
بغداد/ الزوراء:
أكد مدير إعالم سلطة الطريان املدني، جهاد 
الدي�وان، امس الثالث�اء، أن جميع االجواء 
واملطارات العربية والعاملية مفتوحة لعودة 
العراقي�ني العالقني فيه�ا للنواقل الوطنية 
العراقية، باس�تثناء س�وريا والس�عودية 
وروسيا وبيالروس�يا والهند وتركيا فقط.
وق�ال الدي�وان، يف ترصي�ح صحف�ي: إن 
“س�لطة الطريان العراق�ي تعاملت باملثل 
م�ع تركيا ول�م تعط موافق�ات للرشكات 
الرتكية للدخول اىل مطاراتها، بعد أن منعت 

تركي�ا اغل�ب رشكات الط�ريان العراقي�ة 
م�ن الدخ�ول”.ويف م�ا يتعل�ق بالعراقيني 
العالق�ني، أوض�ح الدي�وان أن “إعادته�م 
للبلد تجري عرب القنوات الدبلوماسية بعد 
مراجعتهم للسفارات”.وأش�ار الديوان إىل 
أن “الدول املستثناة املذكورة آنفا لم تمنع 
النواق�ل الوطني�ة من الدخ�ول، إال انها لم 
تفتح مطاراتها، وعندما يتم فتح املطارات 
ستخاطب سلطة الطريان املدني العراقي، 
ويت�م االتف�اق ب�ني الس�لطتني لتس�هيل 

الرحالت”. 

بغداد/ الزوراء: 
تلق�ى رئي�س أركان الجي�ش، عبد األمري 
دع�وة  الثالث�اء،  ام�س  يارالل�ه،  رش�يد 
لزي�ارة الس�عودية م�ن نظ�ريه باململكة 
البلدي�ن. جي�ي  ب�ني  التع�اون  لبح�ث 

وقال�ت وزارة الدف�اع العراقي�ة، يف بي�ان 
له�ا: “اس�تقبل رئي�س أركان الجي�ش، 
الفري�ق أول ق�وات خاص�ة، الرك�ن عبد 
األم�ري رش�يد يارالل�ه، يف مكتب�ه، امللحق 
العس�كري للمملكة العربية السعودية يف 
العراق”، مؤكدة أن الجانبني بحثا الس�بل 
الكفيلة بتطوير أوارص التعاون املش�رتك 
بم�ا يخدم مصلح�ة البلدي�ن يف الجوانب 
العس�كرية، وكذل�ك مناقش�ة املواضي�ع 
ذات االهتم�ام املش�رتك”.من جانبه، نقل 

امللحق العسكري السعودي دعوة رسمية 
إىل رئي�س األركان العراقي من قبل نظريه 
الس�عودي لزيارة اململكة ملناقش�ة س�بل 
تطوير التعاون األمني واالس�تخباري بني 

الجيشني العراقي والسعودي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قررت الس�لطات الحكومية يف س�لطنة 
عمان، ام�س الثالثاء، رف�ع الحظر عن 
اس�ترياد الدواج�ن والطي�ور الحية من 
الع�راق لعدم وجود س�بب لذلك .ونقلت 
صحيفة تايمز اوف عمان يف خرب، اطلعت 
وزارة  ع�ن  ترجمت�ه،  ع�ى  “ال�زوراء” 
الزراعة والثروة السمكية واملوارد املائية 
يف الس�لطنة قولها يف بيان: إن ” الوزارة 
قررت رفع الحظر املفروض عى استرياد 

الطيور الحي�ة ومنتجاتها ومش�تقاتها 
م�ن جمهوري�ة العراق”.وأض�اف أن ” 
ه�ذا القرار يأت�ي بناًء ع�ى توصية من 
الس�لطة البيطرية املختصة بعدم وجود 
سبب الحظر”.وكانت الوزارة قد حظرت 
عام 2018 اس�ترياد الطي�ور من العراق 
كإجراء احرتازي، فيما حظرت يف الفرتة 
نفس�ها اس�ترياد الطيور من السعودية 
عقب انتش�ار مرض أنفلونزا الطيور يف 

سوق العزيزية بالرياض. 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
بينما يرتق�ب املاليني حول العالم ظهور 
اللق�اح املوع�ود لوق�ف مس�رية الوباء 
املستمرة، تبادل الرئيس األمريكي دونالد 
الديمقراطي  الح�زب  ترامب، ومرش�ح 

للرئاس�ة ج�و بايدن، تعليقات مس�يئة 
بس�بب موق�ف كل منهم�ا م�ن لق�اح 
ف�ريوس كورونا.فيم�ا وص�ف ترام�ب 
االنتخاب�ات  يف  الديمقراط�ي  منافس�ه 
الرئاس�ية املقبل�ة ج�و باي�دن بالغب�ي 

وطال�ب باعت�ذار عم�ا وصف�ه ترامب 
بالخط�اب املناه�ض للقاحات. مش�ريا 
م�رة اخرى اىل احتم�ال إتاحة لقاح قبل 
موعد إج�راء االنتخابات الرئاس�ية يف 3 
نوفمرب/ترشين الثان�ي. وأعلن الرئيس 

األمريكي، دونالد ترمب، مفاجأة س�ارة 
تتعل�ق بف�ريوس كورون�ا ال�ذي حصد 
اآلالف يف الواليات املتحدة.فبعد أن أشار 
أن  احتم�ال  إىل  يف ترصيح�ات س�ابقة 
يتوف�ر اللق�اح يف نوفمرب، أعل�ن موعدا 

جديدا، قائالً إنه “يمكن أن يكون جاهزا 
بحلول أكتوبر/ ترشين األول “. وش�دد 
ع�ى أن فريق العمل الذي يتوىل مس�ألة 

الجائحة يف إدارته قام بعمل مذهل.

الزوراء/ يوسف سلمان:
ناق�ش مجلس النواب، يف جلس�ته التي 
املوضوع�ات  ع�رض  ام�س،  عقده�ا 
املتعلقة باإلجراءات الترشيعية ملشاريع 
ومقرتح�ات القوان�ني، حي�ث وجه�ت 
رئاس�ة مجلس النواب اللجان النيابية 
املعنية بمفاتح�ة مجلس الوزراء لبيان 
الرأي بخصوص مقرتح قانون التعديل 
االول لقان�ون الهيئة العراقية لالعتماد 
رق�م ٧٨ لس�نة ٢٠١٧ ، ع�ى ان تت�م 

االجاب�ة بخص�وص ذلك خ�الل مدة ال 
تتجاوز اسبوعا واحدا، وبخالفه ُيبارش 
الربملان بالتصويت عليه.كما استضاف 
مجلس النواب وزيري املالية عيل عالوي 
والتخطي�ط خال�د بت�ال، لإلجابة عى 
السؤال الش�فهي املوجه من قبل عضو 
اللجن�ة املالي�ة النائب محم�د صاحب 
الداخ�يل  االق�رتاض  ح�ول  الدراج�ي 
والخارجي، وورق�ة اإلصالح الحكومي 
.واعلن وزي�ر املالية، عيل عالوي، خالل 

اس�تضافته يف جلس�ة مجلس النواب، 
ان الحكوم�ة ل�م تتج�ه اىل االق�رتاض 
الخارج�ي حت�ى اآلن، مش�ريا اىل انها 
اكتفت باالقرتاض املحيل، ما يعد سببا 
بتأخر ارسال ورقة االصالح اىل الربملان.
وتعهد عالوي ان »تقدم ورقة االصالح 
للمناقش�ة نهاية الش�هر الح�ايل، عى 
ان تكتمل الورق�ة النهائية يف منتصف 

الشهر القادم ».

الزوراء/ حسني فالح:
بع�د صدور االم�ر الديواني ٢9 بتش�كيل لجنة تحقيقية 
علي�ا بالفس�اد والجرائم الكربى من قب�ل رئيس الوزراء 
بمش�اركة اجه�زة مكافح�ة االره�اب واالم�ن الوطني 
واملخاب�رات، فضال ع�ن مجلس القض�اء واالدعاء العام 

والنزاه�ة والجه�ات ذات العالق�ة للح�د من اس�تنزاف 
االموال ومحاسبة املفسدين، يرى نواب من كتل مختلفة 
ان االطاح�ة ب�رؤوس الفس�اد الكبرية ومنع ه�در املال 
العام وغسيل االموال يحتاج اىل قرارات جريئة واجراءات 
تطبيقية عى ارض الواقع، فيما استبعدوا تحقيق اللجنة 

العلي�ا نتائج رسيعة يف ظل س�طوة االحزاب عى العملية 
السياس�ية.وقال النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون، رياض 
املس�عودي، يف حديث ل�«ال�زوراء«: ان التجرب�ة العلنية 
للحكومات السابقة اثبتت عدم جدية رؤساء الحكومات 
املتعاقب�ة ورؤس�اء الكتل السياس�ية عى فت�ح ملفات 

الفس�اد الك�ربى والحد م�ن الجرائ�م االس�تثنائية التي 
سماها رئيس الوزراء الحايل.واضاف: ان الفساد ظاهرة 
موجودة يف اغلب دول العالم وليس يف العراق فقط، حيث 

انه عبارة عن سلوك انساني منحرف يسود العالم. 

وزير املالية من الربملان: احلكومة بدأت باالقرتاض الداخلي منذ عدة اشهر

نواب لـ        : اإلطاحة برؤوس الفساد ومنع هدر األموال حيتاجان لقرارات جريئة وإجراءات تطبيقية

حراك نيابي الستجواب بعض الوزراء وحتالف سائرون يقدم طلبا الستضافة 3 وزراء

نيقوسيا/ متابعة الزوراء:
عى وقع التوتر املس�تمر يف رشق البحر املتوسط 
ب�ني تركي�ا م�ن جه�ة، ودول أوروب�ا م�ن جهة 
أخ�رى، ال س�يما اليون�ان وق�ربص، ش�دد وزير 
الخارجية القربيص، نيكوس كريس�تودوليديس، 
خالل حديث لوس�ائل اإلعالم عقب مشاورات مع 
نظريه الرويس س�ريجي الف�روف، عى أن الوقت 
حان لتوقف أنقرة سلوكها االستفزازي وتستأنف 
املفاوض�ات. وقال نيك�وس كريس�تودوليديس: 
“يجب اس�تئناف الحوار يف ظروف مالئمة تسفر 
ع�ن نتائج بناءة”.يف حني أع�رب وزير الخارجية 
الرويس، س�ريجي الف�روف، عن اس�تعداد بالده 
للمساعدة بالوس�اطة يف أية محادثات مع تركيا 
بش�أن التنقي�ب ع�ى م�وارد الطاق�ة يف رشقي 

الرئي�س  م�ع  اجتم�اع  خ�الل  املتوس�ط.وقال، 
الق�ربيص نيكوس أناستاس�يادس يف نيقوس�يا: 
“بالنس�بة لعالقاتكم مع تركيا، نحن مستعدون 
لتش�جيع الحوار املس�تند إىل املصالح املش�رتكة 
والس�عي لق�رارات عادل�ة وتس�تند إىل القان�ون 
الدويل”.كما أضاف، يف وق�ت الحق، خالل مؤتمر 
صحف�ي: “تع�د روس�يا أي�ة خط�وات يمكن أن 
تؤدي إىل تصاعد التوتر )يف رشق البحر املتوسط( 
غ�ري مقبول�ة”.وكان الرئي�س الق�ربيص ن�دد يف 
ترصيحات س�ابقة ب�”عدوانية” تركيا، داعيا يف 
الوقت عينه إىل إجراء محادثات لحل خالف بشأن 
الح�دود البحري�ة وحق�وق التنقي�ب ع�ن الغاز، 
مح�ذرا من أن التوتر املتصاعد يف املتوس�ط يهدد 

بزعزعة استقرار املنطقة بأرسها. 

الرباط/ متابعة الزوراء:
يف اليوم الثالث للمفاوض�ات الليبية الليبية، انتهت، امس 
الثالثاء، جلسات الحوار الليبي يف بوزنيقة، عى أن تستأنف 
غ�دا الخميس. وقال ممثل حكوم�ة الوفاق، أحمد خليفة 
نجم، إن الحوار الس�يايس يس�ري بش�كل إيجاب�ي وبناء، 
مضيفا “يأمل الجميع بتحقيق نتائج طيبة وملموسة من 
شأنها أن تمهد الطريق إلتمام عملية التسوية السياسية 
الشاملة يف كافة ربوع ليبيا”.وأوضح “تحققت تفاهمات 
مهمة تتضمن وضع معاي�ري واضحة تهدف للقضاء عى 
الفساد وإنهاء حالة االنقس�ام املؤسساتي”.من جانبها، 
نرشت الس�فارة األمريكي�ة يف ليبيا تغريدة عى حس�ابها 
الرس�مي يف تويرت قائلة: “نش�ارك األمم املتحدة ثقتها يف 
أن املحادث�ات الليبية يف املغرب س�يكون لها تأثري إيجابي 
ع�ى الحوار الس�يايس الذي تيرسه األم�م املتحدة بقيادة 
الليبي�ني”.ويف وقت س�ابق، أك�د املتحدث باس�م االتحاد 

األوروبي، بيرت س�تانو، يف بروكس�ل، أن االتح�اد “ممتن 
للمغ�رب ل�دوره النش�ط” يف ح�ل ال�رصاع الليبي.وق�ال 
املتحدث باس�م االتحاد األوروبي: “نحن ممتنون للمغرب 
لدوره النش�ط مع الطرفني يف دع�م العملية التي تقودها 
األمم املتحدة”.وأضاف أن “االتح�اد األوروبي يرحب بأي 
مبادرة تهدف إىل دعم عملية الوساطة التي تقودها األمم 
املتحدة وامليض قدما يف حل الرصاع الليبي من خالل عملية 
سياس�ية”.وذكر س�تانو أن “االتحاد األوروبي سيواصل 
دعم�ه الفع�ال للش�عب الليب�ي يف تطلعاته إلقام�ة دولة 
س�لمية ومس�تقرة ومزدهرة”.وانطلق�ت، األحد املايض، 
يف بوزنيق�ة، بضواح�ي العاصمة املغربي�ة الرباط، جولة 
م�ن الحوار الليب�ي تمتد ليومني بني وفدي�ن من طرابلس 
وطربق.وجاء يف بي�ان لوزارة الخارجية املغربية أن اللقاء 
يه�دف إىل تثبيت وقف إطالق الن�ار وفتح مفاوضات لحل 

الخالفات بني الفرقاء الليبيني.

مال طالل لـ         : رئيس احلكومة ملتزم بتلبية دعوة االستضافة يف الربملان واالستجابة ألي مطلب دستوري
أعلن ختصيص 700 مليار دينار منحا للشباب

الزوراء/ دريد سلمان:
أك�د املتح�دث باس�م رئيس ال�وزراء، 
احم�د مال طالل، أم�س الثالثاء، التزام 
الحكوم�ة بتلبية أي مطلب دس�توري 
خاصة فيما يتعلق باس�تضافة رئيس 
الحكوم�ة يف الربمل�ان، وفيم�ا لفت إىل 
ال�وزراء س�يعقد جلس�ة  أن مجل�س 
طارئة االس�بوع املقبل إلق�رار موازنة 
2020 املتأخ�رة، أعلن أن البنك املركزي 
العراقي قدم منح�ة قدرها 700 مليار 
دينار لتوزيعها قروضا بني الشباب من 

أجل تقليل البطالة.
وردا ع�ى س�ؤال ل�”ال�زوراء” يتعل�ق 
املتواصل�ة  الربملاني�ة  بالدع�وات 
الس�تضافة رئيس الحكومة مصطفى 
الكاظمي، قال مال طالل، خالل املؤتمر 
الحكوم�ة  إن  االس�بوعي:  الصحف�ي 
ملتزم�ة بالدس�تور، وه�ذا ه�و أه�م 
عن�ارص قوته�ا، لذل�ك فهي مس�تعدة 
لتلبية االس�تضافة الربملانية وأي طلب 
دس�توري.وأضاف مال ط�الل: صدرت 
عدة توجيهات من قب�ل رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي، ومنه�ا التوجيه 
بعقد جلس�ة طارئة ملجل�س الوزراء يف 
بداية االس�بوع املقبل ملناقش�ة وإقرار 
املوازنة االتحادية لعام 2020 والتي لم 
يتبق لها س�وى ثالثة أشهر. موضحا: 
أنه�ا تأخ�رت بس�بب إقال�ة الحكومة 
السابقة وتحويلها اىل ترصيف أعمال، 
لكن ذلك ال يعن�ي كانت تترصف ماليا 
بغي�اب س�ند قانوني، وإنم�ا ترصفت 
اعتمادا عى املوازنة الس�ابقة.وأضاف 
م�ال ط�الل: أن رئي�س الحكومة وجه 

وزارة الداخلي�ة بالتحقي�ق يف ح�وادث 
التجاوز واالعتداء ع�ى القوات األمنية 
ب�آالت الجارحة م�ع تأكي�د الحكومة 
عى رضورة االلتزام بالتظاهر السلمي 
والس�عي لتحقيق مطالب املتظاهرين 
والتعام�ل بحزم م�ع من يعت�دي عى 
الق�وات األمنية.وتاب�ع مال ط�الل: تم 
تس�لم طلب�ات بتعيني ك�وادر متقدمة 
يف ال�وزارات، ووج�ه رئي�س ال�وزراء 
بوض�ع معاي�ري لالختي�ار يف مقدمتها 

النزاهة والكفاءة، وأن التتعدى التوازن 
الوظيف�ي، فض�ال ع�ن اعتم�اد روح 
القي�ادة عن�د ترش�يح م�دراء عامني.

وبخصوص الكهرباء، قال مالل طالل: 
هن�اك م�رشوع للجباي�ة يعتم�د عى 
التجربة الحديثة س�يبدأ تنفيذه قريبا. 
مش�ريا اىل: أن هن�اك أيض�ا م�رشوع 
االلكرتوني�ة، حي�ث وج�ه  الحكوم�ة 
الكاظم�ي بمتابعة الوزارات املتلكئة يف 
تنفيذي�ه والتأكيد عى أهمي�ة إكماله.

ويف ش�أن آخ�ر، لف�ت مالل ط�الل اىل: 
ان رئيس ال�وزراء اس�تمع ملقرتح من 
وزارة التعلي�م يقيض باس�تيعاب أكثر 
م�ن 2500 م�ن أصح�اب الش�هادات 
العلي�ا من خ�الل الجامع�ات واملعاهد 
ال�وزراء  أق�ر مجل�س  األهلي�ة، كم�ا 
وهن�اك  الش�باب،  تش�غيل  م�رشوع 
منح�ة من قبل البن�ك املركزي العراقي 
قدره�ا 700 ملي�ار دين�ار ت�وزع بني 
املصارف األهلية، وهي تقوم بتوزيعها 

قروضا للش�باب من أجل مس�اعدتهم 
عى فت�ح مش�اريع وتقلي�ل البطالة.

وبخص�وص جائح�ة كورون�ا وتزامن 
زي�ارة االربعني معها، ق�ال مال طالل: 
إن رئيس ال�وزراء وجه وزي�ر الصحة 
بالتواص�ل م�ع أقران�ه يف ال�دول التي 
لديه�ا زائرين س�يأتون للعراق لغرض 
الوض�ع  مواطنيهم.وبش�أن  توعي�ة 
األمن�ي وإطالق الصواري�خ، قال مالل 
ط�الل: إن كل الخروقات األمنية يجري 
متابعتها، وهناك معلومات استخبارية 
واجراءات س�يتم اتخاذها فيما يخص 
إطالق الصواريخ التي يجري متابعتها 
من قب�ل الق�وات األمنية.وفيما يتعلق 
بالقضاي�ا الخالفية بني بغ�داد وأربيل، 
قال مال طالل: يج�ري العمل باالتفاق 
األخ�ري ال�ذي ت�م ب�ني رئيس ال�وزراء 
ورئيس حكومة كردس�تان. مؤكدا: أن 
املواطن�ني الكرد ه�م جزء م�ن الدولة 
العراقية وهم يعانون ش�ح الس�يولة، 
والحكومة وضعت رشوطا عى اإلقليم 
االلت�زام به�ا، وكل املس�ائل العالق�ة 
س�تحل بالحوار.وبخصوص “الس�الح 
املنفل�ت” والتحركات األمني�ة األخرية 
يف الب�رصة، ق�ال مال ط�الل: إن قضية 
معق�دة  قضي�ة  املنفل�ت”  “الس�الح 
تمتد ل��17 عاما، وه�ي نتائج ضعف 
الدول�ة يف تل�ك الس�نوات، والحكوم�ة 
الحالية جادة، وهناك خطوات بدأت يف 
محافظ�ة البرصة وقد تب�دأ يف مناطق 
أخرى، وهي غري موجهة للعش�ائر بل 

موجهة للسالح املنفلت.

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/ متابعة الزوراء:
أفادت وسائل إعالم تركية، امس الثالثاء،  بأن السلطات 
الرتكية قامت باعتقال 6 عراقيني يف سامسون بتهمة 
االنتماء إىل داعش.وذكرت ان فرق مكافحة االرهاب يف 
القبض  خاللها  ألقت  أمنية،  عملية  نفذت  سامسون 
»إلكاديم«  منطقتي  مداهمة  بعد  عراقيني   6 عى 
العراقيني  اعتقال  تم  انه  و«أطاكوم«.واضافت 
ضبطت  حيث  داعش،  لتنظيم  االنتماء  بتهمة  الستة 
السلطات معهم العديد من املعدات االلكرتونية وأوراق 
إىل  املتهمني  بنقل  املختصة  الفرق  ثبوتية عدة.وقامت 
املستشفى الجراء الفحوص الطبية لهم، ليتم تحويلهم 

فيما بعد إىل املحكمة الصدار الحكم النهائي بحقهم.

األمن الرتكي يعتقل 6 عراقيني 
بتهمة االنتماء لداعش

الطريان املدني: مجيع األجواء 
واملطارات مفتوحة لعودة العالقني

باستثناء 6 دول مل تفتح مطاراتها 

السعودية توجه دعوة لرئيس أركان اجليش 
العراقي لبحث التعاون العسكري واالستخباراتي 

سلطنة عمان ترفع احلظر عن استرياد 
الدواجن والطيور احلية من العراق

قربص: حان الوقت لتوقف تركيا 
املفاوضات الليبية تسري بإجيابية وتفاهمات حول القضاء على الفساداستفزازاتها يف املتوسط

بعد انتهاء جلسات احلوار اللييب 

غدا.. إعالن موعد انطالق الدوري العراقي املمتاز مبشاركة  20 ناديا

االخريةالنمسا: الرئتان تتعافيان بإصاحل نفسيهما يف غضون 3 أشهر بعد إصابتهما بكورونا 
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إصابات كورونا يف العراق ترتفع 
جمددا وتالمس الـ 270 ألفا

بعد تسجيل 4894 إصابة جديدة و68 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
الثالثاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل 4٨94 إصابة جديدة و6٨ حالة 
وفاة وش�فاء 3465 حالة، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة 
يف وثيق�ة حصلت »الزوراء« عى نس�خة 
منها: انها س�جلت، ام�س، 4٨94 إصابة 
جديدة بفريوس كورون�ا، وتماثل 3465 
حال�ة للش�فاء الت�ام، فيما تم تس�جيل 
6٨ حالة وفاة.واضاف�ت: ان عدد حاالت 
الشفاء الكيل : ٢٠63٢4 )٧6.6%(، بينما 
ع�دد االصابات الكيل: ٢695٧٨ ، اما عدد 
الح�االت الت�ي تحت الع�الج: 5559٧، يف 
حني عدد حاالت الراقدة يف العناية املركزة 

: 5٠5، اما حاالت الوفيات الكيل: ٧65٧.
م�ن جهته، اعلن مدير ع�ام صحة بغداد 
الرصافة، الدكتور عبد  الغني الس�اعدي، 
تس�جيل 536 اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس 
كورونا بينها ٢١٧ اصابة شخصت خالل 
الرص�د الوبائ�ي للقطاع�ات الصحي�ة.
وقال الس�اعدي يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان »املؤسس�ات الصحي�ة 
يف جان�ب الرصافة س�جلت، امس، 536 
اصاب�ة جديدة بف�ريوس كورونا موزعة 
كالت�ايل:  ٢١٧ حالة خالل الرصد الوبائي 
للقطاعات الصحية:  قطاع االستقالل ٢4 

حالة /  قطاع الش�عب 33 حالة /  قطاع 
الصدر 45 حال�ة /  قطاع البلديات االول 
١١ حال�ة /  قط�اع البلدي�ات الثاني 3١ 
حال�ة /  قطاع بغداد الجديدة 54 حالة / 
قطاع املدائن ١4 حالة /  قطاع االعظمية 
5 ح�االت .واش�ار اىل ان 3١9 حالة خالل 
مراجعتهم للمؤسسات الصحية :  مدينة 
 ,56٠  ,555 محل�ة  حال�ة   ١39 الص�در 
 ,55٠  ,5١3  ,5١6  ,5٢٧  ,544  ,5٢١
 ,54١ ,539 ,5١6 ,5٨٢ ,5٧5 ,5٢٨ ,53٧
5٧٧, 5١9, قطاعات 55, ١6, صفر, ٧9, 
5٢, 54, 66, ٢5, ٢9/  الك�رخ ٢4 حال�ة 
ضمن املناط�ق التالية, العامرية حالتني, 
الحري�ة حالت�ني, حي الجه�اد 4 حاالت, 
الوش�اش حال�ة واح�دة, ح�ي الجامعة 
حالت�ني, الس�يدية 4 ح�االت, ال�دورة 3 
حاالت, البياع حالة واحدة, الريموك حالة 
واح�دة, الطوبج�ي 3 ح�االت, الغزالي�ة 
حال�ة واحدة, /  النه�روان حالة واحدة, 
/  ج�رس دياىل حالتني محلة ١٠3, ١٠١/ 
االعظمي�ة ٧ حاالت محل�ة 3١٢, 3١4, /  
العبي�دي 3 حاالت محلة ٧6٢/  الش�عب 
٢٧ حال�ة محل�ة 33١, 345, 3١٧, 343, 
336, 35٧, 359, ح�ي التج�ار, حي اور, 
البنوك/  ش�ارع فلسطني ١5 حالة محلة 
املدائ�ن    /5٠5  ,5١٠  ,5٠4  ,5٠٢  ,5٠6
١٠ حاالت الجعارة, حي الوحدة , ش�قق 

سعيدة .

ترامب يصف جو بايدن بـ »الغيب« بسبب  لقاح لفريوس كورونا
الرئيس األمريكي يعلن موعدا مبكرا للقاح 

بغداد/ الزوراء:
أعلن قائد عمليات البرصة اللواء الركن أكرم صدام، امس الثالثاء، عن مصادرة أسلحة 
اليوم  »عمليات  إن   : بيان  يف  نزال  5٢ مطلوباً.وقال  والقبض عى  متوسطة وخفيفة 
مواد  5٢ مطلوب عى وفق  القبض عى  القاء  وتم  إيجابية،  والنتائج  )امس( موفقة 
املوقف  تقدير  عى  يعتمد  واستمرارها  العمليات  »توقف  ان  مبيناً  مختلفة«،  جنائية 
من  والحد  الدولة  بيد  السالح  حرص  األمنية  القوات  واجب  »من  أنه  العام«.وأضاف 
النزاعات العشائرية وايجاد البيئة اآلمنة للمواطنني«، مؤكداً أن »املعلومة االستخبارية 
األمنية  »قواتنا  أن  إىل  البرصة  عمليات  قائد  ».ولفت  العملية  نجاح  اىل  أدت  التي  هي 
املهنية يف تأدية واجباتها األمنية والتعامل اإلنساني مع  كانت عى مستوى جيد من 
مختلفة  واعتدة  متوسطة  وأخرى  خفيفة  أسلحة  مصادرة  من  وتمكنت  املواطنني، 

األنواع خالل العمليات«.

قائد عمليات البصرة يعلن مصادرة 
أسلحة والقبض على 52 مطلوباً 
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الزوراء/ يوسف سلمان:
عقدها  التي  جلسته  يف  النواب،  مجلس  ناقش 
باإلجراءات  املتعلقة  املوضوعات  عرض  امس، 
حيث  القوانني،  ومقرتحات  ملشاريع  الترشيعية 
النيابية  اللجان  النواب  مجلس  رئاسة  وجهت 
الرأي  لبيان  الوزراء  مجلس  بمفاتحة  املعنية 
لقانون  االول  التعديل  قانون  مقرتح  بخصوص 
 ، العراقية لالعتماد رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٧  الهيئة 
عىل ان تتم االجابة بخصوص ذلك خالل مدة ال 
الربملان  ُيبارش  وبخالفه  واحدا،  اسبوعا  تتجاوز 

بالتصويت عليه.
كما استضاف مجلس النواب وزيري املالية عيل 
عالوي والتخطيط خالد بتال، لإلجابة عىل السؤال 
املالية  اللجنة  عضو  قبل  من  املوجه  الشفهي 
االقرتاض  حول  الدراجي  صاحب  محمد  النائب 

الداخيل والخارجي، وورقة اإلصالح الحكومي .
واعلن وزير املالية، عيل عالوي، خالل استضافته 
تتجه  لم  الحكومة  ان  النواب،  مجلس  جلسة  يف 
اىل االقرتاض الخارجي حتى اآلن، مشريا اىل انها 
بتأخر  سببا  يعد  ما  املحيل،  باالقرتاض  اكتفت 

ارسال ورقة االصالح اىل الربملان.
وتعهد عالوي ان »تقدم ورقة االصالح للمناقشة 
الورقة  تكتمل  ان  عىل  الحايل،  الشهر  نهاية 

النهائية يف منتصف الشهر القادم ».
واضاف ان »ورقة االصالح ستقدم اىل الرئاسات 
الحايل«.  الشهر  نهاية  املعنية  واللجان  الثالث 
العام عىل كل  املال  ابواب هدر  مؤكدا » سنوقف 
االصالح  ورقة  يف  ذلك  وستتضمن  املستويات، 

االقتصادي ».
النواب  مجلس  اروقة  شهدت  ذلك،  غضون  يف 

تواقيع  لجمع  مختلفة  كتل  نواب  تبناه  حراكا 
الستجواب وزير التجارة عىل خلفية ملفات عدة 
تتعلق بعمل الوزارة، منها تلكؤ تجهيز مفردات 

البطاقة التموينية.
وتداول نواب كتل مختلفة، منذ مطلع االسبوع 
الحايل، حراكا مكثفا للميض بإجراءات استجواب 
بعض الوزراء الحاليني يف حكومة رئيس الوزراء، 
الفصل  جلسات  خالل  الكاظمي،  مصطفى 

الترشيعي الجديد .
وعلمت » الزوراء » عن وجود مساٍع الستجواب 
تلكؤ  خلفية  عىل  الجبوري  عالء  التجارة  وزير 
الوزارة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية، فيما 
النقل  وزير  الستجواب  طلبا  اخرون  نواب  تبنى 
نارص الشبيل عىل خلفية ملفات عدة، أهمها ملف 
يسعـى  كما  العراقية،  الجوية  الخطوط  رشكة 

الكهرباء ماجد  نواب غريهم اىل استجواب وزير 
موسم  يف  الطاقة  تجهيز  تردي  بسبب  حنتوش 

الصيف الحايل.
سائرون  تحالف  كتلة  من  نواب  قدم  باملقابل، 
 3 إلستضافة  النواب  مجلس  رئاسة  اىل  طلباً 
وزراء داخل قبة الربملان، إلستيضاح بعض االمور 
املتعلقة بعمل وزاراتهم، من دون ان يكشف عن 

اسماء الوزراء املراد استدعاؤهم .
الزيادي، يف  التحالف، بدر  النائب عن كتلة  وقال 
بيان صحفي: ان » كتلة سائرون بإنتظار جواب 
الكشف  ليتم بعد ذلك  للرئاسة  الذي قدم  الطلب 
اىل  مشريا  رسمية«،  بصورة  الوزراء  اسماء  عن 
معلومات  جمع  بعد  جاء  االستدعاء  »طلب  ان 
عن الوزراء من خالل اللجان الربملانية التي يعمل 

ضمنها نواب كتلة تحالف سائرون » .

إصابات كورونا يف العراق ترتفع جمددا وتالمس الـ 270 ألفا 

وزير املالية من الربملان: احلكومة بدأت باالقرتاض الداخلي منذ عدة اشهر

الزوراء/ حسني فالح:

بعد صدور االمر الديواني ٢9 بتشكيل 

لجنة تحقيقية عليا بالفساد والجرائم 

الوزراء  رئيس  قبل  من  الكربى 

االرهاب  مكافحة  اجهزة  بمشاركة 

فضال  واملخابرات،  الوطني  واالمن 

العام  واالدعاء  القضاء  مجلس  عن 

للحد  العالقة  ذات  والجهات  والنزاهة 

ومحاسبة  االموال  استنزاف  من 

املفسدين، يرى نواب من كتل مختلفة 

الكبرية  الفساد  برؤوس  االطاحة  ان 

العام وغسيل االموال  املال  ومنع هدر 

واجراءات  جريئة  قرارات  اىل  يحتاج 

فيما  الواقع،  ارض  عىل  تطبيقية 

نتائج  العليا  اللجنة  تحقيق  استبعدوا 

عىل  االحزاب  سطوة  ظل  يف  رسيعة 

العملية السياسية.

سائرون،  تحالف  عن  النائب  وقال 

حديث  يف  املسعودي،  رياض 

العلنية  التجربة  ان  لـ«الزوراء«: 

للحكومات السابقة اثبتت عدم جدية 

ورؤساء  املتعاقبة  الحكومات  رؤساء 

ملفات  فتح  عىل  السياسية  الكتل 

الجرائم  من  والحد  الكربى  الفساد 

االستثنائية التي سماها رئيس الوزراء 

الحايل.

واضاف: ان الفساد ظاهرة موجودة يف 

اغلب دول العالم وليس يف العراق فقط، 

انساني  سلوك  عن  عبارة  انه  حيث 

ان  مؤكدا:  العالم.  يسود  منحرف 

الفساد  السابقة يف مكافحة  التجارب 

كانت سيئة ولم تحقق نتائجها.

كانت  اذا  الحكومة  ان  اىل:  واشار 

حزيران  يف  االنتخابات  اجراء  يف  جادة 

منه  يبقى  ال  عمرها  ان  يعني  املقبل 

سوى 5 اشهر، ما يعني ان الوقت غري 

سميت  التي  اللجنة  هذه  لعمل  كاف 

اىل  تحتاج  انها  حيث  بالتحقيقية، 

قرار  واتخاذ  استدعاء  لغرض  وقت 

واستئناف وتمييز للكثري من القضايا 

التي تخص الفساد.

معقد،  العراق  يف  الفساد  ان  واوضح: 

لذلك  جهة،  من  بأكثر  يرتبط  حيث 

عازيا  جدا.  صعبة  تكون  مواجهته 

يف  االمنية  باالجهزة  االستعانة  سبب 

اللجنة العليا التحقيقية، السيما جهاز 

املخابرات الوطني، يعود اىل كون هناك 

خارج  بقضايا  تتعلق  فساد  ملفات 

العراق، فضال عن ان اللجنة ستختص 

بالجرائم االخرى.

اجراءات  اتخاذ  رضورة  عىل  وشدد 

ملحاربة  الواقع  ارض  عىل  حقيقية 

الفساد.

عن  النائبة  استبعدت  جهتها،  من 

جودت،  شاكر  ندى  النرص،  ائتالف 

ملفات  فتح  من  العليا  اللجنة  تمكن 

فساد كربى.

لـ«الزوراء«:  حديث  يف  جودت  وقالت 

باستطاعته  ليس  الوزراء  رئيس  ان 

فتح ملفات فساد او محاسبة رؤوس 

الفساد. مؤكدة: انه يف حال اصطدامه 

سحب  فسيتم  الفساد  هرم  برؤوس 

الثقة عنه من قبلهم.

مرتبطة  متعددة  جهات  ان  واضافت: 

جريئة  قرارات  اىل  ويحتاج  بالفساد، 

ان  املها  عن  معربة  ملحاربته.  وقوية 

الجيدة  نتائجها  العليا  اللجنة  تحقق 

يف  استرشى  الذي  الفساد  محاربة  يف 

جميع مفاصل الدولة.

