربع 
الذهب�ي وبلوغ نهائ�ي دوري األبط�ال يف 23 
آب/أغس�طس الحايل، رغم أن املوقع الرسمي 
للن�ادي ما زال يض�ع مباراته أم�ام مونبلييه 
واملق�ررة يف نفس اليوم )23 آب/أغس�طس( 
بال�دوري الفرن�ي يف خان�ة املب�اراة املقبلة 

للفريق يف الدوري.
ويف حالة تغلب ليون عىل بايرن، ستتأجل هذه 
املباراة أمام مونبلييه بالتأكيد ألن الفارق بني 
املوع�د املقرر لكل م�ن املبارات�ني ال يزيد عىل 

ست ساعات.
ويخوض ليون املرب�ع الذهبي لدوري األبطال 
للم�رة الثانية فقط يف تاريخ�ه علما بأن املرة 
الوحي�دة الس�ابقة كان�ت قبل عرش س�نوات 
عندم�ا التق�ى باي�رن ميونيخ بال�ذات، وفاز 

باي�رن وقتها 1 / صفر ع�ىل ملعبه ذهابا و3 
/ صفر عىل ملعب ليون إيابا.

وتص�ب معظم الرتش�يحات يف صال�ح بايرن 
خ�الل املواجه�ة املرتقبة م�ع ليون ي�وم غد 
األربع�اء والس�يما أن باي�رن اجت�از برباع�ة 
واح�دة من أصعب العقبات يف البطولة بالفوز 
الكاس�ح 8 / 2 عىل برشلونة اإلسباني يف دور 

الثمانية للبطولة.
كما حافظ بايرن عىل سجله خاليا من الهزائم 
يف آخ�ر 28 مب�اراة خاضها من�ذ أوائل كانون 
األول/ديس�مرب امل�ايض حيث حق�ق الفوز يف 
27 منه�ا وتعادل يف مب�اراة واحدة كانت أمام 

اليبزيك.
ويبدو أنه معظم املتابعني يف فرنس�ا ال يثق يف 
ق�درة ليون عىل اجتياز عقب�ة بايرن يف املربع 
الذهب�ي، ولهذا، ظلت املباراة أمام مونبلييه يف 
موعدها حتى اآلن فيما تأجلت املباراة املقررة 
لباريس س�ان جريمان أمام ميت�ز يف الدوري 
الفرن�ي من نفس اليوم )23 آب/أغس�طس 

الحايل( إىل منتصف أيلول/سبتمرب املقبل.
ويلتقي س�ان جريمان فريق 

اليبزيج األملاني اليوم الثالثاء يف املربع الذهبي 
ل�دوري األبطال.ويلع�ب ليون يلع�ب من أجل 
يشء مهم يف نهاية هذا املوس�م الذي أفس�دته 

أزمة “كورونا”.
وخر لي�ون الدعوى القضائي�ة التي أقامها 
ضد ق�رار عدم اس�تكمال املوس�م يف الدوري 

الفرني بسبب أزمة “كورونا”.
وجاء القرار بعدم اس�تكمال املوسم بالدوري 
الفرني لينهي ليون املوس�م يف املركز السابع 
الف�وز بلق�ب دوري األبط�ال ه�ذا  ليصب�ح 
املوس�م هو األمل الوحيد املتبقي لديه لضمان 
املشاركة األوروبية يف املوسم املقبل، علما بأن 
ليون لم يتغيب عن املش�اركات األوروبية عىل 

مدار آخر 20 عاما.
وقد يكون املدرب رودي جارس�يا املدير الفني 
للفريق هو مص�در التفاؤل ل�دى ليون حاليا 
ألنه الوحيد من بني املدربني الذين بلغوا املربع 
الذهب�ي الحايل بدوري األبطال الذي س�بق له 

الوصول لنهائي أوروبي.
وس�بق لجارس�يا، ال�ذي ت�وىل تدري�ب ليون 
يف وس�ط املوس�م الح�ايل، أن ق�اد مارس�يليا 

الفرني إىل نهائي مس�ابقة الدوري األوروبي 
عام 2018 عندما خ�ر الفريق النهائي أمام 

أتلتيكو مدريد اإلسباني يف ليون.
ورغ�م خ�وض الفريق مب�اراة واح�دة فقط 
من�ذ آذار/مارس املايض، وه�ي مباراة نهائي 
امل�ايض،  31 تموز/يولي�و  الرابط�ة يف  كأس 
والت�ي خره�ا أم�ام باريس س�ان جريمان 
بركالت الرتجي�ح، أكمل ليون اإلطاحة بفريق 
يوفنت�وس ونجم هجوم�ه الربتغايل الش�هري 
كريس�تيانو رونال�دو م�ن دور الس�تة عرش 

للبطولة.
وأك�د ليون بعده�ا أن تفوقه ع�ىل يوفنتوس 
لم يك�ن مصادفة أو رضبة ح�ظ حيث تغلب 
يف دور الثماني�ة ع�ىل فري�ق كب�ري وعنيد هو 
مانشس�رت س�يتي الذي كان املرش�ح األقوى 

للفوز يف هذه املواجهة.
وتف�وق ليون ع�ىل الفريق املنظم ملانشس�رت 
س�يتي واإلمكانيات الخططي�ة املميزة ملديره 
الفني اإلسباني جوس�يب جوارديوال صاحب 
الخ�ربة الكب�رية ب�دوري األبطال وال�ذي قاد 
برش�لونة م�ن قبل للق�ب البطول�ة يف 2009 
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بيكنباور: عودة مولر إىل منتخب 
أملانيا واجبة

تشايف: أريد تدريب أحد كبار 
الدوري االجنليزي

اعالم الكرتوني أملانيا تفرض سطوتها على أوروبا بعمالقني و3 عباقرة

ليون يستهدف مواصلة املفاجآت املدوية أمام بايرن املدمر

أعرب أس�طورة كرة القدم األملانية فرانز بيكنباور، عن اعتقاده 
بأن�ه ينبغي أن يتم الرتحي�ب مرة أخرى بتوم�اس مولر، العب 
باي�رن ميوني�خ، يف املنتخب األملان�ي.وكان يواخيم ل�وف املدير 
الفن�ي للمنتخ�ب األملاني، قرر اس�تبعاد توم�اس مولر، ماتس 
هوميلز، وجريوم بواتينج من املنتخب بشكل دائم يف 2019.وقال 
بيكنب�اور، 74 عاما، ملوقع صحيفة “بيلد” اإللكرتوني: “يبنغي 
أن يلعب توماس مولر مع املنتخب األملاني مرة أخرى، لن يكون 
لدى يواخيم أي مشكلة إذا أعاده للفريق”.وكان مولر، 30 عاما، 
أفض�ل العب يف الفوز الكبري الذي حققه بايرن عىل برش�لونة 8 
/ 2 يف دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وصعود الفريق للدور 
قب�ل النهائي حيث يواج�ه ليون يوم غد األربعاء، حيث يس�عى 
باي�رن للتتويج بالثالثية للمرة الثانية يف تاريخه.وقال بيكنباور 
الرئي�س الرشيف لبايرن ميونيخ: “ل�م يكن وقت مولر مع بايرن 
ميونيخ س�هال وجل�س عىل مقاعد البدالء لف�رتة طويلة. ولكن 
يج�ب أن ترى انه تط�ور أكثر”.وأضاف: “مول�ر اآلن هو القائد 

املطلق، بالتأكيد شخصيته ستساعد املنتخب الوطني”.

أبدى تش�ايف هرنانديز، أسطورة برش�لونة، واملدير الفني للسد 
القطري، رغبته يف تويل قيادة أحد الفرق اإلنجليزية الكربى.

وقال تش�ايف، يف ترصيحات لشبكة “س�كاي سبورتس”: “من 
الواضح أنه إذا كان عيل االختيار، سأختار فريًقا كبريًا.. سيتي، 
يونايتد، تشيلي، آرسنال، أو توتنهام”.وأضاف: “يورجن كلوب 
وماوريس�يو بوكيتينو وأوناي إيمري، الكثري من املدربني الذين 
ذهب�وا إىل هناك قاموا بعمل استثنائي”.وأش�اد تش�ايف بمدربه 
السابق يف البارسا، بيب جوارديوال، املدير الفني الحايل ملانشسرت 
س�يتي، معتربًا إياه األفض�ل يف العالم.وتابع: “أن�ا مغرم بكرة 
الق�دم التي يقدمها جواردي�وال.. يمكنك الفوز بطرق مختلفة، 
لكني أحب أس�لوب الس�يتي وجوارديوال أكث�ر.. أتابع الدوري 
اإلنجليزي كث�رًيا، وأحبه”.وواصل: “إنه )جوارديوال( ش�خص 
ذكي وعاطفي، ولهذا السبب يقوم بعمل جيد.. إنه ينقل الكثري 
إىل العب كرة القدم، لقد تعلمت الكثري منه، واس�تمتعت بوقتي 
إىل جانبه”.وعن إمكانية العودة إىل البلوجرانا كمدرب، قال: “ال 
أخفي ذلك، هديف هو الرجوع إىل أوروبا، والعودة لربشلونة، هذا 
ه�و التحدي الذي أواجه�ه.. لكني ما زلت أتعلم يف هذا املرشوع 

)السد(، وأنا أيًضا أستمتع به”.

بواتينغ: فوجئنا بتأهل ليون 

كافاني يطري إىل لشبونة إلمتام صفقته

األمل يراود سان جريمان بشأن حالة نافاس

كروش: بإمكاننا حتقيق املفاجأة

مفكرة الزوراء

كش�َف تقرير صحفي فرني، مستجدات الوضع 
الصح�ي للكوس�تاريكي كيل�ور ناف�اس، حارس 
مرمى باريس سان جريمان، قبل املواجهة املرتقبة 
ضد اليبزيج، يف نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحس�ب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن 
ناف�اس ل�ن يش�ارك أم�ام اليبزيج، مس�اء اليوم 
الثالث�اء، ألن�ه ل�ن يتع�اىف يف الوقت املناس�ب من 

اإلصابة التي تعرض لها يف الفخذ ضد أتاالنتا.
ول�م يتواجد ناف�اس يف مركز التدري�ب، وواصل 
الع�الج يف الفندق الذي تتواج�د فيه بعثة باريس 

بالربتغ�ال،  لش�بونة  يف  جريم�ان  س�ان 
ليغيب عن الجلس�ة التدريبية الرابعة عىل 

التوايل، منذ إصابته يف أوتار الركبة أمام 
أتاالنتا.

ولم يعلن سان جريمان رسميا عن غياب 
الح�ارس، عن مب�اراة اليبزي�ج املقبلة، 

بينما أكدت الصحيفة الفرنس�ية أن األمل 
م�ا يزال يراود الجهاز الفني يف إمكانية تعايف 

نافاس، قبل املب�اراة النهائية لدوري األبطال، 
حال تأهل الفريق.

أب�دى مارك�وس ك�روش، املدي�ر الري�ايض لفري�ق اليبزيج 
األملان�ي، تفاؤله بق�دره فريقه عىل تحقي�ق مفاجأة أخرى 
أم�ام باريس س�ان جريمان الفرني يف ال�دور قبل النهائي 
لبطول�ة دوري أبط�ال أوروبا اليوم الثالث�اء، وبلوغ نهائي 

املسابقة القارية.
وصعد اليبزيج للمربع الذهبي بدوري األبطال عقب فوزه 
1-2 عىل أتلتيكو مدريد اإلس�باني بدور الثمانية، ليرضب 
موع�دا يف الدور قبل النهائي مع س�ان جريمان، الذي فاز 

بالنتيجة ذاتها عىل أتاالنتا اإليطايل.
ورصح ك�روش يف مؤتم�ر صحفي افرتايض: “س�نفعل كل 

يشء للوص�ول إىل النهائي. هذا هو هدفن�ا الواضح. أعتقد أن 
كل يشء ممكن يف املباراة”.

وتابع: “سنبذل قصارى جهدنا ونريد بلوغ النهائي بكل قوتنا”.
وأض�اف كروش: “األمر يتعل�ق بإيجاد حلول. س�نواجه بالتأكيد خصما قويا 

للغاية”.
ونقل يوليان ناجلس�مان مدرب اليبزي�ج الحصة التدريبية للفريق اليوم من 

امللعب الصغري يف مدينة إيشتوريل، الذي كان يستخدمه الفريق األملاني، إىل 
مق�ر االتحاد الربتغايل لكرة القدم، م�ن أجل التدرب عىل املباراة ضد نيمار 

وكيليان مبابي ورفاقهما يف رسية تامة.
وق�ال كروش إن جميع الالعبني كانوا الئقني بدنيا وفنيا وقد ش�اركوا يف 

التدريبات.
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قوات االمن املصرية تعتقل الصحفي حممد 
عيسوي مذيع لبناني يستقيل مباشرة على اهلواء: بالدي مقربة لألحالم

صحفيون جزائريون يطالبون باإلفراج عن زمالئهم املوقوفني

القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلَن صحفيون مرصيون أن قوات 
األمن ألقت القب�ض عىل الصحفي 
محم�د عيس�وي، وق�ررت النيابة 
حبسه 15 يوماً، بعد التحقيق معه 
ومواجهت�ه بالبث املب�ارش لصالح 

قناة “الجزيرة” القطرية.
عيسوي صحفي وعض�و يف نقابة 
الصحفين املرصي�ن، يعمل حالياً 
يف موق�ع “القاه�رة 24” اإلخباري 
األجه�زة  م�ن  املق�رب  الخ�اص، 
األمنية، ومع ذل�ك لم ُيصدر املوقع 
تعليق�اً ع�ىل واقع�ة القب�ض عىل 
نقاب�ة  أح�د محرري�ه، وال حت�ى 

الصحفين.
وشه�د العام الح�ايل إضافة سبعة 
صحفين جدد لقائم�ة طويلة من 
الصحفي�ن يف السج�ون املرصية، 
ك�ان آخره�م الصحف�ي امل�رصي 
الشاب سامح حنن الذي تم ضمه 
 2020 586 لسن�ة  للقضي�ة رق�م 
حرص أمن دولة عليا، وهي القضية 
نفسها التي تض�م أيضاً الصحفي 
يف “امل�رصي الي�وم” هيث�م حسن، 
عب�د  معت�ز  السنيمائ�ي  واملنت�ج 
الوهاب، وأيض�ا الناشط السيايس 
الش�هري  ماه�ر  أحم�د  والحزب�ي 
ب�”ريج�و”، بتهم�ة إنت�اج أف�ام 

لصالح قناة “الجزيرة”.
وسبقه�م الصحف�ي أحم�د ع�ام 
ال�ذي قررت نيابة أمن الدولة العليا 
28 إبريل/نيس�ان  يف القاه�رة، يف 
امل�ايض، حبسه 15 يوم�ًا عىل ذمة 
 2020 558 لسن�ة  القضي�ة رق�م 
ح�رص أم�ن دول�ة علي�ا، بتهم�ة 
االنضم�ام لجماع�ة أسس�ت ع�ىل 
القان�ون والدستور،  خاف أحكام 
كاذب�ة،  وبيان�ات  أخب�ار  ون�ر 
وإس�اءة استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي.
كم�ا ألق�ت ق�وات األم�ن املرصية 
القبض ع�ىل الصحفي محمد العرت 
امل�ايض  فرباير/شب�اط   16 ي�وم 
يف منزل�ه، ويف أثن�اء القب�ض عليه 
استول�ت ع�ىل جه�از “الب توب” 
الخاص به، وعىل هاتفه الشخيص 

وهاتف زوجته أيضاً.
وكذل�ك ألقي القبض عىل الصحفي 
مصطف�ى صق�ر، رئي�س تحري�ر 
موق�ع “البورص�ة” ومال�ك رشكة 
“بزن�س ني�وز” التي تص�در عنها 
صحيف�ة “دي�ي ني�وز إيجبت”، يف  

