
عمان/متابعة الزوراء:
ق�ررت الس�لطات األردنية  ام�س األربعاء 
إعادة فتح مطار امللك�ة علياء الدويل أمام 
الرحالت املنتظمة اعتبارا من الثالثاء املقبل 
بعد توقف دام نحو ستة أشهر بسبب أزمة 
فريوس كورونا املستجد.وقال وزير الدولة 
لشؤون اإلعالم أمجد العضايلة خالل إيجاز 

صحف�ي إن “خلّي�ة أزم�ة كورون�ا قررت 
إعادة تس�يري الرح�الت الجوي�ة املنتظمة 
عرب مطار امللكة علي�اء الدويل، اعتبارا من 
8 أيلول/سبتمرب”.وأضاف أن ذلك سيكون 
“وفقاً لضوابط ورشوط تضمن الس�المة 

العاّمة والوقاية”.
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تفاصيل ص2   
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بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�فت وزارة النف�ط عن مس�اع لفتح 
ح�وار مع دول اوب�ك إلعفاء بغ�داد من 
تخفيض كمي�ات التصدير.وقال الوزير، 
احس�ان عبد الجبار، يف حديث صحفي: 
الع�روض  تس�لم  ب�ارشت  ال�وزارة  ان 
التجارية والفنية الخاصة بإنشاء انبوب 
تصديرالنف�ط الخ�ام “ب�رة � عقبة” 
بطاق�ة ملي�ون برمي�ل”، متوقع�ا “ان 
يشهد الربع االول من العام املقبل احالة 
امل�روع بش�كل كامل ليتس�نى بعدها 
االنب�وب  ان  ب�ه”. واض�اف”  املب�ارشة 
س�يمتد ملس�افة 1700 كيلو مرت، يكون 
التنفي�ذ يف الجان�ب العراقي ع�ى نفقة 
الوزارة، اما يف الجانب االردني فسيكون 
عى شكل استثمارات”. مبينا “ان نجاح 
امل�روع س�يعجل بإع�ادة تأهيل خط 
جيه�ان الرتك�ي”. وكش�ف الوزي�ر عن 
وجود مس�اع إلعفاء الع�راق من اتفاق 
تخفي�ض كمي�ات التصدي�ر يف اوبك، إذ 

تم�ت مفاتح�ة جمي�ع وزراء املنظم�ة 
م�ن املنتجني الكب�ار يف ثالثة اجتماعات 
متتالية بإعفائ�ه خالل الربع االول لعام 
2021 لطل�ب املس�اعدة، لكن س�تلتزم 
الوزارة بالتخفيض خالل االشهر الثالثة 
املقبلة.واكد اس�تمرار اقليم كردس�تان 
بعملي�ات التصدي�ر م�ن دون الرج�وع 

للحكومة االتحادية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
موع�د  ع�ن  الكهرب�اء،  وزارة  كش�فت 
رصف رواتب األجور والعقود يف الوزارة، 
فيما أكدت اس�تحصال قرار من مجلس 
ال�وزراء بتحويل جمي�ع األجور والعقود 
من املوازنة االس�تثمارية إىل التش�غيلية.

ال�وزارة أحم�د  املتح�دث باس�م  وق�ال 
م�وىس العبادي يف تري�ح صحفي: إنه 
“من املق�رر  كان أن تدفع الرواتب امس 
االربعاء لك�ن أجلت اىل الي�وم الخميس، 
الفتا اىل أن “جلسة مجلس الوزراء جاءت 
متناغمة مع مقرتح�ات وزارة الكهرباء 
بم�ا يخ�ص كل الجباي�ة املركزي�ة التي 
تطلبه�ا وزارة الكهرب�اء لباقي الوزارات 
البالغ�ة تس�عمائة وع�رة ملي�ارات”.

وأضاف، أن “تلك األموال سرتس�ل اليوم 
الخميس اىل وزارة املالية وس�يكون قرار 
مجلس الوزراء ملزماً بتلك التخصيصات 
لدفعها كمستحقات ألجور وعقود وزارة 
الكهرب�اء”. وأش�ار اىل أن “الوزارة لديها 
مق�رتح أن تدفع أجور وعق�ود الكهرباء 
م�ن أم�وال الجباي�ة املركزي�ة يف وزارة 
املالية والعائدة لوزارة الكهرباء”. ولفت 
العبادي اىل أن “الوزارة استحصلت القرار 
من مجلس الوزراء بتحويل جميع األجور 
والعقود الذين كانوا معينني عى املوازنة 
االس�تثمارية بتحويله�م اىل التش�غيلية 
وبالت�ايل س�تؤمن تل�ك املس�تحقات من 
أموال الجباية املركزية وستؤمن الرواتب 

تباعا بشكل دائم”. 
تونس/ متابعة الزوراء:

أدى، ام�س األربع�اء، أعضاء 
برئاسة  التونس�ية  الحكومة 
اليم�ني  املش�ييش،  هش�ام 
الرئي�س  أم�ام  الدس�تورية 
من�ح  بع�د  س�عيد،   قي�س 
الربمل�ان التون�ي الثقة لها، 
بأغلبي�ة 134 صوت�ا مؤي�دا 
من أص�ل 217، مقابل رفض 
67 نائب�اً له�ا، والت�ي تض�م 
كت�اب  وثالث�ة  وزي�را   25
دول�ة، م�ن بينهم 8 نس�اء.
وق�ال الرئي�س قيس س�عيد 

اليم�ني  الحكوم�ة  أداء  بع�د 
أنه  الدس�تورية: “من يعتقد 
القانون فه�و واهم”،  ف�وق 
مضيفاً: “لن أتسامح مع من 
افرتى وكذب وادعى”.وتابع: 
“أعل�م الصفق�ات الت�ي ت�م 
إبرامها، وس�يأتي اليوم الذي 
أتحدث فيه ع�ن كل ما حدث 
يف األش�هر املاضية. س�يأتي 
الي�وم ألتحدث ب�كل رصاحة 
عن الخيانات واالندساس�ات 
والغ�در والوع�ود الكاذب�ة”.
أتراجع  وأضاف س�عيد: “لن 

عما عاه�دت الش�عب عليه. 
احرتمت كل قواعد املشاورات 

وفضلتها كتابية حتى تكون 
الذي�ن  ه�ؤالء  ع�ى  حج�ة 

الك�ذب واالفرتاء”. احرتف�وا 
للحكوم�ة  س�عيد  وتمن�ى 
“النجاح والوفاء بالعهد، وأن 
نق�ف جبهة واح�دة ملجابهة 
الخون�ة”. م�ن  الكثريي�ن 
الربمل�ان  وج�اءت مصادق�ة 
الذي  عى حكومة املش�ييش، 
اختاره الرئيس قيس س�عيد 
من خارج ترشيحات األحزاب، 
بعد تصويت 6 كتل نيابية من 
أص�ل 9 لصالحه�ا، إىل جانب 
عدد من النواب املستقلني.ويف 
أول تري�ح ل�ه عق�ب منح 

الربملان،  الثقة م�ن  حكومته 
أكد املشييش أن “إيقاف نزيف 
واخت�الل  العمومي�ة  املالي�ة 
هي  االقتصادي�ة  التوازن�ات 
الحكوم�ة”. أولوي�ات  م�ن 
وش�دد املشييش كذلك عى أن 
حكومة  “س�تكون  حكومته 
إنجاز وعم�ل منذ اليوم األول 
من توليها ملهامها عرب تفعيل 
لتنفي�ذ  واآللي�ات  الخط�ط 
الربام�ج الخاص�ة بمختل�ف 

القطاعات”.

الزوراء/ حسني فالح:
يرى مراقب�ون للش�أن العراقي رضورة 
اطالق عملية امنية كربى للحد من ظاهرة 
الس�الح املنفلت والنزاعات العشائرية يف 
بغداد واملحافظات، وفيما اكدوا ان حر 
السالح بيد الدولة يحتاج اىل قرار سيايس 

ناب�ع من قي�ادات االحزاب، ش�ددوا عى 
اهمية اع�ادة النظر باالجازات والرخص 
املمنوحة ملكاتب ورشكات بيع االسلحة.

والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  عض�و  ويق�ول 
النيابي�ة، النائب بدر الزي�ادي، يف حديث 
املتمثل�ة  الحكوم�ة،  ان  ل�«ال�زوراء«: 

برئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للق�وات 
املسلحة، تتجه نحو اتخاذ خطوات امنية 
جيدة لحر السالح بيد الدولة.واضاف: 
ان ه�ذه الخطوات مدعوم�ة من جميع 
الكت�ل السياس�ية والس�لطة التريعية 
النها تعيد هيبة الدول�ة وتعزز من االمن 

واالس�تقرار يف عم�وم الب�الد. الفت�ا اىل: 
ان ظاه�رة الس�الح املنفل�ت والنزاعات 
العش�ائرية تعد م�ن الظواه�ر الخطرية 
الت�ي تهدد االم�ن املجتمعي.واش�ار اىل: 
ان ازدهار االقتصاد وتنش�يط االستثمار 
يحتاج اىل استقرار امني، وهذا االستقرار 

يتحق�ق م�ن خالل ف�رض هيب�ة الدولة 
ومنع الس�الح املنفلت. داعيا اىل رضورة 
تطبي�ق القانون عى الجميع، وليس عى 
جه�ة دون اخ�رى، الس�يما فيما يخص 

موضوع حر السالح بيد الدولة.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت 
و78  جدي�دة  إصاب�ة   3946 تس�جيل 
حال�ة وفاة وش�فاء 3732 حالة، حددت 

دائ�رة صحة الرصاف�ة التوزيع الجغرايف 
بيان  املناطق.وذك�ر  لالصاب�ات حس�ب 
للوزارة تلقت »الزوراء« نس�خة منه: أن 
»وزارة الصحة والبيئة سجلت يوم امس 
3732 حال�ة ش�فاء يف الع�راق موزع�ة 
أعداده�ا كالت�ايل: بغ�داد الرصافة 542، 

بغ�داد الك�رخ 200، مدين�ة الط�ب 83، 
الس�ليمانية 88،  النج�ف االرٔشف 265، 
 ،211 كرب�الء   ،83 ده�وك   ،278 أربي�ل 
كرك�وك 173، دي�اىل 156، واس�ط 183، 
الب�رة 478، ميس�ان 174، باب�ل 87، 
االٔنب�ار  ق�ار 183،  ذي  الديواني�ة 106، 

38، املثن�ى 159، نينوى 80، صالح الدين 
165«.وأضاف�ت الدائ�رة أن »اإلصاب�ات 
الجدي�دة 3946 حال�ة، موزع�ة أعدادها 
كم�ا ي�ي: بغ�داد الرصاف�ة 414، بغداد 
الك�رخ 671، مدينة الط�ب 127، النجف 
207، السليمانية 147، أربيل 164، دهوك 

268، كرب�الء 250، كرك�وك 128، دي�اىل 
88، واس�ط 207، البرة 157، ميسان 
163 باب�ل 122، الديواني�ة 194، ذي قار 
204، االٔنبار 25، املثنى 174 نينوى 140، 

صالح الدين 96«.

مراقبون لـ         : حصر السالح بيد الدولة حيتاج إىل قرار سياسي وإعادة النظر بإجازات بيع األسلحة

العراق يتخطى الـ 242 ألف إصابة بكورونا والشفاء تتجاوز 184 ألفا
بعد تسجيل 3946 إصابة جديدة و78 حالة وفاة

الزوراء / يوسف سلمان:
من املؤمل ان يس�تأنف مجلس الن�واب، اليوم 
الخميس، عقد جلساته االعتيادية،  بعد توقفها 
قرسيا منذ اكثر من شهرين بسبب تفيش وباء 
كورونا، حيث تنتهي العطلة التريعية ملجلس 
النواب رسميا هذا اليوم، فيما ترتقب االوساط 
النيابي�ة عرض التريع�ات املهمة عى جدول 
االعم�ال الس�تكمال اقراره�ا، ويف مقدمته�ا 
قانون�ا االنتخاب�ات واملحكم�ة االتحادية.لكن 
كتل�ة تحالف القوى العراقي�ة توقعت امكانية 
اس�تئناف جلس�ات مجل�س النواب األس�بوع 

املقبل، واكدت ان رئاس�ة مجلس النواب دعت 
كل موظفيه�ا ملب�ارشة الدوام الرس�مي ابتداًء 
من االسبوع الحايل.وقالت النائب عن التحالف، 
الدليم�ي، ل�”ال�زوراء”: ان “رئاس�ة  زيت�ون 
مجلس الن�واب دعت جمي�ع موظفي املجلس 
باملب�ارشة بالدوام الرس�مي، وبص�ورة كاملة 
االس�بوع الحايل”. مبين�ة ان “ بناي�ة املجلس 
خضع�ت اىل عملية التعفري الكامل، وقد ألزمت 
كل أعض�اء املجل�س واملوظف�ني التقي�د التام 

بتعليمات الوقاية الصحية “ .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أك�د الرئيس األمريكي دونال�د ترامب، امس األربعاء، 
أنه س�يفوز عى منافس�ه ج�و باي�دن باالنتخابات 
الرئاس�ية املقبلة.وق�ال ترام�ب خ�الل تريح�ات 
ل�ه: “س�أفوز ع�ى )البلي�د باي�دن( رغ�م األكاذيب 
املستمرة”، مضيفاً: “أمريكا ليست بحاجة لشخص 
)منخفض النش�اط( مث�ل بايدن”.ويظه�ر الجانب 
املايل من الحمالت االنتخابية للرئاسة األمريكية مدى 
احتدام املعركة بني الجمهوريني والديمقراطيني. وقد 
انعكست املخاوف من تقليص دونالد ترامب الفجوة 
يف اس�تطالعات ال�رأي مع منافس�ه ج�و بايدن عى 
صناديق التربعات للحزب الديمقراطي. ومن املتوقع 
أن تكون حملة بايدن قد جمعت أكثر من 300 مليون 

دوالر يف شهر أغسطس/آب، متجاوزة الرقم القيايس 
الش�هري الس�ابق للمرش�ح الديمقراطي، حسب ما 
ذكرت صحيف�ة “نيوي�ورك تايمز”.ويعترب أي مبلغ 
إجم�ايل للتربعات يزي�د عن 300 ملي�ون دوالر رقماً 
قياس�ياً لبايدن، كم�ا أنه يتخطى م�ا جمعه ترامب 
الش�هر السابق. وس�يتجاوز هذا املبلغ ما كان يعترب 
الرقم القيايس الش�هري للتربع�ات خالل االنتخابات 
األمريكي�ة، والبالغ 193 ملي�ون دوالر جمعها باراك 
يوليو/تم�وز  2008.ويف  س�بتمرب/أيلول  يف  أوبام�ا 
املايض، جمع ترام�ب واللجن�ة الجمهورية الوطنية 
مبلغ 165 مليون دوالر، مقارنًة ب�140 مليون دوالر 
لبايدن. وأش�ارت الحمالت إىل أنه يف بداية أغسطس/

آب، كان لدى ترامب أكثر من 300 مليون

ماكرون من بغداد: نقف اىل جانب العراق يف احلفاظ على سيادته واستقالله ونتطلع لتعزيز التعاون بني البلدين
الرئاسات الثالث تؤكد حرص العراق على إقامة أفضل العالقات مع فرنسا

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الث�الث،  الرئاس�ات  اس�تقبلت 
االربع�اء، الرئي�س الفرن�ي، إمانوي�ل 
ماك�رون، وفيم�ا اكدت ح�رص العراق 
ع�ى إقامة أفضل العالقات مع فرنس�ا، 
التحال�ف  يف  فرنس�ا  ب�دور  مش�يدة 
ال�دويل ض�د االرهاب، اش�ار ماكرون اىل 
ان ب�الده تتطل�ع لتعزي�ز التع�اون مع 
العراق يف املجاالت العس�كرية والثقافية 

واالقتصادية والصحية.
بي�ان  يف  الجمهوري�ة  رئاس�ة  وذك�رت 
تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه: ان رئيس 
الجمهوري�ة، بره�م صالح، اس�تقبل يف 
قر بغداد، الرئي�س الفرني إيمانويل 
ماكرون، ورحب الرئيس بضيفه متمنياً 
له زيارة مثم�رة وناجحة.واضافت: انه 
جرت بعدها مراس�م اس�تقبال رس�مية 
بع�زف الس�المني الوطني�ني للبلدين، ثم 
فت�ش الرئي�س الفرني برفق�ة رئيس 
الرئايس.وعق�د  الح�رس  الجمهوري�ة 
الرئيس صالح ونظريه الفرني ماكرون 
جلس�ة مباحثات ثنائية تناولت عالقات 
الصداقة وسبل تطويرها، وتوسيع آفاق 
التعاون البّناء يف املجاالت كافة بما يخدم 
املصالح املتبادلة، فضالً عن مناقشة آخر 
التطورات عى الساحتني العربية والدولية 
والقضاي�ا ذات االهتم�ام املش�رتك.وأكد 
رئي�س الجمهورية الحرص ع�ى إقامة 
أفضل العالق�ات مع فرنس�ا املبنية عى 
التفاه�م والتنس�يق انطالقاً م�ن العمق 

التاريخي لها، مش�دداً عى التزام العراق 
بنهج�ه الثابت يف بناء عالق�ات متوازنة 
م�ع دول الج�وار واألصدق�اء والحلفاء 
واالعتم�اد ع�ى التع�اون والراك�ة يف 
واالس�تثمارية  االقتصادي�ة  املج�االت 
كسبيل لبناء جسور الرتابط بني شعوب 

املنطقة بعيداً عن سياسة املحاور وفرض 
اإلرادات.وأضاف رئي�س الجمهورية: أن 
العراق يتطل�ع باهتمام إىل دعم املجتمع 
الدويل لجهوده يف تعزيز سيادته الكاملة، 
وحفظ أمنه ومنع الخروقات العسكرية 
ع�ى أراضي�ه، مش�دداً ع�ى أن جهودنا 

الجماعي�ة يج�ب أن ترك�ز ع�ى احرتام 
س�يادة البلدان وعدم التدخل يف شؤونها 
كمصلح�ة مش�رتكة للجمي�ع تق�ود إىل 
ترسيخ األمن اإلقليمي.وأشار الرئيس إىل 
وجوب ديمومة العمل املش�رتك ملواصلة 
الحرب ع�ى القوى اإلرهابي�ة وتجفيف 

منابع تمويلها والتصدي للفكر املتطرف 
الضال بما يس�هم يف إرس�اء االس�تقرار 
والسلم لش�عوب املنطقة. مش�يداً بدور 
فرنس�ا الحي�وي يف التحال�ف الدويل ضد 
أساس�ياً  رشي�كاً  باعتباره�ا  اإلره�اب 
للع�راق يف حرب�ه ض�د تنظي�م داع�ش.
ب�دوره، أكد الرئي�س ماك�رون أن بالده 
تقف إىل جان�ب الع�راق يف  الحفاظ عى 
إىل  الفت�اً  واس�تقالله،  وأمن�ه  س�يادته 
أهمي�ة مواصل�ة التنس�يق والتعاون يف 
الحرب ع�ى اإلرهاب ومنع عودة تهديده 
مضاعف�ة  ورضورة  العال�م،  لش�عوب 
الجه�ود الدولي�ة لتحقيق الس�الم ومنع 
التوتر يف املنطقة.بعدها عقد الرئيس�ان 
الوفدي�ن  أعض�اء  لق�اًء موس�عاً ض�م 
العراق�ي والفرن�ي وت�م التأكي�د ع�ى 
رضورة تعزيز العالقات الثنائية وتوسيع 
ب�ني  االقتصادي�ة  والراك�ة  التع�اون 
البلدين وتنشيط االس�تثمار واالستفادة 
م�ن الخربات املتبادلة، وتنس�يق الجهود 
ف�ريوس  كورون�ا  جائح�ة  ملكافح�ة 
والحد م�ن تداعياته الوبائي�ة والصحية 
واالقتصادية.كم�ا ت�م التأكي�د عى دعم 
املس�اعي الدولي�ة لتهدئ�ة التوتر ووقف 
التصعيد يف املنطقة بما يحقق االستقرار 
والس�الم واالزده�ار إقليمي�ا ودولياً.اىل 
ذلك، أك�د رئي�س الجمهوري�ة، الدكتور 
برهم صالح، أهمية العالقات التأريخية 

التي تربط العراق وفرنسا، 

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:

امس  الوطنية،  التقاعد  هيئة  أعلنت 

املدنيني  املتقاعدين  رواتب  رصف  األربعاء، 

يف  الهيئة  أيلول.وقالت  لشهر  والعسكريني 

منه:  نسخة  الزوراء  تلقت«  مقتضب  بيان 

املدنيني  املتقاعدين  رواتب  رصف  »تم  انه 

وِعرَب   ،  2020 أيلول  لشهر  والعسكريني 

قنوات الرف الرسمية )املصارف وقنوات 

الدفع االلكرتوني («.

التقاعد  تعلن صرف رواتب 
أيلول للمدنيني والعسكريني

وزير النفط: مساع إلعفاء العراق من 
ختفيض كميات التصدير

الكهرباء : صرف رواتب موظفي العقود 
واألجور اليوم اخلميس

األردن: إعادة تسيري الرحالت 
اجلوية ابتداء من الثالثاء املقبل 

جملس النواب يستأنف جلسات فصله التشريعي اجلديد 
اليوم.. والتشريعات املهمة ستتصدر جدول األعمال

ترامب: سأفوز على “البليد بايدن” رغم األكاذيب املستمرة

كيف توظف احملتوى الرائج على اإلنرتنت يف العمل الصحفي اليومي؟

االخريةأبل وجوجل ينبهان مستخدمي اهلواتف الذكية حال اتصاهلم مبصاب بكورونا

ص 8

 

املنافذ: إيرادات شهر آب 
جتاوزت الـ 100 مليار دينار

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، 

تحقي�ق  األربع�اء،  ام�س 

أكث�ر م�ن 107 ملي�ار دينار 

عراق�ي كإي�رادات جمركي�ة 

ورضيبية يف ش�هر آب 2020.

وذك�رت الهيئة، يف بيان تلقت 

»ال�زوراء« نس�خة من�ه: أن 

»مجم�ل اإلي�رادات املتحققة 

حدودي�ة  مناف�ذ   )10( يف 

منف�ذا   )21( مجم�وع  م�ن 

حدوديا والت�ي أغلقت اغلبها 

بس�بب اإلج�راءات الوقائي�ة 

ملن�ع تف�يش جائح�ة كورونا 

 )107,269,418,500( بلغت 

ملي�ار دينار عراق�ي املتحقق 

الجمركي�ة  اإلي�رادات  م�ن 

التجاري  والرضيبية للتب�ادل 

يف املنافذ الحدودية لش�هر آب 

املايض لع�ام 2020، وبزيادة 

ف�ارق إي�رادات متحق�ق بلغ 

)10( ملي�ار دينار عراقي عن 

ش�هر تموز املايض«.وأشارت 

إىل »إحصائية املخالفات التي 

ت�م رصدها لش�هر آب والتي 

بلغ�ت )225( مخالف�ة تحت 

مس�ميات متعددة )تالعب يف 

الوزن، تغري وصف البضاعة، 

ع�دم تنزيل كميات من إجازة 

االس�ترياد، تهري�ب عج�الت 

دون املوديل، تزوير معامالت 

جمركي�ة، ووص�والت قبض 

إي�رادات وش�هادة مطابق�ة 

وغريه�ا  إط�الق...  ووثيق�ة 

(«.وأكدت الهيئة سعيها الدائم 

»للم�ي اىل تعظي�م إيرادات 

الدولة لتخط�ي األزمة املالية 

الت�ي يمر بها بلدنا، من خالل 

العمل بروحية الفريق الواحد 

وتكات�ف كل الدوائ�ر العاملة 

يف املناف�ذ الحدودي�ة لتحقيق 

إي�رادات عالي�ة تنس�جم مع 

الحكوم�ي وتوجيهات  الدعم 

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 

الكاظم�ي يف تعزي�ز الواق�ع 

األمني وفرض هيب�ة الدولة، 

وتوف�ري بيئة آمنة للعاملني يف 

املنافذ الحدودية«.

تونس .. حكومة هشام املشيشي تؤدي اليمني الدستورية
بعد نيلها ثقة الربملان باألغلبية 

بغداد/ الزوراء:
بالدكة  اثنني  متهمني  عى  القبض  االربعاء،  امس  بغداد،  رشطة  قيادة  اعلنت 
يف  نارص،  عزيز  املقدم  القيادة،  اعالم  مدير  مواطن.وقال  بمقتل  تسببا  العشائرية 
مشاجرة  اثر  عى  قتل  حادث  حصول  “بعد  انه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان 
عشائرية ضمن اعمال رشطة الرصافة، وتحديدا مركز رشطة الزهور، تم تشكيل 
فريق عمل ميداني برئاسة السيد مدير رشطة بغداد الرصافة وعضوية مدير قسم 
الساعة  تمام  “يف  انه  املنتسبني”.واوضح  من  وثلة  املركز  وضابط  الزهور  رشطة 
الواحدة والنصف صباحاً تمكن الفريق من القاء القبض عى املتهمني االثنني وتدوين 
اقوالهما باالعرتاف، وضبط املربز الجرمي الذي نفذت به الدكة العشائرية وجريمة 

القتل، وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم عى وفق القانون”.

القبض على متهمني بالدكة 
العشائرية يف العاصمة

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   



مراقبون لـ         : حصر السالح بيد الدولة حيتاج إىل قرار سياسي وإعادة النظر بإجازات بيع األسلحة

العراق يتخطى الـ 242 ألف إصابة بكورونا والشفاء تتجاوز 184 ألفا

تونس.. حكومة هشام املشيشي تؤدي اليمني الدستورية

جملس النواب يستأنف جلسات فصله التشريعي اجلديد 
اليوم.. والتشريعات املهمة ستتصدر جدول األعمال

بعد توقف دام حنو ستة أشهر بسبب أزمة كورونا

األردن: إعادة تسيري الرحالت اجلوية ابتداء من الثالثاء املقبل 

الزوراء/ حسني فالح:
يرى مراقبون للشأن العراقي رضورة اطالق 
السالح  للحد من ظاهرة  امنية كربى  عملية 
بغداد  يف  العشائرية  والنزاعات  املنفلت 
السالح  حرص  ان  اكدوا  وفيما  واملحافظات، 
من  نابع  سيايس  قرار  اىل  يحتاج  الدولة  بيد 
اعادة  اهمية  عىل  شددوا  االحزاب،  قيادات 
ملكاتب  املمنوحة  والرخص  باالجازات  النظر 

ورشكات بيع االسلحة.
النيابية،  والدفاع  االمن  لجنة  عضو  ويقول 
النائب بدر الزيادي، يف حديث لـ«الزوراء«: ان 
الحكومة، املتمثلة برئيس الوزراء القائد العام 
خطوات  اتخاذ  نحو  تتجه  املسلحة،  للقوات 

امنية جيدة لحرص السالح بيد الدولة.
من  مدعومة  الخطوات  هذه  ان  واضاف: 
الكتل السياسية والسلطة الترشيعية  جميع 
االمن  من  وتعزز  الدولة  هيبة  تعيد  النها 
ان  اىل:  الفتا  البالد.  عموم  يف  واالستقرار 

ظاهرة السالح املنفلت والنزاعات العشائرية 
االمن  تهدد  التي  الخطرية  الظواهر  من  تعد 

املجتمعي.
وتنشيط  االقتصاد  ازدهار  ان  اىل:  واشار 
وهذا  امني،  استقرار  اىل  يحتاج  االستثمار 
هيبة  فرض  خالل  من  يتحقق  االستقرار 
الدولة ومنع السالح املنفلت. داعيا اىل رضورة 
تطبيق القانون عىل الجميع، وليس عىل جهة 
موضوع  يخص  فيما  السيما  اخرى،  دون 

حرص السالح بيد الدولة.
بدوره، اكد الخبري االمني، فاضل ابو رغيف: 
ان موضوع حرص السالح بيد الدولة يحتاج 
االحزاب  قيادات  من  نابع  سيايس  قرار  اىل 

السياسية.
لـ«الزوراء«:  حديث  يف  رغيف  ابو  وقال 
من  الدولة  بيد  السالح  لحرص  الدعوة  ان 
بطاولة  لوجه  وجها  القيادات  جلوس  دون 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  مع  مستديرة 

أية  من  مقبولية  وال  رواجا  تلقى  لن  سوف 
بني  املسترشي  السالح  ان  اىل:  الفتا  جهة. 
العشائر يحتاج اىل صولة كبرية جدا لتنظيم 
املتوسطة  السيما  كافة،  االسلحة  وجرد 

والثقيلة منها.
واشار اىل: ان املطلوب من قيادة عمليات بغداد 
االسواق  جميع  تداهم  ان  االمنية  واالجهزة 
تبيع  التي  السوداء  االسواق  السيما  املحلية، 

هذه االسلحة دون هوادة وضوابط قانونية، 
من  العديد  يف  والرتشيق  النظر  اعادة  وكذلك 
لبيع  املرخصة، خصوصا  املكاتب والرشكات 

السالح.
منح  يف  النظر  اعادة  ينبغي  ايضا  وتابع: 
 1 بنسبة  وتقليلها  املكاتب  تلك  اجازات 
تحت  االسلحة  هذه  من  للخالص  بالعرشة 

ظل القانون.
التميمي،  القانوني، عيل  الخبري  ،دعا  اىل ذلك 
العراقي  االسلحة  قانون  تعديل  رضورة  اىل 

لكونه يجيز بيع االسلحة يف االسواق.
ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  التميمي  وقال 
قانون االسلحة العراقي رقم ٥1 لسنة ٢٠1٧ 
يتشدد  ولم  املحالت،  يف  األسلحة  بيع  أجاز 
هذا  لتعديل  يحتاج  لهذا  الحيازة  عقوبة  يف 

القانون.
واقرتح التميمي قيام الدولة برشاء االسلحة 
من املواطنني مقابل املال لتكن بوابة لسحب 

االسلحة وحرصها بيد الدولة.
للقوات  العام  القائد  الوزراء،  رئيس  وكان 
وقت  يف  اكد،  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة، 
لفرض  كربى  عملية  اطالق  عزمه  سابق، 

هيبة الدولة.
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  وترأس 
لعدد من  اجتماعاً  املايض،  االثنني  الكاظمي، 

قادة األجهزة األمنية.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
القائد  الوزراء،  مجلس  إن«رئيس  بيان:  يف 
الكاظمي،  مصطفى  املسلحة،  للقوات  العام 
األجهزة  قادة  من  عدداً  ضّم  اجتماعاً  ترأس 
والداخلية«.  الدفاع  وزيري  بحضور  األمنية، 
االرتقاء  سبل  بحث  أن«االجتماع  إىل  الفتاً 
وكذلك  والعسكرية،  األمنية  األجهزة  بأداء 
وضع اسرتاتيجيات إلصالح املؤسسة األمنية 
العراقية، بما يؤّمن أفضل املخرجات يف أدائها 

عىل سبيل حماية أمن البالد واستقرارها«.

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
إصابة   3946 تسجيل  اكدت  وفيما 
جديدة و٧8 حالة وفاة وشفاء 3٧3٢ 
الرصافة  صحة  دائرة  حددت  حالة، 
حسب  لالصابات  الجغرايف  التوزيع 

املناطق.
»الزوراء«  تلقت  للوزارة  بيان  وذكر 
الصحة  »وزارة  أن  منه:  نسخة 
 3٧3٢ امس  يوم  سجلت  والبيئة 
حالة شفاء يف العراق موزعة أعدادها 
بغداد   ،٥4٢ الرصافة  بغداد  كالتايل: 
الكرخ ٢٠٠، مدينة الطب 83، النجف 
أربيل   ،88 السليمانية   ،٢6٥ االرٔشف 
٢٧8، دهوك 83، كربالء ٢11، كركوك 
1٧3، دياىل 1٥6، واسط 183، البرصة 
4٧8، ميسان 1٧4، بابل 8٧، الديوانية 
1٠6، ذي قار 183، االٔنبار 38، املثنى 

1٥9، نينوى 8٠، صالح الدين 16٥«.
»اإلصابات  أن  الدائرة  وأضافت 
الجديدة 3946 حالة، موزعة أعدادها 
بغداد  الرصافة 414،  بغداد  ييل:  كما 
 ،1٢٧ الطب  مدينة   ،6٧1 الكرخ 
أربيل  النجف ٢٠٧، السليمانية 14٧، 
 ،٢٥٠ كربالء   ،٢68 دهوك   ،164
كركوك 1٢8، دياىل 88، واسط ٢٠٧، 

البرصة 1٥٧، ميسان 163 بابل 1٢٢، 
االٔنبار   ،٢٠4 قار  ذي   ،194 الديوانية 
صالح   ،14٠ نينوى   1٧4 املثنى   ،٢٥

الدين 96«.
بلغت ٧8 حالة  »الوفيات  أن  وتابعت 
بغداد  ييل:  كما  أعدادها  موزعة 
النجف   ،٥ الكرخ  بغداد   ،3 الرصافة 
دهوك   ،8 أربيل   ،1٢ السليمانية   ،4

 ،1 دياىل   ،٢ كركوك   ،٥ كربالء   ،٧
واسط 3، البرصة 3، ميسان 1، بابل 
 ،1 املثنى   ،8 قار  ذي   ،9 الديوانية   ،1

نينوى ٥«.
وختمت الدائرة بأن »مجموع حاالت 
الشفاء  ونسبة   ،184٢٠٥ الشفاء 
٧6.٠%، ومجموع اإلصابات ٢4٢٢84، 
والحاالت الكلية تحت العالج ٥٠8٧8، 
وعدد الراقدين يف العناية املركزة ٥٢٧، 

ومجموع الوفيات ٧٢٠1«.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الساعدي،  الغني  الرصافة عبد  بغداد 
تسجيل 414 اصابة جديدة بفريوس 
شخصت  اصابة   ٢٢٥ بينها  كورونا 
للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 

الصحية.
تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 
»الزوراء« نسخة منه: ان »املؤسسات 
سجلت  الرصافة  جانب  يف  الصحية 
بفريوس  جديدة  اصابة   414 اليوم, 

حالة   ٢٢٥ كالتايل:   موزعة  كورونا 
الوبائي  الرصد  خالل  شخصت 
للقطاعات الصحية:  قطاع املدائن 19 
حالة/  قطاع بغداد الجديدة ٥6 حالة 
/  بغداد الرصافة  33 حالة /  قطاع 
البلديات  قطاع  حالة/   ٧3 النهروان 
 ٧ الشعب  قطاع    / حالة   16 الثاني 
حاالت /  قطاع االستقالل 14 حالة /  

قطاع الصدر ٧ حاالت .
189 حالة شخصت خالل  اىل  واشار 
الصحية:   للمؤسسات  مراجعتهم 
 ,٥34 محلة  حالة   9٥ الصدر  مدينة 
 ,٥1٢  ,٥6٢  ,٥1٧  ,٥8٥  ,٥٢9  ,٥٥٢
 ,٥٥1  ,٥٢6  ,٥٥4  ,٥18  ,٥٥٥  ,٥4٢
٥٥٢, ٥٧3, جميلة/  الكرخ 1٢ حالة 
الريموك حالة  التالية,  املناطق  ضمن 
واحدة,  حالة  الجامعة  حي  واحدة, 
الجوادين  حي  حالتني,  القادسية 
حالتني, الدورة حالة واحدة, املنصور 
واحدة,  حالة  الكاظمية  حالتني, 

حالة   11 الشعب  حالتني/   الغزالية 
 ,3٥٧  ,3٢٥  ,343  ,34٥  ,33٧ محلة 
حالة  الوزيرية    / البنوك  اور,  حي 
 3 الحسينية    /3٠4 محلة  واحدة 
  /٢٢1  ,٢٢٠  ,٢11 محلة  حاالت 
 ,31٢ محلة  حاالت   3 االعظمية 
 ,٧14 محلة  حاالت   6 زيونة    /316
٧1٢, ٧14, ٧٠1/  القاهرة 6 حاالت 
محلة 3٠٧, 3٢3, 3٢٢/  الزعفرانية 
 ,966  ,961  ,9٥٧ محلة  حالة   11
واحدة/   حالة  الجادرية    / الزراعي 
  /٧39  ,٧٠٧ محلة  حاالت   3 االمني 
 ,9٠٥  ,9٠1 محلة  حاالت   ٥ الكرادة 
واحدة  حالة  الزهراء  حي    /9٠4
محلة  حالتني  ٧٥٧/املشتل  محلة 
٧٢9/  الكفاح ٥ حاالت محلة 1٢٥, 
حاالت   1٠ فلسطني  شارع    /1٢٧
محلة ٥٠٢, ٥٠8, ٥٠3, ٥1٠/  الغدير 
حالة واحدة محلة ٧٠٢/ حي النرص 
3 حاالت محلة ٧٧٢, ٧83, /  القناة 

محافظة    /311 محلة  واحدة  حالة 
ميسان حالة واحدة ابو رمانة /  سبع 
ابكار حالة واحدة /البلديات حالتني 
محلة ٧٢8, ٧18/  جرس دياىل حالة 
واحدة / بسماية حالة واحدة عمارة 
٢٠٢/  املدائن حالة واحدة /ام الكرب 
  /34٥ محلة  واحدة  حالة  والغزالن 

النهضة حالة واحدة محلة 14٥.
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل يف 
كل مستشفى«، مشريا اىل ان »العدد 
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 31٠٧3 
تويف منهم 1141 فيما اكتسب الشفاء 

٢6416 ومتبقي قيد العالج 3٥16«.
ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 
االصابة  من  لحمايتهم  االجتماع 

وتقليل تفيش الوباء«.