النزاهة  لجنة  عضو  ذكر  جهته،  من 

يف  الجبوري،  احمد  النائب  النيابية، 

وصل  »الفساد  إن  متلفز:  حديث 

يهدد  وبات  خطرية،  مستويات  اىل 

كيان  »تهديد  أن  مبينا  الدولة«.  كيان 

الحكومة  رئيس  عىل  يحتم  الدولة 

نزيف  من  تحد  قوية  خطوات  اتخاذ 

األموال«.

وأضاف أن »اللجنة العليا التي تشكلت 

ستكون   ،٢9 الديواني  األمر  وفق  عىل 

بالتحقيق  املختصة  باملحكمة  أشبه 

ألنها  الكربى،  والجرائم  بالفساد 

األعىل  القضاء  مجلس  بها  يشرتك 

»تشكيل  أن  اىل  الفتا  العام«.  واالدعاء 

اللجنة من قبل رئيس الوزراء دستوري 

وقانوني«.

الوزراء أرشك يف  أن »رئيس  اىل  وأشار 

فضال  الدولة،  مفاصل  جميع  اللجنة 

واألمن  اإلرهاب  مكافحة  جهاز  عن 

عازيا  املخابرات«.  وجهاز  الوطني 

األمنية  األجهزة  إرشاك  يف  السبب 

تهديدات  من  اللجنة  أعضاء  لحماية 

الفاسدين«.

العليا  اللجنة  من  »يتطلب  أنه  وتابع 

كالنفط  الكربى،  الفساد  ملفات  فتح 

والسكراب  والكمارك  واملوانئ 

أيضا  يتطلب  والعقارات وغريها، كما 

اللجنة  عمل  دعم  النخب  جميع  من 

ملكافحة الفساد«. داعيا اللجنة العليا 

الخاصة  للنتائج  رسيع  »حسم  اىل 

بعملها«.

يف  الفساد  »حجم  أن  الجبوري  وبني 

نينوى  محافظة  يف  الدولة  عقارات 

مشريا  دينار«.  مليار   ١٠٠ الـ  تجاوز 

لغسيل  الروليت  أن »وجود صاالت  اىل 

حيث  القمار،  للعب  وليس  األموال 

بها  معرتف  الروليت  فيش  أموال  ان 

دوليا«.

ولفت اىل أن »الحكومة عليها التزامات 

يف  تشكلت  لكونها  الفساد  بمكافحة 

لم  إنها  حيث  اعتيادية،  غري  أوضاع 

بعد  جاءت  بل  تقليدية  بطريقة  تأت 

بمكافحة  تطالب  شعبية  تظاهرات 

الفساد«.

النيابية  النزاهة  لجنة  عضو  ودعا 

اللجنة العليا ملكافحة الفساد اىل »فتح 

نينوى«.  محافظة  يف  السكراب  ملف 

برسقة  يقومون  »الفاسدين  أن  مبينا 

املؤسسات  كهرباء  وأعمدة  السيارات 

الحكومية، وتهريبها اىل معمل الحديد 

والصلب يف محافظة السليمانية«.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 

سابق،  وقت  يف  أعلن،  قد  الكاظمي، 

بالتحقيق  تختص  عليا  لجنة  تشكيل 

والجرائم  الكربى  الفساد  قضايا  يف 

“االستثنائية”.

متلفزة:  كلمة  يف  الكاظمي،  وقال 

عليا  تحقيقية  لجنة  تشكيل  “قررت 

مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء 

والقائد العام للقوات املسلحة، تختص 

الكربى،  الفساد  قضايا  يف  بالتحقيق 

أن  إىل  الفتا  االستثنائية”.  والجرائم 

الصالحيات  كّل  تمنح  سوف  “اللجنة 

يف  القانون  هيبة  لتحقيق  املطلوبة 

الدولة  حقوق  واستعادة  املجتمع، 

واملواطن من الفاسدين واملعتدين”.

 ١ .يســــر الشــــركة العامــــة لتجارة الحبوب االعــــالن لذوي الخربة من الشــــركات أو املكاتب أو 
األشــــخاص الطبيعيني لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص بـ)تحميل وتفريغ الحبوب يف )صومعة الرصافة (. 

االتحادية  املوازنة  ضمــــن  املالية  التخصيصات  الحبــــوب(  لتجارة  العامة  )الشــــركة  لدى  .تتوفر   ٢
التي تخص )صومعة  الحبوب  التحميل والتفريغ لكميات  الخدمات )أعمال  لتنفيذ  وينوي استخدام جزء منها 

الرصافة(.
 3 .بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف شــــراء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل 
الشــــركة العامة لتجارة الحبوب/ القســــم القانوني الكائن يف )بغداد - باب املعظم - مدخل الشــــيخ 
عمر - الطابق األول(، وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املســــرتدة البالغة )٧5٠٠٠٠ ( ســــبعمائة وخمسني 

ألف دينار، بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني أعاله. 
٤ .يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:

 - كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب. 
- هوية األحوال املدنية ملقدم العطاء.

 - بطاقة السكن.
 - البطاقة التموينية .

 - شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات. 
الكائن يف بغداد - باب  القانوني  القسم  الحبوب/  العامة لتجارة  العنوان: )الرشكة  اىل  العطاءات  5 .تســــلم 
املعظم - مدخل الشــــيخ عمر - الطابق الثاني( يف املوعد املحدد لغاية الســــاعة الثانية عرش ظهرا من يوم 
)االحد( املصادف ٢٠٢٠/9/٢٧ وســــوف ترفض العطاءات املتأخرة وســــيتم فتــــح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان )الرشكة العامة لتجارة الحبوب/ بغداد – باب املعظم 
الزمان  يف  العام(  املدير  السيد  قاعة مكتب   - الحبوب  لتجارة  العامة  الشــــركة   - الشــــيخ عمر  - مدخل 
والتاريخ )الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االحد( املوافق ٢٠٢٠/9/٢٧ يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات 
وبمبلغ  مصدق(  صك  او  مرصيف  ضمان  )خطــــاب  نفاذيتها  ومدة  العطاءات  مقدمي  من  املطلوبة  االولية 
)١٠٠٠٠٠٠٠٠( مائة مليون دينار عراقــــي صادر من مرصف معتمد يف العراق/ البنك املركزي العراقي، علما 

ان الشــــركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات صومعة الرصافة

مالحظات: 
١ .تكون نفاذية العروض )9٠ ( يوما من تاريخ غلق املناقصة. 

٢ .ســــيتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عن استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن )٧ ) 
أيام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم ٢٠/9/٢٠٢٠. 

وثائق  يف  املحددة  العطاء  نفاذية  مدة  انتهاء  بعد  ما  اىل  املفعول  سارية  الضمان  خطاب  نفاذية  مدة  .تكون   3
املناقصة بمدة ال تقل عن )٢٨( يوما. 

٤ .يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف ٢٠٢٠/9/٢٧ يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد 
املدير العام.

عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
الثالثاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املستجد يف العراق، وفيما اكدت 
و6٨  جديدة  إصابة   ٤٨9٤ تسجيل 
حالة وفاة وشفاء 3٤65 حالة، حددت 
دائرتا صحة الرصافة والكرخ التوزيع 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
حصلت  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 
انها  منها:  نسخة  عىل  »الزوراء« 
جديدة  إصابة   ٤٨9٤ امس،  سجلت، 
حالة   3٤65 وتماثل  كورونا،  بفريوس 
للشفاء التام، فيما تم تسجيل 6٨ حالة 

وفاة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل : 
٢٠63٢٤ )٧6.6%(، بينما عدد االصابات 
الكيل: ٢695٧٨ ، اما عدد الحاالت التي 
عدد  حني  يف   ،5559٧ العالج:  تحت 
حاالت الراقدة يف العناية املركزة : 5٠5، 

اما حاالت الوفيات الكيل: ٧65٧.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 
الرصافة، الدكتور عبد  الغني الساعدي، 
بفريوس  جديدة  اصابة   536 تسجيل 
شخصت  اصابة   ٢١٧ بينها  كورونا 
للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 

الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
الصحية  »املؤسسات  ان  منه:  نسخة 

يف جانب الرصافة سجلت، امس، 536 
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة 
الرصد  خالل  حالة   ٢١٧ كالتايل:  
قطاع  الصحية:   للقطاعات  الوبائي 
الشعب  قطاع    / حالة   ٢٤ االستقالل 
  / ٤5 حالة  الصدر  /  قطاع  33 حالة 
قطاع البلديات االول ١١ حالة /  قطاع 
البلديات الثاني 3١ حالة /  قطاع بغداد 
 ١٤ املدائن  قطاع   / حالة   5٤ الجديدة 

حالة /  قطاع االعظمية 5 حاالت .
خالل  حالة   3١9 ان  اىل  واشار 
  : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
 ,555 محلة  حالة   ١39 الصدر  مدينة 
 ,5١3  ,5١6  ,5٢٧  ,5٤٤  ,5٢١  ,56٠
 ,5١6  ,5٨٢  ,5٧5  ,5٢٨  ,53٧  ,55٠
 ,55 قطاعات   ,5١9  ,5٧٧  ,5٤١  ,539
١6, صفر, ٧9, 5٢, 5٤, 66, ٢5, ٢9/  
الكرخ ٢٤ حالة ضمن املناطق التالية, 
حالتني,  الحرية  حالتني,  العامرية 
حالة  الوشاش  حاالت,   ٤ الجهاد  حي 
واحدة, حي الجامعة حالتني, السيدية 
٤ حاالت, الدورة 3 حاالت, البياع حالة 
واحدة, الريموك حالة واحدة, الطوبجي 
  / واحدة,  حالة  الغزالية  حاالت,   3
دياىل  جرس    / واحدة,  حالة  النهروان 
حالتني محلة ١٠3, ١٠١/ االعظمية ٧ 
حاالت محلة 3١٢, 3١٤, /  العبيدي 3 
٢٧ حالة  الشعب  حاالت محلة ٧6٢/  

 ,336  ,3٤3  ,3١٧  ,3٤5  ,33١ محلة 
اور,  حي  التجار,  حي   ,359  ,35٧
حالة   ١5 فلسطني  شارع  البنوك/  
  /5٠5  ,5١٠  ,5٠٤  ,5٠٢  ,5٠6 محلة 
املدائن ١٠ حاالت الجعارة, حي الوحدة 
حاالت   ٨ الكرادة    / سعيدة  شقق   ,
ام    /9٠9  ,9٠٤  ,9٢5  ,9٠١ محلة 
الكرب حالتني محلة 3٤5/  حي النرص 

  / العشوائيات   ,٧٧3 محلة  حاالت   ٤
االمني 9 حاالت محلة ٧35, ٧33, ٧٤5, 
  / واحدة  حالة  قصور  سبع    /  ,٧٤٧
 ,١٠١  ,١٠3 محلة  حاالت   ٤ السعدون 
3 حاالت محلة 33٠,  الطالبية    /١3١
3٢3, قرب مطعم حبايبنا /  الصليخ 5 
الزعفرانية  حاالت محلة 3٢6, 3٢٤/  
١٢ حالة محلة 96١, 96٢, 96٤, 95١, 

/  الفضيلية حالتني محلة ٧53/  بغداد 
  /٧١٧  ,٧١5 محلة  حاالت   5 الجديدة 
بسماية حالة واحدة /  املشتل 9 حاالت 
الحسينية    /  ,٧5٢  ,٧3١  ,٧٢9 محلة 
السكالت   ,٢٢٠  ,٢٢3 محلة  حاالت   5
الغدير    / واحدة  حالة  البتول  حي    /
حالة واحدة محلة ٧٠6/  حي الخليج 
الشماعية    /٧١١ محلة  واحدة  حالة 

حالتني /  محافظة كربالء حالة واحدة 
  /١٢٧  ,١٢9 محلة  حالتني  الكفاح    /
العرصات حالتني قرب مرصف املرشق 
/  البلديات 3 حاالت الزراعي /  املعامل 
٤ حاالت الباوية /  الشماسية حالتني 
واحدة  حالة  الوزيرية   /3٤٠ محلة 

محلة 3٠١/  زيونة حالة واحدة .
جميع  نقل  »تم  انه  الساعدي  واضاف 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
بالعزل«،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل 
مشريا اىل ان »العدد الرتاكمي لإلصابات 
 ١١69 منهم  تويف   339٠٠ اىل  ارتفع 
فيما اكتسب الشفاء ٢٨١56 ، واملتبقي 

قيد العالج ٤5٧5«.
»االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل 

تفيش الوباء«.
الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
الوبائي لها مع اعداد وعناوين  املوقف 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت 
مع  املستجد  كورونا  فايروس  بمرض 
الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد 
عنها  واملعلن  االثنني  ليلة  من  العارشة 

امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 
 ٧33 االصابات  عدد  ان  منه:  نسخة 

ابو   /١9 غريب  /أبو  كاآلتي:  موزعة 
دشري  ١5/ االسكان   ٨/ االعالم  ١٠/ 
التاجي  ١9/ الرتاث   ٤/  البياع  ٢3/ 
الخطيب   /3٧ الحرية    /5 الحارثية  
 /١3 الدولعي    /٤٠ الــدورة     /5
الرحمانية ٤/ السيدية ١٧/ الشالجية 
الرشطة   /3 الخامسة  الرشطة   /3
الرابعة   5/ الشعلة  35/ الصالحية  ٤/ 
الطارمية  ٢٨/ الطوبجي ١/ العامرية 
الـعـالوي   /١٠ العطـيـفيـة    /٧
 /١٠ القادسيـة    /٢٢ الغزاليـة    /١
 /٧ اللطيفية   /3٨ الكاظميـة  
املنصور   /6 املعالف   /63 املحمودية  
 /٢ الـوشـاش   /3 املواصالت    /٢٤
اليـرموك 5٢/ اليوسفية  ٤/ جــكوك  
3/ حي الجامعة  ٨/ حي الجهاد  35/ 
 /٤٢ العامل   حي   /١ الخرضاء  حي 
الفرات  ٢/ سبع  العدل ٢١/ حي  حي 
حيفا   شارع   /5 سـويب   /١3 البور 
5/ كرادة مريم  ٢/ ناحية الرشيد  ٤/ 
الرصافة   جانب   /٢ االيادي   مجمع 
محافظة   /١ قار  ذي  محافظة   /٢9
 /١ كركوك  محافظة   /٢ كربالء  
محافطة بابل  3/ محافظة املثنى ١/ 
محافظة النجف  ١/ محافظة ميسان  

١/ محافظة دياىل 3.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء: 35٠، 

بينما الوفيات: 3.
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واشنطن/ متابعة الزوراء:

بينم�ا يرتق�ب املالي�ن حول العال�م ظهور 

الوب�اء  مس�رة  لوق�ف  املوع�ود  اللق�اح 

املس�تمرة، تبادل الرئي�س األمريكي دونالد 

الديمقراط�ي  الح�زب  ومرش�ح  ترام�ب، 

للرئاس�ة ج�و باي�دن، تعليق�ات مس�يئة 

بس�بب موقف كل منهما من لقاح فروس 

كورونا.

فيما وص�ف ترامب منافس�ه الديمقراطي 

يف االنتخابات الرئاس�ية املقبل�ة جو بايدن 

بالغبي وطال�ب باعتذار عما وصفه ترامب 

بالخط�اب املناهض للقاحات. مش�را مرة 

اخ�رى اىل احتم�ال إتاحة لق�اح قبل موعد 

إج�راء االنتخابات الرئاس�ية يف 3 نوفمرب/

ترشين الثاني. 

وأعل�ن الرئيس األمرك�ي، دونال�د ترمب، 

مفاجأة سارة تتعلق بفروس كورونا الذي 

حصد اآلالف يف الواليات املتحدة.

فبع�د أن أش�ار يف ترصيح�ات س�ابقة إىل 

احتم�ال أن يتوفر اللق�اح يف نوفمرب، أعلن 

موع�دا جدي�دا، قائالً إنه “يمك�ن أن يكون 

جاه�زا بحل�ول أكتوب�ر/ ترشي�ن األول “. 

وشدد عىل أن فريق العمل الذي يتوىل مسألة 

الجائح�ة يف إدارته قام بعم�ل مذهل، قائالً 

“لقد قمن�ا بعمل مذهل وبرسع�ة لم يرها 

أحد من قب�ل”. وتابع: “كان من املمكن أن 

يس�تغرق هذا عامن أو ثالث�ة أعوام. وبدالً 

من ذلك سيتم إنجازه يف فرتة زمنية قصرة 

جًدا. يمكن حتى الحصول عليه خالل شهر 

أكتوبر”.

إىل ذل�ك، ق�ال إن “اللقاح يمك�ن أن يصبح 

متاًحا قبل االنتخابات الرئاسية، وقد يكون 

لديكم مفاجأة كبرة جًدا قادمة”.

كما ع�ّد أن “اللقاح س�يكون آمًن�ا وفعااًل 

للغاي�ة، وس�يكون الن�اس س�عداء، كم�ا 

ستكون شعوب العالم سعيدة”.

وع�رب باي�دن ع�ن تش�ككه يف أن ترام�ب 

يس�مع كالم العلماء، ويطبق نهجا يتس�م 

بالشفافية بشأن اللقاح.

ويوجد حاليا يف الواليات املتحدة ستة مالين 

حالة إصابة بمرض كوفيد19-، وهي أعىل 

نسبة يف العالم.

كما أن الفروس تس�بب يف وفاة نحو 190 

ألف ش�خص، وأدى إىل حالة ركود كبرة يف 

االقتصاد، وإىل نسبة بطالة عالية، وفقدان 

ثقة املستهلكن.

وتبن األس�بوع امل�ايض أن مراكز مكافحة 

األم�راض والوقاية منها يف الواليات املتحدة 

حثت جميع الواليات عىل النظر يف “تخفيف 

الرشوط” املتبعة حتى يمكن توزيع اللقاح 

يف 1 نوفمرب/ترشين الثاني، أي قبل يومن 

من االقرتاع يف االنتخابات.

التج�ارب  بع�د  لق�اح  أي  يس�تكمل  ول�م 

املطلوبة، مما أثار مخ�اوف العلماء من أن 

تؤدي السياسة، وليس السالمة، إىل االندفاع 

إلنتاج لقاح بصورة متعجلة.

وش�كك كل من باي�دن، وكام�اال هاريس، 

املرش�حة مع�ه ملنص�ب نائب�ة الرئيس، يف 

مصداقية ترامب بالنسبة إىل هذه القضية. 

وقال�ت كم�اال، األح�د، إنها ال تث�ق يف كالم 

ترام�ب إن ق�ال إن اللق�اح آمن. وتس�اءل 

بايدن إن كان عامة الناس سيثقون يف كالم 

الرئيس أو ال.

وق�ال باي�دن، يف االحتفال بي�وم العمال يف 

بينس�يلفانيا: “قال )ترامب( أش�ياء كثرة 

ليس�ت صادقة، وأنا قلق أننا إذا توصلنا إىل 

لقاح فقد يرتدد الناس يف تناوله”.

ولكنه أضاف: “إن كان يمكن الحصول عىل 

لقاح غدا، فس�أفعل ذلك، حتى وإن كلفني 

ذلك خسارة االنتخابات، سأفعل ذلك. نحن 

نريد لقاحا، ونريده اآلن. ويجب أن نس�مع 

تعليمات العلماء”.

ورد ترام�ب، ال�ذي يتخلف يف اس�تطالعات 

الرأي، يف مؤتم�ر صحفي يف البيت األبيض، 

واصفا بايدن ب�”األحمق”.

وق�ال إن باي�دن وكام�اال “س�يدمران هذا 

مضيف�ا  االقتص�اد”،  وس�يدمران  البل�د، 

أنهما “س�وف يعتذران فورا عن خطابهما 

املته�ور املناهض للقاح، هذا الخطاب الذي 

يستخدمانه اآلن”.

م�ن  يطل�ب  كان  ال�ذي  ترام�ب،  وأش�ار 

الصحفي�ن إزال�ة كماماته�م عن�د ط�رح 

األس�ئلة، إىل أن لقاح�ا ق�د يك�ون جاه�زا 

الش�هر املقبل. وقال: “س�وف يك�ون لدينا 

لق�اح قريب�ا ج�دا، ربم�ا حتى قب�ل اليوم 

املوعود”.

ويري�د ترام�ب أن يكون لدي�ه 300 مليون 

جرعة م�ن لقاح ف�روس كورون�ا بحلول 

يناير/كان�ون الثان�ي، وق�د أنف�ق مئ�ات 

امللي�ارات من الدوالرات ع�ىل أمل أن يرسع 

ه�ذا يف تطوي�ر اللق�اح، الذي يس�تغرق يف 

الظروف العادية سنوات.

القاهرة/ متابعة الزوراء:

أصدر الرئيس املرصي، عبد الفتاح 

السييس، قرارا جمهوريا بالتنقيب 

عن البرتول رشق املتوسط.

“ال�رشوق”  صحيف�ة  وأش�ارت 

املرصية إىل أن السييس أصدر قرارا 

بالرتخيص   ،150 جمهوريا رق�م 

لوزي�ر الب�رتول والث�روة املعدنية 

امل�رصي يف التعاق�د م�ع الهيئ�ة 

املرصية العام�ة للبرتول، ورشكة 

“نبتون إنرجي إيجيبت بي يف”.

وسيمكن من خالل ذلك الرتخيص 

البرتول، واس�تغالله  بالبحث عن 

يف منطق�ة ش�مال غ�رب األم�ل 

البحرية يف خليج السويس رشقي 

املتوسط.

وكان�ت الس�لطات املرصي�ة، قد 

أعلن�ت عن كش�ف ب�رتويل جديد 

بمنطقة امتياز جيس�وم البحرية 

بجن�وب خلي�ج الس�ويس باملياه 

الضحلة، بمعدل إنتاج أوىل 2000 

برمي�ل يوميا م�ن الزي�ت الخام، 

وتواج�د حوايل 70 ملي�ون برميل 

زيت خام قابل لالستخراج.

وقال�ت وزارة الب�رتول املرصي�ة، 

يف بي�ان له�ا: “تم تحقيق كش�ف 

برتويل )GNN-4( بمنطقة امتياز 

جيس�وم البحرية بجن�وب خليج 

الس�ويس باملياه الضحلة، بمعدل 

إنتاج أويل 2000 برميل يومًيا من 

الزيت الخام، وتشر التقديرات إىل 

تواجد حوايل 70 مليون برميل زيت 

خام قابل لالس�تخراج”. وأضاف 

النتائ�ج  ه�ذه  “تش�ر  البي�ان: 

اإليجابية إىل نجاح عمليات البحث 

واالستكشاف يف الحقول الحالية، 

الث�روات  املزي�د م�ن  وأن هن�اك 

واملوارد البرتولية التي لم تكتشف 

بع�د، وأن التكنولوجيات الحديثة 

املتطورة  الجيولوجية  والنظريات 

تسهم يف تحقيق هذه الرؤية”.

والث�روة  الب�رتول  وزارة  وكان�ت 

املعدني�ة املرصي�ة، أنه�ا تس�تعد 

جدي�دة  اتفاقي�ة   12 لتوقي�ع 

للتنقي�ب ع�ن الب�رتول والغاز يف 

البالد.

ونقلت صحيفة “اليوم الس�ابع” 

عن وزي�ر البرتول املرصي، طارق 

املال، قوله إنه سيتم قريبا التوقيع 

ع�ىل 12 اتفاقية برتولي�ة للبحث 

ع�ن  والتنقي�ب  واالستكش�اف 

البرتول والغ�از، التي وافق عليها 

مجلس الن�واب وصدر بها قوانن 

خالل الفرتة املاضية.

وتابع الوزير امل�رصي قوله “تلك 

االتفاقي�ات س�يتم توقيعه�ا مع 

عدد م�ن  ك�ربى رشكات البرتول 

العاملية، للبحث عن البرتول والغاز 

يف مناطق برشق البحر املتوس�ط 

وغرب املتوس�ط  وبالبحر األحمر 

والصحراء الغربية”.

االتفاقي�ات  تل�ك  أن  وأوض�ح 

“تعكس التنوع والتطور والنجاح 

ال�ذي حقق�ه قطاع الب�رتول عىل 

م�دار الس�نوات املاضي�ة، فيم�ا 

البرتولي�ة،  االتفاقي�ات  يخ�ص 

النجاحات  وقدرته عىل اس�تثمار 

الت�ي تحقق�ت خاص�ة يف مجال 

واإلنت�اج يف ج�ذب  االكتش�افات 

رشكات عاملي�ة ك�ربى م�ن حيث 

جنس�ياتها ومركزه�ا يف صناعة 

البرتول والغاز الطبيعي”.

وأش�ار املال إىل أن تلك االتفاقيات 

س�تكون مع رشكات “شيفرون” 

األمريكية و”أديسون” اإليطالية، 

و”بي بي” الربيطانية، و”توتال” 

الفرنس�ية، و”ش�ل” الهولندي�ة، 

و”نوب�ل” األمريكية، و”كوفبيك” 

الكويتية، و”مبادلة” اإلماراتية.

امل�رصي  الب�رتول  وزي�ر  وق�ال 

“ذلك بواق�ع 8 اتفاقيات للرشكة 

الطبيعي�ة  للغ�ازات  القابض�ة 

ب�رشق  منه�ا  اثنت�ان  إيج�اس، 

البحر املتوسط و6 بمنطقة غرب 

اتفاقي�ات لرشكة  املتوس�ط، و3 

جنوب ال�وادي القابض�ة للبرتول 

بالبح�ر األحمر، واتفاقي�ة لهيئة 

البرتول بالصحراء الغربية”.

ومن املتوقع أن اس�تثمارتها بحد 

أدنى ح�وايل أكثر من مليار دوالر، 

19 ملي�ون  باإلضاف�ة إىل ح�وايل 

دوالر منح توقيع لحفر 21 برئا .

وق�ال املال “اتفاقية تعين الحدود 

البحري�ة ب�ن م�رص واليون�ان، 

تفتح الباب أم�ام  قطاع البرتول، 

لط�رح مزاي�دات عاملي�ة للبح�ث 

ع�ن  والتنقي�ب  واالستكش�اف 

املنطق�ة  يف  والغ�از  الب�رتول 

االقتصادي�ة، بما يس�هم يف زيادة 

االحتياطي من الغاز والبرتول”.

وأوضح بقوله “جميع املؤسسات 

الدولي�ة وبي�وت الخ�ربة العاملية  

تشر إىل أن هذه املنطقة )منطقة 

رشق�ي البحر املتوس�ط( منطقة 

واع�دة، فيما يخ�ص احتياطيات 

الغاز الطبيعي”.

بغداد/ الزوراء:

أك�دت لجن�ة االع�الم واالتص�االت النيابية 

أن خدم�ة اإلنرتنت ستش�هد تحس�ناً خالل 

األش�هر املقبلة بع�د القضاء ع�ىل عمليات 

التهريب. 

وذك�ر بيان للدائ�رة االعالمية يف مجلس: أن 

“لجنة االتصاالت واإلعالم النيابية برئاس�ة 

اللجن�ة،  رئي�س  العب�ودي،  نعي�م  النائ�ب 

وزي�ر  اس�تضافت  أعضائه�ا،  وحض�ور 

االتصاالت أركان شهاب”.

الت�ي  “االس�تضافة،  أن  البي�ان  وأض�اف 

حرضها مدي�ر عام رشكة الس�الم العامة، 

العام�ة  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  ومع�اون 

لالتص�االت، ومع�اون مدير عام الرتاس�ل، 

ناقش�ت خطة الوزارة واإلج�راءات املتخذة 

لتحس�ن خدم�ة االنرتن�ت والتي ستش�هد 

تحسناً خالل األشهر املقبلة بعد القضاء عىل 

عمليات التهريب، باإلضافة إىل عزم الوزارة 

إللغاء االشرتاكات األضعف ملشرتكي خدمة 

اإلنرتنت، ووضع تس�عرة جدي�دة لها دون 

تحميل املواطن مبالغ إضافية”.

واش�ارت اللجنة ممثلة برئيسها وأعضائها 

اىل “التواصل ودراسة جميع امللفات املقدمة 

من قبل وزير االتصاالت بش�أن س�ر عمل 

ال�وزارة واإلصالح�ات املؤملة خ�الل الفرتة 

لالرتق�اء  االتص�االت،  جان�ب  يف  املقبل�ة 

بمس�توى ه�ذا القط�اع خدم�ة للمواط�ن 

والصالح العام”.

بغداد/ الزوراء:

 حددت وزارة الرتبية ال�14 من شهر أيلول 

الجاري موعداً لبدء امتحانات الدور الثاني، 

للصفوف غر املنتهي�ة للمراحل االبتدائية 

واملتوس�طة واإلعدادية يف م�دارس خارج 

العراق للعام الدرايس 2019 – 2020 .

وقال املكتب اإلعالمي لل�وزارة يف بيان: إن 

العام�ة للتقوي�م واالمتحانات  “املديري�ة 

وجهت املديرية العامة للرتبية يف محافظة 

بغ�داد / الرصاف�ة األوىل ب�أن امتحان�ات 

الدراس�ية  للمراح�ل  والطلب�ة  التالمي�ذ 

يف  اإلعدادي�ة(،  املتوس�طة،  )االبتدائي�ة، 

مدارس خارج العراق س�تكون يوم االثنن 

املص�ادف 14 أيلول الجاري وتس�تمر ملدة 

15 يوماً .

وأشار البيان إىل “انُه سيتم تحديد الجدول 

االمتحان�ي من قب�ل إدارات امل�دارس، مع 

التأكي�د باتب�اع كل االج�راءات الوقائي�ة 

للحفاظ عىل ارواح وس�المة ابنائنا الطلبة 

من وباء “كورونا” .

بغداد/ الزوراء:

أعلن جهاز األمن الوطني، امس الثالثاء، 

إلق�اء القبض عىل مبتز الكرتوني ينتحل 

صف�ة ضابط يف بغ�داد، اع�رتف بابتزاز 

نس�اء داخل وخارج العراق منذ أكثر من 

عام.

وق�ال الجه�از يف بيان تلق�ت “الزوراء” 

نس�خة من�ه: إن�ه “بن�اًء عىل ش�كوى 

االلكرتون�ي،  االبت�زاز  ضحاي�ا  إح�دى 

تمكن جهاز األمن الوطني فوج املهمات 

الخاصة التابع لدائ�رة العمليات والدعم 

االس�تخباري م�ن إلق�اء القب�ض ع�ىل 

وفق أوامر قضائية ع�ىل مبتز الكرتوني 

يس�تخدم منصات التواص�ل االجتماعي 

املختلفة؛ ينتحل صفة ضابط”.

وأضاف الجهاز أن هذا الشخص “يرشع 

وايهامه�ن  ضحاي�اه  ع�ىل  بالتع�رف 

بال�زواج، ومن ث�م إقامت�ه عالقات غر 

أخالقية وتصويره�ن وابتزازهن بمبالغ 

مالية”، مشراً إىل “تدوين أقواله أصولياً، 

واعرتافه بابتزاز نساء من داخل وخارج 

الع�راق منذ أكثر من ع�ام، وإحالته عىل 

التخ�اذ  املختص�ة  القانوني�ة  الجه�ات 

اإلجراءات الالزمة بحقه”.

الرئيس األمريكي يعلن موعدا مبكرا للقاح 

ترامب يصف جو بايدن بـ »الغيب« بسبب  لقاح لفريوس كورونا

السيسي يصدر قرارا مجهوريا بالتنقيب عن البرتول شرقي املتوسط

االتصاالت النيابية: خدمة اإلنرتنت 
ستشهد حتسناً خالل األشهر املقبلة

الرتبية حتدد موعد امتحانات الدور الثاني 
للصفوف غري املنتهية خارج العراق

القبض على مبتز إلكرتوني ينتحل صفة 
ضابط يف بغداد

بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس الثالثاء، بعقد جلس�ة 
استثنائية ملناقشة موازنة 2020 مطلع 
االس�بوع املقبل، وفيم�ا وافق مجلس 
ال�وزراء الرشوط املالية بش�أن قريض 
الصندوق الس�عودي، أل�زم الجامعات 

بعدم زيادة نسبة املتقاعدين.
وذكر املكتب االعالم�ي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: 
ان رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، ت�رأس الجلس�ة االعتيادية 
ملجلس الوزراء، تمت خاللها مناقش�ة 
واملوضوع�ات  القضاي�ا  م�ن  جمل�ة 
املدرجة ضمن جدول أعمالها وأصدرت 

عدة قرارات بشأنها.
البي�ان،  بحس�ب  الكاظم�ي،  ووّج�ه 
ملجل�س  اس�تثنائية  جلس�ة  بعق�د 
املقب�ل،  األس�بوع  ال�وزراء يف مطل�ع 
 ،2020 موازن�ة  ملناقش�ة  تخص�ص 
كم�ا وّجه س�يادته الجه�ات املختصة 
بتعجي�ل العم�ل يف م�رشوع الحكومة 
التي  االلكرتونية، ومعالجة اإلشكاالت 
تواجهها بأرسع وق�ت ممكن، وإعداد 
تقرير متكامل ع�ن اإلجراءات املتخذة 

يقدم يف األسبوع املقبل، ومراحل العمل 
وتش�خيص ال�وزارات املتلكئ�ة به�ذا 

الشأن، وأسباب التلكؤ.
وق�ّدم وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة تقريرا 
مفص�ال عن آخ�ر مس�تجدات جائحة 
كورون�ا يف الع�راق، وجه�ود ال�وزارة 
يف تقدي�م الخدم�ات الطبي�ة للمرىض 
املصابن، واس�تعداداتها يف احتواء أية 
زي�ادة محتمل�ة، وأيض�ا إجراءاتها يف 
توفر املستلزمات العالجية، ويف مجال 

برامج التوعية الوقائية.
فيما اس�تعرض وزير الكهرباء جهود 
وزارت�ه يف توف�ر الطاق�ة الكهربائية 
للمواطنن، وتحسن مستوى إنتاجها، 
ومعالجة املشاكل التي تعرتض خطوط 
اإلنت�اج، وأيض�ا إجراءاته�ا يف أعم�ال 

الصيانة واإلنتاج للمرحلة املقبلة.
املدرجة  املوضوع�ات  وبع�د مناقش�ة 
ضمن ج�دول األعمال، أص�در املجلس 

القرارات اآلتية:
أوال/ املوافق�ة عىل قي�ام وزارة العمل 
بالتنس�يق  االجتماعي�ة،  والش�ؤون 
م�ع وزارة الش�باب والرياض�ة بتنفيذ 
املرشوع الوطني لتش�غيل الشباب من 
خالل االستفادة من الدليل االسرتشادي 

الذي أعدته وزارة التخطيط.
ثاني�ا/ املوافقة ع�ىل ال�رشوط املالية 
بش�أن ق�ريض الصن�دوق الس�عودي 
وزارة  كت�اب  يف  تفاصيلهم�ا  املثب�ت 
يف  امل�ؤرخ   4430 الع�دد:  ذي  املالي�ة 

ع�ن  ممث�ل  وتخوي�ل   ،11/8/2020
وزارة املالي�ة صالحي�ة التوقي�ع م�ع 
الجه�ات ذات العالق�ة بش�أن ق�رض 
مرشوع إنش�اء صومعة عالل معدنية 
لخ�زن القم�ح يف محافظ�ة الديوانية، 

وق�رض م�رشوع إنش�اء مستش�فى 
الصقالوية يف محاظة األنبار.

