
الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أرجأت محكمة س�ودانية، ام�س الثالثاء، 
محاكم�ة الرئيس الس�وداني املعزول عمر 
متهم�ن  آخري�ن  ش�خصا  و27  البش�ر 
باالستيالء عىل الس�لطة يف انقالب 1989، 
إىل السادس من ترشين األول/أكتوبر.وبّث 
التلفزيون الرس�مي جلسة املحاكمة، التي 
ترأس�ها القايض عصام الدين محمد الذي 
قال “ال�دور القادم )جلس�ة املحاكمة( يف 
6 أكتوبر للس�ر يف االج�راءات”.وكان من 
املنتظر نقل محاكمة الثالثاء إىل قاعة أكرب 
من حيث املس�احة بسبب جائحة كوفيد-

19 وت�م اقرتاح قاع�ة الصداقة يف وس�ط 
العاصم�ة لتكون بدي�ال للقاع�ة الحالية، 
إال أن ذل�ك ل�م يحدث.وهذه هي الجلس�ة 

الخامس�ة ملحاكمة املتهمن ال�28 بتهمة 
تنظي�م االنق�الب ال�ذي أوصل البش�ر إىل 

السلطة يف 1989.

الزوراء/ دريد سلمان:
أعل�ن احمد م�ال طالل املتحدث باس�م 
رئيس الوزراء، أم�س الثالثاء، أن وزارة 
الرتبية تعمل عىل تهيئة األجواء املناسبة 
لتواص�ل الطلب�ة مع مدارس�هم يف ظل 
الظرف الصحي الراهن وستصدر قريبا 
قرارات خاصة بالع�ام الدرايس الجديد، 
وفيما لفت اىل وجود دراسة دقيقة لقطع 
الحصة التموينية عن ميس�وري الحال 
وتحويله�ا للعوائل املتعففة واملحتاجة، 
أعل�ن تخصي�ص قطع�ة أرض بجانب 
مجمع بسماية النشاء املدينة الرياضية 

املقدمة من العاهل السعودي.وقال مال 
ط�الل يف املؤتم�ر الصحفي االس�بوعي 
ال�ذي حرضته »ال�زوراء«: إن الحكومة 
س�تصدر قريبا قرارات خاص�ة بالعام 
الدرايس الجديد، مبين�ا أن من اولويات 
االج�واء  تهيئ�ة  الرتبي�ة  وزارة  عم�ل 
املناس�بة لتواصل الطلبة مع مدارسهم 
يف ظل الظ�رف الصحي الراهن.واضاف 
مال طالل: ان الوزارة جاهزة لبدء العام 
الدرايس الجديد، وهي حريصة عىل عدم 
ضياع�ه من خ�الل إعداد آلية مناس�بة 
لتأمن الجان�ب الصحي لطلبتنا االعزاء 

وللجمي�ع ع�رب الجه�د الكب�ر والجاد 
بالتعاون والتنس�يق مع الجهات كافة.

وبخصوص التظاهرات، قال مال طالل: 
من ح�ق العراق�ي ان يتظاه�ر مطالبا 
بحقوق�ه وليس من حق�ه قطع الطرق 
وتعطي�ل الحي�اة العامة .ولف�ت اىل أن 
هن�اك دراس�ة دقيق�ة لقط�ع الحصة 
التموينية عن ميسوري الحال وتحويلها 
للعوائل املتعففة واملحتاجة، فيما أشار 
اىل ع�دم  وجود نية لدى الحكومة لدمج 
األوقاف إذا كانت الهوي�ة العراقية هي 
الجامعة.وأوض�ح: أن إلغ�اء انتخابات 

اختص�اص  م�ن  فن�ي  ام�ر  الخ�ارج 
مفوضية االنتخابات والحكومة جاهزة 
الجراء االنتخابات وننتظر اقرار قانونها 
موازن�ة  أن  النواب.وتاب�ع:  بمجل�س 
الش�باب  اس�تيعاب  س�تحاول   2021
وخل�ق فرص عم�ل له�م، الفت�ا اىل أن 
اللجنة العليا ملكافحة الفس�اد  ال تلغي 
دور مؤسس�ات مكافح�ة الفس�اد و ال 
تستهدف أس�ماء أو شخصيات محددة 
وعمله�ا دقي�ق ورسي، مؤكدا أن جهاز 
مكافح�ة اإلرهاب خاض�ع إلمرة القائد 
العام.واش�ار اىل تخصيص قطعة أرض 

بجانب مجمع بس�ماية النش�اء املدينة 
الرياضية املقدمة من العاهل السعودي 
والرياض�ة  الش�باب  وزارة  وس�تقوم 
بالتنس�يق م�ع الجان�ب الس�عودي يف 
ذلك، مؤك�دا جاهزية الجان�ب العراقي 
الفتتاح منفذ عرعر الحدودي بالتنسيق 
م�ع الجانب الس�عودي.وقال ت�م اليوم 
)ام�س( ح�ل اش�كالية توف�ر االموال 
الالزم�ة للتعاقد مع ال�رشكات العاملية 
لصيانة الش�بكة الكهربائية اس�تعدادا 

للصيف املقبل.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس الثالث�اء، املوقف 
الوبائ�ي اليومي لف�روس كورونا املس�تجد يف العراق، 
وفيما اكدت تس�جيل 4724 اصابة جدي�دة و57 حالة 

وفاة وشفاء 3682 حالة، حددت دائرتا صحة الرصافة 
والك�رخ التوزيع الجغ�رايف لالصابات حس�ب املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف وثيق�ة لها حصلت »ال�زوراء« عىل 
نس�خة منه�ا: ان ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة لي�وم 

ام�س بلغت 21644، ليصبح الع�دد الكيل للفحوصات: 
2098488، مبينة انه تم تس�جيل 4724 اصابة جديدة 
و57 حال�ة وف�اة وش�فاء 3682 حالة.واضاف�ت: ان 
ع�دد حاالت الش�فاء ال�كيل: 261757 )80%(، اما عدد 

االصاب�ات ال�كيل: 327580، بينم�ا عدد الح�االت التي 
تحت العالج: 57141، يف حن عدد الحاالت الراقدة تحت 

العناية املركزة: 546، وحاالت الوفيات الكيل: 8682.
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئي�س هيئة النزاه�ة االتحاديَّة، عالء 
جواد حمي�د، م�ي الهيئة قدم�اً باتخاذ 
الكفيل�ة  الرادع�ة  القانونيَّ�ة  اإلج�راءات 
باملحافظ�ة ع�ىل امل�ال الع�ام وإخض�اع 
يف  ُمبّين�اً  للقان�ون،  علي�ه  املتجاوزي�ن 
�ر الضمان�ات للمتهمن. الوق�ت ذاته توفُّ

وق�ال املكتب اإلعالم�ي للهيئة يف بيان : إن 
“رئيس هيئة النزاهة االتحادية عالء جواد 
وخالل اس�تقباله رئي�س املُفوضيَّة العليا 
لحق�وق اإلنس�ان عقيل املوس�وي والوفد 
املراف�ق له أك�د أنَّه يف الوق�ت الذي تضمن 
الفلسفة العدليَّة للُمتَّهمن محاكمًة عادلًة 
فإن إج�راءات الهيئ�ة التحقيقيَّ�ة كفيلة 
باملحافظ�ة عىل املال العام وردع الرساق”.
وأضاف البي�ان، أن “عم�ل الهيئة بجانبه 
س�ات  �ُد بالتعاون مع ُمؤسَّ الوقائّي يتجسَّ
الدولة، وال س�يما املُفوضيَّة العليا لحقوق 
اإلنس�ان؛ للتصوي�ب ومعالج�ة األخط�اء 
واملشاركة يف وضع الحلول والوقاية املُسبقة 
قبل الوقوع يف الجنحة أو الجريمة”. مبيناً 
أن “الهيئة أبدت اس�تعدادها إلبرام ُمذكرة 

تع�اوٍن م�ع املفوضيَّ�ة تف�ي إىل توحيد 
جهودهما يف مكافحة الفساد، واملحافظة 
ع�ىل امل�ال الع�ام، وتحقيق رض�ا املواطن 
وتلبي�ة متطلبات�ه، وااللت�زام بالضمانات 
الدولية لحقوق اإلنسان”.وبحسب البيان، 
د رئي�س املُفوضيَّ�ة العليا لحقوق  فق�د أكَّ
اإلنسان “سعي املفوضيَّة لتوطيد التعاون 
مع الهيئ�ة، وتضمن تقاريره�ا املرفوعة 
إىل املُنّظمات الدوليَّ�ة لبيان إنجازات هيئة 
النزاهة”، مشراً إىل أهمية “تعاون الهيئة 
م�ع املفوضيَّ�ة لحماي�ة حق�وق املواطن 
املدنيَّة وس�معته الشخصيَّة، ووأد مخاطر 
الفس�اد “ال�ذي ُيَع�دُّ أكث�ر خط�ورة م�ن 
اإلره�اب عىل حق�وق اإلنسان”.ُيش�اُر إىل 
أن الئحة الس�لوك الوظيفي ملوظفي هيئة 
النزاه�ة االتحادية رقم )1( لس�نة 2020، 
الت�ي أوكلت امل�ادة )6( من قان�ون الهيئة 
�ة إصداره�ا لرئيس�ها، ش�دَّدت عىل  مهمَّ
رضورة “اح�رتام مبادئ حقوق اإلنس�ان 
واالمتناع عن أي فع�ٍل يندرج تحت طائلة 
الضغط النفيس أو الجس�دي أثن�اء إجراء 

التحري والتحقيق”.

بغداد/ الزوراء:
أكد محافظ البنك املركزي، مصطفى غالب 
مخيف، أهمية اتباع سياق التوقيع الرسمي 
ع�ىل العمل�ة املصّدرة.وذك�ر بي�ان للبن�ك 
املرك�زي : أن “محاف�ظ البن�ك، مصطف�ى 
غالب مخيف، ترأس اجتماعاً للجنة شؤون 
العملة يف البنك”. وأكد مخيف بحسب البيان 

أهمي�ة اتباع س�ياق التوقيع الرس�مي عىل 
العمل�ة املصّدرة “وعدم اس�تخدام التوقيع 
برسم االسم” الذي سبق أن أقرته اللجنة يف 
اجتماع س�ابق”.وأضاف البيان أن “اللجنة 
بحث�ت جملة من املواضي�ع، واّتخذت عدداً 
من القرارات التي من ش�أنها أن تس�هم يف 

رفع مستوى إدارة العملة وتحسينها”.

رام الله/ متابعة الزوراء:
أبلغت دولة فلس�طن األمان�ة العامة 
الثالث�اء،  ام�س  العربي�ة،  للجامع�ة 
بقراره�ا التخ�يل عن رئاس�ة مجلس 
املس�توي  ع�ىل  العربي�ة  الجامع�ة 
التطبي�ع  ع�ىل  اعرتاض�ا  ال�وزاري  
ارسائي�ل  م�ع  البحرين�ي  اإلمارات�ي 

.جاء ذلك يف مذكرة أرس�لتها مندوبية 
فلس�طن للجامعة امس .وقال مصدر 
دبلوم�ايس عربي أن مذكرة فلس�طن 
س�يتم تعميمه�ا عىل ال�دول االعضاء 
واتاح�ة الفرصة للدولة الت�ي تليها يف 
الحروف األبجدي�ة، وهي قطر، يف تويل 
الرئاس�ة وذل�ك بع�د استش�ارتها إذا 

ما رغب�ت يف رئاس�ة املجل�س .وأعلن 
وزي�ر الخارجية الفلس�طيني، رياض 
املالك�ي، أن فلس�طن س�تتخىل ع�ن 
حقها يف ترؤس الدورة الحالية ملجلس 
الجامعة العربي�ة، اعرتاضا عىل إعالن 
البحرين واإلم�ارات تطبيع عالقاتهما 
م�ع إرسائي�ل، فيما اك�د ع�دم تنازل 

فلس�طن ع�ن مقعده�ا يف الجامعة.
وقال املالكي يف مؤتمر صحفي: “تخيل 
فلس�طن عن حقها يف ترؤس مجلس 
الجامع�ة العربي�ة يف دورته�ا الحالية 
ردا ع�ىل خ�روج البحري�ن واإلم�ارات 
عن اإلجم�اع وعقد اتف�اق تطبيع مع 
إرسائيل”.وأض�اف: “دول�ة فلس�طن 

هي عضو يف الجامعة العربية، وعملت 
م�ن أج�ل تعزي�ز دوره�ا ومكانته�ا، 
ولن تتن�ازل عن مقعده�ا يف الجامعة 
ألن ذلك س�يخلق فراغ�ا يمكن أن يولد 
س�يناريوهات مختلف�ة نح�ن يف غنى 

عنها يف هذه املرحلة الحساسة”.

مال طالل: الرتبية تعمل على تهيئة األجواء املناسبة لتواصل الطلبة مع مدارسهم 

العراق يتخطى الـ327 ألف إصابة بكورونا وحاالت الشفاء تالمس 262 ألفا

أعلن وجود دراسة لقطع احلصة التموينية عن امليسورين

بعد تسجيل 4724 إصابة جديدة و57 حالة وفاة

واشنطن/ متابعة الزوراء:
دعا الرئي�س األمريكي، دونالد ترام�ب، الجمعية العامة لألمم 
املتح�دة، ام�س الثالثاء، العالم  اىل محاس�بة الص�ن ألفعالها 
بش�أن جائحة “كوفيد 19”.واتهم ترامب يف رس�الة مس�جلة 
تم إرس�الها إىل االجتماع السنوي لألمم املتحدة، بكن بالسماح 
لفروس كورون�ا “بمغادرة الصن وإصاب�ة العالم”، مضيفا: 
“يجب ع�ىل األمم املتح�دة أن تحاس�ب الصن ع�ىل أفعالها”، 
حس�بما نقلت وكالة “فرانس برس”.وذكرت وكالة “رويرتز” 
امس، أن رس�الة ترامب تضمنت أيضا قوله: “أعلنت الحكومة 
الصينية ومنظمة الصحة العاملية - التي تس�يطر عليها الصن 
فعليا - خطأً أنه ال يوجد دليل عىل انتقال العدوى من إنسان إىل 

آخر”.وتابع الرئيس األمريكي يف الرس�الة التي سجلها االثنن: 
“يف وق�ت الحق قالوا كذب�ا إن من ال تظهر عليه�م أعراض لن 
ين�رشوا املرض، يج�ب عىل األمم املتحدة محاس�بة الصن عىل 
أفعالهم”.وقال ترامب: إنه إذا أريد لألمم املتحدة أن تكون فعالة، 
فيجب أن تركز عىل “املشاكل الحقيقية للعالم” مثل “اإلرهاب، 
واضطهاد املرأة، والعمل القرسي، وتهريب املخدرات، واالتجار 
بالبرش والجنس واالضطهاد الديني والتطهر العرقي لألقليات 
الدينية”.وأك�د ترامب م�رارا، يف وقت س�ابق، أن إدارته تحمل 
الصن كامل املس�ؤولية عن انتشار فروس كورونا املستجد يف 
العالم، متهما البالد بإخفاء املعلومات عن تفش�يه، وقائال إنه 

كان بإمكان السلطات الصينية “وقف الوباء”.

بغداد/ الزوراء:
أقّرت وزارة الرتبية، ام�س الثالثاء، بوجود “خطأ 
مطبع�ي” يف اس�ئلة امتح�ان الفيزياء للس�ادس 
االع�دادي االحيائ�ي تداركت�ه برسع�ة م�ن دون 
أن يؤث�ر يف إجاب�ات الطلبة.وق�ال الناطق باس�م 
ال�وزارة، حي�در فاروق عبد الق�ادر: إن “الخطأ يف 
م�ادة الفيزياء، “مطبعي”، يف الرقم تس�عة عرش، 
إذ كان يج�ب ان يكون تس�عة، واكتش�فه الطالب 
انفس�هم.واضاف انه “عىل الفور أوع�زت اللجنة 
الدائم�ة لالمتحان�ات إىل جميع املديري�ات العامة 
للرتبي�ة واللج�ان الفرعي�ة واملراك�ز االمتحاني�ة 
بتصحيح الرقم”.وكان�ت لجنة الرتبية النيابية قد 

أش�ارت، يف بيان، إىل وجود اخطاء يف وضع اس�ئلة 
م�ادة العربي وكذلك ما حصل، أمس االول االثنن، 
من خطأ يف وضع السؤال االول الفرع A من اسئلة 
م�ادة الفيزي�اء للس�ادس االحيائي، مؤك�دة انها 
ستقوم يف االيام املقبلة باستضافة اللجنة الدائمة 
لالمتحانات لتقييم عملي�ة االمتحانات.من جانب 
اخر، حددت وزارة الرتبية مواعيد امتحانات الدور 
الثان�ي للصفوف املنتهية وغر املنتهية.وبحس�ب 
وثيق�ة ، اوضحت ال�وزارة ان امتحانات الصفوف 
غر املنتهية، ومن ضمنها الس�ادس والثالث، تبدأ 
ي�وم االثن�ن املوافق 12/10 لغاي�ة 25/10، ومن 

ضمنها ايام السبت. 

املالية النيابية تكشف لـ           عن مقرتحات الستثناء الطيارين ومهندسي السدود وأطباء التخدير من سن التقاعد
أكدت خماطبة احلكومة بشأن تعديل قانون التقاعد املوحد

الزوراء/ حسن فالح:
كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة عن 
مجموع�ة مقرتح�ات بش�أن قان�ون 
اس�تثناء  ابرزه�ا  املوح�د  التقاع�د 
الس�دود، واطباء  الطيارين ومهنديس 
التخدير م�ن الس�ن التقاعدية، وفيما 
اكدت مخاطبة الحكومة بشأن مقرتح 
تعدي�ل قانون التقاع�د، رجحت ادراج 
م�رشوع قانون موازن�ة 2020 ضمن 
جدول اعم�ال جلس الربمل�ان ليوم غد 

الخميس.
وق�ال عض�و اللجنة، النائب ش�روان 
ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  م�رزا، 
اللجن�ة املالية تقدم�ت بمقرتح تعديل 
قان�ون التقاعد املوح�د، إلعادة بعض 
الذين احيلوا ع�ىل التقاعد لوظائفهم.
واض�اف: ان اللجن�ة فاتحت الحكومة 
به�ذا املقرتح لك�ون فيه جنب�ة مالية 
ولي�س م�ن صالحي�ة اللجن�ة املالي�ة 
والربملان، وانما من صالحية الحكومة 
املق�رتح  ان  مؤك�دا:  املالي�ة.  ووزارة 
س�يقدم للحكوم�ة ملعرف�ة رأيه�ا يف 
املوضوع.ب�دوره، اوضح عضو اللجنة 
املالية النيابية، النائب جمال كوجر، ان 
املقرتحات بشأن تعديل قانون التقاعد 
تتضم�ن معالج�ة االش�كاليات للذين 
تعرضوا للغبن، حيث هناك شخصيات 
تمت احالتهم عىل التقاعد ولم يتسلموا 

رواتبهم سواء بالتقاعد او بوظائفهم.
وذكر كوجر يف حديث ل�”الزوراء”: ان 
التعديالت ايضا تتضمن استثناء بعض 
التصنيفات يف الدول�ة واالختصاصات 
النادرة كالطيارين ومهنديس الس�دود 
التخدير والس�فراء، وغرهم  واطب�اء 

م�ن الس�ن التقاعدي�ة، لك�ون الدولة 
قد رصفت عليهم ام�واال كثرة وليس 
لها الب�دالء عنهم، مما ي�ؤدي اىل فراغ 
حقيقي ملواقعهم.واشار اىل: ان مقرتح 
تعديل القانون بما ان فيه جنبة مالية 
فإنه يفرتض اخذ رأي الحكومة بذلك. 

مؤك�دا: ان�ه بع�د االنتهاء م�ن اكمال 
التعديالت عىل القانون س�يتم ارساله 
اىل الحكوم�ة للنظ�ر به�ا، فف�ي حال 
وافقت عليه س�يتم ارساله اىل الربملان 
جديد.وبش�أن  م�ن  ترشيع�ه  ويت�م 
موازن�ة عام 2020، اك�د عضو اللجنة 

املالي�ة النيابي�ة: ان املوازن�ة وصل�ت 
االثنن املايض اىل رئاسة مجلس النواب 
ول�م يت�م ارس�الها اىل اللجن�ة املالية. 
مرجح�ا ادراجه�ا عىل ج�دول اعمال 
مجلس النواب يف جلسة غدا الخميس.
من جهته، كش�ف مقرر اللجنة املالية 
يف مجلس النواب، أحم�د الصفار، عن 
أن مق�رتح تعدي�ل قان�ون التقاع�د، 
يتضم�ن فقرات ته�دف إلنهاء الرضر 
الواق�ع عىل املتقاعدين قرساً وبش�كل 
إىل وج�ود مق�رتح  مفاج�ئ، مش�راً 
إلعادته�م إىل وظائفهم.وق�ال الصفار 
“املق�رتح  إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
يحتوي مجموعة من املواد والفقرات، 
وكلها تهدف إلنهاء الرضر الواقع عىل 
املتقاعدين ق�رساً وأحيلوا عىل التقاعد 
بش�كل مفاجئ، وترضروا جراء ذلك” 
.وأضاف أن “التعدي�الت تتعلق بتغير 
الس�ن القانونية، ووضع جدول زمني 
إلحال�ة األش�خاص واملوظف�ن الذين 
يش�ملهم قانون التقاعد، وكذلك هناك 
مق�رتح إلع�ادة الذين أحيل�وا للتقاعد 
بش�كل ق�رسي إىل وظائفهم”.وتاب�ع 
الصفار أن “هناك فقرة تتعلق بمكافأة 
نهاي�ة الخدم�ة التقاعدي�ة، وغر ذلك 
من تعديالت ته�دف إىل تحقيق العدالة 
واملوازنة بن مصلحة الدولة ومصلحة 

املوظف”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
منتسبي  شمول  الرافدين  مرصف  أعلن    
االرهاب  ومكافحة  االستخبارات  مديريتي 
الشخصية.وقال  بالسلف  املنظمة  والجريمة 
تلقت  بيان  يف  للمرصف  اإلعالمي  املكتب 
تلك  شمول  »تقرر  انه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
بطاقة  طريق  عن  الشخصية  بالسلف  الدوائر 
»بإمكان  انه  اىل  الدولية«.وأشار  كارد  املاسرت 
املنتسبن التقديم عىل السلفة عن طريق الرابط 

.« https://qi.iq/loans اإللكرتوني

الرافدين: مشول منتسيب االستخبارات 
ومكافحة اإلرهاب بالسلف

النزاهة: عازمون على ردع الفاسدين 
وتوفري الضمانات للمتهمني يف التحقيق

البنك املركزي يؤكد أهمية إتباع 
التوقيع الرمسي على العملة املصدرة

إرجاء حماكمة البشري ومتهمني آخرين 
إىل 6 تشرين األول

ترامب يدعو اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل 
حماسبة الصني بسبب انتشار فريوس كورونا

حددت مواعيد امتحانات الدور الثاني 

الرتبية تقر بوجود خطأ يف أسئلة الفيزياء للسادس اإلعدادي

الشرطة ينتظر هدية من االهلي يف لقاء اليوم امام االستقالل

االخريةالعامل على موعد مع ظاهرة فلكية مل حتدث منذ احلرب العاملية الثانية 

ص 6

 

احللبوسي: جلسة السبت خمصصة إلكمال 
التصويت على قانون االنتخابات اجلديد

مجع تواقيع لتضمني القانون إجراء التصويت البايومرتي 

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
الن�واب، محم�د  رئي�س مجل�س  اعل�ن 
الحلبويس، ان جلس�ة يوم الس�بت املقبل 
س�تكون مخصص�ة إلكم�ال التصوي�ت 
ع�ىل قان�ون انتخاب�ات مجل�س النواب.

ودعا الحلبويس القوى السياس�ية جميعا 
الن تتحمل مس�ؤولياتها إلنجاز القانون 
وحضور جلس�ة يوم الس�بت، 26 أيلول، 
التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة 
مخصصة إلكمال الدوائ�ر االنتخابية«.يف 
غضون ذلك، ق�دم نواب من كتل مختلفة 
طلبا رس�ميا مرفقا بتواقي�ع 45 نائبا اىل 
رئاس�ة مجلس النواب، لتضم�ن قانون 
بالبطاقة  التصوي�ت  الجديد  االنتخاب�ات 

البايومرتية حرصا يف االنتخابات املقبلة.
كم�ا وافقت رئاس�ة مجل�س النواب عىل 
توجيه س�ؤال برملاني اىل رئي�س الوزراء، 
مصطف�ى الكاظمي، يتعل�ق باالجراءات 
الحكومي�ة لتنفيذ ق�رار مجل�س النواب 
إلنهاء تواجد الق�وات االجنبية .ويتضمن 
الس�ؤال املوجه من قب�ل النائب عن كتلة 
تحالف س�ائرون، صباح الساعدي، بيان 
عدد تلك القوات لدى اتخاذ القرار النيابي 
ان�ذاك، وعدده�ا اآلن ل�دى توجي�ه ه�ذا 
الس�ؤال، وماهي االتفاق�ات التي عقدها 
رئي�س الوزراء خ�الل زيارت�ه االخرة اىل 

الواليات املتحدة.

فلسطني تتخلى عن رئاسة جملس اجلامعة العربية اعرتاضا على التطبيع مع إسرائيل
أكدت عدم تنازهلا عن مقعدها يف اجلامعة

بغداد/نينا:
 تلقى مستشار األمن الوطني، قاسم األعرجي، امس الثالثاء، اتصاال هاتفيا من مستشار 
األمن القومي الربيطاني ديفيد كووري.وذكرت املستشارية يف بيان:« جرى خالل االتصال 
بحث استمرار التعاون املشرتك بن العراق وبريطانيا يف مجال مكافحة داعش اإلرهابي، 
تهم  التي  والقضايا  الراهنة  األوضاع  الجانبان  ناقش  الدويل«.كما  التحالف  إطار  ضمن 
البلدين، فضال عن البحث يف حلول لقضية سنجار.و أكد األعرجي أن الحكومة تعمل اليوم 
بشكل مكثف ورسيع عىل إدامة الزخم األمني وتعزيز ما تحقق عىل األرض واالرصار عىل 
اجراء االنتخابات املبكرة بموعدها وتهيئة كل مستلزماتها وأن مستشارية األمن الوطني 
استعداد  كووري،  ديفيد  أبدى  جانبه،  الصدد.من  بهذا  العام  القائد  توجيهات  وفق  تعمل 
وقضايا  األمني،  امللف  أبرزها  مختلفة،  مجاالت  يف  للعراق  املقّدم  الدعم  ملواصلة  بريطانيا 

النازحن.وقّدم مستشار األمن القومي الربيطاني دعوة اىل األعرجي لزيارة بريطانيا.

مستشار األمن الوطين يتلقى دعوة 
لزيارة بريطانيا

امني بغداد يبدأ مهامه بتفقد احوال مدينيت الكاظمية واالعظمية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   



جملس الوزراء يصّوت على اختيار موقع بسماية إلقامة املدينة الرياضية املهداة من السعودية

االدعاء العام االحتادي يؤكد أن اخللية اهتمت برحالت الطريان الشراعي يف مدارس جوية

العراق يتخطى الـ327 ألف إصابة بكورونا وحاالت الشفاء تالمس 262 ألفا
الزوراء/ يوسف سلمـان:

اعلن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
ان جلسة يوم السبت املقبل ستكون مخصصة 
إلكمال التصويت عىل قانون انتخابات مجلس 

النواب.
السياسية جميعا الن  القوى  الحلبويس  ودعا 
تتحمل مسؤولياتها إلنجاز القانون وحضور 
سيكون  التي  أيلول،   26 السبت،  يوم  جلسة 
مخصصة  واحدة  بفقرة  أعمالها  جدول 

إلكمال الدوائر االنتخابية«.
مختلفة  كتل  من  نواب  قدم  ذلك،  غضون  يف 
طلبا رسميا مرفقا بتواقيع 45 نائبا اىل رئاسة 
االنتخابات  قانون  لتضمني  النواب،  مجلس 
الجديد التصويت بالبطاقة البايومرتية حرصا 

يف االنتخابات املقبلة.
كما وافقت رئاسة مجلس النواب عىل توجيه 
مصطفى  الوزراء،  رئيس  اىل  برملاني  سؤال 
الحكومية  باالجراءات  يتعلق  الكاظمي، 
تواجد  إلنهاء  النواب  مجلس  قرار  لتنفيذ 

القوات االجنبية .
عن  النائب  قبل  من  املوجه  السؤال  ويتضمن 
كتلة تحالف سائرون، صباح الساعدي، بيان 
النيابي  القرار  اتخاذ  لدى  القوات  تلك  عدد 
السؤال،  هذا  توجيه  لدى  اآلن  وعددها  انذاك، 
وماهي االتفاقات التي عقدها رئيس الوزراء 
املتحدة،  الواليات  اىل  االخرية  زيارته  خالل 
وبيان عدد وحجم تمثيل البعثة الدبلوماسية 
والقنصليات  السفارة   « العراق  يف  االمريكية 
»، وسبب قبول العراق ألكرب بعثة دبلوماسية 
يف العالم وعدم التعامل باملثل يف ذلك، وما هو 
السند القانوني لتمليك قطعة االرض التي يقع 
ضفاف  عىل  االمريكية  السفارة  مبنى  عليها 

نهر دجلة وسط بغداد دون بدل مايل .

النيابية  عراقيون  تحالف  كتلة  دعت  باملقابل 
عىل  التصويت  حسم  اىل  السياسية  القوى 
املادة 15 من قانون االنتخابات املتعلقة بعدد 
وشكل الدوائر االنتخابية .واشار رئيس كتلة 
مؤتمر  يف  السهيل،  هشام  النائب  التحالف، 
صحفي مشرتك تابعته » الزوراء« ، اىل اهمية 
اجواء  يف  املبكرة  الربملانية  االنتخابات  اجراء 
عن  بعيدة  مستقرة  واجتماعية  سياسية 
والتسقيط  السيايس  واملال  السالح  سطوة 

االعالمي .
املقبلة  االنتخابات  يف  التصويت   « ان  واضاف 
يجب ان يكون عىل وفق البطاقة البايومرتية 
حرصاً حتى ال نعيد مشاهد التزوير والتالعب 
التصويت   « ان  مبينا   .« االنتخابات  نتائج  يف 
كشف  يف  االنجح  الوسيلة  هو  البايومرتي 
النتائج الحقيقية بال تزوير وال تالعب، وبيان 
اجراء  ينتظر  الذي  العراقي  الناخب  ارادة 

انتخابات حرة نزيهة ».
ومناقشة  تقرير  تأجيل  النواب  مجلس  وقرر 
بطلب  املعلوماتية،  جرائم  قانون  مرشوع 
الجلسة  شهدت  حيث  املعنية،  اللجان  من 
نيابية  مطالبات ألعضاء وممثيل كتل ولجان 
بسحب مرشوع قانون جرائم املعلوماتية من 
الرتيث  لغرض  وذلك  الجلسة،  اعمال  جدول 
مرة  فقراته  بعض  دراسة  واعادة  بمناقشته 

اخرى .
وقد انهى مجلس النواب القراءة االوىل ملرشوع 
العراق، كما  لجمهورية  الوطني  العيد  قانون 
حماية  قانون  ملقرتح  االوىل  القراءة  انهى 
قوانني    3 قراءة  وانهاء  الحقوقي،  املوظف 
اخرى، فيما قرر تأجيل القراءة االوىل ملقرتح 
قانون التعديل الثالث لقانون نقابة املحاسبني 

واملدققني رقم 1٨5 لسنة 1٩6٩ .

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الوزراء،  مجلس  صوت 
عىل اختيار موقع بسماية إلقامة املدينة 
فيما  السعودية،  من  املهداة  الرياضية 
الطرق  وتاهيل  صيانة  مرشوع  وافق 
املؤدية اىل منفذ جديدة عرعر الحدودي.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان 
مجلس الوزراء، عقد جلسته االعتيادية 
الوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة 
الجلسة،  وخالل  الكاظمي،  مصطفى 
قدمه  إيجاز  عىل  الوزراء  مجلس  اطلع 
الجهود  مستجدات  آلخر  الصحة  وزير 
جائحة  مواجهة  يف  املبذولة  الصحية 
مجال  يف  املتخذة  واإلجراءات  كورونا 
الوقاية والسيطرة عىل االنتشار، والتي 
أّدت اىل أن ترتفع نسبة التشايف اىل ٨0%، 
 %2.7 اىل  الوفيات  نسبة  تنخفض  وأن 

من املجموع الكيّل للمصابني.
العراق  أن  البيان،  الوزير، بحسب  وأكد 
اآللية  اىل  انضمامه  إجراءات  أتّم 
)GAVI(اللقاحات لرشاء  املشرتكة 

الخاصة كورونا.
من  إيجاز  عىل   ، املجلس  اطلع  كما 
وزير الكهرباء عن واقع تجهيز الطاقة 
الكهربائية للمواطنني يف عموم العراق.

املتخذة  اإلجراءات  آخر  اىل  واستمع 
لضمان تقديم أفضل الخدمات، وتجاوز 
عن  فضالً  واإلنتاج،  التوزيع  عقبات 
تعرتي  التي  ومعالجاتها  العوارض 

شبكة الطاقة الكهربائية.