تونس/ متابعة الزوراء:
الحكومة  أعضاء  األربعاء،  امس  أدى، 
املشييش،  هشام  برئاسة  التونسية 
قيس  الرئيس  أمام  الدستورية  اليمني 
سعيد،  بعد منح الربملان التونيس الثقة 
لها، بأغلبية 134 صوتا مؤيدا من أصل 
والتي  لها،  نائباً  ٢1٧، مقابل رفض 6٧ 
من  دولة،  كتاب  وثالثة  وزيرا   ٢٥ تضم 

بينهم 8 نساء.
أداء  بعد  سعيد  قيس  الرئيس  وقال 
الحكومة اليمني الدستورية: »من يعتقد 
مضيفاً:  واهم«،  فهو  القانون  فوق  أنه 
وكذب  افرتى  من  مع  أتسامح  »لن 

وادعى«.
وتابع: »أعلم الصفقات التي تم إبرامها، 
أتحدث فيه عن كل  الذي  اليوم  وسيأتي 
سيأتي  املاضية.  األشهر  يف  حدث  ما 
اليوم ألتحدث بكل رصاحة عن الخيانات 
واالندساسات والغدر والوعود الكاذبة«.

وأضاف سعيد: »لن أتراجع عما عاهدت 
قواعد  كل  احرتمت  عليه.  الشعب 
املشاورات وفضلتها كتابية حتى تكون 
الكذب  احرتفوا  الذين  هؤالء  عىل  حجة 

واالفرتاء«.
وتمنى سعيد للحكومة »النجاح والوفاء 
بالعهد، وأن نقف جبهة واحدة ملجابهة 

الكثريين من الخونة«.
حكومة  عىل  الربملان  مصادقة  وجاءت 
قيس  الرئيس  اختاره  الذي  املشييش، 
األحزاب،  ترشيحات  خارج  من  سعيد 
 9 أصل  من  نيابية  كتل   6 تصويت  بعد 
النواب  من  عدد  جانب  إىل  لصالحها، 

املستقلني.
ويف أول ترصيح له عقب منح حكومته 
أن  املشييش  أكد  الربملان،  من  الثقة 
العمومية واختالل  املالية  »إيقاف نزيف 
أولويات  من  هي  االقتصادية  التوازنات 

الحكومة«.
حكومته  أن  عىل  كذلك  املشييش  وشدد 
»ستكون حكومة إنجاز وعمل منذ اليوم 
تفعيل  عرب  ملهامها  توليها  من  األول 
الخطط واآلليات لتنفيذ الربامج الخاصة 

بمختلف القطاعات«.
كما دعا املشييش التونسيني إىل »الهدوء 
وفسح مجال إليجاد متنفس«، بعيداً عن 
املؤججة  واألخبار  الباطلة  »االتهامات 

أصبحت  أنها  اعترب  والتي  للتوتر« 
»مملة«، حسب تعبريه.

لحكومة  ثقته  التونيس  الربملان  ومنح 
املشييش،  هشام  برئاسة  التكنوقراط 
بأغلبية 134 صوتا مؤيدا من أصل ٢1٧. 
والتي تضم ٢٥ وزيرا وثالثة كتاب دولة 

من بينهم ثماني نساء.
بدء  مع  الربملان  أمام  املشييش  وقال 
املناقشة »يأتي تشكيل الحكومة يف وقت 

عدم استقرار سيايس«.
معالجة  ستكون  »أولويتنا  وأضاف 
.. وقف  الوضع االقتصادي واالجتماعي 
وبدء محادثات مع  العامة  املالية  نزيف 

املقرضني وبدء برامج اإلصالح«.
ويف إطار خطط تجديد الحكومة وإنعاش 
املالية  وزارات  مشييش  جمع  االقتصاد، 
واحدة  دائرة  يف  واالقتصاد  واالستثمار 
كويل،  عيل  الليربايل  االقتصادي  بقيادة 
املرصفية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس 

العربية )بنك ABC يف تونس(.
بسبب  بالشلل  تونس  اقتصاد  وأصيب 
ارتفاع الديون وتدهور الخدمات العامة، 
كورونا،  فريوس  الوضع  سوء  من  وزاد 

السيايس  اليقني  عدم  من  عام  وعّقد 
الجهود املبذولة ملعالجة هذه املشاكل.

عىل  املعتمد  تونس  اقتصاد  وانكمش 
الثاني  الربع  يف   %٢1.6 بنسبة  السياحة 
نفسها  بالفرتة  مقارنة   ،٢٠٢٠ من 
فريوس  أزمة  بسبب  املايض،  العام  من 

كورونا.
الرئيس قيس سعيد  أن  الرغم من  وعىل 
الوزراء،  رئيس  ملنصب  املشييش  اقرتح 
يقولون  التونسيني  السياسيني  أن  إال 
الحني،  ذلك  منذ  له  دعمه  عن  تخىل  إنه 
بني  توترات  حدوث  احتمالية  يؤكد  مما 

الرئاسة والحكومة.
سعيد  إن  األحزاب  من  مسؤولون  وقال 
حكومة  ضد  التصويت  منهم  طلب 
يف  ذلك  من  بدال  واالستمرار  املشييش 

حكومة ترصيف األعمال.
حكومة  لتشكيل  املشييش  جهود  وتعد 
الربملانية  االنتخابات  منذ  الثالثة  هي 
رفض  أن  بعد  أول،  أكتوبر/ترشين  يف 
يف  مقرتحة  حكومة  الوزراء  مجلس 
يف  ثانية  واستقالة  الثاني  يناير/كانون 
أشهر  خمسة  من  أقل  بعد  يوليو/تموز 

من تشكيلها.
السيايس  الخالف  نوبات  أن  ومع 
عىل  ركزت  قد  تونس  يف  السابقة 
واإلسالميني،  العلمانيني  بني  االنقسام 
أو عىل اإلصالحات االقتصادية، يبدو أن 
التوترات الحالية متجذرة أكثر يف تقسيم 

السلطات بني الرئيس والربملان.
فاز  مستقل  سيايس  وهو  سعيد،  وقال 
بالرئاسة بأغلبية ساحقة العام املايض، 

إنه يريد تعديل النظام السيايس.
التونسية  الحكومة  وزراء  هم  من 

الجديدة برئاسة هشام املشييش؟
الشكل  عىل  التشكيلة  هذه  وجاءت 

التايل:
- رئيس الحكومة: هشام املشييش

إبراهيم  الوطني:  الدفاع  وزير   -
الربتاجي

- وزير الداخلية : توفيق رشف الدين
- وزير العدل : محمد بوستة

والهجرة  الخارجية  الشؤون  وزير   -
والتونسيني بالخارج: عثمان الجرندي

ودعم  واملالية  االقتصاد  وزير   -
االستثمار: عيل الكعيل

محمد   : االتصال  تكنولوجيات  وزير   -
الفاضل كريم

معز  واللوجستيك:  النقل  وزير   -
شقشوق

والبنية  واإلسكان  التجهيز  وزير   -
التحتية: كمال الدوخ

- وزيرة أمالك الدولة والشؤون العقارية 
: ليىل جفال

- وزير الصحة : فوزي مهدي
- وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم

- وزيرة الفالحة واملوارد املائية والصيد 
البحري : عاقصة البحري

واملناجم:  والطاقة  الصناعة  وزيرة   -
سلوى الصغري

 : والبيئة  املحلية  الشؤون  وزير   -
مصطفى العروي

 : السن  وكبار  واألرسة  املرأة  وزيرة   -
إيمان هويمل

محمد   : االجتماعية  الشؤون  وزير   -
الطرابليس

واإلدماج  والرياضة  الشباب  وزير   -
املهني : كمال دقيش

 : الصادرات  وتنمية  التجارة  وزير   -

محمد بوسعيد
- وزير الشؤون الثقافية : وليد الزيدي

- وزير السياحة : حبيب عمار
- وزير الرتبية : فتحي السالّوتي

العلمي:  والبحث  العايل  التعليم  وزيرة   -
ألفة بن عودة

مكلف  الحكومة  رئيس  لدى  وزير   -
 : الشعب  نواب  مجلس  مع  بالعالقات 

عيل الحفيص
مكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  وزيرة   -
بن  حسناء  العمومية:  بالوظيفة 

سليمان
الحكومة  رئيس  لدى  معتمدة  وزيرة   -
مكلفة بالعالقات مع الهيئات الدستورية 

واملجتمع املدني : ثريا الجريبي
- كاتب دولة لدى وزير االقتصاد واملالية 
ودعم االستثمار مكلف باملالية العمومية 

واالستثمار : خليل شطورو
- كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية 
محمد  بالخارج:  والتونسيني  والهجرة 

عيل النفطي
- كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة 

واإلدماج املهني: سهام العيادي.

الزوراء / يوسف سلمان:
اليوم  النواب،  مجلس  يستأنف  ان  املؤمل  من 
الخميس، عقد جلساته االعتيادية،  بعد توقفها 
قرسيا منذ اكثر من شهرين بسبب تفيش وباء 
كورونا، حيث تنتهي العطلة الترشيعية ملجلس 
النواب رسميا هذا اليوم، فيما ترتقب االوساط 
املهمة عىل جدول  الترشيعات  النيابية عرض 
مقدمتها  ويف  اقرارها،  الستكمال  االعمال 

قانونا االنتخابات واملحكمة االتحادية.
توقعت  العراقية  القوى  تحالف  كتلة  لكن 
النواب  مجلس  جلسات  استئناف  امكانية 
مجلس  رئاسة  ان  واكدت  املقبل،  األسبوع 
الدوام  ملبارشة  موظفيها  كل  دعت  النواب 

الرسمي ابتداًء من االسبوع الحايل.
الدليمي،  زيتون  التحالف،  عن  النائب  وقالت 
لـ«الزوراء«: ان »رئاسة مجلس النواب دعت 
بالدوام  باملبارشة  املجلس  موظفي  جميع 
الحايل«.  االسبوع  كاملة  وبصورة  الرسمي، 
عملية  اىل  خضعت  املجلس  بناية   « ان  مبينة 

التعفري الكامل، وقد ألزمت كل أعضاء املجلس 
الوقاية  بتعليمات  التام  التقيد  واملوظفني 

الصحية » .
الكتل  الربملان ورؤساء  رئاسة   « ان  واضافت 
الجلسة  اعمال  جدول  سيعدون  السياسية 
امكانية  مرحجة  الالحقة،  والجلسات  املقبلة 
األسبوع  النواب  مجلس  جلسات  استئناف 

املقبل ».
واوضحت ان » اللجان النيابية بدأت بالتحضري 
منها  لجنة  كل  التي تخص  القوانني  ملشاريع 
». مبينة ان » اللجنة القانونية ورؤساء الكتل 
سيرشعون بمناقشة تعديالت االخرية لقانوني 

االنتخابات واملحكمة االتحادية أيضا » .
كما توقعت كتلة االتحاد الوطني الكردستاني 
استئناف جلسات مجلس النواب بعد ٥ ايلول 

، اي االسبوع املقبل.
صحفي:  ترصيح  يف  آيل،  حسن  النائب،  وقال 
ان » النواب يطالبون بانعقاد جلسات مجلس 
ان  اىل  مشريا   .« ممكن  وقت  بأرسع  النواب 

من  لكن  مهامها،  تواصل  النيابية  »اللجان 
املهم استئناف جلسات مجلس النواب بأرسع 

وقت«.
واضاف ان » التئام مجلس النواب سيكون بعد 
»هناك  ان  مبينا  املقبل«.  االسبوع  ايلول يف   ٥
الترشيع،  بانتطار  مهمة  قوانني  مشاريع 
املحكمة  و  االنتخابات  قانونا  بضمنها 

االتحادية ».
وكانت اللجنة القانونية النيابية افصحت عن 
تأجيل موعد استئناف جلسات مجلس النواب 

اىل االسبوع املقبل .
وقال رئيس اللجنة، النائب ريبوار هادي، 
»استئناف  ان  صحفية،  ترصيحات  يف 
مرة  االعتيادية  الربملانية  الجلسات  عقد 
أخرى سيكون من صالحيات هيئة رئاسة 
مجلس النواب«. متوقعا أن »عقد الجلسة 
الجديد  الترشيعي  للفصل  األوىل  النيابية 
أيلول  شهر  من  السادس  يف  سيكون 

الجاري«.

 عمان/متابعة الزوراء:
فتح  إعادة  األربعاء  امس  األردنية   السلطات  قررت 
مطار امللكة علياء الدويل أمام الرحالت املنتظمة اعتبارا 
من الثالثاء املقبل بعد توقف دام نحو ستة أشهر بسبب 

أزمة فريوس كورونا املستجد.
وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم أمجد العضايلة خالل 
إعادة  قررت  كورونا  أزمة  »خلّية  إن  صحفي  إيجاز 
تسيري الرحالت الجوية املنتظمة عرب مطار امللكة علياء 

الدويل، اعتبارا من 8 أيلول/سبتمرب«.
وأضاف أن ذلك سيكون »وفقاً لضوابط ورشوط تضمن 

السالمة العاّمة والوقاية«.
وأشار العضايلة اىل ان السلطات ستنرش قائمة بدول 
تبعا  تصنفها  بحيث  جوية  رحالت  منها  ستستقبل 
وصفراء  خطورة(  )أقل  خرضاء  بني  الوبائية  للحالة 

)معتدلة الخطورة( وحمراء )األشد خطورة(..
القادمني من دول مصنفة  أنه سيشرتط عىل  وأوضح 
آخر 14 يوما  املسافر أمىض  أن »يكون  بأنها خرضاء 
بإحضار  يقوم  وأن  منها،  القادم  البلد  يف  السفر  قبل 
شهادة فحص +بي يس آر+ )لكشف االصابة بفريوس 

ونتيجته  السفر،  موعد  من  ساعة   ٧٢ قبل  كورونا( 
سلبية«.

املطار،  وصوله  لدى  جديدا  فحصا  املسافر  وسيجري 
ويف حال كانت نتيجته سلبية يخضع فقط لحجر منزيل 

مدة أسبوع.
أما القادمني من دول مصنفة صفراء فيشرتط نتيجة 
وفحص  السفر  من  ساعة   ٧٢ قبل  السلبية  الفحص 
جديد لدى الوصول. ويتم حجر املسافر صحيا يف اماكن 
الحجر ملدة اسبوع ثم يعاد فحصه بعد ستة ايام واذا 
أسبوع  ملدة  الفحص سلبية يحجر فقط  نتيجة  كانت 

آخر منزليا.
اما القادمني من دول مصنفة حمراء فيشرتط الفحص 
اىل  الوصول  لدى  وفحص  سلبية  ونتيجته  السفر  قبل 
املطار وينقل مبارشة اىل أماكن الحجر ملدة اسبوع يعاد 
فحصه بعدها. واذا كانت نتيجته سلبية يحجر منزليا 

مدة أسبوع »مع ارتداء األسوارة اإللكرتونية«.
 ٧٢ قبل  فحص  نتيجة  املسافر  يحرض  لم  حال  ويف 
مدة  الحجر  أماكن  يف  صحيا  يحجر  السفر  من  ساعة 

14 يوما.

وأشار العضايلة اىل أن »هذه اإلجراءات تنطبق عىل غري 
األردنيني الراغبني بالقدوم إىل اململكة، كما تنطبق عىل 

جميع املعابر الحدودّية«.
آب/أغسطس  من  الرابع  يف  أعلنت  السلطات  وكانت 
منذ  املنتظمة  الرحالت  أمام  املغلق  املطار  فتح  تأجيل 

آذار/مارس.
وكان من املقرر استئناف الرحالت الجوية مع ٢٢ دولة 
وبائي  وضع  ذات  أي  »خرضاء«  الحكومة  صنفتها 
وإليها  منها  بالسفر  والسماح  الخطورة،  منخفض 

اعتبارا من الخامس من آب/اغسطس.
الرحالت  املايض  آذار/مارس   1٧ يف  السلطات  وعلقت 
الدولية وأغلقت املطارات بسبب تفيش فريوس كورونا 

املستجد.
تم  استثنائية  رحالت  اململكة  سريت  الحني  ذلك  ومنذ 
خاللها إعادة عرشات آالف االردنيني ممن كانوا عالقني 

يف الخارج.
للوباء  واسع  تفش  عن  نسبيا  بمنأى  األردن  زال  وما 
مع تسجيله ٢161 إصابة مؤكدة بالفريوس و1٥ حالة 

وفاة، بحسب األرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وسط دعوات إلطالق عملية كربى للحد من ظاهرة السالح املنفلت

بعد تسجيل 3946 إصابة جديدة و78 حالة وفاة

بعد نيلها ثقة الربملان باألغلبية 
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انقرة /ميدل ايست اونالين:
 كشفْت صحيفة أملانية عن اجراءات 
كان سيتخذها الرئيس الرتكي رجب 
طيب اردوغان إلشعال حرب يف رشق 
املتوسط يف اطار خالفه مع اليونان.

يف  فيل�ت”  “ذي  صحيف�ة  وأف�ادت 
وف�ق  الثالث�اء  ام�س  اول  عدده�ا 
مصادر عس�كرية تركية ان الرئيس 
الرتك�ي طلب من جنراالت يف الجيش 
قبل ايام باغراق فرقاطة او س�فينة 

يونانية وذلك كرسالة تهديد الثينا.
واش�رتط اردوغ�ان وف�ق الصحيفة 
عدم س�قوط ضحايا م�ن بني طاقم 
الفرقاط�ة لك�ن الجن�راالت رفضوا 
الق�رار وفوتوا عىل الرئي�س للرتكي 
فرص�ة تاجي�ج ال�راع يف منطقة 

رشق املتوسط.
ان  االملاني�ة  الصحيف�ة  ونبه�ت 
اردوغان ال يسعى من وراء التصعيد 
الش�عب  حق�وق  ع�ىل  الحف�اظ 
الرتكي وانما اذكاء رصاع عس�كري 
الستغالله داخليا للرتفيع يف شعبيته 
التي تراجعت مؤخرا بس�بب تدهور 

الوضع االقتصادي واالجتماعي.
لكن رفض الجن�راالت االتراك الوامر 
القل�ق  حج�م  اىل  يش�ر  اردوغ�ان 
واالمتع�اظ داخ�ل الجي�ش الرتك�ي 
الذي تع�رض لعمليات تطهر بحجة 

االنقالب الفاشل سنة 2016.
وكان�ت البحري�ة الرتكي�ة حاول�ت 
مهاجمة فرقاطة يونانية يف املتوسط 
الشهر املايض كما تعرضت فرقاطة 
فرنس�ية كان�ت تش�ارك يف عمليات 
ضبط االس�لحة اىل ليبي�ا لتهديد من 

قبل البحرية الرتكية.
واالثن�ني أعلنت تركيا تمديد عمليات 
التنقيب ع�ن الغ�از يف منطقة غنية 

باملحروقات يف رشق البحر املتوس�ط 
والت�ي نددت بها اليون�ان، متجاهلة 
الدع�وات الدولية لتخفيف التوتر مع 

أثينا.
وأعلن�ت البحرية الرتكية يف إش�عار 
بح�ري )نافتك�س( مس�اء اإلثن�ني 
تمديد مهمة س�فينة املس�ح الزلزايل 
ع�روج ري�س، إىل جان�ب س�فينتي 
الدع�م اللوجس�تي عثم�ان وجنكيز 

خان، حتى 12 أيلول/سبتمرب.
وكانت أنقرة أرس�لت سفينة عروج 
ريس ترافقها سفن حربية إىل جنوب 
جزيرة كاستيلوريزو اليونانية يف 10 
آب/أغس�طس، ما أث�ار غضب أثينا 

وصعد التوتر بني البلدين.
ويأت�ي تمديد املهمة وس�ط تصاعد 
التوتر، الذي اتسم باستعراض القوة. 
وأج�رت تركي�ا واليون�ان األس�بوع 

املايض مناورات بحرية متنافسة.
والثالث�اء، هاج�م الرئي�س الرتك�ي 
رج�ب طي�ب إردوغ�ان ال�دول التي 
يتهمها بأنها تريد حرمان تركيا من 
حقه�ا بالحص�ول ع�ىل حصتها من 

موارد الغاز، دون أن يسميها.
وتتن�ازع تركيا واليون�ان، العضوان 
ويجمعهم�ا  األطل�ي  الحل�ف  يف 
تاريخ م�ن العالق�ات املتوترة، حول 
تقاسم احتياطيات ضخمة من الغاز 
يف  األخ�رة  الس�نوات  يف  املكتش�فة 

رشق البحر املتوسط.
وتؤكد أثينا أن لها الحق يف اس�تغالل 
جزره�ا  ح�ول  الطبيعي�ة  امل�وارد 
الواقعة بالقرب من الساحل الرتكي. 
لكن أنق�رة ترفض ذل�ك، معتربة أن 
ذل�ك س�يحرمها م�ن ع�رات آالف 

الكيلومرتات املربعة من البحر.
يف هذا الس�ياق، تثر قضي�ة جزيرة 

الصغ�رة  اليوناني�ة  كاس�تيلوريزو 
الواقع�ة ع�ىل بع�د كيلومرتي�ن من 
أنق�رة  الرتكي�ة، غض�ب  الس�واحل 

بشكل خاص.
إزاء القل�ق م�ن تزاي�د التوت�ر، هدد 
االتح�اد األوروب�ي الجمع�ة بفرض 
مزي�د من العقوب�ات ع�ىل تركيا ما 
لم يحصل تق�دم يف الحوار بني أنقرة 

وأثينا.
وقال مس�ؤول السياس�ة الخارجية 
باالتح�اد األوروب�ي جوزي�ب بوريل 
ان العقوبات الجديدة تش�مل تدابر 
اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم 

تحقيق تقدم باّتجاه خفض التوتر.
واوض�ح إنه ق�د يتم توس�يع نطاق 
العقوب�ات لتش�مل س�فنا أو غرها 
م�ن األصول املس�تخدمة يف عمليات 
التنقيب، إضافة إىل حظر اس�تخدام 
موان�ئ ومع�دات االتح�اد األوروبي 
وف�رض قيود ع�ىل “البن�ى التحتية 
املالي�ة واالقتصادي�ة املرتبطة بهذه 

األنشطة”.
وأض�اف أنه ق�د يتم النظ�ر كذلك يف 
فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات 
بأكمله�ا يف االقتصاد الرتك�ي، لكنه 
أش�ار إىل أن ذلك لن يتم إال يف حال لم 
تثب�ت التدابر املحددة ض�د عمليات 

التنقيب فعاليتها.
ويف تط�ور الح�ق أعلن�ت الوالي�ات 
املّتحدة اول امس الثالثاء أّنها رفعت 
جزئي�اً وملدة عام واح�د الحظر الذي 
تفرض�ه من�ذ أكثر من ثالث�ني عاما 
ع�ىل بيع ق�ربص معدات عس�كرية 

“غر قاتلة”، ما أثار غضب أنقرة.
وقال�ت وزارة الخارجية األمركية يف 
بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو 
“أبلغ” رئيس الجمهورية القربصية 

نيكوس أناستاس�يادس “قراره رفع 
القيود ع�ىل تصدير وإع�ادة تصدير 
وإعادة نقل م�واد دفاعية غر قاتلة 

وخدمات دفاعية”.
وأوضح أن قرار رفع القيود “موقت 

للسنة املالية 2021”.
وكان الكونغ�رس األمرك�ي ص�وت 
عىل ن�ص يف ه�ذا االتج�اه يف كانون 

األول/ديسمرب املايض.
وفرضت الواليات املتحدة هذا الحظر 
توحي�د  إع�ادة  لتش�جيع   1987 يف 
للجزي�رة التي تحتل تركيا ش�مالها 

منذ الغزو يف 1974.
لكن تب�ني أن هذا اإلج�راء غر مجد 
بل ش�جع الحكوم�ة القربصية عىل 
اللج�وء إىل رشكاء آخري�ن ب�دون أن 

تنهي انقسام الجزيرة.
وأشاد الس�ناتور الديموقراطي بوب 
بأهمي�ة”  “باالع�رتاف  مينيندي�ز 
“كري�ك  ق�ربص  م�ع  العالق�ة 
اس�رتاتيجي موثوق”. وق�ال يف بيان 
إنه “من مصلحتن�ا رفع هذه القيود 
القديمة عىل األس�لحة واملعمول بها 
منذ عقود، وتعميق عالقتنا باألمن”.

لك�ن وزارة الخارجي�ة الرتكية دانت 
بش�دة الرفع الجزئ�ي للحظر ودعت 
واش�نطن إىل “الرتاج�ع” ع�ن ه�ذا 
القرار الذي “س�يكون له انعكاسات 
س�لبية عىل الجهود الرامية إىل إيجاد 

حل للمسألة القربصية”.
وح�ذرت ال�وزارة يف بي�ان م�ن أن�ه 
“إذا ل�م يح�دث ذلك، س�تتخذ تركيا 
إج�راءات املعاملة باملث�ل الرضورية 

لضمان أمن القبارصة األتراك”.
أك�د بومبي�و مج�ددا  م�ن جهت�ه، 
دع�م الواليات املتحدة “لحل ش�امل 
إلعادة توحيد الجزيرة يف إطار اتحاد 

فدرايل”.
األمرك�ي  الخارجي�ة  وزي�ر  وكان 
أعل�ن يف تموز/يوليو تعزيز التعاون 
الدفاعي م�ع قربص بش�كل تمويل 

للتدريب العسكري.
ويأتي إعالن الواليات املتحدة يف وقت 
تتصاعد فيه الخالفات يف رشق البحر 
املتوس�ط بني تركي�ا واليون�ان، مع 
تزايد عمليات اس�تعراض القوة بني 
املتنافسني وحوادث عمقت املخاوف 

األوروبية.

بروت/ أ. ف. ب: 
املكل�ف  اللبنان�ي  الحكوم�ة  رئي�س  َب�دأ 
مصطف�ى أديب امس األربعاء مش�اوراته 
مع الكتل الربملانية لتشكيل حكومته، غداة 
إعالن الرئي�س الفرني إيمانويل ماكرون 
من بروت تعهد القوى السياس�ية بإتمام 

املهمة خالل مدة أقصاها أسبوعان.
ام�س  صب�اح  ب�روت  ماك�رون  وغ�ادر 
األربع�اء متوجه�اً إىل العراق بع�د التوافق 
مع القوى السياسية اللبنانية عىل خارطة 
طري�ق تتضمن تش�كيل حكوم�ة بمهمة 
مح�ددة مؤلفة من “ش�خصيات كفوءة” 
تلقى دعم األطراف السياسية وتنكب عىل 
اج�راء اصالحات عاجل�ة مقابل حصولها 

عىل دعم دويل.
وأديب )48 عاماً( الذي ُكلف االثنني املايض 
بتشكيل الحكومة قبل ساعات عىل وصول 
ماكرون يف زيارته الثانية إىل لبنان، يحظى 
بدع�م أبرز القوى السياس�ية املتخاصمة، 
عىل رأس�ها تيار املس�تقبل برئاس�ة سعد 
الحري�ري م�ن جه�ة وحزب الل�ه ورئيس 

الجمهورية ميشال عون من جهة ثانية.
ويج�ري أدي�ب االستش�ارات غ�ر امللزمة 
يف مق�ر إقامة رئي�س الربملان نبي�ه بري، 
بس�بب ترضر مجل�س الن�واب يف انفجار 
مرف�أ ب�روت. ويب�دأ استش�اراته بلق�اء 
رؤس�اء الحكوم�ات الس�ابقني ب�دءاً من 
الس�اعة 09,15 )06,15 ت غ ( ث�م الكتل 
النيابية عىل أن تستمر حتى قرابة الساعة 

.16,00
وعادة تكون عملية تش�كيل الحكومات يف 
لبنان مهمة صعبة وتس�تغرق أس�ابيع أو 
أش�هرا، إال أن الضغط الفرني بدا واضحاً 

خصوص�اً مع تعه�د ماك�رون بالعودة اىل 
لبنان يف زيارة ثالثة يف نهاية العام ودعوته 
األط�راف السياس�ية إىل باري�س الش�هر 
املقبل لتقييم الخطوات املنجزة عىل صعيد 
“خارط�ة الطري�ق” يف اجتم�اع س�يعقد 
بموازاة مؤتمر دع�م دويل للبنان بالتعاون 

مع األمم املتحدة.
وقال ماكرون خالل مؤتمر صحفي عقده 
لي�ل الثالثاء بع�د لقائه تس�عة من ممثيل 
أب�رز القوى السياس�ية يف مقر الس�فارة 
الفرنسية يف بروت إن “األطراف السياسية 
كافة من دون اس�تثناء التزمت هذا املساء 
بأال يس�تغرق تش�كيل الحكومة أكثر من 

15 يوماً”.
وتحدث عن “حكوم�ة بمهمة محددة مع 
ش�خصيات كفوءة، مؤلف�ة من مجموعة 
مس�تقلة س�تحظى بدعم كاف�ة األطراف 
رئي�س  م�ع  التزم�ت  الت�ي  السياس�ية 

الحكومة” املكلف.
ورع�ت فرنس�ا يف التاس�ع من أغس�طس 
مؤتم�راً دولي�اً لدع�م لبنان بع�د أيام عىل 
انفجار مرفأ بروت تعهد خالله املشاركون 
بتقديم أكثر من 250 مليون يورو ملساعدة 
اللبناني�ني، ع�ىل أن تق�دم برعاي�ة األم�م 
املتحدة وبش�كل مبارش للش�عب اللبناني، 
من دون أن تمر بمؤسسات الدولة املتهمة 

بالفساد.
ويش�رتط املجتمع الدويل عىل لبنان إنجاز 
إصالح�ات جدية وطارئة لدعمه مالياً عىل 
الخ�روج من دوام�ة اإلنهي�ار االقتصادي 
املتس�ارع ال�ذي يش�هده من�ذ نح�و عام 
وفاقمه انفج�ار مرفأ بروت يف الرابع من 

أغسطس.

يف اشارة اىل حجم القلق داخل اجليش الرتكي

جنراالت يرفضون طلبا ألردوغان بإغراق فرقاطة يونانية
الرئيس املكلف بدأ لقاءاته مع الكتل الربملانية

مشاورات لتشكيل احلكومة اللبنانية 
ضمن “مهلة” ماكرون

الرئاسات الثالث تؤكد حرص العراق على إقامة أفضل العالقات مع فرنسا 
وتشيد بدورها يف التحالف ضد اإلرهاب

بغداد/ الزوراء:
اس�تقبلت الرئاس�ات الثالث، ام�س االربعاء، 
الرئي�س الفرن�ي، إمانويل ماك�رون، وفيما 
اكدت حرص العراق عىل إقامة أفضل العالقات 
مع فرنس�ا، مش�يدة بدور فرنس�ا يف التحالف 
الدويل ضد االرهاب، اش�ار ماكرون اىل ان بالده 
تتطلع لتعزيز التعاون م�ع العراق يف املجاالت 

العسكرية والثقافية واالقتصادية والصحية.
وذك�رت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان تلق�ت 
“الزوراء” نس�خة منه: ان رئيس الجمهورية، 
برهم صالح، اس�تقبل يف قر بغداد، الرئيس 
الفرن�ي إيمانويل ماك�رون، ورحب الرئيس 

بضيفه متمنياً له زيارة مثمرة وناجحة.
واضاف�ت: انه جرت بعدها مراس�م اس�تقبال 
رس�مية بعزف الس�المني الوطني�ني للبلدين، 
ث�م فت�ش الرئي�س الفرن�ي برفق�ة رئي�س 

الجمهورية الحرس الرئايس.
وعقد الرئيس صالح ونظره الفرني ماكرون 
تناول�ت عالق�ات  ثنائي�ة  جلس�ة مباحث�ات 
الصداق�ة وس�بل تطويره�ا، وتوس�يع آف�اق 
التع�اون البّن�اء يف املج�االت كافة بم�ا يخدم 
املصال�ح املتبادل�ة، فض�اًل عن مناقش�ة آخر 
التط�ورات ع�ىل الس�احتني العربي�ة والدولية 

والقضايا ذات االهتمام املشرتك.
وأك�د رئي�س الجمهورية الحرص ع�ىل إقامة 
أفضل العالقات مع فرنسا املبنية عىل التفاهم 
والتنس�يق انطالق�اً من العم�ق التاريخي لها، 
مشدداً عىل التزام العراق بنهجه الثابت يف بناء 
عالقات متوازن�ة مع دول الج�وار واألصدقاء 
والحلف�اء واالعتم�اد عىل التع�اون والراكة 
يف املجاالت االقتصادية واالس�تثمارية كسبيل 
لبناء جسور الرتابط بني شعوب املنطقة بعيداً 

عن سياسة املحاور وفرض اإلرادات.
وأضاف رئيس الجمهوري�ة: أن العراق يتطلع 
باهتم�ام إىل دع�م املجتمع ال�دويل لجهوده يف 
تعزي�ز س�يادته الكاملة، وحف�ظ أمنه ومنع 
الخروق�ات العس�كرية ع�ىل أراضيه، مش�دداً 
ع�ىل أن جهودنا الجماعي�ة يجب أن تركز عىل 
احرتام سيادة البلدان وعدم التدخل يف شؤونها 
كمصلحة مش�رتكة للجميع تقود إىل ترس�يخ 

األمن اإلقليمي.
وأش�ار الرئي�س إىل وج�وب ديموم�ة العم�ل 
املش�رتك ملواصلة الحرب عىل القوى اإلرهابية 
وتجفي�ف مناب�ع تمويله�ا والتص�دي للفكر 
املتطرف الضال بما يسهم يف إرساء االستقرار 
والسلم لش�عوب املنطقة. مشيداً بدور فرنسا 
اإلره�اب  ال�دويل ض�د  التحال�ف  يف  الحي�وي 
باعتبارها رشيكاً أساسياً للعراق يف حربه ضد 

تنظيم داعش.
بدوره، أكد الرئي�س ماكرون أن بالده تقف إىل 
جان�ب العراق يف  الحفاظ عىل س�يادته وأمنه 
واس�تقالله، الفتاً إىل أهمية مواصلة التنسيق 
والتع�اون يف الحرب عىل اإلره�اب ومنع عودة 
تهدي�ده لش�عوب العال�م، ورضورة مضاعفة 
الجه�ود الدولية لتحقيق الس�الم ومنع التوتر 

يف املنطقة.
بعدها عقد الرئيسان لقاًء موسعاً ضم أعضاء 
الوفدين العراق�ي والفرني وت�م التأكيد عىل 

رضورة تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة وتوس�يع 
التع�اون والراك�ة االقتصادي�ة ب�ني البلدين 
وتنش�يط االستثمار واالس�تفادة من الخربات 
املتبادل�ة، وتنس�يق الجهود ملكافح�ة جائحة 
كورونا ف�روس والحد من تداعيات�ه الوبائية 

والصحية واالقتصادية.
كم�ا ت�م التأكي�د عىل دع�م املس�اعي الدولية 
لتهدئ�ة التوتر ووقف التصعي�د يف املنطقة بما 
يحقق االس�تقرار والس�الم واالزدهار إقليميا 

ودولياً.
اىل ذل�ك، أكد رئيس الجمهورية، الدكتور برهم 
صالح، أهمية العالق�ات التأريخية التي تربط 
العراق وفرنس�ا، مشراً إىل أن هناك الكثر من 
التطلع�ات واملش�رتكات التي تخ�دم مصلحة 

البلدين الصديقني.
ورحب الرئيس، خالل املؤتمر الصحفي املشرتك 
مع الرئيس الفرني، الذي عقد يف قر بغداد، 
بالرئي�س ماك�رون واصف�اً إي�اه “بالصدي�ق  
العزي�ز”، مبين�اً أنه�ا فرص�ة مهم�ة لتوطيد 
العالق�ات بني البلدي�ن، وهي عالق�ات مديدة 
وجيدة ع�ىل مّر التأريخ، ونتطل�ع إىل تعزيزها 
وتمتينه�ا من أجل بن�اء رشاكة اس�رتاتيجية 
حقيقية من خ�الل تفعي�ل االتفاقيات املوقع 
ب�ني البلدي�ن أو بما يس�مى خارط�ة الطريق 

االسرتاتيجي.
وثم�ن رئي�س الجمهوري�ة ال�دور الفرن�ي 
املتميز بمساعدة العراق عىل مواجهة اإلرهاب 
وتحقي�ق االنتص�ار علي�ه بفض�ل تضحي�ات 
العراقي�ني وصمودهم، وكذل�ك بتعاون ودعم 
املجتمع الدويل والتحالف الدويل وكان لفرنس�ا 
الي�زال  الع�راق  أن  إىل  مش�راً  متمي�زاً،  دوراً 
أمام�ه تحديات وهو بحاجة إىل دعم األصدقاء 
واملجتم�ع ال�دويل لتمك�ني العراق م�ن تعزيز 
قدرات�ه األمني�ة والتع�اون يف إعم�ار املناطق 
املح�ررة وإعادة النازح�ني، فضالً عن تجفيف 
مص�ادر تموي�ل اإلره�اب ال�ذي يمث�ل عامل 

ديمومة للمتطرفني.
وبش�أن الجانب االقتصادي، ذك�ر الرئيس أن 
هناك العديد من املش�اريع والعقود التي سيتم 
اإلع�الن ع�ن مجموعة منها والت�ي من املؤمل 
أن تخ�دم االقتص�اد العراق�ي والعالق�ات بني 

البلدين.
وأك�د رئي�س الجمهورية لنظ�ره الفرني أن 
القيادة العراقية تتطلع إىل دور محوري للعراق 
وأس�ايس يف املنطق�ة، موضح�ًا أن املنطق�ة 
ش�هدت الكثر من الح�روب والراعات والبد 
م�ن تعزيز االس�تقرار فيها، وه�ذا ينطلق من 
تعزيز دور العراق كدولة مقتدرة ذات س�يادة 
تتمتع بعالقات متوازنة مع جرانها واملجتمع 

الدويل.
وش�دد الرئي�س ع�ىل وج�وب احرتام س�يادة 
الع�راق وع�دم التدخ�ل يف ش�ؤونه الداخلي�ة، 
مؤك�داً أنه لن يك�ون س�احة رصاع لآلخرين، 
والجميع مدعوون لدعم استقراره بما يضمن 
تحقي�ق تطلعات ش�عوب املنطق�ة يف التنمية 

واالزدهار.
وق�ال رئي�س الجمهوري�ة: “نتطل�ع لزي�ارة 
طويلة للرئيس ماكرون العام املقبل يزور فيها 
مناطق مختلفة، فصديقن�ا حريص عىل دعم 
الع�راق ودعم تطلعات ش�عبه يف الحياة الحرة 

الكريمة”.
رئي�س  الفرن�ي  الرئي�س  ش�كر  ب�دوره، 
الجمهورية ع�ىل كلمات الرتحي�ب، معرباً عن 
عمق الصداق�ة  التي تربط الش�عبني العراقي 

والفرني.
وأشار ماكرون إىل أن العراق يمر بتحديات وهو 
اآلن أم�ام مرحلة مفصلي�ة كون داعش اليزال 
موج�وداً يف املنطق�ة وع�ىل األرايض العراقية، 
وأن فرنس�ا ملتزمة بالوقوف إىل جانب العراق 
بالحرب ضد اإلره�اب يف إطار التحالف الدويل، 

مشدداً عىل رضورة احرتام السيادة العراقية.
وأوض�ح الرئي�س الفرني أن التح�دي الثاني 

ال�ذي يواجه الع�راق هو التدخ�الت الخارجية 
العديدة التي أتت من سنوات ماضية أو مؤخراً 
ومن شأنها أن تضعف الحكومة والدولة وتؤثر 

عىل مصالح الشعب العراقي.
وأض�اف ماك�رون أن أهمية الزي�ارة تأتي ملا 
يمثل�ه العراق م�ن دور يف املنطقة، قائالً “أنتم 
مهد الثقاف�ات وأنتم قوة من أجل االس�تقرار 
ولكم دور مه�م وعالقات ممي�زة يف جغرافية 
هذه املنطقة، ووصف لحظات وجوده يف بغداد 
ب�”املهم�ة ج�داً” خاصة وأنه س�يلتقي خالل 
الساعات املقبلة باملسؤولني العراقيني، مؤكداً 
أنن�ا واثقون أنكم س�تقودون مرحلة انتقالية 

مهمة يف بناء السيادة العراقية.
وجدد الرئي�س ماكرون دعم ب�الده واملجتمع 
ال�دويل للعراق، مبين�اً أن هن�اك إرادة يف تنفيذ 
االجتماعي�ة  املج�االت  يف  حازم�ة  سياس�ة 
واالقتصادي�ة والرتبوي�ة والثقافية وهذه هي 
مصلحة املجتمع الدويل وفرنسا بدعم العراق .