ثالث�ا/ املوافق�ة ع�ىل رشوط القرض 
الوطني�ة  الكهرب�اء  برشك�ة  املتعل�ق 
لالس�تراد والتصدي�ر املثبت�ة يف كتاب 

وزارة املالية ذي الع�دد: 4306، املؤرخ 
يف 27/7/2020، وتخوي�ل وزير املالية 
الس�يد )عيل حيدر عب�د االمر عالوي( 
صالحي�ة التوقيع ع�ىل اتفاقية قرض 
ب�ن هيئ�ة الحش�د الش�عبي ورشكة 
الكهرب�اء الوطنية الصينية لالس�تراد 
مق�داره  إجم�ايل  بمبل�غ  والتصدي�ر 
ثماني�ة  فق�ط  دوالر،   )78539000(
وس�بعون مليونا وخمس�مائة وتسعة 
وثالثون الف دوالر، بضمانة مؤسس�ة 
ضم�ان الص�ادرات الدولي�ة، لغ�رض 
تجهي�ز الهيئة املذك�ورة آنف�ا بآليات 
مختلف�ة األن�واع واألحجام، اس�تنادا 
اىل أح�كام امل�ادة )2/ثانيا( من قانون 
االق�رتاض املح�يل والخارج�ي لتمويل 

العجز املايل )5 لسنة 2020(.
رابعا/ املوافقة عىل ما يأتي:

-1 تخوي�ل مدير عام س�لطة الطران 
املدن�ي، وكال�ة، صالحي�ة التف�اوض 
والتوقي�ع عىل م�رشوع اتفاقية النقل 
الجوي بن حكوم�ة جمهورية العراق 
وحكوم�ة مملك�ة البحري�ن بصيغته 
املعّدلة من مجلس الدولة، اس�تنادا اىل 
أحكام املادة )80/ البند سادس�ا( من 

الدستور.

-2 قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة 
باس�م جمهوري�ة  الالزم�ة  التخوي�ل 
س�لطة  ع�ام  مدي�ر  للس�يد  الع�راق 
الطران املدني، وكالًة، وفقا للسياقات 
املعتم�دة، ورفعه�ا اىل األمان�ة العامة 
ملجل�س الوزراء م�ن أجل اس�تحصال 

توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.
خامسا/

-1 املوافق�ة ع�ىل تعدي�ل امل�ادة )6/
ثانيا/ب( من تعليمات تس�هيل تنفيذ 
قانون تش�غيل حملة الشهادات العليا 
رقم )3( لس�نة 2019، وبحسب اآلتي: 
)تدقي�ق املالك ومح�ارض التعيينات يف 
الجامعات والكلي�ات واملعاهد األهلية، 
التدريس�ين  نس�بة  مراع�اة  وم�دى 
اىل الطلب�ة لتحقي�ق النس�ب العاملي�ة 
للتدريسين مقابل الطلبة للتخصصات 
الطبية بنس�بة )1-12( وللتخصصات 
الهندس�ية والعلمية بنس�بة )20-1(، 
بنس�بة  اإلنس�انية  وللتخصص�ات 

.)30-1(
-2 إل�زام الجامعات والكليات واملعاهد 
األهلي�ة بعدم زيادة نس�بة املتقاعدين 
واالستفادة من املالك الكيل للتدريسين 

عىل املالك.

الكاظمي يوجه بعقد جلسة استثنائية ملناقشة موازنة 2020 مطلع األسبوع املقبل
مجلس الوزراء يوافق على الشروط المالية بشأن قرضي الصندوق السعودي
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بغداد/ الزوراء:

الحشد  الوية  الثالثاء،  انطلقت، صباح امس 

أمنية  بعمليات  األمنية  والقوات  الشعبي 

للقضاء  وكركوك  دياىل  بمحافظتي  واسعة 

عىل فلول داعش وإدامة زخم األمن املتحقق 

يف تلك املحافظات.

تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

األول  “األلوية  إن  منه،  نسخة  »الزوراء« 

الحشد  يف  و110  و28،  و23،  و20،  والرابع 

الجيش  طريان  من  جوي  وبغطاء  الشعبي 

أمنية واسعة يف  امس، عملية  نفذت، صباح 

املناطق التي تقع شمال رشق محافظة دياىل 

والعبوات  اإلرهابية  املضافات  لتطهريها من 

الناسفة واعادة نرش القطعات لتأمني محيط 

ناحيتي السعدية وجلوالء، فضال عن املناطق 

نهر  وحوض  خانقني  قضاء  وجنوب  شمال 

الوند”.

نفسه،  السياق  “يف  أنه  البيان  وأضاف 

والرشطة  الشعبي  بالحشد   16 اللواء  انطلق 

تل  مناطق  يف  أمنية  بعمليات  االتحادية 

غرب  جنوب  يف  الكمر  وتل  وضباع  العرصية 

كركوك لتطهريها من فلول داعش”. 

للحشد  دياىل  عمليات  قائد  أكد  جهته،  من 

الثالثاء،  امس  املوسوي،  طالب  الشعبي، 

صباح  انطلقت  التي  األمنية  العمليات  أن 

دياىل  مناطق  تطهري  لحني  ستستمر  امس 

الحشد  قطعات  أن  اىل  مشريا  الدواعش،  من 

فككت عبوتني وعثرت عىل مضافة للعدو.

وقال املوسوي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

والقوات  الشعبي  الحشد  “قطعات  ان  منه: 

بمحورين  امس،  صباح  انطلقت،  األمنية 

الدكات”،  اىل  صعودا  دياىل  جرس  من  األول 

مبينا ان “الفرقة الخامسة الجيش واملغاوير 

واللواء 37 التابع للجيش تقدموا من املحور 

املذكور”.

أوكلت  الذي  الثاني  “املحور  ان  وأضاف 

مهمته للحشد الشعبي كان عىل ضفتي نهر 

اللواء  نفذ  حيث  والشمالية،  الجنوبية  الوند 

األول و20 و23 يف الحشد الشعبي عىل الجهة 

عىل  و110  و28  الرابع  واللواء  الجنوبية، 

الجهة الشمالية من نهر الوند”.

وأوضح املوسوي ان “العملية ستستمر لعدة 

عثرت  حيث  الدواعش،  عىل  للقضاء  أيام 

وتفكيك  تدمريها  وتم  مضافة  عىل  قطعتنا 

عبوتني ناسفتني يف نهر الوند”.

 16 اللواء  مفازر  فككت  متصل،  جانب  من 

بالحشد الشعبي، امس الثالثاء، ثالث عبوات 

ناسفة تحت السيطرة جنوب غرب كركوك.

تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

مكافحة  “مفارز  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 

املتفجرات يف اللواء 16 والتي تشارك بعمليات 

صباح  فككت،  كركوك  محافظة  يف  امنية 

السيطرة  تحت  ناسفة  عبوات  ثالث  امس، 

جنوب غرب كركوك”.

بغداد/ الزوراء:
امس  الحدودية،  املنافذ  أعلنت هيئة 
تم  مستوردة  عجلة  ضبط  الثالثاء، 
طريبيل  منفذ  يف  بموديلها  التالعب 

الحدودي.
تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 
»الزوراء« نسخة منه، أنها تمكنت يف 
»منفذ طريبيل الحدودي يف محافظة 
)كيا  نوع  عجلة  ضبط  من  االنبار 
واملنجزة  امريكا  املنشأ  سورينتو( 
معاملتها وإجازة االسترياد عىل أنها 
موديل  2018 من قبل مركز جمرك 

املنفذ الحدودي«.
خارج  العجلة  »ضبط  إىل  وأشارت 
الحرم الجمركي عند سيطرة البحث 
معاملتها  تدقيق  عند  والتحري 
املثبت  الشايص  رقم  مع  الجمركية 

 2017 موديل  أنها  تبني  العجلة  عىل 
املركز  كشف  يف  ذكره  تم  ملا  خالفا 
تغري  يف  مخالفة  وذلك  الجمركي، 

موديل العجلة«.
وبينت أنه »تمت إحالة ما تم ضبطه 
وفق محرض أصويل إىل مركز رشطة 
جمرك طريبيل لغرض عرضها أمام 
أنظار قايض تحقيق محكمة الرطبة 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  التخاذ 
املنجزين  املقرصين  وبحق  بحقها 
للمعاملة الجمركية خالفا للضوابط 

والتعليمات النافذة«.
تلقت  بيان  يف  ايضا،  الهيئة  وذكرت 
»مركز  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
جمرك طريبيل الحدودي قام بإتالف 
الغذائية )لحوم  املواد  إرساليتني من 
معلبة وعصري فواكه ( غري صالحة 

تقرير  حسب  البرشي  لالستهالك 
دائرة الصحة يف املركز وهذا مخالف 

لرشوط وتعليمات االسترياد«.
اإلتالف تمت  أن »عملية  وأضافت 
من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض 
املختصة  الجهات  ممثيل  من 
وفق  املذكور،  املركز  يف  العاملة 
من   ) ثانيا   /  68( املادة  أحكام 
لسنة   23 رقم  الجمارك  قانون 

1984 املعدل«.
من جانب متصل، أعلنت هيئة املنافذ 
ضبط  الثالثاء،  امس  الحدودية، 
مخالفة  بمواد  محملة  حاويات 
ومواد  والخزن  الصحة  لرشوط 
أم  منفذي  يف  االسترياد  من  ممنوعة 

قرص الشمايل واألوسط.
»الزوراء«  تلقت  للهيئة،  بيان  وذكر 

أنه »تم ضبط حاويات  نسخة منه: 
محملة  قدما   20 حجم   )3( عدد 
بحمولة  سائل(  )حليب  بمادة 
املنشأ  كارتونا   )13933( إجمالية 
الصحة  لرشوط  مخالفة  آسيوي 
والخزن واملنجزة معاملتها الجمركية 
من قبل مركز جمرك منفذ ميناء أم 

قرص الشمايل يف محافظة البرصة«.
شعبة  تمكنت  »إذ  البيان:  وأضاف 
وخارج  هيأتنا  والتحري  البحث 
الحرم الجمركي من ضبط الحاويات 
وتدقيق املعاملة الجمركية للبضاعة 
تبني وجود مخالفة واضحة يف عملية 
خزن البضاعة ومخالفتها للضوابط 
خزن  املفرتض  من  والتي  الصحية 
ال  حرارة  بدرجة  املستوردة  املادة 
حاويات  يف  وليس   )٪25( عن  تزيد 

حديدية«.
وأشار إىل »تمكن منفذ ميناء أم قرص 
األوسط من ضبط حاوية حجم 40 
راديرت(  )ماء  بمادة  محملة  قدما 
بوزن إجمايل )15طنا( حسب ما تم 
ذكره يف املعاملة الجمركية والتي تم 
الكشف عليها من قبل لجنة الكشف 
الكمركي يف منفذ أم قرص الشمايل«.

وتابع البيان أنه »بعد تدقيق معاملتها 
البحث  شعبة  قبل  من  الجمركية 
والتحري والكشف عىل الحاوية تبني 
فوارة(  معدنية  )مياه  بداخلها  أن 
مادة  وهي  باليت(   40( وبحمولة 
ممنوعة من االسترياد وفق الضوابط 
يعد  وكذلك  النافذة،  والتعليمات 
تالعبا وتغريا يف وصف البضاعة مما 

سبب هدرٱ باملال العام«.

بغداد/ الزوراء:

إعداد  عن  الثالثاء،  امس  الرتبية،  وزارة  أعلنت 

يف  للطلبة  الجديد  والتسجيل  النقل  ضوابط 

املدارس ببغداد واملحافظات.

وقالت مديرة التعليم االبتدائي بالوزارة، شهرزاد 

اعداد  “تم  انه  صحفي:  ترصيح  يف  مصطفى، 

الضوابط الخاصة بنقل الطلبة والتالميذ ضمن 

للعام  الجديدة  للخطة  التحضريية  االستعدادات 

الدرايس 2020 ــ 2021.

وأضافت مصطفى: انه سيجري تعميم الضوابط 

الجديدة التي تم اعدادها مراعاة لظروف تفيش 

مدارس  بني  لالنتقال  البالد،  يف  كورونا  جائحة 

اعالنها  وسيتم  وبالعكس،  واملحافظات  بغداد 

الخاصة  املوافقات  استحصال  حال  رسميا 

بها”.

وبينت أن “الوزارة تسعى ليكون العام الدرايس 

الخاصة  الجوانب  كل  بتوفري  الئقا،  الجديد 

بإنجاح العملية التعليمية من خالل االستعدادات 

االستباقية الخاصة بها”.

واالعالم  للعالقات  العام  املدير  ذكر  جانبه،  من 

تويص  “الوزارة  ان  العزاوي:  هيثم  بالوزارة، 

وتأجيل  اللقاحات  استمارة  بإكمال  حاليا 

األول  مرحلة  بتالميذ  الخاص  الطبي  الفحص 

االبتدائي للعام الدرايس املقبل 2020 – 2021”.

للرتبية  العامة  “املديريات  أن  العزاوي  وأضاف 

يف بغداد واملحافظات تعمل عىل اتباع التعليمات 

الصادرة من الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة 

بعدم  املدرسية  االدارات  وإلزام   ، الصدد  بهذا 

للطلبة  والعاهات  الجسدية  الفحوصات  اجراء 

اىل حني انطالق الدوام الرسمي، إذ ستقوم وزارة 

إلجراء  املدارس  اىل  طبية  فرق  بإرسال  الصحة 

تلك الفحوصات حفاظاً عىل التالميذ من انتشار 

فريوس كورونا”. 

حميد  عيل  الرتبية،  وزير  أكد  اخر،  جانب  من 

الدليمي، امس، ان اليوم العاملي ملحو األمية ُيمثل 

محطًة مهمة تزيدنا عزماً عىل امليض يف طريق 

ثقافة  ونرش  الجهل  آفة  من  العراق  تخليص 

وتوسيع   ، املجتمع  أوساط  بني  واملعرفة  العلم 

أفق القراءة والكتابة خاصًة بني الكبار.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدليمي  وقال 

منه: إن “محو األمية هو السبيل إىل بناء مستقبٍل 

أكثر استدامة للجميع، إذ ُيمثل هذا العام تحدياً 

الدويل  اليوم  وان  الوباء،  هذا  أكرب يف ظل تفيش 

ملحو األمية الذي أطلقته منظمة اليونسكو يف 8 

أيلول هو من أجل حشد املجتمع الدويل عىل نحو 

فّعال لتعزيز محو األمية ولتمكني الناس رجاالً 

الحياة”.  ميادين  يف  تطلعاتهم  لتحقيق  ونساًء 

تجارب  لديها  التي  الدول  من  العراق  »ان  مبيناً 

والنهوض  األمية  محاربة  مجال  يف  ناجحة 

باملجتمع منذ انطالق حملة محو األمية يف عام 

2012 ولحد اآلن ليتم تخرج 8 دفعات”.

الحملة  تنفيذ  يف  بدأت  “الوزارة  ان  وأضاف 

وقطعت  األمية،  عىل  للقضاء  الكربى  الوطنية 

»أنه  موضحاً  ومتميزة«،  مهمة  أشواطا  فيها 

املحافظات،  عموم  يف  مركزاً   )855( افتتاح  تم 

ودارسة،  دارس  ألف   )100607( فيها  ويوجد 

حيث تم تخريج نحو )25,730( ألف دارس من 

مراكز محو االمية موزعني بني الصف الخامس 

والسادس، فضالً عن وجود )35( مركزاً للتعليم 

املجتمعي”.

ودعا الدليمي الحكومة املركزية إىل “تخصيص 

محارضي  لتعيني  كافية  وظيفية  درجات 

التي  املتميزة  الكوادر  واستيعاب  االمية،  محو 

املاضية  الفرتة  طيلة  الجليلة  خدماتها  قدمت 

التي  الظاهرة  هذه  عىل  القضاء  يف  للمساهمة 

ُتعيق تقدم البالد”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الرشكة العامة لنقل املسافرين 
امس  النقل،  وزارة  يف  والوفود 
باصاتها  تسيري  إعادة  عن  الثالثاء، 
الواحد داخل  الطابقني والطابق  ذات 
خدمة  عىل   للعمل  بغداد  العاصمة 
ومدن  مناطق  بني  الكرام  املواطنني 
املنتظمة  خطوطها  ضمن  العاصمة 
املعمول  الرمزية  أسعارها  وبنفس 

بها سابقا.
وقال مدير عام الرشكة، كريم كاظم 
حسني، يف بيان صحفي: انه »تماشيا 
نارص  النقل  وزير  توجيهات  مع 
النقل  باصات  الشبيل بارشت  حسني 
املوافق  اليوم  للرشكة عملها  الداخيل 
املواطنني  ونقل  لخدمة  ايلول   8
مع  العاصمة  وأحياء  مناطق  بني  
الصحة  ورشوط  بتعليمات  االلتزام 

والسالمة من تعفري الباصات بشكل 
الكمامات  الرتداء  والتثقيف  مستمر 

والقفازات داخل الباصات«.
نقل  »رشكة  ان  حسني  وأضاف 
املؤسسات  من  والوفود  املسافرين 
املزيد  لتفعيل  تسعى  التي  الخدمية 
من خدمات النقل املتطورة للمواطنني 
مع  تنسجم  عمل  خطة  وفق  الكرام 
كاهل  عن  للتخفيف  املوجود  الواقع 
»سيكون  انه  اىل  مشريا  املجتمع«، 
جملة  تطبيق  املقبلة  الفرتة  خالل 
توفر  والتي  والخدمات  املشاريع  من 
اغلب  تغطي  متطورة  نقل  شبكة 
الشوارع واملناطق يف العاصمة بغداد 

واملحافظات العراقية االخرى«.
لنقل  العامة  الرشكة  ان  يذكر 
تشكيالت  احدى  والوفود  املسافرين 
عن  أعلنت  قد  كانت  النقل  وزارة 

ايقاف عمل ناصات النقل الداخيل يف 
عموم البالد منذ اكثر من ستة أشهر 
الصحية  الجهات  بتعليمات  التزاماً 
التجوال  وحظر  املعنية  والجهات 
النقل  بإيقاف  الخاصة  والتوصيات 
الجماعي حفاظاً عىل صحة وسالمة 

املواطنني الكرام«.
العامة  الرشكة  النقل/  وزارة  عقدت 
اجتماعا  الثالثاء،  امس  الربي،  للنقل 
موسعا يف مقر الرشكة ضم عددا من 
مدراء االقسام ومدراء الفروع ولجنة 
ملناقشة  الربي  النقل  ممثلية سائقي 

االستعدادات املبكرة لزيارة األربعني.
مرتىض  الرشكة،  عام  مدير  واوضح 
وزارة  بيان  بحسب  الشحماني، 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  الذي  النقل، 
وزير  لتوجيهات  »تنفيذاً  إنه  منه: 
تهيئة  برضورة  الشبيل  نارص  النقل 

اربعينية  لزيارة  الوزارة  تشكيالت 
مناقشة  تمت  )ع(  الحسني  االمام 
للمركبات  متكاملة  تشغيل  خطة 
الكرام  بالزائرين  تليق  خدمة  لتقديم 
وتجهيز كافة املستلزمات اللوجستية 
زيوت  وتجهيز  الشاحنات  ادامة  من 
اإلدارية  االوامر  وتجهيز  املحركات 

للمشاركني من مفارز متابعة وفنية 
ومفارز اإلركاب واالنزال« .

للنقل  العامة  الرشكة  ان  يذكر 
زيارة  يف  150عجلة  شاركت  الربي 
العارش من محرم الحرام عىل محور 
اىل  الهوى  ام  ساحة  االبراهيمية 

قنطرة السالم.

بغداد/ الزوراء:
دعت وزارة الدفاع املفصولني السياسيني الذين لم يكملوا معامالتهم للمراجعة.

السياسيني كافة  املفصولني   « إنها تدعو  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت  بيان  الوزارة يف  وذكرت 
الذين قدموا معامالت فصل سيايس خالل مدة اقصاها )60( يوماً بناًء عىل التعليمات الصادرة 
من االمانة العامة ملجلس الوزراء والتي وافقت عىل اعطاء مهلة اىل اللجان املركزية ابتداًء من 1 

ايلول 2020 ولغاية 1 ترشين الثاني 2020 إلكمال االضابري كافة«.
واضافت: »نرجو من املدعني بالفصل السيايس إكمال النواقص التي طلبت منهم من قبل اللجنة 
املركزية إلعادة املفصولني السياسيني يف وزارة الدفاع وخالل فرتة )30( يوماً وخالف ذلك يعد 
العامة  املديرية  يف  تكون  املراجعة  ان  علماً   ،  2005 لسنة   )24( قانون  بإحكام  مشمول  غري 

لشؤون املحاربني ليومي االربعاء والخميس من كل أسبوع«.

بغداد/ الزوراء:
ثمانية  عىل  القبض  إلقاء  الثالثاء،  امس  االتحادية،  والتحقيقات  االستخبارات  وكالة  أعلنت 

متهمني بـ«الدگة العشائرية« يف بغداد وذي قار.
االمنية  الجهات  توجيهات  خالل  »من  إنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للوكالة  بيان  وقال 
املختصة، بصدد القضاء عىل مظاهر العنف والحفاظ عىل امن واستقرار البلد، تمكنت مفارز 
وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية املتمثلة ب مديرية استخبارات الرشطة االتحادية من إلقاء 

القبض عىل ثمانية متهمني مطلوبني وفق احكام املادة 4/ ارهاب )دگة عشائرية(«.
وأضاف البيان أن »خمسة منهم القي القبض عليهم يف قضاء سوق الشيوخ والشطرة بمحافظة 

ذي قار، والثالثة اآلخرين يف منطقتي الشعلة واملعامل ضمن العاصمة بغداد«.
وأشار البيان إىل أنه »تم ضبط األسلحة املستخدمة يف الدگة العشائرية وجميعها غري مرخصة«. 

مبيناً أنه »تمت مصادرة األسلحة وإيداعهم التوقيف التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  البرصة،  عمليات  قيادة  أعلنت 

نجاح العمليات االمنية ملصادرة االسلحة.
إن  صدام:  اكرم  البرصة،  عمليات  قائد  وقال 
»عمليات اليوم موفقة والنتائج إيجابية حيث 
مواد  وفق  مطلوباً   52 عىل  القبض  القاء  تم 
جنائية مختلفة«. وبني ان » العمليات توقفت 
واستمرارها يعتمد عىل تقدير املوقف العام ».

األمنية  القوات  واجب  »من  ان  اىل  واشار 
النزاعات  والحد من  الدولة  بيد  السالح  حرص 
للمواطنني«،  اآلمنة  البيئة  وايجاد  العشائرية 

التي  االستخبارية هي  املعلومة   « ان  اىل  الفتاً 
أدت اىل نجاح عملية اليوم«.

واكد ان »قواتنا األمنية كانت عىل مستوى جيد 
من املهنية يف تأدية واجباتها األمنية والتعامل 

اإلنساني مع املواطنني«.
من  تمكنت  األمنية  قواتنا   « ان  واوضح 
متوسطة  وأخرى  خفيفة  أسلحة  مصادرة 

واعتدة مختلفة األنواع خالل لعمليات«.
الجو  لصقور  الكبري  الدور   « صدام  وشكر 
إسناد  يف  العراقي  الجيش  طريان  األبطال 

القطعات االرضية يف الواجبات ».

بغداد/ الزوراء:
دائرة  يف  العامة  الصحة  مدير  أعلن 
الفتالوي,  نازك  الكرخ،  بغداد  صحة 
امس الثالثاء، عن ارسال كتاب اىل لجنة 
الدائرة  تزويد  بشأن  الوطنية  السالمة 
املطاعم،  بافتتاح  الخاصة  بالتعليمات 
بافتتاح  السماح  القرار  يشمل  وهل 

املقاهي والكوفيات العامة .
صحفي  ترصيح  يف  الفتالوي  وقال 
الكرخ   / بغداد  صحة  “مديرية  إن 
لديها  التوجد  املحافظات  ومديريات 

بفتح  بالسماح  أوامر  أية  اآلن  لغاية 
والكوفيات  املقاهي  وكذلك  املطاعم، 

العامة ” .
وأضاف ان ” مديريتنا وجهت كتابا اىل 
اللجنة العاليا للسالمة الوطنية توضيح 
قرارها بشأن افتتاح املطاعم والرشوط 

الواجب اتباعها”.
التوضيح  “كتاب  أن  الفتالوي  وأوضح 
طلب من اللجنة توضيح شمول السماح 
الفتتاح املقاهي والكوفيات العامة من 

عدمه، ونحن بانتظار رد اللجنة ”.

بغداد/ الزوراء:
إلدخال  املشاريع  دائرة  يف  مالكاتها  استعداد  عن  الثالثاء،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت 

مجرسين عمالقني للمشاة الخدمة خالل االسبوع املقبل.
املشاريع  دائرة  يف  “مالكاتها  إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  األمانة  وقالت 
انجاز  بعد  املقبل  االسبوع  خالل  الخدمة  للمشاة  عمالقني  مجرسين  إلدخال  تستعد 

اعمال الصيانة والتأهيل الجارية عليها”.
الغزالية(  ) رسيع  الرسيع  الفرات  يقع ضمن طريق  األول  “املجرس  أن  البيان  وأضاف 
الرسيع  الطريق  ضمن  فيقع  االخر  أما  وبالعكس،  بالعامرية  الغزالية  منطقة  ويربط 
سيسهمان  “املجرسين  أن  مبينا  بغداد”،  جنوب  السيدية  منطقة  ضمن  الدين  صالح 

بدورهما بسهولة تنقل املواطنني وتقليل الحوادث املرورية”. 

بغداد/ الزوراء:
امس  االرهاب،  مكافحة  جهاز  اعلن 
يف  داعش  من  عنرصين  قتل  عن  الثالثاء، 

الفلوجة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الجهاز  وقال 
لسلسلة  »إستكمااًل  :انه  منه  نسخة 
يوم  إنطلقت  التي  املُباغتة  العمليات 
تمكن  داعـش،  فلول عصابات  أمس عىل 

جهاز ُمكافحة اإلرهاب من قتل ُعنرصين 
امس  فجر  الفلوجة  قضاء  يف  إرهابيني 

الُثالثاء«.
مع  بالتنسيق  تمكن  »الجهاز  ان  واضاف 
ألقاء  من  بالُسليمانية  اإلرهاب  ُمكافحة 
 /4  ( املادة  وفق  مطلوبني  عىل  القبض 
عصابات  يف  بارز  قيادي  أحدُهم  إرهاب( 

تنظيم داعـش اإلرهابية«.

احلشد الشعيب يعلن انطالق عمليات أمنية واسعة يف دياىل وكركوك

ضبط عجالت وحاويات خمالفة وإتالف مواد يف طريبيل وأم قصر

فكك عبوات ناسفة وعثر على مضافات إرهابية 

الرتبية تعلن ضوابط نقل الطلبة بني مدارس بغداد واحملافظات

الدفاع تدعو املفصولني السياسيني ممن 
مل يكملوا معامالتهم للمراجعة

اعتقال 8 متهمني بـ »الدكة العشائرية« 
يف حمافظتني

عمليات البصرة تعلن جناح صوالتها 
األمنية ملصادرة األسلحة

النقل تعلن عودة الباصات احلمر للعمل يف بغداد بعد انقطاع بسبب كورونا
حبثت استعدادات زيارة أربعينية اإلمام احلسني )ع(

وضعت خارطة طريق متقدمة ملكافحة األمية اهلجائية صحة الكرخ: ننتظر التعليمات بشأن 
افتتاح املطاعم واملقاهي 

أمانة بغداد: جمسران عمالقان للمشاة 
يدخالن اخلدمة

مكافحة اإلرهاب يعلن قتل عنصرين 
داعشيني يف الفلوجة
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أكدت انه يعد من املشاريع اإلسرتاتيجية

املالية النيابية تعلن ترحيل 240 ألف درجة وظيفية للعام املقبل الدوالر يسجل اخنفاضاً طفيفا يف 
األسواق احمللية

الرشيد خيفض سعر فائدة سلف 
املوظفني لـ5%

املركزي يبيع 240 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

جلنة العمل: العمالة األجنبية بالشركات النفطية 
تتجاوز املليون

 الكهرباء تعدد فوائد اقتصادية للربط الكهربائي 
وتكشف تفاصيله

النفط العاملي يهبط بفعل خماوف الطلب وتوجسات كورونا يف أمريكا

No: 7322  Wed  9  Sep  2020العدد: 7322    االربعاء  - 9  ايلول  2020

بغداد/ الزوراء:
كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة 
االتحاديَّة، امس الثالثاء، عن تمكنها من 
ضب�ط حاالت تالع�ب يف أوليات عقارات 
يف محافظ�ة الب�رة تع�ود ملكيتها إىل 
الدولة، فيما بينت رصدها ش�بهات هدر 
للم�ال العام بعملية بي�ع تلك العقارات. 
وذكر بيان للهيئة تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: أن “الدائرة، ويف مع�رض حديثها 
عن تفاصي�ل العمليَّة التي ت�مَّ تنفيذها 
�رٍة قضائيَّ�ٍة، أش�ارت إىل  بموج�ب ُمذكَّ
حصول حاالت هدر للم�ال العام تمثلت 
ببي�ع عق�اراٍت تابع�ٍة للدول�ة بأسعاٍر 
ال تتناس�ب م�ع أسعاره�ا الحقيقيَّ�ة، 
ُمبيِّن�ًة أنَّ قيم�ة تلك العق�ارات تصل إىل 

دين�ار”.  ملي�ارات   )5,000,000,000(
وأض�اف البيان أن “فري�ق عمل مديريَّة 
تحقيق البرة، ال�ذي انتقل إىل مديريَّة 
ن م�ن ضبط  بلديَّ�ة ش�ط الع�رب، تمكَّ
)110( معامل�ة عقاريَّ�ة ت�مَّ بموجبها 
بي�ع عق�اراٍت عائ�دٍة للدول�ة بأسع�اٍر 
ال تتناس�ب م�ع أسعاره�ا الحقيقيَّ�ة، 
الفت�ًة إىل قيام بعض ُموظف�ي البلديَّ�ة 
بالتالع�ب يف أولي�ات تل�ك العق�ارات”. 
وأك�دت الهيئ�ة “تنظيم مح�ر ضبٍط 
أصويلٍّ باملضبوطات يف العمليَّة، وعرضه 
ع�ى السيِّ�د ق�ايض محكم�ة التحقيق 
�ة بقضايا النزاه�ة يف محافظة  املُختصَّ
الب�رة؛ التخ�اذ اإلج�راءات القانونيَّة 

املناسبة”. 

بغداد/ الزوراء:
وج�ه رئيس مجل�س ال�وزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، بعق�د جلسة خاص�ة ملجلس 
ال�وزراء ملناقشة وإق�رار املوازن�ة العامة 

اإلتحادية ٢٠٢٠، بداية األسبوع املقبل.
وفيم�ا كشفت اللجنة املالي�ة النيابية عن 
ترحيل 240 ألف درجة وظيفية التي كانت 
مخصصة يف موازنة 2020 اىل موازنة العام 
املقب�ل, رجح�ت زيادة العدد، ام�ا املوازنة 
االستثماري�ة فلم يحس�م التخصيص لها 
بعد. وق�ال بي�ان ملكتب الكاظم�ي تلقت 
»ال�زوراء« نسخة منه: ان “رئيس مجلس 
ال�وزراء، مصطفى الكاظم�ي، وجه بعقد 
جلس�ة خاصة ملجل�س ال�وزراء ملناقشة 
وإقرار املوازن�ة العامة اإلتحادية ٢٠٢٠”. 
واضاف البيان ان ” الجلسة ستعقد بداية 
األسب�وع املقب�ل”. م�ن جهته�ا، كشفت 
اللجنة املالية النيابي�ة, امس الثالثاء, عن 
ترحيل 240 ألف درجة وظيفية التي كانت 
مخصصة يف موازنة 2020 اىل موازنة العام 

املقب�ل, مرجحة زيادة الع�دد، اما املوازنة 
االستثماري�ة فلم يحس�م التخصيص لها 
بع�د . وقال عض�و اللجن�ة، النائب جمال 
كوجر، يف تريح صحفي: ان ” الدرجات 
الوظيفية والبالغ�ة 240 الف درجة والتي 
كان�ت مخصص�ة يف موازن�ة ع�ام 2020 
ق�د تم ترحيلها اىل موازن�ة العام املقبل ”, 
مرجحا ”زي�ادة العدد اذا م�ا اقتضت لها 

الحاجة وتوفر األموال الالزمة ” .
وأضاف ان ”الدرج�ات املذكورة فقد تمت 
م�ن خ�الل آلي�ات الح�ذف واالستح�داث 
 ” ان  مبين�ا  التقاع�د”,  ع�ى  واالحال�ة 
توزي�ع الدرجات سيك�ون حسب الحاجة 
وستخضع اىل رقابة شديدة من قبل اللجنة 

من خالل تحقيق العدالة يف التعيني” .
وأش�ار اىل ان ”املوازن�ة االستثماري�ة ل�م 
تحس�م بع�د، حت�ى إن حسم�ت فإنه�ا 
ستك�ون موازنة تخميني�ة، ومن الصعب 
تخصي�ص أم�وال له�ا بسبب ع�دم توفر 

األموال يف الوقت الحايل ” . 

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت أسع�ار رصف الدوالر 
الرئيسي�ة  البورص�ة  أس�واق  يف 
واألسواق املحلية، امس الثالثاء.. 
الكف�اح  بورص�ة  وسجل�ت 
123.000 دينار مقابل 100 دوالر 

أمريك�ي. وكان�ت أسع�ار البي�ع 
باألس�واق  الصريف�ة  يف مح�الت 
املحلية يف بغداد: سعر البيع سجل 
123.500 دين�ار لكل 100 دوالر. 
أما سعر ال�راء فبلغ 122.500 

دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أم�س  الرش�يد،  م�رف  أعل�ن 
الثالث�اء، تخفي�ض سع�ر فائدة 
السل�ف املمنوح�ة ملوظفي دوائر 
الدولة ومنحهم ف�رة إمهال )٣( 

اشهر.
وذكر بيان للمرف أن »مرف 
الرش�يد قرر خفض سعر الفائدة 
لتص�ل اىل )%5( ب�دال من )٨%( 
وتسدد السلفة بأقساط شهرية«. 

وأض�اف البي�ان أن »التعليم�ات 
منحت املق�رض فرة امهال )٣( 
أش�هر ويب�دأ استقط�اع القسط 
ابت�داًء من  والفائ�دة مجتمع�ة، 
الشه�ر الرابع من م�دة السلفة، 
علم�ا ان املرف اعل�ن، يف وقت 
ساب�ق، عن منح موظف�ي دوائر 
ل�دى  رواتبه�م  املوطن�ة  الدول�ة 
املرف مبل�غ )١٠،٨،٥( مليون 

دينار«.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، 
امس الثالث�اء، عن بيعه أكثر من 
240 مليون دوالر، وبمشاركة 36 
مرف�ا. وبلغت مبيع�ات البنك، 
ي�وم ام�س، 240 مليون�ا واكث�ر 
من 090 ال�ف دوالر غطاها البنك 
بسع�ر رصف اس�اس بلغ 1190 
دينار ل�كل دوالر. وكانت مبيعات 
البنك لتعزي�ز االرصدة يف الخارج 
عى ش�كل ح�واالت واعتمادات، 

والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكام�ل 
بسع�ر رصف بل�غ 1190 دين�ار 
ل�كل دوالر واحد، ق�د بلغت اكثر 
من 215 ماليني دوالر. أما اجمايل 
البيع النقدي فك�ان اكثر من 24 
مليون دوالر. فيم�ا بلغت اجمايل 

املبيعات الكلية 240.090.000.
فيم�ا لم تتقدم أي م�ن املصارف 
ال�بالغ�ة 35 مرفا املشاركة يف 
م�زاد العمل�ة بأي ع�روض لبيع 

الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
احس�ان  االقتص�ادي،  الخب�ري  ب�ني 
الكنان�ي، ام�س الثالث�اء ، ان الطريق 
التج�اري العراق�ي ال�ري املمت�د من 
واملحافظ�ات  االنب�ار  نح�و  الب�رة 
الشمالي�ة سيكون بواب�ة العراق نحو 
العال�م وبديال مناسبا للنفط يف تمويل 

املوازنة.
وقال الكنان�ي يف تريح صحفي: ان 
“ الع�راق يمتلك ش�بكة طرق رسيعة، 
وباإلمك�ان تطويره�ا لجعله�ا طرق 
دولي�ة تم�ر م�ن خالله�ا الشاحنات 
القادم�ة اىل الخلي�ج ع�ر الب�رة اىل 

اوروبا ودول شمال افريقيا”.