عىل  املدرجة  املواضيع  املجلس  وبحث 
جملة  املجلس  اتخذ  أعماله،كما  جدول 

قرارات بشأنها، من بينها:
اإلعمار  وزارة  قيام  عىل  املوافقة   -1
العامة،  واألشغال  والبلديات  واإلسكان 
املؤدية  الطرق  وتأهيل  صيانة  بإحالة 
اىل منفذ جديدة عرعر الحدودي الرابطة 
بمحافظتي كربالء املقدسة، واألنبار اىل 
الرشكات املتخصصة يف الوزارة، استثناًء 
تنفيذ  تعليمات  3 من  املادة  أحكام  من 

العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.
وزارة  بتمويل  املالية  وزارة  قيام   -
واألشغال  والبلديات  واإلسكان  اإلعمار 
)12/1(للنفقات  بنسبة  العامة 
الفقرة  يف  املذكور  للمرشوع  التشغيلية 
أعاله، بحسب ذرعات العمل أو التجهيز 
الفعيل، عىل وفق املادة )13/ثانياً( من 
قانون اإلدارة املالية االتحادية ذي الرقم 

6 لسنة 201٩.
- قيام وزارة التخطيط بإدراج مرشوع 
اىل  املؤدية  الطرق  وتأهيل  صيانة 
الرابطة  الحدودي  عرعر  جديدة  منفذ 
واألنبار،  املقدسة،  كربالء  بمحافظتي 
الطرق  صيانة  مرشوع  ضمن  كمكون 
كمرشوع  لديها  املدرج  والجسور 

مستمر.
والتخطيط،  املالية  وزارتي  قيام   -
لطريق  الثاني  املمر  مرشوع  بتمويل 
 45 بطول  كربالء)رزازة-األخيرض(، 
املشاريع  ضمن  املدرج  كيلومرتاً، 
والجسور  الطرق  لدائرة  املستمرة 

واإلسكان  اإلعمار  وزارة  اىل  العائدة 
والبلديات واألشغال العامة، الذي يدخل 
كربالء  محافظة  ربط  محور  ضمن 
الحدودي  عرعر  جديدة  بمنفذ  املقدسة 
مع اململكة العربية السعودية، وبنسبة 
)12/1(، للنفقات التشغيلية للمرشوع 
وبحسب  آنفاً،  االوىل  الفقرة  يف  املذكور 
عىل  الفعيل،  التجهيز  أو  العمل  ذرعات 

وفق املادة)13/ثانياً( من قانون اإلدارة 
 201٩ لسنة   6 رقم  االتحادية  املالية 

املعدل.
2- اختيار موقع بسماية لغرض إقامة 
خادم  من  املهداة  الرياضية  املدينة 

الحرمني الرشيفني.
- تخصص قطعة األرض املرقمة)٩74/1 
دونماً  البالغة مساحتها 631  جعارة(، 

من  بدالً  والرياضة،  الشباب  وزارة  اىل 
العلمي/ والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
اىل  ملكيتها  وتحويل  الرشيد،  جامعة 

وزارة الشباب والرياضة.
- قيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ 
من  املهداة  الرياضية  املدينة  مرشوع 
وبالتنسيق  الرشيفني،  الحرمني  خادم 
مع الجانب السعودي من خالل املجلس 

التنسيقي العراقي السعودي.
بالفقرة  العمل  تمديد  عىل  املوافقة   -3
الرقم  ذي  الوزراء  مجلس  قرار  من   2
٩0 لسنة 201٩، لتقرأ الفقرة آنفاً كما 

ييل:
استبدال سمة الدخول للعاملني األجانب 
حالياً  املتواجدين  األجنبية  الرشكات  يف 
واملتعاقد  االستثمارية  املشاريع  يف 
ممن  الحكومية  الجهات  مع  عليها 
واستنفدوا  دخولهم،  سمة  مدة  انتهت 
مدة التمديد عىل وفق املادة املشار إليها 
)سمة  اىل  متعددة(،  من)سمة  آنفاً 
تقدمه  طلب  عىل  بناء  اعتيادية(، 
رشكاتهم مؤيداً من الجهات الحكومية 
املتعاقد معها،بعد مراجعة وزارة العمل 
 30 باملادة  االجتماعية،عمالً  والشؤون 
من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، 
يف  للعمل  األجانب  ممارسة  وتعليمات 

العراق رقم 1٨ لسنة 1٩٨7.
انتهاء  تأريخ  من  املمتدة  املدة  وتعد   -
سمات الدخول ولغاية استبدالها)ظرفاً 
طارئاً(،وللعاملني يف القطاعني الخاص 
تأريخ  املدة  تتجاوز  أال  عىل  واملختلط، 
مستجدات  وبحسب   ،2021/2/2٨

املوقف الوبائي.
4- قيام وزارة التخطيط بإدراج مرشوع 
الطوبوغرافية  األساس  خرائط  إنتاج 
الخاصة  االستثمارية  الخطة  ضمن 
العامة  املالية/الهيئة  املوارد  بوزارة 

للمساحة لعام 2021.
5- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن 

العراق  لجمهورية  عامة  قنصلية  فتح 
اىل  استناداً  الصينية،  كوانجو  مدينة  يف 
قانون  من  و26   ،25 املادتني  أحكام 
الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة200٨، 
الدبلوماسية  للعالقات  فيينا  واتفاقية 

لعام 1٩63.
وزير  السيد  تخويل  عىل  املوافقة   -6
والتوقيع  التفاوض  صالحية  التخطيط 
الفني  التعاون  اتفاقية  مرشوع  عىل 
بني حكومة جمهورية العراق وحكومة 
مجلسة  من  املعّدلة  بصيغته  اليابان 
 ،٨0 املادة  أحكام  اىل  استناداً  الدولة، 

البند سادساً من الدستور.
املالية صالحية  وزير  السيد  تخويل   -7
مرشوع  عىل  والتوقيع  التفاوض 
اتفاقية تجّنب االزدواج الرضيبي ومنع 
املفروضة  الرضائب  دفع  من  التهرّب 
حكومة  بني  املال  ورأس  الدخل  عىل 
جمهورية  وحكومة  العراق  جمهورية 
حكومة  ومع  جهة،  من  العربية  مرص 
جهة  من  الجنوبية  كوريا  جمهورية 
مجلس  من  املعّدلة  بصيغته  آخرى، 
 /٨0( املادة  أحكام  اىل  إستناداً  الدولة، 

البند سادسا( من الدستور.
بإعداد  الخارجية  وزارة  قيام   -٨
حكومة  باسم  الالزمة  التخويل  وثيقة 
املالية،  وزير  للسيد  العراق  جمهورية 
اىل  ورفعها  املعتمدة،  للسياقات  وفقاً 
أجل  الوزراء من  ملجلس  العامة  األمانة 
استحصال توقيع السيد رئيس مجلس 

الوزراء.

برلني/ متابعة الزوراء: 

يف  االتحادي  العام  االدعاء  أعلن 

خلية  أن  الثالثاء،  امس  أملانيا، 

)داعش(  لتنظيم  تابعة  إرهابية 

طريان  رحالت  عن  استعلمت 

بوالية  جوية  مدارس  يف  رشاعي 

شمال الراين-فيستفاليا.

يف  العام  باالدعاء  مسؤول  وقال 

باملحكمة  الحراسة  مشدد  جناح 

اإلقليمية العليا بمدينة دوسلدورف 

كانوا  فيهم  املشتبه  الطاجيك  إن 

طيار  بدون  بطائرات  مهتمني 

وصنع قنابل.

ضد  هناك  األوىل  املحاكمة  وبدأت 

يف  املشتبه  الخلية  إرهابيي  أحد 

، وهو رجل 30/  انتمائهم لداعش 

عاما/ منحدر من مدينة فوبرتال.

تجاه  الصمت  فيه  املشتبه  والتزم 

االتهامات املنسوبة إليه.

ويشتبه أن املتهم كان يخطط لشن 

إرهابية  وهجمات  قتل  عمليات 

بمساعدة أشخاص آخرين. كما أنه 

متهم بتمويل اإلرهاب.

والشهر املايض شهدت أملانيا عمال 

سيارته  قاد  عراقي  نفذه  ارهابيا 

برلني  يعرب  رسيع  طريق  عىل 

حيث  االشخاص  من  عددا  ليدهس 

حالة  يف   3 بينهم  جرحر   6 اوقع 

حرجة.

وعادت املخاوف يف أوروبا والواليات 

استعادة  من  االمريكية  املتحدة 

يف  خاصة  لقوته  داعش  تنظيم 

منطقة الرشق االوسط.

وأكد مدير املركز الوطني األمريكي 

داعش  تنظيم  أن  اإلرهاب  ملكافحة 

نحو  مع  عامليا  تمدده  يواصل 

وذلك  له،  تابعا  فصيال  عرشين 

اجتثاثه من سوريا  الرغم من  عىل 

والقضاء عىل قيادييه.

لجنة  أمام  استماع  جلسة  وخالل 

النواب  مجلس  يف  القومي  األمن 

األمريكي االسبوع املايض، قال مدير 

ملكافحة  األمريكي  الوطني  املركز 

إن  ميلر  كريستوفر  اإلرهاب 

التنظيم املتطرف »أظهر مراراً قدرة 

فادحة  خسائر  من  النهوض  عىل 

املاضية  السّت  السنوات  يف  تكبدها 

من  مخصص  كادر  عىل  باالتكال 

الصفوف  من  املخرضمني  القادة 

واسعة  رسية  وشبكات  املتوسطة، 

مكافحة  ضغوط  وتراجع  النطاق، 

اإلرهاب«.

األول/ ترشين  يف  القضاء  ومنذ 

أبي  التنظيم  قائد  عىل  أكتوبر 

القادة  من  وغريه  البغدادي  بكر 

الجديد  القائد  تمّكن  البارزين، 

املوىل  الرحمن  عبد  سعيد  محمد 

إدارة هجمات جديدة بواسطة  من 

بعيدة  للتنظيم  تابعة  فصائل 

جغرافياً عن القيادة.

يف  وقع  هجوماً  التنظيم  وتبّنى 

النيجر يف التاسع من آب/أغسطس 

وأسفر عن ثمانية قتىل بينهم ستة 

عمال إغاثة فرنسيني.

وقال ميلر إن تنظيم داعش نّفذ يف 

سوريا والعراق اغتياالت وهجمات 

والعبوات  الهاون  قذائف  بواسطة 

»بوترية  يدوياً  املصنعة  الناسفة 

ثابتة«.

عملية  الهجمات  هذه  ضمن  ومن 

عن  وأسفرت  أيار/مايو  يف  نّفذت 

العراقيني  الجنود  عرشات  سقوط 

بني قتيل وجريح.

وقال ميلر إن التنظيم وّثق نجاحه 

استخدمها  فيديو  بتسجيالت  هذا 

أّن  إلظهار  الدعاية  سبيل  عىل 

منّظمني  يزالون  ال  الجهاديني 

اجتثاثهم  من  الرغم  عىل  ونشطني 

فيها  أعلنوا  التي  املنطقة  من 

»الخالفة« يف سوريا والعراق.

حالياً  يرّكز  التنظيم  إن  وأضاف 

عنارصه  من  اآلالف  تحرير  عىل 

مراكز  يف  عائالتهم  مع  املتواجدين 

يف  سوريا،  رشق  شمال  يف  اعتقال 

منّسق  دويل  مسار  أي  غياب  ظل 

للبّت بأوضاعهم.

العاملية  الشبكة  إن  ميلر  وقال 

والعراق  سوريا  خارج  للتنظيم 

»تشمل حالياً نحو عرشين فصيالً 

بني فرع وشبكة« متابعا إّن التنظيم 

يحّقق نتائج متفاوتة، لكنه يسّجل 

ما  وفق  إفريقيا،  يف  األقوى  أداءه 

أظهره هجوم النيجر.

كذلك يسعى تنظيم داعش ملهاجمة 

لكن  ميلر،  وفق  غربية،  أهداف 

تحول  اإلرهاب  مكافحة  عمليات 

دون ذلك.

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء، 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
اصابة   4724 تسجيل  اكدت  وفيما 
وشفاء  وفاة  حالة  و57  جديدة 
صحة  دائرتا  حددت  حالة،   36٨2
الجغرايف  التوزيع  والكرخ  الرصافة 

لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة لها حصلت 
»الزوراء« عىل نسخة منها: ان عدد 
امس  ليوم  املختربية  الفحوصات 
الكيل  العدد  ليصبح   ،21644 بلغت 
انه  مبينة   ،20٩٨4٨٨ للفحوصات: 
تم تسجيل 4724 اصابة جديدة و57 

حالة وفاة وشفاء 36٨2 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
عدد  اما   ،)%٨0(  261757 الكيل: 
بينما   ،3275٨0 الكيل:  االصابات 
العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد 
57141، يف حني عدد الحاالت الراقدة 
العناية املركزة: 546، وحاالت  تحت 

الوفيات الكيل: ٨6٨2.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الغني  عبد  الدكتور  الرصافة  بغداد 
اصابة   440 تسجيل  الساعدي، 
بينها  كورونا  بفريوس  جديدة 
الرصد  خالل  شخصت  اصابة   144

الوبائي.
تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 
»الزوراء« نسخة منه: ان »املؤسسات 
سجلت  الرصافة  جانب  يف  الصحية 
440 اصابة جديدة بفريوس كورونا 
موزعة كالتايل: 144 حالة شخصت 

للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 
الصحية: قطاع النهروان  56 حالة / 
قطاع بلديات االول 14 حالة / قطاع 
قطاع   / حاالت   ٩ الثاني  البلديات 
الشعب  32 حالة / قطاع االستقالل 
11 حالة/  قطاع الرصافة حالتني  / 

قطاع بغداد جديدة 20 حالة .
خالل  حالة   2٩6 ان  اىل  واشار   
 : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
مدينة الصدر 10٩ حالة محلة 543, 
 ,544 ,53٨ ,575 ,51٨ ,517 ,555
 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550 ,532
540, 557,56٩,  513, قطاع 41 , 
 ,10 قطاع   ,  47 قطاع    .  31 قطاع 
حب   ،357  ,345 السيطرة,  قرب 
البساتني، 320 , 32٨ ,331 الشعب  
27  حالة محلة 317, 337, , 335, 
 . محلة  حالة   / الزراعي,   ,  ,317
734 , قرب معرض السيارات , قرب 
حسينية ام البنني , 1٨   البلديات,/ 
, 307, 311 حي القاهرة  4 حاالت  
محلة, 502  , 504 ,  شارع فلسطني 
7 حاالت  محلة 505, 503, /االمني 
16 حالة  محلة, 731, تجاوز , 733 , 
743/  بارك السعدون   حالة واحدة  
حالة   17 الزعفرانية    /103 محلة 
 , ٩17  ,٩60  , ٩71 واحدة   محلة, 
٩64 , ٩4٩/ الكرسة  حالة واحدة / 
٩05 , ٩06 , ٩0٩ , الكرادة 25 حالة  
 ,  310  ,  31٨  ,/  ,٩05  ,٩03 محلة 
316 , قرب كص قاسم    االعظمية ٨ 
حاالت محلة, 314، الصليخ 5 حاالت 
محلة , 324 , 312  , / العبيدي  5 
الشهداء   حاالت محلة 772 , 76٨ , 

/ بغداد جديدة 1٩ حالة محاة , 704 
 , 721 . 70٩ , 706 , 701 , 71٩ ,
 ,31٩  , محلة  واحدة  حالة  البنوك 
، وبسماية  بوب الشام حالة واحدة 
واحدة  املعامل  حالة   ، واحدة  حالة 
، و الشعلة  حالة واحدة محلة 454 
، الطوبجي حالة واحدة ،  ومعسكر 
الرشيد حالة واحدة ، املنصور حالة 
واحدة محلة 611 ، وبعقوبة  حالة 
واحدة ، حي الزهراء  حالتني محلة, 
النرص  حالتني محلة  و حي   ،  757
، زيونة  حالتني محلة ,714   733 ,
,والبنوك حالة واحدة ، الدورة حالة 
واحدة  حالة  الجهاد  وحي   ، واحدة 
محلة ٨٩5 ، الوزيرية 3 حاالت محلة 
حالتني  قصور  وسبع   302  ,311
محلة 375 , السيدية 3 حاالت محلة 
محلة  حالتني  العامل  وحي    ٨27
واحدة  حالة  الخليج  حي   ،  ٨0٩
محلة 711  و الجادرية حالة واحدة 
، الحسينية حالة واحدة محلة 221  
وابو دتشري حالة واحدة ، العطيفية 

3 حاالت محلة 40٩ , 40٨.
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل«، 
الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشريا 
تويف    40175 اىل  ارتفع  لإلصابات 
اكتسب  فيما  منهم1235   لالسف  
الشفاء 3461٩  ومتبقي قيد العالج 

.»4321
ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 

االصابة  من  لحمايتهم  االجتماع 
وتقليل تفيش الوباء«.

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

االثنني واملعلن عنها امس الثالثاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 
االصابات ٩37  ان عدد  منه:  نسخة 
موزعة كاآلتي: أبو غريب 42 / ابو 
دشري 14/ االسكان ٨/ االعالم  2٩/ 
الحرية    /36 التاجي    /37 البياع  
 /47 الــدورة    /٨ الخطيب    /53
الدولعي 3 / السيدية  16/ الشالجية 
الرشطة   /1 الخامسة  الرشطة   /6
الصالحية   الشعلة  45/  الرابعة 3/ 
الطوبجي   /1٨ الطارمية    /5
العطـيـفيـة    /16 العامرية    /6

 /52 الغزاليـة   /2 العالوي   /2٩
 /57 الكاظميـة   /20 القادسيـة 
الكرخ ٩/ اللطيـفيـة 6/ املحمودية  
 /26 املنصور   /  5 املـعالـف   /65
 /25 الوشاش   /4 املواصالت  
 /17 اليـرموك   /1 اليوسفية  
 /13 الجامعة  حي   /5 جــكوك 
الخرضاء  حي   /62 الجهاد   حي 
العدل  حي   /42 العامل   حي   /14
البور  ٨/  الفرات 2/ سبع  6/ حي 
 /1 اليوسفية  صدر   /2 ســويـب 
الرشيد 7/  كرادة مريم 11/ ناحية 
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أرج�أت محكم�ة س�ودانية، ام�س الثالث�اء، 
محاكم�ة الرئي�س الس�وداني املع�زول عم�ر 
البشري و27 شخصا آخرين متهمني باالستيالء 
عىل السلطة يف انقالب 1989، إىل السادس من 

ترشين األول/أكتوبر.
وبّث التلفزيون الرسمي جلسة املحاكمة، التي 
ترأس�ها القايض عصام الدين محمد الذي قال 
“الدور القادم )جلس�ة املحاكمة( يف 6 أكتوبر 

للسري يف االجراءات”.
وكان م�ن املنتظ�ر نق�ل محاكم�ة الثالثاء إىل 

قاعة أكرب من حيث املس�احة بس�بب جائحة 
كوفيد19- وتم اقرتاح قاعة الصداقة يف وسط 
العاصم�ة لتكون بديال للقاع�ة الحالية، إال أن 

ذلك لم يحدث.
وهذه هي الجلسة الخامسة ملحاكمة املتهمني 
ال��28 بتهم�ة تنظي�م االنق�الب ال�ذي أوصل 

البشري إىل السلطة يف 1989.
وهي أول محاكمة تجري لتهم تتعلق بانقالب 

يف العالم العربي.
وح�ر الجلس�ة املتهم�ون، وع�ىل رأس�هم 
البش�ري، يف مالبس الس�جن البيضاء. ويف حال 

إدانتهم س�يواجهون عقوب�ات يمكن ان تصل 
إىل اإلعدام.

وحصل البش�ري يف انقالبه العس�كري يف 1989 
عىل دعم “الجبهة اإلسالمية القومية” بقيادة 

حسن الرتابي الذي تويف يف 2016.
والبش�ري مطلوب أيضا م�ن املحكمة الجنائية 
الدولي�ة بتهمة ارتكاب جرائم اب�ادة جماعية 
وتطه�ري عرقّي وجرائ�م ضد االنس�انية أثناء 
النزاع يف إقليم دارفور غرب البالد، الذي استمر 
أل�ف   300 1959 و2004 وأس�فر ع�ن  ب�ني 
قتيل ومالي�ني النازحني.وكان انقالب البش�ري 

الثال�ث منذ اس�تقالل الس�ودان ع�ام 1956، 
بعد انقالبني ق�ام بهما ابراهيم عبود )-1959

1964( وجعفر النمريي )1969-1985(.
وأطاح الجيش الس�وداني بالبشري يف نيسان/

ش�عبية  احتجاج�ات  عق�ب   2019 ابري�ل 
استمرت اشهرا عدة.وتتوىل الحكم يف السودان 
حالي�ا س�لطة انتقالي�ة ستس�تمر مل�دة ثالث 
س�نوات تجري بعدها انتخابات عامة.وتجري 
املحاكمة يف وقت تقدم الحكومة عىل سلس�لة 
م�ن اإلصالح�ات وأع�ادت إط�الق محادث�ات 

السالم مع املجموعات املتمردة.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أصدرت الحكومة املرصية، ممثلة 
يف وزارة الري، بيانا عاجال، تضمن 
املحافظ�ات  ملختل�ف  تحذي�رات 
التي ق�د تتعرض بع�ض أراضيها 
للغرق، نتيجة الفيضانات وارتفاع 

مناسيب املياه.
وأش�ار وزير الري املرصي، محمد 
عبد العاط�ي، إىل أنه تم اتخاذ هذا 
اإلج�راء االح�رتازى حت�ى يتمكن 
هؤالء املواطنون م�ن اتخاذ كافة 
الخط�ر  االحتياطي�ات، ويدرك�وا 
املتوقع، مؤكدا أن الحكومة تبادر 
بالتحذي�ر املبك�ر، للتقليل من أي 

خس�ائر قد تحدث، عىل الرغم من 
أن ه�ؤالء املواطن�ني مخالف�ون، 
ومتع�دون عىل ح�رم النيل، ولكن 
هدفنا هو الحف�اظ عىل أرواحهم 

وممتلكاتهم.
ووجه وزير الري املرصي رؤس�اء 
الدائم  بالتنسيق  املركزية  اإلدارات 
واملستمر مع املحافظني والجهات 
اإلج�راءات  كل  واتخ�اذ  املحلي�ة 
ارتفاع  للتعامل م�ع  االحتياطي�ة 
املناس�يب بما اليؤثر ع�ىل األرواح 
والعام�ة،  الخاص�ة  واملمتل�كات 
وكذلك تصدي كل أجه�زة الوزارة  
للتعديات واملخالف�ات عىل جميع 

املجاري املائية، وخصوصا مجرى 
نهر النيل بفرعية، وإرسال قرارات 
اإلزالة للنيابات العس�كرية التخاذ 

اإلجراءات القانونية بشأنها.
وأكد عب�د العاطي، ح�رص قطاع 
تطوير وحماي�ة نهر النيل بحرص 
جميع املساكن املخالفة التي تتأثر 
املياه واملطلوب  بإرتفاع منس�وب 
إخالؤه�ا، واتخ�اذ كل اإلج�راءات 
بش�أنها، وكذلك مراعاة اية تأثري 
ق�د يح�دث ع�ىل الج�زر النيلي�ة، 
وإع�داد تقري�ر يوم�ي ب�األرايض 
واملباني املتأثرة بارتفاع مناس�يب 

املياه.

أنقرة / متابعة الزوراء: 
أعلن�ت الرئاس�ة الرتكي�ة أن تركي�ا واليون�ان 
مستعدتان لبدء “محادثات استطالعية” بشأن 
املتوس�ط.وخالل  البح�ر  رشق  يف  خالفاتهم�ا 
مؤتم�ر عرب الفيديو جمع الرئيس الرتكي رجب 
طي�ب اردوغ�ان واملستش�ارة األملاني�ة أنغي�ال 
مريكل ورئيس املجلس األوروبي شارل ميشال، 
أكد املش�اركون بحس�ب بيان الرئاسة الرتكية 
أن “تركيا واليونان مس�تعدتان لبدء محادثات 
اس�تطالعية” يف ما يخّص رشق املتوسط حيث 
يتنازع البلدان مناط�ق يرجح انها غنية بالغاز 
الطبيعي.وأك�د اردوغ�ان خ�الل االجتماع وفق 
البي�ان، أن�ه “يجب ان يق�رتن الزخ�م الهادف 
إىل خف�ض التوت�ر واس�تخدام قن�وات الح�وار 
بإج�راءات متبادلة”.وأب�دى الرئي�س الرتك�ي 
الجمعة استعداده للقاء رئيس الوزراء اليوناني 
كريياك�وس ميتس�وتاكيس إن توافرت “النوايا 
الحسنة” من جانبه يف األزمة التي يتواجه فيها 
البل�دان يف رشق املتوس�ط.وجرت آخ�ر جول�ة 
“محادثات اس�تطالعية” بهدف حّل خالفاتهما 
تركي�ا  2016.وتتن�ازع  الع�ام  يف  املنطق�ة  يف 
واليون�ان العض�وان يف حل�ف األطليس، بش�أن 
حق�ول غاز ونفط يف رشق املتوس�ط يف منطقة 
تعت�رب أثين�ا أنها تق�ع ضمن نطاق س�يادتها.

ويف الع�ارش من أغس�طس/آب أرس�لت تركيا 

يف خط�وة جدي�دة تك�رس انتهاكاته�ا يف رشق 
املتوس�ط، س�فينة رصد زلزايل ترافقها س�فن 
حربي�ة إىل املياه بني اليون�ان وقربص. وتصاعد 
التوتر، عندما أجرى البلدان مناورات عس�كرية 
متوازية.وُوضع�ت األزم�ة ع�ىل ج�دول أعمال 
قم�ة أوروبية ُتعقد يف 24 و25 س�بتمرب/أيلول 
يف بروكس�ل، وسط ترقب لقرارات أكثر رصامة 
من قب�ل االتح�اد األوروب�ي ل�ردع االنتهاكات 
الرتكية.ويف س�ياق متصل أعلن ق�رص اإلليزيه 
أن الرئي�س الفرنيس إيمانويل ماكرون ونظريه 
الرتكي س�يتحدثان عرب الهاتف مس�اء الثالثاء 
ملناقش�ة التوتر يف رشق املتوسط.وتأتي املكاملة 
الهاتفية قبل يومني من قمة أوروبية مخصصة 
لألزم�ة يف رشق املتوس�ط وبالتزامن مع إعالن 
الرئاس�ة الرتكية أن تركيا واليونان مس�عدتان 
خالفاتهما.وب�دت  بش�أن  مفاوض�ات  لب�دء 
ترصيحات اردوغان املهادن�ة، أقل حدة ملغازلة 
ال�دول األوروبية قبل القم�ة املرتقبة والتي من 
املرج�ح أن تنبثق عنها عقوبات عىل تركيا لردع 
سلوكها االستفزازي يف منطقة املتوسط وكبح 
أنش�تطها غري القانونية يف املياه املتنازع عليها 
م�ع اليونان.وأب�دت فرنس�ا بوض�وح دعمه�ا 
لليونان بنرشها سفنا حربية وطائرات مقاتلة 
يف املنطق�ة يف مب�ادرة ش�جبها بق�وة الرئيس 

الرتكي املستاء أساسا من فرنسا.

لندن/ متابعة الزوراء:
أمر رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون 
عق�ب اجتماع�ات طارئ�ة م�ع وزراء وق�ادة 
الحكوم�ات املفوضة يف اململكة املتحدة بإغالق 
الحان�ات واملطاعم يف وقت أبكر وطلب بالعمل 
م�ن املنازل كلما أمكن ذلك يف محاولة ملواجهة 
املوجة الثانية لفريوس كورونا.وقال جونسون 
أمام الربملان عقب اجتماعات طارئة مع وزراء 
وق�ادة الحكومات املفوض�ة يف اململكة املتحدة 
إن القيود الجديدة يف إنكلرتا قد تس�تمر لس�تة 
أش�هر، بعد أن حذر علماء الحكومة من زيادة 
معدل الوفيات يف حالة عدم اتخاذ إجراء عاجل.

وأضاف: “يؤس�فني أن أق�ول إننا وصلنا، كما 
حدث يف إسبانيا وفرنسا ودول كثرية أخرى، إىل 

نقطة تحول خطرية”.وبعد أس�ابيع فقط من 
حث الن�اس عىل بدء الع�ودة إىل أماكن العمل، 
نص�ح جونس�ون موظف�ي األعم�ال املكتبية 
بالبقاء يف املن�ازل إذا كان بإمكانهم ذلك.وأمر 
بإغالق كل الحانات واملطاعم وأماكن الضيافة 
األخ�رى يف الس�اعة الع�ارشة مس�اء اعتب�ارا 
من ي�وم الخميس، مع الس�ماح فقط بتقديم 
خدم�ات الطع�ام وال�رشاب ع�ىل الط�اوالت.

وقال إنه س�يتم فرض الكمام�ات يف املزيد من 
األماكن مع فرض غرامات عىل الرشكات التي 
تنته�ك القواع�د وس�يتم االلتجاء إىل أس�اليب 
أش�د رصامة لتطبي�ق القواع�د وإنفاذها عىل 
غ�ري امللتزمني.وس�تظل امل�دارس والجامعات 

مفتوحة األبواب.

إرجاء حماكمة البشري ومتهمني آخرين إىل 6 تشرين األول

احلكومة املصرية حتذر املواطنني من الفيضانات

تركيا واليونان توافقان على بدء “حمادثات  استطالعية” 
بشأن خالفاتهما يف شرق البحر املتوسط

بريطانيا تفرض قيودا قد تستمر 6 أشهر 
ملواجهة املوجة الثانية لفريوس كورونا

خالل مؤمتر مجع اردوغان ومريكل ورئيس اجمللس األوروبي

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الجمهوري�ة، برهم صالح، خالل 
لقائه برئيس جهاز االمن الوطني، عبد الغني 
االس�دي، ام�س الثالث�اء، رضورة مالحقة 
مرتكب�ي الجرائم ترس�يخا لس�يادة الدولة، 
فيما بحث مع رئيس مجلس القضاء االعىل 
فائق زيدان حس�م ملفات الفساد ومعاقبة 

املتجاوزين عىل املال العام.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الجمهورية يف 
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان رئيس 
الجمهورية برهم صالح، اس�تقبل  يف قرص 
الس�الم ببغداد، رئيس جه�از االمن الوطني 

عبد الغني االسدي.
وأك�د الرئيس خالل اللق�اء، أهمية الحفاظ 
عىل األمن الداخيل وتوفري الحماية للمواطنني 
وممتلكاته�م، ومواصل�ة الجه�د األمن�ي يف 
مكافح�ة خاليا داع�ش اإلرهابي، ومالحقة 
مرتكبي الجرائم من قتل واختطاف واعتداء، 

ترسيخاً لسيادة الدولة وتحقيق العدالة.
االرتق�اء  أهمي�ة  ع�ىل  صال�ح  وش�دد 
بعم�ل املنظوم�ة األمني�ة وتكثي�ف الجه�د 

ب�ني  التنس�يق  وتعزي�ز  االس�تخباراتي، 
األجه�زة األمنية املختلف�ة، بما يحقق االمن 

واالستقرار يف البلد.
من جانبه، استعرض االسدي خطط الجهاز 
يف تحقيق ه�ذه األهداف، وجاهزية اعضائه 

يف مواجه�ة التحدي�ات األمني�ة املختلف�ة، 
مثمن�اً دعم رئي�س الجمهوري�ة يف االرتقاء 
بعم�ل األجه�زة األمني�ة يف س�عيها لحماية 

املواطنني.
ويف سياق اخر، ذكر املكتب االعالمي لرئاسة 

الجمهوري�ة يف بيان: ان رئي�س الجمهورية 
بره�م صال�ح، اس�تقبل يف ق�رص الس�الم 
ببغداد، رئيس مجلس القضاء األعىل القايض 
فائ�ق زيدان، وتم خ�الل اللق�اء، بحث دور 
القض�اء العراقي واس�تقالليته، يف ترس�يخ 
العدال�ة وتطبي�ق القان�ون وحس�م ملفات 
الفساد ومعاقبة املتجاوزين عىل املال العام، 
واالقتصاص من مرتكبي الجرائم املختلفة.

واضاف، انه تم التأكيد عىل أهمية االنتخابات 
مس�تلزماتها  توف�ري  ورضورة  املقبل�ة، 
الترشيعي�ة واللوجس�تية كاف�ة، وفق مبدأ 
النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتالعب، 
ويحق�ق التمثي�ل الحقيق�ي للمواطن�ني يف 
اختي�ار ممثليهم بعي�داً ع�ن أي تأثريات او 

ضغوط.
واكد رئيس الجمهورية رضورة التعاون بني 
رئاس�ة الجمهورية ومجلس القضاء األعىل 
يف اع�داد القوانني والترشيع�ات التي تصب 
يف تنفي�ذ العدالة وإحقاق الحق�وق، تعزيزاً 
لس�يادة الدول�ة يف ف�رض القان�ون وتوفري 

األمن واالستقرار للمواطنني.

رئيس اجلمهورية يؤكد لألسدي أهمية مالحقة مرتكيب 
اجلرائم ترسيخا لسيادة الدولة

بحث مع رئيس مجلس القضاء حسم ملفات الفساد ومعاقبة المفسدين

     

فلسطني تتخلى عن رئاسة جملس اجلامعة العربية اعرتاضا على التطبيع مع إسرائيل
رام الله/ متابعة الزوراء:

أبلغت دولة فلسطني األمانة العامة للجامعة 

العربي�ة، امس الثالث�اء، بقرارها التخيل عن 

رئاسة مجلس الجامعة العربية عىل املستوي 

ال�وزاري  اعرتاض�ا ع�ىل التطبي�ع اإلماراتي 

البحرين�ي م�ع ارسائيل .جاء ذل�ك يف مذكرة 

أرسلتها مندوبية فلسطني للجامعة امس .

وق�ال مص�در دبلوم�ايس عرب�ي أن مذكرة 

فلسطني س�يتم تعميمها عىل الدول االعضاء 

واتاحة الفرصة للدولة التي تليها يف الحروف 

األبجدي�ة، وهي قطر، يف تويل الرئاس�ة وذلك 

بع�د استش�ارتها إذا م�ا رغب�ت يف رئاس�ة 

املجلس .

وأعل�ن وزير الخارجية الفلس�طيني، رياض 

املالك�ي، أن فلس�طني س�تتخىل ع�ن حقها 

يف ت�رؤس ال�دورة الحالية ملجل�س الجامعة 

البحري�ن  إع�الن  ع�ىل  اعرتاض�ا  العربي�ة، 

واإلم�ارات تطبي�ع عالقاتهما م�ع إرسائيل، 

فيما اكد عدم تنازل فلسطني عن مقعدها يف 

الجامعة.

وق�ال املالك�ي يف مؤتم�ر صحف�ي: “تخ�يل 

مجل�س  ت�رؤس  يف  حقه�ا  ع�ن  فلس�طني 

الجامع�ة العربية يف دورته�ا الحالية ردا عىل 

خروج البحرين واإلمارات عن اإلجماع وعقد 

اتفاق تطبيع م�ع إرسائيل”.وأضاف: “دولة 

فلس�طني ه�ي عض�و يف الجامع�ة العربية، 

وعمل�ت م�ن أجل تعزي�ز دوره�ا ومكانتها، 

ولن تتنازل ع�ن مقعدها يف الجامعة ألن ذلك 

س�يخلق فراغا يمكن أن يولد س�يناريوهات 

مختلف�ة نح�ن يف غنى عنها يف ه�ذه املرحلة 

الحساسة”.

وشدد املالكي عىل أن “هناك دوال عربية ثابتة 

يف موقفه�ا الرافض للتطبي�ع مع االحتالل”، 

معرب�ا ع�ن أمل�ه أن تبق�ى ثابت�ة وملتزمة 

بقرارات الجامعة واملبادرة العربية.

