
تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
محم�د  الن�واب،  مجل�س  رئي�س  بح�ث 
الحلب�ويس، ام�س االربع�اء، م�ع الس�فري 
الس�عودي يف بغداد، عبد العزيز الش�مري، 
العالق�ات الثنائية وس�بل تطويره�ا، فيما 
اكد الحلب�ويس ان العراق يتطلع للمزيد من 
التعاون بني البلدين الشقيقني.وذكر املكتب 
االعالمي لرئي�س الربملان تلق�ت “الزوراء” 
نسخة منه: ان رئيس مجلس النواب، محمد 
الحلبويس، اس�تقبل س�فري اململكة العربية 
الس�عودية يف العراق، عبد العزيز الشمري، 
وجرى خالل اللقاء بح�ث تطوير العالقات 

الثنائي�ة ب�ني البلدين، وتنس�يق التعاون يف 
املج�االت االقتصادي�ة واألمني�ة والتجارية 
واالستثمارية، فضالً عن عدد من املواضيع 
الحلب�ويس  املش�رك.واكد  االهتم�ام  ذات 
ع�ى تطل�ع العراق ملزي�ٍد من التع�اون بني 
البلدين الشقيقني وفقا للمصالح املتبادلة، 
كم�ا اطم�أنَّ ع�ى الوضع الصح�ي لخادم 
الحرم�ني الرشيف�ني امللك س�لمان بن عبد 
العزيز، متمنياً له موفور الصحة والعافية.
من جهته، عربَّ الس�فري السعودي عن دعم 
اململكة للعراق، والتعاون عى الصعد كافة، 

بما يحقق أمنه واستقراره.

بريوت/ متابعة الزوراء:
ل�وزارة  اإلعالم�ي  املكت�ب  أعل�ن 
الخارجي�ة يف لبن�ان، ام�س األربعاء، 
إصاب�ة وزي�ر الخارجي�ة يف حكومة 
وهب�ة،  رشب�ل  األعم�ال،  ترصي�ف 
املس�تجد.وأفاد  كورون�ا  بف�ريوس 
البيان ب�أن “نتيجة فحص بي يس آر 
الذي أجراه الوزير رشبل وهبة جاءت 

إيجابية، وذلك بعد اختبار أويل احتاج 
إىل تأكيد”، مضيفا أن “الوزير يخضع 
أس�بوعني”. مل�دة  الصح�ي  للحج�ر 

ورشب�ل وهب�ة ه�و ثاني ش�خصية 
وزاري�ة لبناني�ة تص�اب ب�”كوفيد-

19”، حي�ث أعلن، يف مارس املنرصم، 
إصابة الوزير السابق محمد الصفدي 

بالفريوس ثم شفي منه.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
دانت جامعة ال�دول العربية “التدخالت 
الركي�ة يف الش�ؤون الداخلي�ة لل�دول 
العربية”، مطالبة أنقرة بسحب قواتها 
من سوريا والعراق وليبيا.جاء ذلك خالل 
البي�ان الص�ادر عن االجتم�اع الوزاري 
األول “للجن�ة العربية املعني�ة بمتابعة 
التدخالت الركية يف الش�ؤون الداخلية 
لل�دول العربية”، امس األربعاء.وأضاف 

البي�ان أن “اللجن�ة أدان�ت كل أش�كال 
التدخ�ل الركي�ة العدوانية يف الش�ؤون 
الداخلية لل�دول العربية، وخاصة يف كل 
من العراق وجمهورية س�وريا العربية، 
ودولة ليبيا، باعتبارها انتهاًكا جس�يًما 
للقانون الدويل، وق�رارات مجلس األمن 
ذات الصلة”.وأضاف البيان أن “اللجنة 
أكدت ع�دم رشعية التواجد العس�كري 
ورضورة  العربي�ة  ال�دول  يف  الرك�ي 

سحب جميع قواتها دون قيد أو رشط، 
وخاص�ة من جمهورية الع�راق، ودولة 
ليبيا، والجمهورية العربية الس�ورية”.

ويف وق�ت س�ابق، ق�ال األم�ني الع�ام 
املس�اعد لجامعة الدول العربية، حسام 
زك�ي، إن التدخالت الركية واإليرانية يف 
ش�ؤون الدول العربية معيبة، مضيفا: 
“يجب وقفها”.وأشار زكي إىل أن أنقرة 
إىل مكاس�ب ع�ى  وطه�ران تس�عيان 

حس�اب العرب، مش�ددا ع�ى أن هناك 
ضيق عربي ش�ديد من ه�ذه التدخالت.

الخارجي�ة  وزي�ر  أك�د  جانب�ه،  م�ن 
املرصي، س�امح شكري، أن املمارسات 
والتدخ�الت الركية الس�افرة يف العديد 
من الدول العربي�ة تمثل أهم التهديدات 
املُس�تجدة الت�ي تواجه األم�ن القومي 
العربي، مش�ددا عى أن مرص لن تبقى 
مكتوفة األيدي بمواجهة هذه األطماع.

وقال ش�كري، خالل كلمته أمام اللجنة 
الوزاري�ة العربي�ة املعني�ة بالتدخ�الت 
الركية يف إطار فعاليات الدورة العادية 
154 ملجل�س جامع�ة ال�دول العربي�ة: 
ان م�رص ل�ن تق�ف مكتوف�ة األيدي يف 
مواجهة األطم�اع الركي�ة التي تتبدى 
يف شمال العراق وس�وريا وليبيا بشكل 

خاص.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت 
تسجيل 4243 اصابة جديدة و75 حالة 

ح�ددت  حال�ة،   3669 وش�فاء  وف�اة، 
دائرتا صحة الرصاف�ة والكرخ التوزيع 
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناط�ق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقت »الزوراء« 
عى نس�خة منها: ان ع�دد الفحوصات 

املختربي�ة لي�وم ام�س بلغ�ت 24378، 
اىل  ال�كيل للفحوص�ات  الع�دد  لريتف�ع 
1817434، مبينة انه تم تسجيل 4243 
اصابة جديدة و75 حالة وفاة، وش�فاء 
3669 حالة.وبحسب الوثيقة، فإن عدد 

حاالت الش�فاء الكيل: 209993 بنس�بة 
)76.7%( ، بينم�ا ع�دد االصابات الكيل: 
273821، ام�ا عدد الح�االت التي تحت 
الع�الج: 56096، يف ح�ني ع�دد ح�االت 
الراق�دة يف العناية املرك�زة: 540، وعدد 

حاالت الوفيات الكيل: 7732.من جهته، 
اعل�ن مدير عام صحة بغ�داد الرصافة، 
عب�د الغن�ي الس�اعدي، تس�جيل 453 

اصابة جديدة بفريوس كورونا.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
جلس�ته  الن�واب  مجل�س  يعق�د 
فيم�ا  الخمي�س،  الي�وم  االعتيادي�ة، 
تتواص�ل االجتماع�ات املكثفة ملمثيل 
الكت�ل السياس�ية واللج�ان النيابي�ة 
لحس�م جدول توزيع الدوائر املتعددة، 

واكم�ال قان�ون االنتخاب�ات الجديد.
وازاء ذل�ك، اكدت كتل�ة تحالف الفتح 
النيابية اهمية توزيع الدوائر املتعددة 
يف االنتخاب�ات املقبلة، واش�ارت اىل ان 
بع�ض املحافظات قد تك�ون اكثر من 
دائرة انتخابية تبعا للكثافة السكانية 

واملس�احة.وقال النائب عن التحالف، 
ان  ل�«ال�زوراء«:  البل�داوي،  محم�د 
الكت�ل السياس�ية تتج�ه نح�و تعدد 
الدوائر االنتخابية والنقاشات مازالت 
النهائ�ي  ش�كلها  لحس�م  مس�تمرة 
الجديد. االنتخاب�ات  إلكم�ال قان�ون 

واض�اف ان »توزيع الدوائ�ر املتعددة 
ألخ�رى،  محافظ�ة  م�ن  س�تختلف 
وستخضع ملجموعة عوامل منها عدد 
السكان واملس�احة والتوزيع الجغرايف 
للس�كان«. مبين�ا ان »الربمل�ان عازم 
عى اس�تكمال ملحق توزي�ع الدوائر 

املتعددة الس�تكمال قانون االنتخابات 
بالكامل«.واوضح ان »معظم االطراف 
الس�تكمال  س�تميض  السياس�ية 
االج�راءات القانونية الخاصة بقانون 

االنتخابات«. 

إصابات كورونا يف العراق ترتفع اىل أكثر من 273 ألفا والوفيات تبلغ 7732 حالة

حتالف الفتح لـ         : الكتل السياسية ستحسم تعدد الدوائر االنتخابية والنقاشات 
مستمرة إلكمال القانون اجلديد

بعد تسجيل 4243 إصابة جديدة و75 حالة وفاة

كابول/ متابعة الزوراء:
نجا كبري نواب الرئيس األفغاني، أمر الله صالح، 
ام�س األربع�اء، من تفج�ري اس�تهدف موكبه 
يف كاب�ول وأدى إلصابت�ه بج�روح، فيم�ا نفت 
حركة طالبان التي تعهدت بعدم ش�ن هجمات 
يف املناطق الحرضية تورطه�ا يف الهجوم.وقتل 
يف الهج�وم ع�رشة أش�خاص عى األق�ل فيما 
أصي�ب ح�وايل 15 آخري�ن بجروح، م�ن بينهم 
ع�دد من الحراس الش�خصيني لنائ�ب الرئيس 
كما أعلن مس�ؤولون حس�بما قال مسؤولون.

ون�دد الرئيس، أرشف غني، ال�ذي التقى صالح 
بعد وقت قصري م�ن االنفجار، بما وصفه بأنه 
“هجوم إرهابي” اس�تهدف نائب�ه األول. وقال 

غني يف بي�ان “ال يمكن لإلرهابي�ني وداعميهم 
األجانب تقويض إيمان الشعب القوي بالسالم 
والديمقراطي�ة واملس�تقبل امل�رشق لبلدنا”.يف 
املقابل، نفت حرك�ة طالبان التي تعهدت بعدم 
ش�ن هجم�ات يف املناط�ق الحرضي�ة بموجب 
اتفاق أبرمته مع الواليات املتحدة، مسؤوليتها 
ع�ن الهجوم.ويف رشيط فيدي�و نرش عى فيس 
ب�وك بع�د االنفج�ار، ق�ال صالح وق�د ظهرت 
ضم�ادات عى ي�ده اليرسى، إن�ه كان متوجها 
إىل مكتبه حني تع�رض موكبه لهجوم.وأضاف 
صال�ح “أنا بخري لك�ن بعض ح�رايس أصيبوا 
بج�روح. أنا وابني الذي كان يف الس�يارة معي، 

بخري”. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
تج�اوز عدد اإلصاب�ات املؤكدة بف�ريوس كورونا 
27 مليون�ا، و 700 أل�ف حالة، وفيم�ا بلغ إجمايل 
عدد الوفيات 901,869 وف�اة حول العالم، اقرب 
ع�دد املتعاف�ني اىل 20 مليونا.وارتفع�ت وفي�ات 
كورون�ا يف الواليات املتح�دة، الدولة األكثر ترضرا 
يف العال�م م�ن انتش�ار الف�ريوس إىل 194,032، 
واإلصابات إىل 6,514,23139 إصابة.فرنس�ا من 
جانبها س�جلت 6544 إصابة و 38 وفاة، وأعلنت 
الس�لطات الفرنسية تس�جيل 6544 إصابة و38 
وف�اة جراء ف�ريوس كورونا خالل ال� 24 س�اعة 
الصح�ة  مديري�ة  معطي�ات  املاضية.وبحس�ب 
العامة الفرنسية، فقد ارتفع إجمايل اإلصابات إىل 

335,524، بينم�ا وصل عدد الوفيات إىل 30,764. 
م�ن جانبها، أعربت الهيئة العلمية يف فرنس�ا عن 
قلقها من املوجة الثانية لكورونا يف أشهر الخريف 
املكس�يكية  الصح�ة  وزارة  الش�تاء.وأعلنت  أو 
تس�جيل 703 حاالت وف�اة و5351 إصابة جديدة 
بالفريوس يف ال� 24 س�اعة األخرية. ويرتفع بذلك 
إجم�ايل الوفيات يف املكس�يك إىل 68484، فيما بلغ 
إجم�ايل اإلصاب�ات منذ تفيش الوب�اء إىل 642860 
حاالت.وتش�ري األرقام املس�جلة إىل ارتفاع كبري يف 
الوفي�ات واإلصاب�ات مقارنة مع بداية االس�بوع 
ال�ذي س�جلت في�ه املكس�يك 223 وف�اة و3486 

إصابة بالفريوس.

الدميقراطي الكردستاني لـ         : هناك جدية حلل مجيع املشاكل.. والفتح يطالب اإلقليم باإليفاء بالتزاماته
الوفد الكردي من بغداد يعلن حسم 85 % من امللفات العالقة بني املركز واإلقليم

الزوراء/ حسني فالح:
اعل�ن الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
حس�م %85 من امللف�ات العالقة ما بني 
املرك�ز واالقلي�م، وفيم�ا اك�د ان هن�اك 
جدية من قبل حكومتي اقليم كردستان 
واالتحادي�ة لتصف�ري الخالف�ات، طالب 
تحال�ف الفتح االقليم بتس�ليم ما بذمته 
م�ن مس�تحقات اىل بغ�داد لغ�رض حل 

الخالفات.
الديمقراط�ي  الح�زب  عض�و  وق�ال 
الكردستاني، ريبني سالم آرتي، يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: ان املنه�اج ال�وزاري الذي 
تقدم به رئيس حكومة اقليم كردستان، 
م�رسور بارزان�ي، وال�ذي ص�وت عليه 
برملان االقليم، ركز عى تصفري الخالفات 
ما ب�ني الحكوم�ة االتحادي�ة وحكومة 
االقليم.واض�اف: ان الحكومة االتحادية 
ايض�ا  الكاظم�ي  مصطف�ى  برئاس�ة 
لديه�ا الجدي�ة لحل جميع املش�اكل مع 
االقلي�م، فض�ال ع�ن ان هن�اك ضغوطا 
دولي�ة تطال�ب بإنهاء امللف�ات العالقة، 
الن امام الحكومتني مش�اكل اكرب تتمثل 
باالزمة الصحية وهبوط اس�عار النفط.

واش�ار اىل: ان الوفد الك�ردي، الذي يزور 
بغداد حاليا برئاسة نائب رئيس حكومة 
االقلي�م قوب�اد طالبان�ي، اعل�ن حس�م 
%85 م�ن امللفات العالق�ة ما بني املركز 
واالقلي�م. مبينا: ان س�بب تفاقم االزمة 
هو ترحيل املشاكل من حكومة اىل اخرى.

واوضح: ان املشاكل ما بني بغداد واربيل 

ال تنح�رص فقط عن النف�ط وااليرادات، 
وانما هناك مش�اكل تتعلق بعدم تطبيق 
الدس�تور، ال سيما يف املادة 140. مؤكدا: 
ان بعض املناطق املتنازع عليها، ال سيما 
كركوك، تش�هد تغيريا ديموغرافيا، وهذا 
مخالف للدس�تور.ولفت اىل: ان املحكمة 
 140 ان  بين�ت قب�ل اش�هر  االتحادي�ة 
س�ارية املفع�ول إال انه�ا ل�م تنفذ حتى 
اآلن. مبينا: انه يف حال تطبيق هذه املادة 
س�تحل جميع املش�اكل العالقة.وبشأن 

حص�ة االقليم م�ن املوازنة، ش�دد ارتي 
عى رضورة تطبيق قانون االحصاء رقم 
)40( لس�نة 2008، ويف ضوئه تحس�ب 
حصة االقليم من املوازنة وليست بنسب 
تخميني�ة، وانما يجب االحتكام للقانون 
وترك الس�جاالت السياسية.بدوره، ذكر 
النائب عن تحالف الفتح، حنني القدو، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان اقليم كردس�تان 
امام�ه التزامات يج�ب ان ينفذها، منها 
تس�ليم واردات النفط واملنافذ الحدودية 

وجمي�ع املس�تحقات املالي�ة، اىل بغ�داد 
لغرض حلحلة جميع الخالفات العالقة. 
مؤكدا: ان دون ذلك ال يمكن حلها.واشار 
اىل رضورة اق�رار قان�ون النف�ط والغاز 
النه العام�ل الرئيس يف انه�اء الخالفات 
مع اقليم كردستان، النه سينظم العالقة 
ما ب�ني املركز واالقليم.اىل ذلك، كش�فت 
حكومة اقليم كردستان، يف وقت سابق، 
ع�ن نتائج االجتم�اع املوس�ع املنعقد يف 
بغداد.وقال املتحدث باس�م نائب رئيس 

حكوم�ة االقلي�م، س�مري هورام�ي، يف 
ترصيح صحفي: إن “وفد حكومة اقليم 
الطالبان�ي  كردس�تان برئاس�ة قوب�اد 
اجتم�ع م�ع وف�د الحكوم�ة االتحادية 
برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير املالية 
االجتم�اع  أن”  عالوي”.وأض�اف  ع�يل 
املوس�ع بحث املش�اكل العالقة ومسائل 
املس�تحقات املالي�ة إلقلي�م كردس�تان، 
قان�ون  م�رشوع  يف  تثبيته�ا  وكيفي�ة 
املوازن�ة العامة العراقية لع�ام 2021”.
واش�ار اىل ان�ه” تق�رر خ�الل االجتماع 
تش�كيل لجان خاصة وفرعي�ة لتكثيف 
الحوارات بش�أن مس�ائل النفط والغاز 
املالي�ة، ومل�ف الكهرباء  واملس�تحقات 
واملناف�ذ الحدودي�ة والديون”.وتابع أنه 
“من املتوقع أن تقوم هذه اللجان بعرض 
املتابع�ات ونتائ�ج الح�وارات يف ض�وء 
امل�واد الدس�تورية امام وف�دي الطرفني 
كي يت�م االتفاق بش�أنها”. الفتاً اىل أن” 
حكومة االقليم أبدت استعدادها لالتفاق 
مع الحكومة االتحادية بش�أن مس�ائل 
املوارد النفطية وغري النفطية ومس�ائل 
املنافذ الحدودية “.وكان رئيس الوزراء، 
مصطف�ى الكاظمي، قد بح�ث، الثالثاء 
املايض، مع نائب رئيس حكومة االقليم، 
قوب�اد طالباني، التعاون م�ا بني املركز 
واالقلي�م، فيم�ا اكد الكاظم�ي رضورة 
التنسيق التام ما بني الحكومة االتحادية 
بمختل�ف  كردس�تان  اقلي�م  وحكوم�ة 

املجاالت.

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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السعر 500 دينارالعدد:   7323    الخميس   10   ايلول     2020 No: 7323    Thu    10     Sep    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
العراق،  يف  األمريكي  الدوالر  أسعار رصف  ارتفعت 
امس األربعاء.وسجلت بورصة الكفاح املركزية يف 
أي  الواحد،  للدوالر  ديناراً   1231 بغداد،  العاصمة 
كان  ان  بعد  دوالر،  للمائة  دينار  و100  ألفاً   123
للدوالر..  ديناراً   1230 أمس،  فيها،  الرصف  سعر 
كما سجلت بورصة الحارثية ببغداد سعر الكفاح 
الصريفة  محالت  يف  البيع  أسعار  نفسه.وبلغت 
دينارا   1235 بغداد  يف  املحلية  باألسواق  الخاصة 
للدوالر الواحد أي 123 ألفاً و500 دينار ملائة دوالر، 
للدوالر  ديناراً   1225 الرشاء  أسعار  كانت  بينما 

الواحد أي 122 ألفاً و500 دينار للمائة دوالر.

الدوالر يرتفع قليال يف 
األسواق احمللية

احللبوسي: العراق يتطلع للمزيد من 
التعاون بني البلدين الشقيقني

إصابة وزير اخلارجية اللبناني 
بفريوس كورونا

أفغانستان: مقتل وجرح 25 شخصا وإصابة 
نائب الرئيس يف تفجري استهدف موكبه 

إصابات كورونا تتجاوز 27 مليونا و700 ألف 
حول العامل

رمسياً ... انطالق الدوري العراقي املمتاز يف  25 تشرين األول املقبل

ص 8الصحفيون يف األراضي احملتلة يواجهون الصهاينة وينتصرون إلنسانيتهم

ص 6

 

الكاظمي يأمر بفتح جسر جوي وحبري 
لتقديم مساعدات عاجلة اىل السودان

الرتبية حتدد 13 أيلول احلالي موعد مباشرة 
اهليئات التعليمية والتدريسية

وجه بإلغاء التصنيف املذهيب للمقبولني بالكلية العسكرية 

بغداد/ الزوراء:
أمر رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، 
ام�س االربعاء، بفتح جرس جوي وبحري 
لتقدي�م مس�اعدات عاجلة اىل الس�ودان، 
املتب�ع  التصني�ف  بإلغ�اء  وج�ه  فيم�ا 
العس�كرية  بالكلي�ة  املقبول�ني  للطلب�ة 
وفق�اً النتمائه�م املذهبي.وذك�ر املكت�ب 
االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقت 
»الزوراء« نس�خة منه: ان رئيس مجلس 
ال�وزراء، مصطفى الكاظم�ي، أمر بفتح 
ج�رس جوي وبح�ري مع دولة الس�ودان 
إنس�انية  لتقديم مس�اعدات  الش�قيقة، 
عاجل�ة اىل املنكوب�ني واملترضري�ن م�ن 

رضب�ت  الت�ي  والفيضان�ات  الس�يول 
السودان منذ أيام.

بغداد/ الزوراء:
األربع�اء،  ام�س  الربي�ة،  أعلن�ت وزارة 
تحديد ال�13 من شهر أيلول الحايل موعداً 
ملبارشة الهيئ�ات التعليمية والتدريس�ية 
يف امل�دارس للعام ال�درايس الجديد 2020 
– 2021.وق�ال املكتب اإلعالم�ي للوزارة 
يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: إن 
“املديري�ة العام�ة للتعليم الع�ام واألهيل 

واألجنبي وجهت املديريات العامة للربية 
يف املحافظات كافة/ عدا إقليم كردستان، 
باعتم�اد ي�وم األح�د املوافق ال�� 13 من 
أيل�ول الج�اري موع�داً ملب�ارشة املالكات 
املدارس”.وأكد  والتدريس�ية يف  التعليمية 
البي�ان رضورة “األخ�ذ بمراع�اة االلتزام 
بالتعليم�ات الوقائية والصحي�ة، وكذلك 

التقيد بالتباعد االجتماعي”. 

اجلامعة العربية تطالب أنقرة بسحب مجيع قواتها دون شرط من سوريا والعراق وليبيا
أدانت التدخالت الرتكية يف الشؤون الداخلية للدول العربية

بغداد/ الزوراء:
ورود  بعد  وذلك  للتزوير،  عصابة  عى  القبض  إلقاء  االربعاء،  امس  البرصة،  رشطة  اعلنت 
املوظفني  احد  مع  بالتنسيق  املتوفني  املتقاعدين  بيانات  تزوير  بشأن  استخبارية  معلومات 
يف محافظة بغداد والعامل عى حاسبة املتقاعدين املتوفني.وقال قائد الرشطة، اللواء عباس 
املتقاعد  معلومات  بتغيري  يقومون  املتهمني  ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  ناجي، 
املتويف الذي ال يوجد من يتسلم راتبا بدال عنه اىل متقاعد عى قيد الحياة بعدها يقومون بأخذ 
رقم التقاعد وبالتنسيق مع احدى املوظفات يف احد املصارف يف محافظة البرصة الستخراج 
بطاقة )كي كارد( لشخص اخر بعد تزوير مستمسكاته مقابل مبالغ مالية.واضاف: انه بعد 
التحري وجمع املعلومات واستحصال املوافقات القضائية، تم تشكيل قوة مشركة للقبض 
عليهم ومن خالل متابعة املعلومات تم التعرف عليهم وإلقاء القبض عى العصابة املتكونة من 

اربعة متهمني.وتابع: انه تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم عى القضاء.

اعتقال أخطر عصابة لتزوير بيانات 
املتقاعدين املتوفني يف البصرة

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

العراقيون حيتمون بأنفسهم من حرارة الصيف بالرقي

تفاصيل ص3   



إصابات كورونا يف العراق ترتفع اىل أكثر من 273 الفا والوفيات بلغت 7732 حالة

تعلن رشكة مصايف الشمال )مصفى الصمود( إحدى تشكيالت وزارة النفط عن اعالن ) مناقصة 
عامة محلية ( وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول أدناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية 
واملناشئ، فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات أو املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط 
القانونية املذكورة يف أدناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي – مصفى الصمود، اعتبارا من تاريخ 
نرش االعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره ) 100,000 
( فقط مائة ألف دينار عراقي غري قابلة للرد إال يف حال إلغاء املناقصة او تغيري اسلوب تنفيذها 
املوافق  االثنني  ليوم  ظهرا  الواحدة  الساعة  قبل  أو  يف  مغلق  بظرف  العطاء  تسليم  يتم  ان  عىل 
2020/10/12 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية أو حظرا للتجوال من قبل الجهات 
الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف أول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة أو الحظر ويتحمل من 
تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية، علما انه سيتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 2020/10/5 

يف نفس مكان القطع.

أوال :- املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء:-
1- هوية الرشكة أو مكتب ) متخصص ( نافذة لعام 2020 مع إرفاق ) شهادة تأسيس – اجازة 

ممارسة مهنة – عقد التأسيس -  النظام الداخيل للرشكة (.
أو  اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط  الجدول  املبني يف  املبلغ  االولية  حسب  التأمينات    -2
خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي أو مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي 
ألمر رشكة مصايف الشمال عىل أال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة 
املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ 
او  املناقصة  غلق  وبعد  نفاذه  فرتة  خالل  لعطائه  العطاء  مقدم  سحب  عند  او  االحالة  بكتاب 

رفض التصحيح عىل أخطائه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية.
نافذة  العامة للرضائب  الهيئة  باملناقصة صادر من  3- جلب كتاب عدم ممانعة من االشرتاك 

لعام 2020 )تصوير ملون( باسم الرشكة مقدمة العطاء ) حرصا (.
4- اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله ) بظرف مغلق (. 

5- وصل رشاء وثائق املناقصة ) االصيل (. 
6- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله بإجراءات الحجب.

 ثانيا - تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة أدناه جزءا ال يتجزأ من العقد :-
1- يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض  حرصاً .

2- يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ ورشوط يف جدول املواصفات 
او الكميات.

3- يعترب العطاء نافذ ملدة ) 120 ( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل أي تحفظ يرد عىل فرتة 
نفاذية العطاء.

4- رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار.
5- يكون التسعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة ) طباعة الكرتونية 
او باملداد ( عىل جدول الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك والشطب وختمها 
ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر 

املدون رقما، كما يعول عىل سعر الوحدة يف حال عدم صحة مبلغ الفقرة.
6- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود املناقصة او اجراء تعديل عليها.

7- ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري 
مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية.

8- ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة.
9- تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.

10- اليجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ 
اإلجراءات القانونية بحقه 

القوانني  بموجب  املفروضة  والرسوم  الرضائب  كافة  املناقصة  بعهدته  تحال  من  يتحمل   -11
النافذة.

12- العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 
لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة. 

والضوابط  املعدلة   2014 لسنة   2 رقم  الحكومية  العقود  تنفيذ  لتعليمات  العقد  يخضع   -13
املحلقة بها املعدلة والوثائق القياسية.

التنفيذ بنسبة ) 5 % ( من مبلغ  املناقصة بتقديم كفالة حسن  .يلتزم من تحال بعهدته   -14
العقد عىل شكل خطاب  للمناقصة قبل توقيع  الضمان  العقد وفرتة  اإلحالة تغطي كامل مدة 
النفط  وزارة  لدى  معتمد  اهيل  مرصف  أو  حكومي  مرصف  من  صادر  مصدق  صك  او  ضمان 

والبنك املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال ) ش ع (.
دقيق  وبشكل  االلكرتوني  والربيد  هواتفه  وارقام  وعنوانه  اسمه  تثبيت  املتقدم  عىل   -15

وواضح.
16- يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه.

17- املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ) 2 ( لسنة 2014 
املعدلة والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق 
املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر 
من ) 20% ( عن الكلفة التخمينية إذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار 

املجلس الوزاري للطاقة رقم ) 1 ( لسنة 2019 .
18- لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او إلغائها يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل 

أي تبعات مالية او قانونية.
19- يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب ) I BAN ( حسب نظام 

املدفوعات العراقي.
20- يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن.

21- .للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال أي عطاء يف حالة وجود أخطاء يف األسعار أو حك أو 
شطب أو تصحيح أو تعديل حتى وإن كان املتقدم أوطأ العطاءات.  

22- يكون القطع واالشرتاك باملناقصات يف كافة أيام األسبوع ) أيام الدوام الرسمي ( من الساعة 
التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش االعالن. 

تمام  العطاءات يف  اجتماع فتح  أو ممثليهم حضور  باملناقصات  املشرتكني  بإمكان كافة   -23
 – بيجي  يف  رشكتنا  مقر  يف   2020/10/13 املوافق  الثالثاء  يوم  من  صباحا  التاسعة  الساعة 

مصفى الصمود.
24- الترصف املستحقات النهائية إال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب.

املواصفات  حسب  رشكتنا  قبل  من  ومطابقتها  بالكامل  التجهيز  بعد  املستحقات  تدفع   -25
والكميات الواردة بجدول الكميات.

26- لرشكات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد عن ) 10% ( عند تحقق القيمة املضافة 
البالغة ) 20% ( للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي 
من   )  3  ( املادة  اىل  استنادا  املصنعة  العامة  بالرشكات  الخاص  التخطيط  وزارة  قبل  املعد من 

تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية.
صالح  فرع   / االمنية  التصاريح  مكتب  بمراجعة  واملكاتب  الرشكات  ممثيل  قيام  وجوب   -27
الدين الستحصال املوافقات االمنية قبل االشرتاك يف املناقصة وسيتم رفض استالم أي عطاء غري 

مرفق معه الترصيح االمني.
28- إلزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط / 
دائرة العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/19006/7 يف 2019/8/6 

 .
29- اللطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن 

.) www.nrc.oil.gov.iq(  تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
30- يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.

nrclocalcontract@nrc. ( 31- لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
.)  oil.gov.iq

قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة
2020/9/7

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
العراق، وفيما اكدت  كورونا املستجد يف 
تسجيل 4243 اصابة جديدة و75 حالة 
وفاة، وشفاء 3669 حالة، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقت »الزوراء« 
الفحوصات  عدد  ان  منها:  نسخة  عىل 
 ،24378 بلغت  امس  ليوم  املختربية 
اىل  للفحوصات  الكيل  العدد  لريتفع 
1817434، مبينة انه تم تسجيل 4243 
وشفاء  وفاة،  حالة  و75  جديدة  اصابة 

3669 حالة.
حاالت  عدد  فإن  الوثيقة،  وبحسب 
الشفاء الكيل: 209993 بنسبة )%76.7( 
 ،273821 الكيل:  االصابات  عدد  بينما   ،

العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  اما 
الراقدة  حاالت  عدد  حني  يف   ،56096
حاالت  وعدد   ،540 املركزة:  العناية  يف 

الوفيات الكيل: 7732.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 
الغني الساعدي، تسجيل  الرصافة، عبد 
كورونا،  بفريوس  جديدة  اصابة   453
بينها 258 اصابة شخصت خالل الرصد 

الوبائي للقطاعات الصحية.
»الزوراء«  تلقت  بيان  الساعدي يف  وقال 
الصحية  »املؤسسات  ان  منه:  نسخة 
 453 امس,  سجلت  الرصافة  جانب  يف 
موزعة  كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة 
كالتايل: 258 حالة شخصت خالل الرصد 
قطاع  الصحية:   للقطاعات  الوبائي 
الرصافة  قطاع    / حالة   34 االعظمية 
63 حالة /  قطاع النهروان 32 حالة /  
قطاع بغداد الجديدة 8 حاالت /  قطاع 

الصدر 32 حالة /  قطاع البلديات االول 
 45 الثاني  البلديات  قطاع    / حالة   16

حالة /  قطاع الشعب 28 حالة.
واشار اىل ان  195 حالة خالل مراجعتهم 
الصدر  مدينة    : الصحية  للمؤسسات 
91 حالة محلة 516, 556, 554, 519, 
 ,55 قطاعات   ,549  ,521  ,555  ,513
الحمزة/   25, ساحة   ,79  ,58  ,12  ,22
التالية,  املناطق  ضمن  حالة   18 الكرخ 
3 حاالت,  الصالحية  3 حاالت,  السيدية 
الجامعة  حي  واحدة,  حالة  الريموك 
الجهاد  حي  حالتني,  الكرخ  حالتني, 
البياع  حالتني,  االسكان  واحدة,  حالة 
حالة واحدة, الدورة 3 حاالت, /  شارع 
 ,502  ,505 محلة  حاالت   4 فلسطني 
7 حاالت محلة 320,  االعظمية    /506
حاالت   6 القاهرة    /316  ,331  ,314
محلة 309, 324, 311, 353/  العبيدي 

3 حاالت محلة 754, 735, قرب جامع 
حالة  الزعفرانية    / الصادق  االمام 
حالتني  السعدون    /977 محلة  واحدة 
حاالت   4 الزهراء  حي    /101 محلة 
واحدة  حالة  النهروان    /  ,757 محلة 
محلة  حاالت   8 زيونة    / الوحدة  حي 
االمني   /  ,714  ,718  ,709  ,714  ,710
  /745  ,747  ,751 محلة  حاالت   5
املشتل 4 حاالت محلة 729, /  الشعب 
9 حاالت محلة 329, 329, 357, 359, 
حي اور, البنوك /  حي فدك حالة واحدة 
محافظة    / واحدة  حالة  الجادرية    /
ميسان حالة واحدة املجحر عيل الغربي 
 ,903  ,907 محلة  حاالت   7 الكرادة    /
محلة  واحدة  حالة  الوزيرية    /913
 ,733 محلة  حاالت   8 البلديات    /301
حالة  دياىل  محافظة    / الزراعي   ,738
حاالت   3 الحسينية    / الحويش  واحدة 

محلة 220, قرية االنتصار /  محافظة 
النجف حالة واحدة حي املناذرة /  بغداد 
الجديدة حالة واحدة /  ساحة االندلس 
حالة  البرصة  محافظة    / واحدة  حالة 
حالتني  الكفاح    / الخصيب  ابو  واحدة 
حالة  النرص  حي    /133  ,111 محلة 
الجمهورية  حي    /773 محلة  واحدة 
السعدون    /109 محلة  واحدة  حالة 

حالة واحدة قرب نادي العلوية .
جميع  نقل  »تم  انه  الساعدي  واضاف 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
يف  بالعزل  الخاصة  املركزة  العناية  اىل 
»العدد  ان  اىل  مشريا  مستشفى«،  كل 
 34353 اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي 
الشفاء  اكتسب  فيما   1173 منهم  تويف 

28557 واملتبقي قيد العالج 4623«.
»االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 

التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 
االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل 

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

الثالثاء واملعلن عنها امس االربعاء.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
 642 االصابات   عدد  ان   منه:  نسخة 
ابو   /  29 غريب  أبو  كاآلتي:  موزعة 
دشري  23/ االسكان   16/ االعالم   17/ 
البياع   16/ التاجي  17/ التاجيات 1/ 
 /25 الحرية    /5 الحارثية   /2 الرتاث  
الرحمانية   /47 الــدورة    /2 الخطيب 
6/ السيدية  15/ الشالجية 3/ الرشطة 
 /1 الرابعة  الرشطة   /3 الخامسة 

الطوبجي   الطارمية 24/  الشعلة  42/ 
العطـيـفيـة   /4 العامرية    /1
 /11 الغزاليـة    /8 العـالوي    /16
الكرخ   الكاظميـة 24/  القادسيـة  8/ 
 /50 املحمودية    /8 اللطيـفيـة    /2
 /15 املنصور   /2 املعالف   /5 املشاهدة 
 /2 والسالم   النرص   /3 املواصالت  
اليـرموك 21/ جــكوك  اليوسفية  3/ 
3/ حي الجامعة 26/ حي الجهاد  35/ 
حي الخرضاء 1/ حي العامل 43/ حي 
البور   الفرات 4/ سبع  العدل  11/ حي 
 /1 حيفا   شارع   /3 ســويـب   /6
كرادة مريم 5/ ناحية الرشيد 2/ جانب 
 /1 قار  ذي  محافظة   /20 الرصافة 
محافظة االنبار 1/ محافظة النجف 1/ 

محافطة بابل 2.
بينما   ، الشفاء: 300  ان عدد  واضافت: 

عدد الوفيات: 5.
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وجه بإلغاء التصنيف المذهبي للمقبولين بالكلية العسكرية 

القاهرة/ متابعة الزوراء:

العربي�ة  ال�دول  دان�ت جامع�ة 

“التدخ�ات الرتكية يف الش�ؤون 

الداخلية للدول العربية”، مطالبة 

أنقرة بس�حب قواتها من سوريا 

والعراق وليبيا.