واض�اف ان “الرسوم الت�ي تستوفيها 
تل�ك  الحدودي�ة م�ن حرك�ة  املناف�ذ 
الشاحن�ات ستم�ول الع�راق بمبال�غ 
كب�رية، وق�د تك�ون بديل�ة للنف�ط يف 

تمويل املوازنة”.
وب�ني ان “تل�ك الطرق ستك�ون بوابة 
العراق نحو العالم ومنفذا حيويا ومهما 
للكثري م�ن ال�دول، إضاف�ة لحصوله 
عى سل�ع وبضائع مختلف�ة من دول 
العالم، وكذلك باإلمكان تحويل العراق 
اىل ارضي�ة صناعي�ة ملختل�ف ال�دول 
من خالل إنش�اء مصانعها عى ارض 
العراق من اج�ل التخلص من تكاليف 

النقل والتصدير”. 

بغداد/ الزوراء:
كش�ف النائب عن لجن�ة العمل والش�ؤون االجتماعية، فاضل 
الفت�الوي، ام�س الثالث�اء، عن وج�ود أكثر من ملي�ون عامل 

اجنبي ضمن الركات النفطية.
وقال الفتالوي يف تريح صحفي: ان “%80 من حجم العمالة 
ضمن الركات النفطية هي للعمالة األجنبية و20 منها فقط 
للخ�راء العراقي�ني”، الفت�ا اىل ان “حجم العمال�ة األجنبية يف 

الركات النفطية يتجاوز اكثر من مليون عامل”.
واض�اف ان “الرملان لديه رؤية بحسم مل�ف العمالة األجنبية 
كون الكثري من اصحاب الشه�ادات عاطلني عن العمل بسبب 
ه�ذه العمالة املوجودة”، مبينا ان “تشغيل العمالة املحلية امر 

رضوري للخالص من أزمة البطالة بني الشباب الخريجني”.
وكشف�ت وزارة العمل والشؤون االجتماعي�ة، يف وقت سابق، 
ع�ن تنسيقها مع جهاز االم�ن الوطني واملخاب�رات وعدد من 
الوزارات إلجراء قاعدة بيانات للعمالة االجنبية يف البالد، بينما 
بارشت حملة إلحالة مكاتب التشغيل غري املرخصة اىل القضاء 

 .

النزاهة ترصد تالعباً بأوليات عقارات وهدراً للمال العام يف البصرة

األسبوع املقبل.. جلسة خاصة ملناقشة وإقرار موازنة 2020

فقدان هوية
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة 
العراقي�ني  الصحفي�ني 
املرقم�ة )٥9٥٥( باس�م 
)قيص رشيد جابر ( فعى 
من يعث�ر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

إعالن فقدان باج
التعريفي  الدائ�رة  باج  فقد 
العائ�د للسيد )محمد عقيل 
خال�د الساعدي( املوظف يف 
وزارة الشب�اب والرياض�ة, 
وه�و من أح�د سكنة بغداد 
الزعفراني�ة, فع�ى م�ن   –
يعثر عليه تسليمه للجهات 
الحكومي�ة, أو االتصال عى 

الرقم: ٠77٠٣4446٣6

فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة الصادرة 
الصحفي�ني  نقاب�ة  م�ن 
العراقي�ني باس�م العضو 
املتمرس )فاروق محسن 
خلي�ل ( فع�ى م�ن يعثر 
اىل  تسليمه�ا  عليه�ا 

النقابة

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الكهرب�اء،  وزارة  اك�دت 
الثالث�اء، أن الرب�ط الكهربائي�ة 
م�ع دول الج�وار لي�س ل�راء 
الطاقة، مبينة أنه سيعود بفوائد 

اقتصادية للعراق.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، 
احمد موىس، يف تريح صحفي: 
إن »الرب�ط الكهربائ�ي بالنسبة 
م�ع  س�واء  وال�وزارة  للع�راق 
دول الخلي�ج او االردن او حت�ى 
م�ع تركي�ا يع�د م�ن املشاري�ع 

اإلسراتيجية«.
 مبيناً أن »الغاية منه ليس لراء 
الطاق�ة الكهربائي�ة وإنما خلق 

كب�رية  واستقراري�ة  موثوقي�ة 
للشبكة الكهربائية«.

واضاف م�وىس أن »الربط سوف 
يجع�ل هن�اك أكث�ر م�ن مصدر 
للطاق�ة ويع�ود باملنفعة للطرف 
املورد او املصدر لها، كما سيعود 
ع�ى الع�راق بفوائ�د اقتصادية، 
حيث ان العراق بفضل هذا الربط 
سيك�ون مم�را للطاق�ة من واىل 
رشق آسي�ا ودول رشق أوروب�ا، 
فض�ال ع�ن الفوائد الفني�ة التي 
م�ن املمك�ن أن تخ�دم الشبك�ة 

واملنظومة بشكل عام«.
وك�ان الع�راق قد اتف�ق، يف وقت 
سابق، من هذا الشهر مع رشكة 

)جنرال إلكريك( للروع بإنشاء 
خط الربط الكهربائي مع االردن 
ومن ثم اىل شبكة النقل املرية.

ووق�ع الع�راق اتفاقي�ة يف أي�ار 
2020 م�ع هيئة الربط الخليجي 
تنص عى تزويد محافظة البرة 
ب�)500( ميغاوات كمرحلة اوىل، 
فيما بني الع�راق انه أكمل 80% 

من هذه االلتزامات.
املتح�دة  والوالي�ات  وج�ددت 
ومجل�س  العراقي�ة  والحكوم�ة 
الشهر  الخليجي، مطلع  التعاون 
الكامل ملروع  الجاري، دعمهم 
الرب�ط الكهربائ�ي ب�ني الع�راق 
ودول الخلي�ج، وقالت الخارجية 
األمريكية يف بيان لها إن واشنطن 
»ملتزم�ة بتسهيل ه�ذا املروع 

وتقديم الدعم عند الحاجة«.
الكهرب�اء  وزي�ر  بح�ث  فيم�ا 
العراقي، ماجد مهدي، مع السفري 
الركي، فاتح يلدز، يف ايار 2020 
، الرب�ط املش�رك ب�ني البلدي�ن 
الكهربائي�ة،  الطاق�ة  ملنظوم�ة 
مش�ريا اىل اهمية الرب�ط يف خلق 
سوق�ا تجاريا واع�دا، يعمل عى 
تحريك تجارة الطاقة بني البلدان 

املجاورة بشكل عام.
ويعاني العراق من ازمة حقيقية 
يف توفري الطاق�ة الكهربائية عى 
الرغم م�ن االموال الكب�رية التي 
أنفق�ت ع�ى ه�ذا القط�اع، مما 
يدفع املواط�ن يستعني باملولدات 

االهلية لسد العجز يف الكهرباء.

رويرز/ متابعة الزوراء:
هبطت أسع�ار النفط، ام�س الثالثاء، 
يف ظل مخ�اوف إزاء الطلب عى الوقود 
م�ع نهاية موس�م العط�الت الصيفية 
يف الواليات املتح�دة من نهايتها وزادت 
عطل�ة نهاية أسبوع طويل�ة بمناسبة 
عيد العم�ال من مخاوف ارتفاع حاالت 
اإلصاب�ة بفريوس كورون�ا يف عدد أكر 

من الواليات األمريكية.
ارتف�اع  لروي�رز  تحلي�الت  وكشف�ت 
ح�االت اإلصاب�ة بكورون�ا يف 22 م�ن 
بني 50 والي�ة أمريكية، يف عطلة نهاية 
األسب�وع الطويل�ة والتي تغ�ص عادة 
بالتجمع�ات بمناسب�ة انته�اء فض�ل 
الصيف. يف الوق�ت نفسه ترتفع بشدة 

الحاالت يف الهند وبريطانيا.
العق�ود اآلجل�ة لخ�ام غ�رب  ونزل�ت 
تكساس الوسيط األمريكي 1.07 دوالر 
أو ما يعادل ثالثة باملئة تقريبا إىل 38.70 
دوالرا للرمي�ل بحل�ول الساعة 0635 
بتوقيت جرينتش، لتلحق بانخفاض يف 

أسعار برنت أثناء ليل االثنني.

وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 15 
سنت�ا أو ما يعادل 0.4 باملئة إىل 41.86 
دوالرا للرمي�ل بع�د أن انخفض�ت 1.5 

باملئة يوم االثنني.
وتراج�ع برن�ت ي�وم االثن�ني بع�د أن 
خفضت أرامكو السعودية، أكر مصدر 
يف العال�م للنفط، أسعار البيع الرسمية 
لخامه�ا العرب�ي الخفي�ف يف أكتوب�ر 
تري�ن األول، م�ا يعت�ر م�ؤرشا عى 
أن نم�و الطلب ربما يتعث�ر مع ارتفاع 
ح�االت اإلصاب�ة بكوفي�د19- يف أنحاء 

العالم.
وانخف�ض خام غ�رب تكساس وبرنت 
ط�وال  فيه�ا  قبع�ا  نطاق�ات  دون 
أغسط�س آب، فيما تراج�ع خام غرب 
تكس�اس حالي�ا ع�ن 40 دوالرا بعد أن 
كان ُيتداول عن�د نحو 42 دوالرا ملعظم 
الشه�ر. وانخفض برنت م�ن نحو 45 
دوالرا. وكانت السوق تتلقى الدعم من 
ضعف ال�دوالر األمريكي والذي انتعش 

عى نحو طفيف منذ ذلك الحني.
وق�ال إي�ه.إن.زد لألبح�اث: “يأتي ذلك 

عق�ب إش�ارات مقلق�ة بش�أن ارتفاع 
جديد يف اإلصابات بكوفيد19- يف أجزاء 
أخرى من العال�م. ويثري هذا القلق من 
أن تع�ايف الطلب يف اآلون�ة األخرية ربما 
توقف إذ يظل الحذر ينتاب عامة الناس 

بشأن السفر املطول”.
كما يضغط ارتفاع الدوالر بصفة عامة 

ع�ى السل�ع األولي�ة إذا أن ه�ذا يرفع 
تكلفة النفط املُسعر بالعملة األمريكية 

للمشرين العامليني.
ويف اليوم التايل لتعامالت طفيفة بسبب 
العطلة، ارتفع الدوالر قليال مقابل سلة 
عمالت وصعد ع�ى نحو طفيف مقابل 

اليورو.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن م�رف الرافدين عن ش�مول دوائ�ر أخرى جدي�دة يف وزارة 

الداخلية وتشكيالتها بالسلف الشخصية.
وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
إنه »تم ش�مول تشكيالت وزارة الداخلي�ة بالسلف الشخصية وهي 
}قي�ادة رشطة ميسان، مديرية مرور بغداد/ الرصافة، قيادة فرقة 

الرد الرسيع، مديرية شؤون الجوازات{«.
وأش�ار املكت�ب إىل أنه »بإمك�ان املنتسبني التقديم ع�ى السلف من 

.« https://qi.iq/loans خالل الرابط اإللكروني

بغداد/ الزوراء:
اغلق س�وق العراق امل�ايل، امس 
بنسب�ة  منخفض�ا  الثالث�اء، 
)%0.33( عن الجلسة السابقة.. 
وج�اءت مؤرشات ت�داول سوق 
العراق لألوراق املالية ليوم امس 
املدرج�ة:  الرك�ات  كاآلت�ي: 
 ،29 املتداولة:  105، والرك�ات 
املتداول�ة  االسه�م  ع�دد  وبل�غ 
سهم�ا،   )1.219.734.710(
االسه�م  قيم�ة  بلغ�ت  بينم�ا 

)896.466.805( دينارا.
 ISX 60 واغل�ق مؤرش االسع�ار
يف جلس�ة امس ع�ى )467.68( 
بنسب�ة  منخفض�ا  نقط�ة، 
)%0.33( عن إغالقه يف الجلسة 
 )469.22( البال�غ  السابق�ة 

نقطة.

وتمت�داول اسه�م )29( رشك�ة 
من اص�ل )105( رشكة مدرجة 
يف السوق، ليبلغ ع�دد الركات 
املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 
املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )23( رشكة .
وبلغ ع�دد االسه�م املشراة من 
املستثمري�ن غ�ري العراقي�ني يف 
السوق النظام�ي )176( مليون 
سهم بقيمة بلغت )102( مليون 
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ )25( 
صفقة عى أسهم )4( رشكات .

بينم�ا بل�غ عدد االسه�م املباعة 
من املستثمرين غري العراقيني يف 
السوق النظام�ي )640( مليون 
سهم بقيمة بلغت )271( مليون 
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ )52( 

صفقة عى أسهم رشكتني .

الرافدين يعلن مشول دوائر جديدة 
يف الداخلية بالسلف الشخصية

تراجع تداوالت سوق العراق 
لألوراق املالية

خبري: الطريق التجاري سيكون بوابة 
العراق حنو العامل 



أمحد دحام مدربا لكرة الناصرية

بغداد / متابعة الزوراء

لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  أعلنت 

ان مطلع  مبدئيا  القدم  لكرة  العراقي 

سيكون  املقبل  الثاني  ترشين  شهر 

يف  املمتاز  الدوري  النطالق  موعداً 

موسمه الجديد 2020- 2021.

للصحة  العليا  اللجنة  ووافقت 

النشاط  استئناف  عىل  والسالمة 

الـ12 من شهر  العراق يف  الريايض يف 

قرابة  دام  توقف  بعد  الجاري،  أيلول 

ستة أشهر بسبب جائحة كورونا.

الزم:  أسعد  التطبيعية،  عضو  وقال 

سينطلق  املمتاز  العراقي  الدوري  »إن 

النشاط  استئناف  من  يوماً   50 بعد 

الريايض يف البالد والذي يصادف مطلع 

شهر ترشين الثاني املقبل، كي تستعد 

األندية بشكل جيد«.

وأوضح: »ان الهيئة التطبيعية وضعت 

الوقائية  اإلجراءات  فيها  راعت  خطة 

من فريوس كورونا، حيث ستتم إقامة 

كما  الدوري  بنظام  املمتاز  الدوري 

وضع  مع  السابقة  السنوات  يف  حدث 

جدول كامل لجميع املباريات«.

إلغاء  قررت  قد  التطبيعية  وكانت 

 2019 املايض  املوسم  املمتاز  الدوري 

– 2020 من دون تحديد الفائز بسبب 

ظروف الجائحة وعدم لعب عدد كبري 

من املباريات.

يف  املسابقات  لجنة  أن  تقرير  وذكر 

الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة 

القدم حددت الـ 25 من ترشين األول 

انطالق منافسات  املقبل 2020 موعد 

الدوري العراقي املمتاز بنظام الدوري 

العام.

بكل  األنباء،  يف  التضارب  هذا  ووسط 

عن  ستكشف  املقبلة  األيام  تأكيد 

بعد  الدوري  النطالق  الحقيقي  املوعد 

يحدد  لم  التي  البطولة  قرعة  انجاز 

موعدها لحد اآلن.

املؤقتة،  التطبيعية  اللجنة  وتعقد 

لكرة  العراقي  االتحاد  بإدارة  املكلفة 

مهما  اجتماعا  األربعاء،  اليوم  القدم، 

املوسم  دوري  انطالق  موعد  لتحديد 

األزمة  خلية  منحت  أن  بعد  املقبل، 

مع  التدريبات  إلقامة  األخرض  الضوء 

االلتزام بالرشوط الصحية.

الهيئة  من  مقرب  مصدر  ورصح 

مهم  اليوم  »اجتماع  ان  التطبيعية: 

النهائي  املوعد  وضع  يشهد  ،حيث 

بعد  املقبل،  املوسم  دوري  الستئناف 

املدن  غلق  بسبب  الخطوة  هذه  تأخر 

جراء انتشار جائحة كورونا«.

الخاص  األزمة  خلية  قرار  »ان   : وبينّ

وفق  الجماعية،  التدريبات  بعودة 

رشوط الوقاية الصحية منح التطبيعية 

الدوري  انطالق  موعد  لتثبيت  فرصة 

بعد زوال أعذار استئناف املسابقة«.

التطبيعية  الهيئة  »ان  اىل:  وأشار 

يتضمن  متكامال  برنامجا  ستضع 

يف  تطبيقها  يجب  التي  الرشوط 

والحاالت  املسابقة  ويف  التدريب 

الوقائية وكيفية التعامل مع اإلصابات 

-ال سمح الله- يف حال حدوثها«.

وعقدت أندية الدرجة املمتازة بالدوري 

النظام  ملناقشة  مؤتمرا  العراقي 

واملصادقة  األندية  لرابطة  الداخيل 

عليه.

وقال عضو الهيئة التأسيسية، فراس 

بحر العلوم: »ان املؤتمر عقد بحضور 

20 ناديا«.

والدة  عىل  تعول  »األندية  وتابع: 

لتحفظ حقوقها  الرابطة وتأسيسها، 

يف تنظيم الدوري، وتطوير املسابقات 

لغزا  الدوري  أصبح  بعدما  املحلية، 

محريا يف كل موسم«.

للرابطة  الداخيل  النظام  أن  إىل  يشار 

بالقانون  متخصصي  بأيدي  ُكتب 

الريايض وخرباء.

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
األوملبية  اللجنة  يف  األكاديمية  مدير  أكد 
الوطنية العراقية الدكتور هادي عبد الله 
األكاديميات  بمٔوتمر  العراق  مشاركة 
فعالياته  ستنطلق  الذي  الدويل  األوملبية 
يف اليونان بدءاً من الحادي عرش ولغاية 
. الحايل  أيلول  شهر  من  عرش   السابع 

وقال عبد الله ان املٔوتمر الدويل بنسخته 
تواصل  بدائرة  سيعقد  عرشة  السادس 
خالل  من  االنرتنيت  عربشبكة  رقمي 
وباء  انتشار  إثر    )zoom  ( تطبيق 
الثقايف  التواصل  إدامة  أجل  من  كورونا 
العالم. بلدان  عرب  األوملبي   والعلمي 

من  الدورة  هذه  ان  اىل  عبدالله  ولفت 
املؤتمر ستمثل تحوالً وانطالقة جديدة يف 
بعد  الوطنية  االوملبية  االكاديميات  عمل 
مفادها  رسالة  يف  كورونا  وباء  إنتشار 
برغم  االوملبي  االكاديمي  األداء  تواصل 
األوملبية. الرياضية  الفعاليات   انحسار 
حديثه  عبدالله  هادي  الدكتور  وختم   
تخص  التي  االمور  جميع  ان  بالقول 
بالشكل  تهٔيتها  تم  العراق  مشاركة 
عراقية  يظهرمشاركة  وبما  األمثل، 
العالقات  منسقة  ان  اىل  الفتاً  فاعلة 
هنادي  االنسة  العراقية  االكاديمية  يف 
املٔوتمر.  يف  أكاديميتنا  ستمثل  محمد 

 

حرضها  السابقة  الدورة  ان  اىل  يشار 
الرياضية  الشخصيات  من  العديد 
االكاديمية  مدير  ومنهم  البارزة 
ومستشار  كوفيلوس  اسيدورز  الدولية 
ديونيسيس  الدولية  االكاديمية 
االكاديمات  كلية  وعميد  جانجاس 
جيورديداس. كونستانتينوس   الدولية 
بدورته  املؤتمر  ان  بالذكرايضا  جدير 
الثقافة  تعزيز  اىل  يرمي  هذه  السنوية 
ونرش  العالم  رياضيي  بي  االكاديمية 
الخربات  وتبادل  األوملبي  الوعي 
يف  األوملبية  االكاديميات  بي  واملعلومات 

العالم.

روسيا / متابعة الزوراء
الرويس،  سوفيتوف  كريليا  ونادي  الوطني  املنتخب  العب  أكد 

صفاء هادي، اصابته مجدداً وابتعاده عن التدريبات.
وقال هادي: »إن اإلصابة التي لحقت بي نهاية املوسم املايض 
للموسم  استعداداً  التدريبات  من  لتحرمني  مجدداً  عادت 
للتدريبات  املقبلة ستشهد عودتي  األيام  الجديد«.وأوضح: »ان 
عقدي  فسخ  عن  تحدثت  التي  واألخبار  الفريق  مع  الجماعية 

غري صحيحة، فقط كنت مصاباً لذلك غبت عن األنظار«.
فرتة  يف  كريليا  بصفوف  التحق  هادي  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 

االنتقاالت الشتوية املاضية قادماً من نادي الرشطة.
الرويس،  بالفريق  أسايس  مقعد  حجز  يف  صفاء  ينجح  ولم 
كريليا  وفشل  الثاني،  الشوط  يف  مستمرة  بصفة  يشارك  لكنه 
املوسم  يف  سقط  حيث  املمتاز،  بالدوري  البقاء  يف  سوفيتوف 
املركز  احتالله  بعد  األوىل  الدرجة  اىل   2020  –  2019 املنتهي 
كريليا  نادي  خاض  األخري(.وبالفعل  )القبل  عرش  الخامس 
سوفيتوف منافسات دوري الدرجة األوىل الذي يسمى )الدوري 
حاليا  الفريق  ويحتل   ،  2021  –  2020 املوسم  هذا  الوطني( 

املركز العارش برصيد 10 نقاط من أصل 7 مباريات..

ذي قار / متابعة الزوراء
النارصية  لنادي  االدارية  الهيئة  أعلنت 
لقيادة  دحام  أحمد  املدرب  تسمية  عن 
صحفي  مؤتمر  يف  الكروي،  فريقها 
وأعضاء  الجديد  املدرب  بحضور  عقدته 
اإلدارة ونخبة من رونّاد النادي السابقي 

ورابطة الجماهري.
وقال رئيس الهيئة إحسان اإلزيرجاوي يف 
ترصيح صحفي: »إن ادارة النادي قررت 
اليوم تسمية نجم الكرة العراقية السابق 
لفريقها  مدرباً  دحام  أحمد  الكابتن 
األوىل  الدرجة  دوري  يف  لقيادته  الكروي 

للموسم املقبل«.
وأضاف: »ان ادارة النادي وضعت ثقتها 
بدحام، وتركت له حرية اختيار املدربي 
املساعدين وإكمال الجهاز الفني للفريق 
والرشوع بإجراء التدريبات بأقرب وقت 
بتوفري  واعداً  التأهييل،  للدوري  تحضرياً 
بروح  والعمل  النجاح  مستلزمات  كل 
حلم  تحقيق  أجل  من  الواحد  الفريق 
مصاف  إىل  قار  ذي  يف  األم  النادي  عودة 

الكبار«.
من جانبه، أكد املدرب أحمد دحام رغبته 
وعودة  النارصية  نادي  قيادة  يف  الكبرية 

بالتأريخ  مشيداً  الكروية«،  أمجاده 
النادي  يحمله  الذي  الكبري  الريايض 

وعطائه الثر.
الذي  املخطط  املنهاج  إىل  دحام  وأشار 
النادي واإلدارة  يسعى من خالله رئيس 
دوري  مصاف  إىل  الكرة  بفريق  للعودة 
أمله  عن  معرباً  جديد،  من  األضواء 
الرياضية  الجماهري  طموحات  بتحقيق 

باملحافظة.
اإلرشاف  مهمة  النادي  إدارة  وأناطت 
الكرة  بنجم  املقبل  للموسم  الفريق  عىل 

السابق ماجد عودة العصمي.

بغداد / متابعة الزوراء
أكد مهاجم نادي الزوراء، مهند عبد الرحيم، انه ال يستطيع االنتظار 

حتى انطالق املوسم الجديد من الدوري املمتاز لكرة القدم.
الريايض  النشاط  العليا للصحة والسالمة استئناف  اللجنة  وأعلنت 
ابتداًء من الـ12 من شهر أيلول الجاري بعد توقف دام قرابة 6 أشهر 

بسبب جائحة كورونا.
جميع  عىل  جداً  طويلة  كانت  التوقف  فرتة  »إن  الرحيم:  عبد  وقال 

الالعبي العراقيي فنحن لم نمر بهذا الوضع ولم نعتد عليه«.
وأوضح: »ان قرار استئناف األنشطة الرياضية قرار رائع جداً، وقد 
يكون متأخراً بعض اليشء، لكن األهم هو عودة النشاط الريايض 

اىل البالد«.
وأكد قائالً: »ال أستطيع االنتظار حتى ينطلق الدوري املمتاز، أشعر 
ونأمل  الجديد  املوسم  لتحديات  جاهزون  والنوارس  كبري،  بشغف 

بتحقيق املأمول منا«.
وكانت الهيئة التطبيعية قد أعلنت عن انطالق الدوري سيكون بعد 

50 يوماً من استئناف األنشطة الرياضية )التدريبات( يف البالد.

بغداد / متابعة الزوراء
أعلن نادي الحدود الريايض تعاقده 
فريق  لتمثيل  جديد  محرتف  مع 
الكرة يف النادي تحضرياً ملنافسات 

الدوري املمتاز للموسم الجديد.
جريدة  تلقته  للنادي  بيان  وذكر 
)الزوراء(: »ان فريق الحدود بكرة 
القدم تعاقد مع املحرتف النيجريي 
الفريق  لتمثيل  ناثانيال  جوزيف 

للموسم املقبل«.
ناثانيال  »ان  النادي:  ادارة  وبينت 
له  الوسط، وسبق  يف مركز  يلعب 
برفقة  العماني  الدوري  إحراز 
كأس  يف  وشارك  النرص،  فريق 
االتحاد األفريقي مؤخراً مع فريق 

النرص الليبي«.
مدرب  يملك  أخرى،  جهة  من 
ذكريات  جبار،  مظفر  الحدود، 
عمان  سلطنة  أندية  مع  رائعة 
األندية  من  العديد  قاد  حيث 
مهنة  ومارس  اإلنجازات  لتحقيق 
لسنوات  السلطنة  يف  التدريب 
العمانية  املالعب  لكن  طويلة 

السنوات  يف  املدرب  هذا  افتقدت 
األخرية. 

وحول ذلك أجاب املدرب العراقي: 
»نعم أفتقد ملالعب السلطنة حيث 
الذكريات التي أحملها مع مختلف 

األندية«.
عرض  من  أكثر  »تلقيت  وأضاف: 
ذلك  كان  لكن  السلطنة  أندية  من 
وإيقاف  كورونا،  جائحة  قبل 
النشاط الريايض، واآلن املسابقات 

متوقفة يف ُعمان«.
واستطرد: »اعتذرت عن عدم قبول 
العروض بسبب التزامي بعقد مع 

نادي الحدود العراقي«.
قائال:  ترصيحاته  جبار  وختم 
عىل  عزيز  العماني  »الجمهور 
وطيدة  عالقة  وتربطني  قلبي 
مع  متواصل  أنا  اآلن  وحتى  بهم، 

الجميع والسلطنة داخل قلوبنا«.
وكان جبار قد قاد عددا من األندية 
العمانية لكن أبرز إنجازاته كانت 
حقق  عندما  العروبة  نادي  مع 

معه ثنائية الدوري والكأس.

غدا.. إعالن موعد انطالق الدوري العراقي املمتاز مبشاركة 20 ناديا  
بعد موافقة اللجنة العليا للصحة استئناف النشاط الرياضي

العراق يشارك يف املؤمتر الدولي لألكادمييات األوملبية
يقام بدائرة تواصل عرب االنرتنيت .. هداف النوارس متشوق لعودة 

الدوري

ناثانيال ينتقل إىل احلدود
لعنة اإلصابات تالحق صفاء هادي

تأخر إعالن الربوتوكول الصحي
بغداد / خاص للزوراء

لقـد مضت فرتة طويلة عىل توقف النشـاط الريايض، لكن لجنة املسـابقات طوال هـذه الفرتة لم توضح 
الربوتوكـول الصحـي، وهو الذي يشـمل اإلجابات عىل أسـئلة يف حالة تعرض العب خالل فـرتة التدريبات 
بفايروس كورونا أو خالل املنافسات، وهل هناك تأجيالت؟ أو أن األمر يعتمد عىل عدد املصابي بالفايروس، 
كل هـذه أسـئلة وغريها تطرحهـا ادارات األندية واملدربـي والالعبي والجمهور واالعـالم الذي ينقل هذه 
اإليضاحات.وحسـب املعلومات املؤكدة فإن الهيئة التطبيعية سـتضع برنامجـا متكامال يتضمن الرشوط 
التي يجب تطبيقها يف التدريب ويف أثناء املسابقة والحاالت الوقائية وكيفية التعامل مع اإلصابات -ال سمح 
الله- يف حال حدوثها خالل اجتماع اليوم األربعاء الذي يتم من خالله تحديد موعد وآلية أو برنامج الدوري 
العراقـي املمتـاز.إن الدول املتقدمة يف كرة القـدم قدمت القواني الصحية والتوصيـات قبل أن تحدد موعد 
انطـالق الدوري، لذلك فعىل الهيئة التطبيعية املسـارعة يف إصدار بيـان واضح، خصوصا أن الفرتة املتبقية 

الستئناف التدريبات قصرية، حيث تعود أنديتنا للتدريبات يوم 12 أيلول / سبتمرب املقبل.
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بغداد / متابعة الزوراء
وصل إىل محافظة أربيل فريق طبي مكلف 
من قبل وزير الصحة لإلرشاف عىل الحالة 
املصاب  شاكر  ناظم  للمدرب  الصحية 
رئيس  توجيه  عىل  بناًء  كورونا  بفريوس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
عدنان  والرياضة،  الشباب  وزير  وقال 
الوطنية  الوكالة  تلقت  بيان  يف  درجال، 
العراقية لألنباء نينا نسخة منه: »إن هذه 
الوزراء  مجلس  رئيس  قبل  من  االلتفاتة 

الشباب  لقطاعي  الكبرية  املكانة  تؤكد 
الذين  بالنجوم  واهتمامه  والرياضة، 
اسم  ورفعوا  الوطنية  املنتخبات  خدموا 

العراق عاليا يف املحافل الدولية«.
شكره  قدم  الوزراء  رئيس  »أن   : وبينّ
لحكومة إقليم كردستان ووزارتي الشباب 
لم  الذين  واملسؤولي  اإلقليم  يف  والصحة 
يدخروا جهدا إال ووضعوه من أجل مد يد 
العون وتقديم الخدمات الصحية والعالجية 

للكابتن ناظم شاكر«.

بغداد / متابعة الزوراء
املعنية  الجهات  مع  لقاءات  ستعد  انها  النيابية  والرياضة  الشباب  لجنة  أعلنت 
األندية  لقانون  الثانية  القراءة  الربملان  الرياضية.وأكمل  األندية  قانون  بشان 
اللجنة  رئيس  االثني.وقال  االول  أمس  أول  عقدها  التي  جلسته  يف  الرياضية 
عباس عليوي يف حديث صحفي: »إن الربملان أكمل القراءة الثانية لقانون األندية 
القادمة«.وأوضح عليوي  الجلسات  للتصويت يف  الرياضية، حيث أصبح جاهزاً 
بالقول: »سنستمع لكل مالحظات النواب التي تخص القانون، وسنعقد لقاءات 
األكاديميي  وكذلك  األندية  وإدارات  درجال  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  مع 
املعنيي بالشأن الريايض«.ومن ضمن أهداف القانون إثراء العالقات االجتماعية 
بي أعضاء النادي الريايض وأعضاء املجتمع وكذلك رعاية أنشطة الفئات العمرية 
وتوفري بيئة مالئمة للرياضة النسوية وذوي االحتياجات الخاصة، وأيضاً حظر 

استعمال املنشطات يف مجال الرياضة.

الكاظمي يوّجه بإرسال فريق طيب إىل 
أربيل ملتابعة حالة املدرب ناظم شاكر

قانون األندية الرياضية حباجة للتصويت



للمرِة الثانية يف غضون 4 أيام فقط، سيطرت 
ص�ورة الالعب الناش�ئ أنس�و فات�ي مهاجم 
برش�لونة وعب�ارات اإلش�ادة ب�ه عىل وس�ائل 

اإلعالم اإلسبانية.
أصبح الشغل الشاغل ألنصار املنتخب 
فات�ي  أن  ه�و  اآلن  اإلس�باني 
س�رتدي الروخا ع�ىل مدار 
الس�نوات ال�� 10 املقبل�ة 

عىل األقل.
فات�ي  أنس�و  وف�رض 
ع�ىل  مج�ددا  نفس�ه 
الصفحة األوىل يف معظم 
اإلس�بانية  الصح�ف 
أمس األول بعد تألقه يف 
التي تغلب فيها  املباراة 
املنتخب اإلس�باني عىل 
نظ�ره األوكران�ي 4-0 
الفائ�ت  األح�د  مس�اء 
ضمن منافس�ات دوري 

أمم أوروبا.
واحتكر فاتي “17 عاما” 
الصفح�ة األوىل يف كل م�ن 
الصح�ف الرياضي�ة ال�� 4 
الكربى يف إس�بانيا بفضل هذا 

الهدف.
وذكرت صحيفة ماركا : “أنس�و فاتي 
يصنع التاريخ” يف إشارة إىل أنه أصبح 
أصغ�ر العب يح�رز هدف�ا للمنتخب 
اإلس�باني عىل مدار تاري�خ الفريق 
ال�ذي يمت�د 100 ع�ام، حيث يبلغ 

عمره 17 عاما و311 يوما.
وأوضحت صحيفة آس: “حطم 

الب�اب” يف إش�ارة إىل بدايت�ه القوي�ة يف املش�اركات 
الدولية.

كم�ا كانت الصحف الص�ادرة يف برش�لونة عىل نفس 
القدر من الحماس تجاه فاتي.

وذك�رت صحيفة س�بورت يف عنوانها: “أنس�و ش�و” 
أو “اس�تعراض أنس�و” فيما ذكرت صحيف�ة موندو 

ديبورتيفو: “أنسو التاريخي”.
وأش�ارت م�اركا إىل أن الرقم الذي حطمه أنس�و فاتي 
يف املب�اراة ظ�ل صامدا منذ أن تحق�ق يف 1925 عىل يد 
خ�وان إيرازكني الذي س�جل 3 أهداف أمام س�ويرسا 

عندما كان عمره 18 عاما و344 يوما.
وأوضح�ت الصحيفة أن هدف فاتي ال�دويل األول كان 
من املمكن أن يأتي مبكرا عن اليوم الذي جاء فيه هدف 
األم�س، لكن الحك�م ألغى له هدف�ا يف مرمى املنتخب 

األملاني يوم الخميس املايض بسبب خطأ بعيد عنه.
وفيما ارتكزت قوة منتخب إسبانيا يف السنوات ال� 10 
املاضية عىل الجماعية، قد تكون السيطرة يف السنوات 
املقبلة لعملية بناء الفريق حول العب واحد هو النجم 

الناشئ أنسو فاتي.
وذك�ر الناق�د الري�ايض روبرت�و جومي�ز: “فاتي من 
مس�توى آخ�ر. املنتخ�ب اإلس�باني أصب�ح لديه نجم 

سيستمر مع الفريق لفرتة طويلة”.
ويف الط�رف اآلخر م�ن امللع�ب، كان املداف�ع العمالق 
املخرضم س�رخيو راموس يحطم األرقام القياس�ية 

أيضا.
وس�جل رام�وس “34 عاما” قل�ب دفاع ري�ال مدريد 
واملنتخ�ب اإلس�باني هدف�ني ليصب�ح أكث�ر املدافعني 
تس�جيال لأله�داف يف تاري�خ كرة القدم عىل مس�توى 

املباريات الدولية.
ورفع رام�وس رصيده إىل 23 هدف�ا متفوقا بهذا عىل 
داني�ال باس�اريال مدافع وقائ�د املنتخ�ب األرجنتيني 
الفائز بلقب كأس العالم 1978 والذي س�جل 22 هدفا 

خالل مسرته الدولية.
70 مب�اراة ليس�جل أهداف�ه  إىل  واحت�اج باس�اريال 
ال��22 فيم�ا احتاج رام�وس إىل 172 مباراة ليس�جل 
أهدافه ال�23، لكن هذا ال يقلل من حماس�ه تجاه هذا 

اإلنجاز.
وقال رام�وس: “كان رقما قياس�يا أفكر فيه. تخطي 

رقم باساريال يعني أنني سأعود ملنزيل سعيدا”.
كما أش�اد راموس بالجيل الش�اب من العبي املنتخب 
اإلس�باني والقوة الت�ي أدى بها الالعب�ون يف مباراتي 
الفري�ق أم�ام أملاني�ا وأوكراني�ا يف املجموع�ة الرابعة 

بدوري القسم األول يف بطولة دوري أمم أوروبا.
ولم تقترص إش�ادة راموس ع�ىل كل من فاتي وفران 
توريس نجم مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي الذي سجل 
أيضا هدفا للمنتخب اإلسباني، لكنه أشاد أيضا باثنني 

من املدافعني الشبان الجدد يف الفريق.
وبدأ راموس املباراة إىل جوار املدافع الشاب باو توريس 
“23 عام�ا” ويف الش�وط الثاني، لعب إيريك جارس�يا 
“19 عاما” مدافع مانشس�رت س�يتي لتك�ون مباراته 

الدولية األوىل مع املاتادور اإلسباني.
وقال راموس: “املدرب لديه مهمة صعبة وعمل ش�اق 
يف ظل وجود كل هؤالء الالعبني. جميعهم مس�تعدون 

للعب”.
يف الوقت نفس�ه، بدأ فاتي التفك�ر يف الخطوة التالية، 
وهذا هو ما أقنع كثرين يف إسبانيا بأنه سينجز أشياء 

رائعة.
وبعد املباراة، تلقى فاتي استفسارا عن اعتقاده بشأن 
إمكاني�ة الحصول ع�ىل فرصة مش�اركة لوقت أطول 
يف مباريات برش�لونة تحت قي�ادة املدير الفني الجديد 

الهولندي رونالد كومان.
وأجاب الالعب الناشئ: “س�أواصل التدريبات بأقىص 
ق�وة ممكن�ة. وإذا حصل�ت ع�ىل الفرصة سأتمس�ك 

بها”.