وأكد رفض ارتباط رئاس�ة فلس�طني ملجلس 

الجامعة يف هذه “الفرتة املش�ؤومة”، مشريا 

إىل أن “ق�رار التطبيع اإلماراتي البحريني مع 

إرسائي�ل يش�كل منعطف�ا يف العم�ل العربي 

املش�رتك، والجامعة العربية، التي طال إرثها 

يف دع�م القضي�ة الفلس�طينية تواجه مأزقا 

بهذا الخصوص”.

وتاب�ع املالكي:”هن�اك بعض ال�دول العربية 

املتنف�ذة، رفضت إدانة الخ�روج عن مبادرة 

إلدان�ة  ق�رارا  وأس�قطت  العربي�ة  الس�الم 

التطبي�ع، وبالتايل ل�ن تأخذ الجامع�ة قراراً 

يف الوق�ت املنظور لصالح إدان�ة الخروج عن 

قراراتها”.

وأوضح: “لألس�ف، األمان�ة العامة للجامعة 

العربية اتخذت ق�رارا بالتغايض عن التطبيع 

اإلماراتي، وفشلت يف إصدار قرار يدين تطبيع 

العالقات مع إرسائيل، خالل االجتماع األخري 

للجامع�ة وكان اجتماع�ا عادي�ا، عق�د عىل 

مستوى وزراء الخارجية، برئاسة فلسطني، 

يف 9 سبتمرب/أيلول الجاري”.

وأضاف :”ال نريد إرب�اك عمل الجامعة بقدر 

رفضنا إرباكها لعملنا”.

اإلم�ارات  “إع�الن  أن  إىل  املالك�ي  وأش�ار 

والبحرين التطبيع، جعلنا نجد أنفسنا غرباء 

عن املش�هد ال�ذي ال يمت للع�رب أو العروبة 

بصلة، ويؤسس ملرحلة استسالم للعدو”.

وحول أم�وال املقاصة، ق�ال املالكي :”هناك 

محاوالت من االتحاد األوروبي ملعالجة األزمة 

املالية، وأوضحنا موقفنا أن أية مس�اعدة أو 

حل يجب أن يكون ضمن رشوطنا، وأن لدينا 

موقف�ا واضحا ل�ن نتن�ازل أو نرتاجع عنه، 

وأم�وال املقاصة حقنا، ونرفض دفع أي ثمن 

مقابلها”.

وأعل�ن وزي�ر الخارجية الفلس�طيني رياض 

املالكي، الثالثاء، تخيل “دولة فلس�طني” عن 

رئاس�تها ملجل�س جامع�ة ال�دول العربية يف 

دورتها الحالي�ة، احتجاجا عىل موقف أمانة 

الجامع�ة من تطبي�ع العالق�ات العربية مع 

إرسائيل.

يف  الع�رب،  الخارجي�ة  وزراء  يتوص�ل  ول�م 

اجتماعهم االفرتايض يف الدورة العادية ال�154 

ملجل�س جامعة ال�دول العربية ال�ذي عقد يف 

التاس�ع من الشهر الجاري، إىل مرشوع قرار 

بشأن اتفاق التطبيع بني اإلمارات وإرسائيل، 

والذي دعا الفلسطينيون إىل رفضه.

الع�رب  املالك�ي ق�د طال�ب نظ�راءه  وكان 

ب�”موقف رافض لهذا الخطوة، وإاّل سيعترب 

اجتماعن�ا هذا مبارك�ة للخط�وة أو تواطؤا 

معه�ا، أو غطاء لها، وه�ذا ما لن تقبله دولة 

فلسطني”.

وقد ترأست السلطة الفلسطينية التي تحظى 

بصف�ة دول�ة كامل�ة العضوي�ة يف الجامعة 

العربي�ة، ال�دورة الحالي�ة ملجل�س الجامعة 

يف الس�ابع م�ن أيلول/س�بتمرب، وتتخىل عن 

دوره�ا قب�ل انته�اء ال�دورة يف آذار/مارس 

املقبل.

وق�ال املالكي يف مؤتمر صحفي عقده يف مقر 

وزارة الخارجي�ة يف رام الل�ه “ن�ود إبالغك�م 

أن دولة فلس�طني تتخىل عن رئاس�تها لهذه 

يف  يس�جل  أن  وترف�ض  املش�ؤومة  ال�دورة 

تاريخه�ا ارتب�اط رئاس�تها به�ذا االنح�دار 

القيمي واملبدئي الذي تجىل يف اجتماع مجلس 

وزراء الخارجية األخري”.

وأضاف املالكي “لألس�ف لقد كان واضحا أن 

األمان�ة العام�ة للجامعة قد اتخ�ذت توجها 

للتغطي�ة ع�ىل ما قام�ت به اإلم�ارات، أو ما 

لحقت ب�ه رسيعا مملكة البحرين، مما عمق 

أزمة الجامعة العربية بشكل خطري”.

ووقعت كل من اإلمارات والبحرين األس�بوع 

امل�ايض اتفاقي�ات لتطبي�ع العالق�ات م�ع 

إرسائيل برعاية أمريكية.

ووص�ف االتفاق�ني بأنهم�ا “تاريخيني”، يف 

حني اعتربتهما القيادة الفلس�طينية “طعنة 

يف الظهر”.

وتوقع مس�ؤول فلس�طيني رفيع يف منظمة 

التحرير الفلس�طينية توقيع “أربع أو خمس 

دول عربي�ة أخ�رى اتفاقي�ات تطبي�ع م�ع 

إرسائيل” يف املستقبل.

وقال املالكي إن “قرارات بعض الدول العربية 

بالتطبي�ع مع دولة االحت�الل لم تناقش عىل 

أي مستوى”.

وحمل وزير الخارجية الفلسطيني املسؤولية 

وس�تقوم  قام�ت  الت�ي  العربي�ة  “لل�دول 

بذلك، وللجامع�ة العربية القومي�ة وأمانتها 

العامة”.

وطال�ب املالكي الجامع�ة العربي�ة واألمانة 

العام�ة التابعة لها “بتنفي�ذ قراراتها وإلزام 

أو ع�زل الدول التي تخرج عنها )…( وينبغي 

عدم التغ�ايض عنها”. واإلم�ارات والبحرين 

أول دولتني خليجيتني تعلنان تطبيع العالقات 

مع إرسائيل، وسبقتهما يف ذلك كل من مرص 

)1979( واألردن )1994(.

ويرى الفلسطينيون أن االتفاقني يتعارضان 

م�ع اإلجم�اع العربي ال�ذي جعل ح�ل النزاع 

اإلرسائييل الفلسطيني رشطا أساسيا إلحالل 

السالم مع الدولة العربية.

وش�هد البيت األبي�ض يف العاصمة األمريكية 

واش�نطن، يوم 15 س�بتمرب/ أيل�ول، توقيع 

اتفاقيت�ي س�الم ب�ني اإلم�ارات وإرسائي�ل، 

والبحرين وإرسائيل.

وأقام الرئي�س األمريكي دونالد ترامب حفال 

لتوقي�ع االتفاقيت�ني، بحض�ور وف�ود م�ن 

اإلمارات برئاس�ة عبد الله بن زايد، والبحرين 

برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، 

فيما ي�رأس الوفد اإلرسائييل رئيس الحكومة 

بنيام�ني نتنياهو.وأكد الرئي�س األمريكي أن 

هذا االتفاق هو أول اتفاق سالم مع إرسائيل 

ودول عربية بع�د أكثر من ربع قرن، مضيفا 

أن الكثري من الدول سوف تتبع هذا االتفاق.

أكدت عدم تنازلها عن مقعدها في الجامعة
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بغداد/ الزوراء:
تنفيذ  بدء  الثالثاء،  امس  بغداد،  أمانة  أعلنت 
العاصمة  يف  التجاوزات  إلزالة  جديدة  حملة 
الجديد وقفها بشكل  امينها  ايام من قرار  بعد 

مؤقت.
»الزوراء«  تلقته  بيان  يف  األمانة،  وقالت 
التجاوزات  إلزالة  جديدة  خطة  “أعدت  إنها 
صباح  من  بدءا  تنفذ  العاصمة  يف  واملخالفات 

اليوم االربعاء ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٠”.
باعداد خطة جديدة  الفوري  ووجهت بـ”البدء 
بكافة  تجاوزات  من  موجود  ما  مع  تتناسب 
اشكالها يف عموم العاصمة بغداد”، مشددا عىل 
“رفض التجاوزات التي شوهت منظر العاصمة 
ومشهدها الحرضي خالل السنوات السابقة”.

إزالة  “تكون  أن  رضورة  بغداد  أمني  وأكد 
ومتكاملة  مدروسة  خطة  وفق  التجاوزات 
الحق  وقت  يف  ستنطلق  الجوانب  ومتعددة 

وحقوق  بارزاق  األرضار  عدم  يضمن  وبشكل 
املواطنني”.

امس  بغداد،  امانة  اعلنت  اخر،  جانب  من 
الثالثاء، عن تجديد شبكات املاء الصايف لخمس 
الكرخ  بجانب  منها  اربعة  سكنية  محالت 

وواحدة بجانب الرصافة من العاصمة بغداد .
»الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  االمانة يف  وذكرت 
تواصل  بغداد  ماء  دائرة  مالكات  ان«  منه، 
للمحالت  الصايف  املاء  شبكات  تجديد  اعمال 
الكرخ عرب  )٨٢١ و٨٠٩ و٨١٥ و٨٠١( بجانب 
ازبست  نوع  من  القديمة  االنابيب  استبدال 
رصينة  عاملية  منايشء  من   دكتايل  بأنابيب 

وانشاء منافذ جديد للمواطنني«.
واضافت« املالكات تعمل ايضا عىل تجديد شبكة 
املاء الصايف للمحلة ٣٢١ بمنطقة الطالبية عرب 
ملنع  جديدة  باخرى  القديمة  االنابيب  استبدال 

حدوث شحة اوهدر باملاء الصايف«.

بغداد/ الزوراء:

باعادة  الثالثاء،  امس  الصحة،  وزارة  لوحت 

ارتفاع  حال  يف  الصحي  الحجر  اجراءات  اتباع 

االصابات بكورونا وعدم التزام املواطنني برشوط 

الوقاية، مشرية إىل أن ٢٠% من العراقيني يرتدون 

الكمامات.

يف  الحلفي  رياض  العامة  الصحة  مدير  وقال 

اصابات  بتسجيل  “الوصول  إن  صحفي:  حوار 

جاء  يوميا  اصابة  االف   4 تتجاوز  او  تقارب 

 ٢٠ اذ  الوقائية،  للرشوط  املواطنني  خرق  نتيجة 

مشريا  الكمامات”،  يرتدون  فقط  منهم  باملئة 

الوزارة ملواجهة  اتخذتها  التي  ان “االجراءات  اىل 

يف  الرسيرية  السعة  بتوسيع  تكمن  الوباء 

يف  الجاهز  البناء  عرب  انشئت  التي  املستشفيات 

بغداد واملحافظات”.

االصابات  من  قليلة  اعداد  “تبقي  الحلفي  واكد 

تتلقى العالج يف مستشفيات بغداد، حيث تتقارب 

املوقف  ضمن  املتعافني  مع  االصابات  اعداد 

عن  تراقب  “الوزارة  ان  مبينا  اليومي”،  الوبائي 

ومدى  املقبلة  املدة  خالل  الناس  تجمعات  كثب 

التزامهم بالتعليمات الصحية، ففي حال ارتفعت 

االصابات نتيجة العدوى سنتجه اىل اعادة تطبيق 

االعداد  بقيت  اذا  اما  الصحي،  الحجر  اجراءات 

كما عليها يف الوقت الحايل فان ذلك يعني اكتساب 

مناعة قوية لدى املجتمع وهذا ما نطمح اليه”.

واشار الحلفي اىل “انتظار انتهاء انتاج اللقاحات 

للقضاء عىل الوباء، اذ يوجد تنافس بني الرشكات 

العاملية  الصحة  منظمة  وتتوقع  للقاح،  املنتجة 

الكشف عنه نهاية هذا العام او بداية العام املقبل 

من  الرشوط  لجميع  واستيفائه  اعتماده  بعد 

ناحية التجارب الرسيرية واملأمونية”، الفتا إىل أن 

فعالية  وذا  يمثل عامال مهما  الكمامات  “ارتداء 

استخدام  عن  فضال  الفريوس،  ملواجهة  عالية 

املعقمات التي تحتوي عىل الكحول وكذلك غسل 

اليدين باملاء والصابون”. 

بينما كشف مدير الصحة العامة بوزارة الصحة 

عن  الثالثاء،  امس  األمري،  عبد  رياض  والبيئة 

الفئات املستفيدة من لقاح كورونا املزمع وصوله 

للعراق.

»العراق  إن  صحفي:  حديث  يف  األمري  عبد  وقال 

الدويل  التحالف  إىل  املنضمة  الدول  من  أصبح 

الرشكات  من  اللقاحات  يأخذ  وسوف  للقاحات 

مبينا  دولة«،   ١٥6 لـ  ستصدرها  التي  املصنعة 

هي  التحالف  هذا  سيوفرها  التي  »الكمية  أن 

السكان، وبواقع ٨ ماليني جرعة  ٢٠% من عدد 

تقريباً«.

وأضاف أن »جرع اللقاح ستكفي لتغطية الفئات 

وذوي  السن  كبار  مثل  العالية  الخطورة  ذات 

والصحية  الطبية  واملالكات  املزمنة  األمراض 

عن  نفسه  الوقت  يف  كاشفا  األمنية«،  والقوات 

والرويس،  الصيني  اللقاحني  عىل  »تحرك  وجود 

الرشكات  بقية  مع  املستمر  التواصل  عن  فضالً 

من  املتبقية  النسبة  حاجة  لتأمني  املصنعة 

السكان«.

بغداد/ الزوراء:

امس  املشرتكة،  العمليات  أعلنت 

تطهري  نتائج عملية  الثالثاء، عن 

الجزيرة(  )أسود  الغربية  املنطقة 

عىل الحدود الفاصلة ما بني قيادة 

وعمليات  الدين  صالح  عمليات 

أن  مبينًة  نينوى،  وغرب  الجزيرة 

أهداف  لتحقيق  تهدف  العملية 

عديدة.

العمليات  باسم  املتحدث  وقال 

املشرتكة اللواء تحسني الخفاجي 

)واع(:  العراقية  األنباء  لوكالة 

الدين  صالح  عمليات  »قيادة  إن 

أعتدة  عىل  العملية  خالل  عثرت 

قيادة  عثرت  فيما  وأسلحة، 

عتاد  كدس  عىل  الجزيرة  عمليات 

تم تفجريه، وكذلك قيادة عمليات 

غرب األنبار«.

العملية مهمة  أن »هذه  وأضاف، 

الستقرار قواطع العمليات السيما 

مع محاوالت اإلرهابيني استغالل 

بعض املناطق التي ال تتواجد فيها 

العراقية  الحدود  بني  أمنية  قوات 

خاللها  من  للتسلل  والسورية 

جنوب  مناطق  إىل  والوصول 

أو  الدين  صالح  شمال  أو  كركوك 

شمال دياىل«.

تمكنت  »القطعات  أن  وأضاف، 

من  مبكرة  بساعة  االنطالق  من 

املحاور  باتجاه  اليوم  هذا  صباح 

الخاصة بها لتطهري هذه املناطق، 

وكان التقاء هذه القوات يف نقطة 

العملية،  نجاح  الستكمال  معينة 

ومالحقة  مطاردة  هدفها  التي 

سكان  من  موجود  ما  وتدقيق 

هناك«. الفتا إىل أن »هذه العملية 

شمال  إىل  بالنسبة  مهمة  كانت 

بعض  تتواجد  التي  الثرثار  بحرية 

عصابات داعش اإلرهابية فيها«.

أطلقت  الجزيرة  عمليات  وكانت 

مع  بالتنسيق  مشرتكا  واجبا 

الحدود  الدين عىل  عمليات صالح 

بهدف  القيادات  بني  الفاصلة 

وتدمري  واالستقرار،  األمن  تعزيز 

أوكار اإلرهابيني.

بغداد/ الزوراء:
ألقت قوة من جهاز مكافحة اإلرهاب منتحالً لصفة 
بيان  الديوانية.وذكر  بمحافظة  الجهاز  يف  ضابط 
»بعد  منه  نسخة  »الزوراء«  تلقت  الجهاز  العالم 
ُمكافحة  جهاز  ألقى  القضائية  املوافقات  صدور 
القبض عىل شخص ينتحل صفة )ضابط(  اإلرهاب 

املواطنني بمبالغ مالية بإسم )الجهاز( داخل  ويبتز 
ُمحافظة الديوانية«.وأهاب اعالم الجهاز »باملواطنني 
اإلبالغ عن الحاالت املُشابهة عن طريق الخط الساخن 
لجهاز ُمكافحة اإلرهاب )4٥4( او الصفحة الرسمية 
املوثقة للجهاز يف الفيس بوك وسيتم التعامل مع كل 

املعلومات بمنتهى الرسية واملهنية«.

بغداد/ الزوراء:
البرصة  محافظة  رشطة  مديرية  اعلنت 
مكافحة  مفارز  ان  الثالثاء،  امس  واملنشآت، 
القبض عىل  القاء  االجرام بالبرصة تمكنت من 
بيان  الخصيب«.وذكر  ابي  قضاء  يف  متهمني   4
للمديرية ان »املتهمني يقومون بعمليات رسقة 
والدراجات  النقالة  والهواتف  السكنية  للدور 
النارية ويرتادون دارا مهجورة )خرابة( يف قضاء 
ابي الخصيب لغرض تعاطي املخدرات وتقاسم 
تشكيل  »تم  انه  البيان  املرسوقات«.وأضاف 
فريق عمل من قسم مكافحة االجرام بالبرصة 
كمني  ونصب  املعلومات  وجمع  التحري  وبعد 

يجتمعون  التي  الخرابة  الدار  من  بالقرب  لهم 
فيها، تم تفتيش املكان والقاء القبض عليهم«.

وتابع انه »بعد التعمق بالتحقيق معهم اعرتفوا 
وإصابته  امني  منتسب  بتسليب  بقيامهم 
بإطالقة نارية ورسقة مسدسه ودراجته النارية 
من  باكثر  قيامهم  عن  فضال  الوفود،  شارع  يف 
والدراجات  السكنية  للدور  رسقة  عمليات   ٥
بالتعاطي  وقيامهم  النقالة،  والهواتف  النارية 

وترويج املواد املخدرة«.
قضائيا  اقوالهم  »صدقت  انه  اىل  البيان  واشار 
قانون  من   44٣ املادة  وفق  توقيفهم  وتم 

العقوبات العراقي«.

بغداد/ الزوراء:

املحافظة  شمايل  إستباقية  عملية  تنفيذ  عن  الثالثاء،  امس  بابل،  رشطة  قيادة  أعلنت 

اىل  أشارت  فيما   ، املرتقبة  االربعينية  الزيارة  خطة  إنطالق  ُقَبْيل  الرشطة  قأيد  بارٔشاف 

االمن  استقرار  وتعزيز  القانون  لفرض  القيادة  اعتمدتها  اسرتاتيجية  تجري ضمن  انها 

باملحافظة .

وذكرت القيادة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، انه “بناًء عىل توجيهات معايل وزير 

الداخلية السيد عثمان الغانمي ، رشعت قوة مشرتكة معززة بمفارز مكافحة املتفجرات 

املهندس عيل  اللواء  قأيد الرشطة  بارٔشاف مبارش من قبل  املعلوماتية  االٔجهزة  وعنارص 

هالل الشمري ، صباح اليوم ، بتنفيذ عملية امنية استباقية يف ناحية االسكندرية وتضمنت 

عمليات تحٍر ومطاردة لعدد من املطلوبني واملشتبه بهم وتفتيش الدور املرتوكة والهياكل 

واالٔرايض الزراعية ضمن مناطق الواجب شمايل املحافظة”.

الناحية  مقربة  بمحيط  لالٔعتدة  كدس  عىل  بالعثور  أسفرت  “العملية  أن  البيان  وأضاف 

والقاء القبض عىل عدد من املطلوبني بمواد قانونية مختلفة”، مؤكدا أن “العملية متواصلة 

اسرتاتيجية  ضمن  وتجري  املرتقبة  االربعينية  الزيارة  خطة  انطالق  وخالل  قبل  وتنفذ 

اعتمدتها القيادة لفرض القانون وتعزيز استقرار االمن باملحافظة”. 

بغداد/ الزوراء:

افادت وكالة االستخبارات، امس الثالثاء، 

بالقاء القبض عىل اربعة إرهابيني وضبط 

اقضية  يف  للعتاد  وكدس  لداعش  وكرا 

)طوز خرماتو و الحويجة و امريل(.

انه  صحفي:  بيان  يف  الوكالة  وذكرت 

لقواطع  امليدانية  املتابعة  خالل  »من 

املسؤولية وتكثيف الجهد االستخباري ، 

القت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة 

بأستخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة 

ارهابيني  أربعة  عىل  القبض  الداخلية 

الطوز  قضاء  من  متفرقة  بمناطق 

ارهاب   4 املادة  احكام  وفق  مطلوبني 

اإلرهابية«،  داعش  لعصابات  النتمائهم 

يسمى  فيما  عمل  ان«احدهم  مبينة 

قاطع كركوك مفارز الرياض«.

انه »تم ضبط وكرا لعصابات  واضافت، 

عىل  بداخلة  احتوى  اإلرهابية  داعش 

ومساطر  مختلفة  ناسفة  عبوات 

ومواد  متنوع  لألسلحة  وعتاد  و  تفجري 

تم  فيما  أمريل،  قضاء  يف  لوجسيتية 

داعش  للعتاد من مخلفات  ضبط كدس 

)١٩( عىل  بداخلة  احتوى  اإلرهابية 

و  مدفع  قذيفة  و)٧(  قمعية   عبوات 

)١4( صاروخ كاتيوشا و )٧( صورايخ 

ضد الدروع«.

اإلرهابيني  إيداع  »تم  انه  اىل،  واشارت 

القانونية  اإلجراءات  التخاذ  التوقيف 

بحقهم ورفع املواد املتفجرة دون حادث 

يذكر«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النقل عن اعداد ورقة عمل 
مرتو  بمرشوع  الخاصة  الثالثية  للجنة 

بغداد.
االداري  الوكيل  ترأس  خالل  ذلك  جاء 
امس  البهاديل،  سلمان  النقل  لوزارة 
الثالثاء، االجتماع التاسع للجنة الثالثية 
املعلق،  بغداد  قطار  ملرشوع  املشكلة 
بحضور اعضائها من الوزارة ومحافظة 
ورقة  إلعداد  العاصمة،  وأمانة  بغداد 
تتعلق  التي  التفاصيل  عمل يوضح فيها 

باملرشوع .

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  ونقلت 
ان«  القول،  البهاديل  عن  منه،  نسخة 
اللجنة تدارست اخر املستجدات املتعلقة 
االطالع  بعد  املعلق،  القطار  بمرشوع 
تم  كما  املرشوع،  مسار  تعارضات  عىل 
العليا  الوزارية  للجنة  عمل  ورقة  اعداد 
ومراحلها  املرشوع  خلفية  فيها  يوضح 

املختلفة«.
عىل«  النقل  وزارة  عزم  البهاديل  واكد 
بالتحول  الكفيلة  اكمال كافة االجراءات 
و  للمرشوع  الفعيل  التنفيذ  مرحلة  اىل 

اختصار واملسافات«.

بغداد/ الزوراء:

لليوم  الشعبي  الحشد  مدفعية  مواصلة  الثالثاء،  امس  الشعبي،  الحشد  هيئة  أعلنت 

الثاني عىل التوايل دك أوكار داعش يف جزيرة كنعوص جنوب املوصل.

الحشد  “مدفعية  أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

جنوب  كنعوص  جزيرة  يف  داعش  أوكار  دك  التوايل  عىل  الثاني  لليوم  تواصل  الشعبي 

املوصل”.

وأضاف البيان أن “القصف يأتي تمهيدا القتحام الجزيرة وتطهريها من عنارص داعش 

املختبٔية فيها”.

جنوب  كنعوص  جزيرة  يف  داعش”   “ أوكار  اإلثنني،  الشعبي،  الحشد  مدفعية  ودكت 

املوصل. 

بغداد/ الزوراء:

اكد قائد عمليات البرصة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، امس الثالثاء، وجود 

االربعينية،  الزيارة  بعد  الصادق«  »الوعد  عملية  الستكمال  قتالية«  »جهوزية 

الفتا اىل وجوب الوصول اىل نقطة النهاية للقضاء عىل النزاعات العشائرية.

وقال مدنف يف ترصيحات صحفية إنه »يجب الوصول إىل نقطة النهاية للقضاء 

عىل النزاعات العشائرية«، مؤكدا »إرسال مفارز من رشطة النجدة إىل مناطق 

الدير القرنة املدينة لتعزيز التواجد األمني فيها«.

 وبشأن االجراءات االمنية خالل الزيارة االربعينية، أكد مدنف ان »الطرق املؤدية 

إىل تواجد املواكب وطريق املشاية ستغلق«، الفتا اىل »تشكيل لجنة استخبارية 

ملطاردة املطلوبني واملتورطني يف عمليات السطو املسلح«.

 وتابع بالقول »القوات األمنية عىل كامل الجاهزية القتالية لعودة الوعد الصادق 

رمزا  يعترب  املدينة  قضاء  يف  الشهداء  »ميدان  ان  مضيفا  االربعني«،  زيارة  بعد 

معنويا لألجيال القادمة«.

البلدية  واملجالس  األمنية  القوات  بني  »التنسيق  ان  اىل  العمليات  قائد  واشار   

واملحلية يف االقضية والنواحي يعزز الواقع األمني يف تلك املناطق«.

بغداد/ الزوراء:

أفاد مصدر أمني، امس الثالثاء، باعتقال 

٣ عنارص من بقايا خاليا داعش بعملية 

امنية استباقية شمايل مدينة الفلوجة .

إن   صحفي:  ترصيح  يف  املصدر  وقال 

قيادة  استخبارات  قسم  من  أمنية  قوة 

استخبارات  ومفارز  االنبار  عمليات 

لواء 4٠ واستخبارات الفوج الرابع منه 

دهم  بحملة  رشعت  العارشة  الفرقة 

استهدفت  النطاق  واسعة  وتفتيش 

مدينة  شمايل  الثانية  الجغيفي  منطقة 

 ٣ اعتقال  خاللها  تمكنت  الفلوجة، 

عناثر من بقايا خاليا ارهابيي داعش”.

استخباراتية  “معلومات  أن  وأضاف 

اعتقال  من  االمنية  القوات  مكنت 

 ،“ ارهاب   /4 املادة  وفق  املطلوبني 

نقلت  االمنية  “القوات  ان  موضحا 

امنية مشددة  اجراءات  املعتقلني وسط 

للتحقيق  االمنية  املراكز  احد  اىل 

معهما”. 

أمانة بغداد تعلن خطة إلزالة التجاوزات ابتداًء من اليوم
جددت شبكات املاء الصايف يف )٥( حمالت سكنية 

الصحة تلوح بإعادة “احلجر”: 20% فقط يرتدون الكمامات

القبض على منتحل ضابط مبكافحة اإلرهاب
 يف الديوانية 

اعتقال متهمني جبرائم سرقة وترويج املخدرات 
يف أبي اخلصيب

تنفيذ عملية إستباقية يف بابل قبيل 
إنطالق خطة األربعني 

االستخبارات تضبط وكرا لداعش يف 
صالح الدين

العمليات املشرتكة حتدد أهداف عملية أسود اجلزيرة

كشفت عن الفئات املستفيدة من اللقاح املزمع وصوله  النقل تعلن إعداد ورقة عمل خاصة 
مبشروع مرتو بغداد

مدفعية احلشد تدك اوكار “داعش”
 جنوب املوصل 

عمليات البصرة: منتلك »جهوزية قتالية« 
للقضاء على النزاعات العشائرية

اعتقال 3 إرهابيني مطلوبني يف عملية 
أمنية مشال الفلوجة    
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خالل مؤمتر الطاقة االفرتاضي 

أكدت سعيها لتوفري ختصيصات يف موازنة 2021 لتطوير املنافذ الدوالر يرتفع قليال يف األسواق 
احمللية

املركزي لإلحصاء: اخنفاض صادرات 
اخلام يف 2019 لـ83 مليار دوالر

سوق العراق لألوراق املالية 
يغلق مرتفعا

الكهرباء: عازمون على تغيري واقع الكهرباء يف العراق حنو األفضل 

بغداد/ الزوراء:
اك�دت اللجن�ة املالية النيابية، ام�س الثالثاء، أن 
مرشوع قانون املوازنة العامة للعام 2020 يأتي 
لتأمني االق�راض ورواتب املوظفني واملتقاعدين 

ألربعة أشهر.
وقال عضو اللجن�ة، ناجي السعيدي، يف ترصيح 
صحفي: إن »قانون املوازنة العامة وصل، االثنني، 
إىل رئاس�ة مجلس النواب، ول�م يرسل إىل اللجنة 
املالي�ة لالطالع ع�ى امل�واد والفق�رات ومعرفة 
األرق�ام والبيان�ات الحقيقي�ة الت�ي اعتمدته�ا 
الحكوم�ة يف موازن�ة 2020«. مردفاً أن »املوازنة 
العام�ة أصبحت واقع حال ألربعة أش�هر فقط، 
وه�ي ليس فعلية، إنما مغلفة بقانون االقراض 
املايل لتأمني ورصف رواتب املوظفني واملتقاعدين 

لألشهر األخرية للعام الحايل«.
وأضاف السعيدي أن »اإليرادات النفطية لألشهر 

األخرية بلغت مليارين و600 مليون دوالر، فضال 
ع�ن اإليرادات األخ�رى ليصبح مبل�غ اإليرادات 3 
تريليون دين�ار«. منوها إىل أن »الحكومة بحاجة 
إىل 6 تريليون و500 ملي�ون دينار عراقي لتأمني 
ورصف روات�ب املوظفني واملتقاعدي�ن يف الشهر 

الواحد«.
وكانت اللجنة املالية النيابية، قد أفصحت مؤخرا، 
ع�ن الغرض من إقرار موازنة الب�الد املالية للعام 

الجاري 2020، برغم انقضاء ثمانية أشهر.
يذكر أن ارسال املوازنة االتحادية للعام 2020، من 
قبل الحكومة اىل الربمل�ان العراقي قد تأخر جراء 
االحتجاجات الشعبية املتواصلة منذ ترشين األول 
املايض، الت�ي أدت إىل استقالة الحكومة السابقة 
برئاس�ة ع�ادل عب�د امله�دي وتحوله�ا لحكومة 
ترصي�ف أعم�ال لي�س م�ن صالحياته�ا إرسال 

مرشوع قانون املوازنة املالية إىل الربملان.

ويف وق�ت ساب�ق من ي�وم امس، كش�ف مصدر 
مطل�ع ع�ن أن وزارة املالي�ة ل�م تب�ارش برصف 
روات�ب املوظف�ني لشهر ايلول لغاي�ة اآلن بسبب 

قلة السيولة النقدية.
وق�ال املصدر يف حديث صحف�ي: إن وزارة املالية 
بانتظار اق�رار املوازنة التي تتضم�ن فيها فقرة 
اإلق�راض للميض برصف رواتب املوظفني ودوائر 

التمويل الذاتي لشهر ايلول.
وبني: أن املالية بحاج�ة اىل 3 ترليونات لتضيفها 
اىل املبالغ امل�دورة لديها لتق�وم بتوزيع الرواتب، 
كما أن اإليقاف يأتي بالتنسيق مع البنك املركزي 

العراقي.
والع�راق يعاني حالياً من صعوب�ة توزيع رواتب 
املوظف�ني واملتقاعدي�ن نتيجة انخف�اض اسعار 
النف�ط عامليا التي تعتمد عليها املوازنة االتحادية 

وبنسبة 90%.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة االستثم�ار الوطنية، 
امس الثالثاء، ع�ن منح 10 اجازات 
استثمارية إلنشاء مدينة اقتصادية 
بمساح�ة  النه�روان  يف  متكامل�ة 

2000 دونم.
وق�ال مدير دائ�رة الناف�ذة الواحدة 
وخدم�ات دائرة الناف�ذة الواحدة يف 
الهيئ�ة، سع�د العيس�اوي، يف حوار 
صحف�ي: ان “الهيئ�ة منحت عرش 
اج�ازات استثمارية إلنش�اء مدينة 
النه�روان  يف  متكامل�ة  اقتصادي�ة 
بمساح�ة 2000 دونم تضم مختلف 
والدوائي�ة  االنشائي�ة  الصناع�ات 
والغذائي�ة ضمن ع�رشة قطاعات، 
اضاف�ة اىل احال�ة م�رشوع الفندق 
ال�دويل يف الجادرية ب�رأس مال 250 

مليون دوالر، اىل جانب احالة عدد من 
مشاريع بناء املحطات الكهربائية يف 
البرصة وميسان ومرشوع سكني يف 

محافظة النجف االرشف”.
وع�د العيساوي “االستثمار العصب 

الرئي�س لتحقي�ق عائ�دات كب�رية 
للدولة موازي�ة للنفط، وتبلغ عرشة 
باملئ�ة والت�ي تذه�ب كعائ�دات اىل 
خزين�ة الدول�ة، اضاف�ة اىل ايج�ار 
املبان�ي الت�ي تستغ�ل لالستثمار”، 

كاش�فا ع�ن “تأج�ري امل�ر يف قرص 
الفاو بثالثة ماليني دينار سنويا بدءا 
من تاريخ التشغيل التجاري عى ان 

يعاد التقييم بعد خمسة أعوام”.
وأوض�ح أن “الهيئ�ة التق�وم بمنح 
تص�ل  مال�م  للمستثم�ر  االج�ازة 
بيد  القطاعية،  الجه�ات  موافق�ات 
انها فّعل�ت مؤخرا نص�ا باملادة 20 
ثاني�ا التي تش�ري اىل ان تتوىل الهيئة 
عن طري�ق النافذة الواحدة مفاتحة 
الجه�ات القطاعي�ة وع�ى الجه�ة 
 15 خ�الل  االجاب�ة  العالق�ة  ذات 
يوم�ا من تاري�خ املفاتحة، ويف حال 
عدم االجابة تع�د موافقة، ويف حال 
الرف�ض يج�ب ان يك�ون مسببا”، 
ع�ادا “قان�ون االستثم�ار يف العراق 

االفضل يف العالم العربي”. 