جاء ذلك خال البيان الصادر عن 

ال�وزاري األول “للجنة  االجتماع 

العربية املعنية بمتابعة التدخات 

الداخلي�ة  الش�ؤون  يف  الرتكي�ة 

للدول العربية”، امس األربعاء.

وأضاف البيان أن “اللجنة أدانت 

الرتكي�ة  التدخ�ل  أش�كال  كل 

العدواني�ة يف الش�ؤون الداخلية 

لل�دول العربي�ة، وخاص�ة يف كل 

من الع�راق وجمهورية س�وريا 

العربية، ودول�ة ليبيا، باعتبارها 

انتهاًكا جس�يًما للقانون الدويل، 

ذات  األم�ن  مجل�س  وق�رارات 

الصلة”.

وأض�اف البيان أن “اللجنة أكدت 

عدم رشعية التواجد العس�كري 

الرتكي يف الدول العربية ورضورة 

سحب جميع قواتها دون قيد أو 

رشط، وخاص�ة م�ن جمهورية 

العراق، ودولة ليبيا، والجمهورية 

العربية السورية”.

ويف وقت سابق، قال األمني العام 

املس�اعد لجامعة الدول العربية، 

حسام زكي، إن التدخات الرتكية 

واإليرانية يف شؤون الدول العربية 

معيبة، مضيفا: “يجب وقفها”.

وأشار زكي إىل أن أنقرة وطهران 

تسعيان إىل مكاسب عىل حساب 

العرب، مشددا عىل أن هناك ضيق 

عربي شديد من هذه التدخات.

من جانبه، أكد وزي�ر الخارجية 

أن  ش�كري،  س�امح  امل�ري، 

الرتكية  والتدخ�ات  املمارس�ات 

الس�افرة يف العدي�د م�ن ال�دول 

العربي�ة تمث�ل أه�م التهدي�دات 

الت�ي تواج�ه األم�ن  املُس�تجدة 

القومي العربي، مش�ددا عىل أن 

مر ل�ن تبقى مكتوف�ة األيدي 

بمواجهة هذه األطماع.

وقال شكري، خال كلمته أمام 

اللجنة الوزاري�ة العربية املعنية 

إط�ار  يف  الرتكي�ة  بالتدخ�ات 

فعالي�ات ال�دورة العادي�ة 154 

ملجل�س جامعة ال�دول العربية: 

ان مر لن تقف مكتوفة األيدي 

يف مواجهة األطماع الرتكية التي 

تتبدى يف ش�مال العراق وسوريا 

وليبيا بشكل خاص.

الخارجي�ة  وزي�ر  وش�دد 

إنه�اء  رضورة  ع�ىل  امل�ري 

ليبي�ا  يف  الخارجي�ة  التدخ�ات 

أي�ا كان مصدرها ونزع س�اح 

امليليشيات.

وع�ر عن دعم م�ر للعراق يف 

الرتكي�ة  االعت�داءات  مواجه�ة 

املستمرة عىل حدوده واإلجراءات 

الت�ي يتخذه�ا يف مواجهة هذه 

التدخات السافرة.

ورصح أحم�د حاف�ظ، املتحدث 

الرسمي باسم وزارة الخارجية: 

أن الوزي�ر ش�كري اس�تعرض 

املمارس�ات  االجتم�اع  خ�ال 

الهّدامة للنظ�ام الرتكي الحاكم 

يف عدد من ال�دول العربية، وبما 

ُيرسخ لانقس�امات املجتمعية 

والطائفية يف املنطقة.

الض�وء  س�لَّط  أن�ه  وأض�اف: 

الش�واهد  بع�ض  ع�ىل  كذل�ك 

الت�ي تعك�س حج�م التدخات 

يف  الرتك�ي  للنظ�ام  الس�افرة 

بعض م�ن ال�دول العربية؛ من 

تسهيل ملرور عرشات اآلالف من 

إىل سوريا،  اإلرهابيني واملرتزِقة 

ودفعه ب�آالف املقاتلني إىل ليبيا، 

وافتئات�ه ع�ىل م�وارد ش�عوب 

عربي�ة ش�قيقة يف الع�راق، ويف 

ليبيا عر توقيع مذكرات تفاهم 

غري رشعية.

وأشار املتحدث باسم الخارجية 

املري�ة اىل: أن القاه�رة أكدت 

الحاجة النتهاج سياس�ة عربية 

موح�دة وحازمة ل�ردع النظام 

الرتكي، عر مزيد من التنس�يق 

بني الدول العربية.

بغداد/ الزوراء:
أم�ر رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
امس االربعاء، بفت�ح جرس جوي وبحري 
لتقدي�م مس�اعدات عاجلة اىل الس�ودان، 
فيم�ا وجه بإلغاء التصني�ف املتبع للطلبة 
وفق�اً  العس�كرية  بالكلي�ة  املقبول�ني 

النتمائهم املذهبي.
وذكر املكت�ب االعامي لرئي�س الوزراء يف 
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان رئيس 
مجل�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، 
أم�ر بفتح ج�رس جوي وبح�ري مع دولة 
الس�ودان الش�قيقة، لتقدي�م مس�اعدات 
إنس�انية عاجلة اىل املنكوبني واملترضرين 
م�ن الس�يول والفيضان�ات الت�ي رضبت 

السودان منذ أيام.
واض�اف: ان�ه س�تنطلق الي�وم )ام�س( 
طائرة ش�حن عس�كرية محمل�ة بأطنان 
من املس�تلزمات الطبية وع�رشات اآلالف 
م�ن الس�ات الغذائي�ة، وآالف القطع من 
االحتياجات اإلنس�انية الرضورية والخيم 
إلي�واء املترضري�ن الذين أج�روا عىل ترك 

منازلهم جراء الفيضانات”.
وتاب�ع املكتب االعامي: كما أمر الكاظمي 
ببدء تحميل ع�رشة آالف طن من الحنطة 
من موانىء البرة لدعم الشعب السوداني 

الشقيق.
ولفت اىل ان توجيه رئيس مجلس الوزراء، 

مصطفى الكاظم�ي، يأتي يف إطار حرص 
العراق حكومة وش�عبا ع�ىل تعزيز أوارص 
األخ�وة مع األش�قاء، والوق�وف مع دولة 
الس�ودان الت�ي تعي�ش أوضاعا إنس�انية 

بالغة الصعوبة جراء الفيضانات.
ويف سياق اخر، ذكر املكتب االعامي لرئيس 
ال�وزراء يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة 
منه: ان رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي اطلع 
عىل القوائم التفصيلية الحاوية عىل أسماء 

املعلن قبولهم يف الكلية العسكرية.  
ووّجه الكاظمي، بحس�ب البي�ان،  بإلغاء 
التصني�ف املتب�ع  للطلبة املقبول�ني وفقاً 
ه�ذا  يلغ�ى  وأن  املذهب�ي،   النتمائه�م 
مؤسس�ات  كل  يف  ورد  أينم�ا  التصني�ف 
الدولة، كم�ا وّجه ايضا باعتم�اد التوزيع 
الجغرايف حراً يف املعلومات املس�جلة عن 

موظفي الدولة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء عىل أن تبتعد 
أجهزة الدول�ة، واألجهزة األمنية عىل وجه 
الخص�وص ع�ن كل م�ا م�ن ش�أنه إثارة 
الُفرق�ة، وزرع أس�باب التباعد ب�ني أبناء 
الوط�ن الواح�د والدم الواح�د اذ إن الدماء 
التي س�الت من أجل الرتاب العراقي كانت 
كلها بلون الش�هادة والبطولة، و لم تسأل 
عن تصنيفها قبل أن تفتدي العراق الواحد 

املوحد.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
 أعل�ن  مدير عام الرشك�ة العامة لصناعة 
األدوية واملستلزمات الطبية يف سامراء عبد 
الحميد السالم، أن رشكته ستكون جاهزة 
إلنت�اج أي وجبة تحتاجه�ا وزارة الصحة 
من العاج الرويس ملصابي فريوس كورونا 
املستجد، بعد شهر من ورود جواب الوزارة 
عىل الوجب�ة البحثية التي أنتجتها الرشكة 

من الدواء الرويس.
إن  صحف�ي:  تري�ح  يف  الس�الم  وق�ال 
“اللقاح صناع�ة تخصصي�ة تتعلق بدول 
معين�ة بالعالم وبرشكات خاصة، والعراق 
دائما يس�توردها من الخ�ارج، وموضوع 

تصنيع اللقاح موضوع معقد”.
وجب�ة  أنتج�ت  “الرشك�ة  أن  وأض�اف، 

بحثي�ة م�ن ال�دواء ال�رويس، وآالن بصدد 
إخضاعه�ا للدراس�ات، وم�ن املتوق�ع أنه 
ننتظر ج�واب وزارة الصحة عىل الكميات 
الت�ي يحتاجونها، بعد ذلك نرشع بصناعة 
األدوية خال شهر أو أكثر بقليل، وسنكون 
تحتاجه�ا  وجب�ة  أي  إلنت�اج  جاهزي�ن 

الوزارة”.
دواء  بإنت�اج  “االس�تمرار  إىل   وأش�ار 
يف  يس�تخدم  ال�ذي  )ازيثرومايس�ني( 
الروتوك�ول لعاج م�رىض كورونا، فضا 
عن إنتاج  فيتامني C، وسوف ننتج فيتامني 
Zn الذي يستخدم بالعاج، فضا عن إنتاج 
الكحول والس�بتول املس�تخدم يف التعقيم، 
إضافة إىل إنتاج األوكسجني الطبي السائل 

يف مصنع بغداد للغازات الطبية”.

اجلامعة العربية تطالب أنقرة بسحب مجيع قواتها دون شرط 
من سوريا والعراق وليبيا

أدانت التدخالت الرتكية يف الشؤون الداخلية للدول العربية

الكاظمي يأمر بفتح جسر جوي وحبري 
لتقديم مساعدات عاجلة اىل السودان

ادوية سامراء: سننتج أي وجبة 
حتتاجها الصحة من الدواء الروسي

الزوراء/ يوسف سلم�ان:

يعق�د مجلس الن�واب جلس�ته االعتيادية، 

اليوم الخميس، فيم�ا تتواصل االجتماعات 

املكثف�ة ملمثيل الكت�ل السياس�ية واللجان 

الدوائ�ر  توزي�ع  ج�دول  لحس�م  النيابي�ة 

املتعددة، واكمال قانون االنتخابات الجديد.

وازاء ذلك، اكدت كتلة تحالف الفتح النيابية 

اهمية توزيع الدوائر املتعددة يف االنتخابات 

املقبلة، واشارت اىل ان بعض املحافظات قد 

تكون اكثر من دائرة انتخابية تبعا للكثافة 

السكانية واملساحة.

وقال النائ�ب عن التحالف، محمد البلداوي، 

ل�”ال�زوراء”: ان الكت�ل السياس�ية تتج�ه 

نح�و تعدد الدوائ�ر االنتخابية والنقاش�ات 

مازالت مس�تمرة لحس�م ش�كلها النهائي 

إلكمال قانون االنتخابات الجديد.

واضاف ان “توزيع الدوائر املتعددة ستختلف 

من محافظة ألخرى، وس�تخضع ملجموعة 

عوامل منها عدد السكان واملساحة والتوزيع 

الجغرايف للسكان”. مبينا ان “الرملان عازم 

عىل استكمال ملحق توزيع الدوائر املتعددة 

الستكمال قانون االنتخابات بالكامل”.

واوض�ح ان “معظ�م االط�راف السياس�ية 

س�تميض الس�تكمال االج�راءات القانونية 

الخاص�ة بقانون االنتخاب�ات”. مرجحا ان 

تك�ون بع�ض املحافظ�ات دائ�رة واحدة يف 

حني س�تكون محافظات اخ�رى مجموعة 

دوائر “.

واستدرك بالقول ان “ نظام توزيع الدوائر 

املتع�ددة يحتاج إىل فرتة ليك�ون مكتما، 

وكذل�ك القائم�ني ع�ىل ه�ذا املوض�وع يف 

للتدري�ب  وق�ت  اىل  بحاج�ة  املفوضي�ة 

واالطاع عىل هذا النظام االنتخابي”.

لكن كتلة تحالف الق�وى العراقية حذرت 

من دم�ج االقضية يف بع�ض املحافظات، 

توزي�ع  يك�ون  ان  رضورة  اىل  واش�ارت 

الدوائ�ر املتعددة بش�كل متج�اور وليس 

انتقائيا .

وقال النائب عن التحالف، احمد الجبوري، 

يف تريح صحف�ي: ان “دمج االقضية يف 

محافظ�ة نين�وى يجب ان تكون بش�كل 

متس�ائا  انتقائي�ا”،  ولي�س  متج�اور 

“ كي�ف يمكن لقض�اء البع�اج، الذي يبعد 

ع�ن املوص�ل ١٢٠ ك�م، ان يض�اف له�ا، 

بينما تس�تبعد اقضية قريب�ة عن املوصل 

)الحمداني�ة ٢٠ك�م( )تلكي�ف ١٥ ك�م(، 

فضاً عن قضاءي تلعفر ومخمور اللذين 

هما اقرب للموصل من البعاج والحرض”.

واض�اف ان “االق�رب لقض�اء البعاج هو 

س�نجار ثم تلعفر ثم الح�رض، فباالمكان 

دمجه�ا بدائرة واح�دة، واقضي�ة تلكيف 

والحمداني�ة ومخم�ور والش�يخان دائرة 

دوائ�ر”. مؤك�دا  ث�اث  واح�دة،  لتك�ون 

“رضورة ان يبق�ى قض�اء املوصل وحده 

دون دمج،  الن نفوس�ه اكث�ر من مليوني 

نس�مة، وال نقب�ل ان تض�اف ل�ه اقضية 

اخرى لتأخذ مقاعده الدستورية”.

الن�واب دع�ت  وكان�ت رئاس�ة مجل�س 

رؤس�اء الكتل والقوى السياس�ية إىل عقد 

اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة املجلس 

واللجن�ة القانوني�ة فيما يتعل�ق بالدوائر 

املتعددة لقان�ون انتخابات مجلس النواب 

العراقي، عىل أن ُتعرض نتائج االجتماعات 

عىل النواب يف جلسة اليوم الخميس.

حتالف الفتح لـ         : الكتل السياسية ستحسم تعدد الدوائر 
االنتخابية والنقاشات مستمرة إلكمال القانون اجلديد

مجلس النواب يعقد جلسته االعتيادية اليوم

     

إصابات كورونا تتجاوز 27 مليونا و700 ألف حول العامل

األردن يعيد اخلدمة العسكرية اإللزامية للذكور بسبب ازدياد البطالة

بغداد/ متابعة الزوراء:
تجاوز عدد اإلصابات املؤكدة بفريوس 
كورونا 27 مليونا، و 700 ألف حالة، 
وفيم�ا بل�غ إجم�ايل ع�دد الوفي�ات 
901,869 وف�اة ح�ول العالم، اقرتب 

عدد املتعافني اىل 20 مليونا.
وارتفعت وفيات كورون�ا يف الواليات 
املتحدة، الدولة األكثر ترضرا يف العالم 
من انتش�ار الف�ريوس إىل 194,032، 
 6,514,23139 إىل  واإلصاب�ات 

إصابة.
فرنس�ا م�ن جانبه�ا س�جلت 6544 
إصابة و 38 وفاة، وأعلنت الس�لطات 
الفرنسية تسجيل 6544 إصابة و38 
وفاة جراء ف�ريوس كورونا خال ال� 

24 ساعة املاضية.
وبحس�ب معطيات مديري�ة الصحة 
العامة الفرنس�ية، فقد ارتفع إجمايل 
اإلصاب�ات إىل 335,524، بينما وصل 

عدد الوفيات إىل 30,764.
 من جانبها، أعربت الهيئة العلمية يف 
فرنس�ا عن قلقها م�ن املوجة الثانية 

لكورونا يف أشهر الخريف أو الشتاء.
املكس�يكية  الصح�ة  وأعلن�ت وزارة 
تس�جيل 703 ح�االت وف�اة و5351 
إصاب�ة جدي�دة بالف�ريوس يف ال� 24 
س�اعة األخرية. ويرتفع بذلك إجمايل 
الوفيات يف املكسيك إىل 68484، فيما 
بل�غ إجم�ايل اإلصاب�ات من�ذ تفيش 

الوباء إىل 642860 حاالت.
وتش�ري األرق�ام املس�جلة إىل ارتفاع 
كب�ري يف الوفيات واإلصاب�ات مقارنة 
مع بداية االس�بوع الذي سجلت فيه 
223 وف�اة و3486 إصابة  املكس�يك 

بالفريوس.
وتج�اوز إجم�ايل ع�دد اإلصاب�ات يف 
الرازي�ل عتبة 4 ماي�ني حالة، بينما 
تج�اوزت حصيلة الوفي�ات 127 ألف 

حالة.
الرازيلي�ة  الصح�ة  وزارة  وأعلن�ت 
تسجيل 504 حاالت وفاة، و14.279 
خ�ال  بالف�ريوس  جدي�دة  إصاب�ة 
الحصيل�ة  وبلغ�ت  األخ�ري.  الي�وم 
 4,165,124 لإلصاب�ات  اإلجمالي�ة 

حالة، بينم�ا وصلت حصيلة الوفيات 
127,517حالة.

أم�ا االرجنتني، فهي تس�جل ارتفاعا 
كب�ريا وتج�اوزت حصيل�ة اإلصابات 

املس�جلة بفريوس كورونا املس�تجد 
يف األرجنتني، الثاثاء، حاجز ال� 500 

أل�ف حال�ة، مس�جلة ارتفاع�ا كبريا 
للمصابني الجدد عىل أساس يومي.

وأف�ادت وزارة الصح�ة األرجنتينية، 
إصاب�ة   12027 بتس�جيل  بي�ان،  يف 
مؤكدة جديدة بفريوس كورونا خال 
الساعات ال�24 املاضية، مقابل 9215 
يف أحدث إحصائية، لرتتفع الحصيلة 

العامة للحاالت إىل 500,034.
 وذك�رت وزارة الصحة أنها س�جلت 
276 وف�اة جدي�دة ج�راء الجائح�ة، 
ليص�ل العدد العام للوفيات املس�جلة 

إىل مستوى 10405 حاالت.
الصحي�ة  الس�لطات  وأضاف�ت 
األرجنتينية أن عدد املتعافني بلغ حتى 
اآلن 366590، فيم�ا تعتر 123039 

حالة ناشطة.
وتع�د األرجنتني الدولة ال�� 10 عامليا 
من حي�ث ع�دد اإلصاب�ات بفريوس 
كورونا املستجد، كما تحتل املركز ال� 

16 من حيث عدد ضحايا الجائحة.
تج�اوزت  أفريقي�ا  جن�وب  يف  أم�ا 
اإلصابات 640 ألفا، وس�جلت جنوب 

أفريقي�ا يف ال�� 24 س�اعة املنقضية 
1079 إصاب�ة جديدة، وه�و ما رفع 
أل�ف   640 م�ن  أكث�ر  إىل  اإلجم�ايل 

إصابة.
وزارة  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  وأوض�ح   
الصح�ة أن العدد اإلجم�ايل لإلصابات 
ارتف�ع إىل 640،441، بع�د تس�جيل 
1079 حال�ة خال 24 س�اعة، بينما 
وص�ل ع�دد املتعاف�ني إىل 567،729 
حالة. كما تم تسجيل 82 وفاة جديدة 
رفع�ت اإلجم�ايل إىل 15،086 وف�اة، 
وبه�ذه األرقام تتصدر جنوب أفريقيا 
دول القارة الس�مراء م�ن حيث عدد 

اإلصابات والوفيات.
وعربي�ا، س�جلت م�ر 187 إصابة 
و19 وف�اة جدي�دة، وق�ال املتح�دث 
باس�م وزارة الصح�ة املرية، خالد 
مجاه�د: إن إجم�ايل الع�دد ال�ذي تم 
تس�جيله يف م�ر بف�ريوس كورونا 
املس�تجد، هو 100 أل�ف و228 حالة 
م�ن ضمنهم 79 ألف�ا و886 حالة تم 

شفاؤها، و5560 حالة وفاة”.

عمان/ متابعة الزوراء:
أعلنت الحكومة االردنية إعادة تفعيل الخدمة 
العس�كرية االلزامية “خدمة العل�م” للذكور 
يف الفئ�ة العمري�ة ب�ني 25 و29 عاما ممن ال 
يعملون وليس�وا عىل مقاعد الدراسة وليسوا 

أرباب أرس.

ورع�ى رئيس ال�وزراء، عم�ر ال�رزاز، يف دار 
رئاس�ة ال�وزراء، ام�س االربع�اء، وبحضور 
رئيس هيئة االركان املش�رتكة، اللواء يوسف 
الحنيط�ي، توقي�ع مذكرة تفاهم ب�ني وزارة 
العم�ل والقوات املس�لحة االردني�ة، )الجيش 

العربي(، بشأن اعادة تفعيل خدمة العلم .

وبموج�ب مذك�رة التفاه�م س�تكون م�دة 
الخدمة 12 ش�هرا يت�م خالها من�ح املكلف 
مبلغ�ا ش�هريا مق�داره 100 دين�ار، ويتلقى 
خالها املكلف تدريبا عسكريا مدته 3 أشهر، 
وم�ن ث�م التوزي�ع تبع�ا الحتياج�ات فرص 

التدريب العميل تحضريا لسوق العمل .

وق�ال رئي�س ال�وزراء يف كلمة القاه�ا بهذه 
املناس�بة: “ ندّشن اليوم معا، مرشوعا وطنّيا 
قريبا من وجدان كل أردني، وهو خدمة العلم، 
وبرشاك�ة عز وافتخ�ار مع القّوات املس�لّحة 
األردنّي�ة – الجيش العربي، مدرس�ة الوطنّية 

واالنتماء واالنضباط “.

وأكد ال�رزاز أن “ش�بابنا وطاقاتن�ا البرشّية 
هي أغ�ىل ما نملك، وال يمكن أن نقف مكتويف 
األيدي أمام ازدياد أرقام البطالة، وهي ظاهرة 
عاملّية آخذة بالتفاقم يف ظّل اس�تمرار جائحة 

كورونا”.
ولفت رئيس الوزراء اىل توجيهات جالة امللك 

املس�تمرة “بإي�اء موضوع تمكني الش�باب 
األهمّية القصوى من خال برامج ومش�اريع 
م�ن ش�أنها تعزي�ز دور الش�باب، وصق�ل 
مهاراته�م، وإكس�ابهم الخ�رات والكفاءات 
الازم�ة لدخ�ول مع�رتك الحي�اة، وترس�يخ 

االلتزام واالنضباط بني صفوفهم ومواءمة 

شفاء نحو 20 مليون إنسان من الجائحة

No: 7323    Thu    10     Sep    2020العدد:   7323    الخميس   10   ايلول     2020



بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  امس  املدني،  الدفاع  مديرية  اعلنت 
يف  والتطهري  التعقيم  عمليات  احصائيات  عن 
السادس  يف  انطالقها  بدء  منذ  العراق  عموم 
العارش من حزيران  اىل  والعرشين من شباط 

املاضيني.
وقالت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
املسجلة  العمليات  مواقع  عدد  »بلغت  منه: 
بدء  منذ  العراق  عموم  يف  والتطهري  بالتعقيم 
انطالقها يف السادس والعرشين من شباط اىل 
 )57395( 2020م  لعام  حزيران  من  العارش 
املساحات  بلغت  فيما  تعقيمه،  تم  موقعا 
املعقمة منذ انطالق الحملة اىل 7/9/2020 ) 
املنازل  عدد  اما  مربعاً،  مرتاً   )240,648,463
التي تم تعقيمها للحاالت املصابة وما يحيط 

بها من دور سكنية فقد بلغ ) 190381( داراً 
يف عموم املحافظات العراقية، علماً ان املقصود 
او  منطقة  او  مؤسسة  يكون  ان  اما  باملوقع 

حي بشكل كامل«.
عمليات  املدني  الدفاع  مديرية  »تنفذ  وتابعت 
البرشية  كوادرها  استنفرت  ان  بعد  التعقيم 
باستخدام  الساعة،  اآليل، وعىل مدار  وجهدها 
الدولية  املعايري  وفق  معتمدة  تعقيم  محاليل 
للبيئة  الصديقة  العاملية  الصحة  ملنظمة 
فايروس  جائحة  عىل  القضاء  عىل  والفعالة 
الدفاع  مديرية  واطلقت  املستجد،  كورونا 
وتعفري  لتعقيم  كربى  حملة  مؤخراً  املدني 
املحافظات  عموم  يف  االمتحانية  املركز 
تأدية  لتأمني حماية طلبتنا وضمان  العراقية 

االمتحانات الوزارية بالشكل االمن«.

بغداد/ الزوراء:

أن  األربعاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أكدت 

80 باملئة من االصابات املكتشفة بكورونا كانت 

بسيطة، فيما اشارت إىل أن العراق سيكون عىل 

ارتفاع جديد بإصابات كورونا خالل  موعد مع 

صحة  أعلنت  وفيما  املقبل.  األول  ترشين  شهر 

وبائـي  رصد  حملة  اكرب  من  االنتهاء  الرصافة 

فعال يف جانب الرصافة استمرت ملدة ثالثة ايام 

متتالية، اوضحت انها شملت االسواق املحلية يف 

مركز العاصمة، ومنها سوق الشورجة وشارع 

املتنبي والسوق العربي واملناطق املحيطة بها.

وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة، رياض 

عبد االمري، يف حوار صحفي: إنه “عىل الرغم من 

زيادة عدد االٕصابات بكورونا منذ اسابيع، ولكن 

قابلتها زيادة يف عدد املتعافني وصوال ألكثر من 

4000 حالة شفاء يوميا يف بغداد واملحافظات، 

ما يشعر وزارة الصحة باالطمئنان”.

وأضاف الحلفي أن “ارتفاع عدد حاالت االصابة 

اىل  وصلت  التي  املسحات  عدد  تصاعد  اىل  يعود 

تتم  كلما  إذ  يوميا،  مسحة  الف   25 من  اكثر 

ارتفاع  ذلك  يقابل  الفحوصات  عدد  مضاعفة 

نسبة  بلغت  وقد  يوميا،  املكتشفة  االصابات 

اعراض  عليها  تظهر  ال  التي  البسيطة  الحاالت 

باملئة  و15  خطرة،  حاالت  باملئة  و5  باملئة،   80

خالل  من  تشخيصها  تم  رئوية  حاالت  هي 

واتخذت  املختربية،  والتحاليل  املفراس  اجهزة 

اجهزة  توفري  يف  كبرية  خطوات  الصحة  وزارة 

الربوتوكوالت  واستخدام  الرئوي  التنفس 

العالجية واللوائح العالجية املعتمدة من منظمة 

الصحة العاملية، وتم تعايف االغلبية منهم، واهم 

الحالة  هو  للمصاب  عليه  الرتكيز  تم  جانب 

النفسية التي تتحكم باملناعة التي تساعده عىل 

الشفاء”.

تراوحت  الوفيات  “نسبة  ان  األمري  عبد  وبني 

باملئة بشكل يومي، وهذا يعتمد عىل   2 بني 1- 

ارتفاع حاالت االصابات املكتشفة«، مؤكدا عىل 

»تفعيل انظمة تدريب املالكات الطبية والصحية 

من اجل انحسار الوباء والسيطرة عليه”.

فقد  للجائحة،  الثانية  املوجة  ظهور  بشأن  أما 

ذكر عبد األمري: انها “تأتي حينما تنكرس املوجة 

اىل  وينخفض  مسطحاً  املنحني  ويصبح  االوىل 

مستوى معني ضمن معدالته الطبيعية، وبالتايل 

االول  ترشين  شهر  خالل  جديدة  موجة  تظهر 

تسبب  قد  التي  الخريفية  املوجة  وهي  املقبل، 

ارتفاع معدالت اإلصابة”، مشددا عىل “االبتعاد 

بني  الصحي  الوعي  ونرش  والذعر  الخوف  عن 

املواطنني لحماية انفسهم وأرسهم”. 

الرصافة،  صحة  مدير  أعلن  متصل،  جانب  من 

عبد الغني الساعدي، امس األربعاء، عن االنتهاء 

جانب  يف  فعال  وبائـي  رصد  حملة  اكرب  من 

الرصافة استمرت ملدة ثالثة ايام متتالية.

“املالكات  ان  صحفي:  حوار  يف  الساعدي  وقال 

الصحية والطبية انهت اكرب حملة رصد وبائـي 

ثالثة  ملدة  استمرت  الرصافة  جانب  يف  فعال 

الحاالت  عن  الكشف  استهدفت  متتالية،  ايام 

عن  فضال  واملخفية،  املجتمع  يف  املشخصة 

تشخيص االصابات املبكرة بالفريوس، وشملت 

ومنها  العاصمة،  مركز  يف  املحلية  االسواق 

سوق الشورجة وشارع املتنبي والسوق العربي 

واملناطق املحيطة بها”.

وعزا الساعدي اختيار تلك املناطق إىل “زحامها 

بغداد  مناطق  جميع  من  املتبضعني  باملواطنني 

واملحافظات، لإلحاطة بالصورة الكاملة للواقع 

وباء  عىل  السيطرة  وكذلك  الصحي،  الوبائـي 

والتزامهم  املواطنني  توعية  خالل  من  كورونا 

باإلجراءات الوقائـية بارتداء الكمامات والتباعد 

االجتماعي”.

نظمتها  الوبائـي  الرصد  “حملة  ان  وأضاف 

قطاعات  جميع  من  صحية  فرق  مجموعة 

واملمرض  املختربي  تضم  فرقة  وكل  الرصافة، 

والطبيب واالداري، وتم سحب اكثر من 10 االف 

نتائـج  ظهور  وعند  مختربي،  وفحص  مسحة 

حمالت  بتنظيم  الدائرة  ستستمر  الفحوصات 

الفرق  مئـات  فيها  ستشارك  وأوسع  اكرب 

التي  وخصوصا  الرصافة،  مناطق  يف  الصحية 

تشهد كثافة سكانية كبرية الكتشاف املالمسني 

الوباء والسيطرة  انحسار  املخفية لحني  والبٔور 

عليه”. 