من جانب اخر، أق�ام رئيس الجمهورية برهم 
صال�ح، امس االربع�اء يف قر بغ�داد، مأدبة 
غداء ع�ىل رشف الرئي�س الفرن�ي إيمانويل 

ماكرون والوفد املرافق له.
وأك�د رئي�س الجمهورية خالل املأدب�ة، التي 
حرضه�ا رئيس�ا مجل�ي ال�وزراء والن�واب 
مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبويس ورئيس 
مجل�س القضاء األعىل الق�ايض فائق الزيدان  
ورئي�س املحكم�ة االتحادية مدح�ت املحمود 
ورئي�س إقليم كردس�تان نيجرف�ان بارزاني 
الجانب�ني ورؤس�اء  املس�ؤولني م�ن  وكب�ار 
الطوائف العراقية، انها مناسبة مهمة نجتمع 
كعراقي�ني لالحتف�اء بضيفنا العزي�ز الرئيس 
الفرن�ي إيمانوي�ل ماكرون، ونؤك�د له عىل 
أهمية العالقات التي تربطنا بفرنس�ا ونتطلع 

إىل تعزيز تلك العالقة.
وأش�ار الرئيس إىل أن هذه الزيارة تعد رس�الة 
اهتم�ام نقدرها عالياً، متمني�اً ان تنتج عنها 

نتائج فعلية تكون بمثابة خر وتعزيز ملصالح 
الشعبني الصديقني.

وأض�اف رئي�س الجمهورية أن األس�اس هو 
ان يك�ون العراق بلداً تتمح�ور حوله املصالح 
املش�رتكة لدول املنطقة، وأن ال يكون س�احة 
رصاع لآلخرين، مضيفاً أن العراقيني مرون 
األم�ان  ش�اطئ  إىل  ببلده�م  التوج�ه  ع�ىل 

واالستقرار.
أن رؤيتن�ا ملصالحن�ا  الرئي�س ع�ىل  وش�ّدد 
الوطني�ة تنطل�ق م�ن حماي�ة س�يادة بالدنا 
واس�تقرارها والنأي بها عن سياسة املحاور، 
والعمل املش�رتك مع الجميع من أجل ترسيخ 

السالم وتقدم الشعوب وتطورها.
وق�ال رئي�س الجمهورية “نحن س�عداء بما 
س�معناه من الرئيس ماكرون حول اس�تعداد 
فرنس�ا للتعاط�ي م�ع اس�تحقاقات الع�راق 
ودعمه ملواجهة التحديات السياسية واألمنية 
واالقتصادي�ة الس�يما أن باري�س كانت دوماً 
رشي�كاً اقتصادي�اً فاع�اًل  للع�راق يف مختلف 
املج�االت، كذلك التع�اون والتنس�يق يف إعادة 

أعمار املناطق املحررة.
رئي�س  ماك�رون  الرئي�س  ش�كر  ب�دوره، 
الجمهوري�ة ع�ىل حف�اوة االس�تقبال وك�رم 
الضيافة، مؤكداً التزام فرنس�ا بتطوير روابط 
الصداقة والتعاون مع العراق بش�كل إيجابي 
وبما يخدم املصالح العلي�ا للبلدين الصديقني 
ويؤّم�ن تطلع�ات الش�عبني يف حي�اة مرفهة 

ومستقرة.
اىل ذل�ك، ذكر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء 
يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل 
الرئي�س الفرن�ي إيمانويل ماك�رون، وذلك 
خ�الل زيارته الرس�مية اىل العاصم�ة بغداد، 
وبحث الجانبان تعزي�ز العالقات الثنائية بني 
البلدي�ن الصديق�ني، وس�بل توطي�د التعاون 
املش�رتك بينهما يف مختلف املجاالت، كما بحثا 
التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا الع�راق واملنطقة 

والعالم.
ورحب الكاظم�ي بالرئيس الفرني، وأش�اد 
بالدور الذي لعبته فرنس�ا يف دعم العراق أثناء 

حربه ضد تنظيم داعش اإلرهابي.
كما أش�اد بالعالق�ات التأريخية ب�ني البلدين 
الصديق�ني، مش�را اىل الراك�ة الت�ي تجمع 
العراق وفرنسا يف مجال العالقات االقتصادية 
والثقافية ويف مج�ال تطوير القدرات األمنية، 
وإمكاني�ة تطوي�ر ه�ذه الراك�ة اىل م�دى 

أوسع.
 وب�نّي الكاظم�ي أن الع�راق م�ا زال يعي�ش 
ارتدادات الحرب ض�د اإلرهاب، وتحرير كامل 
أراضي�ه م�ن تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي، مع 
حرص الحكومة عىل تأهيل املناطق املترضرة 
وإعادة جميع النازحني اىل مناطقهم، وتوفر 

األجواء اآلمنة لهم.
وأكد الكاظمي أن االس�تثمار يف مجال الطاقة 
الكهربائية مت�اح أمام الركات الفرنس�ية، 
حي�ث يعان�ي الع�راق م�ن مش�كلة يف إنتاج 
الطاقة الكهربائية، وإمكانية االس�تفادة من 
مفاع�الت الطاقة النووي�ة يف إنتاج الكهرباء، 

يف الوق�ت الذي يتطلع فيه العراق اىل املزيد من 
التعاون املش�رتك ب�ني البلدين، الس�يما يف ما 
يتعلق بإعمار املناطق املحررة وبرنامج إعادة 

النازحني.
م�ن جانبه ع�رّب الرئي�س الفرن�ي إيمانويل 
ماك�رون عن س�عادته لزيارة الع�راق، مؤكدا 
حرص بالده عىل تطوير العالقات الثنائية بني 

البلدين عىل مختلف الصعد.
وأكد ماكرون أن�ه يتطلع اىل تعزيز التعاون يف 
املجاالت العس�كرية والثقافي�ة واالقتصادية 
والصحية، إضافة اىل التعاون يف مجال الرتبية 
والتعلي�م، كم�ا أك�د الت�زام ب�الده بالراكة 

الثنائية بني البلدين.
وب�نّي ماكرون أن العراق يلع�ب دورا مؤثرا يف 
املنطق�ة، مؤكدا دعم فرنس�ا واملجتمع الدويل 
للعراق وهو يواجه تحديات كبرة، يف مقدمتها 

التحديات األمنية.
م�ن جهته، اس�تقبل رئي�س مجل�س النواب 
محمد الحلبويس، الرئي�س الفرني إيمانويل 
ماك�رون؛ ملناقش�ة العالق�ات الثنائي�ة ب�ني 

البلدين، وتفعيل التعاون املشرتك.
اللق�اء، بحس�ب بي�ان ملكت�ب  ويف مس�تهل 
ب الحلبويس بالرئيس الفرني  الحلبويس، رحَّ
يف العراق، مشيدا بجهود بالده يف دعم العراق.

من جهت�ه، عربَّ الرئيس الفرني عن ش�كره 
لحسن االس�تقبال قائال: “حرصُت عىل زيارة 
الع�راق، وه�ي زيارت�ي األوىل ل�ه بع�د ع�دة 
زي�ارات وزارية، وذلك لنعرب عن دعمنا للعراق 
وللمرحلة التاريخي�ة والديمقراطية التي يمر 
به�ا”، مضيف�ا أن “هن�اك تاريخ�اً يربط بني 
بلدينا، ولقد قاتلنا اإلرهاب معا وسنس�تمر”، 
مش�يداً بش�جاعة القوات املس�لحة العراقية. 
كم�ا أكد الرئيس الفرن�ي رغبة بالده بتعزيز 
الراك�ة م�ع الع�راق، معلناً وض�ع خارطة 

طريق مشرتكة للتعاون بني البلدين.
وأك�د الحلب�ويس دع�م الس�لطة التريعي�ة 
للحكوم�ة العراقية؛ م�ن أجل امليض بخطوات 
التع�اون املش�رتك بني البلدين، ال�ذي ينعكس 
عىل مصلح�ة الش�عبني الصديق�ني، كما أكد 
تعزيز الدبلوماس�ية الربملانية، وتفعيل العمل 
النيابي للس�لطتني التريعيتني يف كال البلدين 

الصديقني .
كما أشاد بجهود فرنسا يف دعم العراق بحربه 
ضد داعش، واس�تمرار مالحق�ة فلوله، داعياً 
إىل مزيد م�ن التعاون بني الع�راق وأصدقائه؛ 

لضمان عودة جميع النازحني إىل ديارهم.
الفرن�ي تبن�ي  الرئي�س  م�ن جهت�ه، أك�د 
تنمي�ة اس�رتاتيجية واقتصادي�ة واجتماعية 
وتعليمية، مشرا إىل رضورة التعاون املستمر 
بني البلدي�ن والس�لطتني التريعيتني لتنفيذ 
ه�ذه االس�رتاتيجية، وذلك من خ�الل النواب 
ون ع�ن حاج�ة  باعتباره�م ممثل�ني س�ُيعربرِّ
مناطقهم، مؤكداً أن رئيس الجمعية الفرنسية 
س�يتواصل م�ع س�يادته لتنس�يق التع�اون 
ب�ني الربملان�ني؛ م�ن أج�ل االنط�الق بتطبيق 
االس�رتاتيجية يف عموم مناطق العراق، مشراً 
إىل أن فرنس�ا ت�درك التحدي�ات الت�ي تواج�ه 

العراق، وهي إىل جانبه.
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بغداد/ الزوراء:
امس  الحدودية،  املنافذ  هيأة  يف  مصدر  كشف 
الحدود  يف  املخدرات  ضبط  عدم  سبب  االربعاء، 
هيأة  تلقت  اخر،  جانب  من  مؤخراً.  واملطارات 
االتحاد  بعثة  الحدودية عرضا مغريا من  املنافذ 

األوربي االستشارية يف العراق.
وقال املصدر يف حديث صحفي: ان »عدم ضبط 
بسبب  يأتي  األخرية  الفرتة  يف  املخدرات  تهريب 

عدم عبور اشخاص والسفر من املنافذ الربية«.
وأضاف املصدرن الذي طلب عدم ذكر اسمه: ان 
محكم،  بشكل  مراقبة  اآلن  العراقية  »املطارات 
لذلك هناك صعوبة يف تهريب املخدرات، علما ان 

عمليات التهريب تكون عرب أشخاص«.
من جانب اخر، تلقت هيأة املنافذ الحدودية عرضا 
يف  االستشارية  األوربي  االتحاد  بعثة  من  مغريا 

العراق.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
امس االربعاء: ان » بعثة االتحاد األوروبي أبدت 
لتطوير  املساعدة  لتقديم  الحقيقية  رغبته  عن 
أداء العاملني يف املنافذ الحدودية من خالل تقديم 
املشورة االسرتاتيجية بأعىل املستويات والتدريب 

املنظمات  من  الرشكاء  مع  بالتعاون  والدعم 
والهيئات الدولية«.

وبينت ان »اللواء عمر عدنان الوائيل رئيس هيأة 
املنافذ الحدودية استقبل يف مكتبه بعثة االتحاد 
األوروبي االستشارية يف العراق للتباحث يف آفاق 

اللقاء  وحرض   ، الجانبني  بني  املشرتك  التعاون 
السيدة مدير عام الدائرة اإلدارية واملالية يف هيأة 

املنافذ الحدودية.
التواصل  أهمية  اللقاء،  خالل  الوائيل،  وبني 
االتحاد  وبعثة  الهيأة  بني  املشرتك  والتعاون 

أهمها  عدة  مجاالت  يف  االستشارية  األوروبي 
يف  العاملة  البرشية  املوارد  تطوير  يف  املساعدة 
دورات  يف  زجهم  خالل  من  الحدودية  املنافذ 
التطور  تواكب  ومتقدمة  متخصصة  تدريبية 
واإلدارية  الفنية  مهاراتهم  لتطوير  العلمي 
وتوظيفها بما يخدم اسرتاتيجية العمل يف املنافذ 
الحدود  أمن  عىل  الحفاظ  معترباً  الحدودية، 
رضورة قصوى ونسعى جاهدين لخلق حالة من 
التكامل يف االداء بالتعاون املشرتك بني الجانبني 
وزج الرشكاء اآلخرين كالكمارك وحرس الحدود 

بأعتبارهم حلقات مكملة للعمل الحدودي.
واضاف رئيس الهيأة: أن لبعثة االتحاد األوروبي 
أهمية كبرية ويمكنها تقديم املساعدة يف الدعم 
قنوات  نؤسس  أن  عىل  واملشورة  اللوجستي 
بني  دورية  اجتماعات  لتحقيق  فاعلة   اتصال 
الهيأة  احتياجات  خاللها  من  نحدد  الجانبني 
العليا  الجهات  إىل  عمل  ورقة  شكل  عىل  وتقدم 
لهذا  والرسمي  القانوني  الغطاء  عىل  للحصول 
التعاون. مبينا: أن هيأة املنافذ الحدودية عضواً 
فاعالً ويمثل العراق يف كل نشاطات إدارة الحدود 

املتكاملة.

بغداد/ الزوراء:

وزارة  ترصيحات  النيابية  األزمة  خلية  انتقدت 

التعايش مع جائحة كورونا  إمكانية  الرتبية عن 

ضوابط  وفق  عىل  الجديد  الدرايس  العام  وبدء 

مشددة. وفيما عدت لجنة الرتبية النيابية توصيات 

وغري  باملترسعة  الرتبية  وزارة  يف  األزمة  خلية 

املدروسة،  أكدت الوزارة الرتبية انها مسؤولة عن 

ايجاد الحلول والبدائل للعام الدرايس املقبل.

األزمة  خلية  مقرر  النيابية،  الصحة  عضو  وقال 

تلقت  بيان  يف  املوسوي،  جواد  النائب  النيابية، 

االجتماع  »مخرجات  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 

ومستعجلة  موفقة  غري  الرتبية  لوزارة  االخري 

الصحية  الجهات  من  أي  رأي  تأخذ  لم  كونها 

املختصة بمواجهة الفريوس«.

الوزارة  »توصيات  من  املوسوي  استغرب  فيما 

مع  التعايش  حول  بنودها  إحدى  تتحدث  التي 

من  ليست  القضية  هذه  كون  املميت  الوباء  هذا 

حيث  الصورة،  بهذه  للحديث  الوزارة  اختصاص 

لم  القضية  هذه  ملتابعة  املختصة  الجهات  ان 

لوزارة  فكيف  الفريوس  مع  التعايش  عن  تعلن 

بمثل  تخرج  ان  الرتبويني  ومختصيها  الرتبية 

هكذا توصيات كارثية قد تقود البالد اىل منحدرات 

خطرة«.

لوزارة  يعود  القضية  بهذه  »البت  ان  اىل  واشار 

منظمة  وتعليمات  تقارير  عن  فضال  الصحة، 

الصحة العاملية WHO واملوقف الوبائي والتلقيحي 

الرتبية  لوزارة  يمكن  ال  وعليه  اآلنية،  ومتغرياته 

اتخاذ قرار بأمر ليس من اختصاصها، خصوصا 

يف  ثالثي  دوام  من  الطلبة  مدارس  معاناة  ظل  يف 

الطلبة  املدارس وافتقار اغلب صفوف  الكثري من 

ابسط وسائل حماية  او حتى  التدفئة  اىل وسائل 

القارص مثل زجاج الشبابيك يف  الطلبة من الربد 

بعض األحيان«.

من جهتها، علق عضو لجنة الرتبية النيابية، رعد 

خلية  توصيات  عىل  االربعاء،  امس  املكصويص، 

األزمة يف وزارة الرتبية، عادا إياها مترسعة وغري 

مدروسة.

وقال املكصويص يف ترصيح صحفي: إن “توصيات 

يخص  بما  االخرية  الرتبية  وزارة  يف  األزمة  خلية 

وغري  مترسعة  العاملية  الجائحة  مع  التعايش 

مدروسة بناًء عىل ما هو موجود عىل االرض من 

معطيات”.

أألبنية  قلة  يعاني  األساس  من  “البلد  أن  وأضاف 

اكتظاظ  عن  فضال  الرتبوية،  والكوادر  املدرسية 

الصفوف بما يفوق الـ ٦٠ طالبا يف الصف الواحد، 

الدوام  بنظام  تستعني  الوزارة  جعل  الذي  االمر 

الثالثي وحتى الرباعي”.

وأشار املكصويص إىل أن “جعل الطاقة االستيعابية 

ان  تكاد  مهمة  فقط  طالبا   ١٥ بـ  الواحد  الصف 

تكون مستحيلة، وعىل الوزارة إعادة النظر بهذه 

التوصيات”. 

االربعاء،  امس  الرتبية،  وزارة  أكدت  جهتها،  من 

للعام  والبدائل  الحلول  ايجاد  عن  مسؤولة  انها 

الدرايس املقبل.

وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق يف حديث 

صحفي: ان »هناك مجموعة من التوصيات رفعتها 

الرتبية  وزير  مستشار  برئاسة  املشكلة  اللجنة 

الرتبية املسؤولة عن  وعضوية عدد من مديريات 

اعداد خطة للعام الدرايس الجديد«. مبيناً ان »من 

ولكل  كورونا  مع  التعايش  هي  التوصيات  ضمن 

ملدة 3٠  الدرس  يكون  وان  فقط،  ١٥ طالباً  صف 

توصيات  وجميعها  دقيقة   4٥ عن  بدال  دقيقة 

تنتظر املصادقة عليها من قبل وزير الرتبية الذي 

لم يصادق عليها حتى االن«.

هنالك  تكون  ان  املمكن  »من  انه  فاروق  وأضاف 

التعليم  مثل  الرتبوية  للعملية  ساندة  بدائل 

يكون  ال  قد  االلكرتوني  التعليم  لكن  االلكرتوني 

»املراحل  ان  موضحا  املراحل«،  لجميع  مالئماً 

االعدادية من املمكن ان لديها القدرة والقابلية عىل 

التالميذ  لكن  االلكرتوني،  التعليم  من  االستيعاب 

التعليم  من  استيعابهم  يف  صعوبة  هناك  الصغار 

وكل  االبتدائي  االول  الصف  وخاصة  االلكرتوني، 

التعلم  العراقي  الطالب  عىل  تصعب  االمور  هذه 

بهذه الطريقة«.

وزارة  من  تطبق  آلية  هناك  »ستكون  انه  وتابع 

معالجات  لخلق  موجودة  الوزارة  ألن  الرتبية 

التعليم والوزارة هي  وحلول من اجل عدم توقف 

املعوقات«، مبيناً  الحلول وتجاوز  الكفيلة بايجاد 

انه »عندما نتحدث عن معطيات عىل ارض الواقع 

هناك  يوم  كل  يف  الوبائي  املوقف  نتابع  ونحن 

مقرتحات ربما تم وضعها لكن ال يتم العمل بها 

النها ال تتالءم والوضع الحايل«.

بغداد/ الزوراء:
هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  كشفت 
النزاهة، امس األربعاء، عن تفاصيل 
يف  ذتهما  نفَّ اللتني  الضبط  عمليتي 
بمحافظة  الشمايل  قرص  أم  ميناء 
ضبط  من  نها  تمكُّ ُمبّينة  البرصة، 
ُمخلِّصني گمرگـّيني و)2٥( شاحنة 

ممنوعٍة  غذائيٍة  موادَّ  عىل  تحتوي 
من االسترياد.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 
من  عمل  “فريق  إن  منه:  نسخة 
انتقل  الذي  البرصة  تحقيق  مديرية 
ودور  الشمايل  قرص  أم  ميناء  إىل 
ن  تمكَّ للمتهمني،  العائدة  السكن 

گمرگـّيني؛  ُمخلِّصني  ضبط  من 
الخاصة  األوليات  بتزوير  لقيامهما 
بالتصاريح الگمرگية لغرض تهريب 
العملية  أن  موضحة  السيارات، 
أسفرت عن ضبط معامالٍت گمرگيٍة 
أعضاء  وتواقيع  أختام  عىل  تحتوي 
من  وعدٍد  الگمرگي  الكشف  لجان 

العجالت”.
املديريَّة  عمل  “فريق  أن  وأضافت 
ضبط  من  منفصلٍة  بعمليٍَّة  ن  تمكَّ
)2٥( شاحنة نوع )براد( تحتوي عىل 
االسترياد  من  ممنوعة  غذائية  مواد 

تمَّ إخفاؤها؛ بقصد تهريبها”.
أنه “تمَّ تنظيم محرضي  وأوضحت 

بالعمليَّـتني،  أصوليَّني  ضبٍط 
األوليات واملتهمني  وعرضهما رفقة 
قـايض  السّيد  عىل  األوىل  العملية  يف 
ة  املُختـصَّ التحـقيق  محـكمة 
البـصـرة  يف  النـزاهة  بقـضايا 
ة  ذمَّ املُتَّهمني عىل  توقيف  قرَّر  الذي 

التحقيق”. 

بغداد/ الزوراء:
أكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، امس االربعاء، 
مناطق  إىل  النازحة  اإليزيدية  العوائل  آالف  عودة 

سكناها يف قضاء سنجار.
»الزوراء«:  عليه  اطلعت  بيان  يف  الجبوري  وقال 
يف  يزالون  ال  اإليزيديني  من  الكثري  “هنالك  إن 
اجتماع  “تم عقد  أنه  إىل  محافظة دهوك”، الفتا 

الوزراء  رئيس  وفد  مع  املاضية  األيام  خالل 
ونائب قائد العمليات املشرتكة الفريق عبد األمري 
عودة  لتسهيل  سنجار،  يف  ومستشاريه  الشمري 

النازحني اإليزيديني”.
وأضاف الجبوري أنه “تم االتفاق عىل نقاط عدة، 
منها تخصيص ميزانية محددة، لغرض مساعدة 

العوائل عىل العودة وتقديم الخدمات لهم”. 

بغداد/ الزوراء:

اعلن معاون مدير دائرة بلدية قضاء الفلوجة 

الدليمي،  شكر  محمد  الخدمات،  للشؤون 

اداء  لتقيم  لجنة  تشكيل  عن  االربعاء،  امس 

مدينة  يف  العاملة  االستثمارية  الرشكات 

الفلوجة .

وقال الدليمي يف ترصيح صحفي: إن “حكومة 

الفلوجة  بلدية  دائرة  مع  وبالتنسيق  املحلية 

الرشكات  اداء  لتقيم  مختصة  لجنة  شكلت 

مدينة  يف  عملها  يف  املتلكئة  االستثمارية 

بصدد  القانونية  االجراءات  واتخاذ  الفلوجة، 

عليها  املتفق  للرشوط  مخالفة  رشكة  كل 

ضمن خطة الحكومة املحلية تشديد الرقابة 

العاملة يف  االستثمارية  الرشكات  عىل جميع 

املحافظة”.

كافة  تتخذ  سوف  اللجنة  ان”  واضاف 

املتلكئة  الرشكات  بحق  القانونية  االجراءات 

التعامل معها ووضعها ضمن القائمة  وعدم 

السوداء”، مبينا ان “اللجنة سرتفع توصيتها 

اىل  العاملة  اداء الرشكات االستثمارية  بصدد 

القانونية  االجراءات  التخاذ  املعنية  اللجان 

بحق الرشكات املتلكئة يف مهام عملها”.

لتقيم  لجنة  “تشكيل  أن  إىل  الدليمي  وأشار 

مدينة  يف  العاملة  االستثمارية  الرشكات  اداء 

العرشات  انطالق  مع  بالتزامن  جاء  الفلوجة 

من املشاريع الخدمية “.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت امانة بغداد، امس األربعاء، عن امتالكها جملة من املشاريع الخدمية املهمة واإلسرتاتيجية 

التي تنتظر التخصيصات املالية للمبارشة بها
اكتملت  املشاريع  هذه  من  “كثريا  إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  األمانة  وقالت 
امانة  وضعت  حيث  االكساء،  ومشاريع  الرابع  الحلقي  الطريق  مثل  ومخططاتها  تصاميمها 

بغداد يف خططها تبليط جميع مناطق بغداد غري املبلطة وإعادة اكساء املترضر”.
وأشارت إىل أن “من بني املشاريع توسيع مشاريع املاء واملجاري وغريها من االعمال واملشاريع 

االخرى املختلفة التي تنتظر التعزيز والتخصيصات املالية إلطالقها”. 

بغداد/ الزوراء:  

الجريمة،  مكافحة  من  أمنية  قوة  ألقت 

لبيع  يروج  متهم  عىل  القبض  األربعاء،  امس 

األسلحة عرب مواقع التواصل االجتماعي.

»الزوراء«  تلقت  الداخلية  لوزارة  بيان  وذكر 

ورصد  متابعة  خالل  »من  إنه  منه:  نسخة 

مالحظة  تمت  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

الخفيفة  األسلحة  لبيع  بالرتويج  يقوم  متهم 

املوافقات  استحصال  وبعد  واملتوسطة، 

القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص من 

الداخلية  وزارة  يف  االستخبارات  وكالة  مفارز 

وتم  املنظمة،  الجريمة  باستخبارات  املتمثلة 

إلقاء القبض عليه بعد نصب كمني محكم له 

 .RBG7 وضبط بحوزته )٥( قاذفات نوع

التوقيف  املتهم يف  اودع  اىل »هذا وقد  وأشارت 

وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.

بغداد/ الزوراء:

وادي  يف  لداعش  انفاق  وثالثة  وكر  تدمري  عن  االربعاء،  امس  االمني،  االعالم  خلية  أعلنت 

حشيشه بكركوك.

ملعلومات استخبارية دقيقة،  إنه »وفقاً  الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه:  وقالت 

قوة من اللواء 4٥ بالفرقة الحادية عرشة يف املقر املتقدم لقيادة العمليات املشرتكة يف كركوك، 

تنفذ واجب تفتيش يف وادي حشيشه«.

واضافت ان »القوة تمكنت من تدمري وكر وثالثة انفاق، كما عثرت عىل اربع عبوات ناسفة 

عىل شكل صفائح، وقد تم التعامل مع املواد املضبوطة أصولياً«.

بغداد/ الزوراء:
وجه وزير الصحة، حسن التميمي، امس 
يف  الوبائي  املستشفى  بافتتاح  األربعاء، 

املثنى وإدخاله للعمل.
تلقت  للوزارة،  مقتضب  بيان  وذكر 

الصحة  »وزير  أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الوبائي  املستشفى  بافتتاح  وجه  والبيئة 

يف محافظة املثنى وإدخاله للعمل«.
وأضاف البيان أن »املستشفى نفذ من قبل 

وزارة الصحة«.

بغداد/ الزوراء:
اكد عضو لجنة االمن الدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، امس األربعاء، أن الوضع 

االمني يف البالد ليس عما يرام، مشريا إىل أن هيبة الدولة مفقودة.
وقال الركابي يف حديث صحفي: ان” الوضع االمني يف البالد ليس عما يرام”، مبينا ان 
“وضع املحافظات الجنوبية معروف يف ظل التظاهرات واستخدام اساليب غري صحيحة، 
ما  ودياىل،  الدين  صالح  ومنها  الغربية  املحافظات  بعض  يف  الحرج  الوضع  عن  ناهيك 

يستدعي متابعة دائمة لالوضاع من قبل القيادات االمنية واالستخبارية”.
واضاف الركابي ان” هيبة الدولة مع األسف غري موجودة يف الشارع  العراقي”، الفتا 
اىل “اهمية فرض القانون والسلطة، وان يكون لرجل االمن احرتامه وهيبته من خالل 

تطبيق مشدد لكل القوانني “.
التي تسببت يف سقوط  االمنية  الخروقات  تكرارا ملسلسل  العراقية  املحافظات  وتشهد 

ضحايا خالل االسابيع املاضية. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة االنبار، عيل داود الدليمي، امس االربعاء، 
خلفية  عىل  الصناعية  واملدن  السيارات  معارض  عىل  االمنية  االجراءات  تشديد  عن 

انفجار عجلة ملغمة يف الحي الصناعي يف مدينة الرمادي .
عقدت  املختلفة  بصنوفها  االمنية  “القوات  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الدليمي  وقال 
اجتماعا يف مبنى قائممقامية قضاء الحبانية رشقي مدينة الرمادي، ملناقشة اعادة 
معارض  عىل  االمنية  االجراءات  وتشديد  املدينة،  احياء  يف  االمنية  القوات  انتشار 
السيارات واملدن الصناعية، ومراقبة عمل الورشات الصناعية من خالل تفعيل الجهد 

االستخباراتي”.
والفرعية  الرئيسية  الطرق  عند  امنية  سيطرات  نرشت  االمنية  القوات  ان”  واضاف 
خرق  اي  وقوع  دون  للحيولة  الصناعية  واملناطق  السيارات  معارض  اىل  املؤدية 

امني”.
ارقاما  التي ال تحمل  العجالت  وأوضح أن “القوات االمنية شددت من اجراءات عىل 
أن  إىل  العجالت”، مشريا  اصولية ومحاسبة كل من يقوم بوضع تضليل عىل زجاج 
“هذه االجراءات جاءت عىل خلفية انفجار عجلة ملغمة يف الحي الصناعي يوم امس 

االول«.

بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  امس  الشعبي،  الحشد  كشف 
لتأمني  عسكرية  عمليات   ١٠ اجراء  عن 
بمحافظة  مناطق   ٦ يف  النازحني  عودة 

دياىل.
للحشد  دياىل  محور  باسم  الناطق  وقال 
ترصيح  يف  الحسيني،  صادق  الشعبي، 
صحفي: ان” الحشد الشعبي يعد اعادة 
خالل  من  ويسعى  اولوية،  النازحني 
دياىل”،  يف  ملفهم  لحسم  الجهود  توحيد 
عمليات   ١٠ اجرى  “الحشد  أن  مبينا 
عسكرية خالل االسابيع املاضية لتأمني 
يف  لتكون  محررة  مناطق   ٦ وتمشيط 

وضع مطمنئ لعودة االهايل إليها”.
االف   3 من  “اكثر  ان  الحسيني  واضاف 

يف  منازلها  اىل  اعادتها  تمت  نازحة  ارس 
بسبب   2٠2٠ الجاري  العام  خالل  دياىل 
املبارش  وتدخله  الشعبي  الحشد  جهود 
وتأمني  االشكاالت  من  الكثري  حسم  يف 
لرفع  الهنديس  الجهد  خالل  من  مناطق 

املقذوفات وتمشيط الدور”.
وأوضح أن “الحشد يسعى بكل جهوده 
الجهات  مع  والتنسيق  تبقى  ما  إلعادة 
التي  االشكاالت  كل  لحل  الحكومية 
تعرتض عودة ما تبقى، خاصة وان الكثري 
منهم دمر داعش االرهابي منازلهم بعد 

.”2٠١4
تموز  خالل  اعاد  الشعبي  الحشد  وكان 
واب املئات من االرس النازحة اىل منازلها 
يف املقدادية والسعدية واطراف خانقني . 

املنافذ تكشف سبب عدم ضبط املخدرات يف احلدود واملطارات مؤخرًا
تلقت عرضا مغريا من بعثة االحتاد األوربي

انتقادات نيابية حول توصيات وزارة الرتبية خبصوص العام الدراسي املقبل

نينوى تعلن عودة آالف العوائل اإليزيدية 
إىل سنجار

تشكيل جلنة لتقييم أداء الشركات 
االستثمارية يف الفلوجة

أمانة بغداد: لدينا مشاريع تنتظر 
التخصيصات املالية

اعتقال متهم ببيع األسلحة عرب مواقع 
التواصل يف بغداد

تدمري وكر وثالثة أنفاق لداعش 
يف كركوك

النزاهة تضبط خملصني كمركيني و)25( شاحنة يف أم قصر الشمالي

الرتبية ترد بتحٍد الصحة توجه بافتتاح املستشفى الوبائي يف 
املثنى وإدخاله للعمل

الدفاع النيابية: الوضع األمين يف البالد 
ليس على ما يرام

األنبار تفرض إجراءات مشددة على معارض 
السيارات واملدن الصناعية

احلشد: أجرينا 10 عمليات عسكرية لتأمني 
عودة النازحني يف دياىل
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أعلن تسلمه عروضا إلنشاء أنبوب البصرة - العقبة الدوالر يسجل استقرارا يف األسواق 
احمللية

الرشيد يعلن انتهاء فرتة إمهال 
استقطاع األقساط خالل احلظر

No: 7318  Thu  3  Sep  2020العدد: 7318    الخميس  - 3  ايلول  2020

بغداد/ الزوراء:
 أكد مق�رر اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
أحم�د الصف�ار، ام�س األربع�اء، ان 
اختصاص اللجن�ة منحرص يف وضع 
معايري واطر لسلم الرواتب، مشرياً إىل 
أن وضع السلم من الناحية القانونية 
والدستورية م�ن اختصاص السلطة 
التنفيذية )رئاس�ة الحكومة ووزارة 
املالية( مع االسرتش�اد برأي السلطة 

الترشيعية.
وق�ال الصفار، يف ترصي�ح صحفي: 
ان سل�م الروات�ب ال يوض�ع بش�كل 
عشوائ�ي وتحكم�ه معاي�ري وأسس 
لتحقي�ق العدال�ة يف توزي�ع الدخ�ل 
الشخصية،  األم�ور  ومراعاة بع�ض 

إذ ال يمك�ن ان تكون جمي�ع الرواتب 
ع�ى  وسيعتم�د  نفس�ه،  باملست�وى 

الشه�ادة والخدمة ون�وع العمل الذي 
يؤدي�ه املوظ�ف، فض�ا ع�ن الرقعة 

الجغرافية.

وأض�اف: ان السياق املتب�ع أن تقرتح 
الحكومة سلم�اً للروات�ب وترسله اىل 
اللجنة املالية لدراسته واملوافقة عليه.