12 إبري�ل/ نيسان امل�ايض، وُضّم 
للقضية رق�م 1530 لسن�ة 2020 

حرص أمن دولة عليا.
يف  واملذي�ع  الصحف�ي  وكذل�ك 
قن�اة “الحي�اة” ومق�دم برنام�ج 
“مش�اكس” خالد غنيم الذي ألقي 
إبري�ل/   13 ي�وم  علي�ه  القب�ض 
نيسان املايض، وتم إخفاؤه مدة 15 
يوم�اً يف مقر جهاز األم�ن الوطني 
يف منطق�ة سموح�ة، إىل أن ظه�ر 
يف نياب�ة أمن الدول�ة العليا يوم 28 
إبري�ل/ نيس�ان للتحقي�ق معه يف 
القضية رقم 558 حرص أمن دولة، 
وتم اتهام�ه باالنضمام إىل جماعة 
أسست ع�ىل خاف القان�ون وبث 
أخب�ار كاذبة، عىل إث�ر نره خرباً 

عن وباء كورونا.
فضًا عن الصحفي عاطف حسب 
الله، رئيس تحرير صحيفة “القرار 
ال�دويل” ال�ذي ألقي القب�ض عليه 
ي�وم 18 م�ارس/ آذار املايض، وتم 
إخفاؤه مل�دة شه�ر، إىل أن ظهر يف 
نياب�ة أم�ن الدول�ة العليا ي�وم 14 
إبريل/ نيس�ان، للتحقي�ق معه يف 
القضية رقم 558 حرص أمن دولة، 
وسئ�ل يف التحقيق أمام النيابة عن 
عمل�ه يف الصح�ف، وعن منش�ور 
الش�خصية  كتب�ه ع�ىل صفحت�ه 
ع�ىل  تعليق�اً  “فيسب�وك”  ع�ىل 
أع�داد املصابن بف�ريوس كورونا، 
وانتقاده لألع�داد الرسمية الواردة 
م�ن الدول�ة. ووجهت ل�ه اتهامات 
إرهابية وبث  االنضم�ام لجماع�ة 
أخب�ار كاذبة، وأم�رت بحبسه 15 

يوماً عىل ذمة التحقيق.
ولم تق�ف السلط�ات املرصية عند 
حد إضافة صحفين جدد للسجون 
املرصي�ة، ب�ل إنه�ا أع�ادت تدوير 
حبسه�م  م�دة  أنه�وا  صحفي�ن 
االحتياط�ي يف قضايا أخرى، مثلما 
حدث مع الصحف�ي املرصي معتز 
ودن�ان ال�ذي أنه�ى عام�ه الثاني 
يف الحب�س االحتياط�ي ع�ىل ذم�ة 
التحقيق يف القضية رقم 441 لسنة 
2018 أم�ن دول�ة، واملته�م فيه�ا 
باالنضم�ام لجماع�ة أسس�ت عىل 
خاف القانون، ونر أخبار كاذبة 
يف 21 فرباير/شب�اط املايض، وبعد 
48 ساع�ة م�ن إخ�اء سبيله عىل 
ذم�ة القضي�ة 441 لسن�ة 2018، 
فوج�ئ بتدوي�ره عىل ذم�ة قضية 
جديدة وه�ي القضية رق�م 1898 

لسن�ة 2019 حرص أمن دولة عليا، 
بتهم�ة الرتوي�ج الرتك�اب أعم�ال 

إرهابية.
وكذلك الحال مع الصحفي املرصي 
مصطفى األعرص ال�ذي تم تدويره 
يف قضية جديدة رق�م 1898 لسنة 
2019 ح�رص أمن دول�ة، بعد أيام 
من إخ�اء سبيله عىل ذمة القضية 

رقم 441 لسنة 2018.
وبذلك؛ يقبع عىل األقل 29 صحفياً 
يف السجون املرصي�ة، وفقاً ألحدث 
منظم�ة  نرته�ا  إحصائي�ات 
“مراسلون با حدود”، بينما يرتفع 
الع�دد مل�ا يق�رب م�ن 80 صحفياً 
حقوقي�ة  تقدي�رات  يف  وإعامي�ًا 
محلي�ة تح�يص جمي�ع العامل�ن 
يف مج�ال الصحاف�ة واإلع�ام من 

النقابين وغري النقابين.
وطبق�اً ألح�دث تصني�ف ملنظم�ة 
“مراسلون با حدود”، بشأن حرية 
الصحاف�ة يف 2020، الصادر يف 21 
إبري�ل/ نيس�ان امل�ايض، تراجعت 
م�رص إىل املرتب�ة 166 يف التصنيف 
العاملي لحرية الصحافة، برتاجع 3 
مراكز عن ترتيبها يف العام املايض.

وحسب وص�ف املنظمة، تعد مرص 
واحدة من أكرب سجون الصحفين 
يف املنطقة. ويوّص�ف التقرير حال 
الصحاف�ة يف 180 بلداً، انطاقاً من 
منهجية ُتقّيم مدى تعددية وسائل 
اإلع�ام واستقاليته�ا وبيئة عمل 
الرقاب�ة  ومستوي�ات  الصحفي�ن 
الذاتي�ة، فضاً عم�ا يحيط بعملية 
إنت�اج األخب�ار م�ن آلي�ات داعمة 
مث�ل اإلط�ار القانون�ي ومست�وى 

الشفافية وجودة البنية التحتية.
م�رص  أن  املنظم�ة  واعت�ربت 
والسعودي�ة الت�ي احتل�ت املرتب�ة 
170 متقدم�ة بمركزي�ن عن العام 
امل�ايض، ق�د تحولتا ألك�رب سجون 
يف العال�م بالنسبة للصحفين، بعد 
الصن التي ترتبع ع�ىل الصدارة يف 
ه�ذا املضم�ار. وأك�دت املنظمة أن 
مرص استخدمت مكافحة “األخبار 
حج�ب  لتربي�ر  ذريع�ة  الزائف�ة” 
الصفح�ات واملواق�ع اإللكرتوني�ة 
من جه�ة، وسحب بطاقات اعتماد 
الصحفين من جهة أخرى. وقالت 
املنظمة إن منطقة الرق األوسط 
وشمال أفريقي�ا تبقى هي األخطر 
ع�ىل سام�ة الصحفي�ن يف أثن�اء 

ممارسة مهنتهم.

الرباط / متابعة الزوراء:
أقدَم حزب “االستقال” عىل بيع مقرات 
مجموعته اإلعامية التي تتواجد بجوار 
مقرات تجارية مهمة بش�ارع الحسن 

الثاني بالعاصمة املغربية الرباط.
جريدت�ي  بمق�رات  األم�ر  ويتعل�ق 
الح�زب “العلم” و”لوبنيون” إىل جانب 
“مطبعة الرسالة”. وقد تم اقتناء مقر 
جدي�د ملؤسسة “الرسال�ة” التي تضم 
املؤسس�ات اإلعامي�ة الحزبي�ة، وذلك 

بشارع حسان وسط الرباط.
وسبق لحزب االستق�ال أن تلقى عدة 
عروض م�ن قبل مؤسس�ات تجارية، 
وخصوصا رشكات بيع السيارات التي 
تتواج�د بج�وار مقراته، لكن�ه تردد يف 
بيعها قبل سنوات، إىل أن صادقت قيادة 
الحزب الحالي�ة عىل عرض توصلت به 

من مؤسسة تجارية.
ونف�ى عض�و م�ن اللجن�ة التنفيذي�ة 
لحزب االستقال، أن يكون بيع مقرات 
“امليزان” ناتج ع�ن أزمة مالية خانقة 
يعاني منها التنظيم السيايس املعارض، 
مضيف�اً أن ما نر يف هذا الصدد “غري 

صحيح”.
عليه�ا  حصل�ت  معطي�ات  ووف�ق 
هسربي�س، ف�إن “قيمة بي�ع مقرات 
الح�زب بلغت 27 ملي�ون درهم، بينما 
تكلفة املقر الجديد الذي جرى االنتقال 
إليه بداي�ة شهر يولي�وز تضاعف هذا 
الثم�ن بأكثر م�ن مرتن، م�ا يعني أن 

الحدي�ث عن م�ربر األزم�ة املالية غري 
صحيح”، بتعبري مصدر حزبي.

وق�ال عب�د الل�ه البق�ايل، مدي�ر نر 
جري�دة “العل�م”، إن التفك�ري يف تغيري 
مقرات إعام الحزب كان مطروحا منذ 
مدة لعدة اعتبارات، من قبيل الهاجس 
االقتص�ادي والتج�اري، ث�م بع�د هذه 

املقرات عن مركز العاصمة الرباط.
وأوض�ح البق�ايل، أن مرك�ز املطبع�ة 
ل�م يك�ن يف محل�ه، خصوص�ا بعدم�ا 
بات�ت “الرسالة” تطب�ع فقط “العلم” 
و”لوبني�ون” بع�د توق�ف صحيفت�ي 

“التجديد” “واملنعطف” عن الطباعة.
وأضاف القيادي يف حزب االستقال، يف 
ترصيح�ه، أن تكلفة الطباعة أصبحت 
عالية جداً، لهذا اتخذ قرار عىل مستوى 
املجلس اإلداري للركة لطباعة صحف 

الحزب يف الدار البيضاء.
ورشح البق�ايل أن “املق�رات القديم�ة 
كان�ت بعي�دة ع�ن وس�ط العاصم�ة 
الرب�اط، وهو ما ك�ان يطرح إشكاالت 
عدة مرتبطة بتنق�ل العاملن والزماء 
الصحفي�ن إليها، باإلضاف�ة إىل كونها 
تجهيزه�ا  يصع�ب  قديم�ة  مق�رات 
باملع�دات اإلداري�ة الحديث�ة”، وزاد أن 
“املقر الجديد وهو عب�ارة عن عمارة، 
يتموق�ع وس�ط الرب�اط، وبتجهيزات 
جد متطورة وقاع�ات تحرير مفتوحة 
خاف�ا للبناي�ة السابقة الت�ي لم يكن 

نصفها مستغا”.

كرباء / نينا:
بدأَ فرع نقابة الصحفين يف محافظة 
كرب�اء املقدسة برتوي�ج معامات 
انتم�اء خريج�ي كليات االع�ام اىل 

نقابة الصحفين العراقين .
وق�ال رئي�س الفرع توفي�ق الحبايل 
ملراس�ل الوكال�ة الوطني�ة العراقية 
لانب�اء / نين�ا / ان الف�رع اكم�ل 
معام�ات 35 م�ن الحاصل�ن ع�ىل 
شه�ادة البكالوي�وس يف االع�ام يف 
اليوم االول من افتتاح تسلم الطلبات 
وملء االستمارات الخاصة باالنتماء 

.
واضاف ان الفرع مستمر يف استقبال 
خريجي االع�ام حتى يتم استيعاب 
الجمي�ع كون ان نقاب�ة الصحفين 
العراقي�ن تمارس دوره�ا االبوي يف 
احتض�ان ك�ل من يستح�ق ان ينال 

عضويتها .

بغداد/نينا:
للحري�ات  العراق�ي  املرص�د  اداَن   
الصحفي�ة التابع لنقابة الصحفين 
العراقي�ن، تع�رض مراسل�ة قن�اة 
الح�رة بالب�رصة لل�رب واعتقال 

مصور مساعد لها.

وق�ال املرصد يف بي�ان تلقت الوكالة 
الوطني�ة العراقي�ة لانب�اء /نينا/ 
نسخة منه “ندين قيام قوات االمن 
باالعتداء بالرب عىل مراسلة قناة 
الح�رة الفضائي�ة نج�اح العابدي، 
وقيام تلك الق�وات باعتقال مصور 

القن�اة محم�د اله�ايل ال�ذي افرج 
عن�ه الحق�ا، عندم�ا كان�ا يغطيان 
تظاه�رات تخللته�ا اعم�ال عن�ف، 
واشتباك�ات بن محتج�ن، وقوات 
مكافحة الش�غب وس�ط محافظة 

البرصة مساء االحد”.
بي�ان  بحس�ب  العاب�دي  وقال�ت 
املرص�د انها “تعرض�ت اىل الرب، 
واصيب�ت بكدم�ات، وانه�ا تعان�ي 
من عدم الق�درة عىل السمع بسبب 

االعتداء”.
واضاف�ت :” ان املصور املساعد لها 
محم�د الهايل اقتيد م�ن قبل قوات 
االم�ن، ومنع م�ن التصوي�ر، وانها 
حاولت اقناع تلك القوات بحياديتها، 
وانها ليست جزءا م�ن التظاهرات، 
وه�ي تق�وم بمهمة مح�ددة وهي 

التغطي�ة الصحفية، ولك�ن ذلك لم 
يكن مجديا، وتعرضت اىل الرب”، 
مش�رية اىل ان “هذه الق�وة افرجت 
ع�ن املص�ور يف وقت الح�ق من ليل 

االحد”.
ه�ذا وتعرضت مراسل�ة قناة الحرة 
عراق إىل االعت�داء بالرب من قبل 
احد عن�ارص االجه�زة االمنية اثناء 

تغطيتها التظاهرات يف البرصة .
وقال�ت نج�اح العب�ادي “يف مقطع 
فيدي�وي” انه�ا تعرض�ت لل�رب 
من احد رج�ال االمن اثناء تغطيتها 
يف  االح�د  ع�رص  ج�رت  تظاه�رة 
املحافظة مطالبة بالكشف عن قتلة 
املتظاهرين واخرهم الناشط املدني 
تحس�ن اسامة ال�ذي اغتيل مساء 
الجمع�ة. واضاف�ت انن�ي اخربتهم 

بان واجبي هو تغطي�ة التظاهرات 
ولسن�ا مع أي ط�رف “مؤكدة انهم 
قام�وا باعتق�ال املص�ور واقتادوه 
بعده�ا اطلق�وا رساحه وت�م اعادة 
ان  اىل  العبادي  محتوياته”.واشارت 
القوات االمنية قام�ت باطاق النار 
لتفري�ق املتظاهري�ن بع�د مطاردة 
محافظ�ة  وشه�دت  املحتج�ن. 
البرصة اول امس االح�د اشتباكات 
بن متظاهري�ن محتجن و حماية 
دار ضيافة محافظ البرصة. اندلعت 
الع�رات  نظمه�ا  تظاه�رة  بع�د 
م�ن املحتج�ن للمطالبة بالكش�ف 
ع�ن قتل�ة املتظاهري�ن. فيم�ا قام 
دار  حماي�ة  برش�ق  املتظاه�رون 
املحاف�ظ واح�رتاق بواب�ة حديق�ة 

الدار.

فرع نقابة الصحفيني يف كربالء يبدأ برتويج معامالت انتماء 
خرجيي كليات االعالم للنقابة 

مقر جديد حيتضن اجملموعة اإلعالمية 
لـ”االستقالل”

املرصد العراقي للحريات الصحفية يدين تعرض مراسلة قناة احلرة 
بالبصرة للضرب واعتقال مصور مساعد هلا
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بريوت/متابعة الزوراء:
وصَل الي�أس باللبنانين مبلًغا غري 
مسب�وق. ص�ار الحل�م الوحيد هو 
الهجرة، مغادرة بلد ما ترك مأساة 
إال عاشه�ا، وال معان�اة إال عاناها، 
حتى ص�ار النج�اة من لبن�ان هو 

مبلغ اآلمال.
الجس�م  إىل  الي�أس  ه�ذا  ت�ّرب 
اإلعام�ي اللبنان�ي، وب�دأ الرحل�ة 
املذيع وسي�م عرابي، مقدم النرة 
لبن�ان”،  اإلخباري�ة يف “تلفزي�ون 
التلفزيون اللبنان�ي الرسمي، الذي 
وصل آخ�ر الطري�ق، واستقال من 
عمله مب�ارشًة عىل اله�واء، بكام 

الذع وجهه إىل “بلده”.
ويظهر مقط�ع فيدي�و آخر نرة 
قدمها عرابي عىل الشاشة الرسمية، 
وأعلن يف ختامه�ا استقالته بسبب 
الوض�ع السي�ئ الذي وصل�ت إليه 
الباد بفعل ساسة أفقروها ودمروا 

أحام الشباب فيها.
قرفت منكم!