بغداد/ الزوراء:
املنطقة  أعلنت قيادة حرس حدود 
الثالثة  املرحلة  انتهاء  عن  الرابعة 
من عمليات »الوعد الصادق«، التي 
يف  األربعاء،  امس  فجر  انطلقت 

مناطق جنوب محافظة البرصة.
تلقت  بيان  يف  القيادة  وقالت 
»انطلقت  منه:  نسخة  »الزوراء« 

حدود  حرس  قيادة  قطعات 
االمنية  واالجهزة  الرابعة  املنطقة 
لفتة  خلف  العميد  بقيادة  االخرى 
املنطقة  حدود  حرس  قائد  عذافة 
واسعة  بعملية  امس  فجر  الرابعة 
عملية  ضمن  الثالثة  للمرحلة 
مناطق  لتفتيش  الصادق(  )الوعد 
ضمن  البرصة  محافظة  جنوب 

محور قضاءي الفاو والزبري«.
»العملية  أن  القيادة  وأضافت 
االجهزة  من  العديد  فيها  شاركت 
االمنية يف وزارتي الداخلية والدفاع 
واالستخبارية  االمنية  والوكاالت 
انتهاء  وبعد  البرصة،  بمحافظة 
مجمل  يكون  الثالثة  املرحلة 
الجنوبي  القيادة  ملحور  العملية 

 88 القبض  إلقاء  امس، هو  لغاية 
الجرائم  مختلف  وفق  عىل  مطلوبا 
وضبط 13 بندقية و12 رمانة و24 

لغماً«.
وتابعت القيادة أن العملية أسفرت 
 C4 »10كغم  ضبط  عن  كذلك 
ديناميت  و4كغم  واحدة  وقاذفة 
 )1719( وعدد  صاعقاً  و35 

بندقية  عتاد  و)180(   6/M عتاد 
Bkc وعدد كبري من  و)464( عتاد 
النواظري واملولدات«، الفتاً إىل ضبط 
كارتون  و)11(  دراجات  »سبع 

مرشوبات كحولية«.
اتخاذ  »سيتم  أنه  إىل  وأشارت 
إىل  لتسليمها  القانونية  اإلجراءات 

الجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن قيامها بضبط مدير 
يف  كبرٍي  نقٍص  لوجود  الغازيَّة؛  املوصل  كهرباء  محطة 
كميات مادة زيت الغاز )الگازويل( يف املحطة.وذكر بيان 
من  “مالكاتها  أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للهيئة 
مديرية تحقيق نينوى، قامت بضبط املتهم مدير محطة 
كهرباء املوصل الغازية؛ لوجود نقٍص بكمية زيت الغاز 
امتناع  عن  فضالً  لرت،  ألف   )500,000( بلغ  املحطة  يف 

محكمة  عن  الصادر  التمييزي  القرار  تنفيذ  عن  املتهم 
جنايات نينوى بخصوص تزويد مديرية تحقيق نينوى 
)الگازويل(”.وأضاف  الغاز  بأوليات وأسعار مادة زيت 
بالعملية  أصويلٍّ  ضبٍط  محرض  تنظيم  “تمَّ  أنه  البيان 
وعرضها  قضائيٍَّة،  ضبٍط  مذكرة  عىل  بناًء  ت  تمَّ التي 
نينوى  تحقيق  محكمة  قايض  السيِّد  عىل  املتهم  رفقة 
استناداً  توقيفه،  قرَّر  الذي  النزاهة،  بقضايا  ة  املُختصَّ

ألحكام املادَّة )340( من قانون العقوبات”. 

بغداد/ الزوراء:
نتائج  ان  االربعاء،  امس  بابل،  رشطة  قيادة  أعلنت 
جنوبي  مناطق  يف  انطلقت  التي  األمنية  العملية 
القبض عىل 12 مطلوبا وضبط  املحافظة اسفرت عن 
كميات من األسلحة.وقال املتحدث باسم القيادة العميد 
عادل الحسيني يف ترصيح صحفي: ان “العملية األمنية 
التي انطلقت لتعزيز االمن واالستقرار يف مناطق جنوبي 
بابل، السيما ناحية الحمزة الغربي اسفرت عن القبض 

عىل 12 مطلوبا و5 عجالت وسالح BKC وقاذفة واعتدة 
تفتيش  “تم  انه  الحسيني  صيد”.وأضاف  وبندقية 
العملية  ضمن  والبساتني  الزراعية  املناطق  من  العديد 
التي اشرتكت فيها أفواج طوارئ الرشطة وقوات النخبة 
ومفارز مديرية رشطة ناحية الحمزة الغربي والشؤون 
اإلجرام  مكافحة  قسم  اىل  باإلضافة  األفراد،  وأمن 
املعلومات  تكنولوجيا  من  الطائرة  الكامريات  ودوريات 

بالتعاون مع األمن الوطني واالستخبارات”. 

 بغداد/ الزوراء: 
التامة  السيطرة  االربعاء،  امس  دياىل،  محافظة  اكدت 
عىل عمليات التهريب والتبادل التجاري غري القانونية يف 
ناحية منديل  ايران.وقال مدير  الحدودي مع  منفذ منديل 
»االجراءات  إن  صحفي:  ترصيح  يف  اكرم،  مازن  وكالة، 
اعتمدتها  التي  املشددة  والضوابط  الصارمة  االمنية 
جميع  عىل  بالسيطرة  اسهمت  منديل  منفذ  يف  الحكومة 
.واضاف  املنفذ«  يف  القانونية  غري  التهريب  عمليات 
القوافل  حيال  الصارمة  والضوابط  »االجراءات  أن  اكرم 
التبادل  بانخفاض  تسببت  ايران  من  الوافدة  التجارية 
التجاري بنسبة 60% عما كان عليه قبل جائحة كورونا 
عىل الرغم من افتتاح املنفذ عىل مدار االسبوع بقرار من 

الحكومة العراقية«.ولفت إىل أن »التسهيالت واالعفاءات 
محافظة  بني  الحدودي  خان  برويز  منفذ  يف  الجمركية 
للتوجه  التجارية  القوافل  اغلب  دفع  وايران  السليمانية 
التجارية«،  للبضائع  دائماً  وممراً  منفذاً  واعتماده  اليه 
كورونا  جائحة  بعد  منديل  منفذ  »افتتاح  أن  إىل  مشرياً 
لناحية  معيشية  او  اقتصادية  مردودات  أي  يحقق  لم 
منديل واملناطق القريبة من املنفذ بسبب انخفاض وتدني 
التبادل التجاري بشكل كبري.«واكدت دياىل يف وقت سابق 
ومنديل  املنذرية  منفذي  يف  التجاري  التبادل  انخفاض 
بسبب عزوف القوافل التجارية عن الدخول عرب املنفذين 
التسهيالت  بسبب  كوردستان  منافذ  نحو  وتوجهها 

الجمركية واالجراءات امليرسة.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت امانة بغداد، امس االربعاء، عن تطوير ثالثة مداخل للعاصمة، مشرية اىل مداخل الرستمية 

والكاظمية ومدخل محافظة االنبار.

وقالت االمانة يف بيان لها تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »مالكاتها بدائرة املشاريع والدوائر 

البلدية املختلفة، وحسب الرقعة الجغرافية، قامت بتطوير مداخل رئيسية مختلفة للعاصمة، 

الكاظمية،  بمدخل  شعبياً  املسمى  --سامراء(  )بغداد  الشمايل  بغداد  مدخل  تطوير  تم  حيث 

باالشارات  والتأثيث  والتشجري  الزراعة  اعمال  واكسائه مع  الطريق  توسعة  اعمال  فيه  وتمت 

املرورية وتأهيل البوابة«.

رفع  فيه  العمل  بغداد-انبار( وتضمن   ( للعاصمة  الغربي  املدخل  الثاني هو  »املدخل  واضافت 

االف االطنان من االنقاض وتأهيل الجزرة الوسطية واكتاف الطريق وتشييد النافورات واعمال 

زراعية، باالضافة اىل تأهيل مجرسات املشاة واعادتها اىل الخدمة«.

وتابعت »أما املدخل الثالث فتمثل باملدخل الجنوبي للعاصمة )بغداد-واسط( واملسمى شعبياً 

بالرستمية وجاري العمل فيه عىل تطوير الشارع تطويراً متكامالً، باإلضافة اىل اعمال اخرى 

ستتمثل بأعمال زراعية وكهربائية وتزيني واعمال اخرى مختلفة«. مؤكدة انها »تركز وتهتم 

بمداخل العاصمة وتقوم بأعمال التطوير والتأهيل فيها، حيث أدرجت يف خططها تطوير جميع 

مداخل العاصمة وحسب توفر التخصيصات املالية لذلك«.

بغداد/ الزوراء:

الشعبي  بالحشد   16 اللواء  قوات  انطلقت 

باليوم  األربعاء،  امس  االتحادية،  والرشطة 

الثاني من عمليات التطهري األمنية يف كركوك.

تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

 16 اللواء  “قوات  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 

بالحشد الشعبي والرشطة االتحادية انطلقتا 

األمنية  التطهري  عمليات  من  الثاني  باليوم 

جنوب محافظة كوكوك”.

تطهري  شملت  “العمليات  أن  البيان  وأوضح 

فلول  عىل  لقضاء  والدكمات  الرشاد  اطراف 

داعش”.

الحشد  ألوية  الثالثاء،  صباح  وانطلقت، 

أمنية  بعمليات  األمنية  والقوات  الشعبي 

للقضاء  وكركوك  دياىل  بمحافظتي  واسعة 

عىل فلول داعش وتعزيز األمن املتحقق يف تلك 

املحافظات. 

يف  املتفجرات  مكافحة  مفارز  فجرت  بينما 

األربعاء،  امس  الشعبي،  بالحشد   16 اللواء 

مضافتني لداعش جنوب كركوك.

تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

»الزوراء« نسخة منه، أن “اللواء 16 بالحشد 

الشعبي عثر عىل مضافتني لداعش يف منطقة 

جنوب  الرشاد  منطقة  بأطراف  مهدي  سيد 

كركوك”، مبينا ان “مفارز مكافحة املتفجرات 

يف اللواء قامت بتدمريها تحت السيطرة”.

امس  صباح  الشعبي،  الحشد  قوات  ورشعت 

األربعاء، بعملية دهم وتفتيش مناطق شمال 

محافظة  وجنوب  دياىل،  محافظة  رشق 

كركوك. 

بغداد/ الزوراء:
أوعز وزير املوارد املائية، رشيد الحمداني، 
امس األربعاء، بإطالق 50% من مستحقات 

االجور والعقود خالل االسبوع املقبل.
وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نسخة 
منه، ان “الحمداني اوعز بإطالق 50 باملئة 

اليوميني والعقود  األُجراء  من مستحقات 
استحصال  بعد  املقبل  األسبوع  خالل 

موافقة وزارة املالية”.
وأشار البيان اىل “حرص الوزارة عىل اطالق 
املستحقات، مؤكدة مضيها للحصول عىل 

حقوقهم كافة”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس األربعاء، إتالف مواد مختلفة مخالفة يف طريبيل 

الحدودي.
وذكرت الهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن »مركز جمرك طريبيل الحدودي 
قام بإتالف ارسالية من املواد الغذائية )شوربة ماجي ( غري صالحة لالستهالك البرشي 
للرشوط  اطفال غري مطابقة  وإتالف حفاظات  املركز   يف  الصحة  دائرة  تقرير  حسب 

الصحية، وهذا مخالف للتعليمات و الضوابط ».
واضافت ان »عملية االتالف تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من ممثيل الجهات 
املختصة العاملة يف املركز املذكور عىل وفق احكام املادة )68 / ثانيا( من قانون الكمارك 

رقم 23 لسنة 1984 املعدل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس األربعاء، عن القاء القبض عىل مفتي مايسمى ديوان 

القضاء واملظالم / قاطع العبايس يف كركوك.
املستمرة  املتابعة  خالل  “من  إنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة  وقالت 
املتمثلة  االستخبارات  وكالة  مفارز  القت  املصادر  وتسخري  املسؤولية  لقواطع 
حي  يف  اإلرهابيني  أحد  عىل  القبض  الداخلية  وزارة  يف  االتحادية  الرشطة  باستخبارات 
لعصابات  النتمائه  /إرهاب   4 املادة  أحكام  وفق  واملطلوب  كركوك  بمحافظة  الحرية 

داعش اإلرهابية”.
وأضاف البيان انه “كان يعمل مفتي بما يسمى ديوان القضاء واملظالم بقاطع العبايس، 
اثنني من  لديه  داعشية  عائلة  العسكرية وهو من  املفارز  أيضا يف مايسمى  كما عمل 

اخوته دواعش مطلوبني للقضاء عىل وفق اإلرهاب”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس األربعاء، 
باملخدرات  تتاجر  عصابة  عىل  القبض 
من  غرام  كيلو  ثالثة  بحوزتها  بغداد،  يف 

مادة الكرستال و200 حبة مخدرة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة  وقالت 
ورود  خالل  »من  إنه  منه:  نسخة 
معلومات استخبارية عن وجود عصابة 
فريق  تشكيل  تم  املخدرة،  باملواد  تتاجر 
االستخبارات  وكالة  مفارز  من  عمل 
االتحادية  الرشطة  باستخبارات  املتمثلة 

الدور  أحد  ومداهمة  الداخلية  وزارة  يف 
ب بغداد  الزعفرانية  منطقة  يف  السكنية 
وإلقاء القبض عىل أربعة متهمني بالجرم 

املشهود«.
 )3( بحوزتهم  »ُضبط  البيان  وأضاف 
املخدرة  الكريستال  مادة  كيلو غرام من 
ومسدسان  مخدرة  حبة  و)200( 
واطالقات بندقية ومخزنني ومواد أخرى 
»تسليم  إىل  مشرياً  للتعاطي«،  تستخدم 
املواد املضبوطة مع املتهمني اىل الجهات 

املختصة بموجب وصل تسلم اصويل«.

بغداد/ الزوراء:
بارش اللواء 28 يف الحشد الشعبي، امس 
محمود  بابا  منطقة  بتطهري  االربعاء، 
شمال خانقني ضمن العمليات األمنية يف 

محافظة دياىل.
تلقت  الشعبي  الحشد  بيان إلعالم  وذكر 
 28 “اللواء  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
امس،  صباح  بارش،  الشعبي  الحشد  يف 
شمال  محمود  بابا  منطقة  بتطهري 
يف  االمنية  العمليات  ضمن  خانقني 

محافظة دياىل”.
بينما عالجت مفارز مكافحة املتفجرات 
امس  الشعبي،  بالحشد  األول  اللواء  يف 
الناسفة  العبوات  من  عددا  األربعاء، 

شمال رشق محافظة دياىل.
تلقت  الشعبي  الحشد  بيان إلعالم  وذكر 
“مفارز  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
األول  اللواء  يف  املتفجرات  مكافحة 
من  عددا  عالجت  الشعبي  بالحشد 
عىل  مزروعة  كانت  الناسفة  العبوات 
محافظة  رشق  شمال  النيسمية  الطرق 
هيمن”.  منطقة  من  بالقرب  دياىل 
هذه  فجرت  “املفارز  أن  البيان  وأضاف 

العبوات تحت السيطرة”.
صباح  الشعبي،  الحشد  قوات  ورشعت 
وتفتيش  دهم  بعملية  األربعاء،  امس 
دياىل،  محافظة  رشق  شمال  مناطق 

وجنوب محافظة كوكوك. 

الدفاع املدني تعلن إحصائيات عمليات التعقيم والتطهري يف عموم العراق

الصحة: العراق على موعد مع ارتفاع جديد بإصابات »كورونا« الشهر املقبل

ضبط مدير حمطة كهرباء املوصل الغازية 
لتالعبه مبادة زيت الغاز

شرطة بابل تعلن نتائج العملية األمنية يف 
ناحية احلمزة الغربي

دياىل تعلن السيطرة على عمليات التهريب يف 
منفذ مندلي احلدودي

أمانة بغداد تعلن تطوير ثالثة مداخل 
للعاصمة

الشرطة واحلشد ينطلقان باليوم 
الثاني من عمليات التطهري يف كركوك

حرس احلدود تطوي صفحتها الثالثة من عمليات الوعد الصادق يف البصرة

صحة الرصافة تنتهي من أكرب محلة رصد وبائي املوارد توعز بإطالق 50% من مستحقات 
العقود واألجراء اليوميني 

الكمارك تتلف مواد خمتلفة خمالفة 
يف طريبيل 

االستخبارات تطيح مبفيت “داعشي” يف 
كركوك

القبض على عصابة تتاجر باملخدرات يف 
الزعفرانية

القوات األمنية تبدأ تطهري منطقة بابا 
حممود مشالي خانقني
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على خلفية مكاسب أسعار النفط

حذرت من عدم إمكانية سداد الرواتب لألشهر املقبلة املركزي يبيع 233 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

سوق العراق لألوراق املالية يغلق 
مرتفعا

 مؤسسة عاملية تتوقع تقلص عجز احلساب اجلاري 
للعراق العام املقبل

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن وزير الصناعة واملع�ادن, منهل عزيز الخب�از, الذي وصل 
البرصة, ام�س األربعاء, رضورة إيجاد الط�رق املناسبة لتمويل 
الرشك�ة العام�ة للحديد والصلب م�ن اجل إكم�ال عملية إعادة 
تأهيلها وإدخالها للعمل مجدداً حتى ان كان التمويل عن طريق 

االقرتاض.
وق�ال الخب�از يف ترصي�ح صحف�ي: ان الغرض م�ن الزيارة هو 
االطالع عىل واقع الرشكة وإيجاد الطرق املناسبة لتمويلها مادياً 

لغرض إعادة اإلنتاج فيها وادخالها اىل العمل من جديد.
وأضاف: انه ستجري كذلك زيارة ملعميل األسمدة والبرتوكيمياوت 
ورشكة ابن ماجد وكافة املعامل واملواقع التابعة للوزارة للوقوف 

عىل مشاكلها ومشاكل املنتسبني فيها والعمل عىل حلها.
وأش�ار اىل: ان ح�ل االق�رتاض الداخ�يل او من الرشك�ات إلعادة 
تأهيل معم�ل الحديد والصلب أمر مط�روح, وممكن ان ينفذ يف 

سبيل إعادة تشغيل املعمل.

بغداد/ الزوراء:
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ان 
املالي�ة  السياس�ة  هيكل�ة  إع�ادة 
املخ�رج  وه�و  رضوري�ا  اصب�ح 
الوحيد للخروج م�ن االزمة املالية, 
مشريا اىل ان االزمة مؤقتة وبحاجة 
اىل حلول مؤقتة أيضا وهي متاحة 
ام�ام وزارة املالية. وفيما اوضحت 
أن مشكلة س�داد رواتب املوظفني 
واملتقاعدي�ن ستع�ود إىل الواجه�ة 
الصعبة قريبا ما لم تضع الحكومة 
ورق�ة إص�الح اقتصادي�ة، داعي�ة 
التفك�ري  ع�دم  إىل  املالي�ة  وزارة 

باالقرتاض مجددا.
وقال مق�رر اللجن�ة, النائب احمد 
الصف�ار, امس األربعاء, يف ترصيح 
صحف�ي ان ” إق�رار موازنة 2020 
رضوري�ة حت�ى إن مض�ت عليها 
مايق�رب التسعة اش�هر النه ليس 
من املعق�ول ان تعمل الحكومة بال 
موازن�ة ”. مبينا ان ” إقرار املوازنة 
الحالي�ة سينج�ز وبش�كل بسيط 
معتم�دا ع�ىل املوازن�ة التشغيلي�ة 
الرئيسي�ة  املفاص�ل  وبع�ض 
والروات�ب  التمويني�ة  كالبطاق�ة 

واحتساب االيرادت العامة ”.
وأضاف الصف�ار ان ”إعادة هيكلة 
السياس�ة املالية العام�ة هو الحل 

األكثر إلحاحا للخ�روج من االزمة 
املالية, وكذلك الرتكيز عىل اإليرادات 
العام�ة التي تمثل مص�در أسايس 
ومه�م بع�د النف�ط منها إي�رادات 
املناف�ذ الحدودية وعق�ارات الدولة 
غ�ري  واىل  والكم�ارك  والرضائ�ب 

ذلك”.
وأشار الصفار إىل أن “االزمة املالية 

الحالية هي ازم�ة مؤقتة, وتحتاج 
اىل حل�ول مؤقتة وهي متاحة امام 

وزارة املالية ”.
من جهته، أكد عضو اللجنة املالية 
ام�س  كوج�ر،  جم�ال  النيابي�ة, 
األربع�اء، أن مشكلة س�داد رواتب 
املوظف�ني واملتقاعدي�ن ستعود إىل 
الواجهة الصعبة قريبا ما لم تضع 

الحكومة ورق�ة إصالح اقتصادية، 
داعي�ا وزارة املالية إىل عدم التفكري 

باالقرتاض مجددا.
وقال جوكر يف ترصيح صحفي: إن 
“الخالفات السياسية املستمرة بني 
الكتل تعد من اهم العوائق يف تقديم 
ورقة اإلص�الح االقتصادي من قبل 
الحكومة”، مبينا ان “املوارد املالية 

يف العراق غري كافية وتهدد موازنة 
الدولة, ويمكن ان يؤدي ذلك اىل عدم 
إمكانية الحكومة من سداد رواتب 

املوظفني يف االشهر املقبلة”.
ودعا عضو اللجنة املالية الحكومة 
ورق�ة  “تبن�ي  إىل  املالي�ة  ووزارة 
ش�أنها  م�ن  ش�املة  اقتصادي�ة 
النه�وض بواق�ع العراق�ي امل�ايل, 
وع�دم التفكري مج�ددا باالقرتاض 
الخارج�ي أو حت�ى الداخ�يل ألن�ه 

سيزيد من ديون العراق”.  
وأش�ار جوك�ر إىل أن “االق�رتاض 
اىل  سي�ؤدي  املستم�ر  الخارج�ي 
البالد  االنهيار االقتص�ادي وتكبيل 
ب�رشوط دولي�ة قاسية ق�د يؤدي 
ذلك اىل تدخ�الت يف القرار السيايس 
واالقتصادي العراقي”، موضحا أن 
“موازنة 2020 جاهزة منذ أش�هر، 
إال انه�ا ستك�ون مج�ردة م�ن أي 

إنفاق سوى الرضوريات منها”.
وبحسب اللجنة املالية, فإن العراق 
مدين لبنوك دولي�ة وداخلية بنحو 
110 ملي�ار دوالر، وقد حذر خرباء 
الدول�ة  انهي�ار  اقتصادي�ون م�ن 
اقتصاديا أو حتى إعالن اإلفالس ما 
لم يتم السيط�رة عىل موارد الدولة 
وع�دم السم�اح ملافي�ات الفس�اد 

العبث بها.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، 
أم�س االربعاء، عن بيعه أكثر من 
233 مليون دوالر، وبمشاركة 36 

مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك، يوم أمس، 
233 مليون�ا وأكث�ر من 902 الف 
دوالر غطاه�ا البنك بسعر رصف 
اس�اس بل�غ 1190 دين�ار ل�كل 

دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز 
األرص�دة يف الخ�ارج عىل ش�كل 

حواالت واعتمادات، والتي غطاها 
البن�ك بالكام�ل بسعر رصف بلغ 
1190 دين�ار ل�كل دوالر واح�د، 
ق�د بلغت اكث�ر م�ن 220 ماليني 
دوالر. أم�ا إجمايل البي�ع النقدي 
فكان اكثر م�ن 13 مليون دوالر. 
فيما بلغت إجمايل املبيعات الكلية 

.233.902.819
فيم�ا لم تتقدم أي م�ن املصارف 
ال�بالغ�ة 37 مرصفا املشاركة يف 
م�زاد العمل�ة بأي ع�روض لبيع 

الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
امل�ايل،  الع�راق  س�وق  اغل�ق 
ام�س األربعاء، مرتفع�ا بنسبة 
)%0.09( عن الجلسة السابقة.. 
وج�اءت مؤرشات ت�داول سوق 
العراق لألوراق املالية ليوم امس 
املدرج�ة:  الرشك�ات  كاآلت�ي: 
105، والرشك�ات املتداولة: 30، 
املتداول�ة  االسه�م  ع�دد  وبل�غ 
سهم�ا،   )2.695.412.181(
االسه�م  قيم�ة  بلغ�ت  بينم�ا 

)2.554.646.619( دينارا.
 ISX 60 واغلق مؤرش األسع�ار
يف جلسة أمس ع�ىل )468.09( 
نقطة، مرتفعا بنسبة )0.09%( 
عن إغالق�ه يف الجلسة السابقة 

البالغ )467.68( نقطة.
وتمت�داول أسه�م )29( رشكة 

من اص�ل )105( رشكة مدرجة 
يف السوق، ليبل�غ عدد الرشكات 
املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 
املالية لع�دم التزامها بتعليمات 

اإلفصاح املايل )23( رشكة .
وبل�غ عدد األسه�م املشرتاة من 
املستثمري�ن غ�ري العراقي�ني يف 
الس�وق النظامي )165( مليون 
 )117( بلغ�ت  بقيم�ة  سه�م 
ملي�ون دين�ار من خ�الل تنفيذ 
)41( صفق�ة ع�ىل أسه�م )6( 

رشكات .
بينما بل�غ عدد االسه�م املباعة 
م�ن املستثمرين غ�ري العراقيني 
يف السوق النظامي )48( مليون 
سه�م بقيمة بلغت )46( مليون 
دين�ار من خ�الل تنفي�ذ )527 

صفقات عىل أسهم 3 رشكات.

الصناعة تعلن ضرورة إجياد طرق لتمويل شركة احلديد والصلب

املالية النيابية: األزمة االقتصادية حباجة إىل إعادة هيكلة السياسة املالية 

بغداد/ متابعة الزوراء:
توقع�ت مؤسس�ة “فيتش سوليوش�نز” 
العاملي�ة، أمس االربع�اء، ان يتقلص عجز 
الحس�اب الج�اري للع�راق اىل %3.7 عام 

.2021
وقال�ت فيتش يف تقرير له�ا اطلعت عليه 
“ال�زوراء”: إنه “من املتوق�ع ان يتقلص 
عج�ز الحساب الجاري للع�راق من 6.3٪ 
م�ن الناتج املحيل اإلجم�ايل يف عام 2020 
إىل ٪3.7 يف ع�ام 2021 ، وذلك أساًسا عىل 

خلفية مكاسب أسعار النفط”.
وأضاف�ت فيتش أنه “من املتوقع أيضا أن 
تواج�ه واردات السل�ع انتعاًش�ا تدريجًيا 
حي�ث تظ�ل إج�راءات اإلغ�الق الجزئ�ي 
سارية كما أن الضبط املايل يحد من الطلب 

املح�يل”، مبين�ة أن�ه “سي�ؤدي تقلي�ص 
العج�ز التج�اري تدريجي�ا واحتياطيات 
النقد األجنب�ي الكبرية إىل إبق�اء املخاطر 
عىل ربط الدينار العراقي بالدوالر يف حدها 

األدنى”.
االرتف�اع  “سي�ؤدي  ان�ه  اىل  وأش�ارت 
التدريج�ي يف أسع�ار النف�ط يف األش�هر 
املقبل�ة إىل تضيي�ق العج�ز، حيث سيعزز 
التع�ايف االقتص�ادي العامل�ي الطل�ب عىل 
الطاقة عىل املدى القريب ارتفاع األسعار, 
حيث ان�ه من املتوق�ع ان يبل�غ متوسط 
أسع�ار النف�ط 51 دوالًرا أمريكًيا للربميل 

يف عام 2021.”
وتابعت: وفيم�ا سرتتفع األسعار، نتوقع 
ركود حج�م إنتاج العراق م�ن النفط، ما 

سيتيح تخفي�ف قيود الع�رض عىل أوبك 
+ للع�راق إمكاني�ة زي�ادة إنت�اج النفط، 
لك�ن من غري املرج�ح أن يتطابق هذا مع 
متوس�ط مستوي�ات اإلنتاج لع�ام 2020 
التي كان�ت مدعوم�ة بمستوي�ات إنتاج 
عالية بني كانون الثاني ونيسان 2020... 
زع�ىل هذا النحو، نتوقع ص�ادرات السلع 
العراقي�ة - والت�ي تزيد ع�ن تكون تسعة 
أعشار م�ن ص�ادرات الهيدروكربونات - 

لتنمو بنسبة ٪17.0 يف عام 2021.
ولفت�ت اىل: ان “تقليص العج�ز التجاري 
األجنب�ي  النق�د  واحتياطي�ات  تدريجي�ا 
الكبرية سيؤدي إىل إبقاء املخاطر عىل ربط 
الدينار العراقي بالدوالر يف حدها األدنى”.

وبين�ت ان “صايف األص�ول األجنبية للبنك 
ع�ىل   5.1٪ بنسب�ة  انخف�ض  املرك�زي 
أساس سنوي يف تموز 2020 تماش�ياً مع 
انخف�اض أسعار النف�ط يف النصف األول 
م�ن ع�ام 2020... وم�ع ذل�ك، نتوقع أن 
يعود امليزان التج�اري إىل الفائض بحلول 
ع�ام 2023 ع�ىل خلفي�ة ارتف�اع أسعار 
الطاق�ة وتراجع تخفيض�ات اإلنتاج التي 
تقوده�ا أوب�ك والت�ي ستعزز ص�ادرات 
الهيدروكربون�ات، وسيؤدي تضييق عجز 
الحساب الجاري يف غضون ذلك إىل تهدئة 
تراجع العمل�ة األجنبي�ة وتقليل مخاطر 

ربط الدينار بالدوالر”.
وتع�د مؤسس�ة فيت�ش الدولي�ة إح�دى 
املؤسس�ات الخاصة للتصني�ف االئتماني 
ه�ي رشك�ة فرعي�ة مملوك�ة بالكام�ل 
لرشكة هريست، وهي إحدى ثالث رشكات 
تصنيف كربى إىل جانب ستاندرد آند بورز 

و موديز .

بغداد/ الزوراء:
يف  املحلي�ة  الحكوم�ة  وجه�ت 
محافظة واسط بإع�ادة النظر 
االستثمارية  املشاريع  بإجازات 
املمنوحة من قبل هيئة استثمار 
املحافظة من�ذ عام 2008 حتى 

اآلن.
وقال املحاف�ظ, محمد املياحي, 
أم�س األربع�اء، يف بي�ان صدر 
عقب اجتماع عق�د مع مجلس 

إدارة هيئ�ة االستثم�ار، تسل�م 
ان�ه  من�ه:  نسخ�ة  “ال�زوراء” 
م�ن ال�رضورة سح�ب إجازات 
املشاري�ع املتلكئ�ة والوهمي�ة, 
وإعالنه�ا م�ن جدي�د كف�رص 

استثمارية حقيقية.
ولف�ت إىل اإلع�الن ع�ن حزم�ة 
مشاري�ع وف�رص استثماري�ة 
وخارط�ة واضح�ة تب�ني حجم 

االستثمارات املؤهلة للنجاح.

واسط توجه بإعادة النظر بإجازات 
املشاريع االستثمارية
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)) اعـــالن مساطحة ((
تعل�ن نقابة املعلمني فرع النجف االرشف عن اجراء مساطح�ة عىل قطعة نقابة املعلمني والبالغ مساحتها 
ح�وايل ) 150 م�رت ( والواقعة ضمن محالت النقاب�ة ) 5-6-7-8-9 ( وملحقاتها والتابع�ة للعقار املرقم ) 
9756 / ح�ي الغدي�ر ( وفق احكام املادة ) 16 ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 ( لعام 2013 
فعىل الراغبني االشرتاك باملساطحة تقديم طلباتهم وعطاءاتهم اىل اللجنة الخاصة بفتح العطاءات يف نقابة 
املعلمني مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ) 20٪ ( من القيمة التقديرية وهوية االحوال املدنية 
مص�ورة وسيكون يوم الثالثاء املوافق 2020/9/29 آخر يوم الست�الم الطلبات وسيتم فتح العطاءات يوم 
الخمي�س املوافق 2020/10/1 ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املساطحة اجور 

نرش االعالن واملصاريف االخرى.
رشوط التقديم : 

1- ان يكون عراقي الجنسية ومن سكنة محافظة النجف االرشف.
2- لديه حساب مرصيف يف املصارف املعتمدة داخل العراق.

3- يقدم العرض يف ظرف مغلق مع نسخة من هوية االحوال املدنية.
4- اللجنة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

نقابة املعلمني فرع النجف االرشف / لجنة املزايدة

)) اعالن ثاني (( 

تعلن نقابة املعلمني فرع النجف االرشف عن اجراء مزايدة علنية إليجار املحالت العائدة لها والكائنة يف مقر 
النقابة وفق احكام املادة ) 16 ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 ( لعام 2013 وحسب القيمة 
التقديرية املبينة تفاصيلها ادناه وذلك يوم االثنني املوافق 2020/9/28 ويف تمام الساعة العارشة صباحا يف 
مقر النقابة فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ) 20٪ ( من 

القيمة التقديرية لاليجار ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية واملصاريف االخرى.

املبلغرقم املحلت

2,750,000 دينارمحل رقم )4(1

3,250,000 دينارمحل رقم )10(2

القطعة املجاورة اىل مطعم السوباط تقدر مساحتها حوايل ) 75 مرت ( تقع عىل 3
شارع الغدير

2,000,000 دينار

نقابة املعلمني فرع النجف االرشف / لجنة املزايدة

فقدان وصوالت القبض من نقابة املعلمني

االسم الثالثيتاالسم الثالثيت

هشام صالح جعفر5علياء موىس عبود1

نجالء عبد الرضا عبد الحسني6احمد عبد الكاظم شرب2

ثائر يوسف جواد 7حيدر عيل كريم3

صفاء عبد الرزاق8نصري علون حسني4

نقابة املعلمني فرع النجف االرشف / لجنة املزايدة

رويرتز/ متابعة الزوراء:
تراجع�ت العقود اآلجل�ة للنفط 
بع�د  األربع�اء،  أم�س  مج�ددا، 
هب�وط حاد يف الجلسة السابقة، 
إذ تسب�ب ارتفاع حاالت اإلصابة 
ال�دول  بع�ض  يف  بكوفي�د19- 
بتقويض اآلم�ال بتعاف منتظم 
للطل�ب العامل�ي. وتراج�ع خام 
برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% 
إىل 39.53 دوالرا للربميل، بعد أن 
هبط ما يزيد ع�ن %5، الثالثاء، 
ألقل من 40 دوالرا للربميل للمرة 

األوىل منذ حزيران املايض.
ونزل الخ�ام األمريكي 28 سنتا 

 36.48 %0.8 إىل  أو م�ا يع�ادل 
دوالرا للربمي�ل، بعد أن انخفض 

نحو %8 يف الجلسة السابقة.
القياسي�ان  الخام�ان  ويت�داول 
عند نحو أدن�ى مستوى يف ثالثة 
أش�هر. واألزمة الصحية العاملية 
مستم�رة يف االتساع ب�ال هوادة 
م�ع ارتف�اع الح�االت يف الهن�د 
وبريطاني�ا العظم�ى وإسباني�ا 
وبض�ع مناط�ق م�ن الوالي�ات 

املتحدة.
إن  أوراسي�ا يف مذك�رة:  وق�ال, 
بتع�اف  اآلم�ال  يه�دد  التف�ي 
اقتص�ادي عاملي؛ م�ا قد يقلص 

الطل�ب ع�ىل أن�واع الوق�ود من 
وقود الطائ�رات إىل الديزل، رغم 
أن انخف�اض األسع�ار قد يرفع 
أرب�اح مصايف التكري�ر لتعود إىل 

املنطقة اإليجابية.
قياسية  تخفيض�ات  وساع�دت 
لإلم�دادات تق�وم به�ا منظم�ة 
البلدان املص�درة للبرتول )أوبك( 
باس�م  يع�رف  فيم�ا  وحلف�اء، 
دع�م  يف  “أوب�ك+”،  مجموع�ة 
أرق�ام  ظ�ل  يف  لك�ن  األسع�ار، 
اقتصادي�ة قاتم�ة تعل�ن بشكل 
شبه يومي، فإن توقعات الطلب 

عىل النفط تظل سلبية.