وبش�أن م�ا ُيت�داول عن سل�م جديد 
اللجن�ة  ان  الصف�ار:  ب�ن  للروات�ب، 
اجتمع�ت قب�ل اي�ام ولم يت�م عرض 

املوضوع أصا او الحديث فيه.
 وك�ان عض�و اللجنة املالي�ة النيابية، 
احمد حمة رش�يد، قد كشف عن عزم 
لجنته اعتم�اد آلية جدي�دة يف موازنة 
عام 2021 فيم�ا يتعلق بتخصيصات 

رواتب املوظفن.
وأض�اف رش�يد: أن�ه يف ظ�ل ارتف�اع 
أسعار النفط وتحس�ن واردات املنافذ 
الحدودي�ة، ف�إن هذه املشكل�ة ستتم 
معالجته�ا تدريجي�اً خ�ال األش�هر 
املقبلة. الفتا إىل: أننا سنعمل يف موازنة 
ع�ام 2021 ع�ى وض�ع آلي�ة مائمة 
لتخصيصات الروات�ب أكثر مما عليه 

اآلن.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة النفط، امس األربعاء، 
ع�ن مس�اٍع لفتح ح�وار م�ع دول 
أوب�ك إلعف�اء بغ�داد م�ن تخفيض 
كميات التصدير، يف حن أش�ارت إىل 
إقليم كردست�ان بعمليات  استمرار 
التصدير من دون الرجوع للحكومة 

االتحادية.
وق�ال وزي�ر النف�ط، احس�ان عبد 
إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الجب�ار، 
»هن�اك مساعي إلعف�اء العراق من 
اتف�اق تخفي�ض كمي�ات التصدير 
يف أوب�ك، إذ تم�ت مفاتح�ة جمي�ع 
وزراء املنظم�ة م�ن املنتجن الكبار 
يف ثاثة اجتماعات متتالية بإعفائه 
خ�ال الربع األول لعام 2021 لطلب 
املساع�دة، لك�ن ال�وزارة ستلت�زم 
بالتخفي�ض خ�ال األش�هر الثاثة 

املقبلة«.
ويف سياق منفصل، لفت عبد الجبار 
ي�زال  ال  كردست�ان  »إقلي�م  أن  إىل 
مستمراً بعمليات التصدير من دون 

الرجوع للحكومة االتحادية«.
م�ن جانب أخر، أكد عب�د الجبار أن 
»ال�وزارة ب�ارشت تسل�م العروض 
التجاري�ة والفني�ة الخاصة بإنشاء 
انب�وب تصدير النف�ط الخام برصة 
� عقب�ة بطاق�ة ملي�ون برمي�ل«، 
متوقع�اً أن »يشهد الرب�ع األول من 
الع�ام املقبل إحال�ة املرشوع بشكل 

كامل ليتسنى بعدها املبارشة به«.
وأشار إىل أن »االنبوب سيمتد ملسافة 
1700 كيل�و مرت، يك�ون التنفيذ يف 
الجانب العراق�ي عى نفقة الوزارة، 
أم�ا يف الجان�ب األردن�ي فسيك�ون 
عى ش�كل استثمارات«، مضيفاً أن 
»نج�اح امل�رشوع سيعج�ل بإعادة 

تأهيل خط جيهان الرتكي.«
يذك�ر أن الع�راق تعه�د بتخفي�ض 
إنتاج�ه النفط�ي إىل ملي�ون و250 
ألف برميل يومياً لكل من شهري آب 
وأيلول نتيجة ع�دم التزامه السابق 
بتخفي�ض اإلنت�اج يف ش�هري ايار 

وحزيران.

ويعاني العراق نقصاً كبرياً يف إيراداته 
املالية نتيجة انخفاض أسعار النفط 
والت�ي وصلت إىل أقل م�ن 20 دوالراً 
للربميل الواحد مما دفعه لاقرتاض 
لدفع رواتب املوظفن خال شهري 

ايار وحزيران.
م�ن جان�ب متص�ل، امتث�ل العراق 
بخف�ض اإلنتاج النفطي بعد أن بلغ 
أعى مستوياته يف شهر آب املايض.. 

وفقاً لرويرتز.
وذك�رت ان مسح�اً أجرت�ه تبن ان 
يف  املتأخري�ن  ونيجريي�ا  »الع�راق 
االلت�زام باتفاق اوبك + السابق فإن 
كليهم�ا قلص اإلنتاج، إذ بلغ امتثال 
العراق اع�ى مستوياته يف السنوات 

االخرية«.
واضاف�ت ان�ه »رغ�م قي�ام العراق 
بخفض اإلنتاج إال انه لم يرق لحجم 
تعه�ده بعد ومازال�ت نيجرييا، رغم 
تحس�ن االمتث�ال كث�ريا، ال تحقق 

مستوى االلتزام الكامل«.
وك�ان العراق ق�د تعه�د بتخفيض 

إنتاج�ه النفط�ي اىل ملي�ون و250 
الف برميل يوميا لكل ش�هر من آب 

وأيلول بسبب ع�دم التزامه السابق 
يف شهري أيار وحزيران.

بغداد/ الزوراء:
العمل�ة  أس�واق  سجل�ت 
الع�راق، ام�س  األجنبي�ة يف 
بسع�ر  استق�راراً  االربع�اء، 
األمريك�ي  ال�دوالر  رصف 
مقابل الدين�ار العراقي وهو 

ذاته لألسبوع الثاني.
وكان�ت أسع�ار بي�ع ورشاء 

ال�دوالر يف رشك�ات ومكاتب 
سع�ر  كاآلت�ي:  الصريف�ة، 
البيع للدوالر الواحد 1232.5 
دين�اراً، أي 123 ألف�اً و250 
أم�ا  دوالر.  للمائ�ة  دين�اراً 
سعر الرشاء للدوالر 1222.5 
دين�اراً، أي 122 ألف�اً و250 

ديناراً للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرش�يد، امس 
انته�اء فرتة  األربع�اء، ع�ن 
األقساط  إمه�ال استقط�اع 

خال حظر التجوال .
وق�ال امل�رصف يف بي�ان ل�ه 
نسخ�ة  »ال�زوراء«  تلق�ت 
منه: إن “ف�رتة اإلمهال التي 
اقره�ا مجلس إدارة املرصف 
ملجل�س  العام�ة  واألمان�ة 

ال�وزراء خال ف�رتة الحظر 
انتهت يف ١/٦/٢٠٢٠ “.

ودعا امل�رصف املقرتضن إىل 
امل�رصف  ف�روع  “مراجع�ة 
للتسدي�د م�ا بذمته�م م�ن 
أقس�اط مرتاكم�ة “، مبين�ا 
أنه “خاف ذلك سيتم الحجز 
عى رات�ب الكفيل واحتساب 
فوائ�د تأخريي�ة مم�ا تثق�ل 

كاهل املقرتض”. 

املالية النيابية: سلم الرواتب ال يوضع عشوائيا وحتكمه معايري 
لتحقيق العدالة 

العراق يكشف عن مساٍع إلعفائه من اتفاق أوبك لتخفيض كميات التصدير

 الصناعة والنفط تؤكدان املضي بتنفيذ ثالث أضخم مشروع يف املنطقة   
يضع العراق على أعتاب مرحلة جديدة

بغداد/ الزوراء:
ش�دد الخبري االقتصادي، إحس�ان الكناني، عى 
أهمي�ة الغ�از العراقي يف تعظيم م�وارد املوازنة 
بدال من االعتم�اد الكيل عى بيع النفط، الفتا إىل 
ان العراق يمتلك ثروة غازية كبرية غري مستغلة 

بالشكل الصحيح.
وقال الكنان�ي، يف ترصيح صحفي: ان “ العراق 
يمتل�ك غازا بكميات كبرية جدا، لكنه يحرق ولم 
يتم استغاله، حيث ان الغاز املكتشف يمثل 10% 

مما هو موجود ضمن الرقع االستكشافية”.
وأض�اف ان “الغ�از بإمكان�ه ان يك�ون رديف�ا 
للنف�ط يف تعظي�م إي�رادات املوازن�ة، خاصة ان 
الع�راق يعتم�د عى النف�ط بنسبة تتج�اوز ال� 
%85، يف ح�ن ان الغ�از بإمكان�ه تحقيق اكثر 
من 25 % من اإليرادات، يف حال استغل بالشكل 

الصحيح”.
وب�ن ان “هن�اك إي�رادات خارجي�ة وتقاعس�ا 
داخليا ع�ن استغال الغ�از بالش�كل االمثل، إذ 
يف�رتض زي�ادة محطات وق�ود الغ�از من اجل 
زي�ادة اإلي�رادات املحلي�ة، وكذلك ضم�ان عدم 

حاجة العراق لاقرتاض”. 

بغداد/ الزوراء:
منه�ل  الصناع�ة،  وزي�ر  أك�د 
الخباز، ام�س األربعاء، حرص 
وزارتي الصناع�ة والنفط  عى 
تنفي�ذ ه�ذا م�رشوع النرباس 
البرتوكيمياوي�ة  للصناع�ات 
ال�ذي ُيع�د أح�د ثال�ث أضخم 
م�رشوع يف املنطق�ة وش�مال 
العراق عى  أفريقيا، وسيض�ع 
أعت�اب مرحلة جدي�دة، واعدة 
تع�زز موقعه يف ه�ذه الصناعة 

عى الصعيد العاملي.
وق�ال الخب�از يف بي�ان تلق�ت 
ان  من�ه:  نسخ�ة  »ال�زوراء« 
يف  الصناع�ة  وزارة  “نسب�ة 
املشاركة يف املرشوع )25.5%( 
اىل جان�ب وزارة النف�ط نسبة 
و)49%(   ، أيض�اً   )25.5%  (
لرشك�ة ش�ل العاملي�ة ، حي�ث 
سبق ان عقدت عدة اجتماعات 
بن الوزارتن ك�ان آخرها يوم 
 ٢٠٢٠  /  ٨  /  ٢٧ الخمي�س 

بحضور وزير الصناع واملعادن 
ووزير النفط والك�وادر الفنية 
يف الوزارت�ن لبح�ث معوق�ات 
تأخ�ره  واسب�اب  امل�رشوع، 
لسن�وات طويلة، وت�م االتفاق 
عى ان تقوم اللج�ان الفنية يف 
الوزارت�ن بتقدي�م ورقة عمل 
يوم�ا   ١٥ وخ�ال  تفصيلي�ة 
لغ�رض الترسي�ع باإلج�راءات 
لغ�رض  العقب�ات  وتذلي�ل 
التعاقدي�ة  باإلج�راءات  الب�دء 
والقانونية مع األطراف املعنية 

قبل نهاية هذا العام”..
وزي�ر  أب�دى  جانب�ه،  م�ن 
النف�ط، احس�ان عب�د الجبار، 
“استعداد وزارة النفط لتغطية 
احتياج�ات املرشوع م�ن الغاز 
املغ�ذي للم�رشوع، وعى طول 
فرتة سن�وات التشغي�ل، سواء 
للم�رشوع أو لتشغي�ل وحدات 

توليد الطاقة الكهربائية”.
وأضاف عبد الجبار ان “الطاقة 

اإلنتاجية املخطط لها للمرشوع 
 ) أيثيل�ن  )الب�ويل  م�ادة  م�ن 
تبل�غ ) ملي�ون و800 الف طن 

سنوياً(، وهي املادة التي تشهد 
نمواً وطلب�ا متزايدا يف األسواق 
العاملية، وهو ما يحقق إيرادات 

مالي�ة كب�رية لخزين�ة الدول�ة 
مستقب�ا وتك�ون ج�زءا م�ن 

الدخل القومي العراقي”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن البن�ك املرك�زي العراقي، امس 
األربع�اء، ع�ن بيع�ه أكثر م�ن 234 
 37 وبمشارك�ة  دوالر،  ملي�ون 

مرصفا.
وبلغ�ت مبيع�ات البنك، ي�وم امس، 
234 مليونا وأكثر من 527 الف دوالر 

غطاه�ا البن�ك بسع�ر رصف أساس 
بلغ 1190 دينار لكل دوالر.

لتعزي�ز  البن�ك  مبيع�ات  وكان�ت 
األرصدة يف الخارج عى شكل حواالت 
البن�ك  واعتم�ادات، والت�ي غطاه�ا 
 1190 بل�غ  بالكام�ل بسع�ر رصف 
دين�ار ل�كل دوالر واح�د، ق�د بلغ�ت 

أم�ا  220 ملي�ون دوالر.  اكث�ر م�ن 
إجمايل البيع النق�دي فكان أكثر من 
13 مليون دوالر. فيم�ا بلغت إجمايل 

املبيعات الكلية 234.527.758.
فيم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن املص�ارف 
ال�بالغة 37 مرصفا املشاركة يف مزاد 

العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن م�رصف الرافدي�ن، ام�س األربع�اء، ع�ن إكمال 
إج�راءات رصف رواتب اغلب موظفي دوائر ومؤسسات 
الدولة لشهر اب. وقال املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان 
تلقت »ال�زوراء« نسخة منه: انه “تم توزيع املستحقات 
املالية ألغلب موظفي دوائر الدولة واملوطنة رواتبهم عى 
مرصفن�ا عن طري�ق أدوات الدفع اإللكرتوني”. وأش�ار 
البي�ان إىل أن “ماكات اإلدارة العامة وفروعها استنفرت 
جهوده�ا يف اإلرساع بانج�از رصف الروات�ب الكرتوني�ا 
والذي�ن تواج�دوا يف أماكن عمله�م وحرصا من املرصف 
عى رصف املستحقات املالية ملستحقيها يف الوقت املحدد 

لها”. 

املركزي يبيع 234 مليون دوالر يف مزاد العملة

الرافدين: اكتمال صرف رواتب أغلب املوظفني 
لشهر آب

اقتصادي يشدد على أهمية الغاز يف تعظيم إيرادات 
املوازنة

بغداد/ الزوراء:
عق�دت هيئ�ة ال�رأي يف وزارة التخطي�ط، ام�س 
األربع�اء، جلسته�ا الخامسة لع�ام 2020 برئاسة 
الوزي�ر خال�د بتال النج�م. وجرى خ�ال الجلسة، 
بحسب بيان ل�وزارة التخطي�ط، مناقشة عدد من 
القضاي�ا املعروض�ة يف ج�دول األعمال، م�ن بينها 
إج�راءات دعم القطاع الخ�اص، واتخذت القرارات 
والتوجيه�ات الازم�ة بشأنه�ا. وأك�د الوزي�ر، يف 
مسته�ل الجلسة: أن املرحل�ة الراهنة التي يمر بها 
الع�راق تتطل�ب مضاعف�ة الجهود وزي�ادة وترية 
العم�ل وتسهي�ل اإلج�راءات، السيما فيم�ا يتعلق 
بمهام وزارة التخطيط، املتعلقة بمتابعة املشاريع 
املستمرة، ومساعدة الوزارات واملحافظات يف تنفيذ 
تلك املشاريع، فضا ع�ن جهود الوزارة يف املجاالت 
األخ�رى، املرتبطة بدعم وتطوي�ر القطاع الخاص، 

وتسهيل إجراءات تسجيل وتصنيف املقاولن.
وطال�ب، بت�ال، ب�رورة إي�اء قضاي�ا املوظفن 
اهتماما خاصا من قب�ل قيادات الوزارة، من خال 
وض�ع آلية مناسب�ة للمقاب�ات األسبوعية، سعيا 
لتوف�ري أج�واء مستقرة للعم�ل يف أجه�زة ودوائر 
ال�وزارة. وناقش�ت الهيئ�ة إجراءات دع�م القطاع 
الخاص العراقي وتمكينه من أداء مهامه التنموية 

بالرشاكة مع القطاع العام.

التخطيط تناقش إجراءات 
دعم القطاع اخلاص

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق 
ل�اوراق املالي�ة، ام�س االربع�اء، 

منخفضا بنسبة )0.97%(.
وج�اءت مؤرشات الت�داول لسوق 
لي�وم  املالي�ة  ل�ألوراق  الع�راق 
ام�س كما ي�يل: بلغ ع�دد االسهم 
 )1.457.446.592( املتداول�ة 
سهما، بينما بلغ�ت قيمة االسهم 

)932.897.915( دينارا. 
واغلق مؤرش االسع�ار ISX 60 يف 

جلسة امس عى )467.47( نقطة 
ع�ن   )0.97%( بنسب�ة  مرتفع�ا 
اغاقه يف الجلس�ة السابقة البالغ 

)472.05( نقطة.
وت�م ت�داول اسه�م )31( رشك�ة 
م�ن اص�ل )105( رشك�ة مدرجة 
يف السوق، واصب�ح عدد الرشكات 
املوقوف�ة بقرار من هيئ�ة االوراق 
املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )23( رشكة.
وبل�غ ع�دد االسه�م املش�رتاة من 

يف  العراقي�ن  غ�ري  املستثمري�ن 
الس�وق النظام�ي )209( ماي�ن 
سهم بقيمة بلغ�ت )141( مليون 
دينار من خال تنفيذ )38( صفقة 

عى اسهم اربع رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م املباعة 
م�ن املستثمرين غ�ري العراقين يف 
الس�وق النظام�ي  مليون�ي سهم 
بقيم�ة بلغ�ت ملي�ون دين�ار من 
خ�ال تنفيذ 13 صفقة عى اسهم 

13 رشكة.

بغداد/ الزوراء:
دع�ت النائبة عالي�ة نصيف، امس 
األربعاء، وزارة االتصاالت إىل اعادة 
ط�رح مشاري�ع ال�� FTTH يف كل 
املحافظ�ات وإتاح�ة الفرصة لكل 
لاستثم�ار،  املرخص�ة  الرشك�ات 
الرسي�ع  النه�وض  به�دف  وذل�ك 
به�ذا القطاع، مبين�ة أن التأخري يف 
ه�ذا املوضوع غري م�ربر خصوصاً 
بوج�ود خدم�ة انرتنت سيئ�ة جداً 
يف الع�راق . وقال�ت نصيف، يف بيان 
تلق�ت »ال�زوراء« نسخ�ة منه: إن 
»الرشكة العام�ة لاتصاالت كانت 
ق�د طرح�ت يف وقت ساب�ق عطاء 
تشغيل مرشوع ال� FTTH لتشغيل 
150 الف خط من مرشوع القرض 
الط�رح  صيغ�ة  لك�ن  اليابان�ي، 

ولألس�ف تش�ري إىل أن الجهة التي 
ستف�وز بهذا املرشوع ه�ي الجهة 
نفسها املسيط�رة عى هذا القطاع 
يف الع�راق، وهي تحال�ف )إيرثلنك 
- سك�وب سكاي - ن�وروز(، وهذا 
احتك�ار واضح لقط�اع االتصاالت 
واالنرتنت يف العراق«. وأوضحت أن 
»هذا امل�رشوع فيما لو ت�م تنفيذه 
بمست�وى  االرتق�اء  يف  سيسه�م 
الخدم�ة ويخلق فرص عمل جديدة 
التكنولوجي�ا،  قط�اع  يف  للشب�اب 
ولك�ن تحال�ف الرشك�ات الث�اث 
يسعى للف�وز به وب�أي ثمن ليس 
بهدف تنفيذه، وإنما بهدف تعطيله 
لتضمن هذه الرشكات عدم املساس 
بآلية عملها التي اليستطيع أي أحد 
منافسته�ا فيها، بدليل أنه تم منح 

ترخي�ص لرشك�ه سك�وب سكاي 
لتشغي�ل ال�� FTTH يف بغ�داد منذ 
سنوات، ولكن لم يتم تنفيذه بشكل 
متعم�د م�ن اجل ابق�اء الحال عى 
م�ا هو عليه وجع�ل الدولة تخضع 
ل�رشوط ه�ذه الرشك�ات لكونه�ا 
الوحي�دة القادرة عى تطوير قطاع 
االتص�اال ». وش�ددت نصي�ف عى 
االتص�االت  وزارة  قي�ام  »رضورة 
بإع�ادة ط�رح ه�ذا امل�رشوع عى 
وفق مب�دأ املصلحة الوطنية وليس 
مصلحة الرشكات االحتكارية، مع 
مراعاة تكافؤ الفرص وحذف رشط 
الستة مليارات دينار، وجعلها بدالً 
م�ن ذلك رشط�اً جزائياً يت�م دفعه 
يف حال التلك�ؤ يف التنفيذ أو ضعف 

الخدمة«.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا

دعوة برملانية إلعادة طرح مشاريع الـ 
FTTH يف احملافظات كافة

جمهورية العراق           رقم االضبارة: ٢٠١٨/١3٦٦
وزارة العدل                       التاريخ : ٢٠٢٠/٨/١٢

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اىل / املنفذ عليه زمن محمد رضيوي
لقد تحقق لهذه املديرية تنفيذ النارصية انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واستنادا للمادة ٢٧ 
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعانا بالقرار املرقم 
٥٢٢/ب/٢٠١٨ والصادر من بداءة النارصية القايض 
بألزام�ك املبلغ ع�رشون مليون دينار خال خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش يف الجريدة 
الرس�مية ، ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
عيل مران بطاح الطائي

فقدان هوية
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
الصادرة من وزارة العدل 
دائ�رة االص�اح العراقية 
مح�ي  )زي�دون  باس�م 
رايض( فع�ى م�ن يعث�ر 
عليها تسليمه�ا اىل جهة 

االصدار.



بغداد / متابعة الزوراء
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مخاطبة 
أجل  من  األزمة  وخلية  الصحة  وزارة 

عودة األنشطة الرياضية.
وقال مدير إعالم وزارة الشباب والرياضة 
صحفي  ترصيح  يف  الوهاب  عبد  موفق 
إىل  رسميا  كتابا  أرسلت  »الوزارة  إن 
األزمة، تطالب فيه  الصحة وخلية  وزير 
الرياضية  النشاطات  لعودة  بالسماح 
الوقائية  باإلجراءآت  االلتزام  رشيطة 
ان  اىل  مشريا  األزمة«،  خلية  وتعليمات 
العالم  دول  وجميع  املجاورة  »البلدان 
الرياضية  األنشطة  ايقاف  تم  أيضا 

فيها«.
الريايض،  والشارع  »الوسط  أن  وأكد 
األزمة، بشأن  قرار خلية  مازاال يرتقبان 
والفعاليات  األنشطة  لعودة  السماح 
االنشطة  »عودة  مرجحاً:  الرياضية، 

الرياضية خالل األيام املقبلة«.
مالعب  تجهيز  عىل  األندية  حرصت  لقد 
والطبية  الصحية  باملعدات  التدريب 
من  عامليا،  املتبع  الربوتوكول  وتطبيق 
اإلداريني  ودخول  التعقيم  أجهزة  حيث 
التحضريات  وتلك  متخصصة،  بدورات 
الضوء  عىل  للحصول  لألندية  تشفع  لم 
بالغت  التي  األزمة  خلية  من  األخرض 
باملقابل  الرياضة،  عودة  من  بتخوفها 
واملجمعات  لألسواق  الحياة  عادة 
من  للطلب  األندية  دفع  ما  التجارية 
مخاطبة  والرياضة،  الشباب  وزير 
لبدء  مثاليا  حال  إليجاد  الصحة  وزير 

التدريبات.
عىل صعيد متصل، أعرب امني رس نادي 
استغرابه  عن  تيموز،  حازم  الحدود 
الضوء  األزمة  خلية  منح  لعدم  الشديد 
يف  الريايض  النشاط  لعودة  األخرض 

العراق. 
وقال تيموز يف بيان، ان »الوقت قد حان 
لعودة املنافسات الرياضية يف البالد أسوة 
والذين  العالم  املنطقة وأغلب دول  بدول 
عادت عجلة الحركة الرياضية لديهم منذ 
كافة  اتخاذ  مع  بالقصرية  ليست  فرتة 
اصابة  أي  ملنع  الالزمة  الوقائية  التدابري 

ممكنة ب فريوس كورونا«.
ملسؤولية  »املتصدين  ان  اىل  واشار 

دورهم  كان  العراقية  الرياضة  قيادة 
النشاطات  عودة  مسألة  يف  واضح  غري 
سيما  األلعاب،  جميع  ويف  الرياضية 
ونحن تنتظرنا العديد من االستحقاقات 
املستقبل  يف  الدويل  الصعيد  عىل  املهمة 
االتحادات  أجندات  يف  واملثبتة  القريب 
العودة  من  معها  البد  والتي  الرياضية، 
للتدريبات وانطالق املنافسات الرياضية 

املحلية«.
واختتم: »نطالب وزير الشباب والرياضة 
أن  الوطنية  األوملبية  اللجنة  ورئيس 
يدعموا  وأن  جادة،  وقفة  لهم  تكون 
رغبة رياضيي العراق واملطالبني بالعودة 
وبشكل  الرياضية  للحياة  الفورية 
هي  الرياضة  وان  خصوصاً  طبيعي، 

مصدر رزقهم الوحيد«.
وترسب القلق لألندية بعد أن رضب املوعد 
دون  يمر  الزمن  وبدأ  للتدريبات،  األويل 

التدريبات،  لبدء  نهائيا  موعدا  يجدوا  أن 
وتأخري انطالقة الدوري له مردود سلبي 
خصوصا  األندية  عىل  ثقيلة  وتبعات 

بعقودها مع الالعبني املحرتفني.
وطالبت األندية الجهات املختصة بإنهاء 
ألن  التدريبات،  موعد  وإعالن  االنتظار 
إلعداد  زمنية  بمدة  طالبوا  املدربني 
وبالتايل  يوما،   45 عن  تقل  ال  الالعبني 
موعد الدوري سيتأخر ال محال، ما يعني 
التبعات املالية يف عقود الالعبني ستتجدد 

يف املوسم املقبل.
عىل صعيد متصل، تضاربت األخبار حول 
قرار خلية األزمة، وقال مصدر يف ترصيح 
ملوقع )كووورة(، إن خلية األزمة رفضت 
الطلب الذي تقدمت به الهيئة التطبيعية، 

بعودة التدريبات الجماعية«.
االلتزام  عىل  الخلية  »أرصت  وأضاف: 

باإلغالق، ومنع التجمعات«.

وتابع: »خلية األزمة شددت عىل اإلغالق، 
نتيجة ارتفاع اإلصابات اليومية بفريوس 
عن  الصحية  الجهات  وأعربت  كورونا، 

قلقها من عودة التدريبات«.
التطبيعية  طالبت  األندية  أن  إىل  يشار 
للحصول  املسؤولة،  الجهات  بمخاطبة 

عىل املوافقة الرسمية بعودة التدريبات.
أعلنت  األزمة،  لخلية  رصيح  تحدي  ويف 
ادارة نادي الديوانية الريايض أن الفريق 
سيبدأ تدريباته يف العارش من شهر أيلول 

الجاري.
املمتاز يف  الدوري  ينطلق  أن  املؤمل  ومن 
األندية  لكن  املقبل  األول  ترشين  شهر 
بالتحضريات  تبدأ  لم  اآلن  حتى  العراقية 

الجماعية استعداداً للموسم الجديد.
رئيس  العنكويش  لحسني  ترصيح  ويف 
نادي الديوانية: »فريق الديوانية سيبارش 
أيلول  شهر  من  العارش  يف  بتدريباته 

خلية  قرار  عن  النظر  بغض  الجاري، 
أجهزة  سيخصص  انه  مبيناً  األزمة«، 
كورونا  بفحص  الخاصة  ار(  يس  )بي 

فايروس وتوفريها داخل ملعب النادي.
النشاط  أوقفت  األزمة  خلية  أن  يذكر 
بسبب  املايض  آذار  شهر  منذ  الريايض 

جائحة كورونا.
وبعد إلغاء املوسم املايض التزم الالعبون 
وفقا  املنفردة،  التدريبات  بمنهاج 
التباعد  فرض  الذي  الصحي  للربوتوكل 
الالعبني  لجأ جميع  وبالتايل  االجتماعي، 
أثار  املوضوع  وهذا  املنزلية،  للتدريبات 
املنزيل،  الحجر  فرتة  لطول  األندية  قلق 
وبدأ  ونفسيا،  بدنيا  الالعبون  تأثر  حيث 
أن  حتى  الالعبني،  لقلوب  يترسب  امللل 
يخوض  وبدأ  الحجر  عىل  تمرد  بعضهم 
مباريات مع الفرق الشعبية، يف محاولة 

للحفاظ عىل الجانب البدني.

بغداد / متابعة الزوراء

أعلن االتحاد العراقي لكرة اليد، تتويج 

الدوري للموسم  فريق الرشطة بلقب 

 .2020 /2019

وقال رئيس االتحاد العراقي لكرة اليد 

التداول  »بعد  انه  بيان  يف  عواد  سالم 

إنهاء  تقرر  االتحاد،  أعضاء  مع 

للموسم  اليد  لكرة  العراقي  الدوري 

2020-2019 عىل الشكل الذي توقف 

)السليمانية  تجمعي  بانتهاء  علية 

والبرصة(«.

وأوضح ان »االتحاد قرر تتويج فريق 

الرشطة بطال للدوري للموسم 2020-

الخامس  التتويج  هذا  ويعترب   2019

الكابتن  بقيادة  الفريق  التوايل  عىل 

ظافر صاحب«.

أقام  اليد  لكرة  العراقي  االتحاد  وكان 

يف  األول  تجمعني  شكل  عىل  الدوري 

محافظة السليمانية خالل الفرتة من 

2019-12-10 ولغاية 15-12-2019 

خاضت خالله الفرق 5 مباريات.

بنادي  اليد  كرة  فريق  مدرب  وعلق 

تحقيق  عىل  صاحب،  ظافر  الرشطة 

الخامسة  للمرة  املمتاز  الدوري  لقب 

عىل التوايل.

وقال صاحب: »فريق الرشطة موسماً 

وهذا  وصالبته  قوته  يثبت  اآلخر  بعد 

والداعمة  الحكيمة  اإلدارة  اىل  يعود 

وكذلك  األخرى  والرياضات  للفريق 

فإن الفضل األكرب يعود لالعبني الذين 

قدموا كل ما لديهم”.

يف  توقف  قد  املمتاز  اليد  دوري  وكان 

املايض  اذار  شهر  من  عرش  التاسع 

بسبب جائحة كورونا.

بغداد / متابعة الزوراء
كشف مالك رشكةMZ sport  ماهر نوفل، 
التوقيع مع العبني  عن اقرتاب رشكته من 
وفق  عقودهم  تنظيم  أجل  من  عراقيني 
اسرتاتيجية جديدة تضمن حقهم يف الدوري 

العراقي املمتاز. 
وسيطة  رشكة  هي   ،MZ sport رشكة 
وتتخذ من هولندا مقراً  الالعبني  النتقاالت 

لها ويرتأسها ماهر نوفل وكريم زياد.
نيوز،  السومرية  لـ  حديث  يف  نوفل  وقال 
الدوري  يف  مظلوم  العراقي  »الالعب  إن 
املحيل، بسبب البنود والرشوط التي تتواجد 

العراقي  بالدوري  انديتهم  مع  عقودهم  يف 
املمتاز«.

ومن  الالعبني  من  عدداً  »هناك  أن  وأوضح 
بينهم العبني للمنتخب الوطني، وقعوا عىل 
عقودهم دون دراية ودون معرفة الرشوط 
الرشوط  هذه  ومن  العقد  يف  املتواجدة 
بالدوري  اخر  ناٍد  أي  يف  اللعب  عدم  هو 

العراقي«.
يف  شاهدناها  التي  »النقاط  أن  وأضاف، 
أن  يجب  لذلك  ضده،  كلها  الالعبني  عقود 
هذا  ويف  العراق،  يف  العقود  صيغة  تتغري 
من  الالعبني  من  عدد  مع  تعاقدنا  الصدد 

داخل العراق لتغيري صيغة العقود«.
ستعتمد  »رشكتنا  أن  نوفل،  وبني 
حقه  لالعب  تضمن  جديدة،  اسرتاتيجية 
نريد  ونحن  أوروبا  يف  به  معمول  هو  كما 

تطوير كرة القدم من كل النواحي«.
 ،MZ sport رشكة  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
الدوري  اىل  ساهمت بنقل العبني محرتفني 
استقطاب  من  تمكنت  إذ  العراقي، 
ايزاك  واالسباني  كابسيل  ناثان  البلجيكي 
رولون  ماكسيمالنو  واالرجنيتني  باديال 
والربازييل ويسيل برييرا اىل الدوري العراقي 

وبالتحديد اىل نادي الديوانية.

بغداد / متابعة الزوراء
لحسم  السلة،  لكرة  العراقي  االتحاد  يجتمع 
 /2019 ملوسم  املمتاز  العراقي  الدوري  مصري 

.2020
لكرة  العراقي  االتحاد  اجتمع  أن  املؤمل  ومن 

الذي  االجتماع  الستكمال  األربعاء  امس  السلة، 
عقد عرب الدائرة اإللكرتونية قبل يومني«.

وحتى هذه اللحظة لم يتخذ اتحاد السلة قراراً 
نهائياً الستئناف املربع الذهبي أو انهاء مسابقة 
األمور  جميع  ستحسم  حيث  املمتاز،  الدوري 

خالل اجتماع أمس«.
قرارات  السلة،  لكرة  العراقي  االتحاد  وينتظر 
يف  الريايض  النشاط  باستئناف  األزمة  خلية 

البالد، من أجل اتخاذ قراره املناسب.
الغاء  أعلنا  قد  واليد  القدم  كرة  اتحادت  وكانت 

منافسات املوسم 2019/ 2020.
يذكر أن دوري السلة العراقي كان من املفرتض 
اقامته أمس األربعاء املصادف 2 أيلول )سبتمرب(، 
لكن الدوري تم تأجيله مجددا بسبب تمديد خلية 

األزمة االغالق الريايض.

بغداد / متابعة الزوراء
أعلن رئيس لجنة الحكام يف الهيأة التطبيعية، عالء عبد القادر، تأجيل موعد 
ايلول  األول من شهر  األسبوع  يف  له مسبقا  ُحدد  الذي  الحكام  اختبارات 
النشاط  الحايل، وذلك عطفا عىل عدم موافقة خلية األزمة عىل استئناف 
الريايض بسبب جائحة كورونا.وقال عبد القادر يف بيان للتطبيعية تلقت 
الزوراء نسخة منه: »ان املوعد األويل املفرتض إلجراء االختبارات للحكام تم 
تأجيله بناًء عىل تأجيل انطالق الدوري، عىل أن تجرى االختبارات بموعد 
جديد يتم تحديده قبل انطالق املسابقة بأسبوعني عىل وفق موعد رسمي 
األزمة«. خلية  وبموافقة  التطبيعية،  الهيأة  يف  املسابقات  لجنة  قبل  من 
وشدد عىل رضورة تطبيق االرشادات الصحية للحكام يف فرتة االختبارات 
بإجراء الفحوصات الطبية التي تثبت خلو الحكام من فريوس كوفيد 19، 
قبل الدخول لالختبارات، مؤكدا رضورة تطبيق مسألة التباعد االجتماعي 

بني الحكام خالل فرتة االختبارات لضمان سالمة الجميع.

بغداد / متابعة الزوراء
من  السعودي  الوحدة  نادي  اقرتب 
بشار  العراقي  الالعب  مع  التعاقد 
خوزيه،  اتون  للربازييل  بديال  رسن 
لكرة  األول  للفريق  سينضم  حيث 

القدم بدايًة من املوسم املقبل، وذلك 
بعد أن أبدى الالعب موافقته. ويجيد 
مركز  يف  اللعب  عاما(   23( رسن 
نادي  مع  حاليا  ويلعب  الوسط، 

بريسبوليس االيراني.

الديوانية / متابعة الزوراء
أعلن ادارة نادي الديوانية الريايض أن الفريق سيبدأ تدريباته يف العارش من 
شهر أيلول الجاري.ومن املؤمل أن ينطلق الدوري املمتاز يف شهر ترشين األول 
املقبل لكن األندية العراقية حتى اآلن لم تبدأ بالتحضريات الجماعية استعداداً 
للموسم الجديد.ويف ترصيح لحسني العنكويش رئيس نادي الديوانية: »فريق 
الديوانية سيبارش بتدريباته يف العارش من شهر أيلول الجاري، بغض النظر 
الخاصة  ار(  يس  )بي  أجهزة  سيخصص  انه  مبيناً  األزمة«،  خلية  قرار  عن 
بفحص كورونا فايروس وتوفريها داخل ملعب النادي.يذكر أن خلية األزمة 

أوقفت النشاط الريايض منذ شهر آذار املايض بسبب جائحة كورونا.

جهود متواصلة من وزارة الشباب واألندية من أجل عودة النشاط الرياضي
بانتظار قرار خلية األزمة

الشرطة بطالً للدوري العراقي بكرة اليد تأجيل موعد اختبارات احلكام

رسن بديال للربازيلي خوزيه يف 
الوحدة السعودي

الديوانية حيدد موعد التدريبات اجلماعية

الالعبون حباجة حلماية حقوقهم ومعرفة تفاصيل عقودهم

اجتماع مرتقب حلسم مصري الدوري السلوي املمتاز

هل يتخطى الديوانية اخلطوط 
احلمراء ؟

بغداد / خاص للزوراء
مما ال شك فيه أن ادارة نادي الديوانية بقيادة رئيسها حسني العنكويش هي االدارة األكثر عمال خالل 
فرتة جائحة كورونا، من خالل دعم كبري واسـتثمار وتوفري محرتفني عىل مسـتوى يبدو أنهم أفضل 
مـن املوجودين يف دورينا عىل الورق، بانتظار تأكيد ذلك عىل أرض امللعب.ولكن قررت ادارة الديوانية 
بدأ التدريبات الجماعية يف العارش من أيلول )سبتمرب( الجاري بغض النظر عن قرار خلية األزمة.ان 
هذا األمر يفرس )عدم اهتمام( ألعىل سلطة يف العراق مسؤولة عن ادارة جائحة كورونا برغم ادراكنا 
بحجـم األخطاء الكبرية التـي ارتكبتها خلية األزمة يف ادارة امللف الصحـي، لكن من واجبنا يف نهاية 
املطاف اتباع قرار السـلطات ومسـاعدتها.الجمهور يعرف مدى حب ادارة الديوانية للنجاحات. لكن 

عليها أن ترتيث يف اتخاذ القرارات.