ودع عراب�ي املش�اهدين قائًا: “يف 
خت�ام ه�ذه الن�رة وكم�ا تقول 

فريوز باآلخ�ر يف آخر� وهذه كانت 
آخ�ر نرة أط�ل فيه�ا عليكم بعد 
11 سن�ة كن�ت أط�ل فيه�ا يف هذه 
املحط�ة الوطني�ة”، مرفًق�ا بي�ان 
استقالته املتلفز بكام قاس، وهو 
من كان يغطي أحداًثا حزينة مرت 
بباده، من االغتياالت واالنفجارات 

واالعتداءات إىل الحروب الداخلية.
قال عرابي: “اليوم انتهى مشواري 
هن�ا لي�س ألن املؤسس�ة استغنت 
عن�ي، ال، لكن ألني لم أعد أستطيع 

البق�اء بأرض هي مق�ربة لألحام، 
أن�ا لس�ت تارك�اً ه�ذه األرض نعم 
ه�ذه األرض لي�س ألن�ي ل�م أج�د 
فرص�ة عم�ل، لكن�ي ل�دي فرصة 
عم�ل واثنتان وثاث، ب�س أنا فالل 
ألني قرفت منكن، أو باألحرى ألني 
مان�ي ماق�ى وطن، إنت�و عملتوه 
ع�ىل قياسك�م”، يف أق�ى انتق�اد 
للمسؤول�ن اللبناني�ن يصدر عىل 

شاشة التلفزيون الرسمي.
خت�م عرابي شاك�رًا “من كل قلبي 

كل شخص دعمن�ي أو لم يدعمني 
ألن االثنن جعلوني أقوى، عىل أمل 
كل الي راح�وا يرجع إلنا وطن كي 
نعود نعيش فيه بكرامة وليس بذل 
وال نع�ود إلي�ه رفات فق�ط لندفن 

فيه”.
والحقاً، نقل�ت تقاريرصحفية عن 
عراب�ي تأكي�ده أن ق�راره نهائ�ي، 
أن ه�ؤالء  أيقن�ت تماًم�ا  “ألنن�ي 
ليس�وا إال زم�رة عصاب�ات تتحكم 
بمفاصل الحياة اللبنانية السياسية 
واألمني�ة واالقتصادي�ة، فيم�ا ل�و 
وقع�ت املصيبة نراه�م يرتاشقون 
االتهامات سعياً لرفع املسؤولية”، 
مشريًا إىل املسؤولن اللبنانين الذين 
يصفه�م بأنه�م “طبق�ة سياسية 
وقح�ة بأكملها رشذمت اللبنانين، 
قل�ب  اىل  النب�ض  ع�ودة  وبالت�ايل 
لبنان لن تك�ون اال برحيل هؤالء”، 
ع�ىل ما ق�ال ل�”الح�رة”. يضيف: 
“نعي�ش الديمقراطية الكاذبة التي 
يحيكونه�ا ع�ىل مقاسه�م وغ�ب 
الطل�ب، والفس�اد يبدأ م�ن هنا”.

)املصدر/اياف(

الجزائر/متابعة الزوراء:
تجّم�ع عدد م�ن الصحفين والناشط�ن، وسط مدينة 
تيزي وزو قرب العاصمة الجزائرية، للمطالبة باإلفراج 
ع�ن الصحف�ي خال�د درارن�ي، املوق�وف من�ذ السابع 

مارس/آذار املايض، واملدان بالسجن لثاث سنوات. 

ورفع الصحفيون الفتات كتب عليها “الصحافة ليست 
جريم�ة”، و”أطلق�وا رساح خالد درارن�ي”، إضافة إىل 
أسماء صحفين وناشطن موقوفن من قبل السلطات 
بسب�ب مواقفه�م السياسي�ة وتغطيته�م ومباركتهم 

لتظاهرات الحراك الشعبي.

وكان�ت محكم�ة سي�دي أمحم�د، وس�ط العاصم�ة 
الجزائري�ة، أص�درت، االثن�ن امل�ايض، حكم�اً بسجن 
الصحفي خالد درارني ثاث سنوات نافذاً وغرامة مالية 
قيمته�ا 50 أل�ف دينار، عن تهمتي “املس�اس بالوحدة 

الوطنية” و”التحريض عىل التجمهر غري املسلح”.
وإضاف�ة إىل درارني، يطالب الصحفي�ون والناشطون، 
السلط�ات، باإلفراج عن الصحفي عي طوبال، املحكوم 
علي�ه بسنة ونصف السنة سجن�اً نافذاً منذ 17 يونيو/
نظامي�ة”  هيئ�ة  “إهان�ة  بتهم�ة  امل�ايض،  حزي�ران 

و”املساس بالوحدة الوطنية”.
وقد أبدت السلطات الجزائرية انزعاجاً من الصدى الدويل 
الذي القت�ه قضية الصحف�ي خالد درارن�ي، فأصدرت 
وزارة االتص�ال الجزائرية بياناً، قب�ل يومن، قالت فيه 
إن درارن�ي ال يحمل بطاقة الصحفي املحرتف، وإنها لم 

تتلق أي طلب بهذا الشأن سابقاً.
وحاول�ت ال�وزارة تحمي�ل درارن�ي نفس�ه مسؤولي�ة 
الصحفي�ن يمنح�ون  إن “بع�ض  بالق�ول  اعتقال�ه، 
أنفسه�م صف�ة مراسلن تلقائي�ن م�ن دون اعتماد، 
وفق�اً لإلج�راءات املعمول به�ا لوسائل إع�ام أجنبية، 
ويفرض�ون نوعاً من قانون األمر الواقع الذي ُيعرّضهم 
ملخاطر، أولها وليس أقلها رضراً، هو عدم االعرتاف بهم 

كمراسلن”.

اعرتاضاً على ساسة جعلوا لبنان مقربة أحالم الشباب
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ثقافية

 اقتناص األحداث لنسج الفعل السردي

القص�ة  يف  الح�دث  إّن  باعتق�ادي  
القصرية ج�دا  يكون  حدث�ا تثويريا 
معن�اه  يف  واوض�ح  تأث�ريا  اكث�ر 
ومقاصده. لذا كانت القصة القصرية 
ج�دا، قصة ح�دث بلون اخ�ر تماما 
يمن�ح املتلق�ي فس�حة م�ن التأم�ل 
والتفكري والس�ؤال. يف قصص )ُمديُة 
للق�اص  ج�دا  القص�رية  الحكاي�ا( 
حمودي الكناني ثمة خيوط مشرتكة 
ب�ن املرم�وزات الدال�ة ع�ى الحدث، 
وب�ن واقعي�ة الح�دث نفس�ه، مما 
يجع�ل املتلق�ي يتفاعل معه�ا حتى 
صياغته�ا.  يف  مش�ارك  ان�ه  يعتق�د 
ويمكن تقس�يمها من خ�ال التبحر 
فيه�ا اىل قس�من: االول ه�و قصص 
الس�خرية امل�رّة التي ينت�اب املتلقي 
ح�ن قراءتها الش�عور بالخس�ارات 
واالحباط�ات املتاحق�ة. اما القس�م 
الثان�ي فه�و يض�م قص�ص الواقع 
اليومي امليلء باملكابدات وااللم املؤبد. 
وهنا نتأمل مدى اشتغال الحدث عى 
بنية النصوص الت�ي منحها تصاعدا 
واضحا يف بلوغ اله�دف الذي ينتظره 
املتلقي. فالشخصيات جلها مهزومة 
ومأزوم�ة تش�عر بإحب�اط وخيب�ة 
وانكسار بعش�ش يف دواخلها، فتتيح 
التفاعل معها  وربما حتى مشاركتها 
مصائرها. امتازت قصص الس�خرية 
يف املجموع�ة بانه�ا وضع�ت الحدث 

يف ص�ورة مؤط�رة باألل�م، والضحك 
االسود املعفر بامللل والضجر والبحث 
عن حلول واجابات ألسئلة مطروحة. 
فتميزت بعنرص االقن�اع التي حرص 
القاص عى اعطائها مسحة من فنية 
الق�ص  التي اوصل�ت الفك�رة املراد 
بثها وايصالها من خال سطور قليلة 
مرك�زة مكتوبة بلغة حّي�ة متفاعلة 
مع مجريات الحدث نفسه وبإحاطة 

تامة املعنى. 
“ بح�ث جاه�دا عم�ن ي�رح له ما 
تنص عليه قوان�ن الحريات العامة، 
يعتذر الجميع سوى واحد كان يتكلم 
م�ن ف�وق اىل تح�ت... لك�ن البصاق 
املتطاير من طريف فمه انس�اه ما اراد 
70. فتطاي�رت يف  ! “ ص  ان يق�ول 
فض�اء القراءة كل معاني الس�خرية 
والضحك املؤل�م الذي كتبه القاص يف 
نصوص�ه وهو يح�اول ايجاد منصة 
معرفية واس�عة الج�ل ايصال املعنى 
املغل�ف باإلقناع اىل اذه�ان من يقرأ. 
ودائم�ا ما تعطي نصوص الس�خرية 
ام  كان�ت  الش�عرية  املجامي�ع  يف 
القصصية، درجة كبرية من التبصري 
بالحقائ�ق ومجريات االم�ور بطرق 
سالكة مصحوبة يف االغلب بالكوميديا 
السوداء القريبة من الرتاجيديا. وهذا 
م�ا رايته يف قصص )ُمدي�ُة الحكايا( 
للقاص حمودي الكناني الذي حرص 

عى اس�تخدام لغته الناعمة والهادئة 
يف صناع�ة وحياك�ة النص�وص التي 
بانت بش�كل يوحي بانها تلعب دورا 
فني�ا يف انجاح صياغة االح�داث. اما 
عندم�ا يتكلم ع�ن الواقع امل�ر، فهو 
يزيح غش�اوة النظر الحاجبة للرؤيا 
من خال حجم الضوء الباذخ املسلط 
عى االح�داث الظهارها بمظهر مؤثر 
اكثر. ان اغلب الكّتاب يظهرون نوعا 
م�ن التكثي�ف اللغ�وي يف نصوصهم 
ملنحها ق�وة التاثري املطلوب يف االقناع 
وج�دت  ل�ذا  اآلخ�ر،  ل�دى  والتقب�ل 
الق�اص حم�ودي الكناني ق�د امعن 
بدراية ودرب�ة عى االيغال يف التكثيف 
واالختزال مس�تخدما عبارات املعنى 
الواص�ل اىل االذه�ان، ف�كان ال بد له 
من تربير هذا املفصل من خال تنوع 
نصوصه وتنوع ثيماتها التي صنعت 
لنفس�ها مكانة الئقة ت�وازي ما كان 
يظهر من استنطاق مهارته اللغوية:

“وقفت عى ش�اهد قربه تولول، لقد 
حذرتك ايه�ا املغفل، ملا ن�ودي عليها 
كمتهمة بالقتل العمد صاحت بصوت 

مدو:
� كف�ر برع الهوى فقىض وحدا ! “ 

قراءة ص 48.
تنطوي املجموعة ع�ى عدة مفاهيم 
انثي�ال  اىل  يحوله�ا  ان  الق�اص  اراد 
فن�ي تعريف�ي واض�ح، اهمه�ا انها 

ابرزت الظلم الفادح الذي يس�تخدمه 
االنس�ان ضد اخي�ه االنس�ان وازمة 
الثقة بن الناس واالستبداد الذي خّيم 
ع�ى املجتمع وكأنه واق�ع ال بد منه. 
فكان�ت النصوص تحلق يف فضاء من 
التنوع املأساوي والساخر والرتاجيدي 
مشكلة خلطة عجنت بمهنية وقدرة 
ع�ى اظهاره�ا وكأنه�ا لس�ان حال 
املجتم�ع وهو يعان�ي القهر ويطمح 
للرف�اه. انها لوعة الكاتب وهو يصف 
كل يشء من حوله كموثق حريف لكل 
االحداث والوقائع، فتحولت القصص 
القص�رية ج�دا يف مجموع�ة )مدي�ة 
الحكايا( اىل نقاط وضعت عى حروف 
العال�م الفس�يح امل�يلء بالتناقضات 
واالس�تاب والخ�وف. اضاف�ة اىل ان 
الق�اص تح�ول ه�و االخر اىل لس�ان 
حال الناس الذين يبحثون عن اجوبة 
لطاملا ظلت بعيدة وهو ما اتضح جليا 
يف نصوص املجموعة التي اعتربتها يف 
قس�م الواقع املضط�رب وهو مكمل 
لنصوص السخرية. ضمت  املجموعة 
اكثر من س�بعن  نص�ا  تدرجت بن 
السخرية واملأساة والقهر واالستاب 
والضحك االس�ود. لقد كتبت قصص 
املجموع�ة القص�رية جدا، بأس�لوب 
رش�يق صاغه القاص بمهارة وبنية 
مرتاصة احكم السيطرة عليها وحرّك 

خيوط احداثها بنفس املهارة.

 قراءة يف جمموعة )نغم تعشق الوقواق( القصصية للعراقي كريم السماوي
             

           
ارتب�َط الفع�ل القص�ي ومنذ نش�أته 
بالواق�ع الذي هو س�احة مفتوحة لهذا 
الفع�ل؛ ينه�ل م�ن جزئياته ويس�تعن 
بش�خوصه. يصاح�ب أبجدي�ات املكان 
ويعتم�د يف حركت�ه ع�ى  ويحاوره�ا، 
الزمان وجزئياته كيما يس�تحيل شاهداً 
يع�رب ع�ن تأرخ�ة حرك�ة الش�خوص 
وأدائه�م واألح�داث التي يم�رون بها أو 
يصنعونه�ا. ولق�د اس�تعان موباس�ان 
كخالق له�ذا الفعل الفن�ي الجديد الذي 
صن�ع هويته من عالم الرواية الش�امل 
والوس�يع، وأوج�د ل�ه صوت�اً يخص�ه 
بمع�زل ع�ن أص�وات الرواي�ة. وتمّي�ز 
تش�يخوف بأنه دخل إىل أعم�اق الواقع 
وم�ن مناطقه األكث�ر قتامة تل�ك التي 
تخص املعدمن واملهمشن من البر يف 
مجتمع�ه الرويس الغ�ارق آنذاك يف وحل 

الطبقية واالقطاع. 
ولق�د ح�ذا الكثري م�ن الس�اردين ومن 
مختلف شعوب العالم حذو تشيخوف يف 
توجهاته االجتماعية الصميمية فكتبوا 
ع�ن الناس املركونن يف الظل واملعدومي 
اآلم�ال والش�احبي املس�تقبل. وكان�ت 
للشخصيات املحلية أثرها يف حفر الفعل 
القص�ي يف الذاك�رات القارئ�ات. فقد 

ظلت شخصية الحوذي املعدمة املنعزلة 
واحدة من ش�خصيات تش�يخوف 
الت�ي ال يمك�ن للذاك�رة القرائية 
عنه�ا.  اإلغف�ال  أو  نس�يانها 
وتوجهت األقام اإلبداعية كّل يف 
محيط اش�تغاله تأخذ النماذج 
املس�حوقة التي تهرس آمالها 
واإلجح�اف  الجح�ود  آل�ة 

والقسوة البرية.
ومن هنا دخل القاص كريم 
الس�ماوي عالم الواقع من 
زاويت�ه املأس�اوية حي�ث راح 
يعالج حاالت اجتماعية ويضعها 
تحت مجهر رسده ليعرضها للمتلقي 
بفني�ة رسدي�ة تس�تدعي الوق�وف إىل 
جانب مأس�اة أولئك الذين يعيش�ون يف 
الق�اع او َم�ن ُس�لِبت انس�انيتهم وهم 
صاغري�ن غ�ري قادري�ن ع�ى الوق�وف 
أمام عجلة االس�تغال والهتك والسحق 
ارهاص�ات  ع�ن  يبتع�د  ول�م  القات�ل. 
وهواجس الناس البس�طاء. أولئك الذين 
تنطيل عليهم الخدع مهما كانت صغرية 
واألفكار مهما بدت بس�يطة. ففي نص 
)حس�ن املجنون( يظهر تخيل اإلنس�ان 
عن كربيائ�ه ليحتمي بالذهول متجاوزاً 
عى الكرامة بتصنع�ه الجنون. الجنون 
الذي هو شفرة العقاب الناجز دي التأثري 
الفاع�ل حيث يغدو اإلنس�ان بغري عقله 
كالدابة الس�ائبة وهو م�ا تريده القوى 
القمعي�ة يف تعامله�ا مع املخل�وق الذي 
ترى فيه منافياً لرغبتها حتى وإن كانت 
عى خطأ يف تشخيصها أو عى صواب يف 
وضع أصابعها عى خزي�ن أفكاره... يف 
نص )حس�ون املجنون(  حالة التواصل 
التي ترسي يف ذات اإلنس�ان الذي يعيش 
االضطهاد ويس�ق برحى العسف الثقيل 
والظل�م املقي�ت. فحس�ون حت�ى وهو 
يخرج من الس�جن بعد اإلق�رار بجنونه 
من قبل إدارة الس�جن ظل يمارس فعل 
الجن�ون اضط�راراً من أج�ل أن ال يعاد 
عليه مسلسل التعذيب الذي ذاق علقمه 
وه�و يق�ر للحفي�دة التي تنص�ت إليه 