بغداد/ الزوراء:
دعا وزي�ر التخطيط، خال�د بتال النجم، 
امس الثالث�اء، القطاع الخاص إىل إنشاء 
مخت�ربات متخصص�ة، لفح�ص السلع 
واملنتج�ات املست�وردة، بالتنسي�ق م�ع 
الجه�از املرك�زي للتقيي�س والسيط�رة 
النوعية والهيأة العراقية لالعتماد، وهيأة 

املنافذ الحدودية.
ج�اء ذلك ل�دى ت�رؤس الوزي�ر اجتماعا 
موسعا، لبحث آليات وسبل تطوير عمل 
املنافذ الحدودية، وبحس�ب بيان املكتب 
االعالمي للوزارة، »شارك فيه، رئيس هيأة 
املناف�ذ الحدودي�ة عمر الوائ�ي، ورئيس 
الجه�از املرك�زي للتقيي�س والسيط�رة 
النوعي�ة حس�ني ع�ي داود، ومدير عام 
الهي�أة العامة للكمارك ص�ادق هويدي، 
ومدي�ر ع�ام الهي�أة العراقي�ة لالعتماد 
محم�د لطيف احمد، وعدد م�ن املديرين 

العامني يف هيأة املنافذ الحدودية«.
وأكد الوزي�ر، خالل االجتماع: ان »رئيس 
مجلس الوزراء وبع�د زيارته إىل عدد من 
املناف�ذ الحدودي�ة، وج�ه بتشكيل لجنة 

وزاري�ة، تت�وىل بح�ث اآللي�ات املمكن�ة 
لتطوي�ر واق�ع ه�ذه املناف�ذ، ومعالجة 
املش�اكل املراكم�ة الت�ي تعان�ي منها. 
مبين�ا: ان اللجنة ستق�دم تقريرها بعد 

التوصل اىل توصياتها بهذا الشأن.
 الفتا إىل: ان احدى املعالجات، هي إعطاء 
القط�اع الخاص دورا مهم�ا يف املشاركة 
بفح�ص السل�ع وامل�واد املست�وردة من 
متخصص�ة  مخت�ربات  اعتم�اد  خ�الل 
العراقي�ة  الهي�أة  قب�ل  م�ن  ومعتم�دة 
لالعتم�اد. مش�ريا إىل: ان عملي�ة تطوير 
املناف�ذ الحدودي�ة تتطل�ب تخصيصات 
مالي�ة، نعمل عى توفريه�ا من خالل ما 
يتم تخصيصه ضمن موازنة العام املقبل 
٢٠٢١، وكذل�ك تخصي�ص نسب�ة م�ن 
ايرادات املنافذ املخصص�ة للمحافظات، 
لتأهي�ل البنى التحتي�ة، يف جميع املنافذ 
الحدودية، ويف املقدمة منها املنافذ الربية 

والبحرية«.
إىل ذلك، شهد االجتماع »مناقشة عدد من 
املقرحات، قدمها املشاركون، هدفت إىل 
تطوير واقع العمل يف املنافذ الحدودية«.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت أسع�ار رصف الدوالر يف 
أسواق البورص�ة الرئيسية، فيما 
استقرت يف األسواق املحلية امس 
الكفاح  الثالثاء. وسجلت بورصة 
123.000 دينار مقابل 100 دوالر 
أمريك�ي، فيم�ا كان�ت األسعار يف 

 122.900 البورص�ة أم�س االول 
دين�ار. وكان�ت أسع�ار البي�ع يف 
محالت الصريفة باألسواق املحلية 
يف بغ�داد كاآلت�ي: سع�ر البي�ع: 
123.500 دينار ل�كل 100 دوالر. 
أما سعر الرشاء: 122.500 دينار 

لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أف�اد الجه�از املرك�زي لإلحصاء 
التاب�ع ل�وزارة التخطي�ط، امس 
إجم�ايل  بانخف�اض  الثالث�اء، 
الصادرات للنفط الخام ومنتجاتها 

لعام 2019 اىل 83.1 مليار دوالر.
وقال الجه�از يف تقرير له اطلعت 
»إجم�ايل  إن  »ال�زوراء«:  علي�ه 
الصادرات للنفط الخام واملنتجات 
النفطی�ة وامل�واد السلعی�ة بلغت 
98.2 تریلی�ون دینار لسنة 2019 
بما یعادل حوايل 83.1 ملیار دوالر 
أمريكي بنسبة انخفاض مقدارھا 
حی�ث   ،2018 سن�ة  ع�ن   2.4%
بل�غ100.7 تریلی�ون دین�ار بم�ا 
85.2 ملی�اردوالر أمريكي،  یعادل 
وبمعدل نمو مرك�ب %14.3 عن 
سن�ة 2015«. وأض�اف أن »قيمة 

الص�ادرات النف�ط الخ�ام بلغ�ت 
92.8 ترلي�ون دين�ار لسنة 2019 
دوالر  ملي�ار   78.5 يع�ادل  بم�ا 
بنسبة انخف�اض مقدارها 6.3% 
ع�ن سنة 2018 حيث بلغت 99.1 
ترلي�ون دين�ار بما يع�ادل 83.8 
ملي�ار دوالر وبمع�دل نمو مركب 
مقداره %12.9 عن سنة 2015«.

ص�ادرات  »قيم�ة  أن  إىل  وأش�ار 
 1.5 بلغ�ت  النفطي�ة  املنتج�ات 
ترلي�ون دين�ار لسن�ة 2019 بما 
يع�ادل 1.3 ملي�ار دوالر مسج�اًل 
ارتفاع�اً مق�داره 283.3 % ع�ن 
سن�ة 2018 حي�ث بلغ�ت قيم�ة 
ص�ادرات املنتج�ات النفطية 0.4 
ترليون دينار بما يعادل 0.3 مليار 
مق�داره  مرك�ب  وبمع�دل  دوالر 

%71.6 عن سنة 2015«.

 بغداد/ الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االسع�ار يف س�وق 
ام�س  املالي�ة،  ل�الوراق  الع�راق 
بنسب�ة  مرتفع�ا  الثالث�اء، 

.)0.15%(
الت�داول لسوق  وجاءت مؤرشات 
لي�وم  املالي�ة  ل�ألوراق  الع�راق 
امس كما ي�ي: بلغ ع�دد االسهم 
 )6.972.455.510( املتداول�ة 
أسهم، بينما بلغ�ت قيمة االسهم 

)6.799.822.947( دينارا. 
 ISX 60 واغل�ق م�ؤرش االسع�ار
يف جلس�ة ام�س ع�ى )478.00( 
نقطة مرتفعا بنسب�ة )0.15%( 
ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة السابقة 

البالغ )477.30( نقطة.
وت�م ت�داول اسه�م )21( رشك�ة 

من اص�ل )105( رشك�ة مدرجة 
يف الس�وق، واصبح عدد الرشكات 
املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق 
املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )23( رشكة.
وبل�غ ع�دد االسهم املش�راة من 
يف  العراقي�ني  غ�ري  املستثمري�ن 
النظام�ي )31( ملي�ون  الس�وق 
سه�م بقيمة بلغ�ت )97( مليون 
 )43( تنفي�ذ  خ�الل  م�ن  دين�ار 

صفقة عى اسهم ثالث رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م املباعة 
من املستثمرين غ�ري العراقيني يف 
الس�وق النظام�ي )315( مليون 
سهم بقيم�ة بلغت )166( مليون 
دينار من خ�الل تنفيذ 26 صفقة 

عى اسهم اربع رشكات.

اللجنة املالية: موازنة 2020 مغلفة باالقرتاض وتأمني الرواتب

التخطيط تدعو القطاع اخلاص إلنشاء خمتربات لفحص السلع املستوردة 

بغداد / الزوراء: 
ركز املؤتمر املتخصص بقطاع الكهرباء عى 
اهمية ايجاد الحلول الالزمة ألزمة الكهرباء، 
وان تتظافر جمي�ع الجهود من الوصول اىل 

الهدف. 
وزير الكهرباء، ماجد االمارة، اكد: ان املؤتمر 
مه�م، ويض�م كربي�ات الرشك�ات العاملية 
املتخصصة بهذا الشأن، وان الوزارة عازمة 

ع�ى تغي�ري واقع ح�ال الكهرب�اء اىل وضع 
افضل والجهود متواصلة بالتعاون كربيات 
الرشك�ات العاملية لتطوير واقع الكهرباء يف 
الع�راق اىل مرحلة جدي�د افضل من السابق 
وصواًل اىل اله�دف املنشود املتمثل باالكتفاء 

الذاتي«. 
واك�د عضو مجل�س ادارة اتح�اد املصارف 
العربي�ة، زي�اد خلف، يف املؤتم�ر االفرايض 

wpo  النوع�ي الذي يخص قط�اع الكهرباء
ering iraq  وال�ذي نظمت�ه رشكة فرونتري 
بواق�ع  النه�وض  رضورة  اكستشين�ج، 
انتاج وتوزيع الطاق�ة الكهربائية يف العراق 
الذي ينتظره مستقب�ل اقتصادي واعد عى 
مست�وى العالم واملنطق�ة. الفتا اىل رضورة 
ان يكون لقط�اع املصارف دور بارز يف دعم 

الجهود التي تبذل يف قطاع الطاقة.
وب�ني خل�ف رؤيت�ه تج�اه دع�م املصارف 
يف  الطاق�ة  ملستقب�ل  املالي�ة  واملؤسس�ات 
الع�راق، وسب�ل االستثمار به�ا للوصول اىل 
تفعي�ل تحقي�ق الرشاكة ماب�ني القطاعني 
الع�ام والخاص، ولتوف�ري التمويل املطلوب 
الع�راق  يف  الطاق�ة  بقط�اع  باالستثم�ار 
والتعريف بمهام عم�ل مؤسستنا املرموقة 
يف مواكب�ة التط�ورات والتح�والت الرقمية 
وامكانية املبارشة يف تطبيق انظمة الجباية 
االلكرونية وفق احدث االنظمة املتطورة . 

وتاب�ع خل�ف قائ�ال: كَن�ا ايض�ا سباقي�ني 
باالستثم�ار بش�كل كبري يف البني�ة التحتية 
والتقني�ات املتط�ورة، وذل�ك تماش�يا م�ع 
التوجه�ات واملمارسات الدولي�ة يف التحول 
نحو االقتصاد الرقمي والتكنولوجيا املالية، 
االمر الذي سيوفر العنارص املفصلية للتحول 
  )ewgovernment( اىل الحكومة االلكرونية
يف مختلف مفاص�ل الدولة بما يف ذلك قطاع 

موض�وع  ان  حي�ث  والكهرب�اء،  الطاق�ة 
الجباي�ة والتحصي�ل االلكرون�ي سيك�ون 
اسراتيجيا بالنسبة لكل املستثمرين  يف هذا 
القط�اع، وهذا ما عملنا عليه يف عام 2019، 
حيث قمن�ا باقتناء نظ�ام متكامل للجباية 
والتحصي�ل يوفر قن�وات الكرونية متعددة 
للمواط�ن العراق�ي، باالضاف�ة اىل امكانية 
ربط هذا النظام مع قاعدة البيانات الخاصة 
بالجهة الحكومية املعنية، االمر الذي يسهل 
عملية اتمت�ت التحصيل وبالت�ايل تخفيض 
الهدر والنه�وض يف واقع القطاع. مبينا: ان 
ضعف البني�ة التحتية يف موض�وع الجباية 
والتحصي�ل يش�كل اح�د اك�رب التحدي�ات 
بالنسب�ة ألي مستثمر يرغ�ب يف االستثمار 
به�ذا القط�اع، وعلي�ه فإن ما قمن�ا به من 
خ�الل االستثم�ار يف اقتن�اء افض�ل انظمة 
الجباي�ة العاملي�ة وحس�ب املعايريالدولي�ة 
وتوف�ري االنظمة الالزم�ة والبني�ة التحتية 
الشاملة والتي تعد عنرصا مؤثرا جدا لجلب 
االستثم�ارات اسوة بما ه�و مطبق يف دول 

الجوار والعالم.
وق�ال: يعد قط�اع الطاقة املتمث�ل بصناعة 
النف�ط والغ�از وقط�اع الكهرب�اء املح�رك 
العراق�ي،  لالقتص�اد  والداع�م  األس�ايس 
وتحدي�دا النفط يف العراق ال�ذي يعد العمود 
الفق�ري لإلقتص�اد العراق�ي، حي�ث تمثل 

صادرات النف�ط العراقي ما يزيد عى 85% 
م�ن إجم�ايل دخ�ل الدول�ة سنوي�اً، ويصل 
متوس�ط إنت�اج النفط  3.5 ملي�ون برميل 
يومي�اً، وعليه يق�در حجم الدخ�ل السنوي 
م�ن ص�ادرات النف�ط العراق�ي ح�وايل 50 
ملي�ار دوالر سنوي�اً ع�ى أس�اس متوسط 
سع�ر 40 دوالر للربمي�ل الواح�د، هذا وعى 
الرغ�م من ذلك فقد اثبتت تجارب الدول بأن 
االقتصادات الريعية والتي تعتمد عى النفط 
فق�ط يف تشكيل الج�زء االكرب م�ن واردات 
الدول�ة ليس لديه�ا املقدرة املالي�ة ملواجهة 

التحديات واالنتكاسات االقتصادية.  
بدور، اكد ممثل رشكة فرونتري اكستشينج، 
احمد الجار، اهمي�ة املؤتمر الذي يركز عى 
قطاع مه�م يف الع�راق ويعد حج�ر الزاوية 
لعملي�ة التنمي�ة املستدام�ة الت�ي ينشدها 
العراق، حيث تجتمع يف هذا املؤتمر كربيات 
الرشك�ات العاملي�ة م�ن اج�ل املساهمة يف 

النهوض بهذا القطاع املهم.
واضاف ان »املوتمرات االفراضية رغم انها 
حل مؤقت بسبب فاي�روس كورونا إال انها 
فرص�ة ذهبية لالجتم�اع، وعم�ل اللقاءات 
بني رشك�ات العالم والحكوم�ات ومناقشة 
الي�ات العمل دون جهد او تكاليف، كما انها 
تخترص الوقت، وبذلك تحقق اهدافا سامية 

للبلدان«.
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العدد: 83٠6 / ش/ ٢٠١9   جمهورية العراق  
التاريخ: ٢١/9/٢٠٢٠    مجلس القضاء االعى  

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

املدعى عليه ) جعفر عبد عي بستان (
م/ تبليغ بقرار حكم غيابي

بتاري�خ ٢٠١9/١٢/١٢ وبع�دد اضب�ارة ) 83٠6 / ش / 
٢٠١7 ( اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا يقيض بتصديق 
الط�الق ب�ني املدعيني( وبالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك يف 
الوقت الح�ارض حسب رشح املبلغ القضائي )مركز رشطة 
السديناوية( املبلغ )محم�د عي عجيل(، عليه تقرر تبليغك 
يف صحيفت�ني يوميت�ني بالحك�م املذك�ور اع�اله وبإمكانك 
االعراض خالل مدة عرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش 

االعالن.
القايض

سمري نارص محيسن   

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت محافظ�ة نينوى، ام�س الثالثاء، عن تدش�ني ثالثة 

منتجعات سياحية موزعة يف جانبي مدينة املوصل.
وق�ال قائممقام املوص�ل، زهري االعرج�ي، يف بيان اطلعت 
علي�ه »ال�زوراء«: ان “املنتجع�ات الثالث�ة يق�ع االول منها 
جنوب�ي املوصل عند بوابة دخول املدين�ة، والثاني يف طريق 
ش�الالت املوص�ل، والثالث بطري�ق ناحية بعشيقة ش�مال 

املوصل”.
وأض�اف االعرج�ي أن “املنتجع�ات عبارة عن م�دن العاب 
لالطفال وكافريات وصاالت لاللعاب االلكرونية ومسابح 
لالطف�ال والكب�ار”، الفت�ا اىل ان “م�دة انجازه�ا تستغرق 
نحو عام ونص�ف العام، وان مبالغ انش�اء هذه املنتجعات 

السياحية من مبالغ اعمار محافظة نينوى”. 

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البنك املركزي العراقي، امس الثالث�اء، عن بيعه أكثر 

من 190 مليون دوالر، وبمشاركة 36 مرصفا.
وبلغ�ت مبيع�ات البنك، ي�وم امس، 190 مليون�ا واكثر من 
895 الف دوالر غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1190 
دين�ار لكل دوالر.وكان�ت مبيعات البن�ك لتعزيز االرصدة يف 
الخارج عى ش�كل حواالت واعتمادات، والتي غطاها البنك 
بالكامل بسع�ر رصف بلغ 1190 دينار لكل دوالر واحد، قد 
بلغ�ت اكثر من 165 مليون دوالر. أم�ا اجمايل البيع النقدي 
فكان اكثر من 24 مليون دوالر. فيما بلغت اجمايل املبيعات 
الكلي�ة 190.895.000.فيم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن املصارف 
ال�بالغ�ة 36 مرصفا املشاركة يف م�زاد العملة بأي عروض 

لبيع الدوالر.

تدشني 3 منتجعات سياحية 
جديدة يف جانيب املوصل

بيع حنو 190 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

الكشف عن إنشاء مدينة اقتصادية متكاملة يف النهروان

بغداد/ الزوراء:
  قرر مرصف الرش�يد، امس الثالثاء، اص�دار تعليماته برويج 
املعامالت التقاعدية لكافة موظفي دوائر الحكومية املستلفني 

من مرصف الرشيد.
ووج�ه مدير ع�ام املرصف، باس�م عبد عي يوس�ف، وبحسب 
بيان رسمي، »بتقدي�م كل التسهيالت لهم بمنحهم كتاب عدم 
ممانع�ة م�ن ترويج معامالته�م، علم�ا ان التعليمات وضعها 

املرصف، وتضمنت ما يي:
١- اذا كانت السلفة بدون كفيل تقديم كفيل ضامن واذا كانت 

بكفي�ل فتستم�ر الكفالة م�ع تقديم تعه�د جديد ام�ام مدير 
الفرع.

٢- اذا تع�ذر الوفاء بالفقرة االوىل يق�دم كتاب تعهد من دائرته 
بحج�ز مبال�غ االقس�اط والفوائد م�ن مكافأة نهاي�ة الخدمة 

وتحويلها اىل الفرع.
3- تقديم وثيقة تأمني عى الحياة من احدى رشكات التأمني.

٤- تزويد الفرع املانح بنسخة الهوية التقاعدية حال صدورها 
م�ع توطني راتب�ه لدى م�رصف الرش�يد وتزويد الف�رع برقم 

البطاقة.

الرشيد يروج 
معامالت املوظفني 
املستلفني احملالني 

على التقاعد



محمد مأمون / خاص للزوراء
الجولة  املباريات  األربعاء  اليوم  تنطلق 
األوىل  املجموعتني  من  واألخرية  السادسة 
والثانية ملسابقة دوري أبطال آسيا 2020 
بنظام  تقام مبارياتها  والتي  االستثنائية 
كأس  مالعب  عىل  قطر  دولة  يف  التجمع 

العالم )2022(.
يف املجموعة األوىل، يلعب األهيل السعودي 
تمام  يف  االيراني  طهران  استقالل  مع 
الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد عىل 
الرشطة  نادي  وينتظر  )الجنوب(،  ستاد 
عىل  الصرب  بفارغ  اليوم  نتيجة  العراقي 
أمل أن يكون أول ناد عراقي يصل اىل ثمن 
)دوري  الجديد  باملسمى  املسابقة  نهائي 
أبطال آسيا( الذي بدأ بنسخة عام 2003.

حيث  بأريحية  يلعب  السعودي  األهيل 
فان  لذلك  والصدارة،  التأهل  ضمن 
الرصبي فالدان ميلويفيتش مدرب األهيل 
قد يلجأ لعدم الدفع بكل عنارص القوة يف 
فريقه خوفا من االصابات واالرهاق قبل 
دور ال 16، بسبب أن مباريات هذا الدور 
وهي  فقط،  يومان  يفصله  حيث  قريبة 
فرتة قد ال تكون كافية للظهور بمستوى 

مميز. 
 26 املقبل  السبت  يوم  األهيل  وسيلعب 
أمام   16 ال  دور  مباراة  الجاري  أيلول 
اما  سيكون  الذي  الثانية  املجموعة  ثاني 
باختاكور األوزبكي أو شباب األهيل دبي 

االماراتي.
االيراني  االستقالل  يرمي  جهته،  من 
بكل ثقله يف هذه املباراة من أجل التأهل 
كوصيف للمجموعة األوىل وليرضب موعدا 
السعودي  الهالل  نادي  آسيا  بطل  مع 
الذي ضمن صدارة املجموعة الثانية رغم 
رضبت  التي  كورونا  فريوس  عاصفة 

معظم نجوم الفريق.
األهيل  ملستوى  متابعتنا  خالل  ومن 
أن  فيبدو  االيراني،  واالستقالل  السعودي 
االستقالل أقوى نوعا ما، وأكثر جاهزية 
الثاني  الشوط  خالل  قدمه  ما  خصوصا 
أمام الرشطة يف املباراة األخرية، حيث هدد 
مرة،  من  أكثر  فاضل  باسل  أحمد  مرمى 
التعادل  بأكثر من  أن يخرج  وكاد ممكن 

ويحسم تأهله. 
للرشطة  بالنسبة  التأهل  حسابات  وعن 

فهي كبرية ويمكن اختصارها كما ييل:
1 ـ فوز األهيل. يعني تأهل الرشطة.

2 ـ التعادل. يعني تأهل الرشطة.
يعني   )1-0( بنتيجة  األهيل  خسارة  ـ   3

تأهل الرشطة.
4 ـ عدا الحسابات الثالثة أعاله، فمعناه 
وتأهل  البطولة  من  الرشطة  خروج 

االستقالل.
فاز  السعودي  األهيل  أن  بالذكر  جدير 
ستاد  عىل  أقيم  الذي  الذهاب  لقاء  يف 

الكويت  دولة  يف  الدويل(  األحمد  )جابر 
عىل االستقالل االيراني بنتيجة )1-2( يف 
مباراة كانت حافلة بالشوط األول وتقدم 
ركلة  من  املؤرش  سلمان  بهدف  األهيل 
جزاء يف الدقيقة 17، وعادل النتيجة أمري 
عاد  ثم   ،22 الدقيقة  يف  مطهري  أرسالن 
سلمان املؤرش ليحسم النتيجة يف الدقيقة 
الشوط  ذات  وشهد  األهيل،  لصالح   29
ركلة جزاء أهدرها قائد االستقالل فوريا 

غفوري يف الدقيقة 41.  

ترتيب املجموعة األوىل:
1 ـ األهيل السعودي 6 نقاط.
2 ـ الرشطة العراقي 5 نقاط.

3 ـ استقالل طهران االيراني 2 نقطتني.
بعد  رصيد  بدون  االماراتي  الوحدة  ـ   4

االنسحاب.
ويف املجموعة الثانية، تقام اليوم األربعاء 
شباب  مع  السعودي  الهالل  مباراتني، 
خودرو  وشهر  االماراتي،  دبي  األهيل 

االيراني مع باختاكور األوزبكي.

عدم  استغالل  االماراتي  األهيل  ويحاول 
بفريوس  املصابني  الهالل  نجوم  تواجد 
وقوع  وانتظار  الفوز،  لتحقيق  كورونا 
أمام  التعثر  وهو  املحظور  يف  باختاكور 

شهر خودرو االيراني
ترتيب املجموعة الثانية:

1 ـ الهالل السعودي 11 نقطة.
2 ـ باختاكور األوزبكي 8 نقاط.

3 ـ شباب األهيل دبي االماراتي 7 نقاط.
4 ـ شهر خودرو االيراني 1 نقطة.

بغداد / متابعة الزوراء
بحثت لجنة الشباب والرياضة مع االتحادات الرياضية، القوانني الرياضية التي تنتظر 
التصويت يف الربملان.وذكر بيان عن اللجنة: »ان لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب 
محمود  ارزو  والنائبة  اللجنة  رئيس  نائب  طيب  ديار  النائب  وبحضور  عليوي  عباس 
مقررة اللجنة والنائبة بيداء خرض عضوة اللجنة، عقدت يف ساعة متأخرة من ليلة أول 
أمس االثنني اجتماعاً موسعاً مع االتحادات الرياضية ملناقشة قانوني األندية واالتحادات 
الرياضية«.وأكد النائب عليوي عىل هامش االجتماع الذي عقد بقاعة الشعب يف بغداد، 
اللقاءآت  سلسلة  ضمن  جاء  الرياضية  االتحادات  مع  االجتماع  »ان  عىل:  للبيان  وفقاً 
التي تجريها اللجنة للوقوف عىل أهم املقرتحات التي يمكن تصب يف مصلحة القوانيني 
الرياضية املزمع التصويت عليها يف الفصل الترشيعي الحايل«.وأضاف البيان: »ان لجنة 
الشباب والرياضة قدمت رشحا موجزاً عن قانوني األندية واالتحادات الرياضية وأهم 
البنود التي تتضمنه ورضورة انضاجه بالشكل الذي يلبي طموح األندية واالتحادات«.

قانون  عىل  االطالع  بهدف  لجنة  تشكيل  عىل  اتفقت  الرياضية  االتحادات  »ان  وبني: 
االتحادات الرياضية وتزويد لجنة الشباب والرياضة النيابية باملقرتحات واألفكار التي 

يمكن األخذ بها وتضمينها يف القانون قبل التصويت عليه«.

يف  العراقيني  الصحفيني  نقابة  تستضيف 
األربعاء  اليوم  مساء  من  الخامسة  الساعة 
النواب  مجلس  يف  والرياضة  الشباب  لجنة 
الساطعة  األضواء  لتسليط  وذلك  العراقي 
واالتحادات  االندية  قانوني  تفاصيل  عىل 
للترشيع  سيعرضان  اللذين  الرياضية 
خالد  الزميل  وقال  قريبا.  الربملاني  واإلقرار 
الصحفيني  لنقيب  األول  النائب  جاسم 
العراقيني ورئيس االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضية أن إقامة هذه الندوة عىل حدائق 
النقابة جاءت يف ضوء ترتيبات االتفاق الذي 
عليوي  عباس  السيدين  بزيارة  مؤخرا  تم 
ونائبه   والرياضة  الشباب  لجنة  رئيس 
الصحفيني  نقابة  مقر  اىل  برواري  ديار 
واجتماعهما مع األستاذ مؤيد الالمي نقيب 
الصحفيني العراقيني من أجل إرشاك اإلعالم 
الريايض يف دائرة النقاشات واالستفادة من 
طروحات الزمالء العاملني يف مختلف وسائله 
املقروءة واملسموعة واملرئية. وأضاف الزميل 
خالد جاسم ان نقابة الصحفيني العراقيني 

السيد  من  كامل  وبدعم  دائما  السباقة 
النجاح  مستلزمات  كل  وفرت  قد  النقيب 
النعقاد تلك الفعالية املهمة كما تم االتفاق 
مع السيد مدير قناة الرياضية العراقية عىل 
ودعا  الندوة.  هذه  لوقائع  املبارش  النقل 
جاسم جميع الزمالء اإلعالميني العاملني يف 
تأكيدا  واملشاركة  الحضور  الريايض  امليدان 
منطق  وتعزيز  ترصني  يف  الفاعل  لدورهم 

القانون يف العمل الريايض.

جلنة الشباب والرياضة تبحث مع االحتادات 
الرياضية عددا من القوانني 

قانونا االندية واالحتادات الرياضية 
حتت جمهر اإلعالم الرياضي

بضيافة نقابة الصحفيني العراقيني 

بغداد / متابعة الزوراء: 
لكرة  الوطني  منتخبنا  مدرب  ألقى 
محارضة  بعيوي،  عباس  هيثم  الصاالت، 
الذي  الفردي  )التكتيك  حول  تدريبية 
اختتام  إطار  يف  الواحد(  الالعب  ينفذه 
الربنامج الثقايف للعبة كرة الصاالت الذي 
أقيم من قبل لجنة كرة الصاالت يف االتحاد 
واستمر   ،zoom برنامج  عرب  اإلماراتي 
ألقيت  متواصلة،  أشهر  أربعة  مدار  عىل 
من خالله 15 محارضة، شملت مناقشة 
واإلعالم  والتحكيم  التدريب  قضايا 
والقوانني، واألمور كافة املتعلقة باللعبة.

إبراهيم،  بن  سلمان  الشيخ  واستهل 

بالشكر  كالمه  اآلسيوي،  االتحاد  رئيس 
والقائمني  الحارضين  لكل  واالمتنان 
الذي  بالتطور  مشيدا  الورشة،  هذه  عىل 
تشهده كرة الصاالت، خصوصا يف البلدان 
واسعا  اهتماما  تويل  بدأت  التي  العربية، 

بهذه اللعبة.
عن  بعيوي،  هيثم  منتخبنا،  مدرب  وعربرّ 
سلمان  الشيخ  بتواجد  البالغة  سعادته 
اآلسيوي،  االتحاد  رئيس  إبراهيم،  بن 
وعدد من الشخصيات الخليجية املعروفة 
محارضته.  اثناء  الصاالت  كرة  لعبة  يف 
يف  الصاالت  كرة  لجنة  خطوة  مثمنا 
الندوات  هذه  اقامة  يف  اإلماراتي  االتحاد 

فيها  تواجد  والتي  واملؤتمرات  والورش 
الكثري من اإلداريني واملدربني واإلعالميني 
معربا  العربي.  الوطن  بلدان  مختلف  من 
عن أمله أن تحظى كرة الصاالت باهتمام 

أوسع.
وأضاف: ان عقد هذه الورش بهذا الحجم، 
مهما  حدثا  يعد  الراقية،  الصورة  وهذه 
يف  نجاحها  مع  خاصة  كافة،  باملقاييس 
استقطاب املدربني والحكام العرب وزيادة 
األشقاء، فضال عن  االخوي بني  التواصل 
انها تنمي العالقات بني االتحادات العربية 
الفائدة  خانة  يف  األفكار  جميع  وبلورة 

العامة.

بغداد / متابعة الزوراء
يستحوذ موهبة نادي اتحاد كلباء اإلماراتي عمار حبيب، عىل 
الساعية لضمه يف االنتقاالت  العراقية  اهتمام عدد من األندية 

الصيفية الجارية.
نيوز:  للسومرية  حديث  يف  الالعب  من  مقرب  مصدر  وذكر 
العراقية، فتحت قنوات اتصال لضم  »ان مجموعة من األندية 
اتحاد  العب  حبيب  عمار  الوسط  خط  والعب  العراقي  النجم 

كلباء اإلماراتي »العب بفئة مقيم« لضمه خالل الفرتة الحالية 
وتدعيم الصفوف«.

صانع األلعاب العراقي مثل العديد من الفرق كالعروبة والحمرية 
الذي  االذربيجاني  كاراباخ  نادي  مع  معايشة  وخاض  وكلباء 
خاض منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري األوروبي سابقا 
الدوري  أبرز املواهب يف  العمر 21 ربيعاً ويعترب من  ويبلغ من 

اإلماراتي.

كواالالمبور / متابعة الزوراء
فيما ييل تعليمات تحديد الرتتيب النهائي 
أبطال  دوري  من  املجموعات  دور  يف 

آسيا.

تشهد  الثالثة  املجموعة  أن  إىل  ويشار 
برصيد  للرتتيب  القطري  الدحيل  تصدر 
 7 مقابل  مباريات،  خمس  من  نقاط   9
وبريسيبوليس  الشارقة  من  لكل  نقاط 

و6 للتعاون السعودي.
تعادال  وبريسيبوليس  الشارقة  وكان 
 ،2-2 بنتيجة  بينهما  األوىل  املواجهة  يف 
غد  يوم  بينهما  املباراة  انتهاء  حالة  ويف 
الخميس بالتعادل وفوز أو تعادل الدحيل 
املادة  إىل  اللجوء  يتم  فإنه  التعاون،  مع 

10.5: لتحديد الرتتيب النهائي.
الفرق  ترتيب  تحديد  يتم   :  10.5 املادة 

وفق التايل حسب الرتتيب:
املادة 10.5.1 : الرصيد األعىل من النقاط 
املباريات  التي حصل عليها كل فريق يف 

بني الفرق املشاركة.
املادة 10.5.2 : يف حالة تساوي فريقني 
منافسات  انتهاء  بعد  بالنقاط  أكثر  أو 
التالية  املعايري  تطبيق  يتم  املجموعة، 
من أجل تحديد الرتتيب النهائي )حسب 

الرتتيب الوارد(

معيار املواجهات املباشرة:
10.5.2.1 : العدد األكرب من النقاط التي 
التي  املباريات  يف  عليها  الحصول  يتم 

جمعت بني األندية املعنية.
املباريات  يف  األهداف  فارق   :  10.5.2.2

التي جمعت بني األندية املعنية.
األهداف  من  األعىل  العدد   :  10.5.2.3
بني  جمعت  التي  املباريات  يف  املسجلة 

األندية املعنية

كسر التعادل.
10.5.2.4 : بعد تطبيق معيار املواجهات 
املبارشة، إذا استمر التعادل بني فريقني أو 
أكثر، يتم إعادة تطبيق معيار املواجهات 
املبارشة عىل الفرق التي استمر التعادل 
لم  وإذا  النهائي،  الرتتيب  لتحديد  بينها 
إىل  اللجوء  يتم  فإنه  التعادل،  حسم  يتم 

معيار مجموع نتائج املجموعة.

معيار جمموع نتائج اجملموعة:
جميع  يف  األهداف  فارق   :  10.5.2.5

مباريات املجموعة.
األهداف  من  األكرب  العدد   :  10.5.2.6

املسجلة يف جميع مباريات املجموعة.
الرتجيح  ركالت  إىل  اللجوء   :  10.5.2.7
أرض  عىل  الفريقني  كال  تواجد  حالة  يف 

امللعب.
النقاط  من  األقل  العدد   :  10.5.2.8
الصفراء  البطاقات  عدد  بحسب 
والحمراء التي حصل عليها كل فريق يف 
دور املجموعات )امللحق 1 من تعليمات 

البطولة(، أو
االتحاد  يمثل  الذي  النادي   :  10.5.2.9
الوطني صاحب الرتتيب األعىل يف تصنيف 

مسابقات األندية.