هاالن�د  إيرلين�ج  م�ن  كل  س�جَل 
وألكسندر س�ورلوت هدفني، ليقودا 
املنتخ�ب النرويجي إىل فوز س�احق 
بنتيج�ة 1-5، ع�ىل مضيفه منتخب 
أيرلن�دا الش�مالية، يف الجولة الثانية 
يف  األوىل  املجموع�ة  مباري�ات  م�ن 
دوري القس�م الثاني ببطولة دوري 

أمم أوروبا.
وبادر املنتخب النرويجي بالتسجيل 
عن طريق محمد اليونيس يف الدقيقة 
الثانية، ورد منتخب أيرلندا الشمالية 
يف  ماكناي�ر  ب�ادي  س�جله  به�دف 

الدقيقة السادسة.
لكن املنتخب النرويجي أمطر شباك 
مضيفه بأربعة أهداف أخرى، سجلها 
هاالن�د نج�م بوروس�يا دورتمون�د 
األملان�ي يف الدقيقتني الس�ابعة و58 

وسورلوت يف الدقيقتني 19 و47 .
ويف املب�اراة األخرى باملجموعة،  فاز 
الرومان�ي ع�ىل مضيف�ه  املنتخ�ب 
2-3، س�جلها ديني�س  النمس�اوي 
ألبيك ودراجوس جريجور وألكسندر 
الثالث�ة و51  الدقائ�ق  ماكس�يم يف 
و70، مقاب�ل هدف�ني لكريس�توف 
يف  أونيس�يو  وكري�م  بومجارتن�ر 

الدقيقتني 17 و81.
ويف املجموعة الثانية بنفس القس�م 
االس�كتلندي ع�ىل  املنتخ�ب  ف�از   ،
وتع�ادل   ،2-1 التش�يكي  مضيف�ه 

نظ�ره  م�ع  الصهيون�ي  الكي�ان 
السلوفاكي 1-1.

وقل�ب املنتخب االس�كتلندي تأخره 
جاك�وب  س�جله  ال�ذي  باله�دف 

ف�وز  إىل   ،12 الدقيق�ة  يف  بيتش�يك 
ثمني بفض الهدفني اللذين سجلهما 
ليندون دايكس ورايان كريس�تي يف 
الدقيقتني 27 و52 من رضبة جزاء.

ويف املجموعة الرابعة بدوري القسم 
الثالث، ف�از املنتخ�ب الليتواني عىل 
نظي�ف  به�دف  األلبان�ي  مضيف�ه 
س�جله دوناتاس كازلوس�كاس، يف 

الدقيقة 51 .
وشهدت املباراة طرد السيد هساي، 
الع�ب ألباني�ا يف الدقيق�ة 87 لنيل�ه 

اإلنذار الثاني يف املباراة.
واقتن�ص منتخ�ب بيالروس�يا فوزا 
غاليا من ملعب مضيف�ه الكازاخي 
)2/1(، ضم�ن الجول�ة الثاني�ة من 
الرابع،  الثالثة للمس�توى  املجموعة 
ببطول�ة دوري األمم األوروبية لكرة 

القدم.
وتقدم مكس�يم بورداش�يف بهدف 

لبيالروسيا، يف الدقيقة 53.
لك�ن أب�ات أيمبيت�وف أدرك التعادل 

لكازاخستان، يف الدقيقة 62.
وقبل س�ت دقائق من نهاية املباراة، 
خطف فيت�ايل ليس�اكوفيتش هدف 

الفوز لبيالروسيا.
وحصد منتخب بيالروس�يا أول ثالث 
نق�اط ل�ه، ليح�ل يف املرك�ز الثالث 
بف�ارق األه�داف عن كازاخس�تان، 

وصيفة املجموعة.

وحقق املنتخب اإليط�ايل، فوزا الفتا 
عىل مضيفه الهولندي، بنتيجة 1-0، 
ضم�ن منافس�ات املجموع�ة األوىل 
باملس�توى األول م�ن بطول�ة دوري 

األمم األوروبية.
وس�جل نيكوال باريال ه�دف املباراة 

الوحيد يف الدقيقة 45+1.
وتص�در املنتخب اإليط�ايل املجموعة 
برصي�د 4 نقاط، بعدم�ا كان تعادل 
يف الجولة األوىل مع منتخب البوسنة 
)1-1(، فيما يأتي املنتخب الهولندي 
يف املرك�ز الثان�ي برصي�د 3 نق�اط 
بعدم�ا كان قد فاز عىل بولندا بهدف 

نظيف.
اإليط�ايل  املنتخ�ب  وأج�رى م�درب 
روبرت�و مانش�يني، 7 تعديالت عىل 
تش�كيلته األساس�ية، ولم بيق منها 
سوى جانلوجي دوناروما وليوناردو 
بونوت�ي ونيك�وال باري�ال ولرونزو 

إنسيني.
يف املقابل، لم تشهد صفوف املنتخب 
الهولندي س�وى تعديل وحيد، حيث 
لعب دوني فان دي بيك عىل حس�اب 
س�تيفن برجوي�ن صاح�ب ه�دف 

الفوز بمرمى بولندا.

َم�ع فش�ل الفري�ق يف تحقي�ق أي ف�وز خالل 6 
مباريات خاضها بدوري أمم أوروبا، يبدو أن هذه 

البطولة ال تتفق مع طبيعة املنتخب األملاني.
لكن يواخيم لوف، املدير الفني للمانش�افت، يثق 

بأن هذا سيتغر بشكل عاجل.
كم�ا وع�د ل�وف ب�أن الك�رة الهجومي�ة الت�ي 
س�يقدمها الفريق يف مبارياته املقبلة خريف هذا 
العام، س�تنهي فرتة انتظار فريقه الطويلة ألول 

انتصار له يف دوري أمم أوروبا.
وتع�ادل املانش�افت م�ع مضيفه الس�ويرسي، 
ليك�ون التع�ادل الثان�ي ع�ىل الت�وايل للفريق يف 
غض�ون أربع�ة أيام ضمن منافس�ات النس�خة 

الثاني�ة م�ن البطول�ة.
وكان الفري�ق ق�د فش�ل يف تحقي�ق أي ف�وز يف 
املباري�ات األربعة التي خاضها يف النس�خة األوىل 
م�ن دوري األمم، والتي ش�هدت تعادل الفريق يف 

مباراتني وخسارته يف مثلهما.
وق�ال ل�وف: “يف ترشي�ن األول/أكتوبر وترشين 
الثاني/نوفم�رب املقبلني، س�نهاجم بالفعل كما 

سنفوز باملباريات”.
واستهل املانش�افت، مسرته يف النسخة الحالية 
نظ�ره  م�ع   1-1 بالتع�ادل  األم�م  دوري  م�ن 

اإلسباني يوم الخميس املايض.
وعن املب�اراة، قال لوف: “أهدرن�ا فرصة التقدم 
0-2 وفش�لنا يف ترجمة الفرص التي سنحت لنا، 

يف الشوط األول أدينا بشكل جيد. ولكننا سمحنا 
للمنتخ�ب الس�ويرسي بالع�ودة خالل الش�وط 

الثاني”.
وأض�اف: “ل�م نك�ن حاس�مني بالش�كل الكايف 
أم�ام مرم�ى املنافس وفقدنا بع�ض إيقاع لعبنا 
بعدما اس�تقبلت ش�باكنا هدفا. قدمنا العنارص 
األساس�ية يف اللعب بش�كل جيد، ولكننا نأمل أن 
نكاف�ح بش�كل أفض�ل يف ترشي�ن األول/أكتوبر 

املقبل”.
وتس�تأنف املجموع�ة الرابع�ة يف دوري القس�م 
األول ب�دوري أم�م أوروب�ا، نش�اطها يف العارش 
من الش�هر املقبل، عندما يحل املانش�افت ضيفا 
ع�ىل املنتخ�ب األوكران�ي صاحب املرك�ز الثاني 
يف املجموع�ة برصي�د ثالث نقاط بع�د فوزه عىل 
مضيفه السويرسي يف الجولة األوىل من مباريات 

املجموعة.
وبعده�ا بثالثة أيام، يس�تضيف املنتخب األملاني 

نظره السويرسي يف كولن.
وتستضيف مدينة اليبزج، مباراة املنتخب األملاني 
م�ع نظ�ره األوكران�ي يف 14 ترشي�ن الثان�ي/

نوفمرب املقبل، ثم يختتم املانش�افت مس�رته يف 
هذه املجموعة يف ضيافة املنتخب اإلسباني يف 17 

ترشين الثاني/نوفمرب املقبل.
وخ�الل هذه املباريات املقبلة، سيس�تدعي لوف، 
الح�ارس مانوي�ل نوير ال�ذي حصل ع�ىل راحة 

من مباراتي املانش�افت أمام إس�بانيا وسويرسا 
مثل زمالئه يف بايرن ميونيخ، جوش�وا كيميتش 
وليون جوريتسكا وجنابري للحصول عىل قسط 
م�ن الراحة بع�د فوزهم مع باي�رن بلقب دوري 

أبطال أوروبا.
ولم تضم صفوف املانش�افت يف هاتني املباراتني 
من بايرن س�وى املدافع نيكالس س�ويل والالعب 
لروى ساني املنضم حديثا إىل بايرن ميونيخ من 

صفوف مانشسرت سيتي.
كم�ا من�ح ل�وف، الراح�ة يف هات�ني املبارات�ني 
العب�ي  هالش�تنربج  ومارس�يل  لكلوس�رتمان 

اليبتسيتش.
وقال لوف: “من املهم اآلن أن نتواصل مجددا مع 
الالعبني العائدين من العطلة، وبعدها سنش�اهد 
املباري�ات ون�درس ما يتع�ني عمل�ه يف أكتوبر/

ترشين األول”.
وقبل اس�تئناف مس�رته يف دوري أم�م أوروبا، 
س�يلتقي املنتخب األملاني نظ�ره الرتكي وديا يف 

السابع من ترشين األول/أكتوبر املقبل.
وتمن�ح هذه املباراة، املدرب لوف، فرصة إضافية 
للتج�ارب. ولكن�ه ي�درك أيض�ا أن خ�وض ثالث 
مباري�ات يف الجول�ة املقبل�ة للمباري�ات الدولية 
يض�ع عبئا كب�را عىل الالعبني الذين س�يخوض 
معظمه�م مباري�ات م�ع أنديتهم يف مس�ابقات 

األندية األوروبية.

وترك روبن جوس�ينز العب أتاالنتا، بصمة جيدة 
يف أول مب�اراة دولي�ة له مع املانش�افت، وذلك يف 
مواجه�ة املنتخب اإلس�باني، ولك�ن من الصعب 
تحدي�د الفائزين الحقيقني من خارج التش�كيلة 

األساسية للفريق.
ح�ارس  باوم�ان  أوليف�ر  اس�تدعاء  ورغ�م 
هوفنهاي�م وفلوريان نيوهاوس العب بوروس�يا 
مونش�نجالدباخ يف قائم�ة املانش�افت ملبارات�ي 
إس�بانيا وس�ويرسا، لم يخض أي منهما املباراة 

الدولية األوىل له مع الفريق حتى اآلن.

وترك س�اني، بصمة جيدة من خ�الل رسعته يف 
صفوف املانشافت بعد تعافيه من إصابة الرباط 
الصليب�ي التي أبعدته ع�ن املالعب لفرتة طويلة، 

لكنه افتقد الدقة والحدة يف اللمسة النهائية.
ومع عودة النجوم األساس�يني للمانش�افت، قد 

يرتاجع توجه لوف ملزيد من التجارب.
وافتق�د املانش�افت يف هات�ني املبارات�ني، جهود 
الالع�ب كاي هافرت�ز، بع�د حصول�ه ع�ىل إذن 
برتك معس�كر املانشافت والسفر إىل لندن إلتمام 

إجراءات انتقاله لتشيليس.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

إيفرتون يعلن رمسياً عن ضم 
خاميس رودريغيز من ريال مدريد

مانشيين ُيعادل رقم لييب

اعالم الكرتوني

ايطاليا تهزم هولندا وهاالند يقود النرويج للفوز على أيرلندا الشمالية

لوف يعد بصحوة أملانية 

دوري األمم األوروبية

أعلَن إيفرتون اإلنكليزي يف موقعه الرس�مي عىل اإلنرتنت عن 
ضم الكولومب�ي خاميس رودريغيز من صف�وف ريال مدريد 
اإلس�باني.وجاء يف بيان ن�رشه إيفرتون: “إيفرت�ون وّقع مع 
صان�ع األلعاب الكولومبي خاميس رودريغيز من ريال مدريد 
بعق�د يمتد لس�نتني مع خي�ار التمدي�د ملوس�م ثالث”.وقال 
خاميس يف ترصيحات ملوقع النادي اإلنكليزي: “أنا سعيٌد حقاً 
ألنني سأكون يف هذا النادي العظيم، النادي الذي يملك تاريخاً 
كب�راً، مع امل�درب الذي يعرفن�ي جيداً”.وخ�رج خاميس من 
حسابات الفرنيس زيدان مدرب ريال مدريد يف املوسم الفائت، 
إذ لم يرشكه يف التش�كيلة األساس�ية س�وى مباري�ات قليلة 
فق�ط، علماً أّن ريال س�بق وأن أعار نجم�ه إىل بايرن ميونيخ 
األملاني.وأش�اد أنش�يلوتي بالنجم الكولومبي املتوج مع ريال 
بلق�ب كل من الدوري اإلس�باني ودوري األبط�ال مرتني ومع 
باي�رن بلقب الدوري األملان�ي مرتني أيضاً، قائ�اًل: “كما يعلم 
الجمي�ع، خامي�س الع�ب رائع يتمت�ع بالكثر م�ن املؤهالت 
والقدرات عىل تمرير الكرات الحاس�مة للمهاجمني”.وأش�ار 
إىل أّن الع�ب بورتو الربتغايل الس�ابق: “متحمس حقاً ملرشوع 
النادي وواق�ع أننا نريد التطور، كان متحمس�اً حقاً للتوقيع 

ولم أكن بحاجة للكثر من الوقت من أجل إقناعه...”.

حق�َق املنتخب اإليطايل الفوز به�دف دون رد عىل هولندا، يف 
إطار منافس�ات الجولة الثانية م�ن دور املجموعات لبطولة 

دوري األمم األوروبية.
وبحس�ب ش�بكة “أوبتا” لإلحصائيات، فإن إيطاليا خرجت 
بش�باك نظيف�ة ض�د هولندا خ�ارج ملعبه�ا للم�رة الثالثة 
يف التاري�خ، بع�د عام 1990 ح�ني كان والرت زينجا حارس�ا 

لألتزوري، وأيًضا عام 2000 بوجود فرانشيسكو تولدو.
وأضاف�ت: “امل�درب مانش�يني خ�رس 2 م�ن أول 21 مباراة 
ل�ه مع إيطاليا، لُيعادل رقم مارتش�يلو ليب�ي، وفقط فولفو 
فالكاريج�ي خرس مباريات أقل، حيث هزم بمباراة واحدة يف 

نفس عدد املواجهات”.
وتص�در املنتخب اإليط�ايل املجموعة األوىل برصي�د 4 نقاط، 
بعدم�ا كان تع�ادل يف الجول�ة األوىل م�ع منتخ�ب البوس�نة 
)1-1(، فيم�ا يأتي املنتخب الهولندي يف املركز الثاني برصيد 

3 نقاط بعدما كان قد فاز عىل بولندا بهدف نظيف.

النجم الواعد... هل يقلب فاتي موازين منتخب إسبانيا؟ إصابة الفرنسي كيليان مبابي بفريوس كورونا

بيونتيك يواجه العزل الذاتي بعد 
السفر للبوسنة

مفكرة الزوراء

استبعَد كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس 
س�ان جرم�ان ع�ن قائم�ة الدي�وك الت�ي واجهت 
كرواتي�ا أمس يف دوري األمم األوروبية بس�بب تأكد 

إصابته بفروس كورونا.
وأعل�ن املنتخ�ب الفرنيس لك�رة القدم ع�ن إصابة 
مباب�ي بف�روس كورونا املس�تجد، م�ا حرمه من 
املش�اركة مع أبطال العالم يف مب�اراة أمس الثالثاء 
ضد كرواتيا ضمن دوري األمم األوروبية التي تشكل 

إعادة لنهائي مونديال 2018.
وانض�م مبابي الذي ش�ارك يف تماري�ن املنتخب أول 
أمس االثن�ني قبل أن تأتي نتيج�ة فحصه إيجابية، 
إىل قائم�ة العبي س�ان جرم�ان املصابني بفروس 
“كوفي�د19-” بعد الربازيليني نيم�ار وماركينيوس 
واألرجنتيني�ني أنخ�ل دي ماري�ا وم�اورو إيكاردي 

باريديس والحارس الكوستاريكي كايلور نافاس.
وجميع ه�ؤالء أصيب�وا بالفروس خ�الل عطلة يف 
إيبيزا بعد خس�ارة نهائي دوري أبط�ال أوروبا ضد 

بايرن ميونيخ األملاني.
كم�ا أصبح مبابي رابع الع�ب من املنتخب الفرنيس 
يستبعد عن تش�كيلة أبطال العالم بسبب “كوفيد-
19” بعد بول بوغبا )مانشس�رت يونايتد اإلنكليزي( 
ال�ذي أعلن عن إصابته قبيل الكش�ف عن تش�كيلة 
امل�درب ديديي�ه ديش�ان، وحس�ام ع�وار )لي�ون( 

والحارس ستيف مانداندا )مرسيليا(.
وقال�ت إدارة املنتخ�ب الفرن�يس إّن�ه “ت�ّم إبع�اده 

)مباب�ي( ع�ن املجموعة بع�د وص�ول النتائج، يف 
نهاي�ة التدريب، قبل أن يعود إىل منزله يف املس�اء، 
وع�ىل غ�رار الوفد )املنتخ�ب وطواقم�ه( بأكمله، 

خضع كيليان مباب�ي الختبار قبل التجمع )يف 
معسكر املنتخب(”.

النتيج�ة  “ج�اءت  وكش�فت: 
س�لبية )قب�ل التجمع( مثل 

الت�ي ج�اءت األربعاء  تلك 
املايض، بطلب من االتحاد 
األوروب�ي لك�رة الق�دم، 
يف إط�ار مباراة الس�ويد 
وفرنس�ا” السبت املايض 
والتي سجل فيها مهاجم 
سان جرمان هدف الفوز 

-1صفر يف سولنا.
مباب�ي  أن  املؤك�د  وم�ن 

الخمي�س  غ�دا  س�يغيب 
عن مس�تهل مش�وار سان 

جرمان يف الدوري الفرنيس 
حيث سيحل ضيفاً عىل لنس 

ضم�ن املرحل�ة الثانية، وذلك 
بعد أن غاب الن�ادي البارييس 

عن املرحل�ة االفتتاحية نتيجة 
دوري  نهائ�ي  إىل  وصول�ه 

األبطال.

ق�اَل نادي هرتا برلني املناف�س يف دوري الدرجة األوىل األملان�ي إن مهاجمه البولندي 
كريس�توف بيونتيك س�يتم عزل�ه ذاتيا وس�يغيب عن املب�اراة االفتتاحية للموس�م 

الجديد بعد أن س�افر مع منتخب بالده إىل البوس�نة لخوض مواجهة يف دوري األمم 
األوروبية.

والبوس�نة من الدول التي تدرجها أملانيا عىل قائم�ة املناطق األكثر خطورة لوباء 
كوفيد19- ويتعني عىل بيونتيك البقاء 14 يوما يف الحجر الصحي فور عودته رغم 

أن هذه املدة قد تتقلص إىل خمسة أيام إذا جاء اختباره سلبيا.
وش�ارك بيونتيك يف مواجهة بولندا خ�ارج الديار أمام هولندا يوم الجمعة املايض 
وقال هرتا إنه اتفق مع االتحاد البولندي للعبة عىل عدم سفر الالعب إىل البوسنة 
لخوض املباراة.لكن وس�ائل إعالم بولندية قالت إن االتحاد البولندي رفض طلب 
هرتا.وق�ال برون�و الباديا م�درب هرتا: “أصب�ح بيونتيك يف موقف ال يحس�د 
عليه”.وتاب�ع: “يعل�م جيدا أن الوضع س�يكون كارثيا بالنس�بة له حال دخول 

الحجر الصحي لخمسة أيام يف بداية املوسم. بالطبع يكره هذا األمر تماما”.
وزاد: “رغ�م والئ�ه للن�ادي فإنه يلعب ملنتخ�ب بالده وهو موق�ف ال يجب أن 

يتعرض له أي العب”.
ويستهل هرتا املوسم بمباراة خارج ملعبه أمام آينرتاخت براونشفيج يوم 

الجمعة املقبل.
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اإلعالم والعامل االفرتاضي بعد »كوفيد ـ 19«...توّسع مؤكد وتأهيل حتمي
مطالب بتكثيف التدريب للصحفيني و»تسريع« خطوات التحول الرقمي 

القاهرة/ فتحية الدخاخني:
َما »السيناريو« املستقبيل لشكل العالم 
االفترايض واإلعالم ما بعد انتهاء أزمة 
فريوس »كوفيد - 19«؟ وما مستجدات 
العمتل الصحفتي الجديتدة وفتق ذلك 
الشتكل؟ وهل ستتتغري طرق التعامل 

مع التطبيقات اإللكرونية؟
من ناحية أخرى، وفق دراسة ملوقع »إىل 
داخل العقتل« )Into the mind(، وهو 
مؤسسة استشارات وبحوث تسويقية، 
مقرها باريس وبروكستل، خالل مايو 
)أيتار( املتايض، توقتع استتطالع رأي 
ألكثر متن 30 متخصصاً يف اإلعالم من 
ست دول »تزايد االعتماد عىل تطبيقات 
البتث الرفيهتي يف املستتقبل، وحصد 
شتبكة )نتفليكس( يف الرشق األوسط 
وشتمال أفريقيتا ما يقرب متن 2.97 
مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2025، 
أي ما يعتادل 38 يف املائتة من الحصة 
الستوقية، يليها )ستتارز بالي( بت23 
يف املائتة، ثتم )ديزني بتالس( بت11 يف 
املائة«. كذلك توقعت الدراسة »تحسن 
أداء )فيستبوك( اإلعالني بحلول 2021 
ونموه بنستبة 23 يف املائة، واستتمرار 
استخدام وستائل التواصل االجتماعي 
مقابتل  املعلومتات،  عتىل  للحصتول 
العمالتة  التلفزيتون  قنتوات  خفتض 
وتقليتص امليزانيتات، والتوجته أكثتر 
نحو االستتثمار يف البنية التكنولوجية 

ملواجهة تطبيقات البث اإللكرونتي«.
يف هذا الصدد، قال الربماوي إن »الفرة 
املقبلتة ستشتهد نمتواً يف التطبيقتات 
اإلعالميتة الخاصة بالرفيته والتجارة 

اإللكرونية التي تهتم بالصحة، والتي 
تستمح بالعمل من املنزل«، وأوضح أن 
»التحول الرقمي ما عاد رفاهية؛ بل أمر 
حتمتي، إذ رّسع كوفيتد االتجاه نحوه 
بثتالث أو خمتس ستنوات، واقتصادياً 
ستاعد وستائل اإلعتالم الرقمتي عتىل 
جتذب مزيد متن اإلعالنتات، حيث بدأ 
املعلتن يف إعتادة توزيتع ميزانيته عىل 
مصادر متنوعتة، ال تقترص فقط عىل 
)فيستبوك( و)غوغل(، بتل وجه جزءاً 
متن امليزانية لصالح اإلعتالم الرفيهي 
مثل )ديزنتي( و)نتفليكتس(، وطبعاً 

اإلعالم الرقمي«.
وترى الكعيل أن »أي تطبيقات أو وسائل 
إعالم لن تتمكن متن النجاح يف التأقلم 
متع الواقتع التكنولوجتي الجديد، لن 
يكون لها وجود يف املستقبل، ويتوّجب 
عىل الصحفي أن يتأقلم ويطور أسلوب 
علمه بما يتالءم مع التجربة الرقمية«. 
وأشارت إىل أن »أزمة الفريوس أسهمت 
إىل حتد كبري يف تطبيع وستائل اإلعالم، 
إن صح التعبري مع ممارسات صحفية 
جديدة مثل، الترد القصيص الرقمي، 
وصحافتة البيانتات«. وتعتقتد الكعيل 

أن »الفريوس ختدم صحافة البيانات، 
ألنه فترض علينا جميعتاً التعامل مع 
البيانات التي ستيزيد االعتماد عليها يف 

املستقبل أيضاً«.
التوفيتق  الترأي  يف  معهتا  ويتفتق 
الحبيتب، الصحفتي التونتي ومديتر 
مجلة »ليتدرز«، بقوله: »الفرة املقبلة 
ستشهد تركيزاً عىل الوسائط الرقمية، 
الورقيتة،  للصحافتة  أكثتر  دور  متع 
وتكثيفاً للمحتويتات العلمية والطبية 
»التجديتد  أن  وأردف  والوقائيتة«. 
التكنولوجي ُمقبل عىل تسارع حثيث، 

يختتزل يف أستابيع عقوداً متن البحث 
والتطوير، كما يعطي أهمية للمعلومة 
املدققتة، وهو ما يفتتح املجال لظهور 
تطبيقتات إلكرونية جديتدة لصياغة 
بالرستوم  مدعمتة  واضحتة  رستائل 
البيانية والصور والخرائط«. واستطرد 
الجديتدة  املرحلتة  »تتطلتب  قائتاًل: 
التتدّرب  متن  مزيتداً  الصحفتي  متن 
المتتالك أدوات التطتور التكنولوجتي 
واستتخدامها بشتكل يحقتق التوثتق 
والتأكد من املعلومة، واإلبداع يف طريقة 

عرضها«.
لكن الدكتورة هويدا مصطفى ترى أن 
»هذه التغيتريات املستتقبلية، ال تعني 
القضاء عىل وستائل اإلعالم التقليدية، 
متن  تلغتي دوراً  إذ ال توجتد وستيلة 
ستابقتها«. وتؤكد أن »أزمة الفريوس 
أعادت الحياة لوستائل إعالم تقليدية، 
خصوصتاً التلفزيون، وأعتادت القيمة 
للخترب، وإن كانت الصحافتة الورقية، 
هي األكثر تتّرراً، حيث لم ينجح؛ إال 

من كانت له ذراع إلكرونية«.
 »Into the mind« وحقاً، تشري دارسة
مشتاهدة  ستاعات  »متوستط  أن  إىل 
التلفزيتون ازداد بنستبة 10 يف املائتة، 
ليصل إىل أربع ساعات ونصف الساعة 
يف فرنستا، وثالث ساعات يف بريطانيا، 
تحت ضغط الحاجة للمعلومات«. لكن 
»املواقتع اإللكرونية كانت حقاً الرابح 
األكرب من األزمتة، خصوصاً تطبيقات 
بث املحتوى الرفيهي مثل )نتفليكس( 
و)ديزنتي(، إذ ارتفتع عدد املشتركني 
يف )نتفليكتس( بنستبة 22.8 يف املائة 

ختالل الربتع األول من العتام الجاري 
17.8 مليتون شتخص -،  - أي نحتو 
ووصتل عدد املشتركني يف )ديزني( إىل 
50 مليتون مشترك، متقدماً بستنتني 
عىل الجدول الزمني املُعّد مسبقاً لزيادة 
عدد املشتركني«. ووفق الدراسة، فإن 
»أزمتة )كوفيتد - 19( دفعت وستائل 
اإلعتالم إىل تغيتري خططهتا الربامجية 
وُطترق عملها، واالعتماد عىل وستائل 
جديدة مثل تطبيقات )زووم( و)فيس 

تايم( يف ظل تعّذر التواصل املبارش«.
إن  الطوقتي بقولته  أكتده  وهتذا متا 
»الفتريوس أجرب املخططني يف الشتأن 
االعالمتي عتىل تغيتري البوصلتة نحو 
التعامتل متع الوضتع، بعدمتا فرض 
أنماطتاً جديتدة للتواصتل متن خالل 
العمتل عن ُبعتد، باستتخدام التقنيات 
الجديتدة والتطبيقتات التتي ظهترت 

ووفرت الجهد والوقت«.
ويف ستياق مواٍز، ذكرت دراستة أخرى 
نرشها موقع »فوربس« اإللكروني نقالً 
 )Fullscreen( »عن رشكة »فولسكرين
املتخصصة يف »السوشتيال ميديا«، أنه 
»من املتوقع أن يزدهر عمل )املؤثرين( 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، حيث 
زادت نسبة متابعتهم بني جيل الشباب 
من ستن 18 إىل 34 ستنة بنسبة 34 يف 
املائة، ما ستريبط بني سوق اإلعالنات 
وهتؤالء »املؤثرين« يف املستتقبل، أخذاً 
يف االعتبتار اهتمتام الجمهتور باملواد 
األصلية، ورغبته يف االستماع للتجارب 
الشتخصية الحقيقيتة، وإحجامه عن 

تقبل اإلعالنات الرصيحة.

بغداد/ نينا:
 اعترَب نقيب الصحفيتني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيتني العرب مؤيد الالمي عن 

أسفه من املوقف الدويل املتفرج ازاء الفيضانات يف السودان .
وقال الالمي يف تغريدة عىل توير : تعيش معظم مناطق السودان اوضاعا كارثية بعد 
ان وصتل عدد قتىل الفيضانات التي تشتهدها البالد اىل ما يقتارب 200 قتيل ورشدت 
مئتات االالف من الستكان وادت اىل انهيتار اكثر من 100 الف منزل... لالستف العالم 
يتفرج ولم يبادر لتقديم اية مستاعدات للشعب الستوداني املنكوب الذي يعاني اصال 

من وضع كارثي.

بغداد/ الزوراء: 
أعرَب االتحاد العام للصحفيني العرب عن 
تضامنه مع الصحفيني اللبنانيني بشتكل 
عتام والصحفيتني اللبنانيتني املتررين 

من انفجار مرفأ بريوت بشكل خاص.
وقرر االتحتاد وفقا لبيان أصتدره تقديم 
مستاعدة عاجلتة قدرهتا 30 ألتف دوالر 
للصحفيني املتررين متن انفجار مرفأ 
بريوت وتأثرت منازلهم نتيجة هذا الحادث 

املروع، وذلك لإلسهام يف إصالحها.
وطلب االتحتاد العام للصحفيتني العرب 
من نقابتة محترري الصحافتة اللبنانية 
موافاتته  اللبنانيتة  الصحافتة  ونقابتة 
تتررت  الذيتن  الصحفيتني  بأستماء 
بيوتهم نتيجة هذه األحتداث ويحتاجون 
إىل مستاعدة إضافية حتتى يقوم االتحاد 
العام للصحفيني العرب بإرستالها إليهم 

أيضا.

أنقرة/ متابعة الزوراء: 
تعترَض صحفي تركتي للرب والتهديد بالقتتل عىل يد أنصار رئيتس إحدى البلديتات التابعة لحزب 

العدالة والتنمية الحاكم، بعد قيامه بانتقاد األعمال التي تقوم بها تلك البلدية.
وقال مصدر للموقع اإللكروني لصحيفة »آرتي غرتشتك« الركية املعارضة، اإلثنني، إن شاهني رشيف 
أوغلتالري وهو رئيس بلديتة منتٍم لحزب العدالتة والتنمية، بوالية أالزيغ )غترب(، حرض أنصاره عىل 

مهاجمة الصحفي أفريام غوندم، مدير تحرير صحيفة »خرب َكْنْت« املحلية بعد أن تقد قراراته.
وأوضتح أن أنصار رئيس البلدية هاجموا الصحفي وهددوه بالقتتل واعتدوا عليه بالرب بعد توجيه 
مستدس إىل رأسته. وذكر أوقان غونتدم، نجل الصحفي املذكور، أن والده بتدأ يتعرض يف الفرة األخرية 
لتهديتدات كبرية جتراء قيامه بانتقتاد األعمال التي تقوم بها البلدية، وال ستيما فيمتا يتعلق بالزلزال 
الذي رضب والية أالزيغ يف وقت ستباق. وتعّد تركيا أكثر دول العالم ستجنا للصحفيني، واحتلت املرتبة 
رقتم 157 من بتني 180 بلدا عىل مؤرش منظمة صحفيني بال حدود الختاص بحرية الصحافة يف العالم 
لعتام 2018. ويف وقتت ستابق، كشتف تقرير حول انتهتاكات الحقتوق بمجال اإلعتالم يف تركيا خالل 
عتام 2019، عتن وصول الصحفيني املعتقلني بستجون أردوغتان، إىل 150 صحفيتا، وفصل نحو 170 
آخرين من أعمالهم ألستباب مختلفة. التقرير يحمل عنوان »انتهاكات الحقوق ضد وستائل اإلعالم«، 
وأعده الصحفي الركي باريش يارقردش، النائب الربملاني الستابق عن حزب الشتعب الجمهوري، أكرب 
أحزاب املعارضة، ونرشه نهاية ديستمرب/كانون األول املايض. واستعرض التقرير التضييقات والقيود 
املفروضة عىل الصحفيني يف تركيا خالل عام 2019، وأبرزها عقوبات السجن التي وقعت عىل العاملني 

بعدد من الصحف.

كانربا/ متابعة الزوراء: 
يعمتالن يف  أستراليان  ُنقتَل صحفيتان 
وستائل اإلعتالم الصينيتة عتىل عجل إىل 
خارج البالد بعد مواجهة دبلوماسية غري 

عادية.
وعتاد بيل بريتلز، مراستل ABC يف بكني، 
-Australian F  ومايكل سميث، مراسل

nancial Review  يف شنغهاي، إىل سيدني 
يوم االثنني.