أصفر وأمحر
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بغداد / متابعة الزوراء
املالية للحيلولة  البدائل  أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الحكومة تبحث عن 

دون توقف املشاريع االسرتاتيجية املهمة.
وقال درجال عرب حسابه عىل »فيسبوك« إنه »التقينا باوس نوري مدير الرشكة املنفذة 
ملرشوع ملعب صالح الدين والدائرة الهندسية يف الوزارة وشددنا عىل رضورة الرسعة يف 
باملرشوع من مناشئ  الخاصة  املستلزمات  التنفيذ وأهمية رشاء جميع  دقة  العمل مع 
عاملية عالية الجودة لكي يظهر املنجز الريايض بأبهى صورة ممكنة ومطابقآ للمواصفات 

املطلوبة«.
العراقية  الحكومة  ان  اال  األموال  قلة  من  الرغم  عىل  انه  املنفذة  للرشكة  »بينا  وأوضح: 
تحاول جهد امكانها أن تجد بدائل مالية من أجل تمشية أمور البالد والحيلولة دون توقف 

املشاريع االسرتاتيجية املهمة«.
وأضاف درجال: »طالبنا الدائرة الهندسية أيضا برضورة تزويدنا بتقرير اسبوعي عن كل 
املالعب واملشاريع ومن ضمنها ملعب صالح الدين والذي نأمل أن يصل اىل نسب انجاز 

عالية خدمة ألبناء املحافظة والرياضة العراقية بصورة عامة«.

بغداد / متابعة الزوراء
بفريوس  أحمد  ثائر  املدرب  أصيب 
والذي   ) )كوفيد  املستجد  كورونا 
خالل  الوباء  أعراض  عليه  ظهرت 
األيام املاضية األمر الذي دفعه إلجراء 

الفحوص الطبية.
املنزيل  الصحي  للحجر  املدرب  خضع 
اآلن وبدأ باتباع تعليمات الطبيب التي 
تستمر ملدة 14 يوماً عىل أمل الشفاء 

من الفريوس”.
يذكر أن فريوس كورونا أصاب أيضاً 
بوفاة  وتسبب  شاكر  ناظم  املدرب 
والنجم  هادي  عيل  السابق  املدرب 
من  وغريهم  رايض  أحمد  الدويل 

الرياضيني.
وتماثل الالعب الدويل واملدرب السابق، 
فريوس  من  للشفاء  شاكر  ناظم 

كورونا.
شاكر:  ناظم  فهد  الالعب  نجل  وقال 
»إن والدي أجرى مسحة طبية جديدة، 

فريوس  من  للشفاء  تماثل  أنه  أكدت 
كورونا املستجد”.

الوقت ذاته  وأوضح بالقول: »لكن يف 
بعد  لوالدي  الصيحة  الحالة  تدهورت 
لذلك  األوكسجني،  مستوى  انحدار 
آخر  مستشفى  اىل  نقله  اضطررنا 

ليدخل يف غرفة العناية املركزة”.
بفريوس  أصيب  قد  شاكر  وكان 

كورونا يف العشار من آب املايض.

درجال: احلكومة تبحث عن 
البدائل املالية

اصابة ثائر أمحد بفريوس كورونا



َخطا بوس�طن س�لتيكس خطوة كب�رة نحو تجري�د تورونتو 
رابت�ورز من لق�ب بطل دوري كرة الس�لة األمركي للمحرتفني 
عندم�ا حس�م املواجهة الثاني�ة بينهما يف صالح�ه 99-102 يف 
ال�دور الثاني من البالي أوف )نص�ف نهائي املنطقة الرشقية(، 
فيما لحق دنفر ناغتس بركب املتأهلني إىل نصف نهائي املنطقة 
الغربية بحسمه املواجهة الس�ابعة الفاصلة مع يوتا جاز -80

78.يف املباراة األوىل، حرم بوس�طن س�لتيكس حامل اللقب من 
تعوي�ض خس�ارة املب�اراة األوىل )112-94( األح�د، وألحق به 
الهزيم�ة الثانية ليخطو خطوة كب�رة نحو بلوغ الدور النهائي 
للمنطقة الرشقية.واش�تدت املنافس�ة بقوة ب�ني الفريقني منذ 
البداية وانتها ربعها االول بالتعادل 28-28، وحس�م س�لتيكس 
الرب�ع الثان�ي بصعوبة بفارق س�لة واح�دة )20-22( وبالتايل 
الشوط األول 48-50(.وفرض تورونتو أفضليته يف الربع الثالث 
وحسمه بفارق 10 نقاط )20-30( ليتقدم بفارق ثماني نقاط 
)70-78(، لكن سلتيكس عاد بقوة يف الربع األخر بعدما سجل 
32 نقط�ة بينه�ا 27 نقطة لكل من ماركوس س�مارت وكيمبا 
ووكر مس�جل س�لة الف�وز يف الثواني االخ�رة مقابل 21 فقط 
لحام�ل اللقب.ويدين س�لتيكس، حامل الرق�م القيايس يف عدد 
االلقاب يف البطولة برصيد 17 لقبا آخرها موسم 2007-2008، 
أيضا بفوزه إىل نجمه جايس�ون تاتوم الذي سجل 34 نقطة مع 
ثماني متابعات وس�ت تمريرات حاس�مة، وأضاف سمارت 19 
نقطة وووكر 17 نقطة.وعلق سمارت الذي سجل ست ثالثيات 
يف املب�اراة، ع�ى تألقه يف الرب�ع األخر قائال: “زمالئ�ي قالوا يل 
نريد رميات خارقة، ونجح�ت يف ذلك. يتعني علينا اآلن مواصلة 
اللعب بهذه الطريقة وحتى اللعب بطريقة أفضل من ذلك، ألننا 
تنتظرنا معركة كب�رة حتى النهاية. لن يرتكوننا نتغلب عليهم 
هك�ذا”.يف املقابل، برز اإلنكليزي النيجري أوغوغوا أنونوباي يف 
صفوف حامل اللقب بتس�جيله 20 نقطة مع س�بع متابعات، 
وأض�اف فري�د ف�ان فلي�ت 19 نقط�ة، والكامروني باس�كال 
س�ياكام 17 نقطة وهو الرصيد ذاته للبديل االس�باني س�رج 
ايباكا، فيما اكتفى كايل الوري بتسجيل 16 نقطة فقط. وتقام 
املب�اراة الثالثة اليوم الخميس.وحس�م دنفر ناغت�س البطاقة 
الثالث�ة إىل نصف نهائ�ي املنطقة الغربية بتغلب�ه عى يوتا جاز 
78-80 يف املباراة الس�ابعة الفاصلة لينهي السلسلة يف صالحه 
3-4، ويرضب موعدا مع لوس أنجليس كليربز يف الدور الثاني.

ولح�ق ناغتس بكليربز وجاره ليك�رز اىل دور األربعة يف املنطقة 
الغربية التي تتبقى فيها بطاقة واحدة ستحس�م مس�اء اليوم 

عقب املباراة الس�ابعة الفاصلة بني هيوس�تن روكتس 
واوكالهوما سيتي ثاندر.

وخطف الرصب�ي نيكوال ديوكيت�ش )25 عاما( األنظار 
بقيادت�ه ناغتس اىل الفوز عى يوتا بتس�جيله 30 نقطة 

بينها سلة الفوز قبل 27 ثانية من نهاية املباراة.
وحاول مايك كونالي اس�تغالل الوقت املتبقي لقلب الطاولة 

عى ناغتس من رمية م�ع الصافرة النهائية بيد ان الكرة 
تدحرج�ت ح�ول الحلق�ة وخرجت لي�ودع فريقه 

املنافسات من الدور األول.
وحقق ديوكيت�ش 14 متابعة أيضا وأربع 

تمريرات حاسمة
وقال ديوكيتش: “لم نودع املنافسات، 

كنا فقط نرغب يف تفادي االقصاء، 
وأنا سعيد بفوزنا باملباراة”.

وتألق الكن�دي جمال موراي يف 
بتس�جيله  ناغتس  صف�وف 
17 نقطة مع تسع متابعات 
فق�ط  الع�ب  ثال�ث  وكان 

يف صف�وف الفري�ق يبل�غ 
حاج�ز النقاط العرش مع 
البدي�ل مايكل بورتر )10 
غلة  أضعف  نقاط(.وهي 

مل�وراي يف هذه السلس�لة 
املباري�ات  تأل�ق يف  بعدم�ا 

الث�الث األوىل بتس�جيله 142 
للم�رة  ناغت�س  نقطة.ونج�ح 

األوىل يف تاريخ�ه يف قل�ب تخلف�ه 
3-1 يف السلس�لة اىل ف�وز 3-4. وهو 

الفريق ال�12 يف تاري�خ الدوري يحقق 
هذا االنجاز.ورضب دنف�ر بقوة يف بداية 

املباراة وحس�م الربع�ني األولني يف صالحه 
21-26 و15-24 عى التوايل لينهي الش�وط 

األول يف صالح�ه بفارق 14 نقط�ة )50-36(، 
قلصه يوتا إىل 5 نقاط فقط يف نهاية الربع الثالث 

الذي كس�به 15-24 )65-60(، قبل أن يحسم الربع 
األخر يف صالح�ه بفارق ثالث نقاط )15-18( لم تكن 
كافية لتفادي الخسارة.ولم تكن حال دونوفان ميتشل 
أفضل م�ن موراي واكتف�ى بتس�جيل 22 نقطة فقط 
ليوتا جاز ل�م تكن كافية لحجزه بطاق�ة الدور الثاني، 
وه�و ال�ذي س�جل 57 و51 و44 نقط�ة ع�ى التوايل يف 

املباريات السابقة.
وقال ميتش�ل: “لقد قاتلنا بش�دة وعدنا يف النتيجة كنت 
سأخوض حربا مع أي من هؤالء الرجال يف غرفة املالبس، 

وأي واح�د من هؤالء املدربني. كان م�ن املمكن أن نحقق 
األمر بسهولة يف الشوط األول. لدينا العزيمة والقتال. هذا 
كل م�ا يمكنك أن تطلب�ه حقا”.وبرز يف صف�وف الخارس 
ايض�ا الفرنيس رودي غوبر بتس�جيله 19 نقطة بينها 10 

نقاط يف الربع االخر مع 18 متابعة بينها 11 دفاعية. 

بلغ�ِت األمركية س�رينا وليامس الدور 
الثاني من بطولة الواليات املتحدة، إحدى 
البط�والت األربع الكربى يف كرة املرضب، 
عى مالعب فالشينغ ميدوز، بفوزها عى 

مواطنتها كريستي آهن 5-7 و6-3.
واحتاجت املخرضمة سرينا )38 عاما( 
الثامنة عامليا والس�اعية اىل اللقب ال�25 
يف الغراند س�الم ملعادلة الرقم القيايس يف 
عدد األلقاب يف البطوالت الكربى املوجود 
بح�وزة االس�رتالية مارغاري�ت كورت، 
إىل س�اعة و21 دقيق�ة للتخل�ص م�ن 

مواطنتها املصنفة 96 عامليا.
ونجحت سرينا الطامحة إىل لقبها الكبر 
االول منذ بطولة اس�رتاليا املفتوحة عام 
2017، يف ك�ر إرس�ال مواطنتها أربع 
مرات من أصل س�ت محاوالت، وتمكنت 
من حس�م النقاط املهمة، وقالت يف هذا 
الص�دد: “أن�ا س�عيدة حق�ا بالطريق�ة 
الت�ي قمت فيها باس�تغالل هذه النقاط 
املهمة، أريد أن أعود س�رينا التي كانت 
يف الس�ابق” يف إشارة إىل حسمها للنقاط 
الس�ابقة خالف�ا  املهم�ة يف مبارياته�ا 
ملعاناته�ا يف املباري�ات األخ�رة وتحديدا 

منذ عودتها اىل املالعب بعد والدتها.
وأضاف�ت: “الف�وز بمجموعت�ني مريح 
ج�دا، لم أحقق ذلك منذ مدة طويلة، منذ 

التسعينيات”.
وتلتق�ي س�رينا يف ال�دور املقب�ل م�ع 
الروسية مارغاريتا غاسباريان املصنفة 
117 عاملي�ا والفائزة ع�ى البورتوريكية 
مونيكا بويغ 3-6 و7-6 )صفر7-( و-6

صفر.
وتأهل�ت أيض�ا التونس�ية أن�س جاب�ر 
ع�ى  بتغلبه�ا   27 املرك�ز  يف  املصنف�ة 
و7-6   6-2 كاف�ا  كاتارين�ا  البولندي�ة 
)6-8(، لت�رضب موع�دا مع االس�تونية 
كاي�ا كانيب�ي الفائ�زة ع�ى التش�يكية 

كاترينا سينياكوفا 1-6 و6-2.    
ووّدعت املخرضمت�ان األمركية فينوس 
وليام�س والبلجيكي�ة كي�م كاليس�رتز 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة للتنس 

من الدور األول.
وخرج�ت فين�وس وليامس، الش�قيقة 
الكربى لسرينا، من الدور األول للبطولة 
األمركي�ة للم�رة األوىل يف 22 مش�اركة 
التش�يكية كارولين�ا  أم�ام  بخس�ارتها 

موتشوفا 6-3 و5-7.
وه�ي املرة الثانية عى الت�وايل التي تودع 
فيها فينوس )40 عاما( إحدى البطوالت 
الك�ربى م�ن ال�دور األول بعد أس�رتاليا 

املفتوحة مطلع العام الحايل.
وفش�لت فينوس املتوجة بس�بعة ألقاب 
ك�ربى يف تخطي الدور الثال�ث يف الغراند 

سالم منذ 2017.
األخ�رى  املخرضم�ة  ح�ال  تك�ن  ول�م 
البلجيكي�ة كي�م كاليس�رتز )37 عاما( 
العائدة ع�ن اعتزالها، أفضل من فينوس 
وخرجت من الدور األول عى يد الروسية 
و5-7   6-3 الكس�ندروفا  ايكاترين�ا 

و1-6.
وفشلت كاليس�رتز التي تشارك ببطاقة 
دع�وة، يف تك�رار إنجازه�ا يف فالش�ينغ 
11 عام�ا عندم�ا ع�ادت  مي�دوز قب�ل 
ع�ن اىل املالع�ب بع�د غي�اب 18 ش�هرا 
بس�بب الوالدة، للتتويج بلق�ب البطولة 

االمركية.     
وقدم�ت صوفيا كين�ني بطلة أس�رتاليا 
املفتوحة أداء قويا لتفوز 2-6 و2-6 عى 
البلجيكي�ة يانينا فيكماير يف الدور األول 

لبطولة أمركا املفتوحة للتنس.
وك�رت األمركية كين�ني، التي أحرزت 
لقب�ني يف 2020 بينهم�ا لقبه�ا األول يف 
البط�والت األرب�ع الك�ربى يف ملب�ورن، 
األول  الش�وط  يف  منافس�تها  إرس�ال 
لتس�يطر ع�ى املب�اراة قب�ل أن تحس�م 
املجموعة االفتتاحية يف 37 دقيقة فقط.  
املجموع�ة  )21 عام�ا(  وب�دأت كين�ني 
الثانية بالطريقة نفس�ها لتتقدم مبكرا 

ثم حسمت املباراة بطريقة رائعة.  
أنن�ي  أع�رف  “كن�ت  كين�ني:  وقال�ت 
سأس�يطر ع�ى املب�اراة. اليوم ش�عرت 
بأنن�ي ال يمكن أن أهدر أي نقطة. لعبت 

جيدا جدا وأنا فخورة بنفيس”.  
يف  الثاني�ة  املصنف�ة  كين�ني  وتلتق�ي 
البطولة يف الدور الثاني مع الروسية فرا 

زفوناريف�ا أو الكندي�ة لي�ى فرناندي�ز.  

وتأهلت اإلس�بانية غاربيني موغوروسا 
املصنف�ة 16 عاملياً إىل ال�دور الثاني من 
بطول�ة الواليات املتح�دة املفتوحة لكرة 
امل�رضب، بفوزه�ا ع�ى الياباني�ة ن�او 

هيبينو 4-6 و6-4.
وعطل�ت األمطار انط�الق املباريات لكن 
صاحبة املركز الثاني يف بطولة أس�رتاليا 
املفتوحة األخرة، كانت تخوض مباراتها 
املجّه�ز  أرمس�رتونغ  لوي�س  يف ملع�ب 

بسقف متحرك.
وتلعب اإلسبانية، املتوجة بلقب بطولتني 
 2016 غ�اروس  روالن  يف  كبرت�ني 
وويمبل�دون 2017، يف مباراته�ا املقبلة 
برونكوف�ا  تس�فيتانا  البلغاري�ة  ض�د 
الفائ�زة بدورها عى الروس�ية ليودميال 

سامسونوفا 2-6 و6-3.
وحققت موغوروس�ا أفض�ل نتيجة لها 
يف البطول�ة األمركي�ة ع�ام 2017، عند 

بلوغها الدور ثمن النهائي.
وأه�دت موغوروس�ا فوزه�ا ملواطنتها 
كارال سواريز نافارو التي أعلنت يف وقت 
س�ابق من اليوم ع�ن إصابتها برطان 
“بالتأكي�د  وقال�ت:  الليمفاوي�ة  الغ�دد 
س�أهدي ه�ذا الفوز له�ا ألنن�ي أريدها 
أن تش�عر بأنن�ا خلفه�ا، وأنن�ي معها، 
وس�أذهب ألراه�ا يف مرحل�ة م�ا عندما 

يكون األمر عى ما يرام”.
وتابع�ت: “عندم�ا تحدثن�ا قب�ل بضعة 
أي�ام عندم�ا أعطتني الخ�رب، كنت، عى 
م�ا أعتقد، مصدومة، ألنن�ي كنت أتوقع 

رؤيتها يف هذه البطولة”.
وأضاف�ت: “كم�ا تعلم�ون، إنه�ا امرأة 
لطيف�ة ج�داً، حلوة ج�داً، رقيق�ة جداً، 
متواضع�ة ج�داً. عندم�ا تح�دث ه�ذه 
األش�ياء له�ؤالء الناس الطيبني، أش�عر 

بالحزن الش�ديد حيال ذلك”.

وتغلبت البلجيكية إلي�ز مرتنز املصنفة 
16يف البطولة عى األملانية الورا سيغموند 
2-6 و2-6 لتبل�غ ال�دور الثان�ي ال�ذي 
وصلته أيضاً األمركية أماندا أنيسيموفا 
ع�ى  الصع�ب  بفوزه�ا   22 املصنف�ة 

البلغارية فيكتوريا توموفا 5-7 و7-5.
منافسات الرجال

� بلغ الرويس دانيي�ل مدفيديف املصنف 
ثالثا ووصيف بطل املوسم املايض، الدور 
الثان�ي لبطولة الوالي�ات املتحدة، إحدى 
البط�والت األربع الكربى يف كرة املرضب، 
عى مالعب فالشينغ ميدوز، بفوزه عى 
االرجنتين�ي فيديريك�و دل بونيس 6-1 

و2-6 و6-4.
وق�دم مدفيديف مباراة جيدة وكان قويا 
جدا يف جميع أس�اليب اللعب ولم يرتكب 
أخط�اء مب�ارشة كثرة، ونج�ح يف كر 
إرس�ال منافس�ه خمس مرات من أصل 

تسع محاوالت.
وقال مدفيدي�ف )24 عاما(: “أنا مرتاح 
بهذا الفوز من ثالث مجموعات. يف بداية 
البطول�ة، من املهم التأه�ل دون معاناة 

وتمضية وقت طويل عى امللعب”.
وأض�اف: “كن�ت قوي�ا يف أس�لوب لعبي 
ونجح�ت يف إخماد فورة دل بونيس الذي 
كان يلع�ب بطريقة جي�دة يف املجموعة 

الثالثة”.
ويلتق�ي مدفيدي�ف يف ال�دور الثاني مع 
االس�رتايل كريس�توفر أوكوني�ل املصنف 
116 عاملي�ا وال�ذي تغلب ع�ى الرصبي 
الس�لو دي�ري 6-4 و4-6 و7-6 )7-2( 

و6-4.
وكان مدفيدي�ف خ�ر بصعوبة نهائي 
الع�ام امل�ايض 7-5 و6-3 و5-7 و6-4 
و6-4 أمام االس�باني رافايل نادال الذي 
ق�رر عدم الدفاع عن لقبه بس�بب تفيش 

فروس كورونا املستجد وما يرافقه من 
اجراءآت صحية مشددة.

وبل�غ الربيطان�ي آن�دي م�وراي ال�دور 
الثان�ي م�ن بطول�ة الوالي�ات املتح�دة 
املفتوحة لكرة املرضب بعد فوزه الشاق 
عى الياباني يوش�يهيتو نيشيوكا بثالث 

مجموعات الثنتني يف مباراة مثرة.
املجموع�ة  يف  نس�قه  ف�رض  اليابان�ي 
األوىل وحس�مها بس�تة أش�واط ألربعة، 
يف  الع�ودة  م�وراي  مح�اوالت  ورغ�م 
املجموعة الثانية إال أن “ نيشيوكا” كّرر 
تفوقه وفاز بها بس�تة أش�واط ألربعة، 
بعدها اس�تعاد موراي زم�ام املبادرة يف 
املجموعت�ني الثالث�ة والرابعة وفاز بهما 
بنفس النتيجة بشوط كر التعادل، قبل 
أن يحس�م املجموع�ة الفاصلة لصالحة 
بس�تة أش�واط ألربعة يف مب�اراة امتدت 

ألربع س�اعات وتس�ع وثالثني دقيقة. 
وتأهل النمساوي دومينيك تييم املصنف 
ثاني�ا )يف البطولة( إىل ال�دور الثاني من 
بطول�ة الواليات املتح�دة املفتوحة لكرة 
املرضب، بعد فوزه عى اإلسباني خاومي 

مونار.
وحس�م تيي�م املجموع�ة األوىل بصعوبة 
6-7 )6-8(، قب�ل أن ينهي الثانية 6-3، 
لك�ن مون�ار ت�رك امللع�ب قب�ل انطالق 

املجموعة الثالثة.
ويس�عى الالع�ب البال�غ م�ن العمر 26 
عام�ا الذي لم يتجاوز الدور ربع النهائي 
لفالشينغ ميدوز، ألول ألقابه يف البطوالت 
الكربى بعد وصول�ه للمباراة النهائية يف 
ثالث مناسبات )أسرتاليا 2020، وروالن 

غاروس 2018 و2019(.
ويلعب تييم يف املباراة املقبلة مع الهندي 
س�وميت ناغ�ال الفائ�ز ع�ى األمركي 

براديل كالهن 1-6 و3-6 و6-3 و6-1.

املنتخب  معسكر  مدريد،  ريال  نجم  غادَر 
اإلسباني، وذلك بعد تعرضه إلصابة يف أثناء 

التدريبات.
مدريد  ريال  نجم  أسينسيو  ماركو  وتواجد 
لويس  املدرب  اختارها  التي  القائمة  ضمن 
أملانيا  مباراتي  لخوض  إنريكي، 

وأوكرانيا يف دوري األمم األوروبية.
وذكرت صحيفة “ماركا” أن أسينسيو عانى 
من آالم يف ركبته اليرى، وهي نفس الركبة 

التي أجرى بها جراحة الصيف املايض.
التي  الفحوصات  بعض  أسينسيو  وأجرى 

أظهرت معاناته من تورم يف الركبة.

إلجراء  مدريد  لريال  املميز  النجم  وسيعود 
املزيد من الفحوصات.

كبرة  أمل  خيبة  اإلصابة  تلك  وتمثل 
لتمثيل  دعوته  تمت  أن  بعد  ألسينسيو، 
املنتخب اإلسباني للمرة األوىل منذ قرابة 18 

شهرًا.

7الرياضي
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة

حدث شخصي يهدد مشاركة دي بروين مع بلجيكا

تأكيد رمسي من إنرت بشأن قضية انتقال ميسي

اعالم الكرتوني

سريينا إىل الدور الثاني يف فالشينغ ميدوز ومدفيديف ميضي قدماً حنو األمام

أعلَن مس�ؤول املنتخب البلجيكي، أن كيفن دي بروين قد يغيب 
ع�ن املباراة االفتتاحية ل�دوري األمم األوروبية الس�بت املقبل، 
بس�بب اس�تعداد زوجته لوالدة طفلهم�ا الثالث.ولم ينضم دي 
بروي�ن إىل باقي زمالئه يف منتخب بالده، الذي تجمع يف بلجيكا، 
لالس�تعداد ملواجهة الدنمارك يف كوبنهاجن يوم السبت املقبل، 
ثم أيس�لندا يف بروكس�ل يوم الثالث�اء املقبل.وأض�اف املتحدث 
باس�م االتحاد البلجيكي، أن دي بروين حص�ل عى إذن للبقاء 

مع عائلته، وستعتمد مشاركته مع الفريق عى موعد الوالدة.

أك�َد املدي�ر الريايض إلن�رت ميالن اإليط�ايل لكرة الق�دم بيرو 
أوزيلي�و، أن فكرة التعاقد مع النجم األرجنتيني ليونيل مييس 

ليست من ضمن خطط النادي أو من قدرته.
وقال أوزيليو يف ترصيحات تلفزيونية بمناسبة افتتاح موسم 
التعاقدات الصيفية الذي يسبق انطالق املوسم: “ال أعرف من 
أين تأتي هذه األفكار” يف إش�ارة إىل طرح اسم وصيف إيطاليا 
يف املوس�م املنرصم كأحد أب�رز األندية الطامح�ة للتعاقد مع 
حامل الكرة الذهبية س�ت مرات، إىل جانب مانشس�رت سيتي 
اإلنكلي�زي وباريس س�ان جرمان الفرن�يس.وكان مييس قد 
أبل�غ نادي برش�لونة اإلس�باني حي�ث أمىض طيلة مس�رته 
الكروية أنه يرغب بفك ارتباطه معه األس�بوع املايض ما أثار 
عاصفة من التكهنات حول وجهة “الربغوث” املقبلة.وأضاف 
أوزيليو: “ال يوجد مدرب، وال رئيس، إال ويريد أن يكون مييس 
يف فريقه. لكن الواقع مختلف تماماً )...( واقعنا هو أن السوق 
حذرة”.واغتنم أوزيليو الفرص�ة لتأكيد وجود مفاوضات مع 
روما للتعاقد مع املدافع الرصبي املخرضم ألكسندر كوالروف 
ولتأكيد بقاء املهاجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز الذي أعرب 
برش�لونة عن اهتمامه به قبل عدة أش�هر.ولليوم الثاني عى 
الت�وايل غ�اب ليونيل مييس ع�ن تدريب�ات فريقه برش�لونة، 
اإلعدادية للموس�م الجديد.وذكر الن�ادي الكاتالوني أن املدرب 
الجدي�د رونال�د كومان ق�اد م�ران الفريق صب�اح أول أمس 
الثالثاء، بمشاركة 19 العباً وهو أكثر من العدد الذي شارك يف 

التدريب األول يوم االثنني املايض البالغ )13( العبا.

اإلصابة تبعد أسينسيو عن املنتخب اإلسباني

مفكرة الزوراء

سلتيكس يتجه حنو جتريد تورونتو من اللقب ودنفر يلحق بركب املتأهلني
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من عهد جورج واشنطن إلى دونالد ترمب

كربالء/نينا:
 نظَم فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف محافظة كربالء املقدسة ، مجلسا تأبينيا ترحمـا 
عـى روح الصحفـي الفقيد عصـام الرماحي الـذي وافته املنيـة قبل أيام جـراء إصابته 
بفـروس كورونا .وقال رئيـس الفرع توفيق الحبايل ، ملراسـل الوكالـة الوطنية العراقية 
لالنبـاء/ نينا/ “ يف ضوء توجيهـات نقيب الصحفيني العراقيني رئيـس اتحاد الصحفيني 
العـرب مؤيـد الالمي ، اقيم مجلس تأبني ملـدة يوم واحد ترحمـا عـى روح الزميل الفقيد 

عصام الرماحي ، الذي سعى الفرع النقاذه من الوباء، قبل ان توافيه املنية رسيعا.
وأضـاف ، أن” إدارة الفـرع تواصلت مـع محافظ كربالء نصيـف الخطابي لغرض رصف 
مسـتحقات الفقيد الذي كان يعمل بنظام العقد املؤقت ولم يتسـلم راتبه منذ ستة أشهر 

حيث تم الرصف لعائلته”.

 رام اهلل / متابعة الزوراء:
اختتمْت شـبكة املنظمات االهلية الفلسـطينية دورة تدريبية اسـتمرت ثالثة ايام تركزت 
حول تطوير مهارات االعالم يف ظروف العمل غر الطبيعية، واليات االسـتفادة من االعالم 
االجتماعي بما يعكس توجهات واهداف املؤسسـات االهليـة ضمن قطاعاتها املختلفة يف 
ظـل املتغرات اليوميـة الجارية، ويف بيئة عمل غر مسـتقرة  نظرا لحالـة الطوارئ، وما 

يرافقها من اجراءات  .
وشملت الدورة التي نظمت عرب تقنية زوم عى العديد من املحاور من بينها مادة تعريفية 
عـى قواعد العمـل االعالمي، وصياغـة االخبار والتقاريـر، ثم صناعة املحتـوى بناء عى 
الفـوارق بني االعالم التقليدي وسـماته، واالعـالم الحديث، والخصائص التـي يتمتع بها 
االعالم الرسمي، واختالفه عن الشعبوي كما تناولت النقلة النوعية املهمة التي طرأت عى 
االعالم  خالل السنوات املاضية بفعل ثورة تكنولوجيا املعلومات، وتاثرها عى الرأي العام 
وال سـيما اسـتخدام مواقع التواصل االجتماعي واملواقع، واملنصـات، واملدونات، واهمية 

االبقاء عى اخالقيات املهنة ومصادقية املادة االعالمية املقدمة للجمهور .
وقدمت املدربة لبنى االشـقر رشحـا مفصال لجوانب متعددة يف العمـل االعالمي بمختلف 
اشكاله ضمن محاور تناولت فيها تعريف املشاركني عى اهمية اكتساب املهارات االعالمية 
مستخدمة التمرينات العملية املبارشة من خالل عمل املجموعات لثماينة وعرشين مشاركا 
ومشـاركة من العاملـني يف االعالم والعالقات يف املؤسسـات االعضاء يف الشـبكة تضمنت 
تطبقيات لنماذج مبارشة حول اعداد الصفحة االكرتونية، وتغذيتها، واهمية اعتماد اللغة 
املبسـطة القادرة عى الوصـول للجمهور واملتابعـني اضافة لتقسـيماتها ومحتواها بما 

ينسجم مع توجهات املؤسسة ورسالتها .
وبينت االشقر الية استخدام البث املبارش التي ازداد استخدامها يف الفرتة املاضية بما فيها 
نقل وقائع االجتماعات املوسعة او املؤتمرات الصحفية، وشددت عى اهمية التقنيات من 
حيث الصوت، واالضاءة وجودة الصورة بما يجذب املزيد من املتابعني لها عرب قنوات البث 
ومواقع التواصـل االجتماعي ويف ذات الوقت الحفاظ عى املضمون، وكتابة النص املقروء 

خصوصا عند كتابة قصص النجاح او اظهار دور املؤسسة ونشاطها.
فيما تناول اليوم االخر تنظيم الحمالت االعالمية تجاه قضايا محددة تقع ضمن اولويات 
املؤسسـات، وتسليط الضوء عليها من منظور مجتمعي بينت فيها توضيح الفروقات بني 
الحملة االعالمية، وحمالت الضغط واملنارصة، وكيفية اسـتخدام ادواتها يف نقل رسـائلل 
املؤسسة للجمهور املستهدف، وتحليل البيئة املحيطة قبل اطالق الحملة واالعداد املناسب 
لها، وتخلل التدريب تمرينات عملية لحمالت اعالمية تحاكي عمل املؤسسـات، وتندرج يف 

اطار اهدافها وبرامجها القطاعية  .

واشنطن/ إيلي يوسف:
ِمن نافل القـول إن الرئيس األمركي دونالد 
لهجمـات  مفضـال  هدفـا  أصبـح  ترمـب، 
الصحافـة واإلعالم األمركيني بشـكل عام، 
منـذ ظهـوره األول عـى حلبـة املتنافسـني 
للفوز برتشـيح الحزب الجمهوري منتصف 
العـام 2015. ال بـل هنـاك مـن يعتقـد أن 
نجـم تلفزيـون الواقع يف برنامجه الشـهر 
»املتـدرب« أو »األبرنتيـس«، حـول ظهوره 
اإلعالمـي ومعركتـه السـتقطاب »قاعدتـه 
عـرب  حزبـه،  برتشـيح  والفـوز  الصلبـة« 
استغالل خربته التلفزيونية ومعرفته بعالم 
اإلعـالم. وفعالً، تمكن من تحويل مواجهاته 
شـبه اليومية مع اإلعالم، إىل مادة أوىل سواء 

يف نرشات األخبار أو عى الصفحات األوىل.
ترمـب الـذي اسـتعان بمنتجـي برنامجـه 
التلفزيوني الشـهر، لتقديـم أعمال مؤتمر 
الحزب الجمهوري االنتخابي هذا العام، عرب 
الجمع بـني العاملـني االفـرتايض والواقعي، 
بسـبب القيـود التـي فرضها وبـاء كوفيد-

19، لـم يكن فريدا يف ذلـك. فالديمقراطيون 
اسـتعانوا أيضا بخربات »هوليوود« إلنجاح 
مؤتمرهـم الحزبي الذي انعقـد »افرتاضيا«، 
بشكل كامل. إال أن ترمب الذي ألقى خطاب 
قبوله ترشـيح الحـزب الجمهـوري االثنني 
املـايض، يف اليوم األول من املؤتمر، اسـتمتع 
بالهجـوم عـى اإلعـالم. وهو بذلـك لم يحد 
عن القاعـدة التي اعتمدها منـذ اليوم األول 
العتالئـه كريس الرئاسـة يف البيـت األبيض، 

جاعالً يومياته منازالت دائمة معه.
لكن هل ترمب هو الرئيس األمركي القايس 

الوحيد أو األقىس يف تعامله مع اإلعالم؟
يف قـراءة لكتـاب هارولد هولزر »الرؤسـاء 
مقابـل الصحافـة«، يف صحيفـة »نيويورك 
تايمـز«، تشـر القـراءة إىل أن الحساسـية 
التـي قـد يثرهـا ترمب لـدى البعـض عى 
حرية التعبـر وتعامله الفظ مع املراسـلني 
الصحفيـني إىل حد إهانة بعضهـم، أو حتى 
»تغريداته« املسـتفزة عن »األخبار الكاذبة« 
أو  الشـعب«  بأنـه »عـدو  واتهـام اإلعـالم 
تهديده باالنتقام من بعض وسـائل اإلعالم، 
ينبغـي تهدئتها ألنـه ليس فريـداً... وال هو 
الرئيس األول. ورغم كل تجاوزات ترمب ضد 
الصحافة، فهو ليس العدو األول لـ»التعديل 
الدسـتوري األول«، وليـس حتـى يف املراكـز 

الخمسـة األوىل بني الرؤسـاء الذين تعاملوا 
بقسوة مع اإلعالم والصحافة.

تتحـدث القـراءة عـن أن الرئيـس األمركي 
الصحافـة  عامـل  أوبامـا  بـاراك  السـابق 
معاملة سـيئة، ولكن بشـكل مختلف فقط. 
إذ أخضع املراسـلني لتحقيقات مكثفة ملنع 
الترسيبـات وأخفـى عمـداً أعمال رئاسـته 
عن التدقيق العام، حسـب شهادات عدد من 
كبار املراسـلني. كذلك كتب املحرر التنفيذي 
السابق لصحيفة »واشنطن بوست« ليونارد 
داونـي االبـن، عـن حـرب إدارة أوباما عى 
الترسيبـات وغرهـا من الجهود للسـيطرة 
عى املعلومـات، بأنها كانـت األكثر فظاعة 
التي شهدتها واشـنطن منذ الرئيس األسبق 
ريتشارد نيكسـون. أما االختالف األكرب بني 
أوباما وترمـب يف مواجهة الصحافة، بغض 
النظـر عما يعـّده البعـض »أسـلوب ترمب 
املبتـذل«، فهـو أن أوبامـا أخفـى عداوتـه 
للصحافـة بابتسـامة، بينمـا يعـرب ترمـب 

وبشكل فظ عن امتعاضه أمام الجميع.
ومع انطـالق املبارزة اإلعالمية والسياسـية 
بني ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، 
تتحـدث أوسـاط عدة عـن سـجل األخر يف 
إخفاء مـا يريد اخفـاءه، سـواًء تعلق األمر 
بوضعـه الصحـي أو العقـي أو فضائحـه 
الشخصية، بعدما تقدمت العديد من النساء 
بادعـاءات تتحدث عـن تعرضهن »لسـلوك 
غر الئق« من بايدن – وهو سـناتور سـابق 
عـن واليـة ديالوير. ومـع أقل مـن 70 يوما 
عـى االنتخابات، يسـتعد اإلعـالم األمركي 
لتلقي موجـة جديدة مـن »الفضائح« التي 

سـتنرشها حملتا ترمـب وبايـدن لتحطيم 
صورتيهما أمام الرأي العام.