وه�و يحكي لها بناء عى س�ؤال فاهت 
به براءتها عن س�بب تس�مية الناس له 
بحس�ون املجن�ون بأن�ه كان بريئاً ولم 
يرتكب جرماً بحق الس�لطة التي تجنت 
علي�ه وكالت له�م الته�م وأذاقته مرارة 

القسوة وشدتها.
 ويف ن�ص )ابتس�امة( يرس�م الن�اص 
هواج�س وارهاصات ومش�اعر فتى يف 
مبت�دأ تجربت�ه العاطفية وه�و يراقب 
ابنة الجريان التي تطل يومياً  من رشفة 
بيته�ا. يراقب م�ا ُتحدثه م�ن انفعاالت 
وم�ا تؤديه م�ن حركات لكن�ه لم يحظ 
بابتسامة تكون فاتحة  عاقة عاطفية  
ولكون�ه فتى قليل التجربة ليس�ت لديه 
الش�جاعة للكتاب�ة له�ا أو التكلم معها 
اس�تخدم جهاز تسجيل يبث أغنية فيها 
ع�رض لح�ال مغرم فلم يح�ظ برد. ويف 
يوم يقطع رشيط التسجيل غضبا يفاجأ 
بالفتاة ُتظهر جهاز تسجيل وتروح تبث 
نف�س األغنية الت�ي كان يبثها هو إليها 

كرسالة غرام خجولة . 
ولك�ون الق�اص يعيش بحك�م اغرتابه 
يف بلدان الغرب فه�و يقتنص حالًة مما 
يراها ش�اذة فيه�ا وغري مقبول�ة لديه؛ 
ب�ل هي تث�ري فيه األىس. تل�ك هي حالة 
الدعارة والتجارة بالجسد األنثوي يف نص 
)وقوفاً .. دقيقة( وخصوصاً عرضه عى 
املغرتب�ن ذوي الب�رة الس�مراء الذين 
يراه�م الغرب عى أنه�م جوعى للجنس 
الجنس األش�قر. ويتش�ف  وخصوص�اً 
الن�اص وهو يعرض تجرب�ًة حصلت له 
ان هن�اك متاجرة بالفتي�ات حتى دون 
رغبته�ن. ويف اكتش�افه تم�وت حال�ة 
الرغبة بالتعامل مع جس�د الفتاة مهما 
كانت فتنته وغوايته فرتاه يمنحها النقد 
الذي ه�ي بحاج�ة إليه مقاب�ل أنوثتها 
املنتهكة دون االقرتاب منها. بل يشيعها 
بنظرة رثاء وألم لحالة االس�تغال الذي 
يحصل يف تلك البلدان التي تدعي حماية 
حق�وق اإلنس�ان. ويجع�ل م�ن حال�ة 
االس�تاب ه�ذه عنوانه لنص�ه املذكور. 
فهو يجعله مش�هد حداد يجب أن تقف 

البرية دقيقة حداد عليه راثياً املستقبل 
املجهول لإلنسانية املستلبة.

ويقدم ن�ص )ب�ركات أم الزي�ن( حالة 
الضحك ع�ى الذقون الذي حدث بصيغة 
التموي�ه والتلب�س بحال�ة م�ن العت�ه 
والجن�ون بعد انجاء غيم�ة الخدر التي 
تل�ف العق�ول وضب�ب العي�ون وبغدو 
االكتش�اف املتأخ�ر ال طائ�ل من�ه وال 
فائ�دة إد النح�ت عى صفح�ة الصوان 
والحف�ر يتمان بص�ورة ال يمكن إزالتها 
والتخلص منها. ف�أم الزين التي قدمت 
إىل القرية شابة وقد حملت معها تميمة 
ح�ل عقد النس�اء العواقر واس�تطاعت 
بفع�ل ه�ده التميم�ة جعله�ن يحملن 
وينجبن وكس�بت ثق�ة الجميع ألربعن 
عام�اً كامل�ة حمل�ت معه�ا أيضا الرس 
الذي استغرق الزمن نفسه ولم يكشفه 
إال املوت حينما اقرتبت املغتس�ات منها 
فوجدنه�ا رجاً مارس الغوايات الدفينة 

بخديعة األزواج ورضاء الزوجات؟
يف نص )نغم تعش�ق الوق�واق( يتناص 
في�ه   يتن�اول  ال�ذي  رسده  يف  الكات�ب 
حكاي�ة امرأة يفرتس�ها العش�يق الذي 
منحت�ه حّبه�ا الصادق بع�د ان نفضت 

م�ن حياته�ا جم�وع العش�اق لريميها 
يف م�ا بعد وس�ط حقده�ا الجامح عى 
خيانته�ا. أقول يتناص ه�ذا الحدث مع 
حالة طائر الوقواق الذي يصفه القاص 
خارج املتن بأنه طائر “له س�ايكلوجية 
مدم�رة إذ يق�وم برم�ي بي�ض الطيور 
األخ�رى م�ن أعشاش�ها “ . فهو يرصد 
الع�ش الذي يبغي االس�تياء عليه لحن 
طريان االم لبع�ض الوقت فيدخل العش 
ويضع بيضاته مموها إياها بنفس لون 
بي�ض الطائر املس�كن رامي�اً بالبيض 
األص�يل خارج العش. ويف مرحلة ما بعد 
التفقيس تجه�د أالم املخدوع�ة بتغذية 
صغار الوق�واق ظنا منه�ا أنها فراخها 
حت�ى يكربوا ث�م يقوم�ون بطردها من 
الع�ش ح�ال اقتداره�م... و “خليل” يف 
نص نغ�م تعش�ق الوق�واق يأخ�ذ دور 
الطري املخادع فيتغذى ويس�عد ويعيش 
عى جه�د “نغم” التي تأخ�ذ دور الطري 
األنثى املخدوعة التي تحتضنه وتس�قيه 
عس�ل الحب والحن�ان حت�ى إذا حانت 
فرص�ة مطالبتها بوفائ�ه يتنصل منها 
ويظهر اس�تهانته بها وبما قدمته إليه 
من تضحي�ة وصرب وع�ذاب. ويف النص 
يحسن القاص وينجح يف عملية التناص 
الت�ي يمك�ن أن تك�ون مث�االً ناجح�اً 
وواقعياً للتناص ال�ذي يبدو هامياً غري 
واضحاً لدى الكثريين عند دخولهم عالم 

النص واصطدامهم بمفهوم التناص.
إن مجموع�ة )نغ�م تعش�ق الوق�واق( 
القصصي�ة تأت�ي بع�د أن ق�دم القاص 
الناجح�ة  روايت�ه  الس�ماوي  كري�م 
“س�لوبودان” التي تناولت س�رية ذاتية 
لغربته الت�ي تأرجحت بن يوغس�افيا 
السابقة ومعايش�ته للحرب اللبنانية يف 
سبعينيات القرن املايض. وهي مجموعة 
كتب اغل�ب نصوصها يف م�كان إقامته 
يف اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة  م�ؤرشًة 
تواصله اإلبداعي يف مجال الرسد املرافق 
لرحلته يف عالم الصحافة  ومقدرته عى 
خوض غم�ار الكتابة بنف�س إبداعي ال 

يعرف الكلل.
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كيَف تعلمت  الحساب

وقبله كنت راسبا

عدد إذن 

كم كان عمر الليل 

من دونك

وكم ضحك الصباح

من دونك

عدد إذن

كم مسحت أخطاءك 

ألحبك

إسال الفراغات

التي مألها حريف

وكيف استعنت باللغة

ألحشو حناجر الغياب

حن اندلق صوت 

االنتظار 

عدد إذن

كم كتبت من  الرسائل 

وآحتجزتها املعابر 

وكم مات كاسات  

الصباح بيننا

وكرستها 

وكم صفعت الشمس

حن قبلت شباكك

يف املساء

عدد إذن

وأحسب عمري

من دون انتقاص

متى كان املياد 

 وأذكر ماذا قال لك الندى

حن حمل رس الحياة

هل كان يشتهي الشمس

حن تتوسط كبد السماء 

أم استعار من العن

دمعها ليطيل 

الحياة

لم استعرت الظال 

املكشوفة

لتبدي عري الريح

لم فتحت عيون السؤال

لتسيل بأشباه الجواب

عدد إذن

وأعد ايل كل ازهاري

التي ماتت بحدائقك 

أعد ايل كل قصائدي

طازجة واحريف 

عى قيد الحياة 

أعد ايل العمر 

منذ عينيك 

حتى  اآلن 

هل تقدر....

ال اظن .....

أؤكد لك انك الزلت

تكره الحساب

واقول لك 

لو تدري ...

أنني مزقت دفاتري

وقطعت أصابعي

فقط لتكون حجتي

أنني نسيت 

أدوات الحساب  

عشقت الهزيمة

حتى تنترص 

فع�دد غنائم�ك س�يدي آني 

أذنت لك 

اليوم بالعد والحساب 

ياسمينة وردة

كيف تعلمت احلساب 

)ُمديُة احلكايا ( حلمودي الكناني

 أنا
والضوُء

الذي  أفرتش
السماء
والبحر

كل واحد منا له شجرته
شجرة لونه

الضوء
له  رائحة بنفسج ينفذ من زجاج نظيف

يعرب الستارة الشفيفة لجلدك املتفجر بلونه  املشتق من رشاييني
أما السماء

فأنها تغني وتعدد ألحانها
واحدة للشمس الباسمة

وأخرى للضباب
أخرى  للمطر املصفق بن يدي الرياح التي تهتف للحب

وآه من البحر
له صمته املتكرر...صاته الدائمة بطلب املغفرة

وطيوره غريبة األطوار
التي تحلق  فوقنا تطلب أن نلوح لها

وها نحن بكل الحب نغنى لها أن تصل بأمان إىل الطرف اآلخر من الدنيا
أما أنا

فيل من أسكنتهم يف جيوب القلب
بعيدا عن الرياح والعواصف

وأغني لهم كل ليلة تحت أشجار قصائدي
أن يكون زائر الحلم صديقا مبتسما

يلوح بأصابع من أغصان  موردة
وأن تكون الشوارع مضاءة لهم

أغصان وأصابع
عبد العزيز الحيدر

زيد الشهيد

ابراهيم سبيت

متظهرات النص الساخر يف قصص

قصيــــدة

يامسينة وردة 

هك�ذا يطرُح كونديرا فلس�فته يق�ول بما معناه: 
“وحده�ا األس�ئلة الس�اذجة الت�ي تبق�ى ب�دون 
ج�واب ه�ي األس�ئلة املهمة فع�ًا، إن أس�ئلة با 
ج�واب حاج�ز ال طرقات بع�ده، أو األس�ئلة التي 
تظّل با جواب هي التي تش�ري إىل حدود اإلمكانات 
البرية، وهي التي ترسم وجودنا”. ثم يدعونا إىل 
أس�ئلته الحرجة: “تخّيل أنك عش�ت يف عالم ليس 
في�ه مرايا، ه�ل كنت س�تحلم بوجه�ك، وتتخيله 
كانع�كاس خارج�ي ملا ه�و يف داخلك، ث�م افرض 
أنه�م وضعوا أمامك مرآة وأن�ت يف األربعن، تخّيل 
جزع�ك، كنت س�رتى وجًه�ا غريًبا تماًم�ا. وكنت 
س�تفهم بص�ورة جلي�ة م�ا ترف�ض اإلق�رار به: 
“وجهك ليس أنت!” وباعتبار أن الرواية عنده هي 
مغامرة اكتش�اف اآلفاق القصية واملجهولة، التي 
ال يمك�ن ألي جنس آخر من األدب أن يكتش�فها، 
لذا كانت الرواية، التي ال تكش�ف جزًءا مما ال يزال 
غامًض�ا أو مجه�واًل “رواية ال أخاقية”، حس�ب 
تقديره، واملعرفة التي يريد للرواية أن تقدمها ذات 
شقن متكاملن، أولهما املعرفة العلمية باملوضع 
ال�ذي تهدف الرواي�ة إىل إنارت�ه، وثانيهما، الخربة 

واإلحاط�ة بفنيات ه�ذا الجنس األدب�ي وطبيعته 
ومختل�ف أدواره وتطورات�ه، وكونديرا لم يرس�م 
يف روايات�ه خًطا دقيًق�ا فاصًا، بن ح�دود الخري 
وال�ر، ولم يهدف له، ألنه ي�رى أّن “روح الرواية 
ه�ي روح التعقي�د”، والرواي�ة الناجح�ة برأي�ه 
ه�ي التي تقول لنا “إن األش�ياء أكث�ر تعقيًدا مما 
نظّن”. أما تلك الرواي�ات التي تّدعي أّن أنها تقول 
الحقيق�ة وحدها، فما ه�ي إال رواي�ات “ما وراء 
تاريخ الرواية” أو هي الروايات التي تثبت إمكانية 
م�وت هذا الجنس األدبي، بينما الرواية الحقيقية، 
ه�ي التي ال تس�تنفذ إمكاناتها وتظ�ّل قادرة عى 
الحف�اظ ع�ى روح “الايق�ن” ال�ذي يحفظ لها 
تمايزه�ا، ومروعية وجودها املره�ون بقدرتها 
عى قول ما ال تستطيعه األيديولوجيا وال الفلسفة 
وال العل�وم، وأّن عى الكات�ب واجب إنارتها، وفعل 
اإلنارة عن�ده، لي�س ذاك الفعل التبس�يطي، الذي 
يذهب إىل الرح والتفس�ري وتفصي�ل املجمل، بل 
إنه مغامرة املعرفة املعقدة، التي تقود إىل مزيد من 
“التأمل االستجوابي” والتأّمل االستجوابي، هو ما 
يستجّوب الس�ؤال الوجودي محاواًل اإلجابة عليه، 
يف فص�ول “منس�قة بمعم�ار حس�اس وموزون 

برهاف�ة موس�يقية”، وحي�ث يمثل هذا الس�ؤال 
الثيم�ة، التي يجب ع�ى القارئ اكتش�افها، قبل 
أن تنزل�ق الفصول من بن يديه ويضيع اإليقاع”، 
وباعتب�ار أّن فح�ص الوج�ود، ال يعن�ي فح�ص 
الواق�ع، إذ لي�س الوج�ود برأيه ما ج�رى، بل هو 
حقل اإلمكانات اإلنس�انية، كل ما يمكن لإلنسان 
أن يص�ريه، وم�ا هو قادٌر علي�ه “إذن؛ فنحن هنا 
لس�نا يف مواجهة واقٍع مواٍز، أو مش�ابه يف مكاٍن 
أو زماٍن آخر، إنه مجرَّد اختبار إلمكانات وجودية 
يف حق�ل احتماالٍت واس�ع، ال أحد يس�تطيع البتَّ 
بوج�وب وجوده، وم�ن هنا ال يج�ب التعامل مع 
الش�خصيات التخييلية كش�خصيات تملك سرية 
ذاتي�ة يف فضاٍء ما، أنها مج�رد اختبارات متكررة 

ل� “أنا تجريبي”، كما يصفها كونديرا.
وع�ى عك�س الرواي�ة التقليدية الت�ي تبحث عن 
سلس�لة من التوافقات املنطقية أو العقلية، التي 
أدت إىل ح�دوث الفع�ل يف الرواي�ة، يبحث كونديرا 
يف معظ�م رواياته يف “ما وراء الس�ببية”، ويحدد 
س�ؤال الرواي�ة األبدي: كي�ف يولد الق�رار؟ كيف 
يتح�ول إىل فعل، وكيف تتسلس�ل األفعال وتتوالد 

مكونة مغامرة الرواية؟

عالـــــــــم كونديــــــرا الروائـــــــي:
جبر الشوفي



هناَك الكثري من النساء يفضلن هذه 
األيام اس�تخدام الش�مع. اس�تخدام 
الش�مع مثل أي طريقة أخرى، فأنك 
تحتاج�ن لتحضري برشتك جيدا قبل 
اس�تخدام الش�مع للوجه. يف الواقع، 
هن�اك العديد من األم�ور املهمة التي 
تضع�ن  ان  قب�ل  مراعاته�ا  يج�ب 

الشمع عىل وجهك...
 1. قبل أن تفكري يف استخدام شمع 
الوجه، يجب علي�ك التأكد من أنك ال 
تأخذي�ن أي دواء يمك�ن أن يس�بب 
التهيج والجفاف لبرشتك. ألنه يمكن 
أن ي�ؤدي إىل ح�رق جل�دي خط�ري، 

وربما ترتك ندبة.
2. يجب تجنب ش�مع الوجه إذا كان 

لديك جروح حب الشباب.
3. ال تقومي بحك جلدك بعد استخدام 
الشمع. يجب عليك عىل األقل االنتظار 

ملدة يومن بعد استخدامه
4. ال تستخدمي أي نوع من املرطبات 
أو كريم�ات الوجه. يجب أن تغس�ي 

وجهك بلطف بعد استخدام الشمع.
الش�مع  تس�تخدمن  كن�ت  إذا   .5
لوجهك بنفس�ك يف املنزل، تأكدي من 
أنك ال ترتكي رشيط طويل عىل جلدك، 
ويج�ب علي�ك إزال�ة الش�مع بلطف 

وبرسعة. 
6. عند وضع 

الشمع عىل الشعر يف 
الوجه، تحقق�ي من االتجاه 

التي ينمو به الش�عر، ومن ثم ضعي 
الش�مع يف االتج�اه ولكن عن�د إزالة 

الرشيط، إزليه باالتجاه املعاكس.
7. إلزالة الش�مع الزائد، اس�تخدمي 
ك�رة م�ن القط�ن ومزي�ل ماكياج. 
وافرك�ي بلط�ف آث�ار الش�مع ع�ىل 

وجهك.
الب�ارد لغس�ل  امل�اء  8. اس�تخدمي 
كدم�ات  أي  ح�دث  وإذا  وجه�ك، 
اس�تخدمي كريم مض�اد لاللتهابات 

عىل الفور.