وأُجترب االثنتان عتىل اللجتوء إىل الحماية 
الدبلوماستية األسرالية ملدة خمسة أيام 
بعتد أن زارت الرشطة الصينية منزليهما 
وأبلغتهمتا أنهمتا يواجهتان استتجواًبا 
بشتأن “قضية تتعلق باألمتن القومي”، 
-Austr ABC و   وفًقتا لتقارير نرشتهتا

.lian Financial Review

بعد مفاوضات بني املسؤولني األسراليني 
والصينيتني يف بكتني، أجترت وزارة أمن 
الدولة الصينية مقابالت معهم. ثم ُسمح 

لكال الصحفيني بالصعود إىل أسراليا.
وقالتت اإلذاعتة الوطنيتة يف بيتان يتوم 
ABC مراستل  الثالثتاء: “أعتادت قنتاة 
الصتني بيل بريتلتز إىل أستراليا بناء عىل 

نصيحة من الحكومة األسرالية«.
لهتا  يتعترض  التتي  التهديتدات  تمثتل 

الصحفيتون األستراليون تدنًيتا جديتًدا 
يف عالقتة بتدت بالفعتل أنهتا وصلت إىل 

الحضيض
الريعتة للصحفيتني  املغتادرة  وتمثتل 
األستراليني من الصني أحتدث تدهور يف 
العالقتات بتني كانتربا وبكتني يف أعقاب 
الدبلوماستية  الخالفتات  متن  سلستلة 

والتوترات التجارية.
الحكومتة  رفعتت  تمتوز،   / يوليتو  يف 
األسترالية نصائتح الستفر إىل الصتني، 
“االحتجتاز  متن  مواطنيهتا  محتذرًة 
التعستفي” يف البتالد. يف الشتهر املايض، 

احتجزت الستلطات الصينيتة الصحفي 
األسرايل تشنغ يل، الذي كان يعمل كقارئ 
أخبار لشتبكة تلفزيون الصتني العاملية، 

اإلذاعة التي تسيطر عليها الدولة.
وذكرت صحيفة “ذا فاينانشيال ريفيو” 
األسرالية أن مسؤويل أمن الدولة وجهوا 

أسئلة حول السيدة تشينغ.
حتذر دبلوماستيون أستراليون يف بكني 
شبكة ABC األسبوع املايض من أن السيد 

بريتلز يجب أن يغادر الصني.
يأتتي استتهداف بكتني لوستائل اإلعالم 
األسترالية يف أعقتاب تصعيتد انتقامتي 

متبتادل بتني بكتني وواشتنطن بشتأن 
إصدار تأشتريات وسائل اإلعالم ومعاملة 
األستابيع  يف  اإلخباريتة.  مؤسستاتهما 
األخترية، أبلغت وزارة الخارجية خمستة 
صحفيتني عتىل األقل يعملون يف وستائل 
يف  بمتا  الصتني،  يف  األمريكيتة  اإلعتالم 
و   Wall Street Journal و   CNN ذلتك 
Bloomberg News ، أنهم ال يستطيعون 
تجديد تأشرياتهم أو بطاقاتهم الصحفية 
كاملعتتاد. وبتدالً متن ذلك تتم إعطاؤهم 

رسائل تسمح لهم بالبقاء والعمل.
يف  التأشتريات  تجديتد  تجميتد  يؤثتر  ال 
األمريكيتني فقتط بل عىل املراستلني من 
جنستيات مختلفتة العاملني يف وستائل 
اإلعتالم األمريكية. وقالتت بكني رصاحة 
القيتود  إن اإلجتراءات جتاءت ردا عتىل 

األمريكية عىل الصحفيني الصينيني.
قال ريتشارد مكجريجور، املحلل يف معهد 
Lowy ، وهتو مؤسستة فكريتة مقرهتا 
-Fina يف ستابق  وصحفتي   ستيدني، 
cial Times: “التهديتدات التتي يتعرض 
لها الصحفيون األستراليون ستيئة بما 
يكفي، ألنهم بمجرد أن يخضعوا لتحقيق 
يف الصني، لن يكون لديه أي حقوق لفرة 
طويلة من الزمن، وربما يكون قد احُتجز 

أيًضا.

لندن/ متابعة الزوراء:
عترَب العاملتون يف هيئتة اإلذاعة 
الربيطانيتة »بي.بتي.يس«، عتن 
استتيائهم من طلب املدير الجديد 
تيتم ديفتي، عتدم نترش آرائهتم 
السياستية عىل مواقتع التواصل 
االجتماعتي، وعتاد الجتدل حول 
هذه املستألة التتي تتبايتن فيها 
وجهتات النظتر بتني الصحفيني 

واملؤسسات اإلعالمية.
“الغارديتان”  صحيفتة  وقالتت 
“املستاهمني  إّن  الربيطانيتة، 
‘بي.بي.يس’  ومذيعي  املستتقلني 
شعروا بالغضب واالرتباك يف نهاية 
هذا األستبوع يف أعقاب تعليقات 
املدير العام الجديتد، حول القيود 
املفروضة عىل استخدامهم ملواقع 

التواصل االجتماعي«.
وتوىّل ديفتي )53 عاما( املنصب، 
الثالثتاء املتايض، ليصبتح املدير 
العتام الستابع عرش للمؤسستة 
التي تأسست قبل 98 عاما. وقال 
الخميتس، يف أول خطاب له أمام 

املوظفني: إنه “إذا أردت أن تكون 
كاتتب رأي يف مقتال أو مدافعتا 
عن حملتة حزب ما عىل وستائل 
التواصل االجتماعتي، فهذا خيار 
متاح لكن يجتب أن تكون وقتها 

خارج بي.بي.يس«.
وعلل ديفي قراره بتأن املوظفني 
بآرائهتم “يخاطترون بالستمعة 
اإلعالمية”.  للمؤسستة  الحيادية 
ومستألة تعبتري الصحفيتني عن 
الشبكات  السياستية عىل  آرائهم 
عامليتا  جتدال  تثتري  االجتماعيتة 

وليس فقط يف بي.بي.يس.
املؤسستات  بعتض  وتفترض    
اإلعالميتة عتىل صحفييهتا عدم 
الترصيح عن امليول تجاه األحزاب 
السياسية، ويعّد بعض الصحفيني 
أن هتذا التتزام مهنتي لرورات 
الحيادية يف العمل اإلعالمي، بينما 
يترى البعض اآلخر أن التعبري عن 
الرأي هو حق للصحفي، وال يجب 
حرمانته من التعبري عتن آرائه يف 

أي قضية تهمه.

وواجه الكثري من الصحفيني عرب 
استتعمالهم هتذا الحق مشتاكل 
متعتددة متن حمالت هجتوم أو 
مالحقة قانونية، أو فصل مؤقت 
من مؤسستاتهم اإلعالمية وحتى 
الطرد، وذلك يف شتى أنحاء العالم 

ولم يقترص األمر عىل بلد معني.
ويوافتق الكثري متن املتخصصني 
نظتر  وجهتة  عتىل  اإلعتالم  يف 

ديفي، ويقولتون إنه كيف يمكن 
للصحفي تغطية قضية سياسية 
يف أي مكان يف العالم، إذا كان لديه 
آراء معلنتة يف هتذه القضية عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.
وتعتد تركيا من أبرز التدول التي 
متن  الصحفيتون  فيهتا  عانتى 
عتىل  ترصيحاتهتم  انعكاستات 
االجتماعتي،  التواصتل  مواقتع 

وكان متن أبرزها عندمتا أقدمت 
صحيفتة “ملييتت” الركية عىل 
بستبب  محرريهتا،  أحتد  إقالتة 
نرشه تغريتدة حّمل فيها الرئيس 
الركتي أردوغان املستؤولية عن 
وبتررت  “ستوروتش”.  اعتتداء 
الصحيفة يف بيان طرد هذا املحرر 
“بسبب مواقفه التي تؤثر يف بيئة 

العمل”.

مراسلون أسرتاليون يفرون من الصني حبماية دبلوماسية  مؤيد الالمي يعرب عن أسفه من املوقف الدولي 
املتفرج ازاء الفيضانات يف السودان

احتاد الصحفيني العرب يقدم مساعدة عاجلة 
لصحفيني لبنانيني تضرروا من انفجار بريوت

صحفي تركي يتعرض للضرب والتهديد بالقتل 

موظفو »بي.بي.سي« ممنوعون من التعبري عن آرائهم على مواقع التواصل
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الجزء الثاني

تونس/ متابعة الزوراء:
الوطنيتة  النقابتة  نظمتِت 
ومنظمة  التونستيني  للصحفيني 
مراستلون بال حدود وفرع تونس 
وقفتة  الدوليتة  العفتو  ملنظمتة 
تضامنية مع الصحفي الجزائري 
خالتد الدرارني،  املحكتوم بثالثة 

سنوات سجنا.
وياتتي ذلتك تزامنتا تزامنتا مع 
وقفة تضامنيتة مماثلة ُينظمها 
صحفيتون ونشتطاء ومحامون 
جزائريتون أمتام دار الصحافتة 
بالجزائر، شتارك يف هتذه الوقفة 

عدد الصحفيني و النشطاء.

وكانت محكمة جزائرية أصدرت 
حكمتا يف حتق خالتد الدرارنتي، 
الصحفتي ومديتر موقتع قصبة 
منظمتة  ومراستل  تريبتون، 
مراستلون بتال حتدود بالجزائتر 
10 أوت  و TV 5 Monde ، يتوم 

.2020

نقابة الصحفيني التونسيني 
حتتج ضد سجن الصحفي 
اجلزائري خالد الدرارني
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ثقافية

ت�ّم ترتيب اللق�اء عرب ش�بكة من الوس�طاء 
الذين لديه�م عالقة معها تمتد ملئات الس�نني 
ع�رب األجداد و األبن�اء و األحف�اد وكانت هي 
التي من طلب أجراء تلك املقابلة ألسباب قالت 

ستوضحها فيما بعد...
جلس�نا وحدنا وسط جباشة  يف بقعة نائية يف 
اله�ور، الحظت أنها كانت ترتدي قالدة ذهبية 
قديم�ة عليها كتاب�ات مس�مارية و مطعمة 
بحج�ر ال�الزورد والياق�وت, و بع�د أن أنهت 
ترسيح ضفائرها الخش�نة بمش�ط خش�بي 
قدي�م... أخرجت كيس�ا م�ن التب�ن و لفائف 
السكائر لتنفث الدخان عرب أنيابها املصفرّة. 

و بدأت بالتحدث ...
يسمونني الس�علوة أو جنية الليل والعديد من 
األسماء ولكن من بينها كلها أحب أن يدعونني 

باسمي القديم....) ليليت(
أردت مقابلتك ايه�ا الُصحفي كي أنقل للعالم 

مدى التعاس�ة التي أشعر بها بسبب ما يجري 
يف هذه البطائح التي أعيش فيها، فمنذ هروبي 
من أوروك خوفاً من بطش كلكامش  وأنا أهيم 
يف القفار و الصحاري اىل أن وصلت اىل األهوار، 
لقد كانت حقا جن�ات عدن كما يقولون عنها 
يف ذل�ك الوق�ت، أنواع م�ن النبات�ات والطيور 

والحيوانات ما ال يمكنك أن تتخيله.
عِش�قُت امل�كان، فق�ررت البقاء في�ه اىل األبد 
,كان هن�اك العديد من القرى و املدن الصغرية 
التي تتبع ملمالك أور وبابل و كنت أراقبهم من 
بعي�د و ه�م يبحثون عن األعش�اب الطبية أو 
ممارستهم لصيد السمك، لكنهم كانوا حذرين 
جدا من أن يتوغلوا يف املستنقعات النائية التي 

تمثل حدود منطقتي الخاصة.
مَضت آالف السنني و أنا أعيش بسالم، أعرتف 
أن طبيعت�ي الرشي�رة كان�ت تدفعني لخطف 
املوايش او االغن�ام من الحظائ�ر، صدقني أنا 

ال أق�وم به�ذا أال بداف�ع غريزة تنته�ي عندما 
أُشبعها، لكنني اكتشفت أنكم أيها البرش أسوأ 
من�ي.... أن لديكم غريزة للتدمري ال تنتهي أبدا 

وال تشبع.
ش�هدت العدي�د م�ن الرصاعات القبلي�ة التي 
دارت هن�ا ورأي�ت آالف الجثث و ه�ي عائمة 

وسط سكون الليل يف )نهر جاسم(.
و باملناس�بة، َعلِم�ُت يف الس�نوات األخ�رية أن 
هناك أنواعا من )السعايل( البرشية فاقتني يف 

مستوى القتل و الخطف.
يف إحدى املرّات كن�ت أرسق بعض الحليب من 
رضع )جاموس�ة( ألحد الصيادين ورأيت من 
خ�الل ج�دران كوخه�م القصبي أنه�م كانوا 
متحلقني ح�ول التلف�از ليش�اهدوا خربا عن 
)س�عالة( فجرت نفس�ها بني الن�اس مخلفة 
العدي�د م�ن القتىل حينه�ا تس�اءلت، ما هذه 
الغري�زة الت�ي تقتل به�ا تلك الس�عالة هؤالء 

الن�اس ان ل�م تك�ن تري�د أكلهم وق�د فجرت 
نفسها ؟؟ لكنني عرفت أنها تقتل، ولكن ليس 

لألكل.
ل�م أُِع�ر اهتماما ملا دار حويل من قتل وس�فك 
لدماء بني البرش فأنا يف النهاية كائن متوحش 
ومن خالل الرصاع الدائر بينكم منذ األزل يبدو 
اننا نتش�ارك يف هذه الصفة مع�اً، ما أهتم أنا 
ألجله و قلقة عليه جدا األن هو هذه البطائح، 

لقد ب�دأت بالجفاف بش�كل كب�ري و هاجرت 
الكثري من الطيور و ماتت العديد من النباتات 

النادرة يف هذه البقعة. 
أتعلم ماذا يعني هذا أيها الصحفي؟؟ ستتحول 
هذه األمكن�ة اىل صحاري، س�يموت كل يشء 

والناس ترتك املكان و تهاجر اىل املدن!
ارج�وك أيها الصحفي أنقل هذه املأس�اة عني 

أنا... السعالة... ليليت.

قصة قصرية 

الورشة النقدية لـ         تطرق أبواب رواية )الوجه اآلخر للضباب( للروائي الدكتور كريم صبح 
   

الزوراء / خاص
قب�َل الحديث ع�ن رواي�ة )الوجه اآلخر 
للضباب( للروائ�ي الدكتور كريم صبح 
الب�د م�ن التأكيد ع�ىل حقيق�ة نجدها 
غاية يف األهمية، وتش�كل حجر الزاوية 
يف ق�راءة أي عمل روائ�ي بعيدا عن كل 
األساليب التي يعتمدها البعض إلظهار 
مقدرته�م الفني�ة م�ن خ�الل تعاطي 
املصطلح�ات الوع�رة املطبوخ�ة داخل 
ال�ورش النقدي�ة والنظري�ات الت�ي ال 
تصل�ح أحيانا مقياس�ا لتقيي�م العمل 

الروائي.
الحقيق�ة الت�ي نريد تأكيده�ا تتلخص 
يف ان هن�اك روائي وهن�اك كاتب رواية، 
وهن�اك ناق�د وهناك معلم نق�د، وليس 
بال�رورة أن يكون املعل�م ناقدا، ومن 
خالل هذا املفهوم نستطيع التمييز بني 

االثنني.
الحقيق�ة الثانية التي يج�ب معرفتها، 
ه�ي ان الرواي�ة لعب�ة فني�ة خط�رية 
وكب�رية، وخطورتها تكم�ن يف وحدتها 
الش�املة ابت�داء م�ن منبعه�ا وحت�ى 
مصبه�ا، واذا م�ا حصل خل�ل يف بنائها 
العام فان هذا الخلل ينسحب عىل العمل 
الروائ�ي برمت�ه اذ  ال يشء يكتب بدون 
ه�دف، واذا ما انحرف�ت بوصلة الرواية 
عن املسار املرس�وم فان العمل الروائي 
يصيب�ه االنهيار وعنده�ا يضيع الخيط 

والعصفور.
وف�ق ما تقدم فالرواية ليس�ت ورش�ة 
ملعالجة املش�اكل واألزمات بقدر ما هي 
رص�د للوقائ�ع الت�ي يلتقطه�ا الكاتب 
ويخرجها لنا مدهش�ة س�اخنة شهية 

ووفق متطلبات العمل الروائي.

والرواية لها خصائصه�ا املعروفة رغم 
تش�عب مس�اراتها واختالق طرق 
بنائها، س�واء كان�ت )آلة مولدة 
للتأويالت( وف�ق رؤية )أمبريتو 
ايكو( أو حسب ما يراه ريكور: 
)الن�ص ال�رسدي ينطوي عىل 
، هما أفق التجربة الذي  أفقنينْ
يتج�ه نح�و امل�ايض، وأف�ق 
التوقع املستقبيل، وبه يهرّب 
وتصوراته(،  أحالمه  النص 
أو ان الرواي�ة ذاك�رة كم�ا 
يراه�ا الدكتور محم�د برادة، 
وع�رشات  اآلراء  مئ�ات  وهن�اك 
النظرات التي طرحت، وليس كل ما 
يقال قابل للسري عليه، وكل ما قيل وما 
يقال عن الرواية اال انها تبقى محتفظة 
بخصائه�ا وعنارصه�ا املعروفة، ومن 
خ�الل هذه الخصائ�ص يمكننا التمييز 
بني الروائي املحرتف وبني كاتب الرواية 
املبتدئ، والتفريق بني الناقد املتخصص 
ومعل�م النقد الذي ال يمل�ك القدرة عىل 

التوغل يف جسد النصوص.
لنع�د اىل رواية )الوج�ه اآلخر للضباب( 
للروائ�ي الدكت�ور كريم صب�ح، ونقف 
عىل بابه�ا، فالعنوان يق�ف يف املقدمة، 
والواجه�ة  الفوق�ي  الن�ص  ويش�كل 
التعريفية للنص الش�امل، ويملك داللة 
واضحة وتعالق مع النص الروائي، وعند 
قراءة الرواية نجد ان العنوان يس�هم يف 
صياغة الفض�اء املكاني، ويش�كل مع 
النص عالق�ة مركبة )داللي�ة ولغوية( 
)الوج�ه اآلخ�ر للضب�اب( يكش�ف عن 
وجود مقارنة بني طرفني يسريان أفقيا 
وعموديا مع سري أحداث الرواية، الطرف 
املتمث�ل يف مدين�ة )بطرس�ربج(  االول 
األول  الط�راز  م�ن  س�ياحية  )مدين�ة 
وع�روس امل�دن الروس�ية بالفعل( ص 
10 ، والطرف الثاني يتمثل يف دمش�ق ) 
كم مرت عيّل صباحات موحش�ة، حبىل 
بالوج�ع يف دمش�ق( ص 136 . )ص�ار 
وطني لقمة س�ائغة، دمشق برمزيتها 
املعنوي�ة والسياس�ية والحضارية هي 

قلبها النابض( ص 136 .
الفضاء املكاني املمتد بني )بطرسربج( 
وبني )دمشق( كان مرسحا لكل أحداث 
الرواي�ة، وبه�ذا يك�ون )الوج�ه اآلخر 
للضب�اب( ق�د أّدى وظيفت�ه من حيث 

الترصيح والتلميح.
االهداء:

ليس هن�اك ضوابط تتحك�م بموضوع 
االه�داء، ولكن�ه يف كل االح�وال يمنحنا 

عالم�ة م�ن عالم�ات مه�ارة الكات�ب 
الفني�ة، فاإلهداء يكون احيانا عتبة من 
عتب�ات الن�ص، وهو يختل�ف من حيث 
داللت�ه باختالف النص�وص، فكثريا ما 
ن�رى االه�داء يف األطاري�ح ينح�رص يف 
دائرة الش�كر والعرفان لألستاذ املرشف 
أو للوالدي�ن والزوج�ة واالبن�اء ... الخ( 
ويف الرواي�ة يختلف فه�و يدل عىل ذوق 
املؤلف، ويك�ون بمثابة البه�ارات التي 
تفتح الش�هية للدخ�ول اىل النص، ففي 
رواية )الحب يف زم�ن الكولريا( للروائي 
غابرييل غارس�يا ماركيز جاء االهداء : 
)اىل زوجت�ي مرس�يدس. طبعا( وكلمة 

)طبعا( كان لها دهشة لدى املتلقي.
يف رواي�ة )الوج�ه اآلخ�ر للضباب( كان 
االه�داء :)اليه�ا... بطلة م�ن حكاية ال 
تش�به الحكايات... ملحمة جديدة ربما 

بدأت وأنا أكتب هذه السطور( فاإلهداء 
هن�ا ال يمك�ن فصله عن مت�ن الرواية، 
وفيه م�ن الرمز املس�تملح ال�ذي يقف 
عنده القارئ متأم�ال فيه )اليها( كانت 
واضح�ة )ملحم�ة جدي�دة ربم�ا بدأت 
وأن�ا أكت�ب س�طوري ه�ذه( فيها من 
االش�ارة م�ا يجعل الق�ارئ متأمال وقد 
دهمته رغب�ة يف معرفة ما يحصل، كما 
ان االش�ارة )اليها( كانت منسجمة مع 

املضمون ومثرية لالنتباه.
عتبة االستهالل 

تمث�ل عتبة االس�تهالل الخي�وط األوىل 
للنس�يج الرسدي، وهي مفتاح الدخول 
اىل عالم الرواية املتشعب، وأول لقاء مع 
الق�ارئ، وهي الخطوة الصعبة للدخول 

فان اجتازها بمهارة عالية سهلت عليه 
الخطوات الالحقة، سنلقي نظرة رسيعة 
عىل ه�ذه العتبة من خالل الجملة االوىل 
لرواية )الوجه اآلخر للضباب( : )فطنت 
ايف�ا اىل األمر ليل االم�س، ها هي تقدم 
علي�ه يف صباحه�ا ه�ذا بنج�اح كبري( 
ص7، نجد ان عتبة االستهالل متداخلة 
مع الرسد، كشف االستهالل الشخصية 
)ايف�ا(  جه�د  دون  للق�ارئ  الروائي�ة 
ودون اطن�اب يس�تغرق عدة صفحات، 
والكات�ب ل�م يخ�رت الضم�ري )فطن�ت 
اىل االم�ر( وانم�ا اختار االس�م الواضح 
)ايفا(, وهذا االس�تهالل يذكرنا برواية 
الغري�ب للروائ�ي الب�ري كام�و : )اليوم 
ماتت أمي( وهن�اك الكثري من الروايات 
التي اعتمدت هذا النوع من االس�تهالل 
: )فطن�ت ايفا اىل االمر ليلة أمس( فهنا 

الش�خصية )ايف�ا( تس�ري بخ�ط مواز 
للزم�ن ) ليلة أمس ( وايف�ا وليلة امس 
دخ�ال اىل قلب الرسد ، وم�ن يقرأ رواية 
بلزاك ) طبي�ب الريف ( يدرك دون جهد 

العالقة املشرتكة بني االستهاللني.
املكان يف الرواية :

اس�هّم امل�كان يف رواية ) الوج�ه اآلخر 
للضب�اب ( يف خل�ق الفض�اء الروائ�ي ، 
واس�تطاع الكاتب من جع�ل املكان اداة 
فعال�ة لحرك�ة الش�خصيات ) البي�ت 
الخش�بي الكب�ري يض�م باحة واس�عة 
وحديق�ة غناء ( ص26 . ) الصالة اثرية 
اىل أنف�س الجمي�ع ، وه�ي تحتوي عىل 

أريكتني متقابلتني .. الخ ( ص 27 .
ل�م يلج�أ اىل اس�تخدام الرم�وز للداللة 

ع�ىل االمكنة، وانم�ا كان الجهد منصبا 
عىل اس�تخدام الوصف لتحريك االمكنة 
املكش�وفة مس�تعينا بالص�ورة الفنية 
م�ن أجل ارس�ال اش�ارات واضحة عىل 
مصداقي�ة املكان الذي يتح�دث عنه . ) 
قال لها بعد ان صارا يف منتصف ش�ارع 
الش�ارع  ان  التاريخ�ي   ) انيفس�كي   (
يس�تحق ان يك�ون مس�تهل جولتهما، 
رشح لها كيف انه اكثر ش�وارع املدينة 
ش�هرة، وملاذا هو مزدحم دائما بالناس 
.. ال�خ( ص 86. الوض�ع املكان�ي هن�ا 
اصب�ح مح�ركا للم�ادة الحكائي�ة وما 
تحمل�ه من اح�داث مث�رية ومحفزات، 
فهو يمثل شبكة متداخلة من العالقات 

وليس مكانا جامدا لوقوع االحداث.
)ح�ي س�فيتا( أح�د االحي�اء الهادئ�ة 
يف العاصم�ة، أغلبي�ة مباني�ه عمارات 
س�كنية بعضه�ا قديم واآلخ�ر حديث، 
التغيري السيايس املدوي يف انحاء روسيا 
شغل الناس مدة طويلة، كرستينا التي 
أحزنه�ا التغي�ري ذاك، س�كنت وابنته�ا 
الوق�ت، لك�ن  الح�ي بع�ض  روزال�ني 
روزالني التي دخلت املدرس�ة منذ أشهر 
ال تفهم بالسياس�ة، لذلك ليست معنية 

بها ( ص70 .
اس�تطاع الروائ�ي الدكت�ور صب�ح من 
تحوي�ل املكان م�ن وضع�ه امليكانيكي 
اىل م�كان ديناميك�ي يض�ج بالحركة، 
واالخت�الف )ح�زن كرس�تينا( وع�دم 
اهتم�ام )روزالني( بما حدث من تغيري، 
وتأث�ري الضج�ة املدوي�ة بفع�ل التغيري 
الس�يايس عىل املكان،  فل�و بقي املكان 
عىل شكله الهنديس كمكان لفقد تأثريه 
وتفاعله، وأصبح مجرد خلفية س�اكنة 

مهمتها عرض االحداث عليها.
معظم االمكنة ال�واردة يف الرواية كانت 
ومعان�اة وهواج�س  حامل�ة ملش�اعر 
الش�خصيات، متفاعل�ة م�ع االحداث، 
مخرتقة لالثن�ني، والجميع منصهر مع 

البعض اآلخر لخلق الفضاء الروائي.
ومعظ�م االمكن�ة يف الرواي�ة ل�م تك�ن 
امكنة مجازية، أو اداة من ادوات الزينة 
والزخ�رف، وانم�ا كانت امكن�ة فاعلة 
ومتفاعل�ة ومتحرك�ة يف عملية ظهور 
الش�خصيات واالحداث، فه�ي امكنة ال 
تعرف الحياد، وانما ه�ي امكنة روائية 
ت�م تصويرها بعدة عدس�ات ومن عدة 
زوايا ومن خالل أجهزة تصوير منحتنا 
القناع�ة ب�أن األماك�ن ن�اس والن�اس 

أماكن.
) للحديث تتمة (
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ومحزٌن أن تنفجر املجرة

تهوى النجوم هكذا محرتقة

بل والغيمات رصعى

لكنه املطر

يمد كفه الرحيمة

كي يبدأ كل يشء من جديد

ومن رماد يتخلق

أديم ثرى

وتنتفض النجوم وليدة وتقطع حبلها الرُسِّى

ومن جديد 

ُتقبِّل أمها املجرة

ترضُع رسها

تعانُق القمر

نشري إليهما ونفرح

يتها “فريحًة”  هي نجمتي  سمَّ

رفيقة الطفولة يف السما

بأصابع من نور نكتب

عىل قطرات األمطار

عىل نوافذ غيومها ألق

عىل األفق السالُم ويف الناس املرسة.

مطـــــر

نَح الورَد العزيَز ِدماَءنا  لِكي نمنْ
التي تضيُع دوَن وجوِهنا يف الحدائِق
لننْ نهُرَب إىِل أَحشاِئنا الغزيرَة الذَّائبِة
ِم حياٍة عاطلٍة يقِبُضها حديٌد  يف وهنْ

تائِم.! غاضٌب بالَّلعناِت والشَّ
فربُد املتاهِة والنُّعاِس ِطلنَْسُم أَيِّ وجٍه 
يعرتِينا يف الِغياِب عن التِّالَواِت الذَّبيحِة
التي كانتنْ تنِشًدنا كعقٍم وأُضحياٍت.!

حيُث الُفقاعُة قلعٌة قصيٌَّة لِخاتمِة سمكٍة 
جِن القديِم  تموُت يف الربِّ عنَد مَؤبِد السِّ

: لِكلِّ يشٍء قاحٍل من ِعظاِم الُحبِّ
-  لِقصائَد حجريٍَّة يف قلِب دماراٍت سخيٍَّة.

-  لِِذكرى نائمٍة باعِتزاٍز يف حقائِب العناِكِب.
-  لِِبالٍَد نحيفٍة تناُم موجوعًة يف ُثقوِب ناياٍت. 
-  لِوجوٍه شاختنْ عىل خشِب يِئُّ يف نواويَس.
-  لُِزهوٍر يِبستنْ مَع ِمزِق األَرواِح يف األَزياِء.

-  لِمالَذاٍت تفرتُِش فراشاٍت قتيلًة دوَن أَخطاٍء. 
-  لُِعيوٍن ُتمُطُر صرباً أَخرياً بُحلنٍْم عىل الجليٍد. 
-  أِلَجراٍس صمَتتنْ كأَنكَى ما علينِْه رسُّ لِساٍن.
-  لِتصاويَر تأَكسَد غيُمها يف ِذكرى الِجراٍح.
َم يف وحدِة الهالٍَك. -  لَِصفَصاِف جماٍل تهشَّ

اعاِت. -  لِموٍت شيٍِّق يقفُز َحكينْماً بغفلٍة السَّ
-  اِلِنِتحاٍر يكرِسُ أَقفاَل ُخلوِد يف برٍد وِغناٍء.

-  لِنوٍر يدُخُل ُمنَهِمكاً إىِل أَريكِة بهاِء اللِه.
مٍع. -  لوطٍن َملكيِّ ُمعوجِّ يف ُجمهوريَّاِت الشَّ
 . -  لِنهاياٍت ورِدِة الخواتيِم يف ِقصِص الُحبِّ
!. -  لِهذا املوِت الجديِد مَع أَشياِئنا يف الوباءنْ

ِنهاية أخرى للنهاية
فهمي الصالح

عمار محيد مهدي

مقابلة مع سعالة...

قصيـــــدة

د. عزة بدر

نص الشاعرة
دفة..!~ ~ ما بعَد الصُّ

..................
كيف نسّميها ُصدفة...

وبقايا سريِتَك الّذاتّيِة
تسلّقتنْ أعايل دهشتي..!؟

وهذا التدافُع الّشهيُّ ..
بنَي الّنبض...

ماذا نسّميِه...محُض صدفة..؟!
***

كذّبتنْ�َك قضم�ةُ التف�اِح املصلوب�ُة
عىل صدِر اللقاِء

ولعنتَك مراًرا
رصخة الشوق الهائمة...

تململتنْ أغصاُنَك الغّضُة بنَي يدّي
وَنَضجتنْ مرًة واحدة..!

عندما غرسُت لساَن سؤايل
بني عقدِة جبينك...

وسألُتك...كيف؟؟
كيف توقُف شتائَم

... بملِء الحبِّ
هزَمها جداُر الّناِر حوَل شفتيَك...

وما توقفت...!
كيف؟!

***
ما بعَد الصدفِة...

ل�ن انث�رَ املل�ح يف زواي�ا جنون�ك...
و أنَت ُتلقي تعاويَذُه عىل روحي

بال بسملٍة...
تتهافُت ردوُدَك 

املصابُة بحّمى الّشوِق
و تتبُع خيطي األبيَض

الواصَل بنَي ُجموِح الّنحِر
وتمرِّد الّروِح...

***
لن ينجَو من واقعِة الّشهِد أحٌد

ويف القعِر مس�تقٌر لنا
يبدأ بش�امِتَك الس�مراِء...

وينتهى بقطاٍف دافٍئ
تفجرّتنْ أنهاُرُه خلَف أوردتي...

........
منال دراغمة-فلسطني

القراءة االنطباعية للقصيدة
حقيقة نحن أمام ن�ص يخلق روح التمرد 

عىل ذاته و عىل واقعه
و هدي�ر  العاطف�ة  فهن�ا نالح�ظ س�مو 

جريانها
وه�ذا واضح م�ن العتب�ة العنواني�ة التي 

جعلت من الصدفة بوابة لتطل عىل النص 
لكن املثري هو كمي�ة التوابل التي وضعتها 
الشاعرة يف تلك الصدفة حتى جعلت املتلقي 

بملء فضوله يسأل 
ماذا بعد الصدفة؟ 

الصدفة يف معناها هي الحدث أو األمر الذي 
يحدث دون توقع

و بما أنها جعلت حالة من غليان السؤال يف 
العتبة العنوانية 

فاملتلق�ي لبس�ه داء الفض�ول وتاب�ع بكل 
شغفه إىل مقدمة النص

النص يمكن أن نقسمه ملقطعني
ماقبل الصدفة

و ما بعد الصدفة
يف املقط�ع األول ت�رب الش�اعرة كلم�ة 

الصدفة عرض الحائط
تكذب ذاتها تكذب الزمان و املكان و األشياء 

التي كانت تتدفق يف لحظة الصدفة
وهنا احرتافية صنع املشهد

فالحال�ة العاطفية التي تمر بها الذات هي 
تمتلك عىل رؤية صناعة الحدث ببصريتها

وكأنها تقول ال مكان للصدفة يف اللقاء 
فكل يشء مفضوح 

و الش�وق يهي�م لينثر عط�ر الحقيقة عىل 
السطور

الحظوا كيف تظهر عمق بصريتها
و عدم تصديقها لكالسيكية الصدفة

الدالئل
كذبتك قضمة التفاحة
لعنة... الشوق الهائمة

تململت أغصانك الغضة بني يدي
ونضجت مرة واحدة

الوس�ائل اس�تنطاق اتبعته�ا حتى يعرتف 
الهائم بأنها ليست صدفة

عندم�ا غرس�ت لس�ان س�ؤايل ب�ني عقدة 

جينك... وسألتك كيف... 
كيف توقف شتائم بملء الحب

هزمها جدار النار حول شفتيك
وما توقفت... 

كيف؟! 
هن�ا نالحظ كيف أنها تس�تخدم حاس�تها 

السادسة يف استنطاقه
وبأسلوب تصويري عايل اإليقاع

ه�ذا  م�ع  املس�كني  ه�ذا  أدق  وبمعن�ى 
االستجواب سيتصبب عرقا ههههه

إن كيدهن عظيم
الحظوا كيف دخلت إىل املقطع الثاني وهي 

ب�كل ثقته�ا تق�ول 
لن ينجو... 

فالس�قوط يف الح�ب م�ن أصع�ب أن�واع 
السقوط ألنك تتلذذ وأنت تسقط

الحظوا حرفي�ة تصويره�ا لنت�اج الح�ب
 ويف القعر مس�تقر لنا... 

والخاتمة كانت مدهشة و محلقة بأجنحة 
الخيال

يبدأ بش�امتك الس�مراء
الش�امة ه�ي العالم�ة الفارق�ة و املميزة 

للجسد
وهنا تشري شاعرتنا إىل دالالت أبعد

فمع الحب يبدأ تاليش االسم و املكانة واملال 
و ووو

ويبدا تدفق نبض واحد يصنع جماال لدرب 
الوريد أىل القلب

فالوريد هو الوعاء الدموي الذي ينقل الدم 
الفاسد إىل القلب

وهذا مش�هد خالق
فكل املشاكل تتالىش حني يؤمن كل شخص 

باآلخر ويسخر كل إمكاناته ليسعده 
نثري�ة محلق�ة باإلحس�اس هن�ا مش�هد 
الصدف�ة و إيق�اع يتدف�ق بعذوب�ة اللحن 
و كأنن�ا أم�ام كونش�ريتو فص�ل الربي�ع 
لفيفال�دي نتربع�م مع تدف�ق كل صورة و 

مشهد.

قراءة انطباعية يف نص ما بعد الصدفة للشاعرة منال دراغمة
أحمد اسماعيل



 يصدُر جسم اإلنسان تحذيرات وإشارات 
تنب�ه لوج�ود خلل م�ا أو م�رض معني، 
فم�ا هي أهم العالم�ات الخاصة بروائح 

الجسم التي ينبغي االلتفات إليها؟
رائح�ة نف�س تش�به رائح�ة الفاكهة.. 