هي إذن معركة دائمة بني مؤسسة الرئاسة 
يف  األقـوى  اإلعـالم  ومؤسسـة  األمركيـة 
العالم. لكن ما يشـحن املنافسة القائمة بني 
املؤسسـتني يف هذه الفرتة، هو اتهام وسائل 
إعالم معارضـة الرئيس ترمب بأنه يسـعى 
لتوظيـف التوتـرات االجتماعيـة والعرقيـة 
املندلعـة فصولهـا منذ مقتل الرجل األسـود 
جـورج فلويد عى يد رشطـي ابيض يف مايو 
)أيـار( املـايض، لشـحن قاعدتـه الحزبيـة 
البيضاء. ولقد أتت التظاهرات وأعمال العنف 
األخرة التي اندلعت يف والية ويسكونسن إثر 
إطـالق الرشطة النار عى رجل أسـود يدعى 
جاكـوب بليك مـن الخلف، ومقتـل عدد من 
األشـخاص عى يـد مراهق أبيـض جاء من 
والية إيلينـوي، لتزيد الطني بلـة وترفع من 
نسـبة الهجمات التي يشـنها اإلعالم عى ما 
يسميه بسياسات »التفرقة والشحن العرقي 

والسيايس« ألسباب انتخابية.
ترمـب يرد عـى تلـك االتهامـات بالقول إن 
وسـائل اإلعالم التي تهاجمه منحازة بشكل 
كامل ضده، وبأنها هي املسؤولة عن تعميق 
االنقسـام عرب تضخيم قضيـة التفرقة ضد 
يف  يرغبـون  الديمقراطيـني  وبـأن  السـود، 

إبقائهم »عبيداً تحت مظلتهم السياسية«.
تضيـف القـراءة أن كتاب هولـزر الذي ركز 
عـى 18 من أصل 45 رئيسـاً، يشـر إىل أنه 
لـن يكون هناك سـالم أبدا بني املؤسسـتني، 
بـل فقـط مسـتويات متفاوتة مـن العداء. 
وتاريخيـاً، أعطت الصحافة للرؤسـاء بقدر 

ما حصلت عليه، ويف الجزء األكرب من القرن 
األول للجمهوريـة، عندمـا كانـت سـيطرة 
الحـزب عـى الصحف هـي القاعـدة، كانت 
هنـاك مجموعـة واحدة مـن الصحف تدعم 
الرئيس بينما تعارضـه مجموعة منفصلة، 
تمامـا كما هـو حاصـل اليوم، مـع انحياز 
محطـة »فوكس نيوز« لرتمـب و»إم إس إن 
بـي يس« ألوبامـا. حتـى الرئيـس األمركي 
األول جـورج واشـنطن، اتهمتـه صحيفـة 
»ناشـيونال غازيـت« بأنه »يريـد أن يكون 

ملكاً«.
ترمـب ال يحيـد كثـراً عمـا قام به رؤسـاء 
سـابقون، كالرئيس جـون آدامز، الذي وقع 
عى قوانـني ملقاضاة الصحفيـني، وأبراهام 
لنكولن الذي سـجن عـرشات املحررين إبان 
الحرب األهلية، وحذف األخبار من التلغراف، 
ومنـع بعض الصحف من الصدور. بل، حتى 
الرئيـس ثيـودور روزفلـت، الـذي كان عى 
عالقـة جيدة مع الصحفيـني، وكان أول من 
أعطى مراسـي البيت األبيـض قاعة خاصة 
داخل املبنى، وأقام ما يشـبه الرشاكة معهم 
يف إنتـاج األخبـار، واخرتع »أخبـار األحد«، 
عاقـب الصحافة بلمسـة أخف. إذ اسـتبعد 
بعضهـم إىل الصفوف الخلفية، ورفع دعوى 
تشـهر ضـد »نيويـورك وورلـد« لجوزيف 
بوليتـزر. وإبان الحـرب العامليـة األوىل أعاد 
الرقابـة  الرئيـس وودرو ويلسـون فـرض 
عى الصحافة، يف حني أن الرئيس ريتشـارد 
نيكسون، كان أول من قال ملستشاره لألمن 
القومـي – يومـذاك – هنري كيسـينجر، إن 

»الصحافة هي العدو«.
ولكن، مع تطور التكنولوجيا وما قدمته من 
أدوات وطـرق جديدة للرؤسـاء األمركيني، 
سـواًء للتحايل عى الصحافة أو للتعامل مع 
املادة اإلخباريـة التي يرغبـون يف تعميمها، 
اسـتغل هؤالء تلك األدوات بشـكل مكثف يف 

مخاطبة الرأي العام.
وهكـذا اسـتعان الرئيس فرانكلـن روزفلت 
بالراديـو، وجون كينـدي بالتلفزيون لصقل 
صورته، وطور رونالد ريغـان تقنيات إدارة 
األخبـار التي بدأها أسـالفه، بينما اسـتغل 
دونالـد ترمب كل ميـزة تكنولوجية ممكنة، 
من »تويرت« إىل شـبكات »الكابل« اإلخبارية 
الهيئـات  تدقيـق  لتفـادي  فيسـبوك،  إىل 

الصحفية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قـّدَم الصحفـي واملـدرب يف مجـال االعـالم الرقمي نرصي 
عصمت عرضاً مفصـاًل حول أهمية توظيف املحتوى الرائج 
عـى االنرتنت يف العمل الصحفي اليومي وذلك خالل الويبنار 
الـذي يقدمه املركـز الدويل للصحفيني ضمـن برنامج حلول 
منصـات التواصل االجتماعي عرب سلسـلة لقـاءات عن بعد 
تهدف إىل توفر التدريب للصحفيات والصحفيني حول العديد 

من املواضيع املهمة خالل تغطية أزمة ‘’كوفيد19-”.  
“نـرصي” حاصل درجة املاجسـتر يف االبتـكار يف الصحافة 
الرقمية من جامعة نيويورك االمريكية وعمل سـابقا كمدير 
تحريـر األخبار واالقتصاد يف شـبكة ياهـو املكتوب الرقمية 
ولديـه أكثر من 20 سـنة خربة يف الصحافة مع مؤسسـات 

صحفية مرموقة مثل صحيفة األهرام.
تحليل إحصـاءات زيارة املوقع االلكرتوني لفهم سـلوكيات 

الجمهور واحتياجاته.
إن رصد املواضيع الشائعة او ما يسمى بـ “الرتند”، بحسب 
نـرصي، يمكن أن يتم من خالل املوقع والحضور اإللكرتوني 
لفهـم جمهورنـا ومكوناتـه مـن حيـث الرتكيـب العمري، 
الجغرايف والجندري...الخ، باالضافـة اىل تحليل اإلحصائيات 

املتعلقة باملوقع واهتمامات زواره.
 تعتـرب”Google Analytics” من أشـهر وأهم األدوات يف هذا 
املجـال إذ تمّكن من االطالع عى أكثر املوضوعات مشـاهدًة 
وتحـدد مصـادر املشـاهدات إن كانـت من خـالل الصفحة 
الرئيسـة او حسـابات التواصل االجتماعـي أو التطبيقات، 
ذلـك باالضافة للبيانات الديموغرافية لهذا الجمهور. ونصح 
نرصي بأن يتم تحليل هذه البيانات يف إطارها الزمني وبالتايل 

الرتكيز عى املواضيع الشائعة أو إعادة نرشها. 
أدوات ومصـادر مفيدة للتعرف عى املوضوعات الرائجة لدى 
الجمهورالكثـر مـن األدوات تكـون مجانية لفـرتة محددة 
فقط بهدف التسويق إىل أن تعرف فتصبح مدفوعة. يستثنى 
من هذا األمر، املنصـات التابعة للمواقع الكربى مثل جوجل 

وفايسبوك وتويرت والتي يمكن االستعانة بها مجاناً.
من األدوات التي يمكن استخدامها:

Twitter trends:  تلتقـط أفـكار وعواطـف جمهـور يف أي 
وقت معني وتمكن من التعرف عى أكثر املواضيع رواجاً عى 
شـبكة تويرت.trends24 :  تمكن مـن الوصول اىل  املواضيع 
االكثر رواجاً  عى مدار الـ 24 سـاعة املاضية ألكثر من 400 
موقع حول العالم, كما يحتوي عى قسم الفيديوهات األكثر 

انتشاراً عى تويرت.
 Getdaytrends: هـو بديـل قوي لــ trends24 لكنه يرتب 
املواضيـع األكثر رواجاً عى تويرت داخـل إطارها الزمني مع 
توفر إمكانية مشاهدة البيانات عى شكل رسومات بيانية.

Facebook insights:  يمكـن اسـتخدامها لرصـد املواضيع 
املنترشة عى فيسـبوك حيـث تعطي الخيـار ملالك صفحات 

فيسبوك يف متابعة عدد من الصفحات االخرى بهدف املقارنة 
معها.

Socialbakers:  يسـاعدك هذا املوقع عـى إيجاد الصفحات 
األكثر رواجا يف بلد ما ويف صناعة ما، لكن االستخدام الكامل 

لجميع خصائصه ليس بمجاني.
Google trends:  يتيـح لـك الحصـول عى الئحـة املواضيع 

األكثر بحثاً حول العالم أو يف دولة معينة.
املهنية يف كتابة التقارير املتعلقة باملواضيع الرائجة

دعـا نـرصي اىل تجنـب النـرش املسـتمر للمـواد الرائجـة 
والتعامل معها بموضوعية والتأكد منها باستخدام الوسائل 
التكنولوجيـة والتقليدية كغرها من املواد وحّث الصحفيات 
والصحفيـني عـى التأكد مـن صحـة األخبـار املتداولة عى 
شـبكات التواصل االجتماعي، وإيضاح سـياقها. يف حديثه، 
حّذر أيضاً من استخدام مصطلحات مثل “نشطاء االنرتنت” 
أو “نشـطاء تواصـل اجتماعـي”، كما طالـب بالرتكيز عى 
تحديـد نوعيـة الخـرب إن كان سـاخرًا أو جدياً لكـي ال يتم 

تضخيم موضوعات ال تستحق ذلك.
قضايا أخالقية مرتبطة بتغطية املواد اإلخبارية الرائجة

بحسـب نـرصي ليسـت كل املواضيـع الرائجة عى وسـائل 
التواصل االجتماعي صالحة للنرش وشدد عى أهمية التعامل 
بحـذر مع قضايـا االنتحار وعدم جـذب الجمهور من خالل 
مواضيع مشابهة، أو نرش صور وتفاصيل متعلقة باألطفال 
والقارصيـن والرتكيز عى “الرتافيك” مـن أجل تأمني فرص 
دعايـة أكـرب للموقـع.يف الختام أكـد “نرصي” عـى أهمية 
الحفـاظ عى التوازن بني نرش املواضيع التي يحب الجمهور 
مشـاهدتها مثـل “الرياضـة” و”الفـن” واملواضيـع التـي 

يحتاجها مثل “الصحة” و”السياسة”.

حروب اإلعالم مع البيت األبيض... معارك ال تنتهي

كيف توّظف احملتوى الرائج على اإلنرتنت يف العمل الصحفي اليومي؟

فرع نقابة الصحفيني يف كربالء يقيم جملسا 
تأبينيا على روح الصحفي الفقيد عصام الرماحي

املنظمات االهلية الفلسطينية تعلن اختتام دورة 
تدريبية لتطوير مهارات االعالم

استهداف الصحفيني واملدونني يثنيهم عن توثيق االعتداءات يف ليبيا
طرابلس /متابعة الزوراء:

باَت الصحفيون واملدونون يف ليبيا يخشـون 
توثيـق األحـداث وتغطية االعتـداءات خالل 
املظاهرات التي انطلقت يف طرابلس، بسبب 
تزايـد حـاالت االعتقـال واإلخفـاء القرسي 
بشكل مثر للقلق، خصوصا مع عدم معرفة 

مصر املختطفني.
وتحّول االختطاف واالعتقال إىل شبح يالحق 
الصحفيني واملدونـني يف طرابلس، مع تكرر 
هذه الحـاالت يف أثناء تغطيـة االحتجاجات 
الشـعبية ضـد تـردي األوضـاع املعيشـية 
وتنامي الفساد وسياسة إفقار الشعب، كما 
سـجل ناشـطون حاالت رضب واعتداء عى 
فرق إعالمية يف سـاحات التظاهر، ما جعل 

الصحفيني يخشون من تغطية املظاهرات.
وقـال املركـز الليبـي لحريـة الصحافة إنه 
يجد صعوبة بالغـة يف التواصل مع األطراف 
الفاعلـة أو الصحفيني لتوثيق االعتداءات أو 
املنارصة بالنظر لحالة التكتم األمني وتعقب 
أجهـزة الصحفيـني والنشـطاء املسـتقلني 

اإلدالء  وعـدم  السـكوت  إىل  يدفعهـم  ممـا 
بشهاداتهم حول حاالت العنف واالعتداءات 
التي يتعرضون لها خوفاً من مالحقتهم هم 

أو ذويهم.
وأفاد صحفيون أن األمر الخطر هو اختفاء 
صحفيني وناشـطني دون معرفـة أي يشء 
عن مصرهـم، أو الجهة التـي اختطفتهم، 
وال يـزال مصـر الصحفي سـامي الرشيف 
مدير راديو الجوهرة والناشط مهند الكوايف 
مجهوال، والعديد من املدونني مخفيني قرساً 
عـى أيـدي تشـكيالت أمنية لم تعـرتف بها 
وزارة الداخليـة بحكومة الوفاق الوطني، يف 
حني من املفرتض أن تكون تحت سـيطرتها 

يف العاصمة الليبية.
وذكرت مصادر صحفية أن الصحفي سامي 
الرشيف مدير راديـو الجوهرة اختطف منذ 
ليلـة األحـد 23 أغسـطس مـن قبـل إحدى 
التشـكيالت األمنيـة، ويعانـي مـن تدهور 
يف حالتـه الصحيـة جـراء عدم توفـر دوائه 
الخاص بـ”مـرض السـكري”، فيما غابت 

املعلومات حول مصر العرشات من املدونني 
الذيـن اعتقلـوا بأوقـات متفرقة األسـبوع 

املايض.
وأثارت حادثة االعتقال التعسـفي للصحفي 
عبداللطيف أبوحمرة، استنكارا واسعا وأبدى 
ذويـه قلقا بالغـا، حيث تم اقتيـاده من قبل 
عنارص عسكرية أثناء عمله مع فريق املسح 
الطبي ألخذ عينات فايـروس كورونا باملركز 
الصحفـي يف منطقة أبوقريـن، وال توجد أي 

معلومات عن أماكن اعتقاله أو أسبابه.
كما تـم االعتداء بالرضب واملنـع من العمل 
بالنسبة لفريق قناة ليبيا األحرار وفقاً لبيان 

نرشه تلفزيون ليبيا األحرار .
اإلنرتنـت  خدمـات  قطعـت  السـلطات 
واالتصاالت يف طرابلس، واعتقلت أي شخص 

يف حوزته معدات لالتصال باإلنرتنت.
إىل جانـب ذلـك، بـدأت حملـة تحريض عى 
مواقع التواصل االجتماعي منذ 28 أغسطس، 
ووصـم املتظاهرين بالخيانـة والتحريض، 
اجتماعيـة مشـبوهة  وطالبـت صفحـات 

بالقبـض عـى املحتجـني بتهمـة الخيانة، 
فأصـدرت رئاسـة أركان الجيـش التابعـة 
لحكومة الوفـاق البيان رقـم 24 الصادر يف 
26 أغسـطس يتهم املحامـني واملتظاهرين 

بـ”الغوغائية وخيانة الوطن”.
كما لجأت السلطات إىل قطع جميع خدمات 
اإلنرتنت واالتصـاالت يف املدينة، واعتقال أي 
شخص يف حوزته معدات يمكن استخدامها 
لتثبيـت شـبكات االتصـال أو اإلنرتنت عرب 

األقمار الصناعية.
وأبدى املركز الليبي لحرية الصحافة خشيته 
وخوفـه الكبريـن عـى سـالمة العديـد من 
بمدينـة  والصحفيـني  والنشـطاء  املدونـني 
طرابلـس جراء تربص تشـكيالت أمنية عدة 
لهـم واختطافهم واعتقالهم تعسـفياً، دون 
أي امتثال لسـلطة سـيادة القانون، وانتهاج 
سياسـة ترويـع وتكميم األفـواه، مما جعل 
العديد من النشطاء ضحايا لإلخفاء القرسي 

اليوم.
وطالب رئيس املجلـس الرئايس فايز الرساج 

بكبح جماح التشكيالت العسكرية، واإلقرار 
وتجسـيد االلتـزام باحرتام حقوق اإلنسـان 
وشارة الصحفي عى أرض الواقع وحقهم يف 

النفاذ للمعلومات واالستقاللية التامة.
 وشـدد عـى السـلطات األمنيـة والجهـات 
القضائيـة يف مدينـة طرابلـس بـرضورة أن 
تفصح عن مصر املحتجزين من الصحفيني 
والنشـطاء وإطـالق رساحهم فـوراً لبطالن 

آليات القبض.
لحريـة  التعـرض  إن  متابعـون،  ويقـول 
الصحافة يف ليبيا، عى مدار السنوات املاضية 
ممارسـة مسـتمرة يف البـالد، وذلك بسـبب 
بشـاعة الجرائـم التـي ترتكب عـى األرض 
الليبيـة واالنتهاكات عى األصعـدة املختلفة، 
والجميـع يخافون إبـراز الحقيقة للعامة أو 
تداولها بـني الرأي العام. ودفـع الصحفيون 

غالبا ثمن باهظا لكشف بعض الحقائق.
ووثقـت البعثـة األممية يف ليبيـا، االعتداءات 
عى الصحفيـني واملدونني، وقالت إنها وثقت 
مند شـهر مايو 2019 من العـام املايض، ما 

ال يقل عـن 9 حاالت، تعرض فيها صحفيون 
ومدونـون لالختطـاف واالختفـاء القـرسي 
واالحتجاز التعسـفي ويف الكثر من األحيان 

إىل التعذيب.
وقالت البعثة األممية إن الصحفيني والعاملني 
يف وسـائل اإلعالم، يتعرضون بشـكل متكرر 
للرتهيـب واملضايقـة والتهديـدات بالقتـل، 
وأكدت البعثة األممية، أنها تمكنت من توثيق 
مقتـل 2 مـن الصحفيني يف جنـوب طرابلس 
أكتوبـر2019، ويف يناير 2020، كما تعرضت 
محطتـان إذاعيتـان للهجـوم وإرضام النار 
فيهمـا يف رست، ويف 3 أبريـل 2020، اختفى 
مديـر إذاعـة القـره بولـي بينمـا كان يقود 
سـيارته يف القويعة رشق طرابلس، وال يزال 

مصره ومكان تواجده مجهولني.
وأفـاد التقريـر السـنوي ملركـز “مدافـع” 
لحقوق اإلنسان، والصادر يف  فرباير 2020، 
أن تصاعـد العنف ضد الصحفيـني يف ليبيا، 
أدى إىل مغـادرة نحو 83 صحفيا ليبيا البالد 

يف الفرتة من 2015-2018.

مصري جمهول لصحفيني خمتطفني خالل مظاهرات طرابلس
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قراءة عقيل هاشم
يب�دو أّن املحيط الذي يعيش فيه الش�اعر 
ال يمك�ن أن يكون بمعزٍل عّما يكتبه، وعن 
العملّية اإلبداعّية بش�كل عام. فالّشاعر ال 
يخفي انتماءه اىل االرض البكر )االرياف(، 
ب�ل يعرضه�ا جلّي�ة للعي�ان يف نصوصه ، 
وتظهر وتنكش�ف يف أغل�ب نصوصه. ثّمة 
خي�ط رفي�ع رابط ب�ن الفض�اء اليومي ، 
وفع�ل الكتابة . م�ن خالل إع�ادة تطويع 
اللّهج�ة للتعبري ، فت�زول كّل الحواجز بن 
مفهوَمي اللغة واللهج�ة، وتصبح الفكرة 
هي التي تقود املعن�ى، ويتحّول الحرف إىل 
مجرّد وع�اء للص�ور الش�عرّية. واملتمّعن 
يف ش�عر د.مس�لم الطع�ان باملراوحة بن 
التلمي�ح والترصيح، مولي�اً اهتماماً كبرياً 
بص�وره الش�عرّية الت�ي ينحته�ا بعناية 
فائق�ة، وه�و ما يخل�ق ج�ّواً حميمياً بن 
الش�اعر ونصوصه والقارئ. فريى أطياف 
متع�ّددة تقتح�م الّن�ص دون أن تفق�ده 
أساس�ه وخيطه الراب�ط؛ فالقصيدة ُتبَنى 
انطالقاً من مفارقات وأحداث يس�تبطنها 
الّش�اعر فتخرج من وجدانه . وهنا سنجد 
أنفس�نا أم�ام ص�ورة ش�عرّية بمف�ردات 
مرتّس�خة يف الش�خصّية الجنوبي�ة. ه�ي 
وس�يلة للتعبري عّما يختلج يف الّصدور من 
مشاعر، وعّما يؤّرق الّنفس ويؤّثر يف حياة 
الش�اعر؟ ، داعياً الق�ارئ إىل نفض الغبار 
�عر الش�عبّي ، ال من أجل  ع�ن موروث الشِّ
تزويقه بل للتمّعن يف ممّيزاته وتجاوزه إىل 
محّطات جديدة. وتتضح أهمية االش�تغال 
الش�عري يف هذه التجربة م�ن خالل تأمل 
عتبات القصائد، كالعنوان مثالً الذي يشكل 
أح�د املداخل لق�راءة القصائ�د، إنه نقطة 
تأويل ممك�ن، وبداية لخلق أفق توقع عند 
ق�ارئ ه�ذه التجربة، حول م�ا يحتمل أن 
يك�ون موض�وع القصيدة، فالعن�وان من 
العناوي�ن املوضوعاتية التي تحدد بش�كل 
من األشكال مضمون النص، وبالتايل فإنه 
يوجه ق�راءة النص ويحدد نوعه ويش�كل 
أفق حرص هويته املحتملة، كما تتكئ عىل 
كرس أفق التوقع لدى املتلقي، معتمدة تلك 

النهايات املدهشة ملقاطعها املختلفة.  
الش�عرية  املجموع�ة  املراث�ي(  )جن�وب 
للش�اعر« د.مس�لم الطعان »الت�ي تحاول 
توصيف الوقائع بمش�اعر االىس والرفض 
اللذين سادا نصوص هذه الحقبة الحزينة 
ولقد كتب له الش�اعر املتألق عيىس حسن 
الي�ارسي املقدم�ة ويف الغ�الف االخري نجد 
مقتطف من شهادة له من ...دحسن ناظم 
واالن ه�ذه واح�ة م�ن قصائ�د املجموعة 
مهدات كما يسميها الشاعر مسلم عباس 
عي�دان الطع�ان م�ن ش�عراء النارصي�ة 

املنتمي لش�ط الكرس اس�تنطاق لتل الورد 
....وهي مجموعة ش�عرية للش�اعر املبدع 

عريان سيد خلف
يف االهداء )اىل الشاعر عريان سيد خلف( 

أبكي شعراً 
كي أستنطق تّل الورد 

وتكوُن جراحي 
مشبعُة بأريج الحزن 

تأخذني يا عريان 
نحو عراة الغراف الفقراء 

تركب أغنيتي مركب ايقاِع 
جمري الحرسات 
أستنطق تّل الورد

مجموعة)جن�وب املراثي( حيث تش�كلها 
اللغوي�ة  وأبنيته�ا  بالبس�اطة  املفع�م 
والتصويري�ة البعي�دة ع�ن التغري�ب اننا 
ومن خالل قصائد ه�ذه املجموعة نصغي 
اىل الحي�اة الت�ي نحل�م باع�ادة صياغتها 
االنس�انية ونبدأ ارتحاال عذبا عرب س�هول 
الجنوب وانه�اره ومرتعاته وكل مدخرات 
الصب�ا والش�باب وذكريات�ه م�ع )ش�ط 

الكرس( النهر البكر. 
اقتباس

االم الثكىل تطعن خديها
بسيوف أظافرها

وتخاطب شط الكرس:
“أرْد أناشدك يا شْط

                إبنّيي وين وديته
إوليدي شمعة الديون

                  وْي صحبانه خليته..؟!”
ولهذا يغدو فعل الكتابة الش�عرية وس�يلة 
ارتق�اء، وتحري�ر، وأداة للخ�الص، فهذه 
الحرك�ة التي تنت�ج عن الكتابة س�تكون 
هويت�ه النصية الفريدة من خالل الطريقة 
الت�ي س�يتبناها يف الجم�ع ب�ن العنارص 
املكون�ة للوح�دات الخطي�ة والت�ي ت�ربز 
النس�ق الخاص بالكتابة الش�خصية، إنها 
وسيلته لتحقيق الغاية الجمالية، وتعميق 
الدالالت اإلنس�انية لتجربته الشعرية،ولذا 

فان تجربة الش�اعر مع الش�عر، معايشة 
حميمة ألش�ياء موجودة يف الذاكرة، ورثاء 
ألح�الم ضاعت من الش�اعر ذات يوم، وقد 
�هل  تميَّزت جميع قصائده بأس�لوبها السَّ
�اعر مع  املُْمَتِن�ع ال�ذي عوَّدن�ا علي�ه الشَّ
وضوح املعاني وسالس�ة التَّعابري بمرافقة 
االداء املع�روف ب)امل�وال( وغالبا مايكون 
طور الصبي الش�جي والغن�يَّ بالصور ويف 

كافة القصائد.
اقتباس

)قد تميض( 
قد تميض لديار لم تألفها

يأخذك املوُج غريقاً
يف بحر الوجع املضني

من يعطيك دعاء امرأٍة
كانت توغُل يف قتلك عشقاً؟!

فض�اء النص الكتاب�ي، وه�ذا طبيعّي، أن 
نج�َد هذا التجدي�َد املتن�وع يف البناء الفني 
والشكيل، ولنئ كانت بعض القصائد تتسم 
أبياتها القصار ب »الصوفية«  و« التأمالت 
»، ف�إن قصائد أخرى تتميز بطول النفس، 
خاص�ة منه�ا بع�ض القصائ�د الغزلي�ة، 
والوطني�ة، واالجتماعي�ة، وبعض قصائد 
العروبة.  القصائد  تتميز برباعة االستهالل 
التي تجمع نوايص معنى القصيدة من أول 
بي�ت فيه�ا وهي قضي�ة اهتم بها الش�عر 

كثرياً ويف عصوره املختلفة .
اقتباس

نص )خيل( 
خيٌل يف مدن مهجورة

أتعبها الليل
أو:

خيٌل جائعٌة وملي�ك الجوع يعد وليمة قتٍل 
ُكربى

يف ساحاٍت
سيجها بجماجم أطفال ذات مساء

وأيضا:
خيٌل جائعة تبكي

غي�م  ينزف�ه  نزي�ف  بع�ُض  ه�ذا  أم 

الشعراء..؟!
ويمك�ن لق�ارىء القصي�دة أن يلم�ح أن 
عن�ارص القصي�دة كله�ا جعل�ت الفع�ل 
الش�عري يعتم�د يف هيئت�ه التلفظي�ة عىل 
أس�اس خل�ق توت�ر ب�ن بني�ات داللي�ة 
وإيقاعي�ة، تش�كلها تل�ك املعان�ي لبعض 
امللفوظ�ات الش�عرية والتعاب�ري اللغوي�ة 
املبني�ة ع�ىل تك�رار األص�وات واإليقاعات 
يف غنائي�ة تعبريي�ة. وهن�ا يكم�ن اعتماُد 
الش�اعر يف أغل�ب قصائ�ده ع�ىل الص�ور 
الفنية املس�تَمّدة من الواقع املُعاش، وعىل 
االس�تعارة املُرَّمزة التي هّي�أت للمضمون 
عمقا  وامتدادا ، واكتنزت النصوص بالكثري 
من اإليحاءات والدالالت بما أس�هم يف رقّي 
القيمة الداللية للكلمة. وعليه، تمثل الحياة 

اليومية املعاشة بكل إيقاعاتها  .
اقتباس

نص )نواح عىل ضفاف الكرس( 
هذا الوطُن

وطن مجبوٌل من حزن مراثينا
وطن صحو وجنون

ملسافات تركُض فينا
وطن يحضنه الكرس

بضلوع أوجعها الكرس
وكرس خواطرنا من يجربُه

لو فاضت دمعات مآقينا..؟!
ويش�عر املتلقي للقصائد بالحضور املتألق 
واألحاس�يس  املش�اعر  وتدف�ق  لل�ذات، 
اللتماس ما هو حيوي، وبتلقائية الش�عر، 
وبصوره الجمالية املتعددة ، فالشاعر قادر 
عىل اس�تعمال تراكيب جديدة ليستوطنها 
اش�تقاقات  وراء  والج�ري  قصائ�ده،  يف 
لغوي�ة ولهى بقيمة الحب، إضافة اىل بعث 
مف�ردات خافي�ة او مركون�ة ع�ىل رفوف 
الذاكرة املنس�ية لها ثقلها الداليل، وتجليها 
الجم�ايل العياني حت�ى تتمك�ن العن من 
اقتناصها مع حرِصه الش�ديد عىل التعامل 
مع اللغة بحرص تام وخيال موهوب يحرك 
لحظات الوجود ويكس�بها معنى، ولو عرب 
اإلحساس باأللم واملعاناة والتيه والضياع.

وهنا يتوق�ف القارىء أمام العنوان لتأمله 
يف صور اهل الجن�وب ، والذهاب معهم اىل 
افاق واس�عة من التحليل وتتبع االشارات 
الواقعي�ة واالس�طورية أو الخيالي�ة التي 
والس�تقصاء  الش�اعر،  خي�ال  نس�جها 
ال�دالالت الجدي�دة، أو البح�ث يف ال�دالالت 

العميقة للرتاكيب الجديدة. 
اقتباس

بجفني شاعرٍة عانقها الكرُس
فأعطت مزماراً لرعاة رقصوا

واإليقاع يطوف شواطئنا
منحت نايا لجنوٍب يبكي

للطفِّ بنزٍف عمده الكرس.

وتمتاز  نصوص الش�اعر ايضا بإرشاقاته 
الشعرية املتوهجة، وبراعة تشكيله الفني، 
وه�ي تع�رب ع�ن رؤي�ة الش�اعر للذاك�رة  
وخطابه الش�عري  املستعاد لالحالم، املرأة 
والح�ب، الغرب�ة والتي�ه والحن�ن، وهذه 
هي العنارص األساس�ية املكون�ة لتجربته 
الش�عرية املرتبطة بالحياة التي مارس�ها 
وكتبه�ا ش�عراً. فلنتأمل ه�ذه اللغة التي 
تظه�ر فيها العاطفة ش�ديدة ج�داً، األمر 
ال�ذي يجعلنا نقر بوجود توتر داخيل يمنح 
الن�ص حيوي�ة ش�عرية، وع�ىل املس�توى 
الرؤي�وي، ترص�د القصيدة ه�ذا االرتحال 
القل�ق يف الفضاءي�ن الزمان�ي، واملكان�ي، 
ارتح�ال وج�ودي قل�ق، وجهته اإلنس�ان، 

وضالته يف آن. 
اقتباس

يا يون�س حيتانك أرحم م�ن حيتان الخبز 
املرسوق

فزمانك بحٌر من قيٍظ والربد تراتيل صالة
وزمان�ي ال صح�راٌء م�ن غي�ض ومجامر 

حيتان غرقى
تهتك عرض القوم لقاء رغيف

غربلنا يا يونس،
وثقوُب الغربال الجائع تلفظنا

نحو الحيتان الفاغرة األفواه
يف نصوص�ه - التش�كيالت البنائي�ة ت�م 
ش�عري  تش�كيل  يف  بعناي�ة،  انتقاؤه�ا 
يتوس�ل بأدق التفاصيل مع ذات الش�اعر 
، وذوات اآلخرين وقد ورس�م لنا الش�اعر 
س�ريته الش�عرية بإخالص نادر، وصدق 
نصوص�ه  ع�ىل  أضف�ى  معه�ود،  غ�ري 
اإلبداعي�ة رونقاً وأصالة وع�ىل ضوء هذا 
التصور ينشأ حوار خاص يف قصائده بن 
أف�ق النص، وأفق الق�ارئ ، إنها الجمالية 
الرومانس�ية املعروف�ة ببل�ورة تصورها 
للف�ن والخيال الش�عري، كتجرب�ة حياة 
حقيقي�ة، والنص يتمي�ز بالرؤيا، وهي يف 
شعره أفق شديد الدهشة والغموض الذي 
يستبطن مش�هدية تزيح س�تارها ببطء 
ع�ن عامله الخ�اص والعمي�ق، واملصقول 
نوعي�ا   قارئ�اً  تس�تدعي  بحساس�ية 
ليستكش�ف جمالي�ات الن�ص وتأويالته 
املرتبط�ة بالحي�اة التي مارس�ها وكتبها 
شعراً.وتحمُل أغلب القصائُد لغة شاعرية 
وله�ى بقيم�ة الح�ب، ودالالت إيحائي�ة 
مرتبطة باألحاس�يس واملش�اعر املختزنة 
يف ذات الشاعر، ومن هنا فإن الداللة التي 
يخرج بها  القارىء هي انجذاب الش�اعر 

نحو نصفه اآلخر. 
...................................

      * جن�وب املراث�ي )ش�عر( – مس�لم 
الطع�ان – دار الكرمل للن�ر والتوزيع – 

عمان 2004
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ثقافية

قصيدة

إمساعيل اهلدار
الفقر، 

داء يطرق األبواب،   
عىل تلك األعتاب،  

 يربض من يستجدي الرتياق 
 ***
قالوا 

» املالذ، طبيب 
عشقه تكميم الجراح 

يأبى تحقيق األرباح 
أمام، إغراءات املعتاد  

من أصفاد الرتف واألموال  
اختار اإلنسان... 

 اختار 
التاريخ والزمان 

أرىس 
مفهوم مهنة الشفاء  

مهنة كبح جموح العناء....
 ***
 اليوم 

حزن واشتياق
رحل صاحب الرتياق  

رحل من سخر فنون الحياة
قالوا 

» بركة من السماء
أم

كان جرعة أمل وشفاء....«؟ 
هنا يحبذ املزج 

ال االختزال....
فمآل ذكراه  

اإلجالل.... 
بأعمال،

شاء  
الخلود 

ال الزوال... 

»طبيب شاء اخللود، 
ال الزوال...« »توتر اللغة مينح النص حيوية شعرية« الشاعر د.مسلم الطعان

لن يلتفتوا يا صديقي
هم،

ومع أنهم قضوا نهاًرا كامال
يحتفلوَن بجمالها

والتقطوا صوًرا كثريًة
معها

وشهقوا خرضَتها
ومرّت أنامُلهم تلمُس

نعومَتها،
كانوا يذوبون رّقًة

حتى أنَّ أحَدهم غّنى لها
وإحداهنَّ صّفقْت

لكّنهم تركوها وحيدًة
كلّهم تركوا الّشجرَة

وحيدًة
يف املساء

ها هم يلّمون أغراَضهم
ويحّدقوَن يف األفق مرعوبَن

بينما العاصفُة تتجّمع
والغيوُم سوداء
ها هم يثرثرون

ويسألون عن أشياِئهم الزائلة
بينما الّشجرُة وحيدٌة يف العراء

مع الليِل والّريِح
وأصداِء أصواِتهم

املخاتلة
بينما أنا وأنَت نقُف

مشدوَهِن
وحيَديِن

نرفُع أيادَينا بوجه العاصفة
بال جدوى

الّشجرة وحيدة يف الَعراء
نامق عبد ذيب

املجموعة الشعرية )جنوب املراثي(

لطيف عبد سامل 
)أوج�اع  املوس�ومة  رِّوايِت�ه  يف    
الس�نن(، يعزف الرائ�ي العراقي إياد 
خضري الش�مري لح�ن الِذكريات عرب 
جملٌة م�ن الحكاي�اِت الواقعيَّ�ة التي 
اِس�َتَقاها من حياة اإلنس�ان العراقي 
يف فض�اءاِت املدن، وصخب الش�وارع، 
وَثرَْث�رٌَة املقاهي، فض�اًل عن التنهداِت 
املزمن�ة الت�ي تحسس�ها ع�ن ق�رٍب 
ألناٍس يش�عرون عىل الدواِم باالغرتاِب 
االجتماع�ي. ولعلَّ القاس�م املش�رتك 
لتل�ك الِذكري�ات ه�و أنف�اس الُهُموم 
اليوميَّة املحملة بروائِح املَُعاناة واآلالم 
والُدم�وع، والتي أب�ت أْن تفارَق الّذات 
البريَّ�ة، فكان أْن س�كنتها، وأقضت 

مضاجع أصحابها. 
 الَحِن�ن إىل ِذكري�اِت األم�س القريب، 
وَما حملته من روائِح س�نوات املِْحَنة، 
حفزت الشمري عىل جمِع العديد ِمنها 
ديَّ�ة من  يف س�لٍة ِروائيَّ�ة بلمس�ٍة رَسْ
ش�أِنها أْن تروَي ظمأ املتلقي؛ بالنظِر 
الس�تحضاِرها العدي�د م�ن الوقائ�ع 
اليوميَّ�ة املطم�ورة يف ذاك�رٍة أمكن�ة 
َم�ا ت�زال تش�ارك الن�اس ش�كواهم، 
ومعاناتهم من اإلهمال... »فالشوارع 
واألرصفة خربة، مصدَّعة ما زالت كما 
ه�ي منذ عدة س�نوات مض�ت حروب 
وحصار وهي باقية عىل حالها وأس�وأ 

مم�ا كانت علي�ه أصابه�ا اإلهمال« - 
ص 7. 