بع�َد أن ط�رأت تغ�ريات كثرية ع�ىل حياتنا، 
وبع�د أن فق�دت الكث�ري من الفتي�ات األمل 
يف االلتقاء بالش�خص املناس�ب ال�ذي تقبله 
رشي�كا له�ا آلخ�ر العم�ر، خاص�ة يف ظ�ل 
الظروف التي تجع�ل الفتاة بعيدة عن بلدها 
وجريانه�ا ومدينته�ا، وبع�د أن ب�ات الحلم 
برؤي�ة فارس األح�الم مس�تحيال، تواجدت 
فرص�ة تظنه�ا بع�ض الفتي�ات ه�ي آخ�ر 
الفرص، وه�ي الزواج عن طري�ق اإلنرتنت، 
فما أس�هل وأرسع التعارف اليوم، ولكن هل 
هو دوما حقيقي؟ وهل املش�اعر املصاحبة 
لهذا التعارف صادقة أم أنها فقط للتس�لية، 
وإلش�باع احتياجات الفتيات والش�باب من 

العاطفة والرومانسية؟
يج�زم  أن  يس�تطيع  أح�د  ال  الحقيق�ة  يف 
بحقيقته، أو خداعه، فقد تلتقي فتاة بشاب 
عرب ش�بكة اإلنرتنت ويكون كل منهما غاية 
يف األخ�الق، ولديهم مصداقية فيما يس�طر 
بينهم من خ�الل محادثتهم عربه، ويس�فر 
ذلك عن زواج س�عيد يبارك�ه الجميع، ولكن 
يظل الغموض مصاحب لبعض هذا التعارف 
ع�ىل اإلنرتن�ت، وقد يرفضه األه�ل يف جميع 
الحاالت خوفا عىل مصري أبنائهم وفتياتهم، 

وحفاظا عىل بعض العادات والتقاليد.
وع�ىل الرغم م�ن إيجابي�ات هذا ال�زواج يف 

ح�ل الكثري م�ن املش�كالت إال أن ل�ه العديد 
من الس�لبيات التي ال يمك�ن التغايض عنها 

ومنها:
•افتقاره للصدق فهناك عدد كبري لحسابات 
وهمي�ة لفتي�ات ع�ىل أنه�ا رج�ال يريدون 
ال�زواج، ويبدأ العبث بمش�اعر وتبدأ النفس 

بالتعلق بأمر وهمي وهذا أخطر ما يف األمر.
لخل�ق  املتزوج�ن  الرج�ال  بع�ض  •لج�وء 
حياة رومانس�ية جديدة بعيد عن زوجاتهم 
لتفادي امللل والرتابة، فينس�جون خيوطهم 
ع�ىل فتيات حاملة كل ما تتمناه رجال صادقا 
حنونا يك�ون لها زوجا وأب�ا وأخا وصديقا، 

يكون لها الحياة بأكملها.
•ق�د يت�م ال�زواج ولكن م�ع الوق�ت تحدث 
صدم�ة قوية للفت�اة أو الش�اب كأن تكون 
هي الزوج�ة الثانية، أو أن يك�ون الرجل قد 
وقع مع زوجة غري صالحة، تفتقد لألخالق، 

والقيم.

•انته�اؤه بالطالق يف أغل�ب األحيان فما قام 
عىل الكذب، يكون الفشل أو نتائجه.

عزيزت�ي الفتاة الحامل�ة، إن س�عيك للزواج 
وتكوي�ن بي�ت وارسة س�عيدة ألم�ر نبي�ل، 
ولك�ن علي�ك أن تعلمي أننا نعي�ش يف عاملنا 
هذا وسط أش�خاص كثريون منهم الصادق 
والعفيف، ومنهم الس�يئ الذي يس�عى للهو 

ومضيعة الوقت لذلك اهتمي باآلتي:
•كوني حذرة ق�در اإلم�كان يف تعارفك بهذا 
الش�خص، ح�اويل تركه يتحدث عن نفس�ه 

أكثر.
•وضحي أس�س التعارف بينكم وضعي لها 

حدودا.
•ال تس�تجيبي لرغب�ات تتن�اىف م�ع خلق�ك 

ومبادئك.
•إذا الحظت�ي عليه التم�ادي يف التعارف من 
دون التحدث إىل من يعود إليه أمرك فامنعي 
نفس�ك من االس�تمرار فهو ش�خص أناني 

يعبث بمشاعرك.
• يج�ب التع�رف ع�ىل عنوانه وجه�ة عمله 
وكذلك عنوان منزله ليطمنئ أهلك باالستعالم 

عليه.
وع�ىل الش�اب كذلك تح�ري دق�ة يف اختيار 
رشيكة العم�ر عرب اإلنرتن�ت وتوخي الحذر 

قبل اتمام الزواج
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إجيابيات وسلبيات الزواج عرب اإلنرتنت!

حنو مستقبل افضل...هلمله

alzawraanews@yahoo.com

بإمكاِن األمهات واآلباء اتباع أس�اليب 
ع�ّدة ملس�اعدة أطفالهم به�دف زيادة 
مهارتهم وكفاءتهم واكسابهم ثقتهم 
بأنفس�هم منذ صغره�م. وكلّما كانت 
الط�رق واألس�اليب متنوع�ة، تك�ون 

استجابة األطفال الصغار لها أفضل. 
فإّن أح�د األس�اليب العلمّي�ة الحديثة 
املّتبع�ة لتحقي�ق ذل�ك ه�ي مس�اعدة 
األطفال عىل املشاركة يف األنشطة التي 
تنط�وي عىل يشء يخاف�ون منه، ومن 
ثم تحفيزهم وتش�جيعهم عند االنتهاء 

من تلك األنشطة. 
مث�ال ع�ىل ذل�ك: تخت�ار األم إح�دى 
الرسومات لشخصيات كرتونّية محّببة 
لدى طفله�ا وذات عالقة وثيقة بعيادة 
طب األسنان وأدواتها، ثّم تحرض أقالم 
التلوي�ن وتطلب من طفله�ا اختيار ما 
يحب من األلوان وتمسك يده لتساعده 
ع�ىل تلوي�ن الرس�م ويف أثن�اء التلوين 
تب�دأ ب�رسد قصة محاولة م�ن خاللها 
أن تظه�ر لطفله�ا أن الذه�اب لعيادة 
طبيب األس�نان مهمة جًدا ألنها تجعل 
أس�نانه خالي�ًة م�ن التس�ّوس وأكثر 

نظاف�ة وملعان كم�ا يف الرس�م أمامه، 
وأن األدوات الت�ي يس�تعملها الطبيب 
مش�ابهة لألدوات املوجودة يف الرس�م 
وال تس�بب األلم. لذلك ال داعي للخوف 

منها.
ومن األس�اليب املجدية التي يمكن لألم 

اتباعها:
-1 رشاء هدي�ة لطفله�ا؛ تكون عبارة 
ع�ن أدوات طبي�ب األس�نان، وتهدي�ه 
إّياه�ا عند قيام�ه بأي عمٍل يس�تحق 
املكاف�أة، وتق�وم باللعب مع�ه فيمّثل 
ه�و دور طبيب األس�نان وتق�وم هي 
ب�دور املريض، وبعد االنتهاء من اللعب 
تذك�ره بأّن طبيب األس�نان يس�تخدم 
ه�ذه األدوات دون أن يش�عرنا باأللم، 
وبأنها س�وف تخ�رب طبيبه ب�أن لديه 
أدوات كأدوات�ه وه�و يلعب به�ا يومًيا 
وبأنه طفل شجاع ال يخاف لتعّزز لديه 

ثقته بنفسه.
-2 بإم�كان األم أن تحرض معها هدية 
وتعطيه�ا للطبي�ب الذي يق�وم بدوره 
بإعطائه�ا للطف�ل كنوع م�ن املكافأة 
أيًض�ا اذا اس�تجاب للع�الج كما يجب. 

تط�رد  س�وف  الطريق�ة  وبه�ذه 
الش�عور بالخوف لديه، وس�تعّزز 
لديه حّب طبيب األس�نان ليقوم 
بزيارته للكش�ف ال�دوري دون 
خوف أو قلق. وتجدر اإلش�ارة 
أن عىل األم اتباع هذه األساليب 
وأخ�ذ طفله�ا لزي�ارة عيادة 
من�ذ عم�ٍر  األس�نان  طبي�ب 
مبك�ٍر ج�ًدا، حت�ى ال يفوتها 
القط�ار ويصب�ح التغلّب عل 

خوف طفله�ا من طبيب 
األس�نان أمرًا صعًبا أو 

مس�تحيالً،  ربم�ا 
ال�ذي  األم�ر 
ها  س�يضطر
دف�ع  إىل 

الباهظة  املبالغ 
لعالجه تحت تأثري 
التخدير العام. كما 
أن طفلها سيصبح 
أكثر عرضٍة للخوف 
من طبيب األسنان 

يف املرات الالحقة.

يختل�ُف الكث�ريون يف تحدي�د الوق�ت األفضل 
لالستحمام، حيث يفضل معظم الناس القيام 
بذلك عند االس�تيقاظ صباحاً أو مس�اًء. ففي 

يف حال أردَت أن تستحم مرّة واحدة 
اليوم، أّيهما أفضل، االستحمام 

يف الصباح أم يف املساء؟
الّصب�اح  يف  االس�تحمام  ُيس�اعد 

أصحاب الش�عر الدهن�ي يف التخلص 
م�ن رواس�ب إف�رازات الغ�دد الدهنية، 

حيث تتجمع هذه األخرية يف فروة الرأس 
ليالً. كما ينّشط االستحمام صباحاً الّدورة 

الّدموية وينّش�ط الجس�م والعقل. ويف حال 
كنَت تواجه صعوبة يف االس�تقاظ، فقد يكون 
االس�تحمام هو ما تحتاج�ه إلنتاجية أفضل. 
ولكن الجدير بالّذكر أّن اإلكتفاء باالس�تحمام 
يف الّصب�اح فقط يف النهار قد يجعل الش�خص 

ينام مع البكترييا واألوساخ املرتاكمة.

وم�ن جهة أخرى، يحرّض االس�تحمام مس�اًء 
الجس�م للنوم، فهو يهدّئ األعص�اب بعد يوٍم 
طويٍل ويساعد عىل إفراز هرمون النوم املعروف 
ب�«ميالتونن«. وباإلضافة، يس�تفيد أصحاب 
البرشة الجافة بش�كل كبري من 
يف  االس�تحمام 

اللي�ل، وذل�ك ألن طبق�ة الجلد تجدد نفس�ها 
بسهولة كبرية يف هذه الفرتة من اليوم. 

وفيم�ا يخ�ص الش�عر، ف�إّن الش�عر املبلل أو 
الرط�ب يك�ون عرضة بش�كل أك�رب للجراثيم 
الش�عر  تقص�ف  ع�ن  فض�اًل  وامليكروب�ات، 

وتعرضه للتلف.

يع�ّد اآليس كري�م واحًدا 
م�ن الخي�ارات املفضل�ة 
ل�دى الكثريي�ن يف موس�م 
الش�عور  لتفادي  الصي�ف 
بالح�ر والعط�ش، خاص�ًة 
م�ع ارتف�اع درج�ة ح�رارة 
الطق�س، لكن ربما تؤثر تلك 
اللذي�ذة يف صحت�ك  الحل�وى 

بشكل سلبي.
ويف التايل بعض الفئات املمنوعة 

من تناوله.
مرىض السكري

يؤث�ر تناول اآليس كريم يف معدل الس�كر 
يف الدم، كما يحت�وي عىل بعض املحليات 
األطب�اء  ينص�ح  ث�م  وم�ن  الصناعي�ة، 
ألي  تجنًب�ا  تناول�ه  بع�دم  املختص�ن 
مضاعف�ات صحي�ة ناتج�ة ع�ن ارتفاع 

سكر الدم.
مرىض الجهاز الهضمي

ُيراع�ى االبتعاد ع�ن تناول اآلي�س كريم 
لدى أولئ�ك الذين يعانون باس�تمرار من 
الغازات وألم املعدة وعدم الراحة بالجهاز 
الهضم�ي، حي�ث يحت�وي ع�ىل الدهون 
التي ت�ؤدي إىل زيادة الضغ�ط عىل املعدة 

لهضمها.
متبعو الحمية الغذائية

يس�هم تناول اآليس كريم يف زيادة الوزن 
الحتوائ�ه عىل نس�بة عالية م�ن الدهون 
والس�كريات، لذا يمك�ن تناوله منخفض 
الس�عرات الحرارية أو تناول املياه الباردة 

حفاًظا عىل الوزن.
 مرىض الحساسية

يعاني م�رىض الحساس�ية م�ن الحليب 
ومنتج�ات األلبان من مش�كالت صحية 
عن�د تناول�ه، وع�ىل رأس�ها أل�م الصدر 

وصعوبة التنفس وتورم الحلق وغريها.

سلوكيات

كل يوم معلومة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

أيهما أفضل.. االستحمام يف الصباح أم املساء؟

أربـــع فئـــات جيـــب أال تتنــاول
 »اآليـــس كريـــم«

إلذابة الكوليسرتول يف الدم : 
     ُيؤخذ قدر ملعقة من طحن الحبة السوداء، وملعقة 
من عش�ب األلف ورقة  )أخيليا(  معروف ألهل الشام، 

ويعجنا يف فنجان عسل نحل وعىل الريق يؤكل
ألمراض العيون:

يدهن بزي�ت الحبة الس�وداء األصداغ بج�وار العينن 
والجفن�ن � وذل�ك قبل الن�وم مع رشب قط�رات من 

الزيت عىل أي مرشوب ساخن أو عصري جزر عادي.
ألمراض الغدد واضطراباتها :

لذلك  يؤخ�ذ 

الحبة الس�وداء الناعمة، وتعجن يف عسل عليه قطرات 
من غذاء ملكات النحل يومياً ملدة شهر، وبعدها سوف 
ت�رى أن الغدد يف قمة االنضباط بال خمول وال إرساف، 

ألن ) كل يشء بقدر( فسبحان الله املبدع املهيمن.
الرتفاع ضغط الدم :

كلما رشبت مرشوباً س�اخناً فعليك بقطرات من دهن 
الحبة السوداء، ويا حبذا لو تدهن جسمك كله يف حمام 

شمس بزيت الحبة السوداء، ولو كل أسبوع مرة .
اللتهاب الكبد :

هذا أم�ر يحتاج لصرب ولكن م�ا بعد الصرب 
والحبة السوداء إال الفرج، تؤخذ 
لذل�ك ملعق�ة من طحن 
الس�وداء مع  الحبة 
قدر رب�ع ملعقة 
الص�رب  م�ن 
الس�قرطي، 
يعجن�ا  و
عس�ل  يف 
كل  وي�ؤكل 
يومي�اً  ذل�ك 
الري�ق  ع�ىل 
ش�هرين  مل�دة 

متتابعن .