السكري
إذا كان�ت رائحة أنفاس�ك تش�به رائحة 
الفاكهة التي نضجت وبدأ وقت تعفنها، 
فقد تكون هذه اإلشارة تنبيها للشخص 

أنه مصاب بداء السكري.
رائحة القدم السيئة.. فطريات

جميعنا معرضون للتعرق بعد ممارس�ة 
الرياض�ة، لك�ن إن كان لقدم�ك رائح�ة 
كريهة باس�تمرار، فمن املمكن أن يكون 
الس�بب اإلصاب�ة بالفطري�ات. التع�رق 
يع�زز وج�ود الفطريات يف الق�دم، فهي 

تحب األماكن الرطبة.
رائحة براز كريهة.. حساسية لالكتوز

يتع�رض البعض لحساس�ية م�ن مادة 
الالكت�وز املوج�ودة يف الحلي�ب. ترس�ل 
األمع�اء الدقيق�ة الالكت�وز مب�ارشة إىل 
األمع�اء الغليظة. هن�اك يتخمر بتكوين 
غ�از ق�وي، وي�ؤدي إىل انتف�اخ البطن، 

واإلسهال، وتشنجات البطن والغثيان.
رائحة الفم الكريهة.. أسباب متعددة

الف�م  لرائح�ة  عدي�دة  أس�باب  هن�اك 
التهاب�ات الجي�وب األنفي�ة،  الكريه�ة: 
والتهابات الحل�ق أو التهاب اللوزتني أما 
يف حالة متالزم�ة انقطاع النفس يف أثناء 
الن�وم، فإن رائح�ة الف�م الكريهة تنجم 
بش�كل غري مبارش عن توقف التنفس يف 
أثناء النوم ليال. يعاني عادة األش�خاص 
املصاب�ون م�ن الش�خري بش�كل خاص 
بص�وت عال من ه�ذا املرض، م�ا يؤدي 
إىل جفاف األغش�ية املخاطي�ة. البكترييا 
التي يمكن أن تستقر بعد ذلك هي سبب 

رائحة الفم الكريه.
رائح�ة الب�ول الكريه�ة… التهاب�ات أو 

حىص
هناك عدة أس�باب لرائحة البول الكريهة 
قد تكون التهابات أو بس�بب انس�داد يف 

مجرى البول أو بسبب وجود حىص.
يف النهاية ال ب�د من التذكري بأهمية عدم 
تن�اول أي دواء بمف�ردك، وم�ن الواجب 
مراجعة الطبيب فورا لتش�خيص املرض 

يف حال وجود أي شكوك.

لو أردن�ا التحّدث عن إيجابي�ات الصداقات 
التي تكوّنينه�ا يف العمل ملا وصلنا اىل نهاية 
وه�ي يف التأكيد أق�ّل بكثري من س�لبياتها، 
ولكن ه�ذا ال يعني أبداً أّن ه�ذه الصداقات 
ال تع�رف الح�دود وذل�ك ألّن ميادين العمل 
تختلف عن امليادي�ن االجتماعية والعالقات 
املنافس�ة  االنس�انية م�ن حي�ث ترشي�ع 
واالناني�ة وح�ّب النف�س فيه�ا. ل�ذا كي ال 
الحي�اة  خصوصي�ة  بحائ�ط  تصطدم�ي 
املهنية اكتش�في ما هي الحدود التي يجب 

أن تلتزمي بها مع الصديقات يف العمل! 
- املعلومات الخاّصة: رغم أّن الصديقة هي 
م�رآة الروح ولكن هذا ال يعني أّنك ممنوعة 
ع�ن االحتفاظ بع�ض املعلوم�ات الخاصة 
فيك لنفس�ك خصوصاً يف دوائر العمل. كما 
تعلمني ف�إّن الرواتب ليس�ت نفس�ها لكّل 
املوظفني وحني ُيطل�ب اليك من قبل االدارة 
أال تبوح�ي براتب�ك فه�ذا لي�س كالم عابر 
يج�در ب�ك االلتزام ب�ه كي ال تغ�ذّي الغرية 
بني املوظفني وتكش�في معلومات ليس�ت 
خاص�ة بك وح�دك. فاملال ال�ذي تتقاضيه، 
املشاريع الرسية التي تقومني بها وأفكارك 
الت�ي تنوين تطويرها كلّه�ا مواضيع تقف 

الصداقة يف العمل عندها.  
-  التضحي�ة: إن كن�ت يف حيات�ك العادي�ة 

مس�تعّد ألقىص درج�ات العطاء لحس�اب 
صديقات�ك فف�ي العمل ال تنطب�ق القواعد 
نفس�ها. ليس مطلوب من�ك أبداً أن تضّحي 
بفكرة ملكك أو بمهّمة يمكنك إنجازها كي 
تتقّدمي وتح�رزي الرتقية لصالح صديقتك 
الت�ي برأيك أيضاً تتمّنى ل�و تحرز الرتقية . 
من جه�ة أخرى ال يمكنك أيض�اً أن تطلبي 
من صديقتك يف العمل أن تضع مس�تقبلها 
املهني جانباً كي تدعمك أنت، فحيث ترتفع 
حّد’ املنافسة هذه القواعد ليست منطقية. 
- الخط�ط املس�تقبلية: ونقص�د هن�ا أي 
م�رشوح تط�رح ب�وادره يف أروق�ة العم�ل 
لتس�لّمك منصب جديد أو فكرة طرح عليك 
تنفيذه�ا أو الف�رص الت�ي تبحث�ني عليها 
خارج�اً، كالبحث عن عم�ل جديد والتفكري 
يف املغ�ادرة. عن ه�ذه املعلوم�ات بالضبط 
علي�ك التكّت�م حّتآ أم�ام صديق�ات العمل 
فه�ذا ال يع�ّد خب�ث أو خيانة البّت�ة بل يعّد 
من باب الحيطة والحذر، أوالً ال يناس�بك أن 
ينترش الخرب بني الزمالء قبل أوانه الرسمي 
والصحي�ح م�ن جه�ة أخرى نخ�ى عليك 
م�ن الصدمة التي ق�د تتعرض�ني لها حني 
تكتش�فني غ�رية صديقت�ك املحتمل�ة مّما 
س�تخربيه لها ومحاولتها ثنيك عنه وتغيري 

رأيك.
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حنو مستقبل افضل...هلاله
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ملشاهدِة الرسوم املتحرّكة أو افالم الكرتون فوائدها ومتعتها الخاصة. 
لكن، عندما تتخّطى هذه املش�اهدة حدود االهتم�ام لتصل إىل مرحلة 

اإلدمان، تختلف النظرة إليها يف شكل كيّل.
فالكرت�ون اليوم جزٌء أس�ايس من حياة الطف�ل. والكثري من األمهات 
يرتكن صغارهّن مس�ّمرين أمام الشاش�ة لس�اعات حتى يتمكّن من 

التفرغ ألعمال املنزل أو نشاطاتهّن الخاصة.
وإن كن�ِت إحدى ه�ؤالء األمهات، فالوق�ت قد حان لُتعي�دي النظر يف 
ترصفاتِك وترِصيف عن طفلِك اإلدم�ان الذي يفتُك بنمّوه وفكره وحتى 

خياله، حسبما تفيد به الدراسات.
ولكي نس�اعدِك يف حس�م أمرِك بهذا الش�أن، ارتأينا بأن نستعرض لِك 
فيما ييل جزءاً ولو بس�يطاً من األثر السلبي الذي يرتكه إدمان صغريِك 

عىل عالم الرسوم املتحركة أو الكرتون:
الكرتون ُيضعف التقّدم اللغوي لطفلِك

معظ�م أفالم الكرتون يلجأ إىل مف�ردات وكلمات غري صحيحة وبعيدة 
كل البع�د عن أصول اللغة. واألرجح أن يحاول طفلِك كأكثرية األطفال 
تقليد ش�خصياته الكرتونية املفضلة بدالً من الرتكيز عىل ما ُتحاولني 

واملعلّمني يف املدرسة تلقينه إياه.
الكرتون ُيسّبب لطفلِك مشاكل يف النظر

يمكن لتعرّض طفلِك املس�تمر ألشعة التلفزيون أو الكومبيوتر القوية 
أن تؤثر يف نظره وتسّبب له املشاكل عىل املدى الطويل.

الكرتون ُيخّفف من نشاطات طفلِك الجسدية
يمكن لإلدمان عىل الكرتون أن يحجب عينّي طفلِك وصحته عن أهمية 

النشاط البدني واللهو مع األطفال اآلخرين يف أحضان الطبيعية.
الكرتون يؤّثر يف سلوكيات طفلك

يمك�ن لتمضي�ة الطفل وقتاً طويالً يف مش�اهدة الكرت�ون أن يزرع يف 
نفس�ه ح�ب العزل�ة وعدم االك�رتاث ملا يج�ري من حوله م�ن أحداث 

وأمور.

الكرتون يؤّثر يف عادات طفلِك الغذائية
يف اإلجم�ال، يأب�ى األطفال املدمنون ع�ىل الكرت�ون إالّ أن يأكلوا أمام 
شاش�ة التلفزيون، ما يخلق لديهم عادات غذائية سيئة تستمر معهم 

مدى الحياة.
الكرتون يقتل الجانب االجتماعي من حياة طفلِك

يؤث�ر اإلدم�ان يف الرس�وم املتحرك�ة يف الجانب االجتماع�ي من حياة 
طفل�ِك، بحي�ث يفقد كل اهتم�ام باللعب م�ع األطفال يف مثل س�نه. 
وهذا ما قد ُيس�بب له مشاكل كبرية حني سيكرب وُيضطر إىل االختالط 

باملجتمع والناس.
الكرتون يزرع العنف يف نفس طفلِك

إّن التقدم الذي ش�هدته أف�الم الكرتون يف يومنا هذا، يرتك أثراً س�لبياً 
كبرياً يف شخصية الطفل ويعّوده عىل مشاهد العنف وترّصفات العنف 
التي قد يس�عى يوم�اً إىل تطبيقها ع�ىل أرض الواق�ع. وعندها تكون 

الكارثة!

ب�دالً ِمن رصف الكثري من النقود عىل مناديل التنظيف املبللة، 
يمكنك بس�هولة صنعه�ا يف املنزل والتوفري يف ه�ذا البند الذي 

أصبح مهم جداً يف حياتنا اليومية .
مناديل مبللة الستخدامات األطفال

س�تحتاجني إىل: علبة مناديل مبللة قديمة أو علبة بالستيكية 
له�ا غطاء ويمكنك عمل قطع صغ�ري يف الغطاء لتتمكني من 

الوصول إىل املناديل .
قم�اش الفاني�ال الرقي�ق مقط�ع إىل مربعات بحج�م املناديل 
ورصيهم يف علبة املناديل وال تستخدمي املناديل الورقية ألنها 

تكون خشنة عىل برشة الطفل .
مناديل لتنظي�ف مؤخرة الطفل  1 كوب ماء . 1 ملعقة كبرية 
من ش�امبو األطف�ال . 1 ملعقة كبرية من زيت ج�وز الهند . 
امزج�ي املكون�ات معاً يف وعاء ث�م صبي املزيج ع�ىل املناديل 
وغطى العلب�ة . اتركي املناديل لتنقع ملدة بضع س�اعات قبل 

استخدامها.
 مناديل مرطبة ولطيفة عىل برشة الطفل

 1 كيس ش�اي الكاموميل )البابونج( . 1 ملعقة صغرية زيت 
الل�وز . 1 ك�وب ماء س�اخن . انقعي كيس ش�اي الكاموميل 
يف ك�وب املاء الس�اخن ملدة 30 دقيقة ، ث�م تخليص من كيس 
الش�اي. ضيفي الزيت إىل ش�اي الكامومي�ل وامزجيه جيداً . 
صبي املزيج ع�ىل املناديل وغطى العلبة. اتركي املناديل لتنقع 

ملدة بضع ساعات قبل استخدامها .
مناديل مبللة الستخدامات التنظيف املختلفة

 س�تحتاجني إىل : علب�ة حف�ظ طعام بالس�تيكية دائرية ذات 
غطاء . بسكني اقطعي شكل “X” عىل سطح الغطاء لتتمكني 

من إخراج املناديل املبللة من خالله .
منادي�ل الحمام )اخت�اري نوع جيد ليكون مناس�با ويتحمل 

استخدامه يف التنظيف( .
½1 كوب خل أبي�ض . ½1 كوب ماء. امزجي الخليط جيداً ثم 
صبيه عىل املناديل وغط�ى العلبة. اتركي املناديل لتنقع خالل 
الليل قبل استخدامها. مناديل مطهرة ½2 كوب ماء . ½ كوب 
ديت�ول. امزجي الخليط جي�داً ثم صبيه ع�ىل املناديل وغطى 

العلبة . اتركي املناديل لتنقع خالل الليل قبل استخدامها .
مناديل لتنظيف الزجاج

 ½ ك�وب كح�ول . ½2 كوب ماء . 2 ملعق�ة كبرية خل أبيض. 
امزج�ي الخليط جيداً ث�م صبيه عىل املنادي�ل وغطى العلبة . 

قبل استخدامها .اترك�ي املنادي�ل لتنقع خ�الل الليل 

سلوكيات

تدبري منزلي

كيفية صنع مناديل التنظيف املبللة باملنزل

١- البطاطا
البطاط�ا م�ن أفضل األطعم�ة التي تس�اعدك عىل 
تقوية مناعة الجس�م، كما أنه�ا مفيدة يف الحفاظ 

عىل مرونة البرشة والجلد. 
فكلما زادت قوة البرشة، كلما أصبحت عائقا منيعا 
لدخول البكترييا واألمراض إىل الجسم! لهذا اهتمي 
بتناولها باس�تمرار وتحضريه�ا ألرستك بأكثر من 

طريقة.
٢- الزبادي

يحتوي الزبادي عىل معادن طبيعية تحارب البكرتيا 
والجراثي�م يف األمع�اء. وفق�ا لبع�ض الدراس�ات، 
ف�إن االس�تهالك اليومي للزبادي يع�زز من املناعة 

الطبيعية لجسم اإلنسان. 
إذا كن�ت ال تحبني تن�اول الزبادي الخ�ام، فيمكنك 
إضاف�ة بعض الفاكه�ة عليه 
أو  الت�وت  مث�ل 
أو  الفراول�ة 

يمكن�ك 

إضافته إىل مرشوبات الس�موثي أو تجربة الزبادي 
اليوناني. 

٣- املرشوم
يف امل�رة القادم�ة عندم�ا تطلب�ني البيت�زا، تأك�دي 
م�ن أنه�ا مليئ�ة بامل�رشوم، حي�ث أنه م�ن أفضل 
الخرضاوات الطبيعية التي تعمل عىل تعزيز وتقوية 

مناعة الجسم. 
إضافة لذلك، فإنه يعمل كالسحر يف قتل الفريوسات 

والبكرتيا ومنع اإلصابة بنزالت الربد.
٤- التفاح

لق�د صدقوا عندم�ا قال�وا “تفاحة يف الي�وم تبقي 
األطباء بعيدا عنك” فإن التفاح غني باملواد املضادة 
لألكس�دة ويح�ارب العدي�د من األم�راض وله دور 

كبري يف تقوية املناعة. 
إىل جان�ب هذا ف�إن التفاح يعمل عىل ع�الج التوتر 
الذي يعد أحد األسباب الرئيسة وراء نقص املناعة.

٥- شوربة الدجاج بالنودلز
هل تبحثني عن سبب صحي لتناول شوربة الدجاج 
بالنودلز؟ حس�نا، ش�وربة الدج�اج بالنودلز تمنح 
الجس�م ما يحتاجه من السوائل الطبيعية كما أنها 
تساعد عىل عالج نزالت الربد وبالتايل تقوية املناعة، 

تعريف كيفية عمل شوربة الدجاج بالخطوات.
٦- الشاي

س�واء كان الش�اي أخ�رض أو أحمر، ف�إن تناوله 
باس�تمرار يس�اعد عىل تقوية املناع�ة خاصة أن 
الش�اي غن�ي باملواد املض�ادة لألكس�دة كما أنه 

يحفظ الرتطيب الالزم يف الجسم.

٧- العسل
فوائد العس�ل ال نهائية، ومن ضمنها تقوية املناعة 

ومحاربة العدوى والبكرتيا والفطريات. 
لتحقيق أقىص استفادة من العسل، تناويل ملعقتني 
منه يومي�ا أو اضيفي له قليل م�ن عصري الليمون 
ك�دواء طبيعي للوقاية من األنفلونزا أو تناويل كوب 

من املاء الدافئ املمزوج بالعسل.
٨- الحمضيات 

بالتأكيد جميعن�ا نعلم أن الحمضيات مثل الليمون 
والربتقال واليوس�في والجريب فروت من الفواكه 

التي تعمل عىل تقوية املناعة بشكل كبري. 
فهي تعد أول يشء نلج�أ إليه بمجرد اإلصابة بنزلة 
برد بسيطة، حيث يساعدك فيتامني يس عىل زيادة 
ك�رات ال�دم البيضاء الت�ي تس�اعد يف مكافحة أي 

مرض يهاجم الجسم. 
وال�ذي يمكن�ك تناول�ه بالطريق�ة الت�ي تحبيه�ا 
س�واء كم�رشوب أو بإضافة الليم�ون إىل األطعمة 

التقليدية.
٩- الفلفل األحمر

 إن كنت من محبي تناول الخرضوات التي تساعدك 
يف تقوي�ة مناع�ة جس�مك فليس هن�اك أفضل من 
تن�اول الفلفل األحمر، ألنه يحت�وي عىل ٣ أضعاف 
الكمية من فيتامني يس يف الربتقال وبالتايل فهو من 
الخرضوات األساس�ية التي يجب ان تتواجد بطبق 

السلطة املوجود عىل سفرتك. 
كما أنه يحتوي عىل البيتا كاروتني الذي يس�اعد يف 

الحفاظ عىل صحة البرشة والعينني.

توصل�ْت دراس�ة جدي�دة إىل أن التدخ�ني ق�د يغري 
الجين�ات بطريق�ة تخلق املزيد من نق�اط الدخول 

الخلوية لفريوس )كورونا(.
ووجد علماء أسرتاليون أن تدخني 3 سجائر فقط، 
يمكن أن يؤدي إىل موجة من النشاط املتزايد يف جزء 
 ..ACE2 الجينوم، الذي يرمز لربوتني يعرف باسم

ويقع الربوتني عىل س�طح العديد من أنواع الخاليا 
املختلفة يف جسم اإلنسان، بما يف ذلك األنف والرئتان 

واألوعية الدموية.
ويش�به ACE2 “قفل” مفتاح الفريوس التاجي - 
الربوتني الش�ائك - الذي يس�مح للفريوس بدخول 

الخلية واختطافها.
ووج�د العلماء أيضا دليال عىل أن التدخني الس�لبي 
 ،ACE2 يمك�ن أن يكون له تأث�ري مماثل عىل خاليا

لدى األطفال الصغار أيضا.

ويأت�ي ذل�ك بع�د أن وج�دت دراس�ة أُجري�ت يف 
أغسطس، أن الس�جائر اإللكرتونية تزيد احتمالية 

أن تك�ون نتيجة اختب�ار فريوس كورونا 
إيجابية بخمس م�رات، مقارنة بمن 

ال يتعاطون السجائر اإللكرتونية.
األدل�ة،  مجموع�ة  أن  ويب�دو 
الت�ي تش�ري إىل تأث�ريات امل�واد 
 ،ACE2 املستنشقة عىل جينات

آخذة يف االزدياد.
ويف رئ�ة البالغ�ني، يمكن لثالث 

نش�اط  زي�ادة  فق�ط  س�جائر 
الالزم�ة،  باملعلوم�ات  الجين�ات 

لبناء ACE2، وفقا لفريق بحث دويل 
بقي�ادة أل�ن فيز، م�ن جامعة س�يدني 

للتكنولوجيا األسرتالية.

وق�ال فايز، إن مس�تويات ACE2 كان�ت أقل لدى 
األش�خاص الذين توقف�وا عن التدخ�ني ألكثر من 
ش�هر. وأضاف: “بياناتنا األولية تشري إىل 
أن التع�رض لدخان التبغ غري املبارش 
لألطفال بعمر سنة واحدة، زاد من 

تعبري ACE2 يف مجرى الهواء”.
ووج�د فريق�ه أيضا مس�تويات 
أعىل من جينات ACE2 يف األنف، 
الهوائي�ة يف  مقارن�ة باملم�رات 

الرئة.
ولكن، يف حني أنه من املعروف أن 
ف�ريوس كورونا يس�تخدم اإلنزيم 
القتح�ام  لألنجيوتنس�ني  املح�ول 
الخالي�ا، إال أنه ال يوجد حت�ى اآلن صلة 
مؤكدة بني التعبري العايل للجينات وشدة اإلصابة 

ب� “كوفيد19-”.
وحت�ى اآلن، هناك دليل جيد عىل أن النيكوتني يزيد 
من تعب�ري ACE2، وآخر عىل أن تزايد مس�تقبالت 
ACE2 يعن�ي املزي�د م�ن نقاط الدخ�ول لفريوس 
كورونا، ولكن القليل الذي يوضح بش�كل ملموس 

كال الظاهرتني.
ويعد النيكوتني، املكون النش�ط واملس�بب لإلدمان 
واملنب�ه يف كل من الس�جائر والعديد من الس�جائر 
اإللكرتوني�ة، معروف�ا جي�دا بتحفي�ز التعبري عن 
ACE2، ما قد يعني أن مدخني السجائر اإللكرتونية 
عرضة لخطر أكرب أيضا، عىل الرغم من الدراس�ات 
املثرية للجدل )والتي ُرفضت اآلن إىل حد كبري(، التي 
تقرتح أن�ه قد يك�ون للنيكوتني تأث�ري وقائي ضد 

“كوفيد19-”.
وأش�ار بح�ث أغس�طس إىل أن املراهق�ني الذي�ن 

يدخنون السجائر اإللكرتونية، أكثر عرضة لإلصابة 
ب�� “كوفي�د19-” بخمس م�رات. وي�زداد الخطر 
7 أضع�اف تقريب�ا إذا اس�تخدموا أيضا الس�جائر 

التقليدية.
وهذه الدراس�ة هي األوىل التي تبحث يف الرابط بني 
األجه�زة وح�االت اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا لدى 
الشباب، باستخدام البيانات السكانية التي ُجمعت 

يف أثناء الوباء.
ويعتقد العلماء الذين يقفون وراء الدراسة الجديدة، 
من جامعة ستانفورد، أنه من بني املراهقني الذين 
درس�وا حاالته�م، ق�د يراهن�ون ببس�اطة عىل أن 
القليل منهم يستخدمون السجائر فقط، واألغلبية 

ممن يدخنون السجائر اإللكرتونية أيضا.
وتش�ري الدراسة إىل أن هؤالء الش�باب أكثر عرضة 

لإلصابة بفريوس كورونا مما يعتقدون.

طبيبك يف بيتـــــك

دراسات حديثة

اطعمة تعمل على تقوية مناعة جسمك

نصائح طبية

منها رائحة السمك والفواكه... 
روائح كريهة يصدرها اجلسم 

تنذر بوجود أمراض

املقادير
بطاطس

جبنة رومي
بيض
لبن

دقيق
بقسماط

جوزة الطيب
ملح – فلفل

زيت
خطوات التحضري

اس�لقي البطاط�س وقرشيه�ا وقطعيه�ا اضيف�ي اليه�ا ملح 
وفلفل وجوزة الطيب اهرس�يها جيدا ثم شكليها عىل هيئة كرات 
واحش�يها بالجبن�ة الرومي ضعيه�ا يف الدقيق ث�م يف خليط البيض 

واللبن ثم يف البقسماط اقليها يف زيت غزير ساخن ثم قدميها.

املطبخ

مجيـــــع أشكــــال التدخيــــن قــد تزيــــد مـــن خماطــــر )كوفيد-19(

الرسوم املتحركة وأثرها يف نشأة الطفل

كفتة بطاطا باجلبنة
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غزل عراقي

كلمات متقاطعة

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1827 - وصول األس�طول املرصي بقيادة إبراهيم باشا إىل 
ميناء نافارين باليونان.

1842 - إعالن الحماية الفرنسية عىل تاهيتي.
1867 - اس�تقالل لوبورغ.

1876 - ص�دور العدد األول من جري�دة األهرام كصحيفة 
يومية.

1881 - ب�دأ الثورة العرابية يف مرص بقي�ادة أحمد عرابي 
عندم�ا توجه يف موكب مع ق�ادة الجيش املرصي إىل قرص 
عابدي�ن مقر إقامة الخديوي توفي�ق لعرض مطالب األمة 

يف الحكم الرشيد.
1882 - ب�دء معرك�ة الت�ل الكب�ر ب�ن أحم�د عراب�ي 

واإلنجليز.
1892 - الفلك�ي اإلنجلي�زي دكت�ور برنارد يكتش�ف قمر 

خامس تابع لكوكب املشرتي.
1952 -ص�دور قانون اإلص�الح الزراعي يف مرص، وأصبح 

يحتفل به بعيد الفالحن.
أمن عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام يستقيل 

من منصبة.
1965 - الحكوم�ة الصيني�ة تق�رر منح إقلي�م التبت حق 

الحكم الذاتي يف محاولة لوأد الحركة االنفصالية فيه.
1973 - كوبا تقطع عالقاتها الدبلوماسية مع إرسائيل.

1976 - انضم�ام فلس�طن إىل جامعة ال�دول العربية بعد 
املوافقة عىل اعتب�ار منظمة التحرير الفلس�طينية ممثالً 

رشعياً للش�عب الفلس�طيني.
1991 - االع�الن عن اس�تقالل طاجيكس�تان عن االتحاد 

السوفيتي.
1999 - اإلع�الن عن قيام االتحاد األفريقي يف مدينة رست 

الليبية.
2008 - آصف عيل زرداري يؤدي اليمن رئيساً لباكستان.

مواليد
1926 - يوس�ف القرض�اوي، مفك�ر إس�المي وأحد أبرز 

أعضاء جماعة اإلخوان املسلمون.
1951 - مايكل كيتن، ممثل.

1960 - هيو غرانت، ممثل ومنتج بريطاني.
1963 - روبرت�و دونادون�ي، الع�ب وم�درب ك�رة ق�دم 

إيطايل.
1976 - ماسايا ماتسكازي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1982 - ريوكو ش�راييش، ممثلة أداء صوتي يابانية.

أفقي
1 متعب�د اعت�زل الن�اس o ع�ال 
صوت�ه أو عال الص�وت من حوله 

o انهض
الن�ور  مرك�ز   o ع�ن  اداف�ع   2

والهداية.
 o ثم�ر النخل o )3 أغل�ق )أذني�ه

أجاز.
4 اسم لصاحب كفاءة يف مجال ما 
)معكوس�ة( o مجموعة متقدمة 

من الخيل أو الناس أو نحوها
5 اص�در صوت�ا كالذب�اب o ابرز 

أدواره القرموسطي.
6 متحلل )معكوسة( o حب

مجموع�ة   o ملف�ات  س�جل   7
البيوت وال�دور وأهلها التي تمثل 

الوطن.
8 مخ�رج مثر للجدل له عدد من 

األفالم منها حن ميرسة
9 مظل�ة هب�وط o رشب برغب�ة 

شديدة.
10 يدري�ن o م�ن آث�ار املرصين 

القدماء.

رأيس
1 ممثل كوميدي سعودي يف مسلسل 

طاش ما طاش.
2 ممثل مرصي راحل ال يكذب ولكنه 
يتجمل. o اشهر الفراعنة واكرب بناء

3 م�ادة مميتة o نق�ل املعلومات إىل 
الحاسوب عرب أجهزة يدوية.

4 فيلم جسد فيه محمود عبد العزيز 
ش�خصية الش�يخ حس�ني كفي�ف 

النظر. o 3 حروف من هاشم
5 ناقلو األشياء.

ترش�د   o حجم�ه  تقل�ص   6
)معكوسة(.

اس�تجابتي   o الجن�ون  أصاب�ه   7
ألسئلة ما

8 ممثل�ة مرصي�ة كوميدية خفيفة 
الظل

9 قطع تغط�ى بها األس�طح املائلة 
ابسط o وأقل تعقيدا.

10 مخ�رج فيلم الحم�وات الفاتنات 
تمثيل م�اري منيب وميمي ش�كيب 

يف 1953

شرجع عشكنا وكل سهر االيام      

أليام العشك يادنيا رجعون�������ي

ماندمان أكلك بس احس بالروح     

نار وبية رايد بس تطفون��������ي

واذا يرجع بعد بية الزمان ردود     

ما اختار احبه وال تخرون�������ي

احبابي مشوا ومابقت ب��س آالم       

اجت احالمي بيهم وهمه ماجوني

أبـــــــراج

ستصلك اليوم رسالة من شخص ما يعيش يف بلد أو 
يف دولة أخرى يخربك من خاللها بمعلومات ستعرفها 
ألول م�رة عن�ه. تش�عر أن�ك يف دوام�ة وغر مت�زن عىل 
اإلط�الق بعد ه�ذه املكاملة. ربما تعرض األم�ر عىل مجموعة 

من أصدقائك لتعرف رأيهم.

لي�س لدي�ك أي م�ربر أو س�بب واض�ح لتأجي�ل 
بعض الخط�ط التي تتعل�ق بالعمل وبمش�اريعك 
املستقبلية. ال تطلب مساعدة من اآلخرين ما دمت ال 
تساعد من حولك. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ال 

تنس هذه املقولة »كما تدين تدان«.

أف�كارك تب�دو واضحة ج�دا ولكن م�ن حولك ال 
يس�توعبون ما تقول. عىل الرغ�م من الخجل الذي 
تش�عر به عند التحدث أم�ام اآلخرين، إال أنك ال تخاف 
م�ن التعبر ع�ن رأيك. تخ�وض التج�ارب الجديدة دون 

خوف، وهذا ما يميزك عن اآلخرين.

ك�ن نفس�ك. ه�ذا اليوم م�ن األي�ام الت�ي يتعن 
علي�ك فيها أن تبذل جه�دا مضاعفا من أجل إنجاز 
العديد من املهام. ثقتك يف نفس�ك ستجعلك تتغلب عىل 
الحاقدي�ن. عرب عن رأيك بوضوح وال تخجل من املحيطن 

بك.

يب�دو يف الوقت الحايل أنك تواج�ه عددا متزايدا من 
التعقي�دات غ�ر املتوقع�ة. ال تلق بالل�وم عىل من 
حول�ك – يف بع�ض األحيان ق�د تكون أن�ت املخطئ. 
ح�اول أن تظ�ل هادئ�ا وأن ت�رى العقب�ات املوجودة يف 

طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة.

بع�ض  م�ع  التعام�ل  أثن�اء  يف  بقس�وة  تش�عر 
األش�خاص. األحداث الت�ي تقع اليوم ق�د تجعلك 
تش�عر بالحزن واليأس. تشعر أحيانا أن من حولك ال 
يفهمونك تماما. تريد أن تتناقش مع بعض األشخاص يف 

قضايا مهمة ولكنك ال تجد استجابة من اآلخرين.

يتص�ل ب�ك ش�خص ما م�ن أح�د معارف�ك. هذا 
الش�خص ل�م تره من�ذ ف�رتة ولذلك ربم�ا تقيض 
ساعات طويلة يف التحدث معه عىل الهاتف. قد يخربك 
هذا الشخص بأنه سيزورك قريبا! سيفاجئك بهذا الخرب 
وعندما تخرب أفراد عائلتك بزيارته، سيتعدون لتجهيز املنزل 

للقائه.

العديد من األش�ياء ال تس�ر كما ينبغ�ي، فتواجه 
عراقي�ل أينم�ا توجهت. حاول أن ترتي�ث أمام تلك 
الظروف التي يبدو أنه�ا مناوئة وتعامل معها وكأنها 
تحدي�ات. إذا ج�رت األم�ور عىل غ�ر املتوقع، ق�د تكون 

النتائج يف نهاية املطاف إيجابية كغر املتوقع.

عند حدوث بعض املش�اكل الي�وم بينك وبن أحد 
أصدقائ�ك، م�ن األفض�ل أن تفكر يف املش�كلة ويف 
أسبابها ثم تفكر يف حلها. تحكم يف أعصابك وال تنفعل 
مهما حدث. تس�تطيع أن تفكر الي�وم بطريقة عقالنية 
أكثر من ذي قب�ل. قلبك وعقلك متفقان اليوم بعد رصاع دام 

أكثر من أسابيع.

ال تك�ون عنيفا أو مته�ورا وال تحكم عىل اآلخرين 
برسع�ة. أنت ال تفهم يف الحقيقة وجهات نظرهم، 
فكيف تحك�م عليهم بهذه الطريق�ة؟ ال تنتقد أفعال 
اآلخرين. شخصيتك القوية ستجعلك محط أنظار البعض 

ولكنها يف نفس الوقت أيضا ستبعد عنك البعض اآلخر.

عالقاتك هادئة وتتواصل مع الزمالء. تضع قواعد 
أخ�رى يف عالقت�ك بالرشي�ك. آالم الظه�ر عالجها 
الناج�ح هو امل�يش أو الس�باحة أو ممارس�ة تمارين 
خاصة للتخلص منها. الخوف قد يكون يف معظم األحيان 
مج�رّد وهم، وذلك يدفعك حتماً إىل الرتّدد، فحاول أن تتخطى 

ذلك بالصرب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنت اآلن يف رصاع من أجل تحقيق السالم واألمان. 
يف الوقت الذي تحارب فيه من أجل تحقيق السالم، 
تج�د من حولك ال يؤيدونك. علي�ك أن تبذل كل جهدك 
م�ن أجل تحقي�ق أهدافك. كلمات الرشيك ومش�اعره قد 

تخفف آالمك. ال تتجاهل من يساعدك أو من يهتم بك.

 ترسيحة أحد الجوانب
امل�رأة التي تصفف ش�عرها عىل أح�د الجوانب 
فه�ي ش�خصية عنيدة وتتش�بث برأيه�ا ,  وقد 

تكون أنانية بعض اليشء  .
الكريل

أم�ا عندم�ا ترغ�ب ح�واء يف ترسيح ش�عرها 
بطريق�ة »الكريل« غ�ر املنتظم  ,  فهي س�يدة 
فوضوية ومتقلبة وال تعرف ماذا تريد بالضبط ,  
وتح�اول الوص�ول إىل النجاح باس�تمرار وبأي 

طريقة ، كما ذكرت جريدة » األهرام » .  
ربطه من الخلف

عندم�ا تفض�ل تصفيف ش�عرها إىل ال�وراء أو 
ربطه بش�دة خلف األذنن فهذا يعطي انطباعا 
ب�أن تلك امل�رأة انطوائية تمي�ل إىل العزلة جادة 
إىل ح�د كب�ر حساس�ة وخجول�ة وحريصة يف 

معامالتها وال تثق يف اآلخرين بسهولة .  
الشعر الطويل

يدل ع�ىل ه�دوء وح�ب الرومانس�ية والوحدة 
باألصال�ة،  االلت�زام  أي  الفلكلوري�ة  والحي�اة 
وصاحبة هذا الش�عر معتدل�ة هادئة دقيقة يف 
أي عم�ل تقوم بعمله ولكن ع�ىل الرغم من كل 

هذا تجدها خجولة وانطوائية. 
الشعر املتوسط

الذي يصل إىل نصف الظهر، كثراً ما يقال عنها 
متعجرف�ة، لك�ن مظهرها الخارج�ي ال يفرس 
م�ا بداخلها فه�ي محبوب�ة ولطيف�ة، ولكنها 
حريص�ة جداً ودقيق�ة وال تح�ب أن يتصورها 

الناس بشكل يختلف عن حقيقتها.
الشعر الكاريه

بس�يطة ومرح�ة ومتج�ددة تح�ب االنط�الق 
لألفضل يف دنيا املوضة، امرأة منظمة ولكن عىل 
الرغم من تنظيمها فهي عش�وائية، وتجدها يف 

بعض األحيان منظمة يف شكلها فقط.

الشعر القصر
يف  الش�خصية، وجدي�ة  األم�ور  يف  مس�تهرتة 
عملها، فعندما تراها تشعر بأنها ال مبالية بكل 
ش�ؤون حياتها عىل الرغم من أنها عملية ومن 
الصعب فهمها، منطلق�ة، لكنها حنونة جداً ال 

تسعى لظلم أو جرح إنسان.
ويذك�ر الخ�رباء أن امل�رأة التي تمي�ل إىل اللعب 
بأصاب�ع يده�ا يف ش�عرها مع محاول�ة رفعه 

ب�ن الح�ن واآلخ�ر ليظهر ج�زءا م�ن عنقها 
تمتلك روح�اً مرحة فهي بس�يطة يف مظهرها 
وتعامالتها باإلضاف�ة لكونها اجتماعية إىل حد 
كب�ر وتكره كل ما يقيد حريته�ا، وعندما تلف 
شعرها حول أصابعها بحركة مستمرة ال إرادية 
فهي غالب�اً ما تكون من اللوائ�ي يحببن جذب 
األنظ�ار إليهن  ,  وتميل إىل الس�يطرة والتحكم , 

 كما تحب أن تسمع املديح واإلطراء .