الدوحة / متابعة الزوراء
أن  اإليراني،  بريسبوليس  مهاجم  رسن،  بشار  العراقي،  الدويل  اعترب 
فريقه قدم مباراة جيدة أمام الدحيل القطري، رغم الخسارة بهدف يف 

الجولة قبل األخرية، من مباريات املجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.
وقال رسن، يف ترصيحات صحفية: »حاولنا الخروج بنتيجة إيجابية، 
ونحن لعبنا املباراة من البداية بحثا عن الفوز، وحسم أمر التأهل للدور 
الثاني.. واجهنا فريقا صعبا ولعب مباراة قوية«.وأضاف: »حظوظنا يف 
أيدينا، علينا أن نحقق االنتصار عىل الشارقة اإلماراتي، من أجل حسم 
املباريات  أن توايل  إىل  أن نلعب بكل قوة«.وأشار  التأهل، ويجب  بطاقة 
يؤثر سلبا عىل عملية االستشفاء، مؤكدا أن القادم يحتاج اىل جهد كبري 
من جانب جميع الالعبني، لحسم بطاقة التأهل يف ظل التشابك الكبري 

بهذه املجموعة، التي يعتربها األقوى يف البطولة.

الديوانية / متابعة الزوراء
واصل نادي الديوانية استقطابه 
أوروبا  يف  املغرتبني  لالعبني 
استيفان  الالعب  مع  بالتعاقد 

وسام سعد املحرتف يف املانيا.
وقال مدير املكتب االعالمي لنادي 
للوكالة  البرصي  عالء  الديوانية 
»ان  لالنباء:  العراقية  الوطنية 
ادارة النادي تعاقدت مع الالعب 
استيفان  املغرتب  العراقي 
املانيا،  يف  املحرتف  سعد،  وسام 
رسمي  بشكل  للفريق  لينضم 
ضمن  الديواني  األحمر  وتمثيل 

منافسات املوسم املقبل«.
استيفان  الالعب  »ان  وبني: 
يبلغ من العمر 19 سنة، ويلعب 

وجناح  األلعاب  صانع  بمركز 
مهمة  اضافة  ويعد  يمني، 

للفريق«.
وأشار اىل: »ان الالعبني أمريعيل 
أن  املؤمل  من  سعيد  وصفاء 
وصال أمس اىل الديوانية قادمني 
من أمريكا، اذ تم التعاقد معهما 
بوقت سابق لالنخراط بتدريبات 
املدرب  ارشاف  تحت  الفريق 

حازم صالح«.
وتعاقد نادي الديوانية تعاقد مع 
مستوى  عىل  محرتفني  أربعة 
عال وعدد من الالعبني العراقيني 
أوروبا  يف  املحرتفني  الشباب 
خارج  ولدوا  ممن  وأمريكا 

العراق.

الشرطة ينتظر هدية من االهلي يف لقاء اليوم امام االستقالل
دوري ابطال اسيا

»Zoom« بعيوي يلقي حماضرة فنية ملدربي كرة الصاالت العرب عرب رسن: حظوظ بريسبوليس بني 
يديه

تعليمات حتديد الرتتيب النهائي يف جمموعات دوري أبطال آسياالديوانية يتعاقد مع مغرتب جديد

عروض حملية لعمار حبيب 

6الرياضيالرياضي ضعف اختيار احملرتفني يف دورينا
اللزوراء / خاص

ان األندية الرياضية اذا أرادت أن ترفع من مسـتوى الفريق والالعب املحيل أو الدويل، فعليها أن 
تحسن التعاقد مع املحرتفني. 

ان ظاهرة جلب أسـماء غري معروفة أو ال تملك قدرات عىل تطوير العبينا هو السـائد يف األندية 
املحلية، وكأن جلب الالعب املحرتف أمر واجب.

ما شـاهدناه من أداء للرشطة يف دوري أبطال آسيا ونال استحسان الجمهور العراقي والعربي 
والنقـاد واملحللـني الرياضيني دون وجـود أي العب محرتف هـو أفضل مـن األداء قبل جائحة 
كورونـا، علما أن الفريق كان يملك العبـني محرتفني. ويف الحقيقة، انه فقط املهاجم الكونغويل 
جونيور مابوكو هو صفقة ناجحة، أما اآلخرين فكانوا أقل من مسـتوى الالعبني املوجودين يف 

نادي الرشطة.  نتمنى من األندية العراقية أن ال تستعجل يف اختيار الالعبني املحرتفني.

أصفر وأمحر
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ع�ى بعد نحو عام�ن من نهاية عق�ده مع باريس س�ان جريمان، وصل 
مس�تقبل النج�م كيليان مباب�ي إىل مفرتق ط�رق بن رغبت�ه يف الرحيل، 

وسعي اإلدارة يف حديقة األمراء النتزاع توقيعه عى عقد جديد.
ووفًق�ا لصحيفة “ليكيب” الفرنس�ية، فرغم كل ما تردد حول مس�تقبل 
مبابي، لكنه لم يطلب إطالًقا من إدارة س�ان جريمان املوافقة عى رحيله 

يف الصيف املقبل.
وأش�ارت إىل أن مس�تقبل مبابي يدور يف فلك 3 أندية ه�ي: ريال مدريد، 

وليفربول، وباريس سان جريمان.
وأوضحت أن باريس بدأ مفاوضات التجديد مع مبابي عن طريق أنتريو 

هنريكي املدير الريايض السابق، ثم استكملها خليفته ليوناردو، 
لكن الثنائي لم يصل إىل أي نتيجة ملموسة.

وقال�ت الصحيفة، إن مبابي لم يعلن عن رغبته قط يف 
البقاء مع س�ان جريمان عى امل�دى الطويل، ألنه ال 

يعرف ماذا يريد عى وجه التحديد.
وأضافت أن النجم الفرنيس انتقل إىل سان جريمان 
كي يكون خطوة وس�يطة لتحقيق حلمه باللعب 
يف ريال مدريد، ورغم أنه كان يس�تطيع االنتقال 
للمرينجي مبارشة من موناكو، لكنه أراد السري 

عى الخطة املوضوعة له بدقة.
وذكرت أنه إذا لم تحدث أزمة فريوس كورونا يف 
املوسم املايض، لتحرك ريال مدريد لضم مبابي 

يف الصيف الحايل.

ق�اد إبراهيموفيتش ميالن للفوز 
عى ضيف�ه بولوني�ا 0-2 ضمن 
املرحلة األوىل من مسابقة الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
 38( إبراهيموفيت�ش  وأثب�ت 
عام�اً( مج�دداً أن العم�ر مجرّد 
رق�م بالنس�بة  له عندم�ا ارتقى 
لعرضي�ة الفرنيس ثيو هرينانديز 
وبص�م ع�ى اله�دف األول )35( 
قب�ل أن يضيف الثان�ي من ركلة 

جزاء )51(.
وكان إب�را أب�رز نج�وم ميالن يف 
 10 بتس�جيله  الفائ�ت  املوس�م 
أه�داف خ�الل 18 مب�اراة م�ع 

الروسونريي.
وس�ار مي�الن ع�ى درب الفرق 
الكب�رية األخ�رى الت�ي حقق�ت 
االنتصار يف افتت�اح الدوري مثل 

يوفنتوس حامل اللقب ونابويل.
وكاد بولونيا أن يفتتح التسجيل 
بع�د دقيقتن من صاف�رة بداية 
الشوط األول إثر خطأ دفاعي من 
أصحاب األرض اس�تغله روبرتو 
س�وريانو بتس�ديدة قوية مرت 
بمحاذاة القائ�م بعد اصطدامها 

بأحد املدافعن. 

إبراهيموفيتش  خطورة  وظهرت 
بع�د تمري�رة داخ�ل املنطقة من 
دافي�دي كاالبريا، ف�راوغ مدافع 
بولوني�ا وس�دد بجان�ب القائ�م 
)12(، قب�ل أن يتحول الس�ويدي 
إىل مم�رر لك�رة عرضي�ة صدها 
لوك�س  البولن�دي  الح�ارس 
أم�ام  وتهي�أت  سكوروبس�كي 
الجزائ�ري ال�دويل إس�ماعيل بن 
نارص الذي أطاح بها فوق املرمى 

الخايل من حارسه )28(.
إبراهيموفيت�ش  يتأخ�ر  ول�م 
املرتب�ص داخ�ل املنطق�ة يف ه�ز 

ش�باك الفري�ق الضي�ف بعدم�ا 
م�ن  عرضي�ة  لتمري�رة  ارتق�ى 
املدافع الفرنيس هرينانديز حولها 

برأسه يف الشباك )36(.
تاب�ع مي�الن ضغطه يف الش�وط 
الثاني ع�ى أمل تس�جيل الهدف 
ع�ر  مبتغ�اه  فحق�ق  الثان�ي، 
إبراهيموفيتش الذي ترجم بنجاح 
بتس�ديدة قوية يف الزاوية اليمنى 
ركلة جزاء احتس�بها الحكم بعد 
احتكام�ه إىل تقنية حكم الفيديو 
املس�اعد “يف آي�ه آر” الحتس�اب 
خط�أ من ري�كاردو أورس�يليني 

ب�ن  ع�ى 
نارص )51(.

ة  م�ر و
أخ�رى كان 
ي  يد لس�و ا
كث�ر  أل ا

ة  ر خط�و
عر تس�ديدة قوية 

املنطقة  خ�ارج  من 
الح�ارس  صده�ا 
بس�كي  و ر سكو

 .)54(
بولوني�ا  وش�كل 

خط�راً ع�ى مضيفه 
األخ�رية،  الدقائ�ق  يف 

فه�دد مرماه عر البديل 
الدنماركي أندرياس سكوف 

أولسن بتس�ديدة بقدمه اليرسى 
من وس�ط منطقة الجزاء صدها 
الح�ارس جانلويج�ي دوناروم�ا 
)79( ال�ذي تعمل�ق مج�دداً أمام 
تسديدة نيكوال سانسوني )84(.

الحك�م مداف�ع بولوني�ا  وط�رد 
يف  دايك�س  ميتش�ل  الهولن�دي 
الدقيق�ة 88 لنيله بطاقة صفراء 

ثانية. 

حقَق مانشس�رت س�يتي انطالق�ة جيدة يف املوس�م 
الجدي�د من ال�دوري اإلنكلي�زي املمت�از بالفوز عى 
مس�تضيفه وولفرهامبت�ون بثالثة أه�داف مقابل 

هدف ضمن املرحلة الثانية من البطولة.
وجاءت بداية س�يتي قوية يف املباراة إذ أحرز هدفن 
متتالين عن طريق كيفن دي بروين من ركلة جزاء 
يف الدقيق�ة 20، وفيل فودي�ن يف الدقيقة 32، قبل أن 
يتحسن النسق الهجومي لوولفرهامبتون يف الشوط 
الثان�ي ويحرز ه�دف تقليص الفارق ع�ن طريق يف 
الدقيق�ة 78.إال أن الكلم�ة العلي�ا كان�ت يف النهاية 
لس�يتي الذي س�جل الهدف الثالث يف الثواني األخرية 
م�ن اللقاء عن طريق غابرييل خيس�وس يف الدقيقة 
جوس�يب  اإلس�باني  امل�درب  فري�ق  5+90.وغ�اب 
غوارديوال عن املرحلة األوىل للموس�م من أجل منحه 
فرص�ة التقاط أنفاس�ه بعد موس�مه املَُطول نتيجة 
وصوله اىل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث خرج 
عى يد ليون الفرنيس )3-1(، ويبدو أنه اس�تفاد من 
ه�ذه األيام اإلضافي�ة لكي يتح�ر بأفضل طريقة 

لبدء حملته نحو استعادة اللقب من ليفربول.
وكرس سيتي تقليده يف بداية املوسم، إذ لم يخرس أياً 
من مبارياته االفتتاحية للموسم الثاني عرش توالياً، 
محققاً فوزه العارش توالياً يف مس�تهل الدوري، وهو 

إنجاز لم يسبق ألي فريق آخر أن حققه.
وبدأ س�يتي مس�عاه الس�تعادة اللقب الذي توج به 
عام�ي 2018 و2019 قب�ل أن ينتزع�ه منه ليفربول 
ويحرز لقب�ه األول يف الدوري منذ 1990، مع اإلعالن 
عن إصابة العب وس�طه األملاني إيل�كاي غوندوغان 
بفريوس كورونا املس�تجد، لينضم بذلك اىل الفرنيس 
إيمرييك البورت والجزائري رياض محرز الذي شفي 

وكان حارضاً عى دكة البدالء.
كم�ا يس�تمر غي�اب اله�داف األرجنتيني س�ريخيو 
أغوي�رو لش�هرين إضافين بع�د خضوع�ه لعملية 
جراحي�ة يف ركبت�ه يف حزيران/يوني�و، فيم�ا خرس 
ال�”س�يتيزينس” جهود أحد أب�رز العبيه  يف األعوام 
األخ�رية اإلس�باني دافي�د س�يلفا املنتق�ل اىل ري�ال 
سوسييداد.وش�هدت املباراة األوىل للموسم مشاركة 
الوافد الجديد املدافع الهولندي نايثن آكي القادم من 
الخصم املحيل بورنموث بعقد لخمس�ة أعوام مقابل 

40 مليون جنيه اسرتليني.
وكانت بداية س�يتي مثالية، إذ افتتح التس�جيل منذ 
الدقيقة 20 بركلة ج�زاء نفذها البلجيكي كيفن دي 
بروي�ن بعدم�ا انتزعها بنفس�ه من املغرب�ي رومان 

سايس.
ول�م يكن وولفرهامبتون ال�ذي خرس جهود مدافعه 
الرازي�يل الجدي�د فرنان�دو مارش�ال من�ذ الدقيقة 
الخامس�ة بس�بب اإلصابة، من صدم�ة ركلة الجزاء 
حتى اهتزت شباكه بهدف ثان جاء إثر لعبة جماعية 
مميزة وسلس�لة من التمري�رات، آخرها عرضية من 
رحي�م س�رتلينغ املتوغ�ل يف الجهة الي�رسى ملنطقة 
الجزاء اىل فيل فودن فأودعها األخري ش�باك الرتغايل 

روي باتريسيو.
ورغم بعض املحاوالت م�ن الفريقن، بقيت النتيجة 
عى حالها حتى الدقيقة 78 حن أشعل فريق املدرب 
الرتغايل نونو سانتو اللقاء بتقليصه الفارق عر كرة 
رأس�ية من املكس�يكي راؤول خيمينس إثر عرضية 

من الرتغايل دانيال بودينيس.
وافتتح أس�تون فيال موس�مه يف ال�دوري اإلنكليزي 
املمت�از بالتغلب ع�ى ضيفه ش�يفيلد يونايتد بهدف 

دون رد يف إطار املرحلة الثانية من املسابقة.
وأحرز إزري كونس�ا هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 
63 فحصل الفريق عى أول ثالث نقاط له يف املسابقة، 
فيما لقي ش�يفيلد هزيمته الثانية عى التوايل، وكان 
الفريق قد خرس من وولفرهامبتون يف املرحلة األوىل 

بهدفن نظيفن.
وبع�د أن كان قاب قوس�ن أو أدن�ى يف تموز/يوليو 
امل�ايض من تودي�ع ال�دوري املمت�از الذي ع�اد اليه 
للمرة األوىل منذ موسم 2016-2015، خرج فيال من 
اختباره األول للموس�م الجديد بالنقاط الثالث بعدما 
اس�تفاد من النقص العددي يف صفوف شيفيلد الذي 
اضطر الكم�ال اللقاء بعرشة العبن منذ الدقيقة 12 
بعد ط�رد مدافعه اإليرلن�دي جون إيغ�ان بالبطاقة 

الحمراء.
وانتظ�ر صاحب األرض الذي غ�اب عن املرحلة األوىل 
بم�ا أن املباراة كانت أمام مانشس�رت س�يتي، حتى 
الدقيقة 61 لالس�تفادة من التفوق العددي وتسجيل 
هدف النقاط الثالث بكرة رأس�ية إليزري كونسا بعد 
تمري�رة بال�رأس أيضا م�ن تايرون مينغ�ز إثر ركلة 

ركنية.
وهو الفوز األول لفري�ق ال�”فيلينز” عى أرضه ضد 
ش�يفيلد من�ذ أيار/مايو 2007 حن خ�رج منترصا 
بثالثية نظيف�ة، ملحقا بضيفه هزيم�ة ثالثة تواليا 
بعد اللت�ن تعرض لهم�ا يف املرحل�ة االفتتاحية ضد 
وولفرهامبت�ون )صفر2-( ثم يف الدور الثاني لكأس 

رابطة األندية املحرتفة بركالت الرتجيح ضد برينيل.

تّوج�ِت الرومانية س�يمونا هالي�ب املصنفة 
أوىل بطل�ة ل�دورة روم�ا اإليطالي�ة يف ك�رة 
الخم�س  الرم�ري  دورات  إح�دى  امل�رب، 
الك�رى، بفوزه�ا ع�ى التش�يكية كارولينا 
بليش�كوفا حاملة لقب املوس�م املايض 6-0 
و1-2 ث�م باالنس�حاب بداع�ي االصاب�ة يف 

فخذها األيرس.
وق�ررت بليش�كوفا االنس�حاب م�ن املباراة 
النهائية بعد أن خ�رست املجموعة األوىل من 
دون مقاوم�ة صفر6-، وتخلف�ت يف الثانية 
يف  أوىل  املصنف�ة  هالي�ب،  2-1.واحتفل�ت 
ال�دورة، باللقب األول ع�ى األرض اإليطالية 
الرتابية، قائلة: “وأخرياً، بعد نهائين تمكنت 
من الف�وز باللقب”، مضيفة: “أعش�ق هذه 
ال�دورة وأنا س�عيدة ج�داً ألنن�ي أحمل هذه 

الكأس الجميلة بن يدي”.
وكرست هالي�ب )28 عاماً( بالت�ايل النحس 
بع�د  اإليطالي�ة،  ال�دورة  يف  الزمه�ا  ال�ذي 
خسارتها نهائي 2017 و2018 )كالهما أمام 
األوكرانية ايلينا سفيتولينا(، لرتفع رصيدها 

من األلقاب يف مسريتها إىل 22. 
وتابع�ت: “يف ع�ام 2013، م�ن هن�ا )روما( 

ب�دأت صع�ودي إىل مراك�ز املقدم�ة يف عالم 
كرة املرب. حينها، اس�تمتعت فعالً وكنت 
سعيدة جداً يف امللعب الني خضت الدور نصف 

النهائي. مذاك، بدأت ألعب بشكل رائع”.
وحي�ت هاليب عال�م كرة امل�رب من دون 

أن تغف�ل اإلش�ارة إىل مخاطر تفيش فريوس 
كورون�ا املس�تجد، قائل�ة: “أري�د أن اش�كر 
الجمي�ع ألن ه�ذه ال�دورة أقيم�ت بنجاح يف 
ظ�روف صعبة. ش�عرنا بأم�ان إن كان عى 
املالع�ب أو يف الخ�ارج حت�ى لو انن�ا الزمنا 

غرفنا لفرتة طويل�ة. تعاملنا مع هذا الواقع 
ألننا نحب خوض الدورات”.

وسمحت الس�لطات بإقامة مباريات نصف 
النهائ�ي والنهائ�ي إن كان عند الس�يدات أو 

الرجال بحضور ألف مشجع كحد أقىص.
وه�و الف�وز ال��14 توالي�اً لهالي�ب املتوجة 
بلقبن كبريين يف روالن غاروس وويمبلدون، 
يف سلس�لة بدأتها قبل قرار تعليق املنافسات 
جراء “كوفيد19-”، باحراز لقب دورة دبي يف 
شباط/فراير املايض وأكملتها بعد استئناف 
املنافسات بلقب دورة براغ التشيكية يف آب/

أغسطس املايض.
وحس�مت هالي�ب املجموعة االوىل بس�هولة 
بالغ�ة بفوزه�ا باألش�واط الس�تة يف م�دى 
20 دقيق�ة فق�ط، وبع�د ان تقدم�ت ع�ى 
منافس�تها 1-2 يف املجموعة الثانية، اقرتبت 
منها التش�يكية الت�ي لفت فخذه�ا برباط، 
وابلغتها ع�دم قدرتها عى اكمال املباراة بعد 
32 دقيقة.وكرست هاليب ارسال منافستها 
خمس مرات من أصل س�بع ف�رص، لتحرز 
فوزها الثامن يف 13 مواجهة بينهما، يف حن 
كرست بليشكوفا إرسال البطلة الجديدة مرة 

واحدة من أصل أربع فرص. 
وس�يعطي الف�وز بال�دورة اإليطالي�ة ع�ى 
مالعب ترابية دفعة معنوية هائلة للرومانية 
خالل خوضها غمار بطولة فرنسا املفتوحة 
ع�ى مالعب روالن غاروس الت�ي تنطلق بعد 
أس�بوع، علما أنه سبق لها أن توجت باللقب 

الفرنيس عام 2018.
يذك�ر أن هالي�ب غابت عن بطول�ة الواليات 
املتح�دة املفتوحة التي أقيمت خالل الش�هر 
الحايل، بس�بب مخاوف من جائحة “كوفيد-

.”19
من جهتها، عوضت بليش�كوفا املصنفة أوىل 
س�ابقا، يف روم�ا خيب�ة خروجها م�ن الدور 
الثاني يف بطولة فالش�ينغ ميدوز، ولكن من 
دون أن تتمكن من تتويج تألقها باالحتفاظ 

باللقب.
وقالت التش�يكية متوجه�ة إىل هاليب: “هي 
خيب�ة أمل كب�رية يل لعدم تمكني م�ن انهاء 
املباراة. ولكن سيمونا، أنِت قوية جدا، ويجب 
أن تك�ون لياقتك بنس�بة 100 باملئة من أجل 
لعب مباراة جيدة بمواجهِتك. انِت تستحقن 

اللقب”.

للفحص  موراتا  ألفارو  اإلسباني  الدويل  املهاجم  خضَع 
الطبي تمهيداً لعودته إىل يوفنتوس بطل إيطاليا يف املواسم 
أتلتيكو  من  اإلعارة  سبيل  عى  وذلك  املاضية،  التسعة 

مدريد اإلسباني.
وبعد أن كان األوروغوياني لويس سواريز مرشحاً لالنتقال 
اىل فريق “السيدة العجوز” من برشلونة اإلسباني 
رونالد  الهولندي  الجديد  املدرب  أعلمه  بعدما 
للموسم  حساباته  خارج  بأنه  كومان 
إيطاليا  بطل  خيار  وقع  املقبل، 
السابق  العبه  عى 
نتيجة  موارتا 
خر  تأ

حصول 
سواريز عى الجواز 

السفر اإليطايل.
البولندي  املهاجم  رفض  وصب 

إىل  نابويل  االنتقال من  ميليك  أركاديوس 
الدفاع  يفضل  ألنه  روما  العاصمة  فريق 

ألنه  موراتا  صالح  يف  يوفنتوس،  ألوان  عن 
من  دزيكو  إدين  البوسني  املهاجم  انتقال  عطل 

“جالورويس” اىل عمالق تورينو.
وأظهر مقطع فيديو نرشه يوفنتوس يف حساباته 
موراتا  وصول  االجتماعي  التواصل  مواقع  عى 
اىل  االثنن  أمس  أول  مساء  من  متأخر  وقت  يف 
مطار كاسييل يف تورينو حيث كان يف استقباله 

مجموعة من مشجعي يوفنتوس. 
وأظهر فيديو آخر نرشه اليويف أن الالعب خضع 
الروتيني وذلك  الطبي  الفحص  الطبي  للفحص 

تمهيداً للتوقيع عى عقد انتقاله معاراً ملوسم واحد مع خيار 
التعاقد معه نهائياً يف حزيران/يونيو 2021 مقابل 45 مليون 

يورو بحسب ما أفادت وسائل إعالم  إيطالية.
وكشفت تقارير صحفية أيضاً أن عقد ابن ال�27 عاما يتضمن 
“بيانكونريي” عى  املقبل مع  املوسم  باللعب  له  يسمح  بنداً 

سبيل اإلعارة أيضاً.
بن  ملوسمن  يوفنتوس  ألوان  عن  دافع  أن  ملوراتا  وسبق 
2016-2014 قادما من ريال مدريد، إال أن األخري َفَعَل البند 
الذي يسمح له باستعادة املهاجم الدويل الذي سجل 27 هدفا 
يف 93 مباراة خاضها بقميص “السيدة العجوز” وأحرز معه 
لقب كل من الدوري والكأس املحلين مرتن إضافة اىل لقب 

يف الكأس السوبر اإليطالية.
قرر  إذ  طويالً،  تدم  لم  امللكي  النادي  اىل  موراتا  عودة  لكن 
األخري التخيل عنه يف املوسم التايل لصالح تشيليس اإلنكليزي 
كانون  يف  أتلتيكو  الكروية  بداياته  لفريق  بعدها  أعاره  الذي 
العام نهائيا  2019 قبل أن يوقع يف صيف ذلك  الثاني/يناير 

مع “لوس روخيبالنكوس”.
وتحدثت تقارير يف إسبانيا عن أن رحيل موراتا اىل يوفنتوس 
يمهد الطريق أمام أتلتيكو للتعاقد مع لويس سواريز كالعب 
حر بعد تحريره من عقده مع برشلونة مقابل تقايض نصف 
النادي  مع  عقده  من  األخري  العام  عن  املالية  مستحقاته 

الكاتالوني بحسب ما أفادت وسائل اإلعالم.
خاللها  توج  نو”  “كامب  يف  مواسم  ستة  أمىض  أن  وبعد 
بألقاب الدوري اإلسباني أربع مرات والكأس اإلسبانية أربع 
أيضا والكأس السوبر اإلسبانية مرتن وكل من دوري أبطال 
العالم لألندية مرة  األوروبية وكأس  السوبر  أوروبا والكأس 
بعد  “بالوغرانا”  حسابات  خارج  األوروغوياني  بات  واحدة، 
لكيكي  خلفا  آب/أغسطس  منتصف  يف  كومان  مع  التعاقد 

سيتين.

7الرياضي
إصابة غوندوغان بفريوس كورونا

فضيحة لسواريز يف اختبار
 اللغة اإليطالية

اعالم الكرتوني مانشسرت سييت يتخطى وولفرهامبتون وبداية موفقة ألستون فيال

هاليب حترز لقب روما  بعد انسحاب بليشكوفا

أعلَن نادي مانشسرت سيتي اإلنكليزي عن إصابة العبه األملاني 
إيلكاي غوندوغان بفريوس كورونا املس�تجد.وأكد مانشس�رت 
سيتي أن الالعب س�يخضع خالل األيام ال�10 القادمة، للعزلة 
الذاتية، وفق�اً لروتوكول الدوري اإلنكلي�زي املمتاز، وحكومة 
اململك�ة املتحدة.وختم س�يتي: “إن جميع العامل�ن يف النادي 
يتمنون الشفاء لالعب”.وسبق لالعَبن من صفوف “سيتيزنز” 
أن أصيبا بفريوس كورونا يف وقت س�ابق هما مدافعه الفرنيس 
ايمريي�ك البورت وجناح�ه الجزائ�ري رياض محرز.ويس�تعد 
فريق املدرب اإلس�باني بيب غوارديوال ملواجهة وولفرهامبتون 
الثاني�ة م�ن  يف ظه�وره األول ه�ذا املوس�م ضم�ن املرحل�ة 

الريمريليغ.

كش�َف تقرير صحفي، ع�ن فضيحة للويس س�واريز مهاجم 
برش�لونة، يف أثن�اء أداء اختب�ارات الحص�ول عى جواز س�فر 

إيطايل.
وكان س�واريز ق�د اجتاز اختب�ارات اللغة اإليطالي�ة منذ أيام، 
تمهيًدا للحصول عى الجنسية واالنضمام إىل يوفنتوس، قبل أن 

تنهار الصفقة مؤخرًا.
ووفًقا لصحيفة “ال ريبوبليكا”، فإنه تم الكش�ف عن مخالفة 

سواريز للقواعد يف أثناء أداء اختبارات اللغة اإليطالية.
وأش�ارت إىل أن�ه تم الكش�ف عن معرفة س�واريز بكل أس�ئلة 
االختب�ار قبل الق�دوم إىل إيطاليا، لتس�هيل حصوله عى جواز 

سفر إيطايل.
وأوضح�ت أن مكت�ب املدعي الع�ام يف بريوجيا، فت�ح تحقيًقا 
بش�أن الواقع�ة، بعدما ت�م االتفاق عى األس�ئلة مس�بًقا بن 

املسؤولن وسواريز.
يذك�ر أن يوفنت�وس ليس لدي�ه أماكن خالي�ة يف القائمة لضم 
العب�ن من خارج االتحاد األوروبي، لذلك تم حث س�واريز عى 

إجراء اختبارات الحصول عى الجنسية اإليطالية.

موراتا يعود اىل يوفنتوس قادما من أتلتيكو على سبيل االعارة 

مفكرة الزوراء

مستقبل مبابي يدور يف فلك 3 أندية

إبراهيموفيتش يقود ميالن للفوز على بولونيا
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تبون يرفض االتهامات الدولية باستهداف حرية التعبير في الجزائر

بعقوبة / نينا:
 اعلَن فرع نقابة الصحفيني يف دياىل عن تش�كيل رابطة الخريجني الش�باب لدعم 

العمل االعالمي يف املحافظة .
وقال ساجد املهداوي رئيس الفرع ملراسل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا 
/:” تنفيذا لتوجيهات نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي تم تش�كيل رابطة 
الخريجني الشباب برئاسة الدكتور عيل الشمري و / 4 / اعضاء جدد من خريجي 

كليات االعالم، من اجل تطوير العمل الصحفي لرشيحة الشباب يف املحافظة”.
واضاف :” ان الرابطة س�تعمل وفق خطة ممنهجة، عىل تنظيم دورات تطويرية 
لخريجي كليات االعالم، بهدف اكمال مسرية العمل املهني بكل حيادية ومصداقية 
“، مبينا :” ان الفرع س�لم / 60 / هوية ص�ادرة من نقابة الصحفيني العراقيني 
املركز العام للذين تم ترويج معامالت انتمائهم للنقابة من الحاصلني عىل شهادة 

البكالوريوس يف االعالم “.

الكوت/نينا:
 نظ�م ف�رع نقابة الصحفيني يف واس�ط احتفالي�ة عىل قاعة املكتب�ة املركزية يف 
الكوت، احتفاء بحصول وجبة جديدة من من خريجي كليات االعالم عىل عضوية 

النقابة.
وق�ال رئيس الفرع ماجد العتابي ملراس�ل الوكالة الوطنية العراقية لألنباء/نينا/ 
ان :” هذه االحتفالية جاءت يف ضوء املبادرة التي اطلقها رئيس اتحاد الصحفيني 
الع�رب نقيب الصحفيب�ن العراقيني مؤيد الالم�ي والهادفة الحتض�ان الطاقات 
الش�بابية من خريجي كليات اإلعالم وفس�ح املجال امامها  لتاخذ دورها الريادي 
يف خدم�ة املجتمع ، حي�ث تم قبول عضوية /140/ زمي�ال ومنحهم هوية نقابة 

الصحفيني العراقيني كوجبة اوىل “.
وأضاف:” ان هناك تنس�يقا مس�تمر ا مع إدارة الحكومة املحلية لش�مول جميع 

الصحفيني بتوزيع قطع األرايض السكنية يف مركز الكوت وباقي االقضية “.

اجلزائر/ متابعة الزوراء:  
اعّد الرئيس الجزائري عبداملجيد 
منظم�ة  حمل�ة  أن  تب�ون 
“مراسلون بال حدود” للتضامن 
مع مراسلها يف الجزائر الصحفي 
املسجون خالد درارني، محاولة 

ل�“رضب استقرار الجزائر”.
خ�الل  تب�ون  كالم  وج�اء 
لق�اء صحف�ي م�ع صحيفت�ي 
“الخ�ر” و”لوس�وار دالجريي” 
الجزائريت�ني، يف س�ياق اإلجابة 
عىل س�ؤال ع�ن س�جن درارني 
مدي�ر موق�ع “قصب�ة تريبون” 
منظم�ة  ومراس�ل  اإلخب�اري 
غ�ري  ح�دود”  ب�ال  “مراس�لون 
 5 ”ت�ي.يف  وقن�اة  الحكومي�ة 

العاملية”.
محاكم�ة  فص�ول  وتج�اوزت 
درارن�ي ح�دود الجزائر بس�بب 
حمل�ة التضامن ال�دويل من قبل 
معني�ة  ومنظم�ات  صحفي�ني 

بحري�ة اإلعالم، فتح�ول درارني 
إىل رمز لنض�ال حرية الصحافة 
يف الجزائ�ر، والس�يما أن�ه أح�د 
أب�رز وج�وه الح�راك الش�عبي، 
وتريد السلطات الجزائرية إبقاء 

قضيته يف اإلطار املحيل. 
وقال تبون يف هذا الخصوص إنه 
ال يمكن الحديث عن عدم وجود 
حرية تعبري يف الجزائر “بس�بب 

شخص قضيته ال تتعلق بمجال 
الصحاف�ة وال توج�د أي وثيقة 
رس�مية ترب�ط ه�ذا الش�خص 
بالقن�اة الت�ي ادع�ى أن�ه يعمل 
فيها”.ويكرر ترصي�ح تبون ما 
ذك�ره املتحدث باس�م الحكومة 
وزي�ر االتص�ال عم�ار بلحيمر، 
عندما ق�ال إن “درارني ال يملك 
أي بطاق�ة صحفي ولم يس�بق 

ل�ه أن قدم طلب�ا للحصول عىل 
ترخي�ص للعمل كمراس�ل ألي 

قناة أجنبية”.
وتحدث الرئي�س الجزائري عن 
واق�ع حرية التعب�ري يف الجزائر 
معترا أنه لم يتم املس�اس بها، 
قائ�ال “لق�د س�بق يل التط�رق 
التعب�ري  حري�ة  موض�وع  إىل 
يف الجزائ�ر وقل�ت ه�ل هن�اك 
دول�ة يف العالم بحج�م الجزائر 
لديه�ا 180 جري�دة يومية وما 
يق�ارب 8500 صحف�ي، فضال 
ع�ن تدعي�م ورق الطباعة من 
الدول�ة واس�تفادة هذه  ط�رف 
الجرائ�د م�ن اإلش�هار، لتجد يف 
النهاية كتابات كلها سب وشتم 

ومساس باألمن العمومي”.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك، “لم 
يتم املساس بهم )بالصحافيني( 

أو معاقبتهم تجاريا”.
الع�ام  األم�ني  رد  جهت�ه،  م�ن 

بالح�دود”،  ل�”مراس�لون 
كريستوف دولوار، يف ترصيح أن 

“هذه االتهامات كاذبة”.
وقال “نحن نعمل يف الجزائر كما 
يف أي دول�ة أخ�رى عىل أس�اس 
مبادئ نداف�ع عنها يف كل مكان 
بم�ا فيها يف فرنس�ا” حيث مقر 

املنظمة.
محكم�ة  أص�درت  والثالث�اء 
االستئناف ملجلس قضاء الجزائر 
حكما قاسيا بالسجن ملدة عامني 
مع النفاذ يف حق الصحفي خالد 
درارني، املعتقل منذ 29 مارس، 
بالوح�دة  “املس�اس  بتهمت�ي 
ع�ىل  والتحري�ض  الوطني�ة 

التجمهر غري املسلح”.
وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة 
السياس�ية ع�ر صفحت�ه عىل 
فيس�بوك ون�رش بي�ان لتحالف 
أحزاب م�ن املعارض�ة يدعو إىل 

اإلرضاب العام.