النفط العاملي 
يواصل 

الرتاجع مع 
تنامي خماوف 

“كورونا”



بغداد / متابعة الزوراء
بذلت الهيئة التطبيعية جهودا كبرية يف 
األربعاء  أمس  عقدته  الذي  اجتماعها 
خالل  من  العراقي،  الكرة  اتحاد  بمقر 
املمتاز  الكروي  الدوري  موعد  تحديد 

وعدد من القرارات األخرى. 
لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  وحددت 
مسابقات  مواعيد  القدم  لكرة  العراقي 
بعد  وذلك   ،2021  –  2020 املوسم 
العليا  اللجنة  موافقة  عن  اإلعالن 
للصحة والسالمة عن انطالق األنشطة 
يف  والرياضية  الشبابية  والفعاليات 
مع  جمهور(،  )بدون  املجاالت  مختلف 
الصحية  الوقائية  باإلجراءآت  االلتزام 

بدءاً من يوم السبت املقبل.
الهيئة  »ان  التطبيعية:  اللجنة  وذكرت 
للموسم  املسابقات  روزنامة  أكملت 
تزويد  سيتم  الذي   ،2020/2021
كراس  من  به  اإلعالم  ووسائل  األندية 
الصحة  برشوط  الخاص  التعليمات 
للوقاية من فايروس كورونا  والسالمة 
واملباريات  التدريبات  انطالق  خالل 

الرسمية«.
الدوري  انطالق  موعد  »ان  وأوضحت: 
 2020/2021 ملوسم  املمتاز  العراقي 
من  والعرشين  بالخامس  سيكون 
بنظام  املقبل  أكتوبر  األول/  ترشين 
عرشين  وبمشاركة  العام،  الدوري 
فريقاً تلعب عىل مرحلتني ذهاباً وإياباً، 
الدوري  يهبط فريقان يف ختام  أن  عىل 
سيلعب  فيما  األوىل،  الدرجة  دوري  إىل 
الفريق صاحب املركز 18 مباراة ملحق 
مع صاحب املركز الثالث لدوري الدرجة 
األوىل ليتأهل الفائز منهم لدوري الكرة 

املمتاز«.
سينطلق  الشباب  دوري  »أن  وأضافت: 
دوري  النطالق  املحدد  نفسه  باملوعد 
عرشين  وبمشاركة  للممتاز،  الكبار 
الواحدة،  املرحلة  بنظام  تلعب  فريقاً 
الجديد  املوسم  قرعة  سحب  وسيتم 
الجاري  الشهر  بالتاسع والعرشين من 
القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  مقر  يف 
الكأس يف  فيما ستسحب قرعة بطولة 

اليوم التايل من الشهر نفسه«.
ويعد دوري الشباب الذي ينطلق بهذه 

الصورة ألول مرة منذ عام 2003، حيث 
كان بهذه الطريقة، أما بعد ذلك فكانت 
املوقع  وفق  أقيمت  ان  الدوري  طريقة 

الجغرايف أو فقط ألندية بغداد.
للهيئة  املسابقات  لجنة  »ان  وتابعت: 
ترشين  من  األول  حددت  التطبيعية، 
الثاني املقبل موعداً النطالق )تصفيات 
املرحلة  تنطلق  أن  عىل  املحافظات(، 
املناطق(  )تصفيات  للدوري  الثانية 
لعام  الثاني  كانون  من  بالثالثني 
إنطالق  موعد  سيكون  فيما   ،2021
األوىل  الدرجة  لدوري  العام  الدوري 
للعام  آذار  من  والعرشين  بالخامس 
املقبل، بمشاركة 24 فريقاً تلعب بنظام 

املجموعتني ملرحلة واحدة فقط«.

وأوضحت: »يتاهل صاحب املركز األول 
دوري  إىل  مبارشًة  مجموعة  كل  من 
صاحب  سيلعب  فيما  املمتاز،  الكرة 
املركزين الثاني من كل مجموعة مباراة 
والذي  املتأهل  الفريق  لتحديد  فاصلة 
مع  أوف(  )بيل  فاصلة  مباراة  سيلعب 
لدوري  عرش  الثامن  املركز  تسلسل 
يتأهل  منهما  والفائز  املمتاز،  الكرة 

لدوري 2021/2022«.
قررت  املسابقات  لجنة  »ان  واكملت: 
كأس  بطولة  يف  املشاركة  باب  فتح 
ألندية  اختيارية  ستكون  والتي  العراق 
السابع  لغاية  الدرجة )األوىل والثانية(، 
ملعرفة  الجاري  الشهر  من  والعرشين 
عن  اإلعالن  قبل  املشاركة  األندية  عدد 

سحب القرعة«.
قبل  من  متميزة  الخطوة  هذه  وتعد 
اللجنة التطبيعية من أجل عودة النشاط 

الريايض بشكل طبيعي.
لكرة  املمتاز  الدوري  أندية  أعلنت  كما 
لفرقها،  رابطة  تأسيس  عن  القدم، 
سيشكل  الرابطة  تأسيس  أن  مؤكدة 

ثقالً كبرياً لدعم األندية. 
وذكرت األندية يف بيان مشرتك: »ان اليوم 
 ،2020 لعام  أيلول  من  الثامن  املوافق 
نقطة  سيكون  جديد  كيان  والدة  شهد 
تحول يف مسارة كرة القدم العراقية اال 
وهو رابطة أندية الدوري املمتاز والتي 
ستشكل ثقال كبريا لدعم األندية وتكون 

مساندة بشكل كبري التحاد الكرة«.

تبلورت  الرابطة  فكرة  »ان  وأوضحت: 
منذ فرتة ليست بقصرية لكنها أبرصت 
أن  يجب  حال  واقع  وباتت  اليوم  النور 
الرابطة  هذه  لتنمية  التخطيط  نحسن 
تعمل  جديدة  إدارية  خربات  لنكسب 
وتنجح  املحلية  املسابقات  تنظيم  عىل 
عىل  وماليا  إداريا  األندية  تنمية  يف 
شهدت  والتي  املاضية  السنوات  عكس 
الجميع عىل مستوى  لها  فوىض يشهد 

املسابقات وضياع حقوق األندية«.
البد  الجديد  املولود  هذا  »ان  واضافت: 
أن يكون مكتمل الوالدة دون أي تشوه 
بيئة  يف  لينشأ  مثايل  بشكل  ونحتضنه 
دوره  ويأخذ  عوده  ليشتد  صالحة 

البناء يف رفع شأن الكرة العراقية«.

بغداد / متابعة الزوراء
فسخ  اإليراني،  بريسبوليس  نادي  أعلن 
النيجريي، كريستيان  عقده مع املحرتف 
اوساجونا يف االنتقاالت الصيفية الجارية.
»ان  الرسمي:  موقعه  عرب  النادي  وذكر 
كريستيان أوساجونا سيغادر بريسبوليس 

باالتفاق عىل فسخ عقده بالرتايض«.
وأضاف: »ان الالعب النيجريي، الذي قيل 
العراقي،  الرشطة  نادي  إىل  سينضم  أنه 
املستقبل  يف  مستحقاته  بقية  سيتلقى 

القريب خالل االتفاق مع النادي«.
وعد  بريسيبوليس  نادي  »ان  وأوضح: 
بالتعاون يف إصدار البطاقة الدولية لالعب 

لتسهيل انضمامه إىل فريقه املستقبيل«.
ومن املؤمل أن يتواجد الالعب يف بغداد بعد 
عودة فريق الرشطة من معسكره املقام 

حالياً يف القاهرة.
ويستعد الرشطة بقيادة مدربه عبدالغني 
التي  آسيا  أبطال  دوري  ملباريات  شهد 

تستكمل يف الدوحة.
دوري  يف  مجموعته  الرشطة  ويتذيل 
أبطال آسيا األمر الذي أدى اىل اقالة مدربه 
أيلتش وتسمية عبدالغني شهد،  الرصبي 
اذ حقق الرشطة نقطة واحدة من تعادله 
مع استقالل طهران )1-1(، بينما خرس 
االماراتي  الوحدة  أمام  الثانية  مباراته 
وكال  املباراة.  من   88 د  يف  قاتل  بهدف 
أربيل،  يف  جرت  قد  األوىل  الجولة  مباراتي 
العودة  يف  للرشطة  أمل  الذي يعطي  األمر 
املباريات  كون  التأهل،  عىل  للمنافسة 

املقبلة تقام يف أرض محايدة هي قطر.
قد  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أن  يذكر 

االتحاد  اختيار   2020-07-16 يوم  أكد 
استضافة  أجل  من  للعبة،  القطري 
 2020 آسيا  أبطال  دوري  مباريات 
ملنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور 
النهائي،  قبل  الدور  وحتى  املجموعات 
أيلول/  14 من  الفرتة  خالل  تقام  والتي 
األول/أكتوبر  ترشين   3 ولغاية  سبتمرب 

 .2020
وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أكد يف 
وقت سابق التزامه باستكمال مسابقات 
بنظام  وذلك   ،2020 لعام  األندية 
تقام جميع مباريات دور  التجمع، حيث 
املجموعات حسب النظام األصيل، يف حني 
تقام مباريات األدوار اإلقصائية من دور 
واحدة  جولة  من  النهائي  النصف  اىل   16

فاصلة.

بغداد / متابعة الزوراء
أوىل  األجسام،  لبناء  العراقي  االتحاد  بدأ 
يف  الريايض  النشاط  استئناف  خطوات 

البالد.
هشام  لالتحاد  االعالمي  املنسق  وقال 
تحصل  األجسام  بناء  اتحاد  »ان  الواني: 
والرياضة  الشباب  وزارة  موافقة  عىل 

ودائرة الرتبية البدنية والتدريب الريايض 
االتحادات  عمل  بشؤون  املختصة 
بمنح  العمل  بدأ  بشأن  الرياضية، 
الصاالت  يف  العمل  مهنة  ممارسة  اجازة 

األهلية«.
وأضاف: »نظراً لصعوبة حضور أصحاب 
القاعات اىل االتحاد املركزي بسبب تفيش 

االتحاد  قرر  فقد  كورونا  فريوس  وباء 
من  للتسجيل  الكرتوني  موقع  انشاء 
أجل ملئ االستمارة األولية لبدء انتشاط 

الريايض«.
والسالمة،  للصحة  العليا  اللجنة  وكانت 
يف  الريايض  النشاط  استئناف  أعلنت  قد 

الثاني عرش من أيلول الجاري.

بغداد / متابعة الزوراء
لخوض  جاهزيته  الزوراء  نادي  أعلن 
حصلت  أن  بعد  الجماعية  التدريبات 
القامة  األخرض  الضوء  عىل  األندية 

التدريبات.
وقال عضو الهيئة االدارية لنادي الزوراء 
للوكالة  ترصيح  يف  رشيد  الرحمن  عبد 
فريقنا  »ان  لألنباء:  العراقية  الوطنية 
للموسم  تحضريا  التدريبات  لبدء  جاهز 
الجماعي  املران  ندخل  لن  لكننا  املقبل، 
حتى تصدر الهيئة التطبيعية الربوتوكول 

لصحة  ضمانا  والتعليمات  الصحي 
الجميع«.

مطالبة  التطبيعية  الهيئة  »ان  وبني: 
موعد  لتحديد  األندية  لرأي  باالستماع 
الدوري، وكذلك الصدار تعليمات الوقاية 
التدريب  حق  منحت  أن  بعد  الصحية، 
األندية  عىل  صحية  رشوط  وفق  لكن 

تطبيقها«.
يشار اىل: »ان نادي الزوراء أعلن قائمته 
النهائية للموسم الكروي الجديد، وضمت 

25 العبا«.

عىل صعيد متصل، أكد وزير النقل نارص 
ستوفر  الوزارة  ان  الشبيل،  حسني  بندر 
لنادي  الالزمة  املالية  التخصيصات 
الزوراء استعداداً للموسم الكروي املقبل.

وقالت وزارة النقل: »ان وزير النقل نارص 
رئيس  نائب  التقى  الشبيل  حسني  بندر 
الريايض  الزوراء  لنادي  االدارية  الهيئة 
له،  املرافق  والوفد  العزيز  عبد  مقصود 
الزوراء  لنادي  املالية  الخطة  لبحث 
لتحقيق  العقبات  كافة  وتذليل  الريايض 

األهداف التي يطمح اليها النوارس«.

الوزارة  »ان  البيان:  خالل  الشبيل  وأكد 
الالزمة  املالية  التخصيصات  ستوفر 
الكروي  للموسم  استعداداً  للنادي 

املقبل«.
الزوراء  نادي  بات  أخرى،  جهة  من 
االتحاد  من  بعقوبة  مهدداً  الريايض، 
من  بمنعه  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل 
لم  لثالث سنوات يف حال  تعاقد  أي  ابرام 
الغاني  ملحرتفه  املالية  املستحقات  يدفع 

السابق شادراش كوييس.
»إن  عزام:  نرص  الالعب  محامي  وقال 

التي  قضيته  كسب  الغاني،  املحرتف 
فيفا  لدى  الزوراء  نادي  ضد  رفعها 

ومحكمة كاس«.
مهددة  باتت  النادي  إدارة  »ان  وأوضح: 
يف  العب  أي  مع  التوقيع  عدم  بعقوبة 
حال لم تسدد مستحقات موكيل املتأخرة 
»ان  اىل:  مشرياً  ممكن«،  وقت  بأرسع 

العقوبة ستكون ملدة ثالث سنوات«.
واحد  موسم  ملدة  الغاني  املحرتف  ولعب 
يتسلم  ولم   2019 عام  النوارس  مع 

مستحقاته املالية بشكل كامل. 

بغداد / متابعة الزوراء
يف  األول،  التنظيمي  اجتماعها  والشاطئية  الصاالت  كرة  لجنة  عقدت 
التطبيعية،  الهيأة  عضو  بحضور  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  مقر 

الدكتور اسعد الزم، ورئيس اللجنة، صبحي رحيم، وجميع اعضائها. 
اللجان  لرؤساء  والتقدير  الشكر  تقديم  االجتماع،  خالل  وجرى، 
بتطوير  ساهمت  كبرية،  جهود  من  قدموه  ما  عىل  تثمينا  السابقة، 

لعبتي الصاالت والشاطئية عىل الصعيدين املحيل والدويل.
واتفق املجتمعون عىل تثبيت موعد مبدئي إلنطالق دوري كرة الصاالت 

الذي حدد له يوم 2020/11/13.
كرة  بواقع  النهوض  أهمية  إىل  رحيم،  صبحي  اللجنة،  رئيس  وتطرق 
املشاركة،  الفرق  عدد  زيادة  عىل  الجاد  السعي  خالل  من  الشاطئية، 

واتساع رقعة اللعبة لتشمل جميع املحافظات. 
والحكام  األندية  ملدربي  التطويرية  الدورات  فتح  عىل  االتفاق  وتم 

الدوليني والدرجة األوىل.
ويف الختام، حدد رئيس اللجنة يوم األربعاء من األسبوع املقبل موعدا 
لعقد اجتماع مع ممثيل اندية الدوري املمتاز، لغرض رشح آلية الدوري، 
وعدد الفرق املشاركة، ومناقشة العديد من القضايا التي تخص لعبة 

كرة الصاالت.

بغداد / متابعة الزوراء
الديوانية  نادي  رئيس  كشف 
سبب  عن  العنكويش،  حسني 
فني  مستشار  مع  التعاقد 

لفريق الكرة بالنادي.
ترصيح  يف  العنكويش  وقال 
إدارة  »إن  املعلومة:  لوكالة 
نادي الديوانية تعاقدت بشكل 
حافظ،  سعد  مع  رسمي 
لفريق  فنياً  مستشاراً  ليكون 
بتقييم  سيقوم  حيث  الكرة، 
للفريق  التدريبي  الكادر  أداء 
الدوري  يف  املشرتك  األول 
خالل  من  املمتاز  العراقي 
مراقبة وتحليل إدارة املباريات 
خالل  والودية  الرسمية 

املوسم«.
سيقوم  حافظ  »ان  وأوضح: 

الوحدات  تحليل  ب  أيضاً 
وتقييم  اليومية  التدريبية 
ومدى  التدريبي  الكادر  عمل 
مفردات  إعطاء  يف  إمكانياته 
تقارير  وعمل  لالعبني  الوحدة 
أسبوعية حول عمل املستشار 
إليه  اإلشارة  تم  ما  تتضمن 
رئيس  للسيد  وتقديمه  أعاله 

الهيئة اإلدارية«.
وتابع: »من مهام حافظ أيضاً، 
النشاطات  بجميع  الحضور 
واجتماعات  مباريات  من 
تتعلق بالجانب الفني للكوادر 
التدريبية وتمثيل رئيس النادي 
بالجلوس  وتخويله  ذلك  يف 
واالستماع مع الكادر التدريبي 
وتبادل اآلراء الفنية بما يخدم 

مصلحة الفريق«.

رمسياً ... انطالق الدوري العراقي املمتاز يف 25 تشرين األول املقبل
يرافقه انطالق دوري الشباب 

النيجريي اوساجونا يقرتب من التوقيع للشرطة موعد مبدئي النطالق دوري 
الصاالت

حافظ مستشارا فنيا لنادي 
الديوانية

متطلبات جديدة الستئناف عمل صاالت بناء األجسام

رغم مشاكله املالية ... الزوراء ينتظر الربوتوكول الصحي

سالمة ذمة بنيان
بغداد / متابعة الزوراء

خاط�ب البن�ك املرك�زي العراقي دائ�رة التحقيق�ات وحجوزات املص�ارف الحكومي�ة واألهلية 
كاف�ة بوضع الحجز ع�ىل األموال املنقولة وغري املنقولة ل� 14 ش�خصاً من بينهم رئيس الهيئة 

التطبيعية التحاد الكرة أياد بنيان.
وعمم البنك املركزي كتاب الحجز اىل املصارف كافة بناًء عىل كتاب وزارة املالية املؤرخ يف 8-9-

2020 املس�تند اىل قانون تحصيل الديون الحكومي�ة رقم 56 لعام 1977 املعدل واملتضمن حجز 
األموال املنقولة وغري املنقولة للمدينني للحكومة من بينهم أياد بنيان.

من جهتها أرس�لت وزارة املالي�ة، كتاباً اىل الجهات املعنية تؤكد من خالله س�المة الذمة املالية 
لرئي�س الهيئة التطبيعية أياد بنيان.ويأتي هذا االجراء بعدما قام بنيان بتس�ديد جميع الديون 

املتاخرة، تعقيباً عىل صدور أمر بحجز ممتلكاته.

أصفر وأمحر
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بغداد / متابعة الزوراء
أكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، 
عاماً   60 بمرور  القبول  يمكن  ال  أنه 
رفيعاً  انجازاً  العراق  يحقق  أن  دون 
الواحد  عبد  الرباع  حققه  الذي  مثل 
األوملبي  الربونزي  الوسام  عىل  عزيز 

الوحيد للعراق. 
عزيز  تتويج  ذكرى  اليوم  ويصادف 
تاريخ  يف  الوحيدة  الربونزية  بامليدالية 
العراق والتي حصدها يف أوملبياد روما 

.1960
»بمناسبة  بيان:  يف  اللجنة  وذكرت 
عبد  الرباع  لحصول   60 ال  الذكرى 
الربونزي  الوسام  عىل  عزيز  الواحد 
لجنة  تحث  للعراق،  الوحيد  األوملبي 
اللجنة  النيابية  والرياضة  الشباب 
إلعداد  العمل  عىل  العراقية  األوملبية 
خطط وبرامج لصناعة أبطال أوملبيني 

امليداليات  من  املزيد  حصد  لهم  يمكن 
األوملبية«.

وأضافت: »ان اللجنة تستذكر باجالل 
عبد  الرباع  بحصول  الذكرى  هذه 
الخفيف  برونزية  عىل  عزيز  الواحد 
أرقامه  أفضل  حقق  عندما   )67.5(
برفعه ملا مجموعه )380( كغم، أهله 
الثالث خلف العب  املركز  ذلك الحتالل 
بوشوييف  السابق  السوفيتي  االتحاد 

والسنغافوري تان هو ليانغ«.
الشباب  لجنة  »ان  وأوضحت: 
ٳعادة  ان  اىل  ترى  النيابية  والرياضة 
تحقيق انجاز عىل هذا املستوى الرفيع 
قد طال انتظاره طويال بعد مرور 60 
سنة وهو أمر ال يمكن القبول به مما 
األسباب  معرفة  عىل  العمل  يتطلب 
دون  تحول  أو  حالت  التي  والعقبات 

تكرار هكذا انجازات مجددا«.

بغداد / متابعة الزوراء
محامي  ضد  قضائية  دعوى  رفع  درجال،  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  قرر 

اتحاد الكرة السابق نزار أحمد.
وقال مصدر يف وزارة الشباب: »إن محامي اتحاد الكرة السابق نزار أحمد، تقدم 
بشكوى تحمل توقيع عدد من أندية الدوري املمتاز اىل االتحاد الدويل بسبب تدخل 

درجال بعمل اتحاد الكرة«.
صحيحة  ليست  األندية  تواقيع  أن  ووجد  األمر  عن  تحرى  درجال  »ان  وأوضح: 
يف  وأيضاً  العراقية  املحاكم  لدى  أحمد  ضد  قضائية  دعوى  رفع  فقرر  ومزورة، 

محكمة كاس«.
الكرة  اتحاد  اتهم  بعدما  قضيته  يف  درجال  أمام  وقف  وأن  سبق  أحمد  أن  يذكر 

بالتزوير. 

الرياضة النيابية تطالب باجنازات أوملبية

حرب قضائية بني درجال ونزار



أحرز كريس�تيانو رونالدو نجم وقائد منتخب 

الربتغال، هديف منتخب لبالده يف شباك نظريه 

السويدي، يف املباراة التي أقيمت بمنافسات 

الجولة الثانية من دوري األمم األوروبية.

وس�جل الدون اله�دف األول بطريقة رائعة، 

بعدم�ا س�دد ركل�ة ح�رة ثابت�ة م�ن خ�ارج 

املنطقة، مبارشة باتجاه املرمى سكنت شباك 

أولسني الحارس السويدي، والثاني 

بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وذك�رت ش�بكة “ESPN”، أن رونال�دو بهدفيه يف 

الس�ويد، وص�ل إىل اله�دف رقم 101 ل�ه بقميص 

املنتخب الربتغايل.

وأضافت أن كريس�تيانو أصب�ح أول العب أوروبي 

ينج�ح يف الوصول إىل الهدف رقم 101 وثاني العب 

يف العال�م بعد اإليران�ي عيل دائي ال�ذي أحرز 109 

هدفا مع منتخب بالده.

فيما قالت ش�بكة “سكاي س�بورتس”، أن الدون 

تمك�ن من تس�جيل هدف عىل األقل يف 17 موس�م 

ع�ىل التوايل م�ع الربتغ�ال، بداية م�ن 2004 حتى 

.2020

ون�ر حس�اب مانشس�ر يونايت�د، ع�رب موق�ع 

التواصل توير، صورة لرونالدو من املباراة، وكتب 

عليها “مربوك لكريس�تيانو رونالدو عىل تس�جيل 

100 هدف دويل”، أتبعها عالمة “تصفيق”.

تعاق�د الع�ب الوس�ط الفرنيس عبدوال�الي دوكوري�ه مع نادي 

إيفرت�ون اإلنكلي�زي لف�رة ثالث�ة أع�وام، قادما م�ن مواطنه 

واتفورد الهابط إىل الدرجة األوىل مع نهاية املوسم املايض.

وقال الالعب الفرنيس عرب موق�ع إيفرتون: “انتظرت وصويل 

إىل هنا منذ فرة طويلة، وهذا ما حصل لذا أنا س�عيد، أشعر 

أني يف قمة مس�ريتي يف هذه اللحظة. من الناحيتني الذهنية 

والبدنية، أنا يف أعىل مستوى”.

ووق�ع العب رين الس�ابق البالغ 27 عام�اً العقد مع خيار 

التمدي�د لع�ام آخر، فيما وصل�ت قيمة العق�د التي رفض 

الن�ادي االنكلي�زي االفصاح عنه�ا، إىل 28 مليون يورو بما 

فيها املكافآت.

وس�ينضم دوكوريه إىل إيفرتون ال�ذي يرف عىل تدريبه اإليطايل 

كارلو أنشيلوتي الس�اعي إىل إعادة القطب األزرق ملدينة ليفربول 

إىل مراكز املقدمة يف الدوري،

من سياس�ة تعاقدي�ة جديدة قادت إىل التعاق�د اإلثنني مع صانع 

األلعاب الكولومبي خاميس رودريغيز ملدة عامني من ريال مدريد 

اإلس�باني مع خيار التمديد لع�ام آخر، والربازي�يل ألن الذي وقع 

لفريق “توفيز” قبل يوم�ني قادماً من نابويل اإليطايل حتى صيف 

2023 يف صفقة قدرت ب�25 مليون يورو.

وانض�م دوكوريه إىل واتفورد قب�ل أربعة أعوام، وأعري عام 2016 

لفرة قصرية إىل غرناطة االسباني، فخاض 129 مباراة يف الدوري 

اإلنكليزي، سجل خاللها 17 هدفا ومرر 12 كرة حاسمة.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة 
الدنم�ارك وإنجلرا، الت�ي احتضنها 
ضم�ن  س�تاديون،  بارك�ن  ملع�ب 
لقاءات الجولة الثانية من املجموعة 
دوري  يف  األول  للمس�توى  الثاني�ة 

األمم األوروبية.
إنجل�را  رفع�ت  النتيج�ة،  وبتل�ك 
رصيدها إىل 4 نقاط يف املركز الثاني، 
بينم�ا  املتص�درة،  بلجي�كا  خل�ف 
األوىل  نقطته�ا  الدنم�ارك  حص�دت 

لتتواجد يف املركز الثالث.
وع�زز املنتخب البلجيك�ي، صدارته 
للمجوع�ة الثاني�ة باملس�توى األول 
ب�دوري أم�م أوروب�ا، بعدم�ا قل�ب 

تأخره أمام أيسلندا إىل فوز 5-1.
تقدم منتخب أيسلندا، بهدف سجله 
هوملار أورن إيجولفسون يف الدقيقة 
11، ثم سجل املنتخب البلجيكي، عن 
طري�ق أكس�يل فيتس�يل يف الدقيقة 

.13
وس�جل مييش باتش�واي، هدفني يف 
الدقيقتني 17 و70، ودرايس مريتينز 
يف الدقيق�ة 51، وجرييم�ي دوكو يف 

الدقيقة 80.
ورفع املنتخ�ب البلجيكي رصيده إىل 
6 نق�اط يف ص�دارة الرتي�ب، وظل 
املنتخب األيس�لندي بال رصيد يف قاع 

الرتيب.
وفاز منتخ�ب الربتغال عىل مضيفه 
الس�ويدي، بهدفني دون رد، يف إطار 
منافس�ات الجولة الثانية من دوري 

األمم األوروبية.
أح�رز كريس�تيانو رونال�دو، قائ�د 
املنتخ�ب الربتغ�ايل، ه�ديف ب�الده يف 

الدقيقتني 45 و72. 

منتخ�ب  تص�در  الف�وز،  وبه�ذا 
الربتغال، املجموعة الثالثة برصيد 6 
نقاط، متساويا مع فرنسا بالرصيد 
ومتقدم�ا عليه�ا بف�ارق األه�داف، 
بينم�ا يقب�ع املنتخ�ب الس�ويدي يف 

املركز الثالث دون نقاط.
وواص�ل املنتخ�ب الفرن�يس تألق�ه 
يف بطول�ة دوري األم�م األوروبي�ة، 
فحق�ق الف�وز الثان�ي توالي�ا، عىل 
حس�اب ضيف�ه املنتخ�ب الكرواتي 
بنتيجة 2-4، ضمن املجموعة الثالثة 

باملستوى األول.
وس�جل لفرنس�ا، أنطوان جريزمان 
)43( والح�ارس الكرواتي دومينيك 
يف  بالخط�أ   45+1( ليفاكوفيت�ش 

مرم�اه( ودال�وت أوباميكانو )65( 
ركل�ة  )77 م�ن  وأوليفيي�ه ج�ريو 
ج�زاء(، فيما أح�رز ه�ديف كرواتيا، 
وجوس�يب   )16( لوفري�ن  دي�ان 

بريكالو )55(. 
وكان املنتخبان ق�د التقيا يف املباراة 
يف   2018 العال�م  ل�كأس  النهائي�ة 
بف�وز  املب�اراة  وانته�ت  روس�يا، 

الفرنسيني بالنتيجة ذاتها.
يف  بق�ي  الفرن�يس  املنتخ�ب  لك�ن 
املرك�ز الثاني باملجموع�ة برصيد 6 
نقاط، بفارق األهداف وراء املنتخب 
الربتغايل، الذي هزم الس�ويد 0-2 يف 

التوقيت ذاته.
واعتم�د م�درب املنتخ�ب الفرن�يس 

ديدييه ديشامب، عىل طريقة اللعب 
3-4-3، فتواج�د دايوت أوباميكانو 
إىل جانب كليمينت النجليه ولوكاس 
هرناندي�ز يف الخ�ط الخلفي، ووقف 
موىس سيسوكو وفريالن مندي عىل 
الطرفني، فيما تمركز نجولو كانتي 
وس�تيفن نزونزي يف وس�ط امللعب، 
جريزم�ان  الهج�وم  ثالث�ي  خل�ف 

ومارسيال ووسام بن يدر.
املنتخ�ب  املقاب�ل، لج�أ  الط�رف  يف 
الكروات�ي إىل طريقة اللعب 4-3-3، 
فتك�ون الخط الخلفي م�ن الرباعي 
فيليب أوريموفيتش ودوجي كاليتا-

كار ودي�ان لوفرين وداريو ميلنياك، 
وق�ام مارس�يلو بروزوفيتش بدور 

الع�ب االرت�كاز بإس�ناد م�ن ماتيو 
كوفاس�يتش، مقابل تح�رك نيكوال 
فالس�يتش، وراء الثالث�ي الهجومي 
أنت�ي ريبيتش وأن�دري كراماريتش 

وإيفان برييسيتش.
)الجبل  عزز منتخ�ب مونتينيج�رو 
األس�ود( صدارت�ه للمجموعة األوىل 
باملس�توى الثالث ببطولة دوري أمم 
أوروب�ا، عق�ب ف�وزه ع�ىل مضيفه 
منتخب لوكسمبورج 0-1، كما فاز 

منتخب أذربيجان عىل قربص 1-0.
ويدين منتخب مونتينيجرو بالفضل 
يف هذا الفوز لالعبه فاتوس بيسرياج، 
الذي س�جل هدف املب�اراة الوحيد يف 
الدقيق�ة األخرية من اللقاء من ركلة 

جزاء.
وش�هدت املب�اراة طرد كريس�توفر 
يف  لوكس�مبورج  الع�ب  مارتين�ز 

الدقيقة 84.
ويف املب�اراة الثاني�ة، ف�از منتخ�ب 
أذربيجان عىل منتخب قربص بهدف 
نظيف سجله ماكسيم ميدفيديف يف 

الدقيقة 29.
منتخ�ب  ع�زز  النتائ�ج،  وبه�ذه 
مونتينيج�رو صدارت�ه للمجموع�ة 
برصيد 6 نقاط، وجاء خلفه منتخب 
لوكس�مبورج ثم منتخب أذربيجان 
ق�اع  يف  ويقب�ع  نق�اط   3 برصي�د 
املجموعة منتخب قربص بال رصيد.

وتغل�ب منتخ�ب ليشتنش�تاين عىل 
مضيفه س�ان مارينو، بهدفني دون 
رد، يف الجول�ة الثانية م�ن مباريات 
املجموع�ة الثانية باملس�توى الرابع 

لدوري األمم األوروبي.
أول  ليشتنش�تاين،  وخاض منتخب 

مب�اراة ل�ه يف البطول�ة، بينم�ا هي 
املباراة الثانية ملنتخب سان مارينو، 
يف املجموع�ة التي تضم إىل جوارهما 

منتخب جبل طارق.
ليشتنش�تاين،  منتخ�ب  ويتص�در 
ترتي�ب املجموع�ة برصي�د 3 نقاط 
بف�ارق األه�داف ع�ن جب�ل طارق، 
فيم�ا يأتي منتخب س�ان مارينو يف 

املركز الثالث األخري بدون رصيد.
تقدم نيكوالس هاسلر بهدف لصالح 
الثالث�ة،  الدقيق�ة  يف  ليشتنش�تاين 
وأضاف يانيك فريك الهدف الثاني يف 

الدقيقة 14.
وتغل�ب منتخب أرميني�ا عىل ضيفه 
منتخب إس�تونيا )2 /0(، يف الجولة 
الثانية من مباريات املستوى الثاني 
للمجموع�ة الثالث�ة، ببطولة دوري 

األمم األوروبي لكرة القدم.
وسجل ألكسندر كارابيتيان ووبيمار 
الف�وز  ه�ديف  موس�كريا،  أنجول�و 
ألرمينيا، يف الدقيقتني )43( و)65(.

ويف مباراة أخ�رى باملجموعة ذاتها، 
تع�ادل منتخب جورجي�ا مع ضيفه 
منتخب مقدونيا الش�مالية، بنتيجة 
تورنيك�ي  وتق�دم  له�دف.  ه�دف 
أوكرياش�فييل به�دف لجورجيا من 
رضبة جزاء يف الدقيقة )13(، وأدرك 
التع�ادل  ريستوفس�كي  س�تيفان 

ملقدونيا الشمالية يف الدقيقة )33(.
ويقتس�م منتخبا مقدونيا الشمالية 
بأربع  وجورجي�ا ترتيب املجموع�ة 
نق�اط، ويح�ل منتخ�ب أرميني�ا يف 
املرك�ز الثالث بثالث نق�اط، ويتذيل 
ب�دون  الرتي�ب  إس�تونيا  منتخ�ب 

نقاط.