عند ارتفاع نس�بة السكر يف الدم، 
حيث ال ينتج الجس�م كمية كافية 
من األنس�ولن ويك�ون الجلوكوز 
يف ال�دم أعىل من الطبيع�ي، ويعّد 
مس�توى الس�كر يف ال�دم أقل من 
140 مجم لكل ديس�يلرت طبيعًيا، 
ومع ذلك، إذا كان س�كر الدم أعىل 
م�ن 130 مجم لكل ديس�يلرت قبل 
الوجبات وأكثر من 180 مجم لكل 
ديس�يلرت بعد س�اعتن من تناول 
الطعام، فإنه يعّد مستويات عالية 
بش�كل غري طبيعي من السكر يف 

الدم.
وتش�مل بعض العالمات الشائعة 
الرتف�اع نس�بة الس�كر يف الدم ما 

يأتي:
-1 زيادة العطش

-2 كثرة التبول.
-3 عدم وضوح الرؤية.

-4 الصداع.
و عن عالج ارتفاع الس�كر يف الدم 

:
-1 األنسولن

يعّد تن�اول جرعة من األنس�ولن 
من أرسع الط�رق ملعالجة ارتفاع 
الس�كر يف ال�دم، من امله�م التأكد 
من أن لدي�ك كلمة مع طبيبك قبل 
تناول جرعات األنس�ولن لخفض 

مستويات السكر يف الدم.
-2 التمارين الرياضية

عىل الرغم من أن التمارين الخفيفة 
تس�هم يف تقليل مستويات السكر 
يف ال�دم يف الجس�م ملعظ�م مرىض 
الس�كري، إال أنك ال ت�زال بحاجة 
إىل توخي الحذر، إذا وصل مستوى 
الس�كر يف الدم إىل مستوى مرتفع 
بشكل ينذر بالخطر، وتم اكتشاف 
الكيتون�ات يف الب�ول، فابتع�د عن 
ممارس�ة الرياضة ألنها قد ترفع 

نسبة السكر يف الدم.
كما يجب عىل األشخاص املصابن 
بداء السكري من النوع 1 عىل وجه 
الخصوص عدم ممارسة الرياضة 
يف  ارتفاًع�ا  يش�هدون  كان�وا  إذا 

مستويات السكر يف الدم.

من ناحية أخرى، 
ت�ؤدي  أن  يمك�ن 

الرياضي�ة  التماري�ن 
إىل خف�ض مس�تويات 
عن�د  ال�دم  يف  الس�كر 
ممارستها بانتظام عىل 

م�دى ف�رتة م�ن الزمن، 
وه�ي رضوري�ة يف إدارة 

مرض السكري.
-3 رشب املاء

تفي�د الكث�ري م�ن األبحاث 
ب�أن رشب املزي�د م�ن املاء 
يمكن أن يساعد جسمك عىل 

التخلص من السكر الزائد عن 
طريق البول.

ســـــر األعشـــــــــاب

نصائح طبية

احلبــــة الســـوداء

لطلة ابهى

8 أمور جيب مراعاتها قبل 
استخدام الشمع للوجه

مقادير مكرونة الزانيا
٥٠٠ غرام الزانيا، ما يعادل علبة

٢٥٠ غرام جبن موزاريال 
لح�م  غ�رام   ٥٠٠

مفروم 
بصل�ة   ١

وسط 
ف�ص   ٣

ثوم 
٢ ملعق�ة 
ة  صغ�ري

سمن 
 ١

مكع�ب 
مكع�ب 

ق�ة  مر
الدجاج 

صلص�ة  كب�رية  ملعق�ة   ٢
الطماطم 

١ كوب عصري الطماطم 
١ ملعقة صغرية فلفل أسود 

١ ملعقة صغرية ملح 
الباشميل:

١ ليرت حليب السائل 
٣ ملعقة كبرية دقيق 

١ ملعقة صغرية سمن 
طريقة تحضري مكرونة الزانيا

١. تس�لق املكرون�ة الزانيا نصف 
سلق ثم نصفيها و نفرد الرشائح 
الومني�وم و ننرتكه�ا  ع�ىل ورق 

جانباً.
٢. لتحض�ري البش�اميل، يوض�ع 
السمن يف مقالة عىل النار ويضاف 
اليه�ا الدقيق حتى يصفر لونه ثم 
نض�ع الحلي�ب و نقل�ب برسعة. 
نرتك املزيج عىل نار هادئة دقيقة 
ان  نراع�ى  لك�ن  و  دقيقت�ن  او 
يكون س�ائال وليس س�ميكا مثل 

البشاميل العادي.
٣. لتحضري العصاج نضع السمن 
يف مق�الة غ�ىل الن�ار ونحمر فيه 
البصل�ة بعد برش�ها حتى يصفر 

لونه�ا ونضي�ف الث�وم ث�م نضع 
اللح�م و نضع عليه امللح والفلفل 
و مكع�ب الدج�اج و نقل�ب حتى 
ينض�ج اللح�م ث�م نض�ع عصري 
ونقل�ب  الصلص�ة  و  الطماط�م 

دقيقتن ثم نطفئ النار.
او  تيف�ال  ف�رن  صيني�ة  يف   .٤
بايرك�س، نفرد رشائ�ح املكرونة 
بالط�ول يف الق�اع جان�ب بعضها 
حتى نغط�ى القاع به�ا ثم نضع 
فوقها كمية من العصاج ثم فوقه 
كمي�ة م�ن البش�اميل ث�م نضع 
طبقة جبن�ة موتزاريال ثم نغطى 
برشائح الالزانيا ونكرر ما فعلناه 
حت�ى نصل اىل اخ�ر طبق و يجب 
ان تك�ون الطبق�ة االخ�رية ه�ي 

الجبنة املوتزاريال.
٥. نض�ع الصيني�ة يف ف�رن حار 
ملدة نصف س�اعة او حتى تسيح 
الجبن�ة ويحم�ر الوج�ه . وبالف 

هنا.

املطبخ
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عالمات ُتدلل على ارتفاع السكر يف اجلسم

طريقة عمل مكرونة الزانيا

كيف تتغلبني على خوف طفلك من عيادة طب األسنان؟
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غزل عراقي

كلمات متقاطعة

هـــــــل تعلــــــم
زئري األسد يمكن سماعه من عىل مسافة 8 كيلومرتات.

النعامة ال تدفن رأسها يف الرمال هرباً من الخطر بل بحثاً عن املاء.
حجم الشمس يوازي 330330 مرة مقارنة بحجم األرض.

النمو  يتوقفان عن  ال  اللذان  اإلنسان  الوحيدان يف جسم  العضوان 
طوال الحياة هما األنف واألذنان.

تحتوى معدة اإلنسان عىل نحو 35 مليون غدة هضمية.
أقوى عضلة يف جسم اإلنسان,,, هي اللسان.

غري  باألشخاص  محاطاً  تكون  عندما  أقوى  يكون  الوحدة  شعور 
املُناسبني لك.

ذاكرة قوية سيجعلها تصبح قوية  تمتلك  انك  اقناع نفسك  مجرد 
مع الوقت فعالً.

حني ننام عىل حزن ، يستيقظ الحزن قبلنا .. ثم يوقظنا.!
محادثة ملدة قليلة قبل النوم مع شخص يهمك أمره، تساعدك عىل 

النوم بطمأنينة.!
اكثر البرش يحبون؛ إرسال مشاكلهم عىل شكل رسائل نصّية بدالً 

من التحدث بها وجهاً لوجه!

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1807 - انطالق أول رحلة لسفينة بخارية نظامية 
مدشنا  فلتون  روبرت  األمريكي  املھندس  اخرتعھا 

بذلك عرص املالحة ذو الدفع امليكانيكي.
سعد  بزعامة  املرصي  الوفد  بني  اجتماع   -  1920
صيغة  لوضع  وذلك  الربيطاني  والوفد  زغلول 

االعرتاف باستقالل مرص.
الحكم  مقاليد  يتوىل  الخامس  محمد  امللك   -  1927

يف املغرب.
يف  املشاركة  من  أفريقيا  جنوب  1964منع   -
يف  املقامة  عرشة  الثامنة  األوملبية  األلعاب  دورة 
التفرقة  إدانة سياسة  طوكيو وذلك بسبب رفضھا 

العنرصية.
2008 - الرئيس الباكستاني برويز مرشف يستقيل 
املطالب  السيايس  الضغط  اشتداد  بعد  منصبه  من 

باستقالته أو إقالته.
وتصيب  تقتل  إرسائيلية  عسكرية  وحدة   -  2011
 / املرصية  الحدود  عىل  املرصيني  الجنود  من  عددا 

اإلرسائيلية.
2013 - اختتام بطولة العالم أللعاب القوى 2013 

يف موسكو وفوز روسيا بأغلب امليداليات الذھبية.
آخرين  عرشة  وإصابة  شخصني  مقتل   -  2017
بسبب حادثة طعن قام بھا شاب مغربي يف مدينة 

توركو الفنلندية.
- 2018العب الكريكيت السابق عمران خان يصبح 

رسميا رئيس الوزراء يف باكستان.
يف  املنعقدة   2018 اآلسيوية  األلعاب  دورة  انطالق 
الفرتة ما بني 18 أغسطس و2 سبتمرب يف جاكرتا 

عاصمة إندونيسيا.
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ضوء
6- للتفسري - الضالل و اإلمعان 
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مختلف الحبوب 
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الكلمات العمودية

1-وحدة لقياس الوزن - صاحب 

موهبة فنية- أحد الوالدين

2- وثب - من الكواكب )م(

3- قطع من األثاث ُيكتب عليها 

- قليل الحياء

4- من الضمائر - جواب

 - السالم  عليهم  األنبياء  من   -5

لقياس املساحة

 - العالج  آخر   - متشابهان   -6

نعمة )م(

7- حكيم - متشابهان

8-وجع - نتفقد

9- قط )م( - من األنبياء عليهم 

السالم - نهاية

10- زورق - أقرب نجم إىل األرض 

)ن(

هجرت القلم من بعدك والكتــاب

ودلييل من العشك بطل ولك تاب

وحك العرش والكعبة والكتــاب

تضل انتة اعز محبوب اليـــــة 

------------------------

عليك اشكد رجف كلبي وداري 

ولجل عينك بعت ملكي وداري 

أظنك تعلم بضيمــــــي وداري 

شكد احبك وانت تضحك عليه

أبـــــــراج

كل ما تقوم بعمله حالًيا يتم عىل الفور وعىل أكمل وجه. 
زمالء  أو  معارف  أو  أصدقاء  من  معه  تتعامل  شخص  كل 
بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك يف التعامل مع األمور من 
الجانب الجيد وقدرتك عىل أداء كل يشء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك 
بنفسك بدرجة عالية. احرص عىل تبادل هذا اإلعجاب بنفس القدر 
بالعكس،  وصارت  األمور  ساءت  فمتى  النرجسية،  تنتابك  ال  وأن 

فإنك ستحتاج إىل ذلك الدعم واملعاملة.

للحيوية،  طبيعًيا  مصدًرا  يمنحاك  وثقتك  هدوءك 
لن  الظروف  أصعب  وحتى  بالحيوية  مفعم  فأنت 
االنغماس  تستطيع  لك.  بالنسبة  عواقب  أية  تمثل 
ألن  وذلك  خاص،  ليشء  استعد  تردد.  بدون  الحياة  يف 
مرشوعات  يف  البدء  أردت  إذا  بك.  مبهورون  بك  املحيطني 

جديدة، لن يكون لديك نقص يف عدد املؤيدين.

واألمور  ذاتك  يخص  فيما  التامة  بالراحة  تشعر 
التي تقوم بها، ويظهر عليك هذا الجو وينتقل إىل 
من هم قريبون منك. استغل الفرصة اآلن للتواصل مع 
أشخاص بنفس العقلية. اكمل خططك بأفكار اآلخرين 
قد  متاح  غري  يبدو  كان  فما  مركزة،  بطاقة  العمل  يف  وابدأ 

أصبح اآلن يف متناول يدك.

يمكنك اليوم العمل بشكل بّناء من خالل الفريق، 
أصعب  تطبيق  تستطيع  سوف  أنك  يعني  وهذا 
خاص  بشكل  دعًما  تتلقى  سوف  اليوم.  األفكار 
حبك  أظهر  الشخصية،  حياتك  وكذلك  العمل  خالل  من 
لآلخرين بهدف تقوية العالقات. قد تقابل اليوم حب حياتك، 

فافتح عينيك جيًدا!

تتأرجح اليوم بني الحماس والنشاط املفعم وبني 
حاول  املعتاد.  من  أكثر  واإلحباط  العزيمة  فتور 
اليوم معقد  يبدو  أن ما  تتيقن  املايض، فسوف  تذكر 
جًدا، لن يكون له أهمية تماًما عن قريب، ويساعدك هذا 
ما سيجعلك  هذا  نسبًيا.  والصعوبات  األمور  تقدير  يف  أيًضا 
يف وفاق مع ذاتك ومع محيطك وسيحقن جو املعارضة من 

حولك.

عىل الرغم من أن كل يشء كان يسري بسالسة من 
قبل، يقف يشء أو شخص ما يف طريقك اآلن. حدد 
مقدار القوة التي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات 
أو ما إذا كان من األفضل تجاهلها ببساطة. اآلن يجب 
أن تستخدم قوتك بحكمة؛ ال تسمح لنفسك بأن تتعطل أو 
تتحول بسبب موضوعات صغرية. ال تيسء استخدام طاقتك 

وقدرتك عىل االحتمال بحيث ال يكون لها تأثري.

أحوالها،  أحسن  يف  والعقلية  الجسدية  صحتك 
فال تدع اللحظة تمر دون أن تسعى وراء أفكارك. 
األهداف  يف  يشاركوك  الذين  املؤيدين  تكسب  سوف 
العمل  تستطيع  هكذا  كفريق.  قدًما  امليض  ويمكنهم 
اليوم بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبري لكي تصل يف النهاية 

إىل أهدافك.

صعبة.  وعراقيل  تحديات  ستواجه  قريب،  عن 
مضايقات  يسبب  أو  ضدك  يعمل  من  يتواجد  قد 
بتواجده باملكان، وذلك سعًيا لإلخالل بتوازنك. بالتايل 
يجب األخذ بعني االعتبار أقل تأثري سلبي قد يكون لتلك 
قررت  اذا  ما  حالة  يف  حياتك  مسار  عىل  العابرة  العوائق 

تجاهلها بكل بساطة.

اآلن وقتك! سوف تتعرض يف العمل لسيل من التحديات 
بهذه  االهتمام  بعض  أبديت  إذا  الجديدة.  والخطط 
إليك  يلجأ  جدد.  أصدقاًء  تَكوِّن  فسوف  والخطط،  التحديات 
الناس أيًضا يف حياتك الخاصة. قد تظهر بعض العالقات الجديدة 
واملمتعة إذا أبديت رد فعل إيجابي. من الرضوري أن تدع حالة النشوة 
الحالية عىل سجيتها. احتفل اليوم! ما رأيك يف أن ترقص؟ سوف تعود 

عليك الحركة بالفائدة وتخلصك من الطاقة املكبوتة.