الرباط/ متابعة الزوراء: 
قال�ِت منظمة “هيوم�ن رايتس ووت�ش”، إن 
الس�لطات املغربي�ة س�جنت عم�ر ال�رايض، 
صحف�ي وناش�ط معارض، بتهمة التجس�س 

وتهم أخرى تبدو مبنية عىل أسس ضئيلة. 
التحقي�ق القضائ�ي مع�ه، يث�ري ش�كوك بأن 
الس�لطات تيسء اس�تخدام النظ�ام القضائي 
إلسكات أحد األصوات املنتقدة القليلة املتبقية 

يف اإلعالم املغربي.
ويواج�ه ال�رايض )34 عام�ا(، املس�جون منذ 
29 يوليو/تم�وز، عقوبة تصل إىل 10 س�نوات 
يف الس�جن إذا تمت إدانته. قضية “التجسس” 
املثارة ضده ترتكز أساس�ا عىل عمله الصحفي 
وعىل أبحاث أجراها بموجب عقود مع رشكات 
أجنبية. نفى الرايض جميع التهم املوجهة إليه، 
بم�ا يف ذل�ك تهمة اغتصاب ناجم�ة عن عالقة 
قال إنه�ا كانت رضائي�ة. املرأة الت�ي اتهمته، 
والت�ي تحدث�ت علنا، له�ا الحق يف أن ُيس�تمع 
إليه�ا وأن ُتحرتم، ولها الح�ق، مثل الرايض، يف 

إجراءات قضائية عادلة.
قال إري�ك غولدس�تني، مدير الرشق األوس�ط 
وش�مال أفريقي�ا باإلناب�ة يف هيوم�ن رايتس 
ووت�ش: “م�ن الواض�ح اآلن أن جه�از الحكم 
يف املغ�رب أصبح يعتمد عىل توجي�ه تهم تبدو 
وهمية إىل صحفيني معارضني، كأسلوب لخنق 
االنتق�ادات. تهم�ة التجس�س، وسلس�لة من 
التهم األخ�رى املوجهة إىل عم�ر الرايض، تبدو 

ملفقة إلسقاطه”.
ونرش الرايض، وهو صحف�ي حائز عىل جائزة 
يف التحقي�ق االس�تقصائي وناش�ط حقوقي، 
مقاالت حول فساد املس�ؤولني وحول استيالء 
ُمضارب�ني ع�ىل أراٍض جماعي�ة، كم�ا تعاون 

كمراسل مع وسائل إعالم مغربية ودولية.
قابل�ت هيوم�ن رايت�س ووت�ش ال�رايض قبل 
اعتقال�ه، وكذل�ك وال�ده، ومحامي�ه اإلثن�ني، 
وثالثة م�ن زمالئه، وأربعة ش�هود يف واقعتني 

ُيحاك�م بس�ببها، وع�دد م�ن أعض�اء اللجنة 
الداعم�ة له. قرأت كذلك هيومن رايتس ووتش 
تقاري�ر إخبارية عديدة ُن�رشت يف مواقع يقال 
إنها مقربة من أجهزة األمن، بما يف ذلك تقارير 
يبدو أنه�ا عرضت قضية الرايض الجنائية كما 

ُقّدمت لقايض التحقيق.
ليس�ت ه�ذه امل�رة األوىل التي تس�تهدف فيها 
الس�لطات ال�رايض. يف ديس�مر/كانون األول 
2019، س�جنته محكمة لفرتة وجيزة بس�بب 
تغريدة انتقد فيها قاضي�ا. يف يونيو/حزيران، 
أف�ادت “منظم�ة العف�و الدولي�ة” أن الهاتف 
الذك�ي للرايض ت�م اخرتاقه بواس�طة برمجية 
تجس�س قوي�ة ق�ال مطّوره�ا إن�ه يبيعه�ا 
للحكوم�ات فق�ط. نف�ت الس�لطات املغربية 
بش�دة هذا االته�ام، رغم أن محكم�ة مغربية 
وافق�ت يف أواخ�ر 2017 ع�ىل التنص�ت ع�ىل 
هات�ف الرايض.ابتداء م�ن 26 يونيو/حزيران 
2020، تم استدعاء الرايض من طرف الرشطة 
القضائي�ة، وال�درك، والنياب�ة العام�ة ل�� 12 
جلس�ة اس�تنطاق، تراوحت مدة كل منها بني 
س�ت وتسع س�اعات. تطرقت االس�تنطاقات 
إىل اتهام�ات عدي�دة، بما فيه�ا تقديم الرايض 
“خدمات اس�تخباراتية” مزعوم�ة لحكومات 
ورشكات ومنظم�ات أجنبي�ة. نرشت وس�ائل 
إع�الم مقربة م�ن أجهزة األم�ن، ومتخصصة 
يف تش�ويه س�معة املعارضني، مق�االت عديدة 
تسب الرايض، ووالديه، وأصدقائه، ومسانديه، 
حيات�ه  ح�ول  مزعوم�ة  تفاصي�ل  وتكش�ف 
الخاص�ة، وُتلِمح )صائب�ة( إىل تاريخ اعتقاله 
قب�ل حدوث�ه. واح�د من تل�ك التقاري�ر، الذي 
كشف تفاصيل تحقيق الرشطة بشأن الرايض، 
كان متاح�ا لفرتة وجيزة عىل اإلنرتنت، قبل أن 
ُيحذف معظم محتواه. حصلت هيومن رايتس 
ووت�ش عىل النس�خة األصلية للتقرير بش�كل 
PDF.وق�ال إدري�س ال�رايض، وال�د عم�ر، ل� 
هيومن رايتس ووتش إن استنطاقات الرشطة 
الش�ديدة الكثاف�ة وحملة التش�هري الرشس�ة 

كان�ت بمثاب�ة “تعذيب نف�يس” البن�ه، وقدم 
ش�هادة من طبيب نفساني بتاريخ 28 يوليو/

تموز، تشهد بأن الحالة النفسية لعمر تفرض 
علي�ه أن يقف من العمل مل�دة 30 يوما، ترسي 

عىل الفور. اعتقلته الرشطة يف اليوم التايل.
وقال محاميا الرايض ل� هيومن رايتس ووتش 
إن موكلهم�ا ُوض�ع رهن الحب�س االحتياطي 
يف 29 يوليو/تم�وز من قبل ق�ايض التحقيق، 
الذي علل قراره ب�”خطورة األفعال اإلجرامية، 
واملس بالنظام العام، وتوفر وس�ائل اإلثبات”. 
طع�ن الدف�اع يف ق�رار ق�ايض التحقي�ق يف 2 
س�بتمر/أيلول، بداف�ع أن الحبس االحتياطي 
ص للحاالت االستثنائية، استنادا  يجب أن يخصَّ
للدس�تور والقوان�ني املغربية، وكذل�ك “العهد 
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياس�ية”. 
رفض القايض طلب اإلفراج املؤقت عن الرايض 

يف 3 سبتمر/أيلول.
قضي�ة الوكيل الع�ام ضد الرايض تس�تند عىل 
م�ا يب�دو إىل تب�ادل رس�ائل نصية بين�ه وبني 
دبلومايس أجنبي، وعق�ود مع رشكات أجنبية 
لالستشارات االقتصادية وّقعها الرايض إلجراء 
أبحاث داخل املغرب، وبحث صحفي حصل عىل 
منحة إلنجازه بشأن األثر االجتماعي لعمليات 

نزع امللكية ألرايض جماعية.
بن�اء عىل نتائج الرشطة، يع�ّد الوكيل العام أن 
أنشطة الرايض تنتهك الفصل 191 من القانون 
الجنائ�ي املغرب�ي، ال�ذي ينص عىل م�ا يأتي: 
“يؤاَخذ بجريمة املس بسالمة الدولة الخارجية 
كل م�ن ب�ارش اتص�االت م�ع عم�الء س�لطة 
أجنبي�ة، إذا كان الغ�رض منه�ا أو نت�ج عنها 
إرضار بالوض�ع ... الدبلومايس للمغرب”. يعّد 
الوكيل العام أن أنشطة الرايض تستدعي أيضا 
تهما بموج�ب الفصل 206، الذي ينص عىل ما 
ييل: “يؤاَخذ بجريمة املس بالس�المة الداخلية 
للدولة ... من تس�لم ... من شخص أو جماعة 
أجنبية ... هبات ... لتس�يري أو تمويل نش�اط 
أو دعاي�ة من ش�أنها ... زعزعة والء املواطنني 

للدولة املغربية وملؤسسات الشعب املغربي”.
يبدو أن تهم التجس�س واملس بس�المة الدولة 
ليس�ت مبنية عىل أي دلي�ل عىل أن الرايض قام 
ب�أي يشء غ�ري عم�ل صحف�ي ع�ادي، وعمل 
م�ع  والتواص�ل  رشكات،  لفائ�دة  تحقيق�ي 
دبلوماس�يني، كما يفعل العديد من الصحفيني 
والباحث�ني بطريقة روتيني�ة. ال يبدو أن هناك 
أي دلي�ل عىل أن الرايض وف�ر معلومات رسية 

ألي طرف.
وتستند تهم االغتصاب وهتك العرض املوجهة 
للرايض إىل ش�كوى قدمتها يف 23 يوليو/تموز 
ام�رأة تعم�ل يف نفس املوق�ع اإلخب�اري الذي 
يعمل فيه. يزعم الرايض أن العالقة الجنس�ية، 
ال�ذي حدثت 10 أيام قبل ذلك، كانت بالرتايض. 
جمي�ع ش�كاوى االعت�داء الجن�يس تس�تحق 
التحقي�ق الجاد، والعقاب عندم�ا ُيثبت الجرم 
بأدلة. مع ذلك، هناك سوابق يف املغرب العتقال 
أو محاكم�ة أو س�جن صحفي�ني مس�تقلني، 
أو نش�طاء، أو سياس�يني بتهم مشكوك فيها 

تتعلق باعتداءات جنسية.
وس�جن املغ�رب يف امل�ايض القري�ب صحفيني 
بارزي�ن آخري�ن بته�م ال عالقة له�ا بعملهم، 
إىل جان�ب العدي�د م�ن املعلّقني ع�ىل اإلنرتنت 
والنشطاء والفنانني، الذين ُحكم عليهم بسبب 
تعبريه�م ع�ن آرائه�م ع�ىل وس�ائل التواصل 

االجتماعي.
ق�ال غولدس�تني: “للمغ�رب رصي�د طويل يف 
محاكم�ة املنتقدين الس�لميني بته�م جنائية، 
لك�ن كثافة االدع�اءات ضد عم�ر الرايض غري 
مسبوقة. عىل الس�لطات إسقاط جميع التهم 
الت�ي ال أس�اس لها ض�ده، وتمتيع�ه بالرساح 
املؤق�ت، وضم�ان إج�راءات قضائي�ة عادل�ة 

وشفافة له ولجميع األطراف”.
ال�رايض، املحتج�ز يف س�جن عكاش�ة بال�دار 
29 يوليو/تم�وز،  البيض�اء من�ذ اعتقال�ه يف 
س�يمثل أمام قايض التحقيق يف 22  سبتمر/
أيلول بتهمة “املس بسالمة الدولة الخارجية.

“مراسلون بالحدود” تعّد اتهام الرئيس اجلزائري هلا مبحاولة “ضرب استقرار 
اجلزائر”على خلفية تضامنها مع مراسلها يف اجلزائر بـ”الكاذبة”

املغرب يرفع قضية جتسس ضد صحفي معارض و”هيومن رايتس ووتش” تتدخل 

تشكيل رابطة اخلرجيني الشباب 
يف فرع نقابة الصحفيني يف دياىل

فرع نقابة الصحفيني يف واسط حيتفي حبصول وجبة 
جديدة من خرجيي االعالم على عضوية النقابة

اإلعالم املصري يستعيد جنومه لكسب ثقة اجلمهور

أمرية فكري
كاتبة مصرية

ب�ارَش القائم�ون ع�ىل إدارة املش�هد 
التطوير بخطة إعالمية جديدة تعتمد 
بش�كل أس�ايس ع�ىل إع�ادة الوجوه 
الت�ي كان�ت مغيب�ة لف�رتة، بع�د أن 
فش�لت سياس�ة االعتم�اد الكيل عىل 
أس�ماء ش�ابة بال قاعدة جماهريية، 
فأنتجت فجوة شاسعة بني الحكومة 
والناس، الٔن الوسيط اإلعالمي يفتقر 
والش�خصية  املهني�ة  لإلمكاني�ات 
لتوصيل الرسالة عىل النحو املطلوب.

ملي�س  اإلعالمي�ة  ع�ودة  وتق�ررت 
بع�د غي�اب عام�ني ع�ن  الحدي�دي 
الشاش�ة املرصي�ة، وتقدي�م برنامج 
“كلم�ة أخرية” ع�ىل فضأيية “أون”، 
وعاد قبل أيام االٕعالمي إبراهيم عيىس 
إىل الظه�ور عىل ذات القن�اة برنامج 
“أصل الجماعة”، ويركز عىل التاريخ 
الس�يايس لإلخ�وان، وكي�ف تاج�روا 

باسم الدين.

وب�دأ االٕعالمي معت�ز الدمرداش، قبل 
أي�ام، املش�اركة يف تقدي�م برنامج�ه 
“90 دقيقة” عىل فضأيية املحور، مع 
املذيع أس�امة كم�ال، وهما أيضا من 
الوج�وه الت�ي اختفت لف�رتة طويلة، 
وس�وف يع�ود قريب�ا عم�رو الليث�ي 
لتقدي�م برنام�ج “واحد م�ن الناس” 

عىل فضائية “أون”.
وال ت�زال الرتتيب�ات قائم�ة لرنامج 
“حديث القاهرة”، الذي سيتم تقديمه 
ع�ىل فضائي�ة “القاه�رة والن�اس”، 
ويجم�ع بني مج�دي الج�الد وخريي 

رمضان وسايل عبدالسالم.
ارتب�ط رحي�ل الوج�وه العائ�دة م�ن 
امل�ايض ب�إرصار غالبيته�م يف حين�ه 
ع�ىل التغري�د خ�ارج ال�رسب، ومنح 
أنفس�هم مساحة اس�تقالل أكر عن 
الخ�ط التحريري ال�ذي كانت تحدده 
الحكومة لإلعالم، وجرى إبعادهم عن 

الشاشة مؤقتا.
اتجه البع�ض منهم ملناب�ر خارجية، 
مثل مليس الحديدي “العربية الحدث” 
وإبراهي�م عيىس “الح�رة”، وآخرون 
لجأوا إىل منصات التواصل االجتماعي 
لتقديم برامج م�ن إنتاجهم الخاص، 

عىل رأسهم اإلعالمي أسامة كمال.
أزمة القائمني عىل إدارة املش�هد أنهم 
ما زالوا يتمسكون باقتصار التطوير 
ع�ىل الوج�وه. فرتاهم م�رة يزيحون 
الشاش�ة ويستبدلونهم  القدامى عن 
بالش�باب، وبع�د ف�رتة يتجه�ون إىل 
تدوي�ر املذيع�ني ب�ني القن�وات، وإذا 

يف  يتحرك�ون  الغ�رض  يتحق�ق  ل�م 
اتج�اه ع�ودة املس�تبعدين أصح�اب 
الجماهريي�ة والخ�رات، وم�ن له�م 
رصيد نس�بي عند الجمه�ور، أمال يف 
انتشال اإلعالم بعد تراجع مصداقيته 

التي أصبحت عىل املحك.
وتوس�عت القن�وات يف إذاعة مقاطع 
فيدي�و مس�جلة للرئي�س عبدالفتاح 
وفعالي�ات  مناس�بات  يف  الس�ييس 
س�ابقة تحدث خاللها عن التحديات 
واإلنج�ازات وإج�راءات الحكوم�ة يف 
لتعوي�ض إخفاق  املج�االت،  مختلف 
اإلع�الم يف توصي�ل هذه الرس�ائل إىل 

الناس.
لك�ن هن�اك معضل�ة كب�رية ترتب�ط 
باملحتوى، فاملش�كلة ليس�ت يف هوية 
مقدم الرسالة، بل يف املضمون نفسه. 
هل ستكون ثمة نرة معارضة نسبية 
لنقل نب�ض الن�اس إىل دوائر صناعة 
أم ال؟ إىل أي درج�ة ُيس�مح  الق�رار 
بنق�د توجه�ات وق�رارات الحكوم�ة 
ومؤسس�اتها، كي يتيقن املشاهد أن 

اإلعالم يعر عنه؟
ق�ال صف�وت العال�م أس�تاذ اإلعالم 
إن  القاه�رة،  بجامع�ة  الس�يايس 
معي�ار الحك�م ع�ىل الوج�وه العائدة 
من امل�ايض، يرتب�ط بم�دى تحررها 
م�ن التوجيهات امللزمة بعدم الخروج 
ع�ن النص، والرتكيز عىل إقناع الناس 
باإلنج�ازات، وإقناعه�م بالتحدي�ات 
واالجتماعية،  واألمني�ة  االقتصادي�ة 
فقد ض�اق الجمهور ذرع�ا باقتصار 

دور اإلع�الم ع�ىل أن يك�ون متحدث�ا 
بلسان الحكومة فقط.

وأوضح ل�”العرب” أن تكرار التجارب 
يف املش�هد اإلعالمي س�وف ُيسبب له 
انتكاس�ة ك�رى، ف�ال ُيعق�ل تغييب 
مذي�ع بعينه بعد فرتة م�ن نجاحه يف 
تكوي�ن قاع�دة جماهريي�ة معقولة، 
إلغ�اء  املنظوم�ة  صال�ح  يف  ولي�س 
برنام�ج دون س�ابق إنذار ملج�رد أن 
صاحبه لم يحقق الغرض، فالش�ارع 
س�يفقد الثق�ة يف العقلي�ة التي تدير 
اإلع�الم ويتعامل م�ع اإلعالميني عىل 
أنه�م هواة، وينتقل ذل�ك بالتبعية إىل 

املهنة نفسها.
وأغل�ب العائدي�ن وج�وه ع�ىل ق�در 
من الش�جاعة يف النق�د، لكن ظروف 
عملهم يف امل�ايض تختلف عن الوضع 
الراه�ن، ول�م يك�ن وقته�ا تس�يطر 

الحكومة ع�ىل املؤسس�ات اإلعالمية 
كما يحدث حالي�ا، الٔن رجال األعمال 
كان�وا مالكا لهذه القن�وات، وتدخلت 
الرشكة املتحدة لالستحواذ عىل الكثري 

من وسائل اإلعالم.
ال ينك�ر كث�ريون أن هن�اك تحدي�ات 
تتطل�ب ق�درا م�ن الح�ذر خوفا من 
اس�تغالل تي�ارات مناهضة ملس�احة 
الحري�ة املتوقع�ة يف إث�ارة الش�ارع، 
لك�ن ذلك ال يعني اس�تمرار التضييق 
وعدم الس�ماح بالتطرق إىل مشكالت 
الن�اس، فلي�س كل ص�وت مع�ارض 
خائن، ولي�س كل معارض�ة إعالمية 
مهمتها تهييج ال�رأي العام، بل ربما 
تصبح سببا يف تهدئة غضب محتمل، 

والتنفيس عن الناس.
يخ�ى خ�راء أن تس�يطر الحكومة 
ع�ىل توجهات مذيعي امل�ايض. ويرر 

ه�ؤالء وجهة نظرهم ب�أن “اإلعالمي 
بالغ�ة يف  يواج�ه صعوب�ات  أصب�ح 
إقن�اع الرشيح�ة املس�تهدفة، يف ظل 
التواص�ل االجتماعي،  عرص منصات 
وتع�دد املناب�ر الخارجية الت�ي لديها 
أجندة مناوئة، كالت�ي تبث من تركيا 
الص�وت  غي�اب  وتس�تغل  وقط�ر، 
املختل�ف بالداخ�ل لب�ث س�مومها يف 
صفوت  املش�اهدين”.وأضاف  عقول 
العالم ل�”الع�رب” أن النقد اإلعالمي 
ال يمك�ن أن يصنع ث�ورة، أو يحرض 
عىل احتجاج، ومطل�وب من الجهات 
الرس�مية إدراك ه�ذه الحقيق�ة، الٔن 
إعادة الوجوه القديمة دون الس�ماح 
لها بمس�احة من االختالف لن تكون 
لها جدوى، فالشارع سيتعامل معها 
باعتبارها تابعة للحكومة، وهذا خطأ 
فادح، والذي ُعرفت عنه الجرأة عندما 
يتح�ول إىل مؤيد مطلق س�وف تصل 

عالقته بالناس حد الكراهية.
التش�اؤمية  الرؤي�ة  فص�ل  يصع�ب 
ح�ول مقدم�ات ع�ودة القدام�ى إىل 
الشاش�ة ع�ن ال�رصاع املحت�دم بني 
الجهات املس�ؤولة عن إدارة املنظومة 
اإلعالمية، فال أحد يعرف حتى اللحظة 
م�ن يدي�ر املش�هد، وم�ن ل�ه الكلمة 
العليا يف املحتوى، ه�ل وزارة اإلعالم، 
أم املجل�س األعىل لتنظي�م اإلعالم، أم 

الرشكة املالكة للمٔوسسات؟
وبس�بب ه�ذا التخبط ص�ارت هناك 
ضبابي�ة يصعب معه�ا التنبؤ بتغيري 
الواقع إىل األفضل مهما كانت طبيعة 

الوجوه اإلعالمية.
لدى البعض من املتفائلني وجهة نظر 
مغايرة، مررها أن هناك إشارات غري 
مب�ارشة ع�ن اقتناع جهات رس�مية 
بحتمي�ة وج�ود أص�وات مختلفة يف 
اإلع�الم، لتخفيف الغض�ب الصامت، 
اس�تقطاب  يف  اس�تغالله  وع�دم 
هؤالء واس�تمالتهم بخط�اب يالمس 

مشاكلهم.
يب�دو أن ه�ذه الجه�ات رأت صعوبة 
قي�ام الوج�وه الحالي�ة به�ذه املهمة 
الدقيقة، لقل�ة خرتها وعدم حنكتها 
السياس�ية، وافتقارها إىل القدرة عىل 
التوازن بني الدعم والنقد، بالتايل فقرار 
بالقدامى يرتب�ط بوجود  االس�تعانة 
نية لتوس�يع هامش الحرية، رشيطة 
أن يك�ون ذلك بخطوات محس�وبة ال 
تؤثر يف االستقرار أو عرقلة الحكومة 

عن مجابهة التحديات.
وإذا كان�ت ه�ذه معارض�ة منضبطة 
ومحكومة بإطار محدد، فحتما سوف 
تفي�د املش�هد االٕعالمي عندم�ا يكون 
مقدمو الرس�الة لديهم من الخرة ما 
يكفي لتأدية الغرض املطلوب بش�كل 
يضم�ن إرض�اء الحكومة واملش�اهد 
معا.ربما تكون هذه الطريقة مقدمة 
القتن�اع القائم�ني عىل إدارة املش�هد 
بالتوسع فيها مستقبال، بعد أن تثبت 
التجربة أن الصوت املختلف ال يزعزع 
االستقرار، بل يمتص غضب الباحثني 
ع�ن توصي�ل ش�كواهم إىل الحكومة 

بالصيغة املناسبة.
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عندما تتعاظم املصائب يمحو بعضها 
بعض�اً وتح�ل ب�ك س�عادة جنوني�ة 
غريب�ة املذاق، وتس�تطيع ان تضحك 
م�ن قلب لم يعد يع�رف الخوف. فاذا 
كانت هذه هي حكمة بالد النيل كما 
قالها االديب الراحل نجيب محفوظ ، 
فالبد من ان نبحث عن مرايا الحكمة 
يف ذاك�رة تتفاع�ل ع�ى ارض ب�الد 
الرافدين لتعكس الحارض بمفارقاته 
وتض�ع خطاه�ا عى مرتس�م يقظة 
تج�ده بديالً آخر يف رس�م مس�ارات 
الحياة وآمالها العظيمة املس�تقبلية 

وهي تدوس عى جراحاتها.
فالحكمة هي تجس�يد لهيئ�ة القوة 
العقلية العلمية املتوسطة بني الغريزة 
التي ه�ي إفراط هذه القوة، والبالدة 
التي هي تفريطها. وتجيء عى ثالثة 
مع�ان: األول اإليج�اد، والثاني العلم. 

والثالث األفعال .
ل�ذا اضحى الكل يف ب�الدي يبحث عن 
الحكمة لبل�وغ من�اخ متجانس من 
الس�كينة والرفاهي�ة يف جدل الحرية 
وبودقتها التي لم تبتعد عن مناخات 
االجتماع السيايس واجتماعيات علم 

االقتصاد .
فف�ي ثالثية فكرية تص�دت ملفاهيم 
الحكم�ة وانرصف�ت لث�الث مفردات 

وهي: النصف واملقادير والسياج،
اثاراملفك�ر حس�ني الع�اديل وبصوت 
ع�اٍل وهو يحاك�ي يف ُثالثيته كينونة 
يف  يج�د  اذ  وتناقضاته�ا،  الحي�اة 
النصف: ان نص�ف الحكمة)التفكر( 
والنص�ف الثان�ي )التجاه�ل(، كم�ا 
ي�رى يف )املق�دار( ان الوع�ي بق�در 
)اإلتع�اظ(، ولي�س بق�در )اإلطالع( 
والس�عادة بقدر )الطمأنينة(، وليس 
بقدر )املقارنة(. واخريا جاء اىل فكرة 
الس�ياج فوجد: ان س�ور الش�جاعة 
)الحكم�ة( وبني الش�جاعة والتهور 

)ُحسن( التقدير.
وبه�ذا قادتن�ي موجب�ات الحياة اىل 
وتلم�س  تفاعالته�ا  ع�ن  التح�ري 
م�ع  بصمت�ي  الض�ع  تناقضاته�ا 
ثالثي�ة الحكمة يف ارض الرافدين كي 
اتصدى بنفيس )للنص�ف، واملقادير، 
واالس�وار( مايجعلني اط�رق روافع 
مجاهيله�ا  ع�ن  والتح�ري  الحي�اة 
وثوابتها مدركا بنفيس عن ماذا اريد 

بلوغه :
)فالنص�ف( يف نظري ه�و كلمة تدق 
مسمارها يف جدران الضمري البرشي 
الحي والس�يما عندما يبلغ االغرتاب 
اوج صورت�ه وينفص�ل الف�رد ع�ن 
مجتمع�ه ويصب�ح ضحية لس�يادة 
الطغي�ان والتس�لط وانع�دم العدالة 
املوازي�ن.  وفق�دان  الح�ق  وضي�اع 
هنا تضحى االنس�انية مجرد ش�بح 
متح�رك ال قيم�ة وجودي�ة ل�ه. انه 
 Socialاقرب اىل االغ�رتاب االجتماعي
ح�االت  اخط�ر  وه�و   alienation
الضي�اع الب�رشي يف املجتمعات التي 
تفتقر اىل دينامكيات اللحاق باملدنية 
باحثة عن مس�تقبل متس�ع االفق يف 
السعادة ولكنها مازالت تخلوا تماما 

من يش اسمه الحرية.
اما) املقادي�ر( فتعني تحريك وتعبئة 
الكمي�ات واالبع�اد واالوزان والزم�ن 
والتي جميعها تمتزج لبلوغ التكوين 

االمثل. واذا م�ا اختلت املقادير اختل 
توازن النم�اء والحياة وحركة الكون 
كله. فحتى الطع�ام واعداده يتوقف 
مذاقه االمثل عى املقادير وتعني دقة 
واتس�اق املواد فيما بينه�ا للحصول 
 ingredients عى طعام طي�ب املذاق
. فنشوء الكون بعد االنفجار العظيم 
Big Bang  ظل�ت الحياة والترصفات 
البرشية ُمثى طاملا اعتمدت املقادير، 
ويوم تنفق�د املقادي�ر تنفلت االمور 
من عقاله�ا اىل املجهول والالعقالنية 
والدمار والحروب واالخالل بالطبيعة 
الفطري�ة  املي�ول  م�ن  واالنف�الت 

البرشية.
وأخريًا ، هل هناك اسيجة ام قيود ؟

فالحري�ة بال )اس�وار( ه�ي مجرد) 
الف�رد  (ُتفق�د   constraints قي�ود 
متس�ع حمايته يف التمت�ع باالمثلية 
يف ممارس�ة الحرية دون اخرتاق من 
االبع�اد الثالثة والزم�ن وبخالف ذلك 
س�تعني يف نهاية املطاف انقالب عى 
الحري�ة الش�خصية نفس�ها. فلكي 
تم�ارس الحري�ات الش�خصية دون 
اخ�رتاق ال ب�د م�ن )اس�وار حامية( 
لحري�ات افراد املجتم�ع دون اختزال 
تُولده )قي�ود( يفرضها البعض عى 
البع�ض بم�ا فيه�ا ح�االت الفقدان 
واخرتاقاته�ا  الرقمي�ة  الحماي�ة  يف 
الراه�ن.  التكنولوج�ي  الع�رص  يف 
)فاالسوار( هي آرصة الحريات وهي 
 Taboos التابوه�ات  او  املحرم�ات 
ملجتم�ع الحري�ات واخرتاقه�ا يعني 
االعتداء وتلون يف نوع الحرية وفقدان 
نقاءها والس�بيل اىل اشاعة التوحش 
وممارس�ة العن�ف وفق�دان العدالة 
وغي�اب الحق يف املعتق�د والتملك ويف 
الترصفات السياس�ية ، اي الس�ماح 
)لل�رورات  قرسي�ة  باس�تعادة 

.).necessities
فكلم�ا اتس�عت االس�يجة الحامي�ة 
للحري�ات قل�ت القي�ود القامعة لها 
وغابت )الرورات (. فبني )السياج( 
و )القيد( مسافة تمثل حالة االبتعاد 
ب�ني نقطت�ني ش�ديدتي التط�رف يف 
 degree بلوغ اقىص درج�ات الحرية
of freedom يف مجتم�ع يتطل�ع اىل 

االمثلية.
وبهذا ، ستظل االسيجة بمثابة اسس 
الحس�ابات  يف  ومعرف�ة  محس�وبة 
االنس�انية لتعرب عن مسالك مستقلة 
ملجتمع حر يتمتع بديناميكية عالية 
يف التعاطي االنس�اني املس�تقر دون 
اخرتاقات مستفزة تستبدل )أسيجة(
والعودة  )بقيود(االضط�راب  الحرية 
ب�رورات م�ا قبل الحري�ة وفقدان 

درجاتها .
وادي  كتاب�ات  س�تبقى  ختام�ا، 
الرافدي�ن ت�دق مس�مارها يف جدران 
الضمري البرشي الحي والس�يما عند 
التص�دي ملش�كالت االغ�رتاب يف اوج 
صوره ومخ�اوف ان ينفص�ل الفرد 
ع�ن مجتمع�ه يف تجمع�ات رقمي�ة 
هجين�ة التكوي�ن ويصبح االنس�ان 
ضحي�ة لس�يادة الطغيان والتس�لط 
وانعدام العدالة وضياع الحق وفقدان 
االنس�انية  تضح�ى  هن�ا  املوازي�ن. 
مجرد شبح متحرك ال قيمة وجودية 
ل�ه. انه�ا حال�ة اق�رب اىل االغ�رتاب 
االجتماع�يSocial alienation وهي 
اخط�ر ح�االت الضي�اع الب�رشي يف 
املجتمع�ات الت�ي تفتق�ر الس�تقرار 
املدنية وسبل استدامة السعادة فيها 
وتخىش يف الوقت نفسه ان تخلوا من 

يش اسمه الحرية.
الحكم�ة ومس�تقر  فالع�راق ج�ذر 
االح�رار ع�ى ال�دوام وع�ى وفق ما 
خطته الحض�ارة الس�ومرية يف اخر 

ُرقمها الطينية.

عندما نرشت وسائل اإلعالم الربيطانية 
نتائج هذه الدراسة، استهلت الكالم، ال 
تس�خر منا أو ال تضحك علينا! فالحياة 
ليس�ت رائعة كما كن�ا نعتقد عى األقل 

بالنسبة للذين يبلغون 48 عاما!
صديق�ي  أنص�ح  وأن�ا  يوم�ني  قب�ل 
باملحافظ�ة عى صحته م�ن منغصات 
الرشاب والطعام والس�هر، رد عيّل بأن 

مفهوم الصحة لن يصبح ذا أهمية بعد 
منتصف الخمس�ني، مع أنه لم يشارك 
يف الدراسة عن مستويات السعادة التي 
الباحث  أجراه�ا ديفي�د بالنش�فالور، 
بن�ك  سياس�ات  صناع�ة  يف  الس�ابق 

إنجلرتا.
امللفت يف الدراس�ة الجديدة التي حللت 
بيانات 500 ألف شخص يف 145 دولة، 
أنها تفّند بش�كل مطلق كل االعتبارات 
الس�ابقة التي ع�دت “أزم�ة منتصف 
العم�ر” مح�ض خي�ال، وتوصل�ت إىل 
عكس ذل�ك بالنس�بة لس�كان البلدان 

الغنية والفقرية عى حد سواء.
وعزت س�بب انخفاض الس�عادة إىل أن 
الناس يصبحون أكثر واقعية بش�أن ما 

يمكن تحقيقه يف الحياة.
ووجدت الدراسة أن مستويات السعادة 
خالل الحياة تأخذ شكل حرف U، حيث 
يك�ون الن�اس يف أكث�ر حاالتهم بؤس�ا 

عندما يبلغ�ون م�ن العم�ر 48 عام�ا.
السيد بالنش�فالور، ليس ممن يبحثون 
ع�ن مجد ش�خيص بلفت االنتب�اه إليه 
ع�رب التوصل إىل نتائج مث�رية، إنه يبلغ 
م�ن العم�ر 68 عام�ا، ويمتل�ك تجربة 
عملية يف الحي�اة وطاملا أعطى الدروس 
للمئات م�ن األش�خاص، ويعمل حاليا 
أس�تاذا لالقتص�اد يف جامع�ة أمريكية 
مرموق�ة، بع�د أن انته�ى عق�ده م�ع 
م�رصف إنجلرتا، لذلك م�ن املفيد قراءة 
نتائ�ج الدراس�ة بذهن مفت�وح وليس 

التهكم عى نتائجها.
املفاجأة يف نتائج الدراس�ة أنها تتوافق 
بني البل�دان الفقرية والغنية وكذلك تلك 
التي لديها متوس�ط عمر متوقع أطول 
وأق�رص. األمر الذي يعني جدية النتائج 

وواقعيتها.
هناك يشء ما يف جينات اإلنسان مرتبط 
بعدم السعادة بغض النظر عما يعيشه 

يف دولة مرفهة أو بائس�ة.
لكن ملاذا كل ذلك! ال يزال س�بب تراجع 
الس�عادة يف منتصف العمر غري واضح 
بالنس�بة للباحث�ني. وم�ع ذل�ك، ق�ال 
الربوفيس�ور بالنش�فالور إن الهي�اكل 
األرسية واألش�خاص الذي�ن يصبحون 
أكث�ر واقعية حول ما يمكن تحقيقه يف 

الحياة ق�د يك�ون ل�ه بع�ض التأث�ري.
توقعات الناس يف هذه الفرتة من العمر 
تصبح أكثر واقعي�ة. ألنهم يدركون أن 
األزهار عى الجانب اآلخر ليست مورقة 

أكثر مما يف حدائقهم.
أم�ا مل�اذا يك�ون كبار الس�ن س�عداء، 
ذلك مرتبط بإعفائهم من مس�ؤوليات 

األرسة وشعورهم بأنهم أصحاء.
أُفك�ُر يف ش�خص يبل�غ م�ن العمر 70 
عاما، يعم�ل يف وظيفة ولدي�ه منزل ال 
يدفع عليه قروضا شهرية، وهو بصحة 

جيدة، ملاذا ال يكون سعيدا!
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كاتب ومستشار اقتصادي عراقي

د. مظهر حممد صاحل

    

كاتب عراقي مقيم يف لندن

كرم نعمة

دعك من الكالم.. احلياة ليست رائعة!