أك�د اتحاد كون�كاكاف لكرة الق�دم )أمريكا 
الش�مالية والوس�طى والكاريب�ي( تأجي�ل 
التصفي�ات املؤهل�ة إىل كأس العال�م )قطر 
2022( والت�ي كان�ت مق�ررة ب�ني تري�ن 
الثاني/نوفم�رب  وتري�ن  األول/أكتوب�ر 
ج�راء   2021 آذار/م�ارس  حت�ى  املقبل�ني 

جائحة فريوس كورونا املستجد.
املباري�ات  أن  بي�ان  وأش�ار كون�كاكاف يف 
س�تقام خالل آذار/مارس املقبل، مؤكداً أنه 
تم اتخاذ قرار التأجي�ل باالتفاق مع االتحاد 

الدويل )فيفا(.
ورأى كون�كاكاف أن�ه “ال ت�زال العدي�د من 
أج�زاء املنطقة تعاني م�ن تحديات صحية، 
وه�ذا ما كان عامالً رئيس�ا يف ه�ذا القرار”، 
مضيف�اً: “إىل ذل�ك، تضع العديد م�ن الدول 
يف جمي�ع أنحاء االتح�اد قيوداً عىل الس�فر 

ومتطلبات الحجر الصحي، ما س�يجعل من 
الصع�ب ج�داً إقام�ة مباريات دولي�ة لكرة 

القدم تشمل 30 دولة”.
الكن�دي  كون�كاكاف  اتح�اد  رئي�س  وكان 
فيكت�ور مونتاليان�ي قد أملح يف وقت س�ابق 
م�ن االس�بوع امل�ايض إىل إمكاني�ة تأجي�ل 
التصفيات، معترباً أنه من غري املرجح اقامة 

املباريات يف ترين األول/أكتوبر.
وكان تق�رر يف تموز/يولي�و املايض أن تقام 
التصفي�ات ضم�ن صيغة جديدة بع�د إلغاء 
العدي�د م�ن أي�ام مباري�ات االتح�اد الدويل، 
بسبب جائحة “كوفيد19-” ما جعل الخطط 
السابقة التحاد كونكاكاف يف التصفيات غري 

قابلة للتنفيذ.
وس�يتّم توس�يع الدور النهائي الحاسم من 
تصفيات كونكاكاف من س�تة منتخبات إىل 

ثمانية عىل أن تشارك خمسة منتخبات هي 
املكسيك، الواليات املتحدة،

وس�تاريكا، جامايكا وهن�دوراس )األفضل 
تصنيفاً بحس�ب النظام السابق(، تلقائياً يف 
الدور النهائي ال�ذي يضمن من خالله ثالثة 
منتخب�ات التأه�ل اىل املونديال فيما يخوض 

الرابع ملحقا دولياً.
وينضم إىل املنتخبات الخمسة املتأهلون من 
ال�دور التمهي�دي الثاني والذي يش�ارك فيه 
باقي املنتخبات املنضوية يف االتحاد القاري.

س�ت  ع�ىل  ال��30  املنتخب�ات  وتوزع�ت 
مجموعات من خمسة فرق.

ويلتق�ي أبط�ال املجموعات الس�ت يف الدور 
التمهي�دي األول، يف مباري�ات ذه�اب وإياب 
يف ال�دور الثاني، ليتأهل ثالثة منهم اىل الدور 

الحاسم.
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لودفيخز جيهل مصريه

احلكومة اإليطالية حتّذر من 
عودة اجلماهري للمالعب

اعالم الكرتوني تعادل إجنلرتا مع الدمنارك وفوز فرنسا على كرواتيا والربتغال على السويد

كونكاكاف يؤكد تأجيل تصفيات املونديال إىل مارس

اع�رف دوايت لودفيخز مدرب هولندا املؤقت أن منتخب بالده 
لم يكن الطرف األفض�ل خالل مواجهة إيطاليا يف دوري األمم 
األوروبي�ة لك�رة القدم يف أمس�ردام يف مباراة قد ال تس�اعده 
عىل ش�غل املنصب ب�دوام كامل.وتاب�ع لودفيخ�ز، الذي توىل 
املس�ؤولية الش�هر املايض بعد انتقال رونال�د كومان لتدريب 
برش�لونة، معاناة هولندا يف صناعة الفرص وخرس 0-1 أمام 

إيطاليا بهدف سجله نيكولو باريال قبل نهاية الشوط األول.
وق�ال لودفيخز للصحفيني: “املش�كلة األكرب قبل االس�راحة 
أنن�ا لم نكن عىل املس�توى املطلوب”.وأض�اف: “خرسنا أمام 
فريق مميز ورائع يفعل األش�ياء األساسية التي نفعلها نحن 
لكنه أدى بش�كل أفضل كثريا”.وهذه أول هزيمة لهولندا يف 8 
مباري�ات منذ الخس�ارة يف نهائي دوري األمم أم�ام الربتغال 
يف يوني�و/ حزي�ران 2019.وق�ال املدرب املؤقت: “لم نس�اعد 
بعضنا بالش�كل الكايف يف الش�وط األول. لي�س كافيا الركض 
برسعة فائقة والعمل بجدية كبرية. عندما نستحوذ عىل الكرة 
لم نظهر بالش�كل الجيد. املسافات كانت كبرية جدا”.وأضاف 
لودفيخ�ز أن�ه غري متأك�د من البق�اء يف منصب�ه يف أكتوبر/ 
تري�ن األول عندم�ا تلعب هولندا مع املكس�يك وديا وتواجه 
البوسنة وإيطاليا مرة أخرى يف دوري األمم.وقال: “هذا يعتمد 
ع�ىل اإلدارة. ال أعرف ما س�يحدث، إذا لم يحرض مدرب جديد 
ربما أنال املسؤولية ملساعدة الفريق مجددا. سأنتظر وأرى”.

ذك�رت الحكوم�ة اإليطالّية أّنه ال ينبغ�ي أن تعود الجماهري إىل 
مدّرجات مالعب كرة القدم عىل األقّل حّتى نهاية الّشهر املقبل.
وبحس�ب مرُس�وم اإلجراءات االحرازّي�ة ضد فريوس كورونا 
الصادر عن الحكومة اإليطالّية فقد تم تغيري القواعد الّس�ابقة 
التي تشري إىل أّن الجماهري بإمكانها حضور األحداث الرياضّية 
الّصغ�رية بح�دٍّ أق�ى يص�ل إىل ثالث�ة آالف مش�ّجع لألحداِث 
املفتوحة.م�ن جه�ة أخ�رى، أعلن�ت الحكوم�ة اإلس�كتلندية 
فت�ح املدرجات أمام ع�دد محدود من الجماه�ري، يف اثنتني من 
مباريات الدوري األس�بوع املقبل.وذكرت الحكومة أن مباراتني 
س�تقامان يوم الس�بت املقبل وهم�ا لق�اء روس كاونتي أمام 
س�لتيك، ومواجه�ة ُ أبردي�ن وكيلمان�وك ستش�هدان حضور 
ثالثمائة مش�جع للفريق صاح�ب األرض، وذلك بعد محادثات 
مطول�ة ش�ارك فيه�ا عدد م�ن ال�وزراء وهيئ�ات ك�رة القدم 
اإلس�كتلندية. وسيتم العمل بش�كل مكثف عىل ضمان سالمة 
الجماهري الح�ارضة، عىل أن تقوم الفرق املس�تضيفة بتقديم 
تقرير مفصل حول الربوتوكول الذي تم اتباعه يف هذه األحداث 
التجريبية، ملواصلة العمل نحو عودٍة أكرَب للجماهري مستقبالً.

رونالدو حيقق إجنازا أوروبيا ويقرتب من إسقاط دائي

الفرنسي دوكوريه إىل إيفرتون لثالثة أعوام

برناردو سيلفا يثري ذعر جوارديوال

دي بروين ينال جائزة العب العام

مفكرة الزوراء

تلقى بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشس�ر س�يتي، 
صدمته األوىل يف الفرة الحالية، وقبل انطالق املوس�م 

الكروي الجديد )2020-2021(. 
وتع�رض برن�اردو س�يلفا، نج�م الس�يتي ومنتخب 
الربتغ�ال، لإلصابة خالل مش�اركته بمب�اراة منتخب 
بالده أمام نظريه الس�ويدي، يف منافسات دوري األمم 

األوروبية.
وقرر فرناندو سانتوس، املدير الفني للربتغال، إخراج 

برناردو يف الدقيقة 22 متأثرًا بإصابته، بينما 
دف�ع بجونزالو جويديس ليح�ل بدال منه يف 

اللقاء.
س�يتي  مانشس�ر  يب�دأ  أن  املق�رر  وم�ن 

بمواجه�ة  الجدي�د،  باملوس�م  مباريات�ه  أوىل 
وولفرهامبت�ون، يف الجول�ة الثاني�ة م�ن الدوري 

اإلنجلي�زي، بعدم�ا تأجلت مبارات�ه بالجولة األوىل 
بعد وصوله لدور متقدم بدوري أبطال أوروبا.

حصد البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشسر سيتي اإلنكليزي جائزة العب العام 
املقدمة من اتحاد العبي كرة القدم املحرفني.

وتّوجه دي بروين مبارشة بالش�كر إىل مدربه اإلس�باني بيب غوارديوال قائالً: “هو 
فقط يسمح يل بأن أكون أنا”.

ولم يمنع فش�ل س�يتي يف التتويج بلقب الدوري املمتاز أو الذهاب بعيداً يف دوري 
أبط�ال أوروب�ا، النجم البلجيكي )29 عام�اً( من الفوز بالجائزة عقب املس�توى 

املميز الذي قدمه املوسم املنرصم.
وأصبح دي بروين أول العب يف تاريخ مانشسر سيتي يفوز بجائزة أفضل العب 
ملوس�م 2020-2019 يف إنكل�را، التي تمنحها رابطة الالعب�ني املحرفني يف كرة 

القدم )بي اف ايه(.
وس�يطر العبو ليفربول الذي ت�ّوج بطالً إلنكلرا للم�رة األوىل منذ 30 عاماً عىل 
تش�كيلة املوس�م مع خمس�ة العبني، كما حصل الظهري األيمن ترنت ألكس�ندر 

أرنولد عىل جائزة أفضل العب ش�اب.وُمنح مهاجم مانشس�ر يونايتد ماركوس 
راش�فورد جائ�زة تقديرية لل�دور الذي لعب�ه يف مس�اعدة األطفال األكث�ر فقراً.

وس�ّجل دي بروين 13 هدفاً وحقق 20 تمريرة حاس�مة معادالً الرقم القيايس لعدد 
التمريرات الحاسمة يف موس�م واحد املسّجل باسم الفرنيس تيريي هنري نجم أرسنال 

الس�ابق )موسم 2003-2002(، اختري األفضل يف البطولة من قبل زمالئه ومنافسيه.وقال 
دي بروين )29 عاماً(: “هذا رشف كبري، أن يصوت لك الزمالء واملنافس�ني من فرق أخرى الذين لعبت 
ضده�م دوماً عىل أرض امللعب. أن يختاروك أفضل العب، هذا أمر رائع”.وقال عن غوارديوال: “نتحدث 
غالباً عن الفريق ولكن يف كثري من النواحي يعرف أّنه عندما يعطي األوامر بما يجب عىل الفريق فعله، 
سأس�تمع إليه”.وتواجد العب�و ليفربول الهولندي فريجيل فان دايك، ألكس�ندر أرنولد، األس�كتلندي 
روبرتس�ون، القائد جوردان هندرسون والسنغايل ساديو مانيه يف تشكيلة املوسم.فيما اختري حارس 

برينيل بوب، مدافع ليس�ر س�يتي الركي جاغالر سويونش�و وزميل�ه فاردي والغابون�ي بيار ايمرييك 
أوباميانغ قناص أرسنال واإلسباني دافيد سيلفا املنتقل من مانشسر سيتي يف التشكيلة األفضل.
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الصحفيون يف األراضي احملتلة يواجهون الصهاينة وينتصرون إلنسانيتهم
رام الله/ متابعة الزوراء:

لم يتوق�ع الصحفي نارص اش�تية )48( 
عاماً عندما خرج من منزله يف بلدة سالم 
رشق نابل�س، ليص�ور مس�رة سلمي�ة 
رافض�ة للم�روع االستيطان�ي إلقامة 
مدينة صناعية عىل أرايض جبارة وشوفة 
قضاء طولكرم، أنه سيرتك كامرته ويبدأ 

بفك رجل من بني أيدي جنود االحتالل.
اش�تية الذي ق�ى )30( عام�اً يف العمل 
األح�داث  مئ�ات  وتوثي�ق  الصحف�ي، 
والفعاليات بعدست�ه، انترصت انسانيته 
عىل عمله الصحفي عندما شاهد املوقف 

ولم يستطع تحمله.
تع�رض الح�اج خ�ري حنون م�ن بلدة 
عنبتا رشق طولكرم، يف أثناء مشاركته يف 
مسرة سلمية ضد استيالء االحتالل عىل 
أرايض املواطن�ني يف قري�ة ش�وفا جنوب 
رشق طولك�رم، العتداء وح�ي من قبل 
جنود االحتالل يف مشه�د يرجع لألذهان 
م�ا تعرض ل�ه املواط�ن األمركي جورج 

فلويد عىل يد رشطي عنرصي.
يق�ول اش�تية: “عندما ش�اهدت حنون 
ب�ني أيدي االحتالل حسبته بمقام والدي، 
فقد اعتدنا أن نراه ش�امخاً يف الفعاليات 
واملشارك�ة يف الوقف�ات واملس�رات ضد 
االستيط�ان، فلم أستط�ع تركه وحده يف 
مجابه�ة الجن�ود، لتسق�ط الكامرا عن 
عين�ي، وأرسع يف محاول�ة تخليصه من 

الجنود”.
يضي�ف: “ه�ول املشهد دفعن�ي للتدخل 

التلقائ�ي دون أي تفك�ر مسب�ق”.
وي�رى أن وظيفة اإلع�الم األساسية هي 
نقل الواقع كما ه�و، بموضوعية وحياد 
دون تحيز، لك�ن يف بعض املواقف تطغى 

اإلنساني�ة ع�ىل العمل الصحف�ي، فيجد 
الصحف�ي نفس�ه ج�زءاً من الح�دث، أو 
يه�ب للمساع�دة، وه�و م�ا ال يخال�ف 

أخالقيات املهنة.
وانت�رت فيديوه�ات لصحفي�ني وهم 
يص�ورون املس�ن حنون تحت ق�دم أحد 
جن�ود االحت�الل، وعندم�ا أغم�ي علي�ه 
يف السي�ارة، وه�و بني أيديه�م محاولني 
اعتقال�ه، أثار ذلك غض�ب رواد التواصل 
ع�ىل  الشتائ�م  وانهال�ت  االجتماع�ي 
الصحفي�ني معتقدي�ن أن اآلخري�ن ل�م 

يقدموا املساعدة للحاج حنون.
لك�ن يف املقابل، انترت أيضا فيديوهات 
وصورا لبعض الصحفيني وهم يدافعون 
تخليص�ه م�ن جن�ود  عن�ه، محاول�ني 

االحتالل املدججني باألسلحة.
من جانبه، يقول مدير مركز إعالم حقوق 
اإلنس�ان والديمقراطية “ش�مس” عمر 
رحال، إن الصحفي س�واء فلسطيني او 
غر فلسطيني لديه رسالة وهي رسالته 
االنساني�ة، والصحف�ي يعم�ل م�ن أجل 
نق�ل الحقيقة م�ن عني املك�ان، وبالتايل 
عندما يت�رصف الصحفي بحيادية فقط 
يف القضاي�ا الت�ي يج�ب أن يك�ون فيها 
حيادي، ولكن الصحفي الفلسطيني عىل 

خط املواجهة األول.
ويضي�ف: “يقت�ل االحت�الل العدي�د من 
ويعتق�ل  الفلسطيني�ني،  الصحفي�ني 
ويج�رح العديد منهم أيض�ا، كما اقتحم 
وخرب العديد م�ن املؤسسات الصحفية 
الفلسطيني�ة، وبالت�ايل ه�ذا الصحف�ي 
يك�رتث  ال  ال�دويل،  بالقان�ون  املحم�ي 
االحت�الل بذلك وال يهت�م بالصحفيني وال 
املسن�ني أمثال خ�ري حنون ال�ذي كان 

يعرب عن رأي�ه سلمي�ا ملواجهة غطرسة 
االحتالل ومستوطنيه بمصادرة اراضيهم 

واقتالع الفلسطينيني منها.
ويتاب�ع: نحن نحي�ي الصحفي�ني الذين 
يحمل�ون وينقل�ون الحقيق�ة واألحداث 
م�ن عني املكان لنقول للعالم أن االحتالل 
الغاص�ب يعت�دي علينا، وأعتق�د أن هذا 
الصحف�ي حت�ى لو ك�ان يعم�ل مراسال 
حربي�ا ووج�د أمام�ه جريح�اً أو ام�رأة 
أو ش�اباً ويري�د املساعدة فعلي�ه تقديم 
له�ذا  والحماي�ة  والخدم�ة  املساع�دة 

املحتاج”.
ويوض�ح أن الكام�رات وثق�ت االعتداء 
عندما كان هن�اك اعتداء مبارش من قبل 

مجموعة من الجنود املدججني باألسلحة، 
مش�راً إىل أن واجبه أن يقدم الخدمة وال 
يوجد صحفي حيادي هناك صحفي لديه 
رسال�ة ورسالته أيض�ا إنساني�ة، وهي 

تقديم الخدمة واملساعدة.
ويصادف، السادس والعرين من الشهر 
الج�اري الذكرى ال��24 لي�وم التضامن 

العاملي مع الصحفي الفلسطيني.
وك�ان االتحاد ال�دويل للصحفي�ني، أعلن 
هذا إث�ر أحداث انتفاض�ة النفق يف العام 
ع�رات  خالله�ا  أصي�ب  الت�ي   ،1996
الصحفي�ني الفلسطينيني، خ�الل نقلهم 
ص�ور االنتهاك�ات اإلرسائيلي�ة لحقوق 
اإلنسان، وقواعد القانون الدويل اإلنساني 

األرايض  يف  املواطن�ني  م�ع  تعامله�ا  يف 
الفلسطينية املحتلة.

من ناحيته، يؤكد نقيب الصحفيني نارص 
أب�و بكر، ع�ىل ما ذك�ره رح�ال، ويشر 
إىل أن�ه يجوز تدخل الصحف�ي يف امليدان، 
والصحفي لديه واجبات إنسانية، فعندما 
ي�رى أن حياة اإلنسان أه�م من الصورة 

ينترص إلنسانيته لتقديم املساعدة.
الفلسطيني�ة،  أن�ه بحالتن�ا  إىل  ويش�ر 
االحت�الل يبح�ث ع�ن أي سب�ب لقت�ل 
الصحف�ي ومالحقته وهو يق�وم بدوره 
املهن�ي بش�كل دقي�ق ج�داً، فالصحفي 
مستهدف من قب�ل االحتالل، وقد أصيب 
الع�رات من الصحفيني م�ن قبل جنود 

االحت�الل، فه�م مسته�دون دائم�اً، وال 
يم�ارس االحت�الل الحيادي�ة، لذلك نجد 
الصحف�ي يه�ب لنج�دة اآلخري�ن وقت 

الحاجة.
ويؤك�د أب�و بك�ر رضورة تحم�ل اتحاد 
تج�اه  مسؤوليات�ه  ال�دويل  الصحفي�ني 
االعت�داءات واالنتهاكات الت�ي تمارسها 
الصحفي�ني  بح�ق  االحت�الل  سلط�ات 
هن�اك  أن  إىل  مش�را  الفلسطيني�ني، 
استهدافا ممنهجا للصحفيني يف فلسطني، 
من أجل تكميم األفواه ومنع نقل الصورة 
الحقيقية ملا يتعرض له شعبنا يف الضفة 
الغربية بما فيها العاصمة املحتلة القدس 

وكذلك قطاع غزة.
وألستاذ اإلعالم يف جامعة برزيت صالح 
مشارقة، رأي مخالف، مشراً إىل أنه ضد 
تدخ�ل الصحفيني يف أي ح�دث يقومون 
بتغطيت�ه، إال إذا تعل�ق األم�ر بحي�اة أو 
م�وت إنسان أو تقديم االسعاف لشخص 
جري�ح، مؤك�دا أن إنساني�ة الصحف�ي 
يج�ب أن تعلو عىل مدونة سلوكه املهني، 
بتقدي�م الحماية واالسع�اف لآلخرين إذا 

استطاع ذلك.
ويش�دد مشارقة عىل انتمائ�ه للمدرسة 
الت�ي تمن�ع تدخل الصحفي�ني يف حماية 
املتظاهري�ن م�ن أي ح�دث ك�ان؛ سواء 
الصحف�ي  ألن  خارج�ي،  أو  داخ�ي 
ويج�ب  متظاه�ر  واملتظاه�ر  صحف�ي 
فص�ل الصفتني حتى نق�ول إن التغطية 

االخبارية حيادية.
ال�رصاع  أن  إىل  مشارق�ة  ويش�ر 
الصحف�ي  يدخ�ل  االرسائي�ي  العرب�ي 
الفلسطين�ي يف معضلة ح�ول ترصفهم 
يف لحظ�ة املواجه�ات ب�ني الفلسطينيني 

واالرسائيلي�ني، لذل�ك ع�ىل الصحفي أن 
يبق�ى صحفي�ا، حتى يف لحظ�ة الرصاع 

الحربي.
وي�رى أن مهن�ة االع�الم كأح�د العل�وم 
االنساني�ة، يجب أن تحاف�ظ عىل الحياد 
واملوضوعية يف املمارسات الصحفية كي 

تظل مهنة مستقلة.
من جهته، يشر رئي�س لجنة أخالقيات 
وقواعد مهنة االعالم يف نقابة الصحفيني 
حس�ام ع�ز الدي�ن، إىل أن الصحفي هو 
ناق�ل للمعلومة، وعليه اعط�اء املعلومة 

للرأي العام ليحكم كما يشاء.
ويؤك�د ع�ز الدي�ن أن الت�زام الصحف�ي 
بأخالقيات املهنة وبمدونة السلوك املهني 
سيوفر له الحماي�ة ويبعده عن املساءلة 
صحفي�ة  بم�ادة  ويخ�رج  القانوني�ة، 
متكامل�ة. لك�ن يف واقعن�ا الفلسطين�ي 
يعتق�د بع�ض الصحفي�ني أنه ث�وري أو 
جزء م�ن الحدث، وهذا ال يج�وز ويتناىف 
مع أخالقي�ات وقواعد العم�ل الصحفي 
االعالم�ي، ألن الصحف�ي يج�ب أن يقف 
محايدا لنقل الحدث كما هو دون التدخل 

فيه.
وين�وه إىل أن اإلع�الم مهن�ة له�ا قواعد 
واضح�ة، ويج�ب التفري�ق بينه�ا وبني 
الناشط الحقوقي أو املشارك يف املسرات، 
فاملدون�ة منعت تدخل الصحفي وطالبت 
الصحفي�ني بالوقوف موق�ف الحياد عند 

تغطيتهم لألحداث.
الح�دث  يف  الصحف�ي  تدخ�ل  ويبق�ى 
وانتصار انسانيت�ه يف بعض املواقف عىل 
عمله الصحفي محط جدل واختالف بني 
الصحفيني والش�ارع والنقابة والوكاالت 

األجنبية واملحلية عىل حد سواء.

كربالء / نينا :
 انج�َز فرع نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني يف 
محافظة كربالء املقدسة 175 معاملة انتماء 

للنقابة من خريجي كليات االعالم .
وقال رئي�س الف�رع توفيق الحب�ايل ملراسل 
الوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء / نينا / يف 
ضوء توجيهات نقي�ب الصحفيني العراقيني 
رئيس اتح�اد الصحفيني العرب مؤيد الالمي 
ق�ام الفرع باستقبال خريجي كليات االعالم 
ع�ىل م�دى االي�ام املاضي�ة حيث ت�م انجاز 
175 معامل�ة انتم�اء ت�م ارسله�ا اىل نقابة 

الصحفيني العراقيني )املركز(.
الف�رع مستم�ر باستقب�ال  واض�اف ب�ان 
خريج�ي االع�الم م�ن مختل�ف الجامع�ات 
العراقي�ة لغرض ملء االستم�ارات الخاصة 

باالنتساب للنقابة.

أنقرة/ متابعة الزوراء: 
ألق�ِت الرطة يف تركي�ا القبض عىل الكاتب 
الصحفي أوكتاي جاندم�ر، عقب انتقادات 
وجهها إىل مسلسل “قيام�ة أرطغرل” املذاع 

عىل قناة “TRT” الرسمية.
الرط�ة داهمت من�زل الصحف�ي أوكتاي 
جاندمر يف مدينة فان، وقامت بتفتيشه، ثم 

اصطحبته إىل مديرية األمن.
ووجه�ت السلطات للصحف�ي تهمة إهانته 
ش�خصية القائد والغازي أرطغرل من خالل 
املنشورات التي نرها انتقاداً للعمل الفني.

وق�ال الصحف�ي جاندمر: “ربم�ا أصبحت 
أول صحف�ي يت�م اعتقال�ه النتق�اده إحدى 

املسلسالت”.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
طلَب الرئي�س األمريكي دونالد ترامب من 
أحد املراسل�ني نزع قناع الوجه أثناء طرح 
سؤال، لكن الصحف�ي بدالً من ذلك عرض 

التحدث بصوت أعىل.
وقال ترامب ملراسل وكالة “رويرتز” جيف 
ماس�ون، إن قن�اع وجه�ه “كت�م” سؤاله 
خالل مؤتم�ر صحفي يف اله�واء الطلق يف 

نورث بورتيكو.
ورفض ماس�ون، الرئيس السابق لجمعية 
مراسي البي�ت األبيض - الت�ي تطلب من 
املراسلني ارتداء أقنعة أثناء جائحة فروس 

كورونا- طلب ترامب بأدب.
وقال ترامب للمراس�ل: “سوف تضطر إىل 
خلع ذلك، من فضلك. فقط، يمكنك خلعه. 
أنت، كم قدم أنت عىل بعد؟”، ورد ميسون: 

“سأتحدث بصوت أعىل كثرًا”.
واع�رتض ترامب: “حسًن�ا، إذا لم تخلعه، 
فأنت مكت�وم جًدا. ل�ذا إذا كنت ستخلعه، 
فسيكون ذل�ك أسهل كثرًا”. لكن ميسون 
أرصر: “سأتحدث بص�وت أعىل كثرًا. هل 

هذا أفضل؟”.
وقال ترامب، منزعًجا بشكل واضح: “هذا 

أفضل. نعم - إنه أفضل”.
وسب�ق أن فش�ل ترام�ب سابًق�ا يف إقناع 
ميس�ون بإزالة قناع وجه�ه خالل مؤتمر 
صحف�ي يف أواخ�ر ماي�و، ح�ني ق�ال له: 
“ه�ل يمكن�ك خلع�ه؟ ألنن�ي ال أستطيع 

سماعك”.
وعندم�ا ع�رض ميسون التح�دث بصوت 
أعىل بدالً م�ن ذلك، قال ترام�ب: “تريد أن 

تكون عىل صواب سيايس”.
غالًب�ا م�ا يدافع ماس�ون، الذي أش�اد به 

ترامب يف املايض عن استقاللية الصحافة.
وق�ال ملدي�ر املخاب�رات الساب�ق بالوكالة 
ريتش�ارد جرينيل يف مؤتم�ر صحفي يوم 
الجمعة، دفاًعا عن صحفي آخر: “ال أعتقد 
أن أي�ا من�ا ج�اء إىل هنا إللق�اء محارضة 

حول استجوابنا”.
وي�وم اإلثن�ني، ن�زع بع�ض الصحفي�ني 
أقنعته�م، بم�ا يف ذل�ك مراس�ل صحيف�ة 
“الغارديان”، وقال ترامب للمراسل: “تبدو 
واضًحا جًدا، عىل عكس أي شخص آخر”.

ل�م يرت�د معظ�م املراسل�ني أقنع�ة خالل 
جلسات اإلحاطة الصحفية بشأن فروس 
كورون�ا يف البيت األبيض يف مارس وأبريل، 
ول�م يفعل ذل�ك قادة الصحة مث�ل أنتوني 

فاوتي، وديبورا بركس.
الصحفي�ون  تبن�ى   ، األخ�رة  اآلون�ة  يف 
االحتياط�ات الصحية حيث أثبت مساعدو 
البيت األبيض وبعض الصحفيني إصابتهم 

بالفروس.
وال يت�م اختب�ار املراسل�ني يف املؤتم�رات 
الصحفية مع ترام�ب بشكل عام للكشف 
ع�ن كوفي�د – 19 ما لم يكون�وا جزًءا من 

مجموعة صحفية يومية صغرة.

بكني/ متابعة الزوراء:
 امت�دِت القيود الصيني�ة التي يواجهها 
نظرائه�م  إىل  األمركي�ون  املراسل�ون 
الصحفي�ني العامل�ني يف وسائل اإلعالم 
الغربي�ة، وخصوصا األسرتالي�ة، فيما 
يتزاي�د التوتر ب�ني بك�ني وكانبرا عىل 
خلفي�ة اعتق�ال صحفي�ة أسرتالية يف 
الصني.وغ�ادر آخ�ر صحفي�ني يعمالن 
يف وسائ�ل اإلعالم األسرتالي�ة يف الصني 
بعد أن طلبت الرط�ة إجراء مقابالت 
الحكوم�ة  أف�ادت  حسبم�ا  معهم�ا، 
السلطات  األسرتالي�ة، بينم�ا اعت�ربت 
الصينية أن الصحفَي�ني هربا من البالد 

وكانا قيد التحقيق.
كما أعلن�ت الصني، أنها اعتقلت مذيعة 
اسرتالية معروفة تعم�ل لوسيلة إعالم 
رسمي�ة لديها ألسباب تتعل�ق “باألمن 
القوم�ي”.ويف أول تعقيب حول املذيعة 
تشينغ يل يف محط�ة “يس.جي.تي.أن” 

التابع�ة للحكومة الصيني�ة، واملوقوفة 
من�ذ 14 أغسطس، ق�ال الناطق باسم 
الخارجي�ة الصيني�ة جاو ليجي�ان، إن 
ضده�ا  إج�راءات  اتخ�ذت  السلط�ات 
“لالش�تباه يف قيامها بنش�اط إجرامي 
يعرض األمن القومي الصيني للخطر”.
ولم تكشف السلطات الصينية حتى اآلن 
عن أسباب اعتق�ال املواطنة األسرتالية 
ال�ذي أدى إىل توتر كبر يف العالقات بني 

بكني وكانبرا.
وش�ددت بك�ني، ع�ىل وج�وب الت�زام 
وسائ�ل اإلع�الم األجنبي�ة بقوانينه�ا، 
وقال ليجيان “طاملا يمتثل الصحافيون 
األجان�ب للقان�ون… فال سب�ب لديهم 
للقل�ق”، بينما أك�د أن السلطات أجرت 
تحقيق�ات بش�أن الصحفَي�ني يف إطار 

قضية لم يحددها.
الص�ني  املتح�دة  الوالي�ات  واتهم�ت 
الثالثاء ب�”تهديد” الصحفيني األجانب 

و”مضايقته�م” بعدم�ا رفضت تجديد 
االعتمادات الصحفية لعدد من موظفي 

وسائل اإلعالم األمركية.
ووضع البلدان الخصمان قيودا عىل منح 
تأش�رات لإلعالميني، إذ طردت الصني 
صحفي�ني يف ظل التوتر بش�أن مسائل 
ت�رتاوح م�ن التج�ارة إىل التكنولوجي�ا 
وصوال إىل مل�ف هونغ كونغ وفايروس 

كورونا املستجد.
وأكد نادي املراسلني األجانب يف الصني، 
األمر قائال إنه ت�م منع إصدار بطاقات 
صحفي�ة جدي�دة لخمس�ة صحفي�ني 
م�ن أرب�ع مجموع�ات إعالمي�ة بينها 
“وول سرتي�ت جورنال” و”يس.أن.أن” 
و”بلوم�ربغ”. وتم طرد عدد قيايس من 
الصحفي�ني األجانب بلغ 17 من الصني 
2020، بحس�ب  يف النص�ف األول م�ن 
ن�ادي املراسلني.وأف�ادت وسائل إعالم 
و”يس. “بلوم�ربغ”  منه�ا  أمريكي�ة، 

أن.أن” و”وول سرتي�ت جورنال”، بأن 
بك�ني أرج�أت تجدي�د أوراق االعتم�اد 
الصحفي�ة ملراسليه�ا يف الص�ني وسط 
خالف مع واش�نطن حول تأش�راتهم. 
وتأت�ي ه�ذه الخط�وة يف الوق�ت الذي 
يف  صيني�ون  صحفي�ون  في�ه  ينتظ�ر 

الواليات املتحدة تجديد تأشرات العمل 
التي انتهت صالحيتها أيضا.

للصحفي�ني  السلط�ات  وسمح�ت 
الصيني�ني بالبق�اء يف الوالي�ات املتحدة 
خالل فرتة سماح مدتها 90 يوما تنتهي 

يف أوائل نوفمرب.

رد صادم من مراسل »رويرتز« على طلب »ترامب« خلع القناع فرع نقابة الصحفيني يف كربالء ينجر 175 
معاملة انتماء للنقابة خلرجي كليات االعالم

اعتقال صحفي انتقد مسلسال تارخييا يف تركيا 

القيود املشددة تعقد عمل املراسلني األجانب يف الصني

واشنطن/ متابعة الزوراء:
كشَف تقرير ملعهد رويرتز اتجاهات جديدة للجمهور 
يف الحص�ول عىل األخبار ومق�دار الثقة يف املؤسسات 
اإلعالمية الذي رغ�م تدنيه يبقى أفضل من الشبكات 
االجتماعي�ة التي حافظت عىل صدارتها كصلة وصل 
بني املستخدمني واملواق�ع اإلخبارية. تسببت جائحة 
كوفي�د – 19 بتغيرات كب�رة يف مجال اإلعالم فأثرت 
بش�كل كبر عىل نم�اذج األعمال، والعم�ل الصحفي 
والعادات اإلعالمية بشكل عام، كما كانت لها تداعيات 
عىل الق�راء وكيفية وص�ول األخبار له�م، وتراجعت 
الثق�ة باملؤسسات اإلخباري�ة وزادت املخاوف بشأن 
املعلوم�ات الخاطئة، وفق تقري�ر جديد ملعهد رويرتز 
لدراس�ة الصحافة.ويش�كل التقري�ر السن�وي حول 
الصحاف�ة الرقمية مفاج�أة إذ يخالف ما ذكرته عدة 
تقاري�ر سابقة ح�ول الثقة باملؤسس�ات اإلخبارية، 

حيث أكدت تلك التقاري�ر أن وسائل اإلعالم التقليدية 
استعادت مكانته�ا، وارتفعت نسبة متابعة املنصات 
اإلعالمية إىل مستويات قياسية خالل انتشار جائحة 
كورون�ا متفوق�ة عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي.