ال يبدو أن األشياء تسري بصورة جيدة اليوم، فلديك 
عىل  اليومية.  املهام  عىل  الرتكيز  يف  مشكلة  أيًضا 
يف  رأسك  تخفض  ال  ذاتك،  تحفيز  صعوبة  من  الرغم 
يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل عىل بعض 
النجاحات املحدودة، إال أنه ال يجب أن تتوقع الكثري. عندما 

تستعيد هدوئك وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

االعتيادية  السلوكية  األنماط  خانتك  مرة  ألول 
الخاصة بك ووضعتك يف مواقف حرجة. اسرتاتيجية 
الحلول التي تنتهجها يف املعتاد ال تحسن من األمور، 
حاول  التغيري،  من  كنوع  وتكراًرا.  مراًرا  حاولت  مهما 
جديًدا!  منهًجا  واتخذ  االعتيادية  األنماط  تلك  عن  التخيل 
واملشاكل  للمواقف  املخرج  سيكون  حاسم  بتغيري  القيام 

املستعصية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إذا  تنجح  وسوف  جديدة،  أفكار  اليوم  تواجهك 
قابلت املخاطر بشجاعة. يمكنك االعتماد عىل دعم 
ُتْظِهر بعض  أن  زمالئك يف حالة نجاحك. كذلك يجب 
تراود  التي  العادية  غري  األفكار  عالقتك.  يف  الرصاحة 
لجانب  كاشفة  جديدة؛  مسارات  فتح  إىل  تؤدي  قد  رشيكك 
جديد تماًما من ذاتك. إال إنه يجب أن تظل متواضًعا، فالخط 

الذي يقع بني املُخاطرة والغرور رفيع للغاية.

حياتك  رشيك  تلتقي  أن  تنتظرين  هْل 
األشهر  لك  تخبئ  ربّما  الصرب؟  بفارغ 
األخبار  بعض  العام  هذا  من  املتبقية 
املقبلة  املرحلة  تشكل  وربما  السارة 
إذاً،  سابقة.  جمود  ملرحلة  امتداداً 
إذا  لتعريف ما  الطيور  أحد هذه  اختاري 
كنت قد تلتقني توأم روحك أم ال. تابعي 

هذا االختبار لتعريف االجابة:
العصفور رقم 1

رجل  تلتقي  أن  طويل  لوقت  انتظرت 
حياتك حتى كدت تعتقدين أّنك لن تفعيل 
يوماً. لكن، انتبهي! فهو يجول يف الجوار 
للتعرف  الفرصة  تمنحيه  أن  ويرتقب 
وال  اإلشارات  لتلقي  استعدي  إذاً،  إليك. 
إلغاء  قّرر  متى  عنه  بنظرك  تشيحي 

املسافة التي تفصلكما.
العصفور رقم 2

العاطفي  الجمود  مرحلة  تستمر  رّبما 
هذا  من  األول  الجزء  يف  عرفتها  التي 
العام حتى األشهر املقبلة منه. لكن، ال 
تقلقي! فأنت تحتاجني إىل بعض الراحة 
عليك  سيعود  وهذا  الصعيد.  هذا  عىل 
ُتحسني  أن  عىل  وسيساعدك  بالفائدة 

االختيار يف املرحلة الجديدة.
العصفور رقم 3

ال يمكنك أن تستعجيل األمور وال سيما 
حني يتعلق األمر باختيار رشيك حياتك 
وعليك أن تعلمي أن الفرصة غري مؤاتية 
زال  ما  املناسب  الخيار  ألّن  اآلن  لذلك 
أن  عليك  لذا،  إليك.  بالنسبة  متوّفر  غري 
املالئم  الوقت  ترتّيثي وأن ترتقبي حلول 

لالرتباط كي ال تندمي بعد ذلك.
العصفور رقم 4

املتبقية من  األشهر  أحد  إليك  قد يحمل 
هذا العام ُبرشى سارة. نعم، قد تلتقني 
توأم روحك. لكن، ليس عليك أن تتعاميل 
مع األمر كما يفعل األطفال الصغار حني 
راشدة  امرأة  فأنت  ما.  هدية  يتلقون 
تكشفي  وأال  بالرزانة  تتحيل  أن  وعليك 
األول.  اللقاء  منذ  شخصيتك  خفايا  كّل 
إذاً، دعي الغموض يطغى عىل حضورك 
يف املرحلة األوىل عىل األقل، فهذا يجعلك 
تكتسبني الكثري من األهمية بنظر رشيك 

حياتك املقبل.
العصفور رقم 5

ال بّد لك، يف األشهر املقبلة، من أن تحّددي 
خياراتك وأن تعريف ما إذ كان الشخص 
الذي التقيته أخرياً مناسباً لك أم ال وما 
ال.  أم  تتفقان  شخصيتاكما  كانت  إذا 

االنسجام  كان  إذا  مما  تحققي  كذلك 
من  ذلك  إىل  اسعي  عالقتكما.  سيسود 
خالل مالحظتك لبعض ترصفاته يف إطار 
تخرسي  لن  وبالطبع،  املواقف.  بعض 

الكثري يف حال كانت النتيجة سلبية.
الصورة رقم 6

الشديدة يف كل شأن  الدقة  تتوخني  هل 
من شؤون حياتك؟ ليس عليك أن تفعيل 
زوجك  باختيار  األمر  يتعلق  حني  ذلك 
املستقبيل. فإذا ظهر يف األيام أو األشهر 
الصعب،  لالمتحان  ُتخضعيه  ال  املقبلة، 
بل اتركي له هامشاً لألخطاء والعيوب. 
أمر  املرونة  إذاً  يخطئ؟!  ال  منا  فمن 
يف  التصلب  ألن  الحالة  هذه  يف  مطلوب 
هذه  من  تخرجني  يجعلك  قد  املواقف 

التجربة خالية الوفاض.

اختبارات شخصية

هل ستلتقني رجل حياتك؟ هذا ما ستخربه لك العصفورة اليت 
ختتارينها!

 
أنا بنت عمري 19 سنة، وأحب شخصاً عمره 
26 سنة، هو يحبني كثرياً ويريد ِخطبتي وأنا 
كشخص ال يعيبه يشء موافقة وأحبه؛ لذلك 
تجاهه،  بربودة  أشعر  أحياناً  لكن  وافقت  أنا 
وأقول إنني ال أريد أن أتزوج صغرية، وال توجد 
إحدى صديقاتي أو من عائلتي تزوجت، رغم 
أكرب  عندما  ربما  يحدد،  لم  اليزال  العرس  أن 

متخوفة  لكن  سنة،   21 عندي  ويصبح  قليالً 
تجاهه،  بالربودة  أحياناً  أشعر  ألنني  أندم  أن 
وأحياناً ال أستطيع أن يمر يوم بدون محادثته 

وأحبه وأهتم به.. 
النصائح والحلول:

االلتحاق  فرصة  لنفسك  تعطي  ان  يجب   1
إذا  أكثر  أو  عاماً  الزفاف  وتؤجيل  بالجامعة، 

كان ذلك ممكناً.

2 هذا الرتدد الذي تعيشينه يجب أن يكون له 
إكمال  تريدين  طموح  فتاة  أنك  فإما  تفسري؛ 
دراستك وأن يكون لك دور يف الحياة، وإما أن 
تكوني يف قرارة نفسك تعتقدين أنه ربما تأتي 

لك األيام بعريس أفضل!
نفسك  تعريف  أن  سيساعدك  التفكري  هذا   3
من  تريدين  ماذا  حقيقة  عىل  وتتعريف  أكثر، 
أن تكوني  السعادة يف نظرك، هل  حياتك وما 
زوج  ظل  يف  وتعييش  وأماً  صالحة  زوجة 
اإلعالة،  عن  واألخري  األول  املسؤول  يكون 
زوجك  تشاركني  عاملة  امرأة  تكوني  أن  أم 

املسؤوليات واألعباء؟
إىل  يكون دخولك  وأن  بالرتيث،  أنصح  لهذا   4
الجامعة فرصة لك تتعرفني فيها عىل نفسك؛ 
منه  نتعلم  أكرب  فضاء  الجامعية  الحياة  ألن 

الكثري يف رؤيتنا ألنفسنا وللحياة وملا نريد.
الشاب؛  هذا  نحو  مشاعرك  اضطراب  أما   5
فهي حالة طبيعية وتستمر معنا طوال العمر 
بالكراهية  أحياناً  فنشعر  املقربني؛  مع  حتى 
أو امللل أو الربود، فيما نشعر يف أوقات أخرى 
مشاعر  كلها  وتبقى  الحنان،  أو  بالعشق 
عابرة ووقتية؛ ألن الحب الحقيقي هو التزام 
فيه  ينجح  مستمر  وامتحان  األوىل،  بالدرجة 
من يفهم االلتزام عىل حقيقته؛ أي املشاركة 
يف الرساء والرضاء، وما يتطلبه كل منهما من 

محبة عميقة وصرب جميل.

هل ينجح زواج بنت عمرها 19؟؟
مشاكل وحلول

قا م مدرب في  احدى  الدورات بتوزيع بالونات على كل متدرب و طلب  المدرب منهم نفخ  
البالونا ت وربطها. فعًال قام كل شخص بنفخ وربط  البالونة.

 جمع  المدرب  الجميع في ساحة مدورة ومحدودة، وقال: لدي مجموعة من  الجو ائز وسأبدأ 
من اآلن بحساب دقيقة و احدة فقط وبعد دقيقة سيأخذ كل شخص ماز ال محتفظ ببالونته 
جائزة. بدأ  الوقت وهجم  الجميع على بعضهم  البعض كل منهم يريد تفجير بالونة اآلخر 

حتى  انتهى  الوقت. 
نظر المدرب الى الجميع فلم يجد اال شخص و احد ماز ال محتفظ ببالونته، ثم قال: لم أطلب 
من أحد تفجير بالونة اآلخر ولو أن كل شخص وقف بدون  اتخاذ قر ار سلبي ضد لالخر لنال  
الجميع  الجو ائز ولكن  التفكير  السلبي يطغى على  الجميع !!! كل منا يفكر بالنجاح على 
حساب اآلخرين، بإمكان  الجميع  النجاح، ولكن لألسف د ائمًا نتجه نحو تدمير اآلخر وهدمه 

لكي نحقق  النجاح.

التفكري السليب يطغى  على اجلميع !!
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
التشريعات اخلاصة بالبغاء 

يف بغداد
استمير البغاء مباحا قانوناً منذ العهد االخير للدولة العثمانية ولم يعاقب 
عيى البغاء إال يف سنة 1958 بموجب قانيون مكافحة البغاء رقم 54 لسنة 
1958 عيى الرغم من الغاء املبغى العام سنة 1953 واملصادقة عى اتفاقية 
منع استغالل البغاء سنة 1953 واعداد مسودة قانون البغاء من قبل وزارة 
الشيؤون االجتماعيية ورفعها اىل مجليس الدولة سنية 1956 ولكن البغاء 
استمير مباحاً  وكانت املومسات يف اواخير  العهد العثماني بعد املرشوطية 
واعيادة العميل بالدستور العثمانيي سنة 1908 يتجولين يف الطرق ويأتني 
مين املفاسد ميا لم يخف عى أحيد، ويف بداية الحرب العاملية االوىل أنشيأت 
االدارة العثمانيية يف بغداد مستشيفى كانت اجرة دخيول املومس املريضة 
فييه خمس ليرات. أما بالنسبية للترشيعات فأولها يرجيع اىل سنة 1912 
زمين وايل بغيداد العثماني جمال بييگ، حيث صدر ترشييع عثماني باسم 
)منيع رساية االميراض الزهرية( وهو ترشيع عام، ولكين مثل هذا املرض 
يكون املبغى بيئية طبيعية له، وصدرت مجموعة تعليمات سنة 1925 بعد 
تشيكيل الحكم الوطني، حيث تعد هذه التعليميات االساس يف تنظيم عمل 
املبغيى العام والبغاء،  ويف سنة 1932 صيدرت تعليمات مراقبة البغاء رقم 
6  لسنية 1932 التيي تم تعديلهيا سنة 1933، وصدر نظيام تفتيش بيوت 
الدعيارة ومكافحية االمراض الزهرية رقيم 23 لسنية 1944 والتي ألغاها 
النظيام رقم 4 لسنية 1956، واذا رجعنا لها مفصلية اىل االساس القانوني 
ألحكام البغاء القانوني، ونعني بذلك تعليمات مراقبة الفحش املنشيورة يف 
الجرييدة الرسمية جريدة الوقائيع العراقية بعددها 171 يف 9 شباط 1925 

لوجدنا ما ييل:-
تسميى مومساً كل من خصصيت نفسها اعتيادياً لتطميني أذواق اآلخرين 
لقياء اجرة أو منفعة واتخذت ذلك مهنة لها وكانت لها صالت مع أكثر من 

رجل.
يعد بيتاً للعاهرات كل محل تجتمع فيه امرأتان أم أكثر من املومسات، وان 
كان كل منهن سكنت يف غرفة منفردة أو كان اجتماعهن فيه وقتياً، ويكون 

بحكم بيت العاهرات كل محل أجر للمومسات ليتعاطني فيه الفحش.
ال يمكين فتح بيوت العاهرات إال يف املحال التي تعينها الحكومة، وال يكون 
لكل دار أو دور مجتمعة سوى باب واحدة، وال يجوز وجود اتصال بني دور 

العاهرات وبني مساكن اخرى أو مجتمعات أو محالت عامة.
اذا ظهير أو أخرب ان امرأة أو أكثر تتعاطى الفحش يف دور متصلة باملسكن 
او الدكاكني أو محالت عامة اخرى، فعى الرشطة ان تحقق يف األمر، ويؤمر 

بنقل املومسات املذكورات اىل بيوت العاهرات.
اذا رغبت مومس يف ترك الفحش عليها ان تراجع مخفر الرشطة، ثم يعرض 
األمر عى مدير الرشطة ليأمر بإمحاء اسمها من دفرت املومسات واذا عادت 
اىل الفحيش مرة اخرى يغرمها املجلس البليدي بغرامة ال تقل عن خمسني 

روبية، وعند التكرار تعاقب بضعفي الغرامة السابقة.
تسد بيوت العاهرات خارج املنطقة املعينة.

ال يجوز لألسخاص اآلتي ذكرهم أن يفتحوا او يديروا بيوتاً للعاهرات:
القارصون الذين لم يكملوا الخامسة والعرشين.. املحجورون او املحكومون 
عن رسقة أو)نشياًل( او اخفاء أشياء مرسوقة او تزوير او استعمال اشياء 
ميزورة أو نصب أو خيانية أمانة يف حالة لم تمض خميس سنوات.. الذين 
كانيوا يديرون بيوتياً للعاهرات وحكيم عليهم بإغالقها ميا لم تمض ثالث 

سنوات.. اذا حكم عى صاحب بيت العاهرات يسد بيته.
يجب عى من يريد أن يفتح بيتاً للعاهرات يف املدن التي فيها أكثر من محلة 
مخصصية للمومسات أن يقدم طلباً مكتوباً للرشطية، ويكون مسؤوالً يف 

حالة وقوع مخالفة قانونية.
يجب أن يحتوي االستدعاء الذي يقدمه طالب فتح بيت للعاهرات اسما .. ال 
يجيوز ملن سد بيته أن يديره بواسطة آخر.. اذا مات صاحب بيت العاهرات 
ينبغي عى من يقوم مقامه أن يراجع الرشطة.. ال يجوز تعاطي الفحش يف 

املجتمعات واملحالت العامة كالفنادق واملقاهي.
عى صاحب بيت العاهرات أن يقدم كشيفاً بأسماء كل املومسات والخدم، 

فيق  ير تصويير كيل منهين، ويقيدم تذكيرة نفوسهم و
وجيواز سفرهيم واليذي يأتيي بحركه 
مخالفة لهذا يغليق محله 15 يوماً 
ألول ميره وثالثة أشهير للثانية 

وسنة للثالثة.
بعيد تدقييق االوراق واجراء 
تيوزع  الطبيي،  الفحيص 
مديريية الرشطية بيني 
كل املومسيات نسخة 
ورقية  مين  مصدقية 
الهويية تحتيوي عيى 
وشهرتها  املومس  اسم 

وتصويرها وعمرها. 

انترشت قبل ساعات صيورة، هازال كايا، 
من داخل موقع تصوير فيلمها السينمائي 
الجديد الذي تعود بيه مجدداً للوقوف أمام 
كامرات السينما، بعد فرتة الحمل والوالدة 
التيي أبعدت بطلة »فريحة« عن جمهورها 
لشيهور ليست قصرة. وكانيت هازال قد 
نرشت أوىل صورها من داخل غرفة املكياج 
قبيل بدايية تصويير أوىل مشياهد فيلمها 
الرضييع  الجدييد، وهيي تحميل طفلهيا 
»فكرت« التي أكيدت أنها لن تستغني عنه 

مهما كان وستكون إىل جواره دائماً.