العراق مرآة 
الفكر واحلكمة

إذ أخ�ذ رصي�د ثقاف�ة الاّلعنف 
املس�توى  ع�ى  باالرتف�اع 
العاملي، فإنه�ا ظلّت غائبة عن 
واإلسالمية  العربية  مجتمعاتنا 

إال باستثناءات محدودة
»إذا رددن�ا عى الحق�د بالحقد 
الحق�د؟«، هذا  ينته�ي  فمت�ى 
ما قال�ه جوتاما بوذا مؤس�س 
الديان�ة، أو الفلس�فة البوذي�ة 
التي تقوم عى التجرّد، والزهد، 
والتخلّص من الشهوات واأللم. 
ولع�ّل مثل ه�ذا املدخل يعكس 
حقيق�ة  جوان�ب  م�ن  بعض�اً 
فلس�فة الاّلعن�ف الت�ي تبّناها 
املهاتما غاندي الحقاً، واملقصود 
بذلك املقاومة بوس�ائل مدنية، 
بمعنى ع�دم اس�تخدام العنف 
كوس�يلة للتصدي للعنف، ونيل 

الحقوق.
وق�د دفع غان�دي حيات�ه ثمناً 
لذلك ع�ى الرغم م�ن االنتصار 
بريطاني�ا  ع�ى  حّقق�ه  ال�ذي 
أعظ�م إمرباطوري�ة يف العال�م 
وأقواها حينها، حيث تقّدم منه 
أحد الهندوس املتطرفني ليطلق 
النار عليه ويردي�ه قتيالً، وهو 
يف ذروة مس�عاه للحيلولة دون 
انفصال الهند من خالل التفاهم 
والتع�اون والرغب�ة يف العي�ش 
املشرتك، واالعرتاف املتبادل، ما 
دفع األم�م املتحدة العتماد يوم 

2 أكتوبر/ ترشين األول، من كل 
عام، وهو يوم عيد ميالد غاندي 

باعتباره يوماً للتسامح.
وإذ أخذ رصي�د ثقافة الاّلعنف 
املس�توى  ع�ى  باالرتف�اع 
بصع�ود  خصوص�اً  العامل�ي، 
حرك�ة الحقوق املدني�ة بقيادة 
مارتن لوثر كين�ج، واملصالحة 
بقي�ادة  املتس�اوية  والحق�وق 
نيلس�ون ماندي�ال، فإنها ظلّت 
العربية  غائبة عن مجتمعاتن�ا 
باس�تثناءات  إال  واإلس�المية، 
مح�دودة، وبتقديري فإن األمر 
يعود يف جزء كبري منه إىل قراءات 
للنصوص  خاطئ�ة، ومبت�رسة 
الدينية، بما فيها للقرآن الكريم، 
إضافة إىل تفس�ريات وتأويالت 
ماضوي�ة ال تنس�جم مع روح 
رس�الته  وجوه�ر  اإلس�الم 
اإلنس�انية، فض�اًل ع�ن س�مة 
التاريخ�ي،  والتط�ور  الع�رص 
وهي ما ُتعرف بأسباب النزول، 
كم�ا أن بع�ض النص�وص بما 
فيه�ا املتعلقة بالس�ّنة النبوية 
قيلت لزمانها وألحداث وأوضاع 
استوجبتها، وانتهت بانتهائها، 
وما بقي من النصوص املقدسة 
وأحادي�ث الرس�ول الكريم هو 
الخالدة،  اإلنسانية  القيم واملثل 
الت�ي اس�تهدفت تغي�ري حي�اة 
س�عادتهم  أج�ل  م�ن  الن�اس 
ورفاهه�م فكي�ف نق�رأ ثقافة 
العنف والاّلعنف يف مجتمعاتنا؟
يمك�ن  اتجاه�ات  خمس�ة 
بواس�طتها اقتفاء أث�ر الفكرة 

الاّلعنفية:
الراف�ض   - األول  االتج�اه 
واإلن�كاري، ال�ذي يع�ّد فك�رة 
الاّلعنف صناعة غربية خالصة، 
وه�ي بدع�ة لتحقي�ق م�آرب 
سياس�ية وهدفها تثبيط عزائم 

العرب واملس�لمني من استعادة 
حقوقهم املغتصبة.

ومثل هذا التفس�ري ال عالقة له 
بفلس�فة الاّلعنف التي تتمسك 
املدني�ة  واملقاوم�ة  بالح�ق 
لتحقيق�ه، وأعتق�د أن الع�رب 
واملسلمني معنيون مثل غريهم 
والس�ّيما  الاّلعن�ف،  بثقاف�ة 
العيش بس�الم واختي�ار طريق 
االقتص�ادي  الح�ر  تطوره�م 

واالجتماعي.
الري�ادي  الثان�ي-  االتج�اه 
فك�رة  يرف�ض  واالنع�زايل، 
الاّلعن�ف ألنها غ�ري موجودة يف 
الرشيعة حس�ب تقدي�ره، ألن 
اعتماد فلسفة الاّلعنف سيقود 
إىل التحلّ�ل وانع�دام الغرية عى 
اإلس�الم، وأن يف الرشيعة إجابة 
عى كل يشء، وهي صالحة لكل 
زم�ان وم�كان، ففيه�ا الريادة 
واألفضلي�ة والتمّيز عى جميع 
وهك�ذا  الوضعي�ة.  القوان�ني 
يح�اول أصح�اب ه�ذا االتجاه 
إرج�اع كل يشء إىل امل�ايض من 

دون األخ�ذ يف االعتب�ار التطّور 
الكوني استناداً إىل قاعدة »تغرّي 

األحكام بتغرّي األزمان«.
االنتقائ�ي  الثال�ث-  االتج�اه 
والتوفيق�ي، ويح�اول أصحابه 
التوليف بني مفاهيم متعارضة 
أحياناً، والس�ّيما بإهمال نقاط 
حساسة وساخنة، ومع رغبته 
بع�ض  انتق�اء  يف  اإلصالحي�ة 
أو وضعها  الاّلعنفي�ة  األف�كار 

»منزلة بني املنزلتني«.
االغرتاب�ي  الراب�ع-  االتج�اه 
وينطل�ق م�ن نق�د االتجاهات 
والريادية  الرافض�ة  اإلنكاري�ة 
والتوفيقي�ة  االنعزالي�ة 
االنتقائية، ولكن باملقلوب حني 
يع�ّد ال�رتاث كلّه خارج س�ياق 
الحداثة ومناقض�اً لها، وأن أي 
تفك�ري خ�ارج نط�اق الحداثة 
ه�و محاولة عقيمة ويائس�ة؛ 
وعى العرب واملسلمني إن أرادوا 
الس�ري يف طريق التطّور اإلقرار 
كلي�اً باملفاهي�م الحداثوية من 

دون زي�ادة، أو نقص�ان.

الواقع�ي  الخام�س-  االتج�اه 
الذي ي�زاوج بني  والحض�اري، 
واملع�ارصة  وال�رتاث  الحداث�ة 
والش�مولية،  والخصوصي�ة 
م�ع األخ�ذ يف االعتب�ار التطور 
الكون�ي واالنفت�اح  التاريخ�ي 
والتفاعل مع�ه لالرتقاء بفكرة 
الاّلعن�ف لتصبح فلس�فة عمل 
ومنهج حياة، والبحث يف تراثنا 
ع�ن تج�ارب العنفي�ة ينبغ�ي 
تعميمها وإعادة قراءتها برؤية 

جديدة.
إن التالقي الحضاري والتفاعل 
التاريخي  والتط�ور  اإلنس�اني 
لألمم والش�عوب والجماعات ال 
يحرص الفكر يف أمة، أو ش�عب، 
أو ق�ارة، أو تي�ار فكري، مثلما 
هي فلس�فة الاّلعن�ف، بل هي 
حصيلة مزاوجة وتطور طويل 
األم�د يم�ّد ج�ذوره عميق�اً يف 
الرتاث اإلنس�اني ويجد صورته 
يف الحداثة ويف خلفياته لفلسفة 
واأليديولوجي�ات  األدي�ان 

واألفكار املختلفة.

فيم�ا كن�ت أتنقل ب�ني الكنائس 
واملتاحف وقصور العوائل النبيلة 
فّكرت يف َم�ن يعيش يف مدن مثل 
روما أو فلورنس�ا التي هي أشبه 
باملتاحف، ولكنها ليست متاحف 
مغلق�ة ع�ى مقتنياته�ا. إن كل 

يشء فيها يقع يف الهواء الطلق.
لق�د ُفجعت حني عرفت أن تمثال 
داود ملاي�كل أنجيلو قد تم حجزه 
لتتم زيارت�ه بالتذاكر بعد أن كان 
معروضا يف الش�ارع، وهو مكانه 
الحقيق�ي. تل�ك واح�دة من أكرب 
الخيان�ات الت�ي ُتدخ�ل الف�ن إىل 

عالم االستهالك.
هناك ق�وة تم�ارس تأثريها عى 
له�ا  عالق�ة  ال  بالف�ن  عالقتن�ا 

بم�ا يواجه�ه م�ن أزم�ات وم�ا 
يتوص�ل إليه من حل�ول. تلك هي 
القوة نفس�ها التي اس�تولت عى 
اإليطاليني املتمرّدين من ستينيات 
القرن املايض كمانزوني وفونتانا 
وحولتهم�ا إىل فنان�ي متاح�ف. 

الحكاية ال عالقة لها بالتاريخ.
روم�ا وفلورنس�ا وغريهم�ا من 
املدن التاريخية بريئة مّما تفعله 
املتاحف، أو لنقل دّنستها بأعمال 
الفنان�ني الذين عاش�وا فيها ولم 
يمتثل�وا لقوانني الس�وق، وكانوا 

يف األص�ل ض�د املتاح�ف وطالبوا 
الدادائيون من  بإحراقها. فعله�ا 
قبل. غ�ري أن كل فنان حقيقي ال 
بد أن يفّك�ر بطريقة دادائية. كل 
مؤسس�ة فنية هي نب�وءة بموت 

الفن.

يحمله�ا  للخ�راب  ب�ذرة  هن�اك 
املنس�قون معهم وه�م يجمعون 
البع�ض  إىل  بعضه�م  الفنان�ني 
اآلخ�ر مفتعلني مناس�بات غبية. 
كم�ا ح�دث يف معرض بيكاس�و 
– دوش�امب ال�ذي ربح�ت من�ه 

املتاحف أمواال طائلة.
إنهم يفتعلون مناس�بات ال قيمة 
له�ا عى مس�توى البح�ث الفني 
ليس�تدرجوا املهتمني من غري أن 
يقّدم�وا أف�كارا لها قيم�ة. وهو 
ما يعن�ي أن هناك عمليات رسقة 
تتم تحت غطاء الفن. لقد صارت 
املتاح�ف ُتم�ارس م�ا ُتمارس�ه 
م�زادات الفن من طرق للجذب ال 

عالقة لها بالحقائق الفنية.
ل�م يعد األمر متعلقا بتاريخ الفن 
والكش�وفات الجديدة التي يمكن 
أن تغرّي الحقائق املكرّس�ة بسبب 
ظهور معلوم�ات جديدة لم تكن 
متداولة من قب�ل. املتاحف اليوم 
ه�ي األخرى تخ�دع زبائنها. إنها 
تعرض مقتنياتها بطريقة توحي 
ب�أن تل�ك املقتنيات جدي�دة. ذلك 
ما تعلم�ه منس�قو املعارض من 

املزادات وهو أسوأ ما فعلوه.

عنف يف معنى الالاّ

ما الذي فعلته املتاحف بنا؟

د.عبد احلسني شعبان

فاروق يوسف
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املكّونات
لتحضري الكيكة:

دقيق - أكواب ونصف
بايكنغ باودر - ملعقتان كبريتان

ملح - ربع ملعقة صغرية
حليب - كوب ونصف

خالصة فانيليا - ملعقة ونصف كبرية
زبدة غري مملحة - كوب وربع

سكر - كوبان وربع
زالل بيض - 7

كرز معلّب - كوب ونصف
لتحضريالحشوة:

جبن كريم - 225 غرام
زبدة - نصف كوب

سكر بودرة - نصف كوب
خالصة فانيليا - ملعقة صغرية

طريقة العمل
- حّم�ي الفرن ع�ى ح�رارة 180 درجة 

مئوية وغلّفي صينيتني بورق زبدة.
- ضع�ي املكّون�ات الجاف�ة أي الدقي�ق 
والبايكنغ ب�اودر وامللح يف وعاء واتركيه 

جانباً.
- يف وعاء آخر، أخلطي الحليب وخالصة 

الفانيليا واتركيه جانباً.
- ضعي الزبدة يف وعاء الخالط الكهربائي 
واخلط�ي جي�داً عى رسع�ة عالية حتى 
تحصيل عى ما يشبه الكريمة ثّم أضيفي 
السكر مع الخلط املستمر ملدة 3 دقائق.

- خّفف�ي الرسع�ة وأضيف�ي املكّون�ات 
الجاف�ة يف الخ�الط ث�ّم أس�كبي الحليب 

واخلطي حتى تتجانس املكوّنات.
- يف وع�اء كب�ري، أخفق�ي زالل البي�ض 
بواس�طة املرضب الكهربائ�ي ثّم ضعي 
البيض فوق املزيج يف الخالط الكهربائي 

واخلطي جيداً.
زالل  ف�وق  الكي�ك  مزي�ج  اس�كبي   -
البيض وأضيفي الكرز ث�ّم وّزعي املزيج 
بالتس�اوي ع�ى الصينيت�ني وادخيل كل 
صينية إىل الفرن بمفردها ملدة 45 دقيقة 

تقريباً حتى تنضج الكيكة.
- لتحض�ري الحش�وة: اخلط�ي يف وع�اء 
جبن الكري�م والزبدة بواس�طة املرضب 

الكهربائ�ي مل�دة 3 دقائ�ق ع�ى رسع�ة 
متوسطة حتى يصبح املزيج سلساً.

- اضيف�ي خالص�ة الفانيلي�ا والس�كر 
البودرة مع الخلط املس�تمر حتى يصبح 

املزيج متجانساً.

- اخرجي الكيكتني من الفرن واتركيهما 
جانباً لتربدان.

- ضع�ي أول كيك�ة يف طب�ق التقديم ثّم 
ادهني الوجه بمزيج جبن الكريم.

- غّطي الوجه بالكيكة الثانية.

ِمن منا ال تحب تطبيق طالء األظافر 
الجمي�ل؟ فه�ذا يضي�ف إىل اليدين 
خصوصاً واإلطالل�ة عموماً عالمة 
أناقة فارق�ة. لكن مع مرور الوقت 
يب�دأ ه�ذا الطالء بالتقرش ويفس�د 
ه�ذه األناق�ة وله�ذا يج�ب إزالت�ه 

وإعادة ترتيب األظافر مجدداً.
ومن املعلوم أن مزيل الطالء يحتوي 
ع�ى م�واد يمكن ان تلح�ق الرضر 
بب�رشة اإلصبع والظف�ر يف حال تم 
استخدامه بشكل متكرر. ولهذا من 
األفضل اس�تبداله أحياناً بمكونات 

طبيعية تتمتع باملفعول نفسه.
ويف ه�ذا الس�ياق ننص�ح بتحضري 
وصف�ة منزلي�ة تحتوي ع�ى حبة 
ليمون صفراء أو خ�رضاء والقليل 

من الخل األبيض.
تعرص حبة الليم�ون جيداً. تضاف 
إىل العصري ملعقت�ا طعام من الخل 

األبيض ويمزج املكونان جيداً. تنقع 
األظاف�ر يف املزيج وترتك ملدة ال تقل 
عن 15 دقيقة. بعد ذلك يتم مسحها 
بقطعة م�ن القطن وس�يالحظ أن 

الطالء بدأ يزول بسهول.
وأكثر من ه�ذا يمكن هذه الوصفة 
أن تس�اعد ع�ى تبيي�ض االظافر. 
أم�ا الخ�ل األبي�ض فه�و يحس�ن 
مظهرها. ولهذا من املفيد استخدام 
هذه الطريقة بني الحني واآلخر مع 
الحرص الدائم ع�ى العناية بصحة 
األظاف�ر م�ن أج�ل الحف�اظ ع�ى 

مظهرها الجميل. 

ينت�رش يف الف�رتة االخرية م�ا يعرف 
 )Perricone( بريك�ون  بنظ�ام 
الغذائي الذي تتبع�ه وتحبه نجمات 
العالم مثل جويني�ث بالرتو وجوليا 
مث�ل  املل�كات  وبع�ض  روبرت�س 

االسبانية ليتيزيا.
النظ�ام  ع�ن  معلوم�ات  ون�رشت 
الخاص الذي اسسه طبيب االمراض 
الجلدية االمريكي نيكوالس برييكون 
وصح�ة  نض�ارة  ع�ى  للمحافظ�ة 
البرشة رغم الحمية الغذائية. ولفتت 

اىل أن نظ�ام بريك�ون هو رس تمتع امللكة ليتيزي�ا ببرشة صحية ومرشقة، 
وهو النظام الغذائي الذي تتبعه صاحبة ال�48 عاما منذ س�نوات، جنبا إىل 

جنب مع ممارسة اليوغا.
وال يتمي�ز نظام بريكون بفقدان متبعاته لوزنهن الزائد فقط، بل يجعلهن 

يظهرن أصغر سنا، لتمتعهن ببرشة نرضة وشابة مثل ملكة إسبانيا.
ويعتمد النظام عى كثري من األسماك والدجاج وزيت الزيتون والخرضوات، 

وتناول ما يصل إىل 3 لرتات من املاء يوميا.
ويعتمد عى تناول 5 وجبات يف اليوم، تحتوي عى الكثري من األس�ماك مثل 
سمك السلمون واألسماك الزرقاء، مثل التونة والرسدين، والفواكه املجففة 
واملكرسات مثل الفس�تق واللوز، وزيت الزيتون، والخرضوات التي تحتوي 
ع�ى حمض الليبويك مثل الس�بانخ والربوكيل، والربوتين�ات عالية الجودة 

مثل البيض العضوي والحليب.
ويرتكز النظام الغذائي عى اعتقاد بأن التجاعيد والجلد الباهت ليس فقط 

نتيجة الكرب يف العمر أو الشيخوخة انما بما نأكله. 

هن�اك العديُد م�ن النصائ�ح يف الزواج 
التي تتكرر كثرياً إىل حد يجعلها تصبح 
بمثابة أحكام تقليدية أو قواعد ُيستند 
إليه�ا بم�رور الوق�ت. ولك�ن تك�رار 
أن  يعن�ي  ال  ش�يوعها  أو  النصيح�ة 
تكون صحيح�ة، فهناك بعض القواعد 
الش�ائعة الت�ي يردده�ا البع�ض ع�ن 
ال�زواج، محاولة تطبيقه�ا تكون غري 
محتمل�ة، وقد تدمر الزواج مس�تقبالً. 
الش�ائعة،  القواع�د  ه�ذه  إىل  تع�ّريف 

وتخليّص منها فوراً...
1- »أخربيه بكل ما تشعرين به دائماً«

زوج�ك  م�ع  تتحّدث�ي  أن  امله�م  م�ن 
برصاحة عما تشعرين به، سواء إيجاباً 
أو سلباً، ومن املهم أيضاً أن تطلبي منه 
قبول�ك كما أنِت، ولك�ن الترصيح بكل 
ما تش�عرين يحتاج إىل بعض الحكمة، 
فقضاء يوم ش�اق ال يعن�ي أن تخربيه 
بكل قس�وة أنِك تكره�ني حياتك معه، 
ح�اويل تهدئ�ة نفس�ك أوالً والتأكد من 
مشاعرك قبل البوح بها، حتى ال تثريي 
املش�اعر الس�لبية ع�ى ال�دوام بدون 

أسباب حقيقية.
2- »افعال كل يشء معاً«

بالتأكي�د يحت�اج الزوج�ان إىل وج�ود 

اهتمامات مشرتكة بينهما حتى يتمكنا 
من التواصل معاً، ولكن ال بأس بوجود 
أنش�طة واهتمام�ات منفصل�ة ل�كل 
منهما من أج�ل ضمان االس�تقاللية، 

يمكن ل�كل منكم�ا ممارس�ة هوايته 
الخاص�ة، ث�م تجتمعان عى العش�اء 
لتتحدث�ا ع�ن مغامراتكما، ه�ذا أكثر 
إث�ارة من قضاء كل الوقت بصحبة كل 

منكما لآلخر.
3- »ال تتقاتال«

املع�ارك بني الزوج�ني ال تخلو منها أي 
عالق�ة، الفرق ه�و تنفيذه�ا بطريقة 

صحيح�ة أو طريق�ة خاطئ�ة، لك�ن 
األزواج الذين ال يختلفون يكونون غري 
صادق�ني، وكأن عالقته�م غ�ري حّية، 
ب�ل إن القتال يف بع�ض األحيان يكون 
رضورياً ومفيداً، م�ن أجل التوّصل إىل 
أرض مش�رتكة بني الزوج�ني، وإيجاد 
حل�ول جذري�ة للمش�اكل، والحف�اظ 
عى نقاء العالقة، وتعزيز التفاهم بني 
الطرف�ني، فقط احرصا ع�ى أن يكون 
هذا بالطريقة الصحيحة، عرب االلتزام 
بقواعد االحرتام والهدوء، واملناقش�ات 
البّن�اءة، وع�دم إلق�اء االتهام�ات، أو 

اإلساءات.
4- »األطفال لهم األولوية«

بالتأكي�د أطفالك مهم�ني، ولكنهم لم 
يكون�وا موجودين ب�دون العالقة بينك 
وب�ني زوج�ك، واأله�م ه�و أن ضمان 
واالجتماع�ي  النف�ي  اس�تقرارهم 
يرتبط بمدى قوة العالقة بني الزوجني، 
ال بأس ب�رتك أطفالك كل فرتة مع أحد 
اس�تئجار  أو  األصدق�اء،  أو  األق�ارب 
جليس�ة أطفال، من أجل الحفاظ عى 
عالقت�ك بزوج�ك، يف النهاية هذا يصب 
يف مصلح�ة الصغار أيض�اً، من أجل أن 

ينشأوا يف بيت سعيد ومستقر.
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املطبخ 

الكيكة البيضاء بالكرز وجنب الكريم

يع�د نق�ص فيتام�ني B12 أكثر ش�يوعا مما 
يعتق�ده الكثريون، ويمكن أن يكون مس�ؤوال 
ع�ن مجموعة متنوعة م�ن األمراض الصحية 

التي قد يعاني منها املريض.
 B12 فيتام�ني  مس�تويات  انخف�اض  ويع�د 
وانخفاض مس�تويات الحديد من أسباب فقر 
الدم. ويح�دث فقر الدم عندم�ا ال يكون لديك 
ما يكف�ي من خاليا ال�دم الحمراء الس�ليمة، 
لحمل األكس�جني الذي تحتاجه حول جسمك. 
وعندم�ا يتطور فقر ال�دم ألول مرة، يمكن أن 
تتمثل األعراض يف فقدان الش�هية واإلمس�اك 

والصداع والتهيج وصعوبة الرتكيز.
أن  األخ�رى ع�ى  الرئيس�ة  امل�ؤرشات  وم�ن 
مس�تويات B12 منخفض�ة، األل�م يف الوج�ه 

وتغري اللون.
ويعد الفيتامني مهما يف الجسم وله العديد من 
الوظائف الحيوية، بما يف ذلك تكوين الحمض 

النووي وخاليا الدم الحمراء.
ويمكن أن يؤدي نق�ص فيتامني B12 إىل فقر 
ال�دم. وع�ادة م�ا يتط�ور تدريجي�ا ولكنه قد 
يتفاق�م إذا لم يتم عالجه. وعندما يكون هناك 
نق�ص، يمكن أن يؤثر بش�كل كب�ري يف صحة 

الشخص.
وتحدث أوجه القصور عندما تكون مستويات 
فيتام�ني B12 منخفض�ة للغاي�ة، ويمكن أن 

يؤدي ذلك إىل ألم يف الوجه.
وقال�ت منظمة م�رىض الغ�دة الدرقية إن آالم 

الوج�ه، الت�ي عادة م�ا تكون يف جان�ب واحد 
فق�ط من الوجه يف كل م�رة، هي أحد أعراض 

.B12 نقص فيتامني
وتابعت: “ه�ذا األلم يختلف كث�ريا لدرجة أنه 
س�يكون م�ن الصعب وص�ف كل االحتماالت. 
ويمكن أن يكون أملا خفيفا يف عظم الخد أسفل 
العني مبارشة. ويمكن أن يكون أيضا أملا حادا 
يف الجبه�ة، ين�زل أحيانا من ف�روة الرأس إىل 
حافة األنف بالعني. ويمكن أن يكون هذا األلم 

شديدا، ولكنه عادة ما يكون عابرا”.
وهناك عالمة أخرى عى وجه الش�خص تحذر 
م�ن نقص فيتام�ني B12، وهي مالحظة لون 

باهت.
ويرج�ع س�بب التغ�ري اللون�ي يف الوج�ه، إىل 
افتقار الجس�م إىل فيتامني B12 األسايس، ما 
يسبب مش�اكل يف إنتاج خاليا الدم الحمراء يف 

الجسم.
ل�ذا، ال يوجد لدى الش�خص الكث�ري من خاليا 
الدم الحمراء املنترشة يف جميع أنحاء الجسم، 

وسيظهر الجلد شاحب اللون.
وتعني هشاش�ة هذه الخاليا أيض�ا أن العديد 
منه�ا يتحلل، ما يتس�بب يف زيادة البيلريوبني، 
وهو مادة ذات لون أحمر أو بني قليال ينتجها 

الكبد عندما يحطم خاليا الدم القديمة.

نصائح طبية

عالمتان حتذيريتان يف الوجه تدالن على نقص فيتامني مهم يف اجلسم

غرّي “كوفيد_19” يف عادات العمل 
ح�ول العال�م، وبخاّص�ة لناحي�ة 
إىل  تحّول�ت  الت�ي  االجتماع�ات، 
تطبيق�ات  ع�رب  تت�م  افرتاضي�ة 
مختلفة، zoom هو أكثرها شهرًة. 
واألم�ر ينطب�ق عى املح�ارضات 
الجامعّي�ة. ويف ه�ذا اإلطار، نطلع 
عى بع�ض التفاصي�ل التي يجب 
أثن�اء املش�اركة يف  مراعاته�ا، يف 
االجتماع�ات االفرتاضية. علًما أن 
للقاء عن بعد لغاية العلم أو العمل 

قواعد أيًضا.
• عى غ�رار اللق�اء الح�ّي، يدعو 
اتيكيت اللقاء االفرتايض إىل ترتيب 
املظهر الخارجي، وال سيما الشعر 
واملكي�اج، م�ع االلت�زام بارت�داء 
اللب�اس النظي�ف املتناس�ق الذي 
يرتواح من نصف رسمي إىل رسمي. 
ويج�در بالطالب والطالبات أيًضا، 
البعد عن االس�تيقاظ والجلوس يف 
مقاب�ل الالبتوب مب�ارشًة، بل من 
اله�ام أن يرتبوا مظرهم الخارجي 

قبل موعد الدرس االفرتايض.
• ال داعي لوضع العطر، بل ترتيب 
املظه�ر الخارج�ي م�ن األع�ى إىل 
األس�فل وع�دم االكتف�اء بالجزء 

العلوي من اللباس حرًصا.
• ع�ى مدي�ر الجلس�ة أو من دعا 
األش�خاص،  يوج�ه  أن  إليه�ا، 
ويحافظ عى عدم تداخل األحاديث 
ببعضه�ا البعض. ل�ذا، عند رغبة 

أحد األش�خاص يف الحديث، يمكن 
رفع اليد أو ارسال إشارة، فالكالم 

عند أخذ اإلذن.
• يمكن طرح األسئلة، إذا خصصت 
املعلمة يف آخر الجلسة وقت لذلك.

وض�ع  املوظف�ني  ع�ى  يج�ب   •
وضعي�ة  يف  املحمول�ة  الهوات�ف 
الصام�ت، م�ع إعط�اء كل من يف 
املن�زل إش�ارة إىل ب�دء االجتم�اع، 
تجنًب�ا من دخ�ول الغرفة بش�كل 
غ�ري الئق. ويمكن لصق ورقة عى 
الب�اب إلع�الم القاطن�ني يف نفس 
املن�زل بع�دم الدخ�ول إىل امل�كان 
حيث اللقاء االفرتايض أو مقاطعة 

اللقاء.
• ال يج�ب ال�رد ع�ى أي�ة مكامل�ة 
الحال�ة  كان�ت  إذا  إال  هاتفي�ة، 

طارئة.
• ال يج�ب اللهو يف الهاتف، يف أثناء 
حديث اآلخرين، بل النظر من حني 
آلخر عى الشاش�ة إلعطاء انطباع 
إننا مهتم�ون بوجودهم  لآلخرين 

أو بكالمهم.
• م�ن ال�رضوري ترتي�ب امل�كان 
واالنتباه إىل التفاصيل املوجودة يف 
الخلفية بحيث ال تش�تت األفكار، 
س�واء تعلق األم�ر بلوحة أو تلفاز 

مضاء، ولو كان من دون صوت.
• يج�ب تحضري املواد التي نتحدث 

عنها واألسئلة قبل بدء االجتماع.
• من املع�روف أنه يصعب التحكم 
ب�كل م�ا يحي�ط بن�ا، ل�ذا يف حال 
إنه�اء  ح�دوث أي ط�ارئ يج�ب 
املكامل�ة مب�ارشة واالعت�ذار م�ن 

املجتمع�ني ع�ى االنس�حاب. أم�ا 
إذا كان املوض�وع الط�ارئ ينتهي 
رسيًعا، فيمك�ن االعتذار والضغط 
حت�ى  “الصام�ت”  إش�ارة  ع�ى 
اللق�اء  يف  املجتمع�ون  يتمك�ن  ال 
االفرتايض سماع ما يحدث عندنا.

• يف حال تواجد مس�نني يف املنزل، 
يجب التفس�ري له�م معنى تطبيق 
العمل االفرتايض، حتى ال يتحدثوا 
فيس�معهم  املكامل�ة،  أثن�اء  يف 
يخت�ّص  م�ا  يف  اآلخ�رون.• 
باالسرتاحة، هي تتوقف عى طول 
االجتماع، الذي ي�رتاوح عادًة، بني 
س�اعة وس�اعة ونصف الس�اعة، 
وبعدها يمكن رشب املاء والقهوة 
وال  أص�وات.  إص�دار  دون  م�ن 
يستحس�ن تناول األطعمة. أما إذا 
كان االجتم�اع طوياًل، فالداعي له 
هو الذي يحدد أوقات االس�رتاحة، 
مع اإلعالن عن ذلك مسبًقا. ويجب 
عدم التأخر إطالًقا للدخول مجدًدا 
إىل االجتم�اع ألن احرتام الوقت من 

أهم الصفات املهنية والجدية.
االجتم�اع  م�دة  طيل�ة  يج�ب   •
االفرتايض أن يك�ون هناك تواصل 
بالع�ني والتعبري بكلمات بس�يطة 
“نعم” و”صحيح”، والرد مبارشة 
ع�ى أي س�ؤال، مم�ا ي�دل ع�ى 
تفاعلن�ا الج�دي مع األش�خاص، 
ب�دون قط�ع أحادي�ث اآلخرين أو 

التشويش عليها.

االتكيت ..فن ..ذوق..اناقة...

اتيكيت وقواعد االجتماعات عن بعد 

لطلة ابهى....