رِّواي�ٌة مش�تملة ع�ىل )29( مفص�اًل 

دًي�ا، تحكي عىل امت�داِد صفحاتها  رَسْ
ع�ن ج�روٍح مطم�ورة برم�اِد األيام، 
حي�ث جه�د كاتبه�ا ِبَم�ا امتلكه من  
تقدي�ِم  يف  د  ال�رَسْ بتقني�اِت  أدواٍت 
بعض األحداث معتمًدا أس�لوب املنهج 
الواقع�ي - البعيد عن التكلف - ألناس 
رْب حتى أفرغ َما يف  �ُموا عناء الصَّ تجشَّ
جعبته يف مواجه�ِة ُهُموم الحَياة التي 
جعلتهم يذرفون الُدموع قهرًا وتعبريًا 

عن الوََجِع املمض.
 َح�رََص الش�مري عىل وص�ِف َحرَارة 
رصاع ال�ذات لش�خصياِت رِّوايته عىل 
لس�اِن بطل الرِّواية )محمد جاس�م(، 
منوًع�ا  ه�ذا  األدب�ّي  العم�ل  فج�اء 
بوقائِع�ه الت�ي عربت عن عم�ِق أزمة 
تلك الش�خصيات التي كشفها تعامله 
دّي الخاص ِبُهُموِم الذات  يف البناِء الرَسْ
لكلِّ ش�خصيٍة ضمنه�ا رِّوايته، حتى 
َب�َدا كّل مفص�ل م�ن الرِّواي�ِة بمثابِة 
قصة قصرية متكامل�ة األركان. ولعلَّ 
َما ساهم بنجاِح الرائي يف بناِء رِّوايته 
بهذا األسلوِب الشيق، هو قربه من تلك 
الش�خصيات، فضاًل عن سعِة اطالعه 
عىل َم�ا خفَي من أحالِمه�ا وُهُمومها 
ومشاعرها اإلنسانيَّة، كما هو واضح 

م�ن خ�الِل اس�تذكاره ألي�اٍم مضت، 
أنَّ كات�َب  َرْي�ب  واَل  َول�ْت.  وموَاق�ف 
ِد  الرِّواي�ة اهتدى إىل هذا املنحى يف الرَسْ
م�ن أجِل إظه�ار مالمح املعان�اة التي 
هيمنت عىل الشخصيِة العراقيَّة، وكما 

يقال »ليس َمن رأى كَمن سمع«. 
 بطل الرِّواية، محمد جاس�م، سومري 
يتيم، تراوده الخفافيش يف مناِمه منذ 
ُطفولته، حتى ُزرَعْت يف تفكريِه، كان 
يعي�ش متنقال يف بيوِت أخواته بمدينِة 
النارصيَّ�ة، قبل أْن يعم�َل يف العاصمِة 
بغ�داد بمعاون�ٍة وتش�جيع م�ن زوج 
أخت�ه خالد، فيس�كن بداية م�ع أخِيه 
لق�اء أجر بلغ ثلث راتبه الش�هري، ثّم 
َما لب�َث أْن ُطرَِد بتخطي�ٍط من زوجِة 
أخيه، فيش�عر بتنه�داِت االغرتاب عىل 
قارعِة الطريق، لكن يًدا  رحيمة تمنعه 
من تنفيِذ عملية انتحاره، لتمنحه أماًل 
جديًدا يف الحي�اة، فيتمكن من تحقيِق 

نجاحاٍت يف عملِه اإلدارّي.
 بع�د إحالت�ه إىل التقاع�د يس�رتجع 
محمد جاس�م مجموعة م�ن ِذكرياِت 
امل�ايض، والت�ي وظفها الش�مري عىل 
لساِنه مبثوثة عرب شخصياتها، معلًنا 
حج�م آالم أصحابه�ا الت�ي ُتجس�د يف 
واقِعها املوضوعي ص�وًرا متناثرة من 
الوجِع العراقّي، والتي من بيِنها ضياع 
ُف�َرص تحقيق الحد األدنى من األحالِم 

يف الحياة مثلما حصل للنائب الضابط 
جبار، فضاًل عن تناوله ِذكريات أمكنِة 
عاشت ِفيها شخصيات أخرى تباينت 
اهتماماتها، واختلف�ت معاناتها مثل 
»عب�د الحليم، ماه�ر، احمد القصاب، 

هويدي االعور وغريهم. 
حملْت س�لة الش�مري الرِّوائيَّة صيداً 
وافرًا من ُهُموِم ش�خصياته، فكان أْن 
د جملة من األحداِث  دارت يف ثنايا الرَسْ
التي تمكن الكاتب من ربِطها بَما يخدم 
ثيم�ة الرِّواية التي تخلل�ت صفحاتها 
أبعاًدا فلسفية عرب حوارات أشارْت إىل 
الفلسفة الوجودية واملؤلفات الخاصة 
بالواقعي�ة واالش�رتاكية، باإلضافِة إىل 
زهِو صورة التعايش يف ُمجتمعنا التي 
�اِرُد بما نصه: »صديقي  عرب عنها السَّ
ماه�ر فيه الكث�ري من الصف�ات التي 
أحمله�ا، فه�و طي�ب القل�ب، كري�م 
النف�س، دخلت إىل بيت�ه وتعرفت عىل 
عائلته وتعمقت معرفتي بهذه العائلة 
الكريم�ة وهي من العوائل املس�يحية 
وذات الس�معة الجيدة وأعتربوني أحد 

أفراد عائلتهم« - ص 78.
رِّواَيُة أوجاع الس�نن، ت�ربز أهميتها 
م�ن خ�الِل م�ا تمثل�ه م�ن توثي�ٍق 
ص�ادق ألوج�اع اإلنس�ان يف مرحل�ة 
مهمة م�ن تاريخ العراق املعارص، إىل 
جانِب تجس�يدها بأس�لوب الواقعية 

الش�خصيَّة  هم�وم  االجتماعي�ة 
العراقيَّة التي عانت الجوع، واإلذالل، 
وتكميم األفواه، والحروب والحصار، 
فضاًل عما تبعها من فوىض املحتل... 
»أف�اق محم�د جاس�م مرتب�ًكا بعد 
ارتحاله يف أغ�وار الذاكرة والتوغل يف 
غياه�ب الذكري�ات عىل ص�وت دوي 
انفجار مرّوع عىل بعد أكثر من مأتي 
مرت، ش�اهد من زاويته عىل مصطبة 
الحديقة العام�ة عىل ضفاف الفرات 
حي�ث م�كان خلوته األلي�ف وإعادة 
الحي�اة  لذكرياته يف عامل�ه القابع يف 
زوايا الذاكرة، ش�اهد دخانا يتعاىل يف 

تلك الساحة.. وسمع رصخات تعالت 
بعد االنفجار« - ص 55.    

تمنيات�ي للزمي�ل األديب إي�اد خضري 
الش�مري بتواص�ل العطاء اإلنس�اني 

املتجدد. 
..............
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تجربة الوقوف عىل مالبسات الجنون داخل 
الّن�ص األدب�ي، تحت�اج إىل قل�ق مزمن من 
ق�ارئ يجيد استكش�اف اإلجاب�ة الفردية؛ 
من خالل أس�ئلة طرحت بشكل ما مجازا؛ 
للوصول إىل حل�ول افرتاضي�ة. ورغم أّنني 
أّن األدب  ال أجي�ز أن يفه�م م�ن كالم�ي 
يقّدم حلوال يف ح�ن هو يبحث يف اللغة عن 
األس�باب فمث�ال تكت�ب الرواية  إلس�قاط 
معاي�ري فكري�ة وفلس�فية وفني�ة خاصة 

بكاتبها فقط.
مختلف�ة  بأش�كال  الّرواي�ة  نق�رأ  نح�ن 
ونفهمها أيضا كذلك، بدليل أّن الّنقد املتعّدد 

لرواي�ة واح�دة م�ن ط�رف أكثر م�ن ناقد 
يختلف تناّصه بل و ي�ربز لنا الناقد الواحد 
جزئيات ضعف الّرواية التي يراها ناقد آخر 
اس�تمرارية فنية يحتاجها الّنص ليرتّسب 

املعنى.
الجنون يف الكتابة غري أخالقي لدى البعض 
من الكّتاب يف حّد ذاتهم وبن أفراد مجتمع 

يقرؤون لتزداد تعاستهم.
سأوّفر عليكم الخوض يف الكالم املربر وغري 
املربر وأسأل، هل نحن بحاجة إىل كاتب عىل 

مقياس كّل قارئ؟ 
مل�اذا الكاتب مرف�وض بجنونه ح�ن يريد 

أن يتمّي�ز أو ح�ن يريد أن يش�ارك يف خلق 
فلس�فة أدبية جديدة ال تخض�ع إىل منطق 

معن؟
ال أنك�ر أّن الخطاب األدب�ي له خصوصيته 
تماش�يا مع قلق الكاتب، لذل�ك أنا أقول إن 
الكاتب مج�رّد حالة برية تح�اول القفز 
ع�ىل الطبيع�ة، ليك�ون الجن�ون غايتنا يف 

الّنص وهذا أهم رشوط االختالف .
أنا أدع�و إىل الكتابة بخل�ق؛ حتى ال نحرق 
اللغة يف فكرة ضعيف�ة، إّن صناعة الكتابة 
تش�به تخصي�ب اليورانيوم بش�كل أخطر 
والكاتب حالة بري�ة، ال يمكن إخضاعها 

لل�روط. الكثري من الكّت�اب يعتقدون أّن 
الكتاب�ة مجرّد فضفضة، غ�ري أنها حتمية 
نفس�ية تتك�ون خ�ارج س�لطة كيانه�م 
الجس�دي، إّنهم يتعاملون م�ع األنا الذي ال 

يعرفونه وّربما ال يثقون به.
للكتابة مواصف�ات متعددة وفرط الجنون 
فيها إسقاط فلس�في يخص وعي الكاتب 
بذات�ه، ال يمكن الخ�روج من دائ�رة الذات 

ألّنها هي الفاعلة والفّعالة يف الّنص.
أريد أن أؤكد أيض�ا أّن الكاتب ليس بحاجة 
إىل حماي�ة من أحد، وليس بحاجة إىل قارئ 

يسأل أكثر مما يجيب.

الكتابة خلق! سهيلة بورزق



 يحذر الخرباء من تناول الطعام أثناء الشعور 
بالغض�ب أو التوت�ر ألن هذا ينعكس بش�كل 
س�لبي عىل الصحة. ويف هذا الس�ياق أشارت 
دراس�ة حديث�ة إىل أن ه�ذه الحالة ت�ؤدي إىل 
تنش�يط الجه�از العصب�ي الودي ما يس�بب 
توق�ف عملي�ة الهض�م وارتفاع ضغ�ط الدم 
ومستوى السكر والكوليسرتول الضار. وهذا 
م�ا يمن�ع الجس�م م�ن امتص�اص املكونات 

الغذائية.
وم�ن مضاعفات ه�ذا ايضاً ح�دوث االنتفاخ 
وارت�داد حمض امل�ريء إىل املع�دة فضالً عن 
اإلس�هال. وق�د يعاني بعض االش�خاص من 
أع�راض القول�ون العصبي وم�ن صعوبة يف 

البلع ومن تشنج العضالت.
كذلك يمكن أن يسبب األكل يف حاالت الغضب 
تعطل اإلشارة التي يتلقاها الدماغ من القناة 
الهضمية يف حالة الش�بع، ما يمكن أن يؤدي 

إىل تناول كمية كبرية من الطعام.

ومن االس�باب الت�ي يمكن أن تدع�و إىل عدم 
تن�اول الطع�ام يف حاالت الغض�ب والتوتر أن 
هذا يسبب ضعف الحاجز الذي يمنع البكترييا 

الض�ارة من الدخول إىل مج�رى الدم ما يؤدي 
غالباً إىل مش�اكل مثل أم�راض املناعة الذاتية 

واإلسهال والتهاب القولون.

تتطلب طبيع�ة عمل كثري م�ن الناس 
الجل�وس ع�ىل املكتب لف�رتات طويلة 
دون حرك�ة، األم�ر الذي ق�د يعرضهم 
لزي�ادة ال�وزن، تراك�م الده�ون حول 
ف�رص  وتزاي�د  والفخذي�ن  الخ�ر 

إصابتهم بالسكري.
ورغ�م أن كث�ريا منا يظن أن خس�ارة 
تتطل�ب  عليه�ا  الحف�اظ  أو  ال�وزن 
ممارسة تمارين رياضية معينة، إال أن 
هناك 6 طرق بسيطة وفعالة تساعدك 
يف إنق�اص الوزن الزائد أثناء جلوس�ك 
اليوم�ي وه�ي  باملكت�ب ألداء عمل�ك 

كاآلتي:
1 - الشاي األخرض

إذا ش�عرت بالجوع أو نقص الس�وائل 
بجس�مك أثن�اء العمل، فتجن�ب تناول 
القهوة والش�اي واس�تبدلهما بالشاي 
األخرض، حيث يروي العطش ويساعد 

عىل فقدان الوزن الزائد.
ويعمل مركب EGCG الكيميائي الغني 
بمضادات األكسدة واملوجود يف الشاي 
األخ�رض ع�ىل التخل�ص م�ن الدهون 

الزائدة املرتاكمة يف الجسم.

2 - تناول البطاطا املشوية
ب�أن  الش�ائع  االعتق�اد  ع�ىل عك�س 
البطاطا تس�اهم يف زي�ادة الوزن، فإن 
البطاط�ا املش�وية تس�اعدك يف فقدان 
الوزن، وذلك ألنها تحافظ عىل الشعور 

بالشبع لفرتة أطول من الوقت.
ويؤك�د أخصائيو التغذي�ة أن البطاطا 
املخب�وزة تحت�وي عىل نس�بة أقل من 
م�ن  والده�ون  الحراري�ة  الس�عرات 

البطاطا املقلية التقليدية.
3 - اضحك كثرياً

يؤك�د املختص�ون أن الضحك يس�اعد 
عىل فقدان بعض الوزن، فالضحك ملدة 
ترتاوح م�ن 15 إىل 20 دقيقة يمكن أن 
يح�رق 40 س�عرة حراري�ة، وثبت أنه 
يس�اعد يف خف�ض الده�ون الزائدة يف 
الجسم، كما يس�اعد عىل زيادة عملية 
التمثي�ل الغذائ�ي، وهذا ب�دوره يقلل 

الوزن.
4 - امليش والحركة الخفيفة

امل�يش ملس�افات بس�يطة يف محي�ط 
املكت�ب أو حتى القي�ام والجلوس عىل 
الك�ريس بني الحني واآلخر أثناء العمل، 

يساهم يف عدم تراكم الدهون بالجسم، 
ويس�اعد عىل تنش�يط الدورة الدموية 

للجسم، ما يساعد يف إنقاص الوزن.
5 - ممارسة تمارين رياضية خفيفة

التماري�ن  بع�ض  بممارس�ة  ينص�ح 
الرياضي�ة الخفيف�ة أثن�اء الجل�وس 
يف  فق�ط  تس�اعد  ال  فه�ي  باملكت�ب، 
التخلص من الوزن الزائد وإنما تساهم 

يف الحفاظ عىل مرونة الجسم.
6 - الحكمة يف تناول الطعام

تن�اول الطعام بحكمة أثناء س�اعات 
العمل يس�اهم بشكل فعال يف إنقاص 
الوزن، والختيار نوع الوجبة الخفيفة 
دور كب�ري أيض�اً، فع�ىل س�بيل املثال 
تن�اول الفش�ار يع�د وجب�ة خفيف�ة 
مثالي�ة، ألن�ه يحاف�ظ عىل الش�عور 
بالش�بع لفرتة طويلة، كما يساعد يف 

إنقاص الوزن.

كش�فت دراسة حديثة بش�أن اإلصابة بفريوس كورونا املستجد 
ل�دى األطف�ال، عن نتائ�ج مبرشة تطم�ن اآلباء ع�ىل أوالدهم، 
خصوص�ا مع اقرتاب بدء العام ال�درايس الجديد يف كثري من دول 

العالم.
وأش�ارت الدراس�ة الربيطانية، األكرب يف العال�م حتى اآلن يف هذا 
الصدد، إىل أن ف�رص وفاة األطفال بمرض كوفيد 19 الناجم عن 

فريوس كورونا “ضئيلة”.
وتوصل�ت الدراس�ة إىل أن ظه�ور أع�راض ف�ريوس كورونا عىل 
األطف�ال املصاب�ني، أو فقدانهم لحياتهم بس�بب امل�رض أمران 

“نادران تماما”.
وطمأن الباحثون الذين أعدوا الدراسة اآلباء القلقني بشأن إعادة 
أطفاله�م إىل امل�دارس يف خالل أي�ام، إذ يتخوف كث�ري من أولياء 
األم�ور من تع�رض أبنائهم لإلصابة بالفريوس يف حال الس�ماح 

لهم بالذهاب للمدارس.
وأظهرت عينة من 651 طفال تم إدخالهم إىل 138 مستش�فى يف 
جميع أنحاء إنجلرتا وويلز بني 17 كانون الثاني و3 تموز، أن 18 
باملئة منهم فقط كانوا بحاجة إىل رعاية مكثفة بس�بب حالتهم 

الحرجة.
وتقول الدراس�ة أن هؤالء األطفال كانوا ع�ىل األرجح من أصول 
إفريقية، أو ترتاوح أعمارهم بني 10 و14 عاما، وقد تويف 6 فقط 
م�ن بني 651 طفال خضع�وا للمراقبة بس�بب اإلصابة بفريوس 

كورونا.
وق�ال كالوم س�مبل، أس�تاذ صح�ة الطفل واملخت�ص يف تفيش 
األم�راض يف جامع�ة ليفرب�ول، إن “األعراض الش�ديدة للمرض 
ن�ادرة الحدوث يف صف�وف األطفال، كما أن احتم�ال املوت نادر 

أيضا”.
وأض�اف: “ع�ىل اآلب�اء أن يكون�وا واثق�ني م�ن أن أطفالهم لن 

يتعرضوا لرضر مبارش من خالل العودة إىل املدرسة”.
وذكرت الدراس�ة أن 11 باملئة فقط من األطفال طوروا استجابة 

شديدة االلتهاب لفريوس كورونا.
وش�ملت األع�راض الت�ي عان�وا منه�ا اإلره�اق وآالم العضالت 
والته�اب الحلق وانخفاض ع�دد الصفائح الدموية، لكن لم تكن 

أي من هذه الحاالت قاتلة، بحسب الدراسة.

تثب�ت الدراس�ات الحقيقة الت�ي لطاملا 
تحدثت عنها النس�اء وه�ي أّن الرجال 
يرفضون اإلعتذار أو اإلعرتاف بأخطائهم 
وأّن عب�ارة »أنا آس�ف« ال ُيمكن العثور 

عليها يف قاموسهم.
يف ما ييل نكش�ف أبرز األسباب العلمية 

التي تمنع الرجل من اإلعتذار.
ال يعتقد أّنه مدين لك باعتذار

أظهرت الدراسات التي أجراها باحثون 
أّن  أونتاري�و  يف  واترل�و  جامع�ة  م�ن 
املش�كلة ليس�ت يف عدم رغب�ة الرجال 
باإلع�رتاف بالخط�أ إّنم�ا يف تعريفه�م 
للس�لوكيات الس�يئة التي تختلف رّبما 

عن تعريفك لها.
ال ينظ�ر إىل اإلعتذار بالطريقة نفس�ها 

التي تنظرين بها
تميل النس�اء )ليس معظمهم بالطبع( 
إىل اإلعت�ذار ع�ىل كل يشء. ه�ل وجدت 
نفس�ك مث�اًل تعتذري�ن لش�خص يمر 
ب�ه؟!  ل�ك  عالق�ة  ال  صع�ب  بموق�ف 
ببساطة، قد تفعلني ذلك بشكل طبيعي 

كطريقة للتواصل مع اآلخرين والحفاظ 
عىل عالقات صحية.

ولكن، األم�ر مختلف بالنس�بة للرجل؛ 

فهو ال يحب اإلعت�ذار أبداً عن أمٍر ليس 
خطأه.

اإلعتذار يشعره بأنه ضعيف أو ناقص

الط�الق س�ام  بحس�ب وس�يط من�ع 
مارغولي�س، أحد أس�باب رفض الرجل 
اإلع�رتاف بخطئ�ه ه�و خروج�ه م�ن 

 Comfort �منطقة الراحة وما ُيعرف بال
.Zone

ويوضح مارغوليس ذلك بالقول: »لكي 
يع�رتف الرج�ل بأن�ه ارتكب خط�أ ما، 
فذل�ك يعني أنه يش�عر بالضع�ف أمام 

أولئك الذين يسمعون اإلعتذار«.
لديه تجارب مخيبة مع اإلعتذار

 Marriage تشري هارييت لرينر، مؤلفة
Rules إىل أّن أح�د أس�باب رفض الرجل 
اإلعت�ذار ه�و البيئة التي ك�رب وترعرع 
فيه�ا حيث ُيع�د اإلعت�ذار أم�ر ال يليق 
بالبالغ�ني. كما أش�ارت إىل س�بب آخر 
وهو رف�ض الرج�ل اإلع�رتاف بخطئه 
نتيجة تجربة مخيبة م�ع اإلعتذار مثل 
خلق املزيد من املس�افة أو الشجار بدالً 

من املصالحة.
يعتقد أّن األفعال أهم من اإلعتذار

بعض الرجال يؤمن�ون باألفعال وليس 
الكلم�ات؛ فب�دالً من ق�ول عب�ارة »أنا 
آس�ف«، يعم�دون إىل إهداء ال�ورود أو 

مساعدتك يف األعمال املنزلية.

10واحة
هلذه األسباب ال يقول الرجل عبارة »أنا آسف«!

حنو مستقبل افضل ..هلا

alzawraanews@yahoo.com

سر االعشاب..؟؟؟

6 طرق طبيعية إلنقاص الوزن أثناء اجللوس باملكتب

 أعلن�ت الرابط�ة األملاني�ة ألطب�اء األمراض 
الجلدي�ة ان التع�رق يك�ون مرضي�اً يف حال 
حدوث�ه بش�كل يزي�د ع�ن حاجة م�ا يلزم 

لتنظي�م درجة حرارة الجس�م فيم�ا يعرف 
“بفرط التعرق”.

وأضافت الرابطة أنه يف حالة التعرق املريض 

يتصبب الجس�م عرق�اً دون االرتباط بدرجة 
الح�رارة أو املجه�ود البدن�ي.

األويل  التع�رق  ف�رط  ب�ني  التميي�ز  ويت�م 
والثانوي: الش�كل األويل م�ن التعرق املريض 
ال يرج�ع إىل أس�باب مرضي�ة، ولكن املرىض 
ربم�ا يكون لديه�م غدد عرقية أك�رب، والتي 
يتم تحفيزها بش�كل زائ�د. وقد يرجع فرط 
التعرق إىل أسباب نفسية مثل الخوف والقلق 

والتوتر النفيس.
ويف حال�ة فرط التعرق الثان�وي فإن التعرق 
بش�كل زائ�د يك�ون عرض�اً ألح�د األمراض 
األخرى مثل السكري، أو املشكالت الهرمونية 

مثل الغدة الدرقية أو الرسطان.
ويمك�ن عالج ف�رط التعرق بواس�طة حقن 
إعاق�ة  تعم�ل ع�ىل  والت�ي  “البوتوك�س”، 
األعص�اب بش�كل مؤقت، كي يت�م الحد من 
التع�رق الش�ديد. ويتعني ع�ىل املريض أخذ 

هذه الحقن مرة أو مرتني سنوياً. 

االهتمام باملظهر الخارجي هدف رئيس يسعى 
معظ�م الن�اس لتحقيقه، فه�و أرسع طريقة 
لج�ذب االنتباه ولف�ت األنظار، فال�كل يمتلك 
بصمة جمال خاصة به، تمنحه الثقة بالنفس 
وتع�زز نظرته الجميل�ة لذاته، ولك�ن الجمال 
الحقيق�ي ينب�ع م�ن الداخ�ل، وم�ن طريقة 
التعامل مع الناس، لذلك فإن االهتمام بجمال 
النفس داخلياً وجمال املظهر خارجياً سيمنح 
الشخص درجة عالية يف املجتمع، وسيساعده 
عىل تحقي�ق أهدافه وطموحاته، عندما يتعلق 

األمر بالوج�ه والبرشة، فتقول منى اليماني، 
خب�رية التجميل، إن من تس�تطيع تطبيق 

ه�ذه النصائح س�تتمتع بب�رشة جذابة 
مرشق�ة، وذلك ب�أن تضع امل�رأة روتيناً 
يومياً لها، تداوم عليه باستمرار لتحصل 

عىل برشة نرضة وصحي�ة من دون جهد 
وعناء، وهذه الخطوات تتمثل يف اآلتي:

- إزالة املكياج وتطهري البرشة كل مساء
– يجب عىل املرأة أن تتعود دائًما كل مس�اء 

أن تقوم بتنظيف البرشة جيًدا، حيث إن البرشة 
تتعرض للكثري من البكترييا.

بعد التعرض ألش�عة الشمس والغبار واملكياج 
واللمس غري املقصود.

– ومن هنا يأتي أهمية تنظيف البرشة مساًء، 
حت�ى ال تتع�رض النتش�ار البكتريي�ا، الت�ي 
تتسبب يف ظهور مشكلة حب الشباب والكثري 

من عيوب البرشة األخرى.
باإلضافة إىل ذلك، فإن إصالحات الجلد والبرشة 

نفس�ها تتم أثناء الليل، لذلك فإن إزالة املكياج 
يس�مح للوجه بأن يكون نظيف�اً خالل عملية 

اإلصالح الليلية.
وبالتايل يتم الحصول عىل أكرب قدر من اإلصالح 

الطبيعي للبرشة.غسل البرشة يف الليل
– من أهم خط�وات العناية بالبرشة، االهتمام 

غسول  مناس�ب باستخدام  طب�ي 
ع  لنو

البرشة.
– وذل�ك للحصول ع�ىل برشة نرضة، مش�عة 

بالجمال والحيوية.
ترطيب البرشة يف املساء

– يجب اس�تخدام كريم مرطب مناس�ب لنوع 
البرشة كل مساء.

– وذل�ك للحصول ع�ىل ترطيب ع�ايل للبرشة، 

خ�الل عملي�ة اإلصالح والبن�اء التي تت�م لياًل 
للبرشة.

تغيري الوسائد باستمرار 
 – ال ب�د من تغيري الوس�ائد باس�تمرار وعدم 
تركه�ا مل�دة طويل�ة دون تبدي�ل، خاص�ًة ملن 
يعانون من مش�كلة حب الشباب. وذلك لعدم 
انتش�ار البكترييا وتجمع الزي�وت عىل الجلد، 

أثناء فرتة النوم.
اس�تخدام منادي�ل األطف�ال بدالً م�ن املناديل 

العادية
 – يج�ب ع�ىل امل�رأة أن تس�تبدل املناش�ف 
العادية، التي تكون قاسية جًدا عىل الجلد 
والبرشة، بمناش�ف األطفال املصنوعة 

من األلياف الناعمة.
وهذه الخطوة من أهم خطوات الروتني 

اليومي للبرشة.
أخذ قسط كاف من النوم

 – البد من أخذ القسط الكايف من النوم كل 
يوم، وذلك ملا ل�ه من فوائد للجلد والبرشة. 
حيث إن عدم الحصول ع�ىل النوم الكايف يرض 
بالدورة الدموية، ويسبب ركود الدم يف األوعية 
تحت العينني. مما يسبب االنتفاخ أسفل العني 
وظه�ور الهاالت الس�وداء، كم�ا أن قلة النوم 
تس�بب أيًضا الش�حوب بلون الجل�د والبرشة، 

مما يجعلها تبدو مرهقة وشاحبة.
لذل�ك يج�ب الح�رص الدائم عىل نيل القس�ط 
ال�كايف من الن�وم، للحصول ع�ىل برشة نرضة 

خالية من العيوب.

نصائح طبية

لطلة ابهى....

احلالة قد يكون التعرق مرضيًّا

اذا كنت تبحثني عن اجلمال اتبعي هذه اخلطوات!

املطبخ ..

املكونات :
1 رطل من كبد الدجاج .

1 رطل من قوانص الدجاج .
1/2 معلقة صغرية من امللح .

القليل من الفلفل األسود .
1 بصل�ة مقطع�ة إيل رشائ�ح .

1/2 طماط�م متوس�طة الحجم 
مقطعة إيل رشائح .

 2 فصوص ثوم مفروم .
 1مكعبات البصل  األخرض .

التواب�ل  م�ن  معلق�ة   1/2  
الخرضاء.

صلص�ة  م�ن   معلق�ة   1/4  
الصويا.

1/4 معلقة فلفل حار .
2 مالع�ق كب�رية زي�ت نبات�ي .
 1/2 معلقة عصري ليمون .

1 معلق�ة صغ�رية م�ن صلص�ة 
الطماطم .

 الخطوات :
البدء بتقطيع القوانص إىل أجزاء 
صغ�رية ) ح�وايل 1/2 بوص�ة ( 
ولك�ن تقطي�ع الكب�د إىل قط�ع 

أكرب.
تجهي�ز وع�اء متوس�ط الحجم 
لوض�ع قط�ع الكب�د والقوانص 
الليم�ون  عص�ري  م�ع  بداخل�ه 
وخطلهم جيداً ثم شطف الخليط 

بامل�اء الب�ارد ث�م تصفي�ة امل�اء 
الزائد.

يفض�ل نقع الكب�د والقوانص يف 
خلي�ط التوابل املك�ون من امللح، 
الفلفل األسود، التوابل الخرضاء.

وبعدها وضعهم يف وعاء وإضافة 
صلصة الطماطم ورشائح البصل 
إىل الخليط والخلط بينهم جيداً ثم 
النقع ملدة 15 دقيقة  عىل األقل .

القي�ام بتحميه الزيت عىل درجة 
يض�اف  ث�م  متوس�طة  ح�رارة 
إليه�ا الكبد والقوان�ص وإضافة 
صلصة الكاتش�ب والصويا إليها 
ووضع حوايل 1/4 كوب من املاء 
إىل الخلي�ط وتغطيت�ه حتى يغيل 
بلط�ف  ويتم طهيه ملدة 25 – 30 

دقيقة  .
بع�د م�رور 30 دقيقة ق�د يوجد 
هناك سائل متبقي لديك يف الوعاء 
يغطي جزء من الكبد والقوانص، 
يفضل خفض درج�ة الحرارة إىل 
درجة متوس�طة وتقليب الوعاء 
لطه�ي املكون�ات مل�دة 3 دقائق  
حت�ى تصب�ح الكب�د والقوانص 

جاهزة .
عمل الكبد والقوانص املقرمشة:

املكونات :
1 رطل كبد الدجاج .

1 كوب م�ن زيت الق�يل ويفضل 
زي�ت الزيت�ون .

2بيضة .
1,1/4  كوب طحني .

1/4 معلقة صغرية من مسحوق 
الخبز .

امللح والفلفل حس�ب التذوق .
كمية من فتات الخبز  .

الخطوات :
أهم ش�ئ ه�و ضب�ط كمية من 
الطح�ني ووضع�ه يف وع�اء م�ع 
البيض وهذه الخط�وة بديلة عن 

إستخدام فتات الخبز .
القي�ام بص�ب الزي�ت يف املقالة، 
يفض�ل إس�تخدام مق�الة الزهر 
الحدي�د ألنه�ا األفض�ل عند تغري 
درج�ة الح�رارة إيل درجة وس�ط 

والحف�اظ ع�يل مالحظ�ة الزيت 
الساخن .

الب�دء بوض�ع القوانص يف خليط 
الدقي�ق والبيض ألنه�ا تحتاج إىل 
وقت أط�ول يف الطهي  والتخلص 

من الدقيق الفائض بلطف .
إح�ريص عيل أن التأكد من أن كل 
قطعة من القوانص تم تغطيتها 

جيداً بالدقيق والبيض .
ث�م القي�ام بوض�ع كل القط�ع 
املوجودة لديك يف الزيت الس�اخن 
واإلستمرار يف وضع القطع حتى 

تتملئ املقالة .
ترك القطع حتى يتم طهيها عىل 
نار متوسطة الحرارة حتى تحمر 
قليالً  غالباً قد تحتاج إىل 5 دقائق 

لكل جانب .

طريقة عمل الكبد والقوانص 

دراسات حديثة

هل عودة األطفال اىل املدارس آمنة يف 
ظل كورونا؟ دراسة تطمئن األهل

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

إن كنت غاضباً توقف فورا عن تناول الطعام... املضاعفات خطرية!
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مهني�اً: تتلقى عرضاً مغرياً يوصل�ك إىل تحقيق ما كنت 
تطمح إليه دائماً، وتحقق مكاسب كبرية

عاطفياً: إرتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره يف األفق فاس�تعد 
الستقباله بكل رحابة صدر

صحي�اً: تكون متضايقاً بعض اليشء من التعليمات الغذائية التي 
عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع

مهني�اً: أمر طارئ اليوم يعك�ر عليك صفو هنائك، ويف 
املقابل يستجد ما يخفف من اندفاعك إلنجاز املشاريع 

املنتظرة
عاطفي�اً: ال تدع الرشيك يس�تفزّك بترصفاته ويثري عصبيتك 

كي يحصل منك عىل ما يريد
صحياً: إذا مارس�ت الرياضة ربحت صحتك، وإذا أهملتها عرّضت 

نفسك لألمراض وغريها

 مهني�اً: ابتع�د ع�ن الزمالء الذي�ن يثريون الش�كوك 
واحذر حسد أحدهم فقد ينصب لك كميناً لن تنجو منه 

بسهولة
عاطفي�اً: تتع�رف إىل ش�خص تتف�ق معه وتك�ون أفكاركما 

متشابهة ويبادلك مشاعر الحب
صحي�اً: أنت متّي�م بامللّذات وتعطي الكثري، لكن صحتك تس�تحق 

منها أن تعشق االهتمام بها

مهنياً: يس�مح لك طموحك بكل أن�واع األحالم، وتتاح 
فرصة كبرية أمامك لالنتقال إىل مجال مهني جديد تتبوأ 

فيه منصباً مهماً
عاطفي�اً: أبذل جه�وداً إضافي�ة لتصفية األم�ور العالقة مع 

الرشيك وعد إىل سابق عهدك 
صحياً: الوضع الصحي مس�تقر مع بعض املشاكل البسيطة التي 

تمر بسالم وتخص الجهاز الهضمي والدورة الدموية

 مهني�اً: تزعج�ك طريقة معامل�ة أحد الزم�ال لك، لذا 
حاول تجاهله واحذر العصبية

عاطفي�اً: تطوي صفحة املايض وتس�تعيد ثقتك بنفس�ك 
فتبدو مع الرشيك عىل أحسن حال

صحي�اً: أنت حس�اس ومرهف، ومجرد أمر ش�اذ يث�ري عصبيتك، 
ويدفعك إىل النفور، خذ األمور بروية

مهنياً: عليك التأقلم مع كثافة الضغوط، اسرتح بعيداً 
عن األض�واء فأنت تفتق�د الحصان�ة وأرجئ الخطط 

الكبرية
عاطفياً: تس�امح مع الرشيك ألّنه عف�وي وطّيب القلب، وال 

ترتكه يدفع الثمن إذا تصلبت يف موقفك
صحياً: وقوعك تحت ضغوط نفس�ية مصدره العمل، وقد يس�بب 

لك تشنجاً يف األعصاب

مهني�اً: تتمّكن م�ن إنج�از األعمال العالق�ة برسعة 
وسهولة ما يثري إعجاب بعض الزمالء وحسد بعضهم 

اآلخر، فانتبه
عاطفي�اً: تملك خربة طويل�ة يف العالق�ات العاطفية تخّولك 

عدم الوقوع يف الحب برسعة
صحياً: االمتناع عن بعض املأكوالت املفّضلة لديك مفيد، وال سّيما 

إذا كانت مشبعة بالدهنيات والنشويات املسببة للبدانة

مهني�اً: ك�ن منتبه�اً ل�كل يشء ودق�ق يف كل عق�د أو 
مرشوع يعرض عليك هذا اليوم

عاطفي�اً: ينتقدك الحبيب بس�بب عاداتك الس�يئة واملثرية 
لإلزعاج، حاول تغيريها ألنه لم يعد يحتمل

صحياً: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون افضل 
الحلول املمكنة

مهنياً: حضورك الالفت وش�خصيتك القوية يسهمان 
يف تعزي�ز موقعك بني زمالء العمل، فحاول االس�تفادة 

من ذلك قدر املستطاع
عاطفي�اً: إعمل ب�رأي الرشي�ك يف أمور حساس�ة، التفرّد لن 

يؤدي إىل حسم األمور كما تتمّنى
صحياً: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت يف موقع املس�ؤولية، 

فكن حذراً تجاه وضعك الصحي

مهني�اً: تعرض عليك مش�اريع جديدة، أدرس�ها جيداً 
قبل املوافقة عليها وامليض بها

عاطفياً: تس�ّبب لك غرية أحد األصدقاء منك مش�اكل مع 
الرشيك، أبعده قبل فوات األوان

صحياً: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة 
سعيدة ومفيدة صحياً

مهنياً: تجّنب األمور التي توقعك تحت الضغط النفيس 
ورّكز عىل مشاريعك املهنية واعطها األولوية

عاطفياً: ينتظ�ر منك الحبيب اإلقدام ع�ىل خطوة جديدة 
فال ترتّدد ألنها طريقكما إىل االرتباط

صحي�اً: واصل ممارس�ة الحمية التي بدأته�ا، ولن تحصل إال عىل 
النتائج الجيدة

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: تكون ف�رص املصالح�ة قوّية ج�ّداً وال تقبل 
الّشك، وخصوصاً إذا كنت صبوراً ولطيفاً ومتفّهماً

عاطفي�اً: عليك مواجه�ة الوقائع كما هي م�ع الرشيك، 
فالحقيقة غالباً ما تكون ممراً إلزامياً

صحياً: ال تدع نفس�ك تنجر وراء املغريات الت�ي تدفعك إىل اإلكثار 
غزل عراقيمن تناول الطعام املرض بصحتك يف املناسبات

* بوك������احة عي����ن جاي اتريد شرتيد؟
والخج�������الن اجي���������ت وراي���د اتعود

وتحاسبن�����ي عىل هجرك جن��ي غلطان
وعجي����به اتريد من������ي الجرحك شهود

الح���مد ل الله عىل هاي وشاهدي وياي
غي�����ر اثار دمع������ي الف�����وك الخدود
حت���ى اذك�������رك هامل������ره خلي����ت

خن���جر طعن��ت������ك ليهس���ه م����وجود

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1189 - تتوي�ج املل�ك ريتش�ارد األول مل�كا ع�ىل 
إنجلرتا يف ويستمنسرت.