وبعيد نجاحهما معاً بثنائيي درامي قوي، 
قرر الثنائي هيازال كايا وأونور تونا تكرار 
تعاونهما مجدداً بعد 14 عاماً تقريباً؛ حيث 
بدأ الثنائيي تصوير أوىل مشياهد فيلمهما 
السينمائيي الجدييد »ما اليذي يحدث يل«؛ 
وهو الفيلم املأخوذ عن رواية أصيل كيزمار 
وهي أيضاً من ترشف عى سيناريو العمل. 
وستجّسد هازال شخصية ُتدعى سرتاب، 
أما أونيور فيجّسد شخصية تدعى سونر، 
وستيدور أحيداث العميل حيول سرتياب 
التي تسيأل كثراً عن سبب ميا يحدث لها 

يف الحيياة سيواء الشيخصية أو 
املهنية.

وأخيراً، انضّميت نيور أوغلو 
إحدى بطالت املسلسل الرتكي 
الشيهر »العشيق املمنيوع« 
إىل فريق عميل الفيلم، حيث 
تجّسيد شخصيية شقيقية 
ليكيون  سرتياب  البطلية 
ثانيي تعاون فنيي يجمعها 
بهيازال كايا بعد »العشيق 

املمنوع«.

استطياع فرييق باحثيني تدريب 
التعيرف  االصطناعيي  الذكياء 
عيى إيمياءات الجسيد البرشيية 
برمجييات  أن  ورغيم  الشيائعة، 
التعيرف عيى الكيالم موجيودة، 
لكين اتصالهيا ميع البيرش يحده 
عجزها عن فهم حركات جسمه، 
وتكمن املشكلة يف نوعية البيانات 
التي تتلقاهيا الخوارزميات، لكن 
فرييق جامعية نايانيج للتقنيية 
عالجها بإنتاج حساسات أفضل، 
ويستعني العلماء عادًة باإلصدارة 
الذكياء  لتدرييب  الحاسوبيية 
االصطناعيي، فهيي تساعيد عى 
تزويد البيانات بمعلومات مكانية 
البيئية  يف  البيرش  إيمياءات  عين 
املحيطية أثناء ارتدائهيم قفازات 

اللتقاط الحركة.
اتضيح الحًقيا أن هيذه البيانيات 
عديمة الفائدة مقارنًة باإليماءات 
التيي يحتاج الذكياء االصطناعي 
الفرييق  استغنيى  ترجمتهيا،  إىل 
عن أجهيزة الكمبيوتير واستعان 
يف  دمجهيا  مرنية  بحساسيات 
قفيازات التعيرف عيى الحركية، 
وفًقيا لبحث نرش يف دورية نيترش 

إليكرتونكس.
الذكياء االصطناعيي الناتج ليس 
قائد حوارات بارًعا وما زال مبكرًا 
توقيع قيدرة هيذه الخوارزميات 
عيى فهم كل اإليمياءات، املهم أن 

تستوعيب هيذه الخوارزميات أن 
للحركات معاني.

إذ استطياع الفريق إرشاد روبوت 
عرب أحجيية باستخيدام حركات 
الييد، ال شيك أن مشياهدة الذكاء 
االصطناعي يجاري قدرات البرش 
أمر مدهش، لكين علينا إدراك أن 

هذه العملية تحتاج إىل وقت.
ولم تكين هذه املحاولية الوحيدة 
للباحثني لتطوير إمكانيات الذكاء 
االصطناعيي، إذ يسعيى باحثون 
إىل تطويير ذكياء اصطناعي يولد 
تأثيرات صوتيية تحاكيي الواقع 
بدرجة كافية لخداع عامة الناس؛ 
وهيذه أنبياء ربميا تفسيد متعة 
املشاهد أو أن تتسبب يف خبو هالة 
سحير األفالم ليدى محبيهيا، ألن 
كثراً من املؤثيرات الصوتية التي 
نسمعهيا يف األفيالم والتلفزييون 
تعد ويعد لها الحًقا الفنانون، ويف 
دراسية حديثة، وقعيت مجموعة 
صغرة من املشاركني يف الخدعة؛ 
إذ ظنوا أن الضوضاء التي أنتجها 
ضوضياء  االصطناعيي  الذكياء 

حقيقية.
إي  إي  إي  أي  لتقاريير  ووفًقيا 
سبكيرتام: بل يف بعيض األحيان، 
رجح اختيار املشياركني األصوات 
الصادرة عن الذكياء االصطناعي 
بصفتها أكثر واقعية من األصوات 

الحقيقية يف املادة املسموعة.

أفياد الرئيس األمريكيي، دونالد ترامب، بأنه ييدرس حظر رشكة »عيل 
بابا« الصينية العمالقة للتسوق اإللكرتوني يف الواليات املتحدة.

وجياء ذلك عيى خلفية مساعيي اإلدارة األمريكية لزييادة الضغط عى 
الرشكات الصينية، حيث أعلن ترامب يف وقت سابق عن حجب تطبيقي 

Tik Tok وWeChat الصينيني يف الواليات املتحدة.
وأمهل ترامب رشكية ByteDance الصينية 90 يوما لنقل كل العمليات 

املتعلقة بالتطبيق Tik Tok إىل خارج الواليات املتحدة.

تحدثيت دراسة جديدة بيأن أكثر 
مين ٪70 مين الوفييات بسبيب 
املستجد من  فيروس )كورونيا( 

الرجال.
نتائيج  أن  الباحثيون  وذكير 
ومضاعفيات امليرض قيد تكيون 
أكثر خطورة عيى الرجل الذي قد 

تتطور أعراض املرض لديه أكثر.
وأكيدت منظمة الصحية العاملية 
يف تقريرهيا األخر أن نسبة 63% 
مين الوفييات بسبيب )كورونيا( 
هيي لرجال تغليب عليهم املرض، 
ويبدو أن النتائج كانت مماثلة يف 
األبحاث التي أجريت عند انتشيار 

السارس يف عام 2003.
املحتملية  األسبياب  وتتعيدد 
الرتفاع معيدالت الحاالت الحرجة 
والوفيات بني الرجال مقارنًة بتلك 
التيي نشيهدها بيني النساء،ومن 

تلك األسباب:
- ارتفياع معدالت أميراض القلب 
مقارنية  املسنيني  الرجيال  ليدى 

بمعدالتها بني النساء.
- أظهيرت الدراسيات أن معدالت 
اليدم  ضغيط  بارتفياع  اإلصابية 
وبمشياكل الكبيد مرتفعية أكثر 
بني الرجيال ما يزييد مضاعفات 

كورونا لدى من يعانيها.
 ACE2 ارتفياع معيدالت أنزيمة -
بني الرجال أكثر مقارنة بالنساء، 
علمياً بأن هيذه األنزيمية تفسح 
املجيال لفروس كورونيا إلصابة 
الخالييا الصحيحية ميا يفرس أن 
الرجل أكثر حساسية وهشياشة 

أمام فروس كورونا.
- جهياز املناعية ليدى امليرأة قيد 
يكيون أقوى ما يزيد مين قدرتها 

عى مقاومة االلتهابات.

ذكاء اصطناعي جديد يمكنه ترجمة 
إيماءات الجسم البشري

استهداف أمريكي لعمالق التسوق 
الصيني »علي بابا«

دراسة: )كورونا( يقتل الرجال أكثر من النساء

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews
وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة 
دعم إىل الشيعب اللبناني بعد تفجر مرفأ 

بروت بداية الشهر الحايل.
وقال الساهر يف مقطيع فيديو »ما أقوى 
الشيعب العربيي أميام املحين تحملهيم 
الجيروح واألزميات املستميرة كيم يثبت 
قوتهيم قدرتهيم وأصالتهيم وتمسكهيم 

بوطنهم«.
وأضياف »أحبائيي يف لبنيان كلنيا معكم 
شكرا لكم شكيرا لجهودكم شكرا لجهود 
أبطيال الصلييب األحمير، يعمليون لييال 
ونهيارا عى مساعيدة النياس أتمنى من 

الجميع أن يشاهد محبتي«.

طارق حرب

حذرت النجمية األمريكية، تايلور 
سويفيت، مواطنيهيا مين خدعة 

ن ينيوي  أ

ينفذها الرئييس األمريكي، دونالد 
ترامب، خالل االنتخابات الرئاسية 
املقامية يف شهر ترشيين الثاني/ 

نوفمرب املقبل.
وعرب حسابها بموقع )تويرت( 
علقت سويفت )30 عاما(، 
األخرة  التغييرات  عيى 
التي أجريت عى خدمة 
األمريكيية   الربييد 
وتشيمل   ،)USPS(
تقليل ساعات العمل 
صنادييق  وإزالية 
الرسائيل،  تجمييع 
بشكل  باللوم  لتلقي 
ترامب  عيى  مبيارش 

أنه وراءها.

وأضافيت يف تغريدة لهيا: »تفكيك 
 »USPS»ليي املحسيوب  تراميب 
يثبيت شيئيا واحدا بوضيوح: إنه 
ميدرك جيدا أننيا ال نريده كرئيس 
لنيا، لقيد اختيار الغيش بشيكل 
صيارخ وتعرييض حيياة مالييني 
محاولية  يف  للخطير  األمريكييني 
للبقاء يف السلطة«. وقالت املطربة 
»غراميي«  لجوائيز  الحاصيدة 
املوسيقيية يف تغرييدة أخرى: »إن 
قييادة دونالد تراميب غر الفعالة 
فاقميت األزمية التيي نحين فيها 
بشيكل خطر، وهو اآلن يستغلها 
لتخريب وتدمر حقنا يف التصويت 
والتصوييت بأمان، أطالب باقرتاع 

مبكر، صّوتوا مبكرا«.

  

تغريدات

سالم مشكور

ــة  األنظم ــه  تنتج ــذي  ال ــل  والكس ــة  االتكالي
الشمولية، جيعل البحث جيري عن وظيفة وليس 
ــث عن راتب  ــل. باختصار: هو حب ــن فرصة عم ع
ــب - بال عمل حقيقي،  ــهري قد يكون- ويف الغال ش
ــلباً يف سري العمل يف  بل بطالة مغطاة قد تؤثر س

الدوائر واملؤسسات احلكومية.

سهير القيسي

ــتقالليه  ــن عصامية وقوة واس ــا بلغت املرأة م مهم
ــا .. كن هلا األب  ــوق حلضن أبيه تبقى يف حالة ش

والدفء والبهجة مثلما هي لك حب وسند .. 

منمنمات

تايلور سويفت تحذر األمريكيين من ترامب وخداعه

»القيصر« كاظم الساهر يوجه رسالة إلى الشعب اللبناني

نسرين طافش: ما يحدث اليوم ال يمكن أن يكون نهاية التاريخ

نور تشارك في »جمال الحريم«
تستعيد النجمية، نيور اللبنانية، 
للبدء بتصوير »جميال الحريم«، 
وهو اسيم مؤقت للمسلسل الذي 
يعتميد عيى البطولية النسائيية 
واليذي تخرجيه منيال الصيفيي 

وهو من تأليف سوسن عامر.
وأحيدث أدوار نيور كيان بطولة 
الشيعبية  الدراميا  مسلسيل 
محميد  النجيم  ميع  »الربنيس« 
رمضيان، الذي ُعيرض يف موسم 
2020، وحقيق نجاحاً  رمضيان 
كبراً، وفييه أّدت نور دور الفتاة 

الشعبية ُعال.
نيور هي نجمية لبنانية اكتسبت 
انطالقية  خيالل  مين  شهرتهيا 
سينمائية قوية يف مرص، بأعمال 

ُتعيد عالمية يف التارييخ الحديث 
للسينما املرصية، بداية من فيلم 
»شورت وفانلة وكاب« )2000(، 
الذي أكسبها اسيم الشهرة »نور 
اللبنانيية«، ميروراً بالعدييد من 
األفيالم األخرى التي حققت أعى 
اإلييرادات يف شبياك التذاكر وقت 
عرضها، مين بينها »أصحاب وال 
بيزنس« )2001(، »ظرف طارق 
 ،)2006( صناعيي«  ومطيب 
 ،)2005( إسكندريية  مالكيي 
الرهينية )2006(، باإلضافية إىل 
مشاركتهيا يف أعميال تلفزيونية 
 1001 العمييل  مثيل  ناجحية 
 ،)2014( اإلكسالنيس   ،)2005(

ورحيم )2018(.

هازال كايا تبدأ فيلمها الجديد برفقة ابنها 

السوريية،  النجمية  نيرشت 
نرسين طافش، صورا جديدة 

لهيا عيرب حسابهيا عيى 
أطلت  )انستغرام( 

بإطاللة  فيهيا 
لفتيت 

  . ر ألنظيا ا
كتبيت  و
يين  نرس

عيى 
 ، ر لصيو ا

لية  مقو
حيي  للمرس

سعد  السيوري 
الليه ونيوس يقيول 

فيها: »إننا محكومون باألمل.. 
وما يحدث الييوم ال يمكن أن 

يكون نهاية التاريخ«.

يذكر أن نرسين طافش بدأت 
مؤخرا تصوير مسلسل الوجه 
اآلخر وهيو مين بطولتها 
ماجيد  جانيت  اىل 
امليرصى، وندى 
وهبة  موىس، 
األباصري، 
ليني  د ما و
 ، طيرب
د  عميا و
 ، د شيا ر
وليني  ر وكا
عزمي، ومهند 
قصية  حسنيي، 
ماجد املرصي، تأليف 
وإخيراج  الشندويييل  فيداء 
وإنتياج  النقياش،  سمييح 

سنرجي.

 Fortuna Media Production  أعلين املنتج يارس فهمي، صاحب رشكة
عين االتفاق مع محطة )أبو ظبي( عى عرض مسلسل )حارس الجبل( 

كعرض ثاٍن وحرصّي، ابتداًء من ٢٥ آب/أغسطس الحايل.
يأتيي هذا العيرض بعد أن كان ُعرض املسلسل كعيرض أول خالل شهر 

رمضان الفائت، محققاً حضوراً خليجياً بارزاً.
املسلسيل بدوي للمخيرج سائد الهيواري، بطولة النجمة صبيا مبارك، 
النجيم السعودي عبد املحسن النمر، النجيم خالد القيش ومجموعة من 

نجوم الدراما.
ويقدم قصة اجتماعية مشيّوقة جيداً، تتطرق لقضايا الثأر والرصاعات 

بني القبائل، فضالً عن قصص حب مختلفة الشكل والطرح.

مين جديد تلقت النيابية العامة 15 بالغاً جديدا 
بخصوص جرائم غسيل األموال، بحسب تقارير 
الصحيف الكويتية، وهي القضية التي أصبحت 

حديث الساعة يف البالد.
ونقياًل عن مصدر مطلع قوليه إن النيابة تلقت 
البالغات الجديدة، لرتفع بذلك عدد املحالني من 

وحدة التحّريات إىل نحو 40 بالغاً.
وذكر أن هناك 6 مشاهر جدد وردت أسماؤهم 
بيني البالغات الجديدة، إضافة إىل بالغات أخرى 
ضد رشكات، ووافدين تضّخمت أرصدتهم أيضاً، 
كاشفة عن أن من بيني املبلغ عنهم الفنان عبد 
الله الجيارس »عبودكيا«، والفاشينيستا عهود 

العنزي، ونظرتها سندس القطان.
ويجيرى حالياً البحث جديياً ملعرفة مصدر تلك 
األميوال وميدى مرشوعيتها، مبينية أن قرارات 
تجمييد األرصيدة ومنع السفير تعد إجيراءات 
احرتازية؛ تحسباً لثبوت الشيبهات بحق املبلَّغ 

ضدهم.
كميا أن اإلحاالت لن تتوقف بحق كل من يثبت 
تضّخيم أرصدتهم البنكية، وقيد يطول األمر 
مراقبية مين ُيسميون »مرتزقية السياسة«، 
ومن وصفتهم بي«مخرّبي العالقات مع الدول 
الصديقية الذين يتحّصلون عيى مبالغ مالية 

كبرة لقاء انتقاد دول أخرى صديقة«.

الكويت تتلقى بالغات جديدة 
لغسيل األموال ونجوم متورطون

حارس الجبل في عرضه الثاني 
على »أبو ظبي«