وأوض�ح تقري�ر روي�رتز ال�ذي تضّم�ن معلوم�ات 
ودراس�ات حول األخب�ار وطرق تلق�ي الجمهور لها 
وال�رّد عليها، بعد إج�راء استطالع للرأي ش�ارك فيه 
80 أل�ف متابع لألخبار يف 40 منطقة حول العالم، أّن 
املستوي�ات اإلجمالية للثقة يف األخبار تراجعت توازيا 
مع تف�ي كورونا، فأع�رب 38 يف املئة م�ن متابعي 
األخبار عن ثقتهم بمعظم مزّودي األخبار، فيما بلغت 
الثق�ة يف البحث عن األخبار ع�ىل اإلنرتنت 32 يف املئة 
وعىل وسائ�ل التواصل االجتماع�ي 22 يف املئة، وهذا 
األمر يجب أن يدفع الصحفيني واملؤسسات اإلخبارية 
إىل االنتباه.وتبقى مواق�ع التواصل االجتماعي تحتل 

املرك�ز األول يف الحصول عىل األخبار، باعتبارها صلة 
الوص�ل إىل وسائل اإلع�الم وليست منتج�ة محتوى، 
فق�د كشفت دراسة معهد رويرتز أّن 16 يف املئة فقط 
من متابعي األخبار يدخلون بشكل مبارش إىل املواقع 
اإلخبارية للوصول إىل األخب�ار، فيما يتابع معظمهم 
األخب�ار ع�رب وسائ�ل التواص�ل االجتماع�ي وطرق 
البحث عىل اإلنرتنت ونسبة ه�ؤالء 72 يف املئة.وتؤكد 
ه�ذه األرق�ام أن�ه يتعنّي ع�ىل املؤسس�ات اإلخبارية 
توزيع املحتوى عىل منص�ات اجتماعية مختلفة من 
أجل جذب أكرب عدد من القراء.ورصدت الدراسة آراء 
املتابعني الحقيقيني لألخبار وليس عاّمة الناس، فقد 
نّبهت من أّن املستخدمني صحيح أنهم يعتمدون عىل 
منص�ات التواص�ل االجتماعي للوص�ول إىل األخبار، 
لكنه�م يعدونه�ا أب�رز مص�ادر املعلوم�ات املضللة 
ويتنّبهون منها أكثر من املؤسسات اإلخبارية، أي من 

خالل ما يتداوله املستخدمون من منشورات ال تستند 
إىل وسائ�ل إعالمية مح�ددة.ويف هذا السي�اق، أعرب 
40 يف املئة ع�ن قلقهم بشأن املعلوم�ات الخاطئة أو 
املضلل�ة التي تنتر عىل وسائل التواصل االجتماعي، 
فيم�ا أعرب 20 يف املئ�ة عن قلقهم من ه�ذه األخبار 
عىل املواقع والتطبيقات اإلخبارية. وأظهرت الدراسة 
متابع�ة املستخدمني لوسائ�ل التواص�ل االجتماعي 
للحصول عىل األخب�ار حول العال�م، ليحتل فيسبوك 
املرتب�ة األوىل بنسب�ة )29 يف املئ�ة(، ويوتي�وب )6 يف 
املئة(، وتويرت )5 يف املئة(، حيث تنتر األخبار الكاذبة 
واملضللة. كما أّن هناك خوفا من كثرة تضليل األخبار 
يف الدول حيث يت�ّم استخدام واتساب لتناقل األخبار، 
مثل الربازيل وتشيي واملكسيك وماليزيا وسنغافورة. 
وأصبحت خاصية “القصص” ع�ىل إنستغرام حافزا 
الستخ�دام وسائ�ل التواص�ل االجتماع�ي وبالت�ايل 

الوص�ول إىل األخب�ار، فع�ىل سبي�ل املث�ال، أصبحت 
إلنستغرام ش�عبية للحصول عىل األخب�ار يف الربازيل 
بنسب�ة 30 يف املئ�ة، متج�اوزا توي�رت ال�ذي سّجل�ت 
متابعته 17 يف املئة وسّجلت تشيي اعتمادا كبرا عىل 

األخبار عرب إنستغرام بنسبة 28 يف املئة.
وذك�رت الدراسة أّن هناك صعوبة يف الوصول إىل هذه 
األخبار الكاذبة، والسيما يف شبكات مشفرة وخاصة.

ويأت�ي التقرير ح�ول الصحافة الرقمي�ة واألخبار يف 
وقت يواج�ه فيه الصحفيون صعوبات وتحديات مع 
ب�روز جائحة كوفيد – 19 التي أثرت بشكل كبر عىل 
نماذج األعمال.وكشف�ت البيانات التي جرى جمعها 
يف يناي�ر 2020 أن ع�دد األش�خاص الذي�ن يدفعون 
للحص�ول عىل األخبار عرب اإلنرتنت يزيد، والنرويج يف 
الصدارة، حيث دفع أربعة من كل 10 أي ما يعادل 42 
يف املئة م�ن املشاركني يف الدراسة لك�ي يحصلوا عىل 

األخبار عرب اإلنرتنت يف هذه الدولة.
وش�هدت دول أخ�رى، يف أوروب�ا وأمرك�ا الالتيني�ة 
وآسي�ا، إضاف�ة إىل الوالي�ات املتح�دة زي�ادة يف هذه 
االش�رتاكات، ولكن عىل الرغم من ذلك، ال يزال الكثر 
م�ن الن�اس يرفض�ون الدفع.ول�م توض�ح الدراسة 
اتجاه�ات الجمه�ور يف ال�دول العربية بش�أن الدفع 
مقابل األخبار، إال أن غالبية وسائل اإلعالم العربية لم 
تلجأ إىل هذا الخيار باستثن�اء جريدة النهار اللبنانية 

التي خاضت التجربة دون أن تفصح عن نتائجها.
ويق�ول متابع�ون للصحاف�ة العربي�ة إن الجمه�ور 
العرب�ي لم يعتد الدف�ع مقابل األخب�ار، وال يبدو أنه 
مستعد لذلك ألن املحتوى املجاني متوفر عرب املنصات 
التقليدية واالجتماعية، إضاف�ة إىل أن وسائل اإلعالم 
العربي�ة ل�م تتأقل�م م�ع ه�ذا النم�وذج االقتصادي 

للصحافة عرب تطوير محتوى متخصص له.

معهد رويرتز: الثقة يف املؤسسات اإلخبارية تراجعت مع تفشي كورونا
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خاصية “القصص” على إنستغرام حافز الستخدام مواقع التواصل وتلقي األخبار
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ثقافية

*كلما رأيت ألي�ه، الولد الباذخ باالبتسامات، 
االت�ي م�ن طني مدين�ة ال تتقن غ�ر الجوع 
واالح�زان واالنتظارات، احسست�ه مختلفاً، 
يبحث بني ثناي�ا األسئلة التي تكاثرت بشكل 
ال�روح  مده�ش، ع�ن دروب ملعرف�ة قل�ق 
واسب�اب وجوده�ا، اندف�ع باتج�اه بوابات 

االيدلوجي�ا، ظان�اً انه وج�د الطري�ق، لكنه 
الواعج تناث�رت، ليكتشف ان البياض يدعوه 
الن يدون ذاك الرس العلوي الذي سيطر عليه 
بتمان�ه، اقتع�د حمي�د جاسم ق�اع تأمالته، 
وتفحص كل جوانب ما يريد ان يفعل، مازج 
ب�ني غ�روره االجتماع�ي وغ�رور القصيدة، 

هو يع�رف ان غرور الشعر يمن�ح القصيدة 
القاً يثب�ت وجودها بني ماليني القصائد التي 
ي�رى ان بعضها يث�ر الخراب ب�ني مكونات 
الجم�ال، االكتش�اف الشعري وض�ع حميد 
قاسم، بني ارك�ان املعبد الشعري السبعيني، 
كل م�ا يحدث، ويقوم يطالب بالتغير، االيام 
رغ�م االسرتخ�اء الذي تعي�ش ، كانت تشعر 
إن ثم�ة مصيب�ة قادمة، وهذا ماك�ان فعالً، 
انهزمت تلك الروح الطافرة، وتفلشت حدائق 
االح�الم، فظ�ن الولد االبه�ى، ان كل يشء آل 
اىل الخ�راب؟ لكن�ه مالب�ث ان رد االكتشاف، 
صارخ�اً.. س�وى الشعر.. الشع�ر اليجب ان 
يطاله هذا االنه�زام الذي تحول اىل انهزامات 
نفسية متتالية، ارتب�ط حميد قاسم بأرسار 
الليل، واغان�ي ابتهاجه، ودون وقد عاش ثنا 
ئي�ات الوقت، كل م�ا يمكن تدوين�ه، امتهن 
الصحاف�ة، وصار معلم�اً، وسعى الن يكون 
املربز ش�عرياً وسط جيل غري�ب، ومجنون، 
يتص�ارع من اج�ل الشعر معلن�اً، ان الشعر 
ه�و الحي�اة، وستغ�دو الحياة مج�رد قحط 
وخم�ول ورياح عاتية، ح�ني  جاءت الحرب،  
اخذت الشاعر اىل سواترها، كان يدون املوت، 
وانكس�ارات النف�وس، واح�زان الحبيب�ات 
واالمه�ات، ل�م يج�د للوق�ت متسع�اً، فشد 

رحاله ص�وب الرسدي�ة االوىل، التي نعى من 
خاللها طفولتنا الضائعة، واحالمنا املهدورة 
عند سفوح الحجابات، والخنادق والسواتر، 
ولكنه م�ا هجر الشعر، وما تنك�ر له، تمتاز 
تجرب�ة حمي�د قاس�م الشعري�ة، بمسألتني 
اساسيتني، اولهما الجرأة الخاصة يف تركيب 
املعن�ى اللغوي للص�ورة الشعرية، بشكل ما 
كان يحط عند رغبات ابناء جيله السبعيني، 
والثان�ي قي�ادة الن�ص مهم�ا ك�ان قص�راً 
باتج�اه مشهدي�ة ثيمية متحركة، ال ش�واذ 
وال زيادات، نص�وص حميد قاسم، تعرف اىل 
ماذا تري�د، وكيف تكسب متلقيها اىل جانبه، 
ابتعد قاسم عن منربيات الشعر، وبهدوء راح 
يتقلب بني رغبتني، النص النثري، واشتغاالت 
رم�ى حمي�د  االوىل،  يف رسديت�ه  التفعيل�ه، 
قاس�م، وهو يعي�ش الح�رب، كل محاذيره، 
ودون رسدي�ة كانت محط ح�وارات مهمة، 
لغ�ة فياضة مع حف�اظ واضح عىل  حركات 
الشخ�وص، وكش�ف سواتر ارواحه�م، راح 
ينب�ش يف جواني�ات ال�رسد ليطشه�ا داخل 
جس�د البن�اء ومقومات�ه، تق�رتب نصوص 
قاسم، من االض�اءات املعرفية، وربما يكون 
الشاع�ر الوحيد م�ن ابناء جلدت�ه الجيلية ، 
الت�ي بعبأ نصوصه باألسئل�ة، دون االنتظار 

لالجاب�ات، االجابات التعن�ي الشاعر بيشء، 
وال يجيد االبقاء عليها كذخر معريف انساني، 
يحتاج اىل االسئلة ويناسلها، يحتاج اىل متلق 
يع�رف غايات الشاعر ومقاص�ده، لهذا كان 
االقرب اىل متلقيه، يف رقيم امني، خلق طقسا 
ً ش�عرياً مغايراً فتى الحرب الذي خرج منها 
بكدمات روح، واضطراب معاني، انغمس يف 
تجرب�ة وجدانية ، منحته ق�درة احياء النص 
الشعري الحياتي، ك�ان حميد قاسم، يتعلق 
بقشة االمل واظنه مازال عىل عهده، برتاخى 
قليالً ثم تنبج�س مياه وعيه مثل نبع، مدوناً 
كل م�ا يري�د تدوين�ه، حي�اة حمي�د قاسم، 
متحركة، فه�و الحب السك�ون، وال االبتعاد 
عن املحفزات اليومي�ة، اليفكر قط بالوقوف 
عىل ظهر رابية ليتأم�ل، يعيش حروب االيام 
التي اتق�ن فنونه�ا برغبة ممارس�ة الحياة 
ب�كل ابعادها، ل�ذا قرر الع�ودة اىل الرسديات 
الطويل�ة، متخ�ذا وسائ�ل  تعب�ر متع�ددة 
االمكنة واالزمنة والحكايات، انصفت النقدية 
العراقي�ة، والعربية حميد قاس�م، ووضعته 
ضم�ن تأريخي�ة الشعر العراق�ي ، وبخاصة 
وهو عمود مهم من اعمدة الجيل السبعيني، 
الذي احرق كل مراكب اسالفه، واعاد تكوين 

مايريد وما يرغب.

 الغريــــب فـــي سلـــوك االدبـــاء الكبــــار 
د. غياث املوىل                                                                            

تولوستي *
الكاتب القصيص ال�رويس الذي حاول 
إص�الح املجتمع بالع�دل واملحبة ومن 
أش�هر رواياته )أنا كارنينا( و) الحرب 
و الس�الم ( .. فشل يف دراسته وكان يف 
مطل�ع حياته ينف�ق أمواله عىل الرتف 
والب�ذخ . أم�ا يف الشط�ر األخ�ر منها 
فكان يرت�دي ثي�اب الفالحني ويصنع 
أحذيته بيديه ويكنس غرفته ويأكل يف 

طبق من الخشب. 
الكساندر دوماس *

الكاتب القصيص صاح�ب ) الفرسان 
الثالثة ( و) الكونت دي مونت كريستو 
( ك�ان أك�وال و زير النس�اء فتربأ منه 
مغامرات�ه  تع�ددت  أن  بع�د  أبن�اؤه 
النسائي�ة , حتى وه�و يف سن متقدم . 
وع�اش أيام�ه األخرة يف فق�ر و بؤس 
حتى اضطر إىل بيع مالبسه ومحتويات 

منزله
*فولتر 

الفيلسوف و األدي�ب لم يكن يستطيع 
الكتاب�ة إال إذا وضع أمام�ه مجموعة 
من أقالم الرصاص وبعد أن ينتهي من 
الكتابة يحطمها ويلفها يف الورقة التي 
كت�ب فيها ث�م يضعها تح�ت وسادته 

وينام

فرانسيس بيكون *
السي�ايس و األديب , أتهم أكثر من مرة 
بالرش�وة , وخان أقرب أصدقائه نظر 
مبلغ من امل�ال وقدم للمحاكمة بتهمة 

الخيان�ة العظمى .. تميزت ش�خصية 
بالتناق�ض العجي�ب , فبع�د أن وضع 
مؤلف�ه العظي�م ) تقدم العل�م ( رأس 
غرفة التعذيب الخاصة بالبالط امللكي 

 .

*بلزاك 
الكاتب و القصيص الفرنيس الذي درس 
أحوال عرص دراسة دقيقة من العادات 
الغريبة التي عرفت عنه أنه كان يسر 
يف أحد الشوارع ويسجل أرقام املنازل يف 
ورقة ثم يجمع هذه األرقام , فإذا كان 
املجموع من مضاعفات الرقم 3 , شعر 
بسعادة غامرة ألنه ك�ان يتفاءل بهذا 

الرق�م , أما إذا لم يك�ن املجموع كذلك 
فإنه يغر اتجاهه إىل شارع آخر. 

*أوسكار وايلد 
الكاتب و الشاعر االيرلندي كان غريب 
األط�وار إذ كان يطيل ش�عره كالنساء 
ري�ش  و  بالزناب�ق  غرفت�ه  ويزي�ن 
الط�اووس , كما حكم علي�ه بالسجن 
أكثر علي�ه من مرة التهام�ه يف جرائم 

أخالقية. 

شييل *
كرس كل حيات�ه للشعر الذي استحوذ 
ع�ىل كل تفك�ره واهتمام�ه .. كان�ت 

حيات�ه عبارة عن ف�رتات متعاقبة من 
الن�وم و الق�راءة كما ع�رف عنه عدم 
اهتمام�ه بتناول الطعام حتى أنه كان 
ينىس أن يتناول ش�يئاً من�ه لعدة أيام 

متوالة

يابرون *
الشاعر اإلنجليزي الثائر الذي استطاع 
أن يح�رك التيار الفك�ري واالجتماعي 
يف أوروب�ا بأرسها  اتسمت ش�خصيته 
بالتعاظ�م األجوف والث�ورة الطاحنة , 
وكان إحساسه بالذنب يعتمل يف نفسه 
, كم�ا ك�ان يشعر أن�ه إنس�ان رشير 
ورث الرش عن والدت�ه , وأنه عىل رأس 

الخط�اة جميعاً وكأنه ش�يطان حتى 
أنه تقمص يف بعض أش�عاره شخصية 

الشيطان. 

*تشارلز ديكنز 
الكات�ب اإلنجليزي الشه�ر الذي أبدع 
وص�ف البؤس�اء م�ن الن�اس وكانت 
روايت�ه تب�دو وكأنها برك�ان ثائر من 
العبقري�ة و النبوغ , ع�رف عنه غرابة 
أط�واره ورسع�ة غضب�ه وتش�دده يف 
تربي�ة أبنائ�ه .. أحيان�اً ك�ان يغ�ادر 
منزله يف منتصف الليل ويظل سائراً يف 
الطري�ق بال هدف وأحيان�اً كان يدخل 
إىل بي�وت أصدقائه م�ن نوافذها وهو 
يرتدي مالبس البحارة , )) وحدث ذات 
مرة أن دع�ي إىل تناول الطعام يف حفل 
عام فإذا ب�ه يتوقف عن تناول الطعام 
ويخرج من جيبه مشطاً راح يرسح به 
شعره ولحيته وش�اربه عىل مرأى من 
الحارضي�ن وهم يف دهشة من ترصفه 

 ))

دوستويفسكي *
الكات�ب الروائي الرويس ال�ذي كان له 
تأثر ملموس يف الفكر الرويس املعارص 
وامتازت رواياته بالتحليل النفيس منها 
)) بني املوتى (( و ) الجريمة والعقاب 
( ، ك�ان مولع�ا باملقام�رة   حت�ى أنه 
فر من وطن�ه هارباً م�ن دائنيه وكان 
كلما خرس كت�ب إىل زوجته يقول لها : 
سيجي�ئ الوقت الذي أصبح فيه جديراً 

بك فأكف عن سلبك مالك كاللص .

 

ما الذي أوغر صدر أمي عيل 
ومن صادر األب يف 

ومن أطلق النار يف القلب ال دم يسيل وال موت 
ال حياة 

لكنه الجسد ال يميش كهالم يتشكل لاليشء 
اليش غر أني لست أنا

…………………
من أنا قلت 

ما رد الصدى 
جلجل الصمت  

والردي طعام اخوتي يف الدم 
يرشق املحبون والكارهون يف وليمة القتل 

والرقص الجماعي 
والغناء يف زفة القرب 

ال ضر من زغرودة أخرة
ح�ني يهيل�ون ال�رتاب ع�يل عظ�ام ت�ن 

وجمجمة تتأبى عيل الدفن
………………

هاهموا ال يغادرنني ايل أنفسم 
ال يواقعون النوم 

ال يستيقظون 
اليبالون 

كثرون هموا كالغثاء 
كرعود صيف 

ووقدة ثلج يف هالم الهباء
……………………

قلت يف التطواف بني ش�واهد القبور 
ويف املراقد والقباب 

واألحجيات عيل شفاه القصف والنسف 
يف بلهنية الطقس 
يف مدن بال جريرة 

ما سواه الغباء والنفط والحنطة املشرتاة
…………………………

قلت 
والجراد والقمل وسالحف الصحراء 

والليل البهيمي وقهقهات الشياطني  
موت مضمخ بالزغاريد والغناء 

وعرس دموي 
 يف مهرجان الجنون والعبث

………………………
ال بأس 

فق�د تجاوزتن�ا دان�ة األل�ف رط�ل 
وطوتنا مدونات الجنس والفصام 

سحاقية ولواطي 
يميطان اللثام..

 عما ثوي والتبس 
ما بني هوة وهوة  
محض فراغ ال يبني 

قلــــــــت 

 وهذا الحبيب أنار صباحي 
فجاء النهار كريح الخزامى 
عبر جميل وفيه ارتياحي 
كأني به أصبحت حمامة 

فال تحسبن جمايل طبيعي 
فمنه لنفيس أخذت عالمة 

فحينا تراني اخط انرشاحي 
قصيدا جميال بصوت اليماما 
وحينا تراني أخيط جراحي 

بذكرى لقاء وهمس الندامى 
ويامن تراني عزول التفاح 

تراه أراد الخدود مدامى 
فحاذر مني يا حبيبي صباحي 

فإني به ألوذ السالمة 
أناديك هيا فأنت انفتاحي 

عىل عالم كم به القلب هاما !
وهات حنينا تلده العيونا 

عىل الروح اهطل نداه رهاما 
فإني ومنذ قرأت عيوني 

ونبض جنون للحظي قواما 
فإني ومنذ شعرت جفوني 

تميل وتطرب ملرآك ياما 
أجدني جديدا أضاهي الشباب
وبني الشموس تنورت قاما 

صباحي 
نرجس عمران

شوقي كريم

محيد قاسم...  الشعر حتديًا

قصيـــــدة

د. عيد صاحل

   ع�رب فولت�ر ع�ن رؤيت�ه لقص�ور التاريخ 
الرسمي بقوله “لق�د كتبنا تاريخ امللوك ولم 
نكتب تاريخ األمة”. فالتاريخ الرسمي دائما 
ينطق بلس�ان السلطة ويحتف�ي بالسلطان 
متجاه�ال ع�وام الناس م�ع أنهم ه�م الذين 
يصنع�ون التاري�خ بدمائه�م،  فلم�ا ظهرت 
الرواية ح�اول مبدعه�ا أن يؤنس�ن التاريخ 
فاحتف�ى باملهمش�ني واملقهوري�ن وكل من 
أغفلهم املؤرخ الرسمي، هكذا نشأ التعارض 
ب�ني دوري امل�ؤرخ والروائ�ي، وق�د تص�دى 
لدراسته  كثرون منهم الدكتور فيصل دراج، 
خصوص�ا يف كتابه “الرواية وتأويل التاريخ” 
حي�ث يق�ول أن “الروائي العرب�ي  يستدعي 
املؤرخ ويطرده ألكثر من سبب، فاملؤرخ يقول 
ق�وال سلطويا نافع�ا وال يتق�ى الصحيح، 
يف  ويوغ�ل  املستضعف�ني،  تاري�خ  يهم�ش 
التهميش إىل تخوم التزوير وإعدام الحقيقة..                      
وله�ذا يق�وم الروائ�ي العرب�ي بتصحيح ما 
ج�اء به املؤرخ، وما امتن�ع عن قوله”.  وهو 
بذلك يش�ر إىل ما يجب أن يق�وم به الروائي 
حينما يتخذ من أح�داث التاريخ مادة لعمله 
اإلبداع�ي، فرهانه أن يتعق�ب الفراغات التي 
أهمله�ا التاريخ الرسمي، وأن يذكر ما أغفله 
املؤرخ�ون، وأن يعي دائم�ا أن دوره التأويل 

وليس إنتاج معرفة تاريخية. 
تحوالت الحصن

الرواي�ة  ه�ي  الزي�دي”  “حص�ن  رواي�ة 
الفائزة بجائزة راش�د بن حم�د لعام 2019، 
والص�ادرة ع�ن دار نوف�ل للن�رش والتوزيع 
يف ب�روت، تتخ�ذ م�ن الحص�ن عنوان�ا لها، 
وهو ب�ؤرة األحداث باعتب�اره رمزا للسلطة، 
للرواي�ة  املكون�ة  الثالث�ة  فاألقس�ام  لذل�ك 
تنس�ب الحص�ن للسلطة املهيمن�ة، مرداس 
)القبيل�ة( يف القس�م األول، والزي�دي )رجل 
الدي�ن( يف القسم الثاني، أم�ا الثالث واألخر  
فالنس�ب للضابط الذي يحك�م باسم الثورة.                                                                                                
تب�دأ الرواية بمشهد سينمائ�ي متقن، حيث 
ترك�ز الكام�را ع�ىل عبدالجب�ار ملقى عىل 
األرض، ينق�ل نظره من بندقي�ة أبيه الشيخ 
م�رداس إىل عين�ي األب، لحظ�ات وتنطل�ق 

الجب�ال صداه�ا، لقط�ات  ت�ردد  رصاص�ة 
متعاقب�ة تص�ور مشهد قتل ش�يخ الحصن 
البنه الكبر، ثم تنتقل الكامرا إىل األم شربقة 
يف جناحه�ا،  وه�ي ال تص�دق أن زوجها قتل 
ابنه�ا، فرتك�ز ناظريٌه�ا ع�ىل أط�راف غابة 
الجبال حيٌث تدور الحرب..                      تنتظر 
أن يأت�ي  ال�زوج مكذبا الخرب، فلم�ا ال يأتي 
تضطر للتصديق و تغلق النافذة وتنكفئ عىل 
نفسها كس�ٌرة. تهرب ش�ربقة من لحظتها 
القاسي�ة إىل املايض، لتنث�ال ذكرياتها ابتداء 
من يوم الع�رس وهي راكبة الحمار، متجهة 
نح�و الحص�ن الذي يب�دو له�ا “مهيمنا من 
قمت�ه البعي�دة”، تبل�غ القمة لكنه�ا ترتكها 
بزواج الشيخ م�ن فاطم ابنة الشيخ الزيدي، 
قب�ل خمسة ع�رش سنة، ك�ان جب�ار صبيا 
يافعا ل�م يفسد بعد، فكأن فس�اد األب الذي 
انتق�ل إىل االبن ل�م يستفح�ل إال بمصاهرته 
لرجل الدين الذي اتخ�ذ منه مستشارا، بقتل 
جبار تفقد ش�ربقة كل ش�يىء إال الذكريات 
فتستسلم لها، تتذكر ابنها األكرب “عنصيف”  
_ اس�م  نبات بري ينمو يف الجبال _  وش�بابه 
ودوره يف فرض السطوة ع�ىل الوادى، تتذكر 
عودت�ه متقدم�ا رعيت�ه يحمل�ون األسالب، 
ينوب عنصي�ف عن أبيه   يف قي�ادة الحصن، 
ويت�وىل مهام جمع الخراج م�ن البن والقات 
ثم إرسال�ه إىل اإلمام  يف صنع�اء، ويغر عىل 
القبائل األخرى  إن خرجت عن طاعة الدولة/ 
األمام، وتشر الرواية عرب الذكريات أيضا إىل 
ملمح هام من مالمح املكان، يتمثل يف طبقة 
“األخ�دام”، الذين تصفه�م بأوصاف سلبية 
تؤك�د رس�وخ التميي�ز الطبق�ي يف الذهنية 
الجمعي�ة للقبيلة، فه�م غرباء ع�ن الوادي، 
األك�واخ  أق�ذار، يسكن�ون  س�ود، غوغ�اء، 
الت�ي تتج�اور مكون�ة األدرام، وه�ي تشكل 
هامش�ا بالنسب�ة للحصن ال�ذي يمثل املتن، 
فساك�ن الحصن هو السي�د، وسكان األدرام 
أخدام، يعيشون حي�اة بهائمية، ويمارسون 
املحرم�ات وال يعرف�ون دي�ن الل�ه، ذلك من 
وجهة نظر سكان الحصن.                      لذلك 
تستهدف زخ�ات الرصاص تجمعات األخدام 

فه�م إن مات�وا ال دية لهم وإن عاش�وا يعمل 
من يق�در عىل العمل أج�را يف املزارع وبأجر 
بخس، عنصي�ف تعجبه واحدة م�ن األخدام 
اسمها حمام�ة فيتخذها خادمة يف الحصن، 
ويزوره�ا ليال فتحمل من�ه، تلد بنتا تسميها 
زه�رة البن�ت تحم�ل مالمح عنصي�ف ولون 
برشته، وتشبه جدتها شربقة، التى تستدرج 
حمام�ة حت�ى تع�رف م�ن األب الحقيق�ي 
البنته�ا.                      تستق�ر له�ا األم�ور 
إىل أن يقت�ل عنصي�ف ويف�ر قاتل�ه محتميا 
بالشيخ شنهاص شيخ غرب الوادى، تمرض 
ش�ربقة وتك�اد تم�وت ويفاجئه�ا الشي�خ 
م�رداس بال�زواج م�ن إح�دى أقرب�اء قاتل 
عنصي�ف، وينجب منها ابن�ا يسميه جماال. 
الحظ االسم وإش�ارته اىل جمال عبدالنارص.                                                                   
هن�ا يتدخل ال�راوى العليم يف ذاكرة ش�ربقة 
الت�ي ال تتذكر كأم ثكىل، لك�ن تكمل حكاية 
عنصيف والحصن،  وتحكي أشياء ال يفرتض 
علمها به�ا، ويتأكد  البعد الطبقي يف كراهية 
سكان الحصن لحمامة السوداء، ويف أمثالهم 
ومنها “اغسل الوعاء بعد الكلب واكرسه بعد 
الخ�ادم”. وهم بال ثمن لدرجة أن جبار  الذي 
يح�ل مح�ل أخيه عنصي�ف يج�رب بندقيته 
الجديدة فيصوب عىل مزارع يعمل يف الحقل، 
فرسعان ما يهوى عىل األرض والفأس بيده، 
بينم�ا العصافر تطر فزع�ة، بينما البعض 
أب�دوا انبهاره�م بمهارة جب�ار يف التصويب. 
مما يدفع األخدام واملزارعني إىل الهرب باتجاه 
غابة الجب�ل، ويزداد تدريجيا ع�دد الهاربني 
ومنهم أبن�اء عمومة ملرداس وأقارب لسكان 
الحص�ن،  فتق�وى ش�وكتهم ويرشع�ون يف 
ش�ن هجمات ليلية ع�ىل الحصن،  مما يدفع 
الشيخ زي�د الفاطمي يف خطب�ة الجمعة  إىل 
لع�ن الفاري�ن وتسميتهم بالعص�اة. لكنهم 
يواصل�ون التق�دم، وتنح�در تدريجيا سلطة 
الحص�ن حتى ينقل�ب الشيخ زي�د الفاطمي 
عىل صهره، فيحبس�ه ويسيطر عىل الحصن 
ال�ذي يصبح “حصن الزيدي”،  يف إش�ارة إىل 
انتق�ال السلطة من ش�يخ القبيل�ة إىل رجل 
الدي�ن الذي كان مستشارا للسلطة السابقة، 

وقام بتطويع الن�اس لها مستغال تفسراته 
للدي�ن، ومعه ت�زداد األمور س�وءا، ويستمر 
القت�ل والحرق والحبس حتى تقوم الثورة يف 
صنع�اء ويسقط حكم األئم�ة، يف البدء يظل 
الزي�دي حاكم�ا للحص�ن الذي يب�دو وكأن 
ال صل�ة تربط�ه بالعاصمة وما ش�هدته من 
تغرات، حتى يعود جمال ابن مرداس، وكان 
ق�د تعل�م يف مرص وع�اد إىل اليم�ن ضابطا،  
ث�م إىل الحصن ممتطيا صه�وة دبابة، داخال 
ال�وادي الذي لم تدخله من قبل سيارة، فيدك 
ما يعرتضه من حجر وشجر، ويطلق مدفعها 
القذائ�ف مهدم�ا م�ا تسقط علي�ه ونارشة 
الرعب يف القل�وب قبل أن تتوقف لينزل منها 
جمال معلنا وصول الث�ورة إىل الحصن الذي 
أصب�ح “حصن الث�ورة” ويخط�ب يف الناس 
واع�دا بشم�س جديدة ت�رشق عىل ال�وادي، 
وتساوي ب�ني الجميع،  لك�ن جمال رسعان 
ما يختفي ليع�ود الناس إىل تفرقهم، ولتبقى 
الدباب�ة رابض�ة يف مكانه�ا ليمتل�ئ مدفعها 

بأعشاش العصافر.
تشابه واختالف

  الروائي اليمني محمد الغربي عمران مسكون 
بالتاريخ ويكاد يوقف عليه مرشوعه الروائي، 
فروايات�ه تق�ف عىل حاف�ة التاري�خ اليمني 
الحدي�ث بحث�ا عن أسب�اب ما أوص�ل وطنه 
إىل ذل�ك املآل الدامي ش�ديد البؤس، لذلك تجد 
بني أعمال�ه كلها صالت قرب�ي بحيث يمكن 
التعامل معها باعتبارها أجزاء عديدة لرواية 
واحدة.                                فمثال نجد يف الثائر 
امت�دادات ملصح�ف أحمر، ومسام�رة املوتى 
ه�ي جزء ث�ان لظلم�ة يائيل، أم�ا يف  حصن 
الزي�دي فق�د اختل�ف األمر تمام�ا من حيث 
طريقة البناء عن كل أعمال الكاتب السابقة 
الت�ي اعتم�د فيه�ا ع�ىل الوص�ف املسه�ب، 
زادت تقريري�ة الرسد املالئمة ألسلوب الرسد 
السينمائ�ي ال�ذي ق�دم الرواية م�ن خالله.                                                                         
ترك�ز الرواية عىل مكان هو الحصن كمقابل 
للوط�ن و السينما فن يك�رس سلطة املكان 
عىل الزم�ان، فجاء النص مقسما إىل مقاطع 
تصويرية بعضها متزامن فتم توزيع األحداث 

عىل لقطات تمسح األحداث واألشخاص من 
الخ�ارج.                       أم�ا م�ن حي�ث 
الشخصي�ات واملكان فنجد أصداء وامتدادات 
لرواي�ات الكات�ب خصوصا مصح�ف أحمر، 
كذلك نلمس مفارقة فيما يخص وضع املرأة، 
فه�ي تعان�ى  يف الحص�ن تهميش�ا وإقصاء 
واضح�ني وبالرغم م�ن ذلك نجد له�ا أثرا يف 
تحري�ك األح�داث، فنلح�ظ حض�ورا وتأثرا 
كبرين لألم مقابل انحسار لدور األب، وكذلك  
نلحظ حيوية ش�ادن ابنة شنهاص وعائشة 
زوجة مرداس وأم ابنه جمال، وزهرة حبيبة 
قارون، كلهن فاعالت ومؤثرات ، كذلك يعتمد 
ال�رسد يف حصن الزي�دي خصوصا يف نصفها 
األول عىل  سيل ذكريات األم ش�ربقة ش�يخة 
الحصن، ويف ذل�ك تتشابه مع مصحف أحمر 
حيث الراوية امرأة، تصف حركة األش�خاص 
داخل املكان املفعم بالعنف  سواء يف الجبل أو 

الوادي، وكذلك السجن والرضيح.       
      هك�ذا  توض�ح الرواي�ة تشاب�ه جوه�ر 
السلط�ات، س�واء انتم�ت إىل قبيل�ة تقس�م 
الن�اس إىل س�ادة وعبي�د، أو أئم�ة يطوعون 
الدين ملصلحتهم الشخصية أو ثوار يقتاتون 
ع�ىل  الشع�ارات، فل�م يتغ�ر يف الحقيقة إال 
اسم الحص�ن يف تبعيته للسلط�ات املتعاقبة 
عىل حكمه، بينما أحوال الناس ظلت مقيمة 

عىل بؤسها.                                            

يف رواية حصن الزيدي..  السلطات تتشابه مهما اختلفت مرجعياتها
أحمد رجب شلتوت
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انتف�اخ البط�ن املف�رط يع�د م�ن األمور 
املحرج�ة، حي�ث يجعل الشخ�ص يشعر 
بعدم االرتي�اح طوال الوق�ت، والسّيما يف 
أثناء وجوده مع آخرين يف أماكن العمل أو 

وسط األصدقاء.
ويمك�ن السيطرة عىل انتف�اخ البطن من 
خ�ال إجراء بع�ض التغي�رات يف النظام 

الغذائي ونمط الحياة.
نطل�ع يف اآلتي عىل أسب�اب انتفاخ البطن 

بعد األكل، واألعراض:
ال توج�د إرش�ادات طبي�ة تح�دد الح�د 
الطبيع�ي النتف�اخ البط�ن، ربم�ا يكون 
الشخ�ص نفس�ه هو م�ن يح�دد حالته، 
الطبي�ب  مراجع�ة  يج�ب  علي�ه  وبن�اء 
املتخص�ص، و ال سّيما إذا ترافق االنتفاخ 
م�ع خ�روج الغ�ازات الكريهة ع�ىل نحو 

متكرر، ومع األعراض اآلتية:
- آالم البطن واالنتفاخ املستمر.