اختبارات شخصية

اسرار شخصيتك من تسرحية شعرك

 أَن�ا فتاة عمري 22 س�نة، أنا أقبح واحدة يف 
العائلة بش�هادتي وشهادة الجميع، أنا فتاة 
س�مراء جداً قصرة القام�ة، أعاني من حب 
الش�باب وآث�اره، نحيفة ج�داً وال أتميز بأي 
عالمة من عالمات األنوثة، أعاني من الشعر 

عك�س أقارب�ي الزائ�د يف كل جس�دي، 
ت�ي  يبا قر فكله�ن و

حتى  يف أنوثة. 
ئل�ة  لعا ا
يفضلون 

الجميل�ة، ودائما أجلس وأس�معهم يقولون 
فالنة س�وداء قبيحة، فالن�ة لن تتزوج فهي 
ليس�ت بأنثى، والكثر من األشياء التي تحز 
يف خاط�ري، فأنا لم أخلق نفيس هكذا، وهذا 
اإلحس�اس أحياناً يجعلني أس�أل نفيس هل 
أنا خلقت ك�ي أتعذب وألرى الناس س�عيدة 

وأنا ال؟
الكل يخط�ط إال أنا، الكل ينجح يف دراس�ته 
إال أن�ا، الكل تقدم ل�ه هدايا ويس�مع كالماً 
جمي�اًل إال أنا، بالرغم من أني أس�اعد الناس 
كثراً، وأحاول أن أكون صداقات، لكن دائماً 
أتع�رض للتنمر، وكذلك أعاني من الكثر من 
األمراض، ومؤخ�راً تكون لدي ورم يف الثدي. 
وقد يش�خص عىل أنه رسط�ان. لقد مللت 
من العذاب النفيس والجسدي. ماذا أفعل؟

النصائح والحلول:
1 ال.. ال أتف�ق مع�ك ح�ول ه�ذا التش�اؤم 

ونظرتك إىل نفسك!
2 لنب�دأ واحدة واحدة: تقولن أنك أقبح فرد 
يف عائلتك وتقول�ن إن الجميع أجمل منك 
وتقولن إن الجميع يخطط وينجح وأنت 
ال، وتقول�ن إن�ه ربما تكون�ن مصابة 
بالرسطان فكيف يمكن أن تفكري بكل 

هذا وال تصابن باالنهيار؟؟
3 نب�دأ اآلن م�ن اآلخ�ر ونق�ول: 
م�ا يدري�ك أنه رسط�ان؟ ربما 
ال يك�ون فلم�اذا تريدي�ن 

التمسك بهذا اليأس؟
إيمان�ك  أي�ن   4
ه�ذه  كل  وس�ط 
الهواج�س؟! 
أن  اعلم�ي 

اإليم�ان بالله والتمس�ك بالدع�اء هو أقرص 
بداي�ة  طري�ق لتصالح�ي نفس�ك وتب�دأي 

جديدة.
5 لس�ت مس�ؤولة عن ش�كلك فهكذا خلقك 
الله، لكنك مس�ؤولة عن شكرك له أنه خلقك 
كامل�ة األعض�اء والعق�ل، ومن هن�ا تبدأي 
النظر بش�كل جديد لتع�ريف أن هناك من هو 

أجمل منك وأن هناك من هو أقبح منك!
6 ال تقارن�ي نفس�ك بجم�ال قريبات�ك ب�ل 
قارني نفس�ك بمن هن محرومات من نعمة 
البرص أو الس�مع مثالً، أو املصابات بالشلل 
أو الخرس وغره�ا من النواقص والعاهات. 
الله يمتحنن�ا يف كل هذا ويمنحنا بدائل، ألنه 
يع�رف أن الجمال الذي تتحدث�ن عنه زائل، 
وال تن�يس أن لديك نعمة ك�ربى فاقنعي بها 
وس�تجدي مكافآت من خالقك ال تخطر عىل 
بال�ك! 7 التزمي بالصالة والدع�اء، واهتمي 
بمظهرك وصحتك، وراقبي وجوه شخصيات 
أصبحت ناجحة ومعروفة وقصص حياتهم، 
كيف كان�وا وكيف أصبحوا، لي�س بعمليات 
تجميل بل باالعتناء بالبرشة والصحة العامة 
والتفاؤل الذي يأتي من حب الخر ومساعدة 

اآلخرين وهي خصال موجودة لديك.
8 أخراً تأميل الدنيا حولك واكتش�في التنوع 
يف املخلوق�ات والكائن�ات، واعلم�ي أن الل�ه 
جميل يحب الجمال، ولكن ليس ذلك الجمال 
بمقي�اس أناس ناق�ي عق�ل وحكمة، بل 
بمقياس الروح الطيبة املتفائلة وحب الخر 
والرأف�ة، والس�عي لنك�ون عب�اداً مؤمنن، 
فننعم بنور الله الذي يهدئ نفوس�نا ويسعد 
قلوبن�ا، بمق�دار ما نس�عد من حولن�ا، وما 

نلتزم به من عمل صالح وشكر لخالقنا. 

هـــل خلقــــت كــــي أتعـــــذب !
مشاكل و حلـــول

قص�ة أخوين عاش�ا ملدة 
طويلة يف اتفاق و محبة يف 
الري�ف يف بيتن منفردين 

ولكن يف يوم من األيام:
نشبت مش�اجرة بينهما 
و هذه املشكلة األوىل التي 

نش�أت بعد 40 سنة عمال فيها معاً يف فالحة األرض متشاركن يف اآلالت 
و األجهزة متقاسمن للمحاصيل و الخرات.

نشأ الخالف من سوء تفاهم طفيف و ازداد حتى نشبت مشاحنة ملؤها 
كلمات مرَّة أعقبتها أسابيع من الصمت املطبق.....

ذات صب�اح ُقِرع ب�اب األخ الكبر وإذا به أمام رجل يحمل أدوت النجارة 
يقول له:

إني أبحث عن عمل لبضعة أيام و رأيت أنك قد تحتاج إىل بعض الرتميمات 
الطفيفة يف املزرعة وقد أكون لك مفيداً يف هذا العمل.

فأجاب�ه األخ األكرب: نعم أنظر إىل الطرف املقاب�ل من النهر حيث يعيش 
جاري أعني أخي الصغر حتى األس�بوع امل�ايض كان هنالك مرج بديع 
بيننا غر أنه حوَّل مجرى النهر ليفصل بيننا لقد قصد ذلك إلثارة غيظي 

غر أنني سأدبر له ما يناسبه!!
أترى ذلك الخشب املكدَّس هناك قرب مخزن القمح أريدك أن تبني جداراً 

ارتفاعه مرتان كي ال أراه أبداً.
أجاب النجار: يبدو أنني فهمت الوضع.

س�اعد األخ األكرب النجار يف كل ما يلزمه لبناء الجدار ومىض ليتبضع يف 
القرية التي تبعد عن املزرعة مسافًة ال بأس بها.

ويف املس�اء و عندما ع�اد األخ الكبر إىل املزرعة وج�د أن النجار كان قد 
أتم عمله.

لكنه أُصيب بالدهشة مما رأى.. ؟؟!!!
ل�م يكن هنال�ك أي جدار ع�ىل النهر لكنه م�ا رآه كان ج�رساً يصل بن 

املزرعتن عرب النهر.
كان عمل النجار يف غاية الدقة واإلتقان واإلحسان.

يف تل�ك اللحظة أت�ى األخ الصغر لرى ما صنع أخوه ف�رأى الجرس فلم 
يكن منه إال أن عانقه قائالً:

يال�ك م�ن أخ رائع! لق�د بنيت هذا الج�رس بعد كل القطيع�ة التي كانت 
بيننا.

وبينما يتصالحان أخذ النجار أدواته و همَّ بالرحيل فقال له األخ األكرب:
انتظر أرجوك أن تبقى فلدي الكثر من العمل الذي أود أن أطلبه منك.

فما كان من النجار إال أن قال:
كنت أتمنى البقاء لوال كثرة الجسور التي تنتظرني.

الحكمة:
كث�راً م�ا ندع س�وء الفهم و حدة ال�كالم تؤث�ر فينا و يغل�ب كربياؤنا 

مشاعرنا.
تعلم معنى التس�امح فالتس�امح ال يغ�ر املايض و إنما املس�تقبل..وال 
تجعل الحقد يفس�د العالقة بينك و بن إخوانك واملقربن..ال تس�مح أن 
يفس�د حادث بس�يط أخوة ربطنا بها الله تعاىل..واعلم أن الصمت دواء 

للمشاحنات و البغضاء.

تسامح 
االخوة

قـــــــصة 
وعربة
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عيد وطين “سحب”

أن تش�كو وزارة الثقافة من كثرة العطل واملناسبات التي تمتد 
إىل مدة ش�هر، فهذا صحيح.. عطل ومناس�بات كثرية برصف 
النظر عن داالتها ومدلوالتها.. مع ذلك فإن الوزارة تريد إضافة 
عطلة جديدة ومناسبة جديدة بحيث تصبح عطلنا ومناسباتنا 
أزيد من ش�هر، وهو ما يتناقض مع الشكوى من كثرة األعياد 
واملناس�بات.. العطلة الجدي�دة املقرتحة قد تب�دو من الناحية 
املنطقي�ة “بيها باب وج�واب” كونه�ا تتعلق بالعي�د الوطني 
للعراق بعد عقود من عمر الدولة العراقية الحديثة البالغ مائة، 
عش�نا خالها إما ب�ا عيد أو أعي�ادا مفروضة طبق�ا إلرادات 

فارضيها.   
املق�رتح الخ�اص بالعيد الوطني ه�ذه املرة ه�و تاريخ دخول 
العراق عصبة األمم املتحدة يوم 3 ترشين األول عام 1932 بعد 
نيل العراق اس�تقاله من االنت�داب الربيطاني.. الس�ؤال الذي 
تكرر كثريا طوال السنوات املاضية هو: ملاذا لم يتم اعتماد هذه 
املناس�بة عيدا وطنيا طوال 8 عقود من عمر الدولة العراقية؟.. 
ال أمل�ك جواب�ا قاطعا عىل مثل هذا الس�ؤال, لكن يبدو أن هذه 
املناس�بة ه�ي األخرى ليس�ت إجماع�ا وطني�ا, أو ربما هي ال 
ترتقي إىل مس�توى الكليات من حيث الرموز والداالت الوطنية 

الكربى التي ال يختلف عليها اثنان أو يتناطح عنزان.    
 وما دمنا بصدد مفردة الوطني، فابد من طرح أس�ئلة تحتاج 
إىل أجوب�ة منطقية ومعقولة، مثل: ما مفهوم اإلجماع الوطني 
حي�ال أية قضية م�ن القضايا؟ بل قل ما املش�رتكات الوطنية 
ب�ني العراقيني؟ هل لدينا هوية وطنية أم هوية مواطنة بحيث 
ال نتعب كث�ريا عند الحديث عن املش�رتكات التي بقينا نتعامل 
معه�ا طوال تاريخ العراق الحديث واملعارص من زوايا عاطفية 
ال أكث�ر، تتمثل، إن تمثلت، بالفوز يف لعبة كرة القدم ضد فريق 
دول�ة مختلفا عليه�ا يف الداخل, أو ش�جاعة مواطن عراقي يف 
أحد برامج “الصدمة” أو حماية جار ش�يعي لجاره الس�ني أو 
بالعك�س يف ح�االت االصطفاف الطائفي الح�اد.. يف الواقع أن 
هذه األمور، أو ما ش�اكلها، ال تتعدى ما يمكن أن يدخل يف باب 
الهب�ة العاطفي�ة الرسيعة التي رسعان ما تذهب مع خس�ارة 
الفري�ق “الوطن�ي” يف لعبة جديدة أو ظهور حالة س�لبية هنا 
أو هن�اك، حيث يبدأ البحث عن أصل وفصل هذا الفاعل من أي 

قومية أو مذهب أو محافظة؟ 
قبل أن أغ�ادر جزئية اق�رتاح وزارة الثقافة، وم�ن قبلها ربما 
محاوالت برملانية باتجاه إنهاء الجدل حول العيد الوطني للباد 
واختي�ار مناس�بة ربما تكون ه�ي األقل جدال ب�ني العراقيني، 
الب�د أن أق�ول إن املبادرة بح�د ذاتها نبيلة ومس�ؤولة.. لكن يف 
ظ�ل اس�تمرار الجدل لدينا حول كل يشء وعدم حس�م مفهوم 
املواطن�ة أو الهوي�ة الوطنية نتيجة لتغلي�ب الهويات الفرعية 
“العرقية واملذهبية والعشائرية واملناطقية والثقافية” عىل ما 
يمكن ع�ّده مفهوما جامعا مانعا للوطني�ة العراقية, فإن هذا 
االقرتاح س�وف ل�ن يكون حظه بأفضل من اقرتاحات س�ابقة 
مات�ت وهي يف امله�د، بل ربم�ا يفجر جدال نح�ن يف غنى عنه، 
خصوص�ا أن هناك املزي�د من اآلراء بش�أن اقرتاح مناس�بات 
أخرى كعيد وطني لباد مازالت تبحث عن هوية وطنية موحدة 
وعابرة لانتماءات قبل العيد الوطني الذي لن يحل لنا مش�كلة 

وطنية الكهرباء يف ظل هيمنة إرادة .. السحب.

بع�د انته�اء إجازته�ا الصيفية، 
لتواص�ل  مغرب�ي  رزان  ع�ادت 
تصوير مش�اهدها ضمن أحداث 
فيلمها السينمائي الجديد “صابر 
ورايض” ال�ذي تعود ب�ه للوقوف 
مج�دداً أم�ام كامريات الس�ينما 

بعد غياب سنوات طويلة. 
فت�اة  ش�خصية  رزان  وتجس�د 
ُتدع�ى “جاس�مني”، وهي تعمل 
أعم�ال  رج�ل  ل�دى  س�كرترية 
مع�روف ع�ىل ك�ريس متح�رك، 
حي�ث تقابل البط�ل “أحمد آدم” 
م�ن  العدي�د  بينهم�ا  لتحص�ل 
ضم�ن  والرصاع�ات  املش�اكل 
أح�داث الفيل�م. وتكش�ف رزان 
مغربي عن أصعب املش�اهد التي 

جس�دتها يف العمل هو مشهد 
تحّطم فيه مجموعة كبرية من 
“التح�ف الثمينة” تبلغ ثمنها 
ماي�ني الجنيه�ات وه�و ما 

جعلها تشعر بإرهاق شديد 
بعد التصوير.

أك�دت  ع�ىل صعي�د آخ�ر، 
رزان أنها وبطل الفيلم 
عاق�ة  تجمعهم�ا 
صداق�ة قوي�ة وت�راه 

بمثابة ش�قيقها فكانا 
قد اشرتكا معاً يف عمل 
فني واحد قبل سنوات 

بعن�وان “الفوريج�ي” 
نج�م  آدم  أحم�د  أن  وتج�د 

كوميدي بدرجة قوية.

كش�ف بح�ث جدي�د يف النمس�ا 
ع�ن أن الرئت�ني يمكنهما إصاح 
نفس�يهما يف غضون ثاثة أشهر 
فق�ط بع�د إصابتهم�ا بفريوس 

كورونا املستجد
م�ن  الكث�ري  تتح�دث  ح�ني  يف 
الدراس�ات واألبح�اث ع�ن آث�ار 
املس�تجد عىل  ف�ريوس كورون�ا 
جس�م اإلنسان، الس�يما الجهاز 
األول  اله�دف  وه�و  التنف�ي، 
للفريوس الغامض، إال أن دراسة 
حديث�ة زفت خ�رباً س�اراً ملرىض 
كوفي�د 19، مما يبعث األمل يف أن 
املرىض لن يعيش�وا م�ع أعراض 

منهكة لسنوات متتالية.
كم�ا ق�ال األطب�اء إن التج�ارب 
كش�فت ع�ن أن م�ا يق�رب من 
نصف املرىض لم يظهروا أي دليل 
عىل تل�ف الرئ�ة يف األس�بوع ال� 

.12
وع�ىل الرغ�م م�ن تأكيده�م أن 
هناك مخاوف طويلة األمد من أن 
مرىض كوفيد 19 يمكن أن يعانوا 
م�ن آث�ار خط�رية بعد أس�ابيع 
م�ن التعايف من الف�ريوس، إال أن 
نتائ�ج هذه الدراس�ة ه�ي األوىل 
التي تظه�ر أن الرئتني تميان إىل 

الشفاء بمرور الوقت.

ت�وك”  “تي�ك  تطبي�ق  أعل�ن 
للفيديوهات القصرية أنه سيتقدم 
بش�كوى أمام املحكمة ضد إدارة 
الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب 
للطعن يف “ممارس�تها القمعية” 
ض�د الخدمة الت�ي تملكها رشكة 
إنه�ا  واش�نطن  تق�ول  صيني�ة، 

تشكل تهديدا ألمنها القومي.
ويف وق�ت يتصاعد التوتر بني أكرب 
قوتني اقتصاديتني يف العالم، اتهم 
ترام�ب تطبي�ق “تيك ت�وك” بأنه 
يتي�ح للص�ني تعّق�ب املوظف�ني 
ملف�ات  وإع�داد  الفيدرالي�ني 
ابتزازه�م  بغ�رض  ألش�خاص، 

والتجسس عىل رشكات.
الرئي�س  وق�ع  أغس�طس   6 ويف 
األمريكي مرس�وما تنفيذيا يمهل 
مواطني�ه 45 يوما لوقف التعامل 

مع رشكة “بايت دانس” الصينية، 
املالكة لتطبيق تيك توك.

وج�اء يف بيان لتيك ت�وك أنه “من 
أجل ضمان عدم تقويض س�يادة 
القانون وتلق�ي رشكتنا وزبائننا 
معامل�ة عادل�ة، ال خي�ار أمامنا 
س�وى الطعن باملرسوم التنفيذي 

من خال النظام القضائي”.
ونف�ى تطبي�ق “تيك ت�وك” مرارا 
بأن�ه  إلي�ه  املوّجه�ة  االتهام�ات 
يشكل تهديدا لألمن القومي. كما 
وصف�ت بكني ممارس�ات ترامب 

بأنها “استغال سيايس”.
ويف وق�ت س�ابق ه�ذا األس�بوع، 
أعلنت الرشكة الصينية أن تطبيق 
“تيك ت�وك لم يزّود يوما الحكومة 
الصيني�ة ببيان�ات أي مس�تخدم 

أمريكي”.

طور علماء من الجامعة الروسية 
الوطني�ة للعل�وم والتقني�ة نوًعا 
جديًدا من األجهزة املوفرة للطاقة 
تعتمد عىل الخاي�ا الحرارية التي 
تحول الحرارة إىل طاقة كهربائية، 
إمكاني�ة  االبت�كار  ه�ذا  ويدع�م 
تصني�ع بطاريات محمول�ة تولّد 
الكهرب�اء مب�ارشة م�ن س�طح 
الجس�م البرشى حتى من سطح 
املاب�س، وعرض�ت ه�ذه التقنية 
يف  املتج�ددة  الطاق�ة  قس�م  يف 

الجامعة.
وتع�د الكهرب�اء الحراري�ة، وهي 
الكهرب�اء الت�ي تس�تخلص م�ن 
مصدر ح�راري بس�بب االختاف 
يف درج�ة الح�رارة، إح�دى أكث�ر 
املج�االت الواعدة إلنت�اج الطاقة 
ه�ذا  بن�ا  يحي�ط  إذ  الخ�راء، 
االختاف يف الجهد، أو يف تدرجات 
درجة الحرارة، يف كل مكان سواء 

لس�خونة  يتع�رض  مبن�ى  كان 
الش�مس، أو وس�يلة نق�ل ع�ام، 
أو حت�ى حرارة جس�م اإلنس�ان، 
ولكن املشكلة أن الخايا الحرارية 
الكهروكيميائي�ة الحديث�ة تنت�ج 

طاقة منخفضة نسبًيا.
الجامع�ة  م�ن  علم�اء  وتوص�ل 
الروسية الوطنية للعلوم والتقنية 
ح�ًا له�ذه املش�كلة يعتم�د عىل 
نوع جدي�د من الخاي�ا الحرارية 
يتكون من أقطاب أكسيد املعادن 

والكهرل املائي.
ويعت�زم العلم�اء تحقي�ق زيادة 
الناتج�ة  الكهربائي�ة  الطاق�ة  يف 
ع�ن طريق تحس�ني تكوين مادة 
وتحس�ني  الكهربائ�ي  القط�ب 
الحراري�ة،  الخلي�ة  تصمي�م 
املس�تقبل  يف  وس�يصبح ممكًن�ا 
بناء مكثف فائق يحتفظ بالطاقة 

املشحونة لفرتة طويلة.

النمسا: الرئتان تتعافيان بإصالح 
نفسيهما في غضون 3 أشهر بعد إصابتهما 

بكورونا 

“ال خيار أمامنا”.. تطبيق )تيك توك( 
يرد عمليا على قرار ترامب

علماء يطورون جهازا يولد الكهرباء 
من جسم اإلنسان لشحن األجهزة
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محزة مصطفى

   Goharyاملرصّي�ة املُغّني�ة  طرح�ت 
أغنيته�ا املُنف�ردة الجدي�دة “املحور” 
uUniversal M “بالتعاون مع رشكة 

.”sic MENA
مرصّي�ة  رشقّي�ة  أغني�ة  “املح�ور” 
بامتي�از، كلماته�ا مزي�ج م�ن اللغ�ة 
العربّية واملرصّية مع خلطة من اآلالت 
املوس�يقّية كالبوق والطبل�ة. أّدت من 
امل�ّوال  األوىل  للم�رّة   Gohary خاله�ا 
وهو م�ن القوالب الغنائّي�ة التقليدّية. 
وتعاونت م�ع املُلّحن والكاتب ش�ادي 
املوس�يقّي  التوزي�ع  ويف  ُمحس�ن 
م�ع رشي�ف الوس�يمي، أّم�ا امليك�س 

واملاسرتينغ فمع مو الشاعر.
وعن هذا العمل قالت Gohary: “أغنية 
“مح�ور” املرح�ة والتفاؤلّي�ة تعكس 
بطريق�ة سلس�ة وتهّكمي�ة تجارب�ي 
الشخصّية وُتسلّط الضوء عىل صعوبة 

القي�ادة وعش�وائّيتها وكل التحّدي�ات 
الت�ي ُتواجهه�ا املرأة ع�ىل الطرقات يف 

مرص”.
إىل  يرم�ز  األغني�ة  :”اس�م  وأضاف�ت 
الطري�ق التي كنت أس�لكها للعودة إىل 
بيتي عندما كنت أعيش يف مرص. وهي 
تعكس كّل األحداث غري املُتوّقعة التي 
كان�ت ُتصادفني كاألمطار املُفاجئة 
أو انفج�ار إطار الس�ّيارة أو حّتى 
بالق�ول:  وختم�ت  املُط�اردات”. 
“أردت أن أبع�ث رس�الًة عميق�ة 
م�ن خ�ال ه�ذه األغني�ة ل�كّل 
ام�رأة، وأن أع�رّب لها عن فهمي 
ُمعاناته�ا وحّثها ع�ىل التفاؤل 

والعمل لتحقيق غد أفضل”. 
ُيذكر أّن فيديو أغنية “املحور” ُصّور 

 ، Animated Lyrics��ع�ىل طريق�ة ال
و ينق�ل املُش�اهد يف جول�ة يف ُمختلف 

طرقات القاهرة مع ُمقطفات من عدد 
uG  من الحف�ات الفنّية التي قّدمتها

hary يف دبي.

  

تغريدات

مصطفى سعدون

د. زيد عبدالوهاب

ــل حق حرية  ــل طويالً من أج ــا ُتناض بينم
التعبري، جتد نفسك ال متتلك حق العطاس 

يف مكان عام! 
ماذا فعلت بنا 2020؟

ما أطيب أهل #العراق ...
ــن بالضيم ويتعاطفون مع مأساة شعب  عايش

السودان. 

هـــامش

مطر ســـاخن

سارة الجوهري تطرح أغنيتها الجديدة “المحور”

أنغام تشعل المنافسة مع أصالة وأحالم وتطرح 
ألبومها الخليجي “مزح”

ماجد المهندس وعمرو دياب على متن سفينة كروز العالمية

إليسا: حلمي أبوس تراب 
القدس

تع�ود الواجهة الغنائية مجدًدا إىل الس�عودية، وهذه 
امل�رة بطريق�ة مختلف�ة بمحتواه�ا، ع�رب س�فينة 
“كروز” السياحية، التي تجول البحر األحمر وتنطلق 
م�ن الس�احل الغربي يف ج�دة، ويتغنى م�ن خالها 
الفن�ان عمرو دياب يف 13 س�بتمرب الج�اري، ويعود 
من خالها عمرو دياب إىل الغناء بالحفات بعد فرتة 
طويلة من االبتعاد؛ نتيجة أزمة جائحة كورونا، وقد 
أحي�ا عمرو دياب حفًا غنائيًّ�ا خال الفرتة املاضية 
يف الساحل الش�مايل بمرص، وأقيم وتمَّ عرضه بدون 
جمهور، وُتعد الحفلة الغنائية القادمة لعمرو دياب 

هي ثاني الرحات السياحية لسفينة كروز.
ويف الرحلة الثالثة تس�تضيف السفينة الفنان ماجد 
املهن�دس، يف ثاني الحفات الغنائية التي س�تقام يف 
أرجائها، يف 17 س�بتمرب املقبل، ويعيش ماجد أجواًء 
فني�ة منتعش�ة رغ�م أزم�ة كورونا؛ نتيج�ة طرحه 
ألعمال�ه املنفردة مؤخرًا، حيث ط�رح أحدث أعماله 

يف يولي�و املايض بأغنية “مو رضوري”، التي يواصل 
التحلي�ق بها محقًق�ا أكثر من 27 مليون مش�اهدة 
عرب قناته باليوتيوب، كما ش�ارك املهندس جمهوره 
عرب حفات عي�د الفطر امل�ايض “معيدين معاكم”، 
إذ افتت�ح الحف�ات االفرتاضي�ة، وصعد به�ا للرتند 
الس�عودي، عرب الحف�ل الذي أقيم بدع�م من الهيئة 
العام�ة للرتفيه، وتنظيم من روتانا واملكتب الفني يف 

.MBC
وتش�مل الس�فينة والرحل�ة يف طياته�ا العدي�د من 
الجوان�ب الرتفيهية والس�ياحية؛ حيث ُتعد س�فينة 
“س�يلفر س�برييت” م�ن أفخم الس�فن الس�ياحية 
بالعال�م، وحاصلة عىل أعىل درجات التقييم العاملية، 
وتتس�ع يف طاقته�ا االس�تيعابية لع�دد 608 أفراد، 
ولكنها س�ُتتاح يف الوقت الحايل م�ع أزمة كورونا ل� 
%75 م�ن س�عتها، مما يعن�ي أنها س�تتاح ل� 450 

شخًصا. 

 بنف�س ي�وم إع�ان النجمة الس�ورية أصالة 
“ال  الخليج�ي  ألبومه�ا  ط�رح  موع�د  ع�ن 
تستس�لم”، وبعد 24 ساعة من إعان املطربة 
أح�ام تفاصي�ل ألبومه�ا املنتظ�ر “باللهجة 
الخليجي�ة”، أعلن�ت النجم�ة املرصي�ة أنغام، 
عن البومها الجديد “مزح” باللهجة نفس�ها، 
مؤك�دة االنتهاء من املاس�رت الكام�ل لأللبوم، 

دون الكشف عن املوعد النهائي لطرحه.
أنغ�ام نرشت صورة لها من داخل االس�توديو 
عرب حسابها بموقع إنس�تقرام وعلقت عليها 
قائلة: املاس�رت جاهز ألبومي الخليجي الجديد 
م�زح، وجاء التعليق األول من نجمة ذا فويس 
نداء رشارة قائلة: يا عيني كلنا ش�وق يا ست 

الكل.
وتأكد طرح ألبوم أنغام “مزح” بعد أس�بوعني 
فق�ط م�ن ط�رح ألب�وم النجم�ة أصال�ة “ال 
تستس�لم”، ويحظى فيه امللحن سهم بنصيب 
األس�د من األلحان علماً أنه املرشف عىل تنفيذ 

ألبوم النجمة اصالة.
يذك�ر أن أصال�ة ب�دأت الحمل�ة التش�ويقية 
لص�دور ألبومه�ا “ال تستس�لم” مؤك�دة أنه 
س�يطرح يوم 15 س�بتمرب الج�اري، ونرشت 
املطربة الس�ورية ص�ورة رس�مية من غاف 
األلبوم وعلقت عليها قائلة: قلبي يصّل حامداً 
نعمة املحّبة واالح�رتام.. أُصّل امتناًنا لثقتكم 
ودعمك�م اللذي�ن يبقيانني دوًم�ا يف حالة أمل 
وس�عي لألفض�ل وإرصار عىل الوق�وف مهما 

بلغت اآلالم”.

وأضافت أصالة: هذا العمل بالّذات، هو روحي 
متجّس�دة.. هو عم�ري فائض بالنِّع�م اآلتية 

والجديدة...
وأشارت: مولودي هذا، س�تحّبونه ألّن فيه ما 
هو حلو وطّيب ومبدع.. شعراء كبار وملّحنون 
عظماء وموّزعون موس�يقّيون نس�جوه عىل 

أجنحة العبقرّية.. 
واختتم�ت: موعدن�ا يف منتص�ف أيلول ش�هر 
الحصاد والورق األزرق.. أعود من خال عمل 
هذا لرشكتي الغالية بأهله�ا األصدقاء األحّبة 
واألَُوِل من الّداعم�ني يل منذ بداياتي وأصحاب 
الفض�ل روتانا. وكش�فت الفنان�ة اإلماراتية 
أح�ام تفاصي�ل ألبومه�ا الجدي�د، مؤكدة أن 
انتش�ار فريوس كورونا تسبب يف وقف العمل 
عىل ألبومها الجديد، حيث كانت طيلة األسابيع 
املاضي�ة ملتزمة بالحج�ر املن�زيل، وبالتايل لم 
تتمكن من زيارة االس�توديو الستكمال تنفيذ 

األغنيات الجديدة.
وكتب�ت أح�ام ع�رب حس�ابها ع�ىل توي�رت: 
أصدقائي وأخواني وأخواتي جمهوري األقرب 
إىل قلب�ي أوالً أح�ب أش�كركم ع�ىل محبتك�م 
وحرصكم عىل جدي�دي وألبومي، أوالً أنا كنت 
ملتزمة جداً بالحجر وعشان أسجل الزم أروح 
االستوديو واالستوديو يعني ناس ومهندسني 
وتس�جيل وه�ذا يعرضن�ا للخط�ر اآلن الوقت 

صار أفضل.
وتابع�ت: إن�ي حريص�ة ع�ىل تقدي�م الجديد 
واألفضل لك�م، وإذا حبيت أتكل�م عن ألبومي 
فه�و جاه�ز بنس�بة %70 ينقص�ه تركي�ب 
صوتي واملكس وبعدها املاس�رت وبعدها أعلن 
ع�ن موعد ن�زول األلبوم، أما بالنس�بة للعمل 
س�نقل فهو مش يف حساباتي أبداً ألني مركزة 
يف ألبوم�ي أكثر وممكن ل�و عندي عمل جاهز 

أفاجئكم فيه.

شروط عودة رزان مغربي

اإلمارات تمنح محمد رمضان تأشيرة ذهبية

يب�دو أّن محب�ي الفنانة منة ش�لبي، 
لديهم اهتمام واسع ملعرفة سبب عدم 
زواجه�ا حتى اآلن، حت�ى تصّدر رّدها  
 SNL خال حلولها ضيف�ة يف برنامج
بالعربي يف الحلقة التي أذاعها الربنامج 
مؤخ�را، مواقع التواص�ل االجتماعي، 
وقائمة األكثر مش�اركة عرب “تويرت”. 
وُعرضت حلقة منة شلبي من برنامج 
ع�ىل  الراب�ع  املوس�م  بالعرب�ي   SNL
الشاش�ة، فأطلت الفنانة الشابة عىل 

املرسح وهي تجيب عىل س�ؤال س�بب 
عدم زواجها رغم جمالها، لتقدم فقرة 
س�اخرة عن إرصار بع�ض الناس عىل 
معرفة سبب عزوف الفتاة عن الزواج 

رغم محاولتها الرد بدبلوماس�ية 
عىل ه�ذه األس�ئلة غري 

وقال�ت  امل�ربرة. 
ش�لبي  من�ة 

 . . نصي�ب “
ش  مح�د

بياخ�د أكث�ر م�ن نصيب�ه”، وقدمت 
بعدها استعراضا س�اخرا حول سبب 
عزوفه�ا عن الزواج حتى اآلن، وقالت: 
الب�اب واملفت�اح خبيته”.  “تربيس�ت 
يذكر أن منة ش�لبي تنشغل يف تصوير 
فيل�م “النم�س واألن�س” 
هنيدي  محمد  بطولة 
م�ن  وصابري�ن 
رشي�ف  إخ�راج 

عرفة.

ن�رشت الفنان�ة اللبنانية إليس�ا تغريدة له�ا عرب حس�ابها عىل موقع 
)تويرت( أعربت من خالها عن حبها ودعمها الدائم لفلسطني  وشعبها 
موجهة رسالة إىل كل من يزايد عىل لبنان يف هذه القضية.. حيث أشارت 
إىل أن لبنان هي أكثر بلد وقف إىل جانب  فلسطني ودافع عن قضيتها .

فكتبت إليس�ا قائلة: “فلس�طني بقلب�ي وحلمي ازوره�ا وبوس تراب 
الق�دس .. ب�س ال�ل بتمن�اه إنو م�ا ح�دا يزايد ع�ىل لبن�ان بالتحديد 

بهاملوضوع خاصة إنو هوي أكرت بلد دفع للقضية ودافع عنها”.
وتابع�ت: “ وخاص�ة إذا من ناس ع�م يتآمرو 
عايش�ني  أو  الفلس�طيني  عالش�عب 
ببلدان عاملة سام مع ارسائيل 
.. كل الحب والصاة للبنان 

ولفلسطني”.
تغري�دة  يف  وأضاف�ت 
أخ�رى: “وأكرت من هيك 
بحرتم كل بلد وخياراتو 
ألنو بحب كل إنس�ان 
بل�دي كمان  يح�رتم 
.. وكل بل�د بيش�وف 
مصلحت�و ومصلحة 
 .. ش�عبو وهي�دا حقو 
وبنفس الوقت بتمنى الكل 

يحرتم بلدي كمان”.

منة شلبي تكشف 
عن سبب عدم 
زواجها حتى اآلن

وّجه الفنان، محمد رمضان، ش�كراً خاصاً لحاكم دبي الشيخ محمد 
بن راش�د، وذل�ك بعد حصوله عىل التأش�رية الذهبي�ة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة. وتعد التأش�رية الذهبية من تأش�ريات اإلقامة طويلة 
األج�ل لدولة اإلم�ارات العربية املتحدة ملدة تصل إىل 5 أو 10 س�نوات. 
وتمنح التأش�رية ألصحاب املواهب التخصصية والباحثني يف مجاالت 
العلوم واملعرفة من أطباء ومتخصصني وعلماء ومخرتعني ومبدعني، 

ومن مزاياها تأش�رية للزوج أو الزوجة واألبناء، تأش�رية دخول أولية 
مدتها 6 أش�هر لإلرساع بإجراءات تأس�يس األعمال. وتمنح التأشرية 
للمبدعني من أهل الثقافة والفن عىل أن يكون املبدع معتمدا من وزارة 
الثقاف�ة وتنمية املعرفة اإلماراتية. يذكر أن محمد رمضان س�افر إىل 
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة وتحدي�دا دبي، برفقة أرسته، وكش�ف عن 

تحضريه لعمل جديد مع املغني العاملي جيمس.