1260 - وق�وع معرك�ة عني جالوت ب�ني املماليك 
واملغول.

1497 - زواج مل�ك مملكة أراجون فرناندو الثاني 
من ملكة مملكة قشتالة إيزابيال.

1683 - الق�وات العثماني�ة تحقق انتصار كبري يف 
»معركة فيينا« وذلك عندما تمكنت من فتح ثغرة 
يف الدف�اع عن املدين�ة التي كانت واح�دة من أھم 

العواصم األوروبية.
1783 - الواليات املتحدة واململكة املتحدة توقعان 
اتفاقية باريس التي مثلت نھاية حرب االس�تقالل 
األمريكية وذلك باعرتاف اململكة املتحدة باستقالل 

املستعمرات األمريكية الثالث عرش.
»معاھ�دة  توقع�ان  وروس�يا  الياب�ان   -  1905
الروس�ية  الح�رب  أنھ�ت  الت�ي  بورتس�موث« 

اليابانية.
1925 - إقامة أول مباراة دولية يف كرة اليد.

1936 - ان�دالع معركة بلعة بني املجاھدين العرب 
والجي�ش الربيطاني وذل�ك ضمن مع�ارك الثورة 

الفلسطينية.
1937 - اغتيال الحاخام املتطرف »غونشتاين« يف 

البلدة القديمة من القدس الرشقية.
1939 - اململك�ة املتحدة تعلن الحرب عىل أملانيا يف 

الحرب العاملية الثانية.

- 1943ق�وات الحلف�اء يغ�زون إيطالي�ا وذلك يف 
الحرب العاملية الثانية.

1945 - الق�وات الياباني�ة يف الفلب�ني تستس�لم 
للحلفاء وذلك مع نھاية الحرب العاملية الثانية.

1967 - الس�ويد تعتم�د قي�ادة الس�يارات ع�ىل 
الجانب األيمن من الشارع.

1971 - اإلع�الن ع�ن اس�تقالل قطر م�ن اململكة 
املتحدة.

1984 - انفجار قنبلة بمحطة س�كة حديد يف كندا 
يؤدي إىل مقتل وجرح 33 شخص.

1989 - تحط�م طائ�رة ركاب برازيلي�ة تؤدي إىل 
مقتل 54 شخص.

- 2004مقت�ل 200 م�ن الرھائ�ن املحتجزي�ن يف 
مدرسة بجنوب روسيا إثر محاولة االقتحام.

2009 - اإلع�الن عن فوز عيل بونغو أونديمبا نجل 
الزعيم الراحل عمر بونجو باالنتخابات الرئاس�ية 
يف الغاب�ون بع�د حصولة عىل %42م�ن األصوات 
وس�ط احتجاج�ات م�ن املعارضة الت�ي تقول إن 

االنتخابات زورت لضمان توريث الحكم.
2012 - رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة يعني 

عبد املالك سالل وزير ا أول خلفا ألحمد أويحي.
2013 - افتت�اح مكتب�ة برمنجھ�ام، أكرب مكتبة 

عامة بلدية يف اململكة املتحدة.
2017 - كوري�ا الش�مالية تجري س�ادس اختبار 

نووي لھا.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

اختبارات شخصية

هل تعلم 

اختبار شخصية يكشف مفاتيح احلظ السعيد يف نهاية 2020 

كان هن�اك رجل يعيش يف إحدي الغاب�ات ويف يوم من االيام دعاه صديق له 
من املدينة لزيارته، فخرج الرجل لزيارة صديقة، وبينما كان سائراً معه يف 
إحدي الشوارع املزدحمة التفت إىل صديقة قائالً : ” إنني أسمع صوت إحدى 
الحرشات ” س�خر منه صديقه قائالً : ” كيف تقول ذلك ؟ ليس من املمكن 
ان تس�مع صوت الحرشات وس�ط هذا الجو املزدح�م الصاخب “، فقال له 
رجل الغابات : ” أقسم أنني أسمعها، وسوف أثبت لك اآلن، انظر ” ثم أخرج 
الرج�ل من جيب�ة قطعة من النق�ود املعدنية وألقاها ع�ىل األرض، أحدثت 
قطع�ة النق�ود صوت ضعيف ج�داً، ولكن العجي�ب أن مجموعة كبرية من 
الس�ائرين حولهم التفتوا لريوا قطعة النقود الس�اقطة عىل األرض .إبتسم 
رج�ل الغاب�ات يف ثقة وه�و يقول لصديق�ة : ” أرايت ؟ ال ينتب�ه الناس إال 
للصوت ايل يعرب عن اهتماماتهم وأولوياتهم يف الحياة، هؤالء كلهم يهتمون 
بامل�ال ولذلك انتبهوا عىل الفور لصوت العمل�ة املعدنية، أما أنا فأهتم كثرياً 

باألشجار والحرشات التي ترضها، ولذلك يثري انتباهي صوتها .

1.هل تعلم أن الصندوق األس�ود املس�تخدم 
يف الطائرات لونه برتق�ايل، وذلك لكي يظهر 
بوض�وح يف عمليات البح�ث، وأطلقوا عليه 
اسم الصندوق األسود بسبب ما يحتويه من 

معلومات عن حوادث الطائرات املأساوية.
2.هل تعلم أن عدد غرف البيت األبيض 143 

غرفة.
3.هل تعلم أن أقدم وأقرص نش�يد وطني هو 

النشيد الوطني الياباني.

4.ه�ل تعلم أن مس�احة عالم وال�ت ديزني 
تفوق مساحة 17 دولة من دول العالم.

5.هل تعل�م أن اقرص حرب يف التاريخ كانت 
بني زنجب�ار وانجلرتا يف الع�ام 1896, حيث 
دام�ت الح�رب 38 دقيق�ة بع�د استس�الم 

زنجبار.
6.ه�ل تعل�م أن�ه م�ع حل�ول الع�ام 2030 
سيختفي غاز الهليوم تماماً من األرض, وقد 
يصل س�عر بالونة األطف�ال املليئة بالهليوم 

حينها اىل 400 ريال تقريبا
7.ه�ل تعلم أن�ه يف العام 1518 ح�دث وباء 
غري�ب اس�مه “وب�اء الرقص” حي�ث كان 
املص�اب بامل�رض يبدأ بالرق�ص ألكثر من 5 

ايام متواصلة بال راحة ثم يموت !
+.ه�ل تعل�م أن أكرب صح�راء يف العالم تبلغ 
مس�احتها 9 مالي�ني ك�م وه�ي الصح�راء 
الكربى وتمت�د يف عدة دول بش�مال أفريقيا 

منها مرص والجزائر والسودان وليبيا.

اختب�ار  خ�وض  املمك�ن  م�ن 
ش�خصية رسيع وس�هل يساعد 
ع�ىل معرفة االس�باب التي يمكن 
الظ�روف  توف�ري  يف  تس�اهم  ان 
الجيدة والتمتع بالحظ السعيد مع 
انتهاء الع�ام 2020 وبداية العام 
2021. ويس�تخدم الخ�رباء عادة 
له�ذه الغاية بعض الرس�وم التي 
تتضم�ن اش�كاالً متداخل�ة او قد 
يطلبون ممن يخضعون لالختبار 
اختيار ش�كل من اشكال عدة من 
العريضة  الخط�وط  اجل تحدي�د 
ويف  ومصريه�م.  لش�خصياتهم 
اختبار الش�خصية هذا مثالً يجب 

اختيار رقم شباك من 1 اىل 5. 
يف اختبار الش�خصية السهل هذا 
يجب اختيار إح�دى النوافذ ال�5. 
ويمكن هذا ان يساعد عىل تحديد 
االسباب والصفات التي قد تؤدي 
اىل التمت�ع بالح�ظ الس�عيد م�ع 
انته�اء هذا الع�ام وحل�ول العام 

الجديد. 
الشباك 1 

ي�دل اختي�ار ه�ذا الش�باك عن�د 
خ�وض ه�ذا االختب�ار ان�ه م�ن 
املمكن تحقيق السعادة يف االشهر 
املقبل�ة وتحديداً م�ع بداية العام 
الجديد يف حال االرصار عىل تنفيذ 
املخطط�ات ووض�ع الربامج وان 
كث�رت الصعوب�ات. ويعن�ي هذا 
ايض�اً ان�ه يمك�ن التخل�ص من 
االج�واء الس�لبية اذا ت�م التفكري 
ب�كل املش�اكل بطريق�ة عقالنية 

وبعي�داً ع�ن االنفع�ال والت�رسع 
الخاطئ�ة. كذلك  الق�رارات  واخذ 
يش�ري ه�ذا الخي�ار اىل ان�ه م�ن 
املحتمل تحقي�ق التقدم الكبري يف 
الع�ام املقب�ل يف ح�ال التخيل عن 

االفكار غري الواقعية. 
الشباك 2

يف ح�ال اختيار هذا الش�باك فهذا 
يكش�ف ان الح�ظ الس�عيد ليس 
بعي�داً وان�ه يمك�ن بلوغ�ه م�ن 
خالل تقب�ل اآلخرين وعدم رفض 
التع�اون معه�م وب�ذل الجه�ود 
الجماعية برفقته�م. فهذا يمكن 
حيويته�ا  الحي�اة  اىل  يعي�د  ان 
ونكهتها. كذلك يش�ري هذا اىل انه 
من املمكن ان يتم تنفيذ املشاريع 
املؤجلة ألن الفرص قد تتاح لذلك. 
ويعن�ي ايضاً انه م�ن املرتقب ان 

يتم تحسني الظروف الحياتية من 
خالل تخط�ي العقبات التي طاملا 

منعت بناء العالقات املفيدة. 
الشباك 3 

من ابرز ما ي�دل عليه هذا الخيار 
امكاني�ة التمتع، يف نهاي�ة العام 
2020، بالكث�ري م�ن الطاقة التي 
تس�اعد ع�ىل القي�ام بالعديد من 
املهمات بنجاح ومن دون اخطاء. 
كم�ا يمك�ن ان يحمل ه�ذا العام 
املزيد من فرص النجاح وان يفتح 
بعض االبواب الت�ي كانت مغلقة 
لس�نوات ماضي�ة. لك�ن خالل�ه 
يجب التحيل بالصرب والقدرة عىل 
التحمل ألن بعض االعمال املثمرة 
قد تتطلب بذل الكثري من الجهود 
قبل التوصل اىل النتيجة املنتظرة. 

الشباك 4 

يف ح�ال اختيار هذا الش�باك فإن 
هذا يكش�ف التمت�ع بالكثري من 
الق�درات القابل�ة للتطوير. وهو 
ما يمكن ان تسمح به الظروف يف 
االش�هر االخرية من 2020 وبداية 
2021. وله�ذا يج�ب ع�دم انفاق 
الطاقة عىل حل املش�اكل العالقة 
حالياً والحرص عىل التخطيط من 
اجل ايجاد س�بل جدي�دة للتعامل 
مع املواق�ف والظروف. كذلك يدل 
هذا ع�ىل انه م�ن امله�م الحفاظ 
ع�ىل العالق�ات التي اعت�ربت ملدة 
طويلة غري مهمة. فهي قد تكون 
رساً من ارسار النجاح الذي يمكن 

تحقيقه يف املرحلة املقبلة.
الشباك 5 

يمكن ان يتم اختيار الش�باك رقم 
5 وهذا يش�ري اىل انه م�ن املمكن 
ايج�اد مفاتي�ح الح�ظ من خالل 
والقي�ام  للمغام�رة  االس�تعداد 
ق�د  الت�ي  الجريئ�ة  بالتج�ارب 
تس�اعد ع�ىل اكتش�اف املزيد من 
اآلف�اق الجديدة وتحقي�ق الكثري 
من االنج�ازات. كذل�ك يعني هذا 
انه م�ن الرضوري م�ن اجل بناء 
الربامج  الس�عادة احرتام  اس�س 
واملخططات والقواعد الالزمة من 
اجل عدم ارت�كاب االخطاء. ومن 
اختب�ار  يكش�فها  الت�ي  االرسار 
الش�خصية هذا من خالل اختيار 
هذا الش�باك اهمية ع�دم التخيل 
عن االحالم والطموحات والسعي 

اىل تحقيق غد افضل.  

قصة وعربة

احلشرة وقطعة النقود 
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الدكتور سيمون اوهانيس كاراجيان
م/شكر وتقدير

ال يسعني اال ان  اتقدم لكم بوافر الشكر واالمتنان 
والتقدير على الجهود الطبية والرعاية االنسانية التي 

قدمت البنتي عند اجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح 
ومن خاللكم الى الكادر الطبي واالداري في مستشفى 
الحياة للراهبات لحرصهم العالي وجهودهم في اداء 
واجبهم في رعاية المرضى الراقدين في المستشفى 

راجياً من الله ان يمن على الجميع بالصحة 
والعافية ومن الله التوفيق 

اخلطاب السياسي 
واستحقاقات املرحلة القادمة

تشهد الساحة السياسية وضعا يتسم بالسخونة والتجاذب 
بعد مرور 17 عاما من االختناقات والرصاعات والخطابات، 
ولعل الذي زاد األمر تعقيدا ترصيح الحزب الفالني، وتوضيح 
الكتلة العالنية، وخروج ش�خصيات ال هّم لها سوى تأجيج 
الوض�ع العام وش�حنه ب�كل عوام�ل الفتن�ة واالقتتال بني 

األخوة االعداء.
السي�ايس عندم�ا يضع�ه صاحب�ه يف خض�م  والخط�اب 
الرصاع�ات والتجاذبات يأخذ صفة الخطورة البالغة عندما 
يفق�د الكياسة واملوضوعية، وقد ينت�ج عنه فعل رشس، أو 
يث�ر زوبعة تؤدي اىل الشحن السلب�ي، عندها يصعب وضع 
الحل�ول، وتصب�ح وسائل االع�الم، التي تس�وق الخطابات 
السياسي�ة وسط ق�وة الخالفات، أكثر خط�ورة من أسلحة 

الدمار الشامل.
يف العراق، وعرب السنوات العجاف التي مرت عليه، خطابات 
ش�بيهة بالبالونات الفارغة، وقريب�ة اىل األلعاب البهلوانية 
الت�ي تالم�س العواطف الساذج�ة وتثر الدهش�ة، لكنها ال 
تحرك ساكن�ا باتجاه االصالح، وال تدف�ع الفقراء اىل رغيف 
الخبز، هدفها تأجيج الرأي العام، وكلما انتعشت سوق هذه 
الخطاب�ات ، وازدهرت تجارة أصحابه�ا تضخمت األزمات، 

وانترشت سحب التمزق واالختالف بني صفوف الشعب.
ويف الع�راق، وعرب أزمات�ه املتالحقة، لم نسم�ع يوما صوتا 
يطالب السياسي�ني باعتماد خطاب وطني واضح قائم عىل 
الرتاحم دون التخاصم، ومناقشة ما يحدث بروح املسؤولية 

بعيدا عن لغة االتهام والتخوين، واستهداف االشخاص.
كل الخطابات السياسية التي نسمعها كل يوم، والتي يهدف 
بعضها اىل االثارة والتصعيد وزرع الفتنة بني أوساط الناس، 
واالس�اءة اىل ه�ذا الطرف أو ذاك بطريق�ة ال تعرف االعتدال 
والتهذيب، إنما هي خطابات جوفاء تعرب بوضوح عن عجز 
أصحابها وإفالسهم يف طرح الخطاب الوطني الحريص عىل 
مصلحة الوطن والشعب، وان ما نسمعه من خطابات، ومن 
مختلف األطراف، ال يضع العراق وشعب العراق يف أولوياته، 

هي خطابات فارغة ال تستحق االلتفات إليها.
تمهلوا قليال أيها السادة، وأنتم تنثرون ما تجود به ألسنتكم 
عىل مسامعن�ا، وتريثوا قليال عندم�ا تتقاطع ترصيحاتكم 
بعضه�ا مع البع�ض اآلخر، وتأك�دوا أن الكلم�ة مسؤولية 
كب�رة، والخطاب حجة ع�ىل صاحب�ه، والترصيح مقياس 
لالختبار، ولغة الشتائم والطعن واالتهام هي لغة العاجزين 
والفاش�لني، ومن يريد الخروج علين�ا بمظهر املحب للعراق 
والحري�ص ع�ىل مصالح ش�عبه علي�ه بالخط�اب الوطني 
املعت�دل، ويعتم�د عىل الح�وار الرص�ني اله�ادف اىل خدمة 

الجميع وصوال اىل تحقيق املصالح الوطنية العليا.
 نح�ن أمام مرحل�ة جديدة من التغير ش�ئنا أم أبينا، وهذه 
املرحل�ة له�ا استحقاقاتها، فدعون�ا نرسم خطاب�ا وطنيا 
صادق�ا بعيدا عن كل أش�كال الث�أر واالنتق�ام، خطابا يبدأ 

وش�عبه  بعدما اثبتت التجربة بالع�راق 
كل  ال ان  الخطاب�ات 

لها  عندم�ا يكون قيم�ة 
غائبا عنها.الع�راق 

ىل  اللقاء... إ

بع�د خروجه�ا م�ن املستشف�ى األسبوع 
املايض، أعلنت نادين نسيب نجيم أنها تنوي 
الرحيل، ولكن ال تعل�م إىل أين، وهو القرار 
ال�ذي اّتخذت�ه منذ أن كان�ت يف املستشفى 
إث�ر تعرّضها إلصابات ج�راء انفجار مرفأ 

بروت بداية الشهر الحايل.
وكان�ت نجي�م قد أج�رت أكثر م�ن عملية 
جراحي�ة خط�رة، استم�رّت إحداه�ا ملدة 
ست ساع�ات متواصلة للتخلص من بقايا 

الزجاج يف وجهها وقدميها.
ويب�دو أن نادي�ن نجيم تبحث ع�ن الهدوء 
والبع�د الت�ام عن كل ما يح�دث يف بروت؛ 

فما مرّت ب�ه ليس سهالً، وه�و ما جعلها 
توافق ع�ىل عرض وجودها يف إحدى الجزر 
داخل ق�رص واسع ملدة 30 يوم�ًا يبعد عن 
اليابسة وال تصله أية إشارة للهاتف النقال 
وال تيار كهربائي، ولكن القرص كلّه مجهز 
للحي�اة يحوي غرفة ن�وم واسعة ومكتبة 
فيها مئ�ات الكتب وطع�ام ورشاب يكفي 
امل�دة املطلوب�ة.. ع�ىل من يواف�ق عىل هذا 
العرض، يحص�ل أيضاً ع�ىل 50 ألف دوالر 
لتك�ون نادين نسيب نجي�م أول من علّقت 
طالب�ة الذه�اب له�ذا املك�ان دون تفكر، 
وهذا ما نرشت�ه عىل إحدى الصفحات عىل 

إنستغ�رام.  ع�ىل صعي�د آخ�ر، يبدو أن 
نادين ستفكر ثاني�اً يف قرارها؛ خاصة 
أنه�ا مرتبط�ة بأكث�ر م�ن م�رشوع 
درامي مع رشكة صادق الصباح التي 
تح�اول إقناعه�ا التفكر جي�داً قبل 
اتخاذ أي ق�رار تج�اه الهجرة وترك 
مشواره�ا الفني دون تفكر. وكان 
من املق�رر أن تقّدم نادي�ن تجربة 
درامية قصرة عرب شاش�ة شاهد 
خ�الل موس�م الخري�ف املقب�ل، 
ولكن الظروف حالت دون إتمام 

املرشوع حتى الفرتة الراهنة

 Google و   Apple سرتس�ل 
إشعارات تلقائًيا إىل هواتف بعض 
املستخدم�ني يف حال�ة اتصاله�م 
بف�روس  مص�اب  بشخ�ص 
كورون�ا، فالنظ�ام ه�و نسخ�ة 
Apple و  موسع�ة م�ن رشاك�ة 
Google الت�ي أدت إىل إط�ار عمل 
تطبيق متخص�ص لتتبع فروس 
كورونا، تم إطالق�ه يف مايو، ولن 
التحديث م�ن السلطات  يتطل�ب 
الصحي�ة إنش�اء تطبي�ق خاص 
بها، ومن املأم�ول أن يشجع هذا 
اإلص�دار املبس�ط ع�ىل استيعاب 

بروتوكوالت التتبع.
سيحتاج املستخدمون إىل تفويض 
النظام املوجود عىل هواتفهم ألنه 
»مغلق« بشكل افرتايض، ويمكن 
تشغيل�ه أو إيق�اف تشغيله وفًقا 
بالنسبة  لتقدير املستخدم، ولكن 
الذي�ن يقوم�ون بتنشيط  ألولئك 
النظ�ام، فإنه سيسم�ح لهواتف 
iOS و Android باالتص�ال ع�رب 
مجهول�ة   Bluetooth إش�ارات 

لتحديد من قد يكون مصاًبا.
الصحة  سيتع�ني ع�ىل سلط�ات 
العامة اعتماد النظام قبل أن يبدأ 
العمل يف منطق�ة معينة، ويقول 
عمالق�ة التكنولوجيا إنه مصمم 
للعمل جنًبا إىل جنب مع تطبيقات 

التتبع الحالية، وليس استبدالها.
يف   Apple مستخدم�و  سيتلق�ى 
املناط�ق التي يعم�ل فيها النظام 
 iOS والذي�ن قاموا بالتحدي�ث إىل
13.7 اإلخط�ار، بينم�ا لن يتلقى 
املستخدم�ون خارج هذه املناطق 
الذي�ن حدثوا أجهزته�م إىل نظام 
التشغي�ل الجدي�د أي إش�عارات، 
وسيت�م إرسالها فق�ط إذا قررت 
املحلي�ة  العام�ة  الصح�ة  هيئ�ة 
الخاصة به�م استخ�دام نظامي 

.Google و Apple
 Apple سُيطلب م�ن مستخدمي 
الضغط فوق اإلش�عار ومن هناك 
يمكنهم إم�ا املوافقة عىل النظام 
أو رفض�ه دون الحاجة إىل تنزيل 

أحد التطبيقات.
Android، سيحصل  عىل أجه�زة 
املستخدم�ون أيًضا ع�ىل مطالبة 
من نظام تشغي�ل الهاتف، ولكن 
ال يزال يتعني عليهم تنزيل تطبيق 

تم إنشاؤه تلقائًيا.
وقالت الدكت�ورة، جودي مونرو، 
الرئيس واملدير التنفيذي ملؤسسة 
تحت�اج  الوب�اء،  »يف ه�ذا   :CDC
السلط�ات القضائي�ة إىل ع�رض 
النط�اق ال�رتددي للمساعدة عىل 
جه�ات  لتتب�ع  أدوات  تطوي�ر 

االتصال وإشعار التعرض«.

هنأت سلطات محافظة مريسني 
)باش�يندة  تركي�ة  سي�دة  ال�� 
عام�ا   65 البالغ�ة  ديري�ن(: 
بدخولها قس�م السياحة وإدارة 
الفن�ادق بجامع�ة )سلج�وق(، 
وذل�ك بع�د أن اضط�رت ل�رتك 

الجامعة قبل 42 عاما.
وقال�ت ديري�ن: »عندم�ا كن�ت 
يف ال��23 من عم�ري اضطررت 
بسبب األح�داث السياسية لرتك 
دراستي الجامعية، وكنت أدرس 
يف الص�ف الثال�ث يف قسم املالية 
واملحاسب�ة.. رغم ذل�ك لم أتخل 
عن حلمي أب�دا بإكمال دراستي 
زوج�ي  يل  ق�ال  الجامعي�ة… 
قب�ل وفات�ه: ال تقت�ي الطف�ل 
ال�ذي بداخلك، وح�ويل حلمك إىل 

حقيقة«.
كث�را  تأث�رت  أنه�ا  وأضاف�ت 
بوفاة زوجها وقال�ت: »تسببت 

وف�اة زوجي بصدم�ة كبرة يل، 
كان�ت كلمات�ه األخ�رة ترن يف 
أذني دائما، لذل�ك بدأت طريقي 
ووضع�ت ه�دف التخ�رج م�ن 
الكلية ألحق�ق حلمي، وسجلت 
توفره�ا  الت�ي   YKS دورة  يف 
لن�ا البلدية مجان�ا. كنت أخجل 
وأتردد جدا يف البداية، إال أن دعم 
واهتم�ام املعلم�ني والطالب بي 
رفع من معنوياتي، كما دعمني 

أوالدي وأحفادي«.
تابعت: »كنت أع�رف أنه ينبغي 
أن أجد مكان�ا مناسبا يف الحياة 
وأن أختار طريق�ا جيدا، واليوم 
أدرك بش�كل أفضل أنني اخرتت 
طريق�ا جي�دا، ك�ان ترجيح�ي 
األول ه�و قسم السياحة وإدارة 
الفنادق يف التعليم العايل بجامعة 
سلج�وق، أسعدن�ي ج�دا قبويل 

بالقسم الذي اريد«.

أبل وجوجل ينبهان مستخدمي الهواتف 
الذكية حال اتصالهم بمصاب بكورونا

سيدة تركية ستينية تحقق حلمها 
بالدراسة الجامعية بعد 42 عاما
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أمحد اجلنديل 

انتهت النجمة صابرين من تصوير أكثر من %90 يف أحداث دورها 
بفيل�م »النمس واإلنس« للمخ�رج رشيف، ويتبقى له�ا يوم واحد 
تصوير وت�ودع العمل بالكامل، حيث يتبق�ى ألرسة الفيلم أقل من 
أسبوع عىل تصوي�ر آخر املشاهد، وتجسد صابرين يف العمل سيدة 
من عشرة الجن وتورط هنيدي يف العديد من املصائب وذلك يف إطار 
كومي�دي. وكان آخر ظهور لصابري�ن يف السينما كضيفة رشف يف 
فيل�م »ت�راب املاس« للمخرج م�روان حامد والذي ت�م عرضه عام 
2018، وشارك يف بطولته آرس ياسني ومنة شلبي وماجد الكدوانى 
ومحم�د ممدوح وإياد نصار وش�رين رضا وبيوم�ي فؤاد وأحمد 

كمال وعزت العاليي وعادل كريم وتأليف أحمد مراد.
وقدمت صابرين يف رمضان املايض مسلسل »ليالينا 80« الذي شارك 
يف بطولت�ه غ�ادة عادل، إياد نص�ار، خالد الص�اوي، نهى عابدين، 
محم�د الشقنقري، محمد عادل، محمد ع�ي رزق، منة عرفة، رنا 
رئيس، نورهان، حسني شتا، نورهان، صربى عبد املنعم من تأليف 

أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ومن إنتاج تامر مريس.

  

تغريدات

عامر ابراهيم

كريم النوري

كل تدخل أجنيب , يضع مصاحله قبل مصاحلك
لكن الدول الفاشلة , الحتظى برتف االختيار :

أي الشرور أهون ! 

ــد حادثة املرفأ  ــي ماكرون زار بريوت بع الرئيس الفرنس
ــابه اوضاع  ــم تش ــدة رغ ــروف معق ــداد يف ظ ــزور بغ وي

العاصمتني فهل جاء مبشراً او حمذراً؟ 
وهل سيتم الكشف عن مشروعه غري املعلن؟

مطر ســـاخن

مطر ســاخن

يوم واحد للتصوير وتودع صابرين فيلم »النمس 
واإلنس«

شيرين عبد الوهاب تجسد 
»السندريال« في فيلمها الجديد

عمل غنائي مشترك لـ »بلقيس والفنان االماراتي عيضة المنهالي«

محمد رمضان بإطاللة غريبة 
ترويجاً ألغنيته الجديدة مع 

ميتر جيمس

من كلم�ات الشاعر »الصامع«، 
أطل�ق كل م�ن الفنان�ة اليمنية 
اإلمارات�ي  والفن�ان  بلقي�س 
عيض�ة املنه�ايل عم�ال غنائي�ا 
مشرتك�ا، تضم�ن كلمات�ه ورد 
الشاعرة »ِش�بعاد«، ومن ألحان 
املنه�ايل نفسه باإليقاع الخبيتي 
السع�ودي، والذي قام بتوزيعها 
املايس�رتو مهن�د خ�ر، وقام 
بعماية املكس واملاسرت املهندس 

جاسم محمد.
وم�ن جانبه، أع�رب املنهايل عن 
سعادته وإهتمامه بهذا التعاون 
الجميل م�ع الشاعر »الصامل« 
الفك�رة  صاح�ب  ك�ان  ال�ذي 
يف الجم�ع بين�ه وب�ني الفنان�ة 
بلقي�س يف هذا العم�ل الغنائي، 
مؤك�داً سعادت�ه بالتعاون ألول 
مرة يف هذا الدويت�و مع الفنانة 

بلقيس.

ش�ارك الفن�ان امل�رصي محم�د 
املتابعني ع�رب صفحته  رمض�ان 
الخاصة عىل أحد مواقع التواصل 
ترويجي�ة  ص�وراً  اإلجتماع�ي 
ألغنيت�ه الجديدة، والت�ي يتعاون 
فيه�ا م�ع النج�م العامل�ي مي�رت 

جيمس.
وظهر رمضان يف الصور بإطاللة 
غريبة، إذ إرتدى مالبس باألبيض 
ش�ورت  ع�ن  عب�ارة  واألس�ود، 

وفضف�اض،  طوي�ل  وقمي�ص 
وعلّ�ق بالقول:«قريباً جداً، محمد 
رمضان وميرت جيمس، يا حبيبي، 

ثقة بالله نجاح«.
يش�ار إىل أن آخر أعم�ال رمضان 
أغني�ة »TikTok«، والتي جمعته 
بالنج�م العامل�ي سوب�ر ساك�و، 
وحققت نجاح�اً كبراً، إذ تخطى 
عدد مشاهديها ال�15 مليون عرب 

»يوتيوب« خالل شهراً واحداً.

استأج�ر النجم العاملي، ت�وم كروز، سفينة يف 
مدين�ة النرويج تبلغ قيمتها ح�وايل 500 ألف 
جني�ه إسرتليني م�ن أجل فريق عم�ل فيلمه 
الجديد Mission Impossible 7، وذلك لتجنب 
اإلصاب�ة بف�روس كورون�ا ولع�دم تأخر أو 

تعطيل تصوير الفيلم.
ومن جانب آخر، ال تزال وكالة ناسا األمريكية 

ت�درس احتم�ال تصوي�ر فيل�م سينمائ�ي يف 
جي�م  ناس�ا  مدي�ر  بذل�ك  ورصح  الفض�اء، 
براندنستاي�ن، يف مؤتم�ر لدراس�ة مستقب�ل 
البح�وث العلمية عىل متن املحط�ة الفضائية 

الدولية.
وسب�ق ل�� »برايدنستاين« أن أف�اد بإمكانية 
تصوي�ر مثل ه�ذا الفيلم ع�ىل إن ناسا ترحب 

بإمكاني�ة العم�ل املش�رتك م�ع ت�وم ك�روز، 
لتصوي�ر فيلم ع�ىل مت�ن املحط�ة الفضائية 
الدولي�ة، وأعرب ع�ن أمله بأن يش�كل الفيلم 
جيال جدي�دا من العلم�اء واملهندسني سيدفع 
به�م إىل تحقي�ق إنج�ازات جدي�دة يف مج�ال 

الفضاء.

تستعد الفنانة، شرين عبد الوهاب، لبطولة 
فيلم جديد له�ا »السندريال«، وكشف املنتج 
ولي�د منص�ور ع�ن آخ�ر تط�ورات الفيل�م 

الجديد.
وأّكد منص�ور أن الفيلم الذي سيتوىل كتابته 
أمر طعيمة وإخراجه محمد شاكر خضر.

وأض�اف املنت�ج أنه ق�د إنتهى م�ن مرحلة 
التحضرات والتجهيزات، وسيبدأ يف تصوير 

أوىل مشاهده يف شهر ديسمرب املقبل.
واستكم�ل: أنه�م بص�دد البحث ع�ن وجه 

جديد يمكنه التمثيل والغناء ليشارك شرين 
يف بطول�ة العم�ل، وم�ن النج�وم املشاركة 
في�ه نجد كل م�ن بيومي ف�ؤاد وعمرو عبد 

الجليل.
وتح�ّدث ولي�د أيضا عن مرشوع�ه الثاني يف 
فيلم »كوزمو«، وقال: إنه أوشك عىل االنتهاء 
م�ن التحضرات، وأن الفيلم كوميدي أكشن 
وسيت�م تصويره بني كل م�ن مرص وفرنسا 
واليون�ان، وسيش�ارك في�ه ممث�ل فرنيس 

عاملي.

نادين نجيم تبحث عن جزيرة خاصة

سيرين عبد النور في الصدارة
ليس جدي�داً عليها أن تحت�ل القّمة يف املوس�م الدرامي الحايل؛ 
فالديف�ا سرين عبد النور أصبح اسمه�ا ترند وسائل التواصل 
االجتماعي بعد ع�رض الحلقات األوىل م�ن مسلسلها الدرامي 
الجدي�د »دانتيل« الذي بدأ عرضه قبل أيام عرب شاش�ة املنّصة 
اإللكرتوني�ة »ش�اهد« يف ثان�ي تجربة لسرين عب�د النور عرب 

شاشة املنّصة بعد نجاح تجربتها األوىل »الديفا« قبل شهور.
وذكر أّن الحلقات املقبلة ستشهد رصاعاً جديداً يف عالقة مرنا 
ويوسف ضمن أحداث دانتي�ل بعد أن كانت مرنا )سرين عبد 
الن�ور( تتحّر إلع�الن ارتباطهما الرسم�ي بيوسف )محمود 
نرص(، فبعد عودته من الخارج ستقف أمامهما مشكلة جديدة 

ث تمنع إتمام زواجهما للم�رة الثانية، ولكن  ا ح�د أل ا
ستشهد رصاع�ًا قوّياً ب�ني االثنني 

السادسة من  الحلق�ة  بعد 
العمل.

ع�رض  وبمج�رد 
الحلقات األوىل من 
مسلسل »دانتيل«، 
العم�ل  تص�ّدر 
األكث�ر  قائم�ة 
مشاه�دة ع�رب 
املنّصة  شاشة 
وني�ة  لكرت إل ا

»شاهد«، ورّحب 
بالثنائي  الجمه�ور 

سري�ن  ب�ني  الفّن�ي 
عبد النور ومحمود نرص، 

وعدوهما من أكثر الثنائيات 
الفني�ة نجاح�اً يف  درام�ا ع�ام 

.2020
عىل صعيد آخ�ر، نرش موقع أنغامي مقابل�ة خاصة مع بطلة 
العم�ل سرين عبد الن�ور تزامناً مع عرض حلق�ات املسلسل، 
وكان�ت ق�د ُسّجلت قبل األح�داث التي مرّت بها ب�روت أخراً، 
لتكش�ف فيه�ا سرين عب�د النور ع�ن يومياتها، مؤك�دًة أنها 
بمج�رد أن تستيقظ من نومها تتجه إىل املطبخ لتطهو االكالت 
املفضل�ة ألرسته�ا؛ فهي املتعة األوىل لها يف املن�زل، ومن بعدها 
تجل�س مع أوالدها وزوجه�ا وكشفت أنها مشه�ورة بالتّبولة 

كثراً.
وأوضح�ت أن أكثر ثالثة أش�ياء تجذبها يف الرجل هي أن يكون 

طيب القلب ونظيفاً ومبتسماً عىل الدوام.

Mission Impossible  توم كروز يستأجر سفينة لطاقم

 الصحفي

هيثم عبدالمجيد القيسي