أو  اإلسه�ال  م�ن  متك�ررة  نوب�ات   -
اإلمساك.

- فقدان الوزن غر املربر.
- دم يف الرباز.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- القيء والقشعريرة.

- آالم املفاصل وآالم العضات.
أسباب انتفاخ البطن بعد األكل

- عند ابتاع الطعام أو املاء، تدخل كميات 
صغ�رة م�ن اله�واء أيض�اً إىل الجس�م، 
فتتجم�ع يف الجه�از الهضم�ي، وتسب�ب 

انتفاخاً يف البطن.
- يمك�ن أن ترتاك�م الغ�ازات أيض�اً عند 
هض�م الطعام، فيك�ون الجسم يف حاجة 
إىل التخلص من الرتاكم؛ عن طريق إخراج 

الغازات أو التجشؤ.
- يمكن أن يح�دث انتفاخ البطن املفرط؛ 
بسب�ب ابت�اع هواء أكث�ر م�ن املعتاد أو 

تناول طعام يصعب هضمه.
- يمك�ن أن يكون انتف�اخ البطن مرتبطاً 
أيض�اً بمشكل�ة صحي�ة أساسي�ة تؤث�ر 
ع�ىل الجهاز الهضم�ي؛ مثل عرس الهضم 

املتكرر، أو متازمة القولون العصبي.
وللوقاية من انتفاخ البطن، يجب االلتزام 
بع�دة تغي�رات يف النظ�ام الغذائي ونمط 

الحياة، مثل:
- تجّن�ب األطعمة املعروف�ة بأنها تسبب 

انتفاخ البطن؛ مثل الحبوب عىل أنواعها.
- تناول وجبات صغرة ومتكررة.

- األكل والرشب ببطء.
- ممارسة الرياضة بانتظام.

وهن�اك أيضاً بعض األدوية التي ال تحتاج 
إىل وصف�ة طبي�ة، والتي تساع�د يف حال 

انتفاخ البطن، مثل أقراص الفحم.

كث�رة املش�اكل الت�ي ال نع�رف له�ا 
تفس�راً، بل ق�د ال نمنحه�ا حقها من 
الوق�ت الك�ايف للتفكر فيه�ا وتفسر 
الحل�ول  إيج�اد  أج�ل  م�ن  ماهيته�ا 

املناسبة لها وتايف تكرار حدوثها.
ناحظ من خال السطور اآلتية تفسر 
نف�ي منطق�ي للعديد م�ن املشكات 
الزوجية، وه�و الحوار النفي السلبي 
ال�ذي يفقد الزوج�ن السيط�رة عليه 
ويستسلم�ان له، ما يفج�ر العديد من 

الرصاعات واملشاكل بينهما.
الحوار النف�ي السلبي يوسع الفجوة 

بن الزوجن
بداية الحوار النفي السلبي هو الحوار 
الداخيل الذات�ي، أي طريقة الحوار مع 
النفس، فالحوار عن�د اإلنسان ينقسم 
إىل: حوار داخيل عبارة عن األفكار التي 
ت�دور يف بال�ك وم�ا تحدَّث ب�ه نفسك، 
وح�وار خارج�ي وهو التعب�ر اللغوي 
ال�ذي نستخدمه م�ع اآلخري�ن: »تبدأ 
املش�كات حن يب�دأ أح�د الزوجن يف 
محادثة نفسه بصورة سلبية، فالزوج 
حن يحدث نفسه قائاً: »املرأة ناقصة 
عقل ودين، يجب أن أكون شديداً عليها 
حتى ال تخرج ع�ن طوعي، فالنساء ال 

أثق بقراراته�ن«، يؤثر يف ترصفاته با 
شك، ويؤدي التساع الفجوة بينهما.

فمث�ًا يف موق�ف مّع�ن ب�ن الزوجن 
عندم�ا يطل�ب ال�زوج م�ن زوجته أن 

تسهر معه وقتاً طوي�ًا وترفض ذلك؛ 
ألنها تشع�ر بالتع�ب نتيج�ة أعمالها 
الشاق�ة يف ذلك اليوم وتست�أذن لتنام، 
تختلف ردود فعل األزواج يف هذا املوقف، 

وذلك وفق�اً للحوار النفي الذي يفعله 
الرج�ل، والذي قد يح�ّدث نفسه يف هذا 
املوقف قائاً: »إنها ال تحرتمني«، »لقد 
تصنعت التع�ب لتتهرب من�ي«، »إنها 

تتعم�د إغضابي«، »ال تحبن�ي«، »إنها 
أنانية«، هن�ا يتضح استخ�دام الرجل 
الحوار النفي السلب�ي، وكذلك الحال 

لو عكسنا املثال عىل املرأة«.
رضورة التماس األعذار

ام�ا ع�ن النتيج�ة: »يدخ�ل كل طرف 
يف دائ�رة الح�وار النف�ي الت�ي تب�دأ 
بالفك�رة السلبي�ة، ث�م تضخي�م هذه 
الفك�رة وإيج�اد تفس�رات ذاتية لها، 
وتصاع�د  الداخ�يل  بالتوت�ر  م�روراً 
التوتر والغض�ب، وانتهاء بمشكلة مع 
الطرف اآلخ�ر، فمن يدخل هذه الدائرة 
س�واء كان الرج�ل أو امل�رأة يفتعل أي 
مشكل�ة مع الطرف اآلخ�ر ويضخمها 
عقاب�اً ل�ه وفقاً مل�ا يعتقد م�ن أفكار 
سلبي�ة ال تم�ت للواقع ب�أي صلة، بل 
هي أفك�ار وهمية، فب�دل أن يهتم كل 
طرف بأفك�ار سلبية معين�ة يجب أن 
يستبدلها بأفك�ار إيجابية، وال يضخم 
ه�ذه األفكار السلبي�ة يف نفسه بحيث 
يقتن�ع به�ا ويعام�ل الط�رف اآلخ�ر 
ع�ىل هذا األس�اس، فابد م�ن التماس 
األعذار اإليجابية للطرف اآلخر بدالً من 
االستس�ام له�ذه الدائ�رة املفرغة من 

األحاديث النفسية«.

10واحة
احلوار السليب مع النفس وتأثريه على العالقة الزوجية

حنو مستقبل افضل...هلمله

alzawraanews@yahoo.com

يتوّق�ع البعض أن تتح�ىّل األم بالصرب والحكمة طول 
الوقت بنحو يجعلها ال تخط�ئ، فيما أن األم تتعرّض 
للكث�ر من الضغوط التي ق�د تدفعها للغضب أو عدم 

الترصف بالهدوء املطلوب منها.
إذا كن�ِت تتعامل�ن بغض�ب أحيان�اً م�ع أطفال�ك، 
ترصخ�ن أو تتعامل�ن بقلة صرب، فربم�ا تعانن من 
اإلره�اق أو ازدحام جدولك أو ربما تدفعِك الهرمونات 
نحو الترصف مع أطفالك بعدم حكمة، ولكن األطفال 
ال يعرف�ون هذه الضغ�وط، هم فقط ي�رون التعامل 
النهائي معهم، الذي هو يف حقيقة األمر تعامل خاطئ 
يتطلّب تعديله بأسلوب صحيح. ويف ما ييل 3 خطوات 
يمكنِك القيام بها عندما ترتكبن خطأ يف حق طفلك.

الخطوة األوىل: اعتذري
يحتاج طفل�ك إىل رؤي�ة الصدق والنزاه�ة والتواضع 
يف تعامات�ك، هذا يعني أن خط�أك درس عميل لتعليم 

طفلك أهمية تواضع القلب باالعتذار عند الخطأ.
عندما تخطئن يف حق طفل�ك، اعتذري منه بوضوح، 
واطلبي منه املغفرة، وحاويل تعويضه عن األذى الذي 
لح�ق به، هذا يظهر لطفلك م�دى حبك له، واهتمامك 
بمشاعره، ويعلّمه أهمي�ة االعتذار، واألهم أنه يمحو 

األثر السلبي من داخله.
الخطوة الثانية: عالجي أسباب الخطأ

قد تخطئن يف أسلوب تعاملك مع طفلك نتيجة عوامل 
خارجي�ة تضغط عليِك، مثل اإلره�اق، الجوع، الدورة 
الشهري�ة... فإن ل�م تعالجي السب�ب الحقيقي وراء 

غضب�ك وتعامل�ك بع�دم حكمة، فس�وف تدورين 
يف حلق�ة مفرغ�ة م�ن الخط�أ واالعت�ذار، وتكرار 

نف�س الخطأ، لذلك أن�ِت بحاجة إىل التفكر 
أسلوب�ك  وراء  الحقيق�ي  السب�ب  يف 

الخاطئ، واعميل عىل معالجة هذا 
السبب حتى ال يتكرر الخطأ.

الخطوة الثالثة: اطلبي مساعدة 
خارجية

إىل   ربم�ا تكون�ن يف حاج�ة 
عن ثالثة للتحكي�م يف األمر، 
الحقيق�ة،  نح�و  وتوّجه�ك 
وتساعدك عىل معرفة سبب 
علي�ِك  وتق�رتح  املشكل�ة، 
طرقاً لإلصاح، هذا بمثابة 

بع�ض  حم�ل 
عن  األعباء 

 ، تق�ك عا
وهذا دور 
ه  يجي�د
األصدقاء 

املقّرب�ون 
ذوو الثقة.

الرم�ان فوائ�د جمالي�ة  لق�رش 
عدي�دة، وبات�ت يف االونة االخرة 
الطبيعية  العاجات  تدخل ضمن 
للعدي�د م�ن األم�راض الجلدية، 
وذل�ك الحتوائها عىل كمية كبرة 
األكس�دة واملعادن  من مضادات 
واأللي�اف والفيتامينات A و C و 

E وحمض الفوليك.
ويؤكد خرباء التجميل عىل رضورة 
االحتفاظ بالقش�ور واالستفادة 
منها فيما بع�د للعناية بالشعر، 
الفتن إىل أنها تحمي بشكل فعال 
م�ن تساقط الشع�ر والتحكم يف 
قرشة ال�رأس، اذ يساعد النشاط 
املضاد للفطريات املوجود يف قرش 
الرمان عىل تقليل تساقط الشعر 

ويمنع قرشة الرأس.
كذل�ك يحتوي ق�رش الرمان عىل 
حم�ض البونيك الذي يساعد عىل 
تقوية بصيات الشعر عن طريق 
تنشيط الدورة الدموية وتحسن 

تدفق الدم يف فروة الرأس.
بع�ض  يف  استخدام�ه  ويمك�ن 
االحيان ليساع�د يف عاج الصلع 
وفراغ�ات الرأس الن�ه يساعد يف 
نمو بصي�ات الشع�ر من خال 
الت�ي  واملع�ادن  الفيتامين�ات 

يحتويها.
كذل�ك يح�د م�ن ظه�ور الشيب 
املبك�ر ويمك�ن استخدامه ايضاً 
بالل�ون األحمر  الشع�ر  لتلوي�ن 

الطبيعي.

سلوكيات

لطلة ابهى....

لشعر قوي توقفي فوراً عن رمي قشر الرمان

العثور عىل منتج جمايل جيد هو مثل صنع صديق 
جدي�د جيد، لكن العثور عىل املنتجات التي يمكن 
أن تساع�دك عملياً يف كل األم�ور التي لها عاقة 

بجمالك هو مثل العثور عىل الكأس املقدسة.
زيت جوز الهند هو ذل�ك الكأس املقدسة، سوف 
تجديه يف كل املحال التجارية الكبر أو الصغرة، 
هو حول�ك يف كل مكان ويمكن�ك الحصول عليه 
بكل بساطة وبأسعار رخيصة جداً .. هو الكأس 

املقدسة والدليل عىل ذلك 
االستخدام�ات ال�� 

12 الت�ي س�وف 
ل�ك  نعرضه�ا 

األن. 
*التخل�ص   

السم�وم  م�ن 
وتبيض األسنان

كسح�ب  إن�ه 
النف�ط ، فه�و زي�ت 
ال يق�ل أهمي�ة ع�ن 

النفط .. إن وضعك 
زيت  للقلي�ل م�ن 
جوز الهند يف فمك 

اليوم، مل�دة 20 دقيق�ة يومياً » يفض�ل يف بداية 
أي قبل أن تستخدم فرشاة األسنان الخاصة بك« 
قد يساعدك عىل إزالة السموم من الجسم وعاج 

الصداع وتبييض األسنان وأكثر من ذلك 
*تلين البرشة 

إذا كنت ممن يغسل ووج�ه ويديه كثراً يف اليوم 
ف�إن ذلك سيؤدي إىل جفافه�ا، للتخلص من ذلك 
الجف�اف وتقوم بتلين برشت�ك قم بدهنها بزيت 

جوز الهند مرتن يومياً. 
*معالجة جفاف الشعر 

إذا كنِت ممن يعان�ون من الشعر 
الجاف فما علي�ك إال وضع القلق 
م�ن زي�ت ج�وز الهند عىل 
ليعطيها  أطراف شعرك 
رطوب�ة وملعان مذهل 

 .
*تقشر البرشة 

تريدي�ن  كن�ت  إذا 
تقش�ر برشت�ك فم�ا 
عليك إال مزج زيت جوز 
الهند م�ع السكر 
م�ه  ا ستخد ا و
مق�رشة  كم�ادة 
للجلد وذلك سيرتك 
ناعم�ا  جس�دك 
وخالي�ا من الجل�د امليت 

لفرتة طويلة . 
* مهدئاً 

إذا كن�ت ممن يعانون م�ن الحساسية أو سيان 
األن�ف فما علي�ك إال وضع القليل م�ن زيت جوز 

الهند داخل فتحتي األنف للحصول عىل اإلغاثة. 
*ترطيب الشفاه 

لرتطي�ب ش�فتيكي عليك وضع القلي�ل من زيت 
جوز الهند عليهم قبل النوم. 

* إزالة املكياج 
إلزالة املكي�اج وخصوصاً بقايا املاسكارا العالقة 
ما عليك إال استخ�دام القليل من زيت جوز الهند 
عىل قطنة بيض�اء وإزالته بسهول�ة ولكن عليك 

الحذر من دخوله إىل عينك. 
*الحماية قبل وبعد استخدام الشفرة

يمكن�ك عزي�زي الرجل وض�ع زيت ج�وز الهند 
عىل برشت�ك قب�ل استخ�دام الشف�رة والحاقة 
ليهدأ التهيج باإلضاف�ة الستخدامه بعد االنتهاء 

للتخلص من أثار الحاقة. 
*منع التجاعيد 

العيني�ن  تح�ت  الهن�د  ج�وز  زي�ت  استخ�دام 
يمن�ع التجاعيد حي�ث يستخ�دم كأكياس تحت 

العينين.
*عاج حب الشباب 

يستخدم أيض�اً ملكافحة حب الشب�اب، فوضعه 
ع�ىل الب�رشة مل�دة 15 دقيقة ث�م غسله�ا باملاء 
الدافئ يؤدي إىل القضاء عىل البكتريا واملساعدة 

يف شفاء حب الشباب. 
*زيادة  نمو الشعر 

استخ�دام زيت ج�وز الهن�د لزيادة نم�و الشعر 
وخاصة عىل منطقة الحواجب.

*تخفيف حروق الشمس 
يستخ�دم زيت جوز الهند لتخفي�ف تأثر حرارة 

الشمس ع�ىل برشتن�ا والح�روق الت�ي ترتكه�ا. 

م�ن منا ال يهت�م بط�ول القامة 
ويطمح بأن يكون أطول؟ ولكن 
كما تعمل�ون ان الط�ول يعتمد 
الجين�ات  ع�ىل 
 ، ثي�ة ا ر لو ا
الوقت  وبنف�س 
عوام�ل  هن�اك 
معينة 

ممكن 

أن تزي�د م�ن ط�ول القام�ة، وان سن 
ال18 ه�و مرحلة انتقالية بن الطفولة 
والبلوغ، ويمك�ن هنا أن ينمو من 2-6 

بوصة طوالً.
اذ اكتش�ف العلم�اء أن جس�م االنسان 
ق�ادر ع�ىل مواصل�ة النم�و والتط�ور 
وزي�ادة االرتفاع مع بع�ض املساعدات 
الخارجي�ة، بجه�ود اضافي�ة من أجل 
الحصول ع�ىل نتائج ايجابية، فالتغذية 
أمر حتم�ي للمزيد من النم�و والطول، 

وأمور أخرى منها: 
1( النوم والراحة:

يحتاج املراهقن من 8 اىل 11 ساعة نوم 
يومياً، ألن الجسم ينمو ويجدد أنسجته 

أثناء النوم، وبالتايل النوم يعزز الطول.

2(التغذية السليمة: 
يجب اتباع نظ�ام غذائي متوازن، املواد 
الغني�ة بالزن�ك واملنغني�ز والفوسفور 

فهو يساهم مبارشة يف زيادة الطول. 
3( فطور صحي:

ان تخطي تناول وجبة الفطور هو أمر 
خط�ر عىل نمو الجس�م، وبالتايل تناول 
الفطور بش�كل منتظم هو أمر ايجابي 

بالنسبة للطول.
4( وجبات طعام صغرة ومتكررة:

ينص�ح بتناول ست وجب�ات صغرة يف 
اليوم، بدالً من 3 وجبات رئيسة، لزيادة 

التمثيل الغذائي. 
5( الرياضة:

تماري�ن بسيط�ة مث�ل العقل�ة يج�ب 

أن تك�ون جزءا م�ن روتين�ك اليومى ، 
باإلضاف�ة إىل ذل�ك األنشط�ة الرياضية 
مثل كرة السلة وك�رة القدم والسباحة 
هي أيض�ا مفيدة لزيادة الطول واليوغا 
هي أيضا فعالة جدا، ومن املعروف أنها 

تساعد يف زيادة طول االنسان. 
6( الحفاظ عىل وزن الجسم املثايل:

السمنة تمنع الجس�د من الطول، لذلك 
من املهم الحفاظ عىل وزن مثايل.

7( رشب الكثر من املاء:
امل�اء  يخل�ص الجس�م م�ن السم�وم  
ويساع�د يف عملية الهض�م، لذلك عليك  
رشب 8 أك�واب من املاء ع�ىل األقل كل 

يوم كما يوىص األطباء.
8( تجنب مثبطات النمو:

التدخ�ن والكحول له آث�ار سلبية عىل 
النم�و وكذلك املض�ادات الحيوية عليك 

عدم اإلكثار من تناولها.
9( الجلوس  بوضعية سليمة :

وضعي�ة  الجل�وس الجيدة تلع�ب دورا 
حيوي�ا يف تطوير طولك ، ح�اول  دائما 
الحفاظ ع�ىل رأسك وعنقك  االنحياز يف 
وضعية مستقيم�ة. االنحناء والرتاخي 

يسبب نقص ىف نمو  الحبل الشوكي.
10( تجنب التدخن ورشب الكحوليات:
االنغم�اس يف التدخ�ن ورشب الخمور  
يقم�ع النم�و األسايس الخ�اص بك، و 
تؤث�ر سلب�ا عىل طول�ك، وبالت�ايل فمن 
األفض�ل أن تمتن�ع ع�ن األنشطة غر 

األخاقية.

سر االعشــــاب

كل يوم معلومة

12  استخدام لزيت جوز اهلند 

نصائح طبية

أسباب انتفاخ البطن بعد األكل 
وطرق الوقاية

مقادي�ر عم�ل السم�ك الفيلي�ه يف 
الفرن:

١ كيلو سمك فيليه
١/٤ كوب عصر ليمون

٢ ثم�رة طماط�م مقطع�ة إىل 
قطع صغرة

٢ ملعقة كبرة كزبرة مفروم
٢ ملعقة كبرة ش�بت أخرض 

مفروم
متوسط�ة  ث�وم  فص�وص   ٤

الحجم مفروم
١ ملعقة كبرة خل

١/٤ ملعقة صغرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة

طريق�ة تحضر السم�ك الفيليه يف 
الفرن:

 -١
قومي بمزج املكونات السابقة جيدا 

ثم تبيل السمك الفيليه بها.
الخلط�ة  يف  السم�ك  اترك�ي   -٢
م�ن ساعت�ن إىل ث�اث ساع�ات يف 

الثاجة.
٣- سخن�ي الف�رن إىل ١٨٠ درج�ة 

حرارة مئوية.
٤- قوم�ي برتتي�ب رشائ�ح السمك 
الفيليه يف صينية ثم ضعي ما تبقى 

من الخلطة عليه.
٥- ضعي فوق سمك الفيليه رشائح 
من الليمون حتي تحصيل عىل مذاق 

أكثر من رائع.
٦- اترك�ي السم�ك الفيليه يف الفرن 

مدة ٣٠ دقيقة.

املطبخ

هل يزيد طول اإلنسان بعد سن الــ 18؟ و كيف يكون ذلك؟

3 خطوات نّفذيها عندما ختطئني يف 
حق طفلك
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غزل عراقي

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1526 الجي�ش العثمان�ي بقي�ادة سليم�ان القانوني يدخ�ل إىل بودا 
عاصمة املجر. بذلك تصبح املجر تابعة للدولة العثمانية

1844 - توقي�ع »معاه�دة طنجة« التي أنهت الح�رب الفرنسية ضد 
مراكش.

1919 - توقيع »معاهدة سان جرمان« بني الحلفاء والنمسا الخاصة 
باألقليات.

1923 - دول�ة أيرلن�دا الح�رة تنضم لعصب�ة األم�م باعتبارها دولة 
مستقل�ة بعد ق�رار اململكة املتحدة منح الشط�ر الجنوبي من جزيرة 
أيرلن�دا استقاللها تحت اسم دول�ة أيرلندا الحرة وذلك يف أعقاب ثورة 

األيرلنديني املسلحة.
1937 - انعق�اد »مؤتم�ر لي�ون« لبح�ث القرصنة يف البح�ر األبيض 

املتوسط أثناء الحرب األهلية اإلسبانية.
1940 - الطائ�رات األملانية تقصف قرص بكنغه�ام مقر ملك اململكة 
املتح�دة يف إط�ار القصف املتب�ادل بني أملاني�ا واململكة املتح�دة أثناء 

الحرب العاملية الثانية.
1952 - ترش�يح محم�د عبد الخال�ق حسونة ألمان�ة جامعة الدول 

العربية خلًفا لعبد الرحمن عزام املستقيل.
1961 - الق�وات العربي�ة املشرتكة املشكلة بقرار م�ن جامعة الدول 
العربي�ة تص�ل إىل الكوي�ت وذل�ك ع�ى خلفي�ة األزمة ب�ني الكويت 

والعراق.
1973 - مؤتم�ر قم�ة دول املواجه�ة ينعق�د يف القاه�رة لبحث دور 

الجبهة الرشقية يف املعركة القادمة.
1990 -إيران توافق عى استئن�اف العالقات الدبلوماسية مع العراق 
بعد قطيعة استمرت نحو 11 سنة منذ بداية الحرب العراقية اإليرانية 

يف عام 1980.
الباب�ا يوحن�ا بول�س الثان�ي يفتت�ح »كنيس�ة سي�دة الس�الم« يف 

ياموسوكرو يف كوت ديفوار، وهي إحدى أكرب كنائس العالم.
2002 - سوي�را الت�ي تشتهر بكونها دولة حيادي�ة تنضم إىل األمم 

املتحدة بعد عرشات السنني من التمنع.
2003 - ش�اب متطرف يطع�ن وزيرة خارجية السوي�د آنا ليند عدة 
طعن�ات قاتلة وذل�ك أثناء تسوقه�ا يف إحدى املجمع�ات التجارية يف 

ستوكهولم أدت إىل وفاتها يف اليوم التايل.
2007 - رئيس وزراء باكستان السابق نواز رشيف يعود إىل باكستان 

بعد سبع سنوات يف املنفى.
2009 - رئي�س الحكومة اللبنانية املكلف سع�د الدين الحريري يبلغ 
رئي�س الجمهوري�ة ميشال سليم�ان اعتذاره عن تشكي�ل الحكومة 
وذلك بعد رفض األقلية النيابية تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي 

قدمها وذلك بعد الشهرين ونصف من تكليفه بتشكيل الحكومة.
2012 - الربمل�ان الصومايل ينتخب حسن ش�يخ محمود رئيًسا خلًفا 
لرشيف ش�يخ أحم�د وذلك بع�د حصوله ع�ى 190 صوًت�ا يف الدورة 

الثانية لالنتخابات مقابل 79 صوًتا لرشيف أحمد.
2015 - فري�ق من الباحثني بقيادة يل روجرز يعلن عن اكتشاف نوع 

برشي جديد يف جنوب أفريقيا وهو إنسان ناليدي.
2017 - إعصار إيرما، أقوى إعصاٍر يشهده إقليم الكاريبي يف التاريخ 
املُسَج�ل، يرضب والي�ة فلوريدا األمريكية بعدما ألح�ق أرضاراً بالغة 

يف جزر الكاريبي.
2019 - مرصع 31 ش�خًصا وإصابة نحو 100 آخرين يف تدافٍع أثناء 

مواكب عاشوراء يف مدينة كربالء.

أفقي
1 يتوقف o مخرتع املخرطة

 o 2 عصف�ور ج�اء يف اغني�ة لفريوز
األرض املمتدة تحت القدمني

3 طريق مبني ب�ني مكانني مرتفعني 
o سج�ن أمريكي ش�هري اصبح مزارا 

للسياح ومعناه القرص
 o 4 يمس�ح عى جسمه الدهن وغريه

نصف سكون
5 نصف ن�ورة o مكان ومخزن البيع 
o حيوان يعيش يف الغابات ويف القارة 

القطبية الشمالية
6 مجموعة من الن�اس منتدبة لعمل 

ما o يرتددن عى مكان محدد
7 م�ا يخرجه الطائر م�ن طعام بعد 
هضم�ه o متشابه�ان oأش�ار بعمل 

يشء ما
8 لسق�ي النب�ات o ج�زء م�ن وحدة 

العملة األمريكية
وبط�ل  ملناض�ل  االول  االس�م   9
 o  – افريقي�ا  جن�وب  يف  االستق�الل 

مخرتع التلفزيون
10 نصف مف�رز o مخ�رتع الكامريا 

)معكوسة(

رأيس
الناري�ة  الدراج�ة  مخ�رتع   1

املوتورسايكل
2 مخرتع اآللة الكاتبة

 o السي�ارات  انت�اج  3 مخ�رتع خ�ط 
يوصف ب�ه الِعرق الب�رشي بمعنى أن 

له امتداد
أف�الم  األول ملمث�ل  االس�م   o 4 ه�دم 

جيمس بوند سابق
5 مخرتع قضيب منع خطر الصواعق 

o نصف ناقد
6 االس�م األول ملخ�رتع مك�رب الصوت 

)االسم الثاني ويرمر(
7 لق�ب ارستقراط�ي اوروب�ي o زرع 

خرج من االرض
8 اس�م بندقية صيد معروف يف الخليج 

العربي o مخرتع املصعد الكهربائي
 o )رق�م )معكوسة o 9 نص�ف طاق�م

سقيا االرض والزرع
10 مخ�رتع السيارة االملان�ي o نصف 

داكن

گلولك نسيتك تعقل شلون!
وهذا الگالك كل عقله ناسيك ؟!
ولك حته القصايد صارن وياك
أكتب عالعراق وتطلع عليك....
ردت أنساك حته بنومي أرتاح

وأغمض جفني ويمرن طواريك..
وتمر يم باب عيني وتحچي الدموع

وتمر يم باب جرحي وينخبص بيك...
وتخرض تايه بلون املحطات
ويتانيك القطار ومايتانيك..

واشوفك سيف ماتندل الجروح
وتكر خاطري وبجروحي أدليك..

أبـــــــراج

ستطل�ع اليوم عى كل ما هو جديد من خالل بعض 
املكاملات الهاتفية أو تلقي بعض الرسائل واإليميالت. 
ربم�ا يق�رتح علي�ك بع�ض األش�خاص أفك�ارا رائع�ة. 
املعلوم�ات التي يت�م تبادلها قد ت�ؤدي إىل تطور مشرتك عى 

املستويني املادي والروحاني.

سيك�ون ه�ذا لي�وم مناسب�ا لتنفي�ذ أي مرشوع 
وللقيام ببعض االستثم�ارات، والتدقيق يف أعمالك 
وتجن�ب األخط�اء. إذا كان�ت العالق�ة تتطل�ب من�ك 
مجازف�ة م�ا أو تضع�ك أم�ام مخاط�ر معين�ة، فالفلك 

ينصحك الفلك بتجنب املتاعب. اهتم بوضعك الصحي.

تسري أعمالك اليوم بالطريقة اإليجابية التي تحلم 
بها! قد تحتاج إىل كل طاقاتك ومهارتك خالل إجراء 
مفاوضات مهنية تؤّمن لك املحافظة عى مصالحك يف 
ني�ل صفقة مربحة أو الحصول ع�ى اتفاقية مهمة. راع 

صحتك فقد تعاني من صداع وصعوبة يف التنفس.

تتعامل مع كل األمور بجدية اليوم وتتحى بالصرب 
وهذا سيكون ل�ه مردود إيجاب�ي بالتأكيد. تعيش 
حال�ة من القل�ق الي�وم واالضطراب العاطف�ي ولذلك 
ندع�وك لضبط النفس عند التعبري ع�ن مشاعرك. خوفك 

الدائم من التغيري سيضيع فرصا لن تتكرر.

تع�ود األم�ور إىل طبيعته�ا اليوم بعد ف�رتة القلق 
والتع�ب الت�ي كنت تمر به�ا خالل األي�ام املاضية 
خاصة ع�ى الجانب العاطفي ولكن ربما تتغري فجأة 
وتجد نفسك أم�ام طريق مسدود. ربما تنىس تاريخ عيد 
مي�الد لشخ�ص ما مهم بالنسب�ة لك. ربما كن�ت تتوقع أنك 

ستقوم بيشء ما بطريقة معينة ولكن لسوء حظك فشلت.

ستك�ون مرورا ج�دا اليوم ملجرد أنك ب�دأت مرشوعا 
جديدا يساعدك عى القض�اء عى مشاعر القلق. الفراغ 
وعدم االنشغال بأي يشء سببان رئيسيان للشعور بالقلق. 
أن�ت لست صب�ورا ولكن الي�وم ربما تتغري وتتح�ى به للتغلب 
ع�ى لحظات الخ�وف واألزمات التي تمر بها. تح�دث مع أصدقائك 
يف األم�ور التي تقلقك حت�ى يساعدوك ويخففوا م�ن حدة اإلجهاد 

والضغط الذي تشعر به.

ستشع�ر بالكسل اليوم وربما تمر ساعات عديدة 
الي�وم دون إنج�از أي مهمة. لسوء حظ�ك اليوم، 
رودو أفعال�ك حادة ولكن عى الرغم من ذلك تفسريك 
لبعض األحداث سيكون منطقيا جدا. ال داعي للشك يف أي 

موضوع ألن هناك شخصا ما سيستفيد من هذه الشكوك.

تركز طاقتك ومجهودك اليوم عى أمر غريب وهو 
االهتم�ام بدراسة طرق التدلي�ك والعالج الطبيعي 
باألعش�اب والزي�وت الطبيعية. ح�اول أن تجمع بني 
هذه الرغب�ة وقدرتك الذاتية عى م�داواة جروح اآلخرين 

وستشعر بالرضا عن نفسك من النتائج.

االتص�االت واملكاملات الهاتفية ق�د يكون لها دور 
إيجابي ومهم يف حياتك املهنية وربما تجعلك تنجز 
أعمال�ك بطريق�ة أسهل. تش�ك يف قدرتك ع�ى القيام 
بهذه املهام ولكن ال تقلق. ستكون قادرا عى التعامل مع 

أي مهمة كأي فرد.

ال زالت النتائج اإليجابية ألعمالك تظهر عى التوايل 
لتزيد م�ن إرصارك وتصميمك عى العمل بطريقتك 
الخاص�ة واملميزة. تفرح برؤية صدي�ق قديم أو ربما 

تستعيد ذكريات عالقة قديمة تبث الرور يف قلبك.

تختف�ي اليوم بعض اإليجابي�ات التي تحيط بهذه 
الف�رتة الشدي�دة الحيوية م�ن السن�ة. وقد يكون 
مزاج�ك النفيس الكئي�ب أو توعكك الصح�ي البسيط 
ه�و السبب يف ذل�ك، لكن ال يشء يدعو للقل�ق ألنه مجرد 
ي�وم يعاكس بعض رغبات�ك أو يعقد تنفي�ذ بعض خطواتك 

العملية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تبدو اليوم منفعال جدا بسبب ردود أفعال صديقك 
أو زميلك. ليس لديك أي ردود أو كالم تريد أن تخربه 
ب�ه فال تستطيع التعبري عم�ا يدور يف رأسك. لن تنىس 
ه�ذا املوقف وربما تنتق�د هذا الشخص بش�دة وترى أن 
نقدك مربر. ال تكبت مشاعرك أو عواطفك فأنت برش. شارك 

يف بعض األنشطة الرياضية حتى تتخلص من الضغط.

القلق مرض العرص وهو السبب يف الكثري 
من أمراض مثل القلب والضغط والسكر 

لذلك من املفيد أن تعرف كمية توترك
1. هل تراودك األحالم املزعجة؟؟

نعم
 ال

الشهي�ة  فق�دان  م�ن  تعان�ي  ه�ل   .2
للطعام؟

 نعم
 ال

3. هل تعني من الصداع؟؟
 نعم

 ال
4. هل تتقلب يف الفراش قبل النوم؟؟

 نعم
 ال

5. هل تميل إىل اإلكتئاب؟؟
 نعم

 ال
6. ه�ل ضيعت ع�ى نفس�ك فرًصا النك 

خشيت أن تنتهزها؟؟
 نعم

 ال
7. هل تتوهم دائًما بحدوث املصائب؟؟

نعم
 ال

8. هل تندم دائًما عى أش�ياء قمت بها يف 
املايض؟؟

 نعم
 ال

9. ه�ل تشعر يف كثري م�ن األحيان بالهم 
والخوف والحزن؟؟

 نعم
 ال

10. ه�ل تعان�ي م�ن ع�دم الق�درة عى 
الرتكيز واإلنتباه؟؟

 نعم
 ال

اختبارات شخصية

هل تعاني من القلق الزائد يف شخصيتك ؟؟

عم�ري 25 سنة وأريد الزواج من ابن 
عم�ي. نح�ب بعضنا م�ن 4 سنوات 
لكن�ه تركني ألن أباه رفض ألن هناك 
مشاكل ب�ني العائلت�ني. وأبوه يعرف 
أن�ه يحبن�ي وه�و سم�ع كالم أبي�ه 
وابتع�د. لكنه ن�دم وع�اد واآلن أهيل 
يرفضون�ه وال يهتمون بحبنا وال أحد 

منهم أعطاني الحل.
أش�عر أنني وحي�دة وال أع�رف ماذا 

أفعل. 
أهيل لم يعودوا يثق�ون به، وهو قال 
إن�ه ك�ان صغ�رياً وسم�ع كالم أبيه 
غصب�اً عن�ه، لكن�ه بعد سنت�ني ندم 
وع�رف أن�ه ال يستطي�ع أن يعي�ش 
بدون�ي. كيف أح�ل مشكلتي معهم؟ 
ماذا أفعل أو هو ماذا يفعل كي يرجع 

ثق�ة عائلتي به م�رة أخرى وينسون 
كل املش�اكل التي حصلت؟ ال نريد أن 
نه�رب ونتزوج كي تك�رب املشاكل أو 
نذه�ب إىل املحكم�ة ونطلب منهم أن 
يزوجون�ا: بل العك�س نريد أن يكون 
أهله وأهيل معنا ويفرحون معنا. هو 
ق�رر إن لم يقبلوا سيذهب إىل الجيش 
والجندي�ة ولن يع�ود. واآلن أنا أبكي 
لي�اًل ونه�اراً. ال أستطي�ع أن أش�كو 
ألحد. ماذا س�وف يحصل ملستقبيل؟ 
هل سوف أتزوجه أم أنني سوف أكرب 
وأم�وت م�ن القه�ر؟ أري�ده أن يأتي 
وكل املش�اكل تحل وأصب�ح زوجته، 
وأن�ا أريده حقاً زوجاً يل وال نعلم ماذا 

نفعل.
النصائح والحلول:

* أهنئ�ك عى ص�ربك وإرصارك أنت 
وخطيب�ك ع�ى التشبث به�ذا الحب 
النبي�ل وتأك�دي أن الل�ه تع�اىل يقف 
معكم�ا وسيوف�ر لكم�ا مخرجاً من 

هذا املأزق بإذنه.
وع�دم  السع�ي  ه�ي  نصيحت�ي   *
السك�ون واالنتظار، فأنتم�ا يف عمر 
راش�د يسمح لكم�ا بال�زواج، ولهذا 
اختارا اثنني عاقل�ني تثقان بهما من 
عائلتك وعائلت�ه وأعلنا أنكما قررتما 
عقد القران من خالل مأذون وشهادة 

القريبني الحكيمني. 
* ال تخ�ايف م�ن األه�ل فواض�ح أن 
املشاكل بينهما ترتاج�ع بدليل عودة 
ابن عمك لطلب الزواج، وسكون أهلك 
وع�دم رفضه�م ب�إرصار أو تهدي�د. 
له�ذا فالسع�ي يجب أن يب�دأ منكما 
وتحسم�ان األم�ر خاص�ة إذا كن�ت 

مستقلة مادياً وهو كذلك. 
* أرجو أال تفهمي أنى أدعوك لإلساءة 
إىل عائلت�ك أو عصيانها ال سمح الله، 
ألن�ك ال تقوم�ني بما يش�ني، بل عى 
العكس يبدو أن العائلتني بحاجة ملن 
يملك ش�خصية قوية ويق�رر عنهما 
ك�ي ال يشع�ر أي ط�رف منهم�ا أنه 

يتنازل!!!
* فكون�ي أن�ت وه�و ه�ذا الط�رف 
القوي، وتمسكا بإعالن عقد القران، 
واستعينا بالله وبالقريبني، وسرتيان 
وسيح�رض  سيسك�ت  الجمي�ع  أن 
الحفل أيضاً، خاصة إذا ما اهتممتما 

بتقديم وليمة مشهية.

أنا وابن عمي متحابان وأهلنا أعداء 
مشاكل و حلـــول

كان هن�اك رجل يبيع الصح�ف بالجانب من مبن�ى الجامعة 
االمريكية يف ميدان التحرير)مرص(,وكنت اشرتي منه صحيفة 
ال�”لوموند”كي أتعلّم منها اللغة الفرنسية, لكنه علّمني درساً 

هو أهم من اللغة الفرنسية,وهو درس مهم جداً للعمر.
عندم�ا كنُت اسأل�ه: “كيف حالك اليوم”؟؟ ك�ان يجيبني: “يف 
نعمة السرت”,فاندهُش من إجابته,حتى سألُته: “وملاذا السرت 
تحدي�داً”؟؟!! فقال يل:”ألنني مستور م�ن كل يشء”.قلت له: 
“عن أّي سرت تتحدث وقميصك مرّقع بالوان ش�تى”!!! ولكنه 

عندما شعر بغبائي بادرني بالرشح:
“يا بنّي السرت أنواع:

*عندم�ا تكون مريض�اً ولكنك قادر عى الس�ري بقدَميك فهذا 
سرت من مذلّة املرض.

*عندم�ا يك�ون يف جيب�ك مبل�غ بسي�ط يكفيك لتن�ام وانت 
شبعان,حتى لو كان خبزاً,فهذا سرت من مذلّة الجوع.

*عندم�ا يكون لديك مالبس,ولو كان�ت مرّقعة,فهذا سرت من 
مذلّة الربد.

*عندما تكون ق�ادراً عى الضحك وأنت حزين ألّي سبب,فهذا 
سرت من مذلّة اإلنكسار.

*عندم�ا تكون قادراً عى قراءة الصحيفة التي بني يديك,فهذا 
سرت من مذلّة الجهل.

*عندم�ا تستطيع أن تتصل يف أّي وق�ت بأهلك لتطمنئ عنهم 
وتطمئنهم عنك,فهذا سرت من مذلّة الوحدة.

بائ�ع  ل�و  مهنة,حت�ى  أو  وظيف�ة  لدي�ك  يك�ون  *عندم�ا 
صحف,تمنعك عن مد يدك إىل أّي ش�خص’فهذا سرت من مذلة 

السؤال.
*عندم�ا يبارك لك الله يف ابنك,يف صحت�ه وتعليمه وبيته,فهذا 

سرت من مذلة القهر.
*عندما يكون لديك زوجة صالحة,تحمل معك هّم الدنيا,فهذا 

سرت من مذلّة انكسار الزوج أمام زوجته.
*السرت يا بنّي ليس سرت الفلوس وإنما سرت النفوس*

وتذّك�ر أنك تمل�ك ِنَعماً يتمناه�ا ماليني  البرش,ه�ذه هي نعم 
السرت”.

نعمة السرت...

قـــــــصة 
وعربة
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
ماذا نريد من االنتخابات 

املقبلة؟
يحل�و للبع�ض أن يع�رف السياس�ة بأنه�ا عل�م الدول�ة، وما 
يتمخض عنها من شبكة العالقات بني مؤسساتها وتشكيالتها 
املتفرعة وممارساتها املختلفة ورعاية شؤون الدولة الداخلية 
والخارجي�ة، ويحلو للبعض اآلخ�ر أن يوجزها بأنها تقوم عىل 

توزيع النفوذ والقوة ضمن حدود املجتمع .
ال نريد التوغل يف مفهوم السياسة وتعريفها وأنواعها وأشكال 
السلط�ة السياسي�ة، وال نريد االنج�رار وراء العلوم السياسية 
ودراس�ة السلوك السيايس، فكل التعريفات واالجتهادات تسري 
باتج�اه إدارة الدولة وعالقتها مع الشعب والدول األخرى، وإذا 
ك�ان ه�ذا املفهوم أصبح واضح�ا للجميع ف�إن رسعة تشابك 
األح�داث واللعب تحت الطاولة جعلت السلوك السيايس متغريا 
ع�ىل الدوام وفق النتائج الت�ي تفرزها رسعة األحداث، وأصبح 
هذا السلوك شبيها بحالة الرمال املتحركة، وأصبحت السياسة 
مع سل�وك أصحابها ال تعرف اللون األبيض واألسود فقط، وال 
تراع�ي العواطف الساذجة واملجامالت واآلداب والتقاليد، حيث 
اعتل�ت عرش العالق�ات مصلحة الدول�ة وعالقتها مع مصالح 
الدول األخرى، وصار االنتقال من خندق إىل خندق آخر ال يدخل 
يف ب�اب النفاق السيايس، وب�ات التنازل ع�ن موقف متشدد ال 
يعرب ع�ن انتهازية سياسي�ة، وانقلب السيايس من ش�خصية 
صلب�ة إىل ناعمة رقيقة عىل وفق ما تملي�ه مصلحة بلده، وما 

تفرضه متطلبات املرحلة التي يعيشها.
إنن�ا اليوم عىل مشارف انتخابات مبك�رة، وكلما يقرتب موعد 
االنتخابات تشتد سخونة الترصيحات وتتعاىل االصوات، ويصل 
التناف�س اىل حدوده البعيدة، ويتداخل الحرام بالحالل يف بعض 
حاالت�ه ، ومع ما س�وف يحصل نرى ان االم�ور لم تخرج عن 
مساراته�ا، وان التنافس أساس الوص�ول اىل الفوز، ومن حق 

جميع االطراف ان تدير لعبة التنافس عىل وفق مصالحها.
املراق�ب لسري االحداث املتعلق�ة باالنتخابات يجد بوضوح قوة 
التنافس بني االطراف وشدة الرصاع من أجل الوصول اىل عرش 
السلط�ة، واملراقب الح�اذق يستطيع رؤية املشه�د االنتخابي 
بوضوح وهو يتاب�ع التجاذبات بني االط�راف السياسية حول 
الدوائر املغلقة واملفتوحة وعدد الدوائر واالختالف حول الرقعة 

الجغرافية وغريها من نقاط االختالف.
وإذا ك�ان االخت�الف واضحا، فإن ما يقابل�ه حالة من القناعة 
واضحة لدى عموم الشعب العراقي، تتلخص يف اقامة انتخابات 
نزيه�ة وش�فافة وبعيدة ع�ن املحاصصة التي جلب�ت الخراب 

والدمار لهذا البلد وشعبه، وباعرتاف كل االطراف السياسية.
الشع�ب يتطلع اىل حكومة ق�ادرة عىل تلبي�ة حاجات الجميع 
دون استثناء وبطريقة قائمة عىل العدل واالنصاف، وال يهمها 
ان خرج�ت النتائج من دوائر مربع�ة أو مستطيلة، وال يعنيها 
الدوائ�ر الصغ�رية والكب�رية، فالجمي�ع يريد تغي�ري الخارطة 

السياسية عىل وفق مصلحة الجميع.
الشع�ب يراق�ب ويتابع م�ا يح�دث  وكل ما يتمن�اه ان تخرج 
حكوم�ة من صنادي�ق االق�رتاع قادرة ع�ىل تقدي�م الخدمات 

ومعالجة االزمات ومحاربة الفساد الذي فتك بالعباد والبالد.
إىل اللقاء...

أعلنت�ا نه�ى نبي�ل وحليم�ة بولن�د صلحهم�ا 
وانته�اء الخالف�ات التي كانت قائم�ة بينهما، 
وك�ان ذل�ك بع�د لقائهما داخ�ل مق�ر النيابة 
للخض�وع التحقيقات بقضية غسي�ل األموال 
التي تداولتها وسائل اإلع�الم مؤخراً. وتحدثت 
نهى نبيل لجمهورها ع�رب مقطع فيديو قالت 
خالل�ه: “التقي�ت مؤخ�راً بأطراف ك�ان بيننا 
خالف�ات، واتمنى يارب تك�ون صفت النفوس 

ألن�ي تعبت م�ن الطاق�ة السلبي�ة والخالفات 
والنزاع�ات، واتمن�ى ان ال�ي ص�ار يقربنا من 
بعض أك�رت”. وتابعت:”انا واح�دة دايما قلبي 
مفتوح باي وق�ت واذا حسيت بخري باالنسانة 
ال�ي قدامي انتهز الفرص�ة.. والحمد لله قعدنا 
األخ�ر  الط�رف  أم�ا  وتراضين�ا”.  وتصافين�ا 
اإلعالمية حليمة بولند نرشت عرب حسابها عرب 
حسابها الرسمي بموق�ع التواصل االجتماعي 

“سناب شات” صورة باقة الزهور التي 
تلقته�ا من نه�ى نبيل بع�د تصالحهما، 

للزميل�ة  “ش�كرا  بالتعلي�ق:  وأرفقته�ا 
الجميل�ة نهى نبيل عىل ال�ورد، اختلفنا يف 
وق�ت ولكن جمعتنا الشدايد لنشد من ازر 
بع�ض ونحض�ن بعض. ام�س كل واحدة 
فين�ا تق�ول للتاني�ة: الل�ه ي�ردج لعيالج 

سامله”.

صم�م 3 من ط�الب امل�دارس يف فيتنام 
خوذة تسم�ح للعاملني ع�ىل الخطوط 
األمامي�ة يف مواجه�ة وب�اء كورون�ا، 
بتن�اول وجب�ة خفيف�ة أو حت�ى ح�ك 
أنوفهم، دون تعريض أنفسهم ملخاطر 
الوب�اء  وسل�ط  بالف�ريوس.  اإلصاب�ة 
الض�وء عىل صعوب�ة االختيار يف بعض 
السالم�ة  أو  الراح�ة  فإم�ا  األحي�ان، 
التي توفره�ا معدات الوقاي�ة، خاصة 
بالنسبة للعاملني الذين يستلزم عملهم 
استخ�دام مث�ل ه�ذه األدوات لساعات 
طويل�ة. ولح�ل ه�ذه املعضل�ة، واجه 
الط�الب تحديا يتمث�ل يف تصميم خوذة 
متصلة بجه�از تنفس ال يوفر الحماية 
فحس�ب، ب�ل يسم�ح للعامل�ني ع�ىل 
الخطوط األمامية باالستمرار يف العمل 
والعطاء لفرتة أطول. ابتكرت مجموعة 
الطالب الخ�وذة وأطلقوا عليه اسم “يف 
هيلم”، وه�ي كلمة مأخ�وذة الحرفني 
األولني من اسم فيتنام وكلمة هيلميت 
اإلنجليزية التي تعني )خوذة(. وتحتوي 
الخوذة عىل فتح�ة داخلية بقفاز يضع 
فيه�ا املستخ�دم ي�ده ليتمك�ن، ع�ىل 

سبي�ل املثال، من إزال�ة العرق أو ضبط 
النظارة عىل عينيه دون االضطرار لرفع 

الخوذة.
وقال�ت ت�ران نغوين خان�ه آن، البالغة 
م�ن العم�ر 14 عاما، وه�ي واحدة من 
الط�الب الحائزين عىل “جائ�زة أفضل 
تصمي�م اخ�رتاع” يف مسابق�ة االبتكار 
الدولي�ة بكندا الشهر امل�ايض، عن هذا 
التصمي�م: “هن�اك ف�رق كب�ري يف هذه 
الخوذة يتمثل يف الصندوق ذي القفاز... 
يمكنك استخدام�ه للتفاعل مع وجهك 
بأم�ان”. وتحت�وي الخ�وذة أيضا عىل 
مساح�ة داخلي�ة يمك�ن وض�ع وجبة 
خفيفة بها للعامل يف الخطوط األمامية 
وتتص�ل أيض�ا بأنبوب مرتب�ط بجهاز 
لتنقية الهواء. وفيم�ا تعد هذه الخوذة 
أكث�ر أمانا م�ن الكمام�ات املعتادة، إال 
أنها قد تكون غري مريحة بدرجة كبرية 
إذا قورنت باألشكال األخرى من معدات 
الوقاية الشخصية. وتحتوي “يف هيلم”، 
التي تقل تكلفتها حاليا عن 300 دوالر، 
عىل جيوب حول منطقة الرأس تسمح 

للمستخدم بحك رأسه.

ح�ذرت وكالة الفض�اء األمريكية ناسا 
م�ن 4 كويكب�ات يزيد قطره�ا عن 20 
م�رتا عىل وش�ك االق�رتاب م�ن األرض 
ه�ذا األسب�وع، فيم�ا كشف�ت وكال�ة 
الفض�اء األوروبية ع�ن لقطات توضح 
مدى صعوب�ة اكتشاف ه�ذه الصخور 
الفضائي�ة، حيث تم رصد أول كويكبني 
قريب�ني م�ن األرض يف الشه�ر امل�ايض 
فق�ط. وبحس�ب ناس�ا ف�إن اثنني من 
هذه الكويكبات م�رت الثالثاء باألرض 
وهما PT4 2020 ، الذي يبلغ قطره 34 
م�رًتا، والذى مر عىل مسافة 1.8 مليون 

كيلومرت، وكويك�ب RJ 24m 2020 مر 
عىل مسافة 1.2 مليون كيلومرت.

ويف وق�ت الحق، وتحديدا يف 12 سبتمرب 
2020، س�وف يمر RM15، والذى يأتى 
بحجم يقارب نصف حجم تمثال الحرية 
)43 م�رًتا( ، برسعة 35000 كيلومرت يف 
الساع�ة، لك�ن لحسن الح�ظ سيكون 
بعي�ًدا ع�ن القم�ر، ع�ىل مساف�ة 5.7 
ملي�ون كيلوم�رت، وسيظه�ر الكويكب 
 ،US 2017 13 سبتم�رب  ي�وم  األخ�ري 
والذى يبلغ قط�ره 20 مرتًا عىل مسافة 

6.6 مليون كيلومرت.

بح�ث الكثی�ر م�ن العائ�الت يف عاملن�ا 
العرب�ي ع�ن ط�رق لتحسی�ن مهارات 
ع�رب  وخاص�ة  اللغوی�ة،  أطفاله�م 
التطبيق�ات الذكية الت�ي تمثل املدرسة 
الجدي�دة يف التعلي�م الحدي�ث. وسعي�ا 
لتعزيز املهارات اللغوي�ة لدى األطفال، 
أعلنت رشكة “غوغ�ل” إطالق النسخة 
 ،”Read Along“ العربي�ة م�ن تطبي�ق
الت�ي توف�ر تجرب�ة تفاعلي�ة ممتع�ة 
لألطف�ال. وقال رئي�س هندسة تطبيق 
“نح�ن  حي�در:  زه�ري   Read Along  ،
نؤمن أن التكنولوجيا يمكنها بإمكانها 
مساع�دة املعلّمني والط�الب عىل التعلم 
واالبتك�ار معا، وتأتي خطوة دعم اللغة 
العربية ضمن تطبي�ق Read Along يف 
إطار التزامن�ا بمساع�دة األطفال عىل 
تحس�ني مهاراتهم يف الق�راءة والكتابة 
باللغ�ة العربي�ة مت�ى وأينم�ا كانوا”. 
وأض�اف: “توف�ر غوغ�ل مجموعة من 
املُصمم�ة خصيص�ًا  املجاني�ة  األدوات 
 G Suite“ للمدارس، يطل�ق عليها اسم
for Education” والت�ي تتضمن العديد 
م�ن املنتج�ات املألوفة ل�دى الكثري من 
 ،Meetو ،Driveالناس، مث�ل جيميل، و
وClassroom، وغريه�م. وق�د استخدم 
ماليني الط�الب واملعلمني هذه املنتجات 
يف بداي�ة الع�ام، وخاص�ة بع�د انتشار 
ف�ريوس كورون�ا”. وتح�دث حيدر عن 
عم�ل الرشك�ة التعليمي ع�ىل يوتيوب: 
“أنشأنا أيضاً قناة مرجعية عىل يوتيوب، 

مصمم�ة ملساع�دة الط�الب ع�ىل تعلّم 
محت�وى عايل الج�ودة باللغ�ة العربية، 
ملختل�ف امل�واد والصف�وف املدرسي�ة. 
وتعرض القن�اة مجموع�ة واسعة من 
املحت�وى التعليم�ي م�ن العدي�د مث�ل 
الساب�ع، والكيمياء  الرياضيات للصف 
إىل  باإلضاف�ة  ع�رش،  الثان�ي  للص�ف 
نصائح للطالب ح�ول التعلم عن بعد”. 
 Read Along وأش�ار حيدر أن تطبي�ق
مت�اح ح�ايل  بعرش لغات. وق�ال رئيس 
هندس�ة التطبي�ق: “بالنسب�ة ملح�رك 
بح�ث غوغل، فإننا نعمل مع العديد من 
الجهات واألش�خاص ضم�ن منظومة 
الويب من أجل تنظيم املحتوى الخاص 
بهم وتوف�ريه من خ�الل تجربة مفيدة 
للمستخدم�ني ع�ىل صفح�ة  وسهل�ة 
نتائ�ج البحث الرئيسية ويمكنكم رؤية 
ه�ذه الجهود من خالل األسئلة املتعلقة 
بفريوس كورونا، وقوائم األفالم، وحتى 
االستفس�ارات املتعلقة بكرة القدم عىل 
سبي�ل املث�ال.” وأض�اف: “كم�ا عملنا 
م�ع منظمة الصح�ة العاملي�ة، وموقع 
السينما، وحتى موقع يال كورة، لتنظيم 
املحت�وى الخ�اص به�م لك�ي يتمك�ن 
املستخدمون من الوص�ول بسهولة إىل 
املعلوم�ات باللغ�ة العربي�ة. وبالنسبة 
ملوقع يوتيوب، فإننا نعمل بشكل وثيق 
م�ع صانعي املحتوى العرب�ي البارزين 
والناش�ئني ملساعدته�م ع�ىل مواصلة 

تقديم محتوى عربي رائع”...

خوذة ذكية لمواجهة )كورونا( تتيح األكل واللمس

وكالة ناسا تعلن اقتراب 4 كويكبات من األرض 

تطبيق )جوجل( يساعد األطفال على 
تعلم اللغة العربية
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أمحد اجلنديل 

تستع�د الفنان�ة، ياسم�ني عب�د 
مسلسله�ا  لتصوي�ر  العزي�ز، 
الجدي�د، ال�ذي تحرض ل�ه ملوسم 

رمضان 2021.
بالعرب�ي   et برنام�ج  وكش�ف 
تفاصي�ل املسلس�ل الجديد والتي 
استقرت في�ه ياسمني لالستعانة 
بزوجه�ا الفن�ان أحم�د العويض 

ليشاركها بطولة املسلسل.
املسلس�ل يقوم حالي�ا عىل كتابة 
محم�ود  عم�رو  األوىل  حلقات�ه 
مصطف�ى  وسيخرج�ه  ياس�ني، 
فك�ري، وهم�ا نف�س فريق عمل 
آخر مسلس�ل “ونحب تاني ليه”، 
ويتّم حاليا اختي�ار باقي األبطال 

وسيكون من نوع دراما اجتماعية 
رومانسية.

وبهذا سيصبح هذا املرشوع ثاني 
لق�اء فن�ي يجم�ع ب�ني ياسمني 
والع�ويض بع�د مسلس�ل “آلخ�ر 
نفس” وال�ذي ش�هد بداية قصة 

الحب بينهما عام 2019.
يذك�ر أن أحم�د الع�ويض أعل�ن 
زواج�ه م�ن ياسمني عب�د العزيز 
يف أول ماي�و امل�ايض، حي�ث غري 
الحال�ة االجتماعية عرب  كالهم�ا 
ع�ىل  حساباتهم�ا  الشخصي�ة 
“فايسبوك” بدون مراسم احتفال 
بسب�ب ظ�روف انتش�ار فريوس 

كورونا املستجد. 

  

تغريدات

ازل السياب

فالح المشعل

ــاالم عاملرأة  ــر حصار ع ــس جاي يص ــجاي يصر ليش اح ش
عالبنت

#اريد_امي 
ــى االمهات ٧  ــال وحت ــاعر االطف ــد ان تلعبون مبش ــي ض ان
ــهولة تعال روح يم بابا عيش ببيئة  ــنوات حبضن امه وبس س
ــن ماكوووو  ــدة ووضع جديد والااحد يكول ممكن احس جدي
ــنوات  ــل االم خاصة اللي كدرت تربيه خالل فرتة ال٧ س مث

اتقوا اهلل ياعامل

ــكان أو دائرة أكو فد  ــي من يزور م ــب يف الربملان العراق النائ
عشرة مسلحني ميشون ويرتاكضون من حوله وخياطبون بعضهم 
بالالسلكي، زين ليش هاي الفخفخة والنفخة وهو ممثل الشعب 

والحيتاج محاية .

مطر ســـاخن

مطر ســـاخن

أحمد العوضي يشارك زوجته ياسمين عبد العزيز 
البطولة في رمضان 2021

“وعد مني” لـ رحمة رياض 
تتخطى الـ150 مليون مشاهدة

شهد الياسين تقيم حفلة للكشف عن جنس طفلها
كشفت النجم�ة العراقية ش�هد الياسني عن 
ن�وع جنينها خ�الل احتفال عائ�ي ظهرت 
خالل�ه، برفق�ة زوجه�ا، وس�ط زخ�ارف 
زرقاء ووردي�ة رائعة من أجل إعالن الخرب 

لجمهورها.
ش�هد الحامل بشهرها الس�ادس أعلنت 
أنه�ا حام�ل بفت�اة، وانها تفك�ر باسم 

جميل لطفلتها القادمة .
ون�رشت النجم�ة العراقي�ة املقاط�ع 
التي تظهر ن�وع جنينها عرب حسابها 
عىل”سناب ش�ات”، فانهالت التهاني 

عليها من جمهورها.
وكانت شاهد الياسني كشفت عن حملها يف 
منتصف أغسطس املايض، موضحة أنها دخلت 
ش�هرها الخام�س م�ن الحمل، حي�ث علقت عىل 
الخرب عرب حسابها ع�ىل “انستقرام”بمنشور كتبت 

فيه: “سعيدة جدآ الٔني سأصبح ام للمرة االوىل اللهم 
قر عيني برٔوية جنيني ساملا معافآ بني احضاني”.

واضطرت النجم�ة العراقية إىل اإلعالن عن الخرب بعد 
أن تلق�ت انتقادات من بعض متابعيها الذين الحظوا 

زيادة وزنها.
وكانت ش�هد قد ش�اركت يف ع�ام 2019 بعدة أعماٍل 
تلفزيوني�ة، حي�ث لعب�ت دور لي�ال بطل�ة املسلسل 
املخ�رج  م�ع  وق�ت”  “مسأل�ة  اللبنان�ي  الكويت�ي 
غاف�ل فاضل. كما أدت ش�خصية ن�ورة يف املسلسل 
االجتماع�ي “م�ويض قطعة من ذهب”، وش�خصية 
وفاء يف مسلسل الجريم�ة واإلثارة “العاصفة” الذي 
ك�ان من إخراج من�ال عبدالل�ه وتأليف عب�د العزيز 

املسلم.
وآخ�ر أعم�ال الفنان�ة ش�هد الياسني ه�و املسلسل 
الدرام�ي “جن�ة ه�ي” م�ع الفنان�ة سع�اد عبدالله 

واملخرج منري الزعبي، ومسلسل “عداني العيب”. 

التزال الفنانة العراقية، رحمة رياض، 
تحصد املاليني عىل أعمالها ليست فقط 
الجدي�دة، ب�ل والقديمة أيض�اً، إذ أنه 
وبعد مرور حوايل العامني عىل طرحها 
ألغنية “وعد مني”، فهي التزال تحظى 
بنس�ب مشاهدة وإستم�اع عالية من 
الجمه�ور، ليتخطى ع�دد مشاهديها 

ال�150 مليون عىل “يوتيوب”.
األغني�ة من كلم�ات رام�ي العبودي، 

ألح�ان ع�ي صاب�ر وتوزيع محب 
الراوي.

يشار إىل أن آخر أعمال رحمة أغنية 
“ماكو مني” والتي حققت نجاحاً 
كبرياً أيض�ًا بتخطيها حاجز ال�57 
ملي�ون، وه�ي م�ن كلم�ات رامي 
العبودي، ألحان عي صابر، توزيع 
عثم�ان عب�ود، أما الفيدي�و كليب 

فهو من إخراج ريشا رسكيس.

نهى نبيل تنهي خالفها مع حليمة بولند بباقة زهور

إليسا تتفوق على سيلين ديون وريكي مارتن

إحتف�ل املمث�ل امل�رصي، مصطف�ى 
ش�عبان، بحلول�ه يف املرتب�ة ال��50 
ضمن قائمة أفضل 100 ش�خصية 
عربي�ة مشه�ورة، والت�ي تصدرها 

مجلة “فوربس” العاملية.
ونرش عرب صفحته الخاصة عىل أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي صورة له 
من ضمن القائمة، إذ تفاعل املتابعون 
معه�ا بشكل كبري، معرب�ني عن فخرهم 

بنجمهم.

ومن ناحية أخرى، شكر شعبان املمثلة 
م�ي نور الرشيف بعد قولها مؤخرا أنه 
املمثل األنسب لتقديم شخصية والدها 
املمثل املرصي الراح�ل نور الرشيف يف 

الفرتة الحالية.
وكتب مصطفى ش�عبان ع�رب حسابه 
التواص�ل  اح�د مواق�ع  الخ�اص ع�ىل 
االجتماع�ي: “الراقيه مي نور الرشيف 

بنت االستاذ . اترشف بمجرد الحديث 
عن االستاذ اشكرك لثقتك”.

مصطفى شعبان ضمن قائمة أفضل 100 شخصية عربية 
مشهورة

 أعلنت إليسا رفضه�ا التنّمر عليها وعىل 
أصدقائه�ا ع�رب صفحته�ا الرسمية عىل 
هًة  موقع التدوينات القصرية تويرت، موجِّ
رسال�ة ش�ديدة اللهج�ة لكل م�ن هاجم 
أصدقاءه�ا، وأك�دت أنه�ا ل�ن تتهاون يف 

حقهم وسيكون البلوك من نصيبهم.
ووس�ط غض�ب إليسا، اخت�ريت من قبل 
أحد املواقع اإللكرتوني�ة باعتبار أغنيتها 
الشه�رية “صاحب�ة رأي” أفض�ل أغني�ة 
هذا الع�ام، كما احتلّت املركز األول ضمن 
قائم�ة أفض�ل 40 نجم�اً يف لبن�ان خالل 

شهر آب/أغسطس املايض.
ويف اململك�ة العربي�ة السعودي�ة، حققت 
ملك�ة اإلحس�اس إليس�ا نجاح�اً جديداً، 
حيث أعلن متجرAutograph   هناك نفاد 
نس�خ ألبومه�ا الغنائي األخ�ري “صاحبة 
رأي”، لتك�ون امل�رة الرابعة ال�ذي يحقق 
األلبوم فيها هذا النجاح يف السعودية منذ 

طرح األلبوم قبل أسابيع قليلة.
ع�ىل صعي�د آخ�ر، طرح�ت إليس�ا باقي 
قناته�ا  ع�رب  الجدي�د  األلب�وم  أغني�ات 
الخاصة عىل اليوتي�وب، حيث كان هناك 
بع�ض األغني�ات التي لم تك�ن مطروحة 

عرب القناة.
واأللب�وم يض�م 18 أغنية حقق�ت إليسا 
م�ن خاللها ماليني املشاهدات، وذلك  عرب 
تطبي�ق ديزر واليوتيوب أيض�اً منذ طرح 

األلبوم وحتى اآلن.
كذل�ك تصّدرت إليس�ا املرتبة األوىل ضمن 
قائم�ة أكث�ر نج�وم العال�م ش�هرة عرب 
اليوتيوب، بعد ط�رح األلبوم خالل األيام 

املاضي�ة لتتفوق به�ا عىل سيل�ني ديون 
وريكي مارتن وكانييه ويست.

وتتح�رّض إليسا لزي�ارة قريبة إىل باريس 
األوىل  للتحض�ريات  تع�ود  بعده�ا  وم�ن 
لتصوير كليبها الغنائي الجديد، حيث من 
املقرر أن تصّور أغنية  جديدة مع املخرجة 
إنجي جمال بع�د نجاحهما معاً يف الكثري 

من الكليبات خالل الفرتة املاضية.