طبيبك يف بيتك

وصفة طبيعية إلزالة طالء األظافر

ما نظام “بريكون” الغذائي 
الذي تتبعه النجمات وامللكات؟

عندَم�ا يدخل ابن�ك/ ابنتك مرحلة 
هرمونات�ه  تتحك�م  املراهق�ة، 
بأس�لوب  ش�خصيته  وتغي�ريات 
أكث�ر  تجدين�ه  ق�د  معامالت�ه، 
انطوائي�ة، أو عصبي�ة، وغالب�اً ما 
تجدي�ن صعوب�ة يف التواص�ل معه 
عى الرغم من قوة التواصل بينكما 
يف مرحلة الطفول�ة، ولكن صعوبة 
التواصل مع املراه�ق قد يكون لها 
أس�باب مختلفة عن التغريات التي 
يمر به�ا املراه�ق، ويف الحقيقة قد 
تكون�ني أنِت ضمن هذه األس�باب، 
فالتعام�ل معه يختلف عن التعامل 
م�ع الطف�ل، ل�ذا أن�ِت بحاج�ة إىل 
مراجعة أسلوب تواصلك معه، فقد 
يكون أس�لوبك يف التواصل معه هو 
الس�بب وراء هروبه من اس�تكمال 
هذا التواصل. ويف ما ييل 3 أس�باب 
وراء ه�روب املراهق م�ن التواصل 

معِك.
-1 أنِت تتحدثني كثرياً

يحت�اج املراهق إىل من يس�تمع له، 
ال م�ن يثرث�ر كث�رياً ويقاطع�ه يف 
الحدي�ث، فاملراه�ق لديه ش�حنات 
تفريغه�ا  يف  يرغ�ب  عاطفي�ة 
بالحدي�ث، وكل ما يحتاج إليه منِك 
هو اإلنص�ات واس�تقبال هجماته 
العاطفي�ة وأف�كاره الدرامي�ة من 
دون مقاطعة، فقط تس�تمعني له 
وتعانقين�ه م�ن دون أن تكثري يف 

الحديث.
قرارات�ه  يف  التدخ�ل  تحاول�ني   2-

وإمالء النصائح عليه
استكماالً للنقطة السابقة، يحتاج 
املراه�ق إىل الحديث دون أن يحصل 
يف املقاب�ل عى نصائ�ح مجانية، أو 
س�يل من الحك�م ومحاول�ة إمالء 
يب�دو  أحيان�اً  علي�ه،  الترصف�ات 
كالمه مس�تفزاً، ولكن عليِك ضبط 
بانفعاالت�ك،  والتحك�م  مش�اعرك 
وع�دم إم�الء النصائ�ح علي�ه، هو 
بحاجة إىل االستماع إليه فقط دون 

محاولة التدخل وتقديم الحلول. 
-3 تستجوبينه

ق�د يدفع�ِك قلق�ك ع�ى املراهق إىل 
ط�رح الكث�ري م�ن األس�ئلة علي�ه 
ملعرف�ة م�ا ي�دور يف حيات�ه، يف ما 
يش�به االس�تجواب، وحاملا يش�عر 
املراهق بالحصار، س�وف ينرصف 
عنِك ويهرب من التواصل معِك حتى 
ال يتع�رض لالس�تجواب وإخبارك 

بأش�ياء ال يرغ�ب يف إخب�ارك بها، 
لذل�ك تخ�يّل عن أس�لوب األس�ئلة 
ومحاولة استدراج املراهق للحديث 
فق�ط  ح�اويل  االس�تجواب،  ع�رب 
التح�دث معه حديث�اً مفتوحاً دون 
أن يش�عر بتخطيطك لهذا الحديث، 
كأن تتحدث�ي معه عموم�اً يف أثناء 
قيادة السيارة، ما يشعره بالعفوية 

فيتحدث دون قلق أو ضيق. 

سلوكيات

3 أسباب وراء هروب املراهق من التواصل معِك

حّذَر خ�رباء تغذية يف بريطانيا من اّتباع نظ�ام غذائي عايل الربوتني 
بهدف فق�دان الوزن برسعة، موضحني أن ه�ذا النوع من الحميات 

ينطوي عى مخاطر كثرية عى الجسم.
ولفت هؤالء إىل انتشار بعض الحميات التي ترّكز عى تناول وجبات 
غنية بالربوتني، مثل حمية أتكينز وباليو، وحمية الكيتو، ولكن رغم 
أن الربوتني من العنارص الغذائية األساس�ية التي يحتاجها الجس�م 
للعديد من الوظائف، إال أنه يحمل بعض املخاطر الصحية التي يجب 

التنّبه إليها 
ودعا أطباء التغذي�ة للحفاظ عى الصحة العامة واللياقة البدنية إىل 
تن�اول وجبات متوازنة تحت�وي عى كل العن�ارص الغذائية بدالً من 
الرتكي�ز عى وجبة واح�دة فقط، وذل�ك لتجّنب املخاط�ر واألرضار 
الصحي�ة الناجم�ة عن اّتب�اع نظام غذائ�ي عايل الربوت�ني، والتي يف 
مقّدمه�ا اإلمس�اك وعرس الهض�م الح�اد، كذلك يمك�ن اإلكثار من 
الربوتني أن يتس�ّبب يف تلّيف الكى لدى األشخاص املصابني بأمراض 

الكى.
كم�ا قد تزيد ه�ذه الحميات من خط�ر اإلصابة برسط�ان القولون 

واملس�تقيم والثدي والربوستاتة، بس�بب بعض املرّكبات والدهون يف 
اللحوم، والتي تسّبب  الرسطان.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....!!!؟؟

احذر من النظام الغذائي عالي الربوتني
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مهنياً: يجعل هذا اليوم التوظيفات واالستثمارات ناجحة 
ومثم�رة، ويكون التعامل مع األمور الفنية أو مع البورصة 

ناجحاً
عاطفياً: عليك أن تميض وقتاً أكثر مع الرشيك ليجتاز املحنة التي 

يواجهها، ووجودك إىل جانبه يساعده كثرياً ويريحه 
صحياً: قاوم رشاهتك عىل األكل الدسم، وحاول االكتفاء بالتي تكثر 

فيها الخرضاوات

مهني�اً: يحمل هذا اليوم فرصة مالية معينة ويش�ري 
إىل تحسن يف أوضاعك املهنية مهم جداً

عاطفياً: أطلق العنان لترصفات الحس�نة لتحافظ عىل 
استقرار العالقة واهتمام الحبيب أو مودته لك

صحي�اً: اندفاعك وحماس�تك يدفعان�ك إىل الطلب م�ن اآلخرين 
مشاركتك يف ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خري عالج

مهني�اً: يمنح�ك هذا الي�وم ثقة متزايدة بنفس�ك 
والقدرة الكبرية عىل إنجاز املطلوب منك بامتياز 

عاطفي�اً: ال ت�رّدد يف مصارح�ة الحبي�ب بحقيق�ة 
مشاعرك تجاهه، والتعبري عن حبك العميق له 

صحي�اً: مناس�بة اجتماعية تتع�رف فيه�ا إىل أصدقاء جدد 
يحثونك عىل مشاركتهم أنشطتهم الرياضية

مهنياً: تهتم بقضية أو بشأن إحدى الرشكات، ثم ترتاح 
للتط�ورات اعتباراً من هذا الي�وم، تتعاون مع املحيطني 

بك، وربما تتبع طريقة أحدهم
عاطفياً: ال تهمل الرشيك بأّي ش�كل من األش�كال، فهو يكون 

الداعم األول لك مهما تبدلت الظروف
صحي�اً: ال تنف�ذ كل م�ا يقوله اآلخرون ع�ن فائدة ه�ذا النوع من 

الرياضة أو ذاك، استرش اخصائياً يصف لك النوع املالئم

مهني�اً: يحمل إليك ه�ذا اليوم فرصاً جدي�دة لها عالقة 
باتفاق�ات قديم�ة ل�ك مع بع�ض املؤسس�ات أو رجال 

األعمال
عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية عىل تفكريك، وقد تخرج 

قصة شخصية إىل العلن وتشّكل بعض االضطراب العابر
صحي�اً: احذر قد تص�اب بأزمة غضب او تس�مع كالماً مس�يئاً أو 

تتعرض إلهانات وال تستطيع السكوت عنها

مهنياً: يش�ري هذا اليوم إىل ظروف جيدة والتخلص من 
وسوء تفاهم ومناخ الفوىض واإلرباك

عاطفي�اً: علي�ك أن تخفف عصبيتك ه�ذا اليوم وخصوصاً 
م�ع الرشيك، فال تحاول أن تميل عليه م�ا يجب يفعل ألنك قد 

تفقده
صحياً: تش�عر بأّنك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، ويؤدي 

األصدقاء واملقرّبون دوراً يف مسارك

مهني�اً: يحم�ل الي�ك ه�ذا الي�وم ديناميكي�ة وعالق�ة 
جّي�دة بالزمالء وتش�عر بالتوازن والتناغ�م مع األجواء 

واملناخات حولك
عاطفي�اً: يس�لّط الضوء ع�ىل عالقاتك العاطفي�ة وصداقاتك 
التي تعرف تطّوراً س�عيداً، ويكون له�ا دور فّعال يف إنجاح بعض 

الخطط
صحياً: احذر األخطاء يف الحكم عىل األمور وانتبه لصّحتك ولحس�ن 

خياراتك

مهني�اً: يتحدث هذا اليوم عن ف�رص جديدة يف طريقها 
إليك، وال سيما عىل الصعيد الشخيص

عاطفي�اً: ال ترفض التس�اهل أو التخيّل ع�ن رأي معنّي لئال 
تصطدم اآلراء وتعلو نربة الصوت وحدة النقاش

صحي�اً: عليك من�ح ذاتك أوقاتاً من الراحة تعي�د إليك صفاء الذهن 
والقوة البدنية

مهنياً: يتناغم فينوس مع جوبيتري فيعدك بحدث مميز 
ويس�اعدك عىل معالجة املس�ائل املهنية بوعي وحكمة، 

وتتلقى مكافأة مالية يف املستقبل القريب 
عاطفياً: عالقتك بالحبي�ب متينة جداً هذا اليوم، وتعيش معه 

استقراراً عاطفياً منقطع النظري
صحياً: فّكر يف كل خطوة تقدم عليها عىل الصعيد الصحي، واسترش 

اصحاب االختصاص

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص ش�خصية تأتي عرب 
األصدقاء، وتدخل يف مفاوضات ش�اقة تحقق النرص يف 

نهايتها، مربوك
عاطفياً: تس�عى لتعمي�ق العالقة بالرشي�ك، ونجاحك يف ذلك 

رهن بمدى قدرتك عىل إقناعه بجديتك
صحي�اً: قد تش�عر بأل�م خفيف يف بع�ض املفاصل، يكون الس�بب 

الرطوبة املرتفعة والربد، توقَّ

مهني�اً: يدعوك هذا الي�وم إىل الهدوء واالبتس�امة 
وبيرش بعالقات حلوة اجتماعية ومهنية وغريها

عاطفياً: بانتظارك أج�واء عاطفية مرضية، ولو انك 
تعي�ش تناقضاً ب�ني خياراتك وحيات�ك العائلية وأعمالك 

ومسؤولياتك
صحي�اً: ال تق�دم عىل أي م�رشوع ترفيهي كب�ري وحدك، بل 

تشارك به مع اآلخرين

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يضعك هذا اليوم يف موقع تقدير واحرام مميز، 
وتكس�ب ثقة م�ن كان يت�رصف بحذر مع�ك ألنه كان 

يجهلك
عاطفي�اً: صع�ود وهبوط موق�ت يف العالق�ة بالرشيك، لكنك 

تبادر إىل تصحيح الوضع قبل تفاقمه
صحياً: م�ارس بعض التمارين الرياضي�ة الصباحية للتخفيف من 

الوزن الزائد

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1856 - بدأ العمل يف أول خط سكك حديدية بمرص 
بني القاهرة واإلسكندرية.

1928 - يوغوس�الفيا تنس�حب من حلف وارس�و 
الذي يقوده االتحاد السوفيتي.

1932 - توحي�د اململكة العربية الس�عودية عىل يد 
امللك عبد العزيز آل سعود.

1948 � تش�كيل حكومة عموم فلس�طني برئاسة 
أحمد حلمي عبد الباقي.

1973 - الرئيس األرجنتيني الس�ابق خوان بريون 
يعود إىل األرجنتني بعد 18 عاًما يف املنفى.

1983 - مقتل 111 شخصا يف تحطم طائرة تابعة 
لرشكة طريان الخليج يف أبوظبي.

1986 - الس�فري املرصي املع�ني يف إرسائيل محمد 
بس�يوني يقدم أوراق اعتم�اده للرئيس اإلرسائييل 

حاييم هرتصوغ.
1992 - الجمعي�ة العام�ة لألم�م املتح�دة تط�رد 

االتحاد اليوغساليف الجديد من عضويتها.
 280 يقتل�ون  الجزائ�ر  يف  املس�لحون   -  1997

ويصيبون مئات حول الجزائر العاصمة.
بالس�عودية  الرشعي�ة  الخ�رب  محكم�ة   -  1997
تحكم ع�ىل املمرضتني اإلنجليزيتني »ديبورا باري« 
و»لوس�يل ماكلوج�الن« باإلعدام لألوىل والس�جن 

8 س�نوات و500 جل�دة للثاني�ة وذل�ك بتهمة قتل 
زميلتهما املمرضة األس�رالية »إيفون جيلفورد«، 
وق�د ألغي الحكم بع�د دفع دي�ة 1.2 مليون دوالر 

لشقيقة القتيلة.
2007 - انتخ�اب ياس�و فوك�ودا رئيًس�ا لللحزب 
الليربايل الديمقراطي الياباني ويصبح بذلك رئيًس�ا 

لوزراء اليابان.
2009 - مل�ك اململك�ة العربية الس�عودية عبد الله 
بن عبد العزيز آل س�عود يفتت�ح جامعة امللك عبد 
الله للعلوم والتقنية بحضور عدد من رؤس�اء دول 

العالم.
2011 - رئي�س الس�لطة الوطني�ة الفلس�طينية 
محمود عباس يتق�دم بطلب عضوية كاملة لدولة 

فلسطني يف األمم املتحدة.
2014 - تحال�ف دويل بقي�ادة الواليات املتحدة يبدأ 
عملي�ات عس�كرية ضد تنظي�م داع�ش يف العراق 

والشام.
2015 - اس�تقالة رئي�س مجموعة ڤولكس�ڤاغن 
ارات مارتن ڤينركورن عىل  األملانيَّة لصناعة الس�يَّ
أث�ر فضيح�ة املُحرِّكات املغشوش�ة، الت�ي اتخذت 
أبعاًدا عامليَّة، وخرست املجموعة بس�ببها مليارات 

الدوالرات يف البورصة.

عمودي
1جزيرة أكثر م�ن 40 % من كلمات 

لغتها عربية o عراق )مبعثرة(
 o طري لييل o )2للهات�ف )معكوس�ة
له من االس�ماء يف العربية نحو 100 

اسما
3متشابهان o عاب شخصا يف غيابه 

o والد
4نصاب o ندى أو مطر خفيف o ثلثا 

منح
النظ�ر  ووجه�ة  املش�ورة  5يف 
)معكوس�ة( o اس�م خلي�ة النح�ل 

بالفصحى
6قصائ�د ش�عر كتب�ت يف الجاهلية 

بماء الذهب
7والدة o ثالثة حروف من اوان

8أكرب بركان يف العالم
9تجده�ا ب�ني البل�دان o ورق�ة من 

أوراق اللعب
10أول بلد عربي عرف الطباعة o أداة 

من الخشب أو نحوه لصنع الكعك

أفقي
1مواق�ع للق�اء واملناقش�ة عىل 

االنرنت o للتعريف
2الترصف يف عمل بدون تحضري 

o أوىف االصدقاء
3املدين�ة ذات األل�ف عم�ود أيام 

قوم عاد o جملة موسيقية
يف  اس�تخدمت  صوت�ا  4تص�در 
o قاص�دا ع�ن س�بق  الح�روب 

ارصار
5حرف عطف o املوت

6جه�ة االنط�الق o اب�و األب أو 
األم

7مدينة اسبانية سياحية اسماها 
الفينيقيون مدينة “امللكة”

الحم�اس  خم�ود   o 8خ�ض 
والحيوية

االس�م   o عم�ان  إىل  9منتس�ب 
القديم للبحرين وحضارتها

10دولة عربية ليس�ت لها حدود 
برية o شتم

غزل عراقي
عودني اعله بعدك وانت ابو الطيبات 

بلكي اعلى الصبر ميعود اتعود
والكلك اشوصف بيك؟ واشعدد؟
اشو ال مو حلو وما تشبه الغزالن 

والريح القرنفل بيك لو ورد
وال عينك مسافه وبسمتك سلوان 

وال كل الي يشوفك متر يتحدد
وال اهلل ابتالني واخالط اجليلني 

وال عمري اعله شربة ماي يتفرهد
وال تزهي ابشبابك ماخذك طغيان 

وال انت العزيز البيك بس اركد
وال غاوي ولذيذ وتشبه النعناع 
طيبه وطيبتك كل يوم تتجدد

يا اسهل من اسمي وصعب حد الغيض 
وطالسم لو ردت وياي تتشدد

صدكني احبك حب غريب الطور 
واحب صبرك عليه وما كلت الحد

أسماء الذكور
محمد

ش�خصية محافظ�ة ومتدينة 
بالحكم�ة  حامل�ه  يتمي�ز   ,
واإلرصار عىل النجاح , ش�ديد 

التمسك برأيه وعنيد .
 أحمد

محرم�ة  ش�خصية  يع�ّد 
ومحافظ�ة عىل التقاليد, يبدع 
بالتفك�ري, محب لالس�تقرار, 
النج�اح  ع�ىل  اإلرصار  لدي�ه 
وتحقيق أهدافه ويبدع باتخاذ 

القرار.
إبراهيم

ش�خصية مثالية, ذكية, لديه 
القدرة عىل التكيف والتقلب مع 
الحياة, محب للف�رح واملرح, 
يتمي�ز بالحن�ان  واملحافظ�ة 
ع�ىل ما يمل�ك ويح�ب التنقل 

وذو أسلوب متميز بالحياة .
بسام

ش�خصية ج�ادة, ق�ادر ع�ىل 
بنج�اح,  املس�ؤولية  تحم�ل 
والحرك�ة  بالنش�اط  يتمت�ع 
الدائمة, نش�يط ولكنه مردد 

ومتقلب التفكري.
بشري

وم�رددة,  متقلبة  ش�خصية 
يمي�ل للم�رح يف حياته, يحب 
الشهرة ويس�عى لها, متفائل 

وبسيط .
تمام

لتفك�ري,  عميق�ة  ش�خصية 
يس�عى للكمال, مب�ذر ويحب 

جمع املال يف ذات الوقت.
خالد

شخصية ش�جاعة وجريئة يف 
الخارجي,  املحيط  تعامله مع 
كريم وذو نخ�وة, عنيد ويلجأ 
دائما ألسلوب الهجوم ردا عىل 

االستفزاز.
سعد

التفك�ري,  غريب�ة  ش�خصية 
وإي�ذاء  الس�تفزاز  محب�ة 
اآلخرين, عني�د وميسء الظن 

بأغلب األوقات.
سليمان

ش�خصية جريئة, يلف حياته 
التفك�ري,  عمي�ق  الغم�وض, 
مزاجي, ولكن يمكن االعتماد 

عليه.
صالح

دؤوب�ة  جريئ�ة,  ش�خصية 
جي�د  ح�ظ  ذو  و  وناجح�ة 

بالتجارة
طارق

ش�خصية هجومي�ة ولكنه�ا 
مبادرة, محب للمرح والتسلية 

ولكنه شخصية مبذرة.

عادل
ومحب�ة  مثقف�ة  ش�خصية 
ج�ريء   , ذك�ي  للمعرف�ة, 
ويختار الع�دل يف التعامل مع 

غريه .
عاصم

ومقدامة,  جريئ�ة  ش�خصية 
مح�ب  كب�ري,  بش�كل  ذك�ي 
للمعرف�ة والثقاف�ة وذو قدرة 

عىل اإلقناع .
عبد الرحمن

ش�خصية رحيم�ة ومس�الم, 
لالط�الع   ومح�ب  م�ردد 

والفكاهة جريء نوعاً ما .
عبد الله

جريئ�ة،  مبدع�ة,  ش�خصية 
مواقف�ه  يف  ومتقل�ب  م�ردد 

وذكي .
عيل

ج�ريء  مثقف�ة,  ش�خصية 
ومنفت�ح عىل العالم, ش�جاع 

ومتميز .
عماد

التفك�ري,  عميق�ة  ش�خصية 
محب لإلطالع يتمتع باإلرصار 

لدرجة العناد .
عمر

ش�خصية غامضة ومتعالية, 
ذكية, محب�ة للفكاهة, يحب 

األلوان الداكنة .
فراس

ش�خصية متواضع�ة, مح�ب 
لتحم�ل  مؤه�ل  للم�رح, 
ومح�ب  وح�ذر  املس�ؤولية, 

لالنتقام .
فيصل

صف�ات  ذات  ش�خصية 
متناقض�ة, ج�ريء ومتأني و 

يمكن االعتماد عليه .
ماجد

ذك�ي  متواضع�ة,  ش�خصية 
ومحب للتجدي�د, عنيد ولكنه 

عميق التفكري.
مهند

ش�خصية غامضة ومغرورة, 
عنيد بش�كل واضح,  حساس 

ورصيح .
نادر

ش�خصية حساس�ة, م�ردد 
مح�ب  مس�الم,  ومزاج�ي, 

للمرح ولكنه عنيد .
نايف

ش�خصية ح�ذرة, حساس�ة, 
االس�تقالل  ويح�ب  مزاج�ي 

والتميز والغرور .

وليد
يترصف  منظم�ة,  ش�خصية 
يح�ب  بعواطف�ه,  ال  بعقل�ه 

العمل واألطفال و صبور .
أسماء اإلناث

ابتسام
ش�خصية مثالية, متواضعة, 
نش�يطة, ذكي�ة وذات تفكري 

عميق.
أروى

طيب�ة,  حنون�ة,  ش�خصية 
مرحة, ذكية واجتماعية .

أمل
ش�خصية عاطفي�ة, جريئ�ة 

وطموحة لدرجة كبرية.
أمرية

عميق�ة  مرح�ة,  ش�خصية 
التفك�ري, واتق�ة من نفس�ها 

ومتميزة .
باسمة

مزاجي�ة, مرح�ة,  ش�خصية 
وعميقة التفكري .

تغريد
يمك�ن  مرح�ة,  ش�خصية 
ولكنه�ا  عليه�ا,  االعتم�اد 

مرسفة .
جود

ش�خصية غامض�ة, عطوفة, 

مبدعة وتحب التغيري .
خولة

ش�خصية ش�جاعة, متهورة, 
كريم�ة, عطوف�ة و ال ترىض 

باستفزازها .
رشا

مرح�ة  طيب�ة,  ش�خصية 
ومبتسمة و تحب الشهرة .

رنا
ناعمة, حساس�ة,  ش�خصية 
وذات إحس�اس رائ�ع, مرحة 

ولكنها متهورة يف قراراتها .
سامية

شخصية متحملة للمسؤولية, 
منفتحة عىل العالم, متواضعة, 

قنوعة وتحب التميز .
عبري

ومحب�ة  خيالي�ة  ش�خصية 
و  بآرائه�ا  متمي�زة  للم�رح, 

محبة للمعرفة .
لينا

ش�خصية متواضعة, واقعية, 
جريئة, لينة وحساسة .

مريم
 , جذاب�ة   , ذكي�ة  ش�خصية 
طاهرة , محبة للمرح ويمكن 

االعتماد عليها 
نور أو نورا

ش�خصية متعالي�ة , غامضة 
, حساس�ة , مزاجية , ولكنها 

عطوفة ومحبة للمرح .
هبة

شخصية متواضعة , محافظة 
, م�رددة , مس�املة ومحب�ة 

للسفر .
يارا

ش�خصية متمي�زة , متقبل�ة 
لآلراء ومحبة للمرح .

ياسمني
متحملة  منف�ردة,  ش�خصية 
للمسؤولية, ذات ذكاء عميق, 

مزاجية, متميزة ومثالية .

اختبارات شخصية

اكتشف كيف ستكون شخصية طفلك من خالل امسه !

بأح�د األي�ام رأى األس�تاذ عىل 
ش�اطئ البح�ر عق�رب يغ�رق، 
فقرر س�حبه من امل�اء، وعندما 
أراد القي�ام بذلك وأخ�ذه، لدغه 
العق�رب، ونتيجة لألل�م الناجم 
من لدغة العقرب، س�مح السيد 
للعقرب بالسقوط مرة أخرى يف 
املاء فأخذ يغرق، فحاول الس�يد 
م�ن جديد س�حب العق�رب من 
املاء فوخ�زه مجدًدا، ثم ألقى به 

باملاء ُمجدًدا.
وكان أح�د تالمي�ذ ه�ذا الس�يد 
ُيراقب�ه م�ن بعي�د، فاقرب من 

معلمه وقال:
عفوًا يا س�يدي، ولك�ن هل أنت 
عني�د له�ذه الدرج�ة! ال ُيمكنك 
تق�وم  م�رة  كل  يف  أن�ه  فه�م 
بمحاول�ة س�حب العق�رب من 

املياه سوف تتلقى لدغة منه؟
فأجابه السيد:

إن طبيعة العقرب اللدغ وهذا لن 
يغيري يف طبيعتي وهي مساعدة 

اآلخرين.
ثم وبعد لحظات، استخدم املعلم 
ورق�ة، وس�حب أخ�رًيا العقرب 
من املي�اه وأنقذ حياته، ثم وجه 

كالمه لتلميذه الشاب، وتابع:
ال ُتغيري طبيعتك إذا كان شخص 
م�ا ي�يسء إلي�ك، فق�ط اتخ�ذ 
االحتياطات الالزمة، فالبعض يف 
الحياة يتلقى السعادة، والبعض 

اآلخر يقوم بإنشائها.
ث�م اس�تمر املعل�م يف الحدي�ث 

وقال:
عندم�ا تق�دم ل�ك الحي�اة أل�ف 
س�بب وس�بب للب�كاء، فعلي�ك 
أّن ُتب�ني لها أن لديك ألف س�بب 
وسبب لتبتس�م. عليك االهتمام 
بضم�ريك وبنفس�ك أكث�ر م�ن 
االهتمام بس�معتك. ألن الضمري 
هو ما أنت عليه، وس�معتك هو 
ما يقوله اآلخ�رون عنك. فكر يف 
نفسك وضمريك. وما كان يفكره 

األخرين فيك. فهذه مشكلتهم!

قصة املعلم والتلميذ والعقرب

قـــــــصة 
وعربة
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يقول الشاعر:
ازرع مجيال ..ولو يف غري موضعه
فلن يضيع مجيال ... أينما زرعا

ان اجلميل .. وان طال الزمان به
فليس حيصده .. اال الذي زرع
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
ليس بـ “اللهانة” وحدها 

حييا اإلنسان
دائما تصدر وزارة الزراعة قوائم بعضها صفراء واألخرى حمراء، 
وليس بينها بنفسجية بشأن منع أو تقنني إسترياد مواد ومنتجات 
زراعي�ة.. الوزارة “حاي�رة” بزمانها وسط الف�وىض اإلستريادية 
والالتصديرية التي تعيشها البالد.. وأقصد بالبالد العراق الذي حظي 
بتسميات عدي�دة ورطنا بها الباحثون واملؤرخ�ون والبطرانون.. 
التسميات تبدأ م�ن “موتسومابيا” وأرض السواد وبالد الرافدين، 
وأحيانا مابني النهرين.. تسمية أخرى لحقت بالعراق تصفه بأنه 
“جمجة العرب”، وهو قول منسوب للخليفة الراشدي الثاني عمر 
ب�ن الخطاب “رض”.. ال أعرف إن كان بقي للعرب جمجمة أم ال، 

أو صارت جمما ال ترس صديقا وال تغيظ عدوا.  
 ال تاريخيا وال جغرافيا قبضنا شيئا من هذه التسميات اإل الضيم 
والهض�م.. فه�ي مسميات أثقل�ت ذاتن�ا الجريحة “ع�ى كولة” 
الباح�ث سليم مط�ر الذي تخصص بإش�كاالت الهوي�ة الوطنية 
العراقي�ة التي مل منها حت�ى امللك فيصل األول برغم أن هناك من 
ينفي هذه الواقعة أصال، ويربئ امللك من هذه التهمة التي الصقها 
بها املؤرخون والباحثون والبطرانون.. وباملناسبة فإن كاتب هذه 
السطور يتبنى هذه املقولة، ال ألن قائلها كما تقول بعض املصادر 
مؤس�س العراق الحدي�ث امللك فيصل األول، لك�ن ألنها صحيحة، 

قالها امللك أم لم يقلها.  
إبتعدت كث�ريا عن اللهانة والج�زر والقرنابي�ط والنبق والبطاطا 
والخ�س والثوم والشجر والفلفل والشلغ�م والشوندر، وهي جزء 
م�ن  املنتجات الغذائية التي ق�ررت وزارة الزراعة منع إستريادها 
كونن�ا حققنا عى ما يب�دو اإلكتفاء الذاتي منه�ا.. ال أملك سوى 
أن أش�كر وزارة الزراعة التي تريد أن تعمل لكن عى طريقة العني 
بص�رية واليد قص�ري،ة لسبب بسيط ألن ق�رار اإلسترياد “تصدير 
ماكو ألن عيب وفشلة من اإلخوة الفاسدين األجالء” ليس بيدها.

بعض الجه�ات تريد أن تعم�ل بالفعل، السيما الجه�ات التي لها 
صل�ة بتعظيم الدخل الوطني ورفد موازن�ة الدولة بحيث التعتمد 
ع�ى موارد النفط، وبالت�ايل نغادر اإلقتصاد الريع�ي اىل اإلقتصاد 
متع�دد امل�وارد إن كان يف الزراع�ة أو الصناع�ة أو السياحة أو ما 
ش�اكل ذلك م�ن ميادين.. لكن مافيات الفس�اد التي بدأت الحرب 
ضده�ا اآلن إما ال تسمح بشكل مب�ارش أو تعرقل بطرق مبارشة 
أو غ�ري  مبارشة أي�ة محاوالت إنتاجي�ة يمك�ن أن يستفيد منها 
البلد.. ولع�ل املعركة املحتدمة اآلن عى صعيد ميناء الفاو والربط 
السكك�ي وطريق أو حزام الحرير ه�ي واحدة من معارك وجودنا 
ع�ى خريطة العالم الجدي�د الذي بدأ يتشكل بعي�دا عن  الخرائط 

التقليدية السابقة.
فالعراق زرع لهان�ة أم فجل أم ال، إستورد رمانا يمنيا “باملناسبة 
موج�ود هذا الرم�ان الذي يأتينا من بلد يحم�ل فيه حتى الرضيع 
بندقي�ة وخنجر”، فض�ال عن أن�واع الربتقال امل�ري والاللنكي 
اإلفغاني أم ال، فإن قص�ة وجودنا حتى تتكامل عى الخرائط البد 
م�ن التعامل م�ع القضايا الكربى من منطل�ق السيادة الحقيقية  
“م�و كالوات”.. والسيادة ليست مجرد “حج�ي كبار” مثل قصة 
ذل�ك الشاب الذي أرسلت�ه أمه اىل املضيف بديال لوال�ده بعد وفاته 

أحك�ي حك�ي كبار ه�و أن وال�ذي تص�ور أن قوله�ا ل�ه 
.. يجلس يف مكان مرتفع  ليق�ول  بالدي�وان 

أسد. ذئب. نمر.
أن تمل�ك قرار ال.. السي�ادة هي 

إست�رياد  ن�ة من�ع  للها ا
تملك بالقدرة نفسها  التي 
ء فيه�ا ق�رار..  بن�ا
الفاو  الكبري.   مين�اء 

انتهت الفنان�ة داليا مصطف�ى من تصوير 
فيلم »قبل األربعني« الذي يعيدها إىل السينما 
بعد غياب نح�و 12 عاما منذ آخ�ر أعمالها 
فيل�م »طب�اخ الريس« م�ع الراح�ل طلعت 
زكريا، وجمعت املشاه�د بينها وبني معظم 
فري�ق العم�ل ىف إح�دى الفي�الت بمنطق�ة 
أكتوب�ر، منهم الفنانة بسمة وإيهاب فهمي 
ومعتز هشام واحمد جمال سعيد وآخرون، 
وت�دور أح�داث الفيل�م يف إطار م�ن اإلثارة 
والتشوي�ق والرع�ب النف�ي ع�ى مخاوف 

الشخصيات وعدم االستقرار العاطفي.
فيلم »قبل األربعني« من بطولة الفنانة داليا 
مصطفى وبسم�ة وإيهاب فهم�ي ومحمد 
عى  رزق وعدد من ضيوف الرشف من تأليف 
أحم�د عثمان، وإخراج معت�ز حسام، ويعد 
 العم�ل هو األول للممثل الشاب معتز هشام 
ىف السينم�ا بع�د تألق�ه ىف عدد م�ن األعمال 
 التليفزيوني�ة منها مسلس�ل »ممالك النار« 

و«أبو عمر املري«.
وتنتظر الفنان�ة داليا مصطفى تصوير أوىل 

مشاهده�ا يف مسلسل »ىف ي�وم وليلة« 
لتجس�د دور البطولة أمام الفنان احمد 
رزق،  حي�ث يعتمد العمل عى 3 بطالت 
رئيسي�ة خ�الل األح�داث، وه�ن أيت�ن 
عامر ووالء الرشي�ف وداليا مصطفى، 
واملسلس�ل من تألي�ف مصطفى جمال 
هاش�م وإخراج ش�ريين ع�ادل، وتدور 
ع�ى  معتم�داً  حلق�ة   45 يف  أحداث�ه 
التشوي�ق واإلث�ارة، ومق�رر عرضه يف 

بداية املوسم الشتوي.

النج�وم  ملراقب�ي  القم�ر  يمن�ح 
مشه�دا رائعا يف ليلة الهالوين مع 
ظهور القمر األزرق الذي سيكون 

مرئيا يف جميع املناطق.
ول�ن يلم�ع القمر بالل�ون األزرق 
فعليا، ولكن يتم منحه هذا االسم 
ألن�ه ثان�ي قمر مكتم�ل يظهر يف 
الشهر نفس�ه، حيث يحدث األول 
يف 1 ترشي�ن األول املقبل، والثاني 

يف 31 من الشهر نفسه.
ويحدث هذا العرض الكوني سبع 
م�رات كل 19 عاما، م�ا يعني أن 
العال�م لن يرى العرض التايل إال يف 

31 ترشين األول عام 2039.
وما يجعل هذا الح�دث أكثر ندرة 
هو أن�ه سيظهر يف جمي�ع أنحاء 
الح�رب  من�ذ  م�رة  ألول  العال�م 

العاملية الثانية، منذ عام 1944.

وستمنح السماء هذا املشهد النادر 
مع اكتمال القمر الثاني يف ترشين 

األول يف ليلة عيد الهالوين.
أمريك�ا  يف  الن�اس  وسيحص�ل 
الشمالي�ة والجنوبي�ة ع�ى ملحة 
عن القمر األزرق، إىل جانب أولئك 
املوجودين يف الهند وأوروبا وآسيا.

ويمكن أن يتح�ول البدر إىل اللون 
األزرق، إال أن ه�ذا التوقي�ع نادر 
hEart  للغاي�ة، ويوضح موق�ع

Sky أن ظ�روف السم�اء يجب أن 
تحتوي ع�ى جزيئ�ات كبرية من 
الغبار أو الدخ�ان لتعكس تدرجا 
سيكون  األزرق.وإجم�اال،  لل�ون 
هن�اك 13 قم�را مكتم�ال يف ع�ام 
2020، وه�و أم�ر ن�ادر آخر ألن 
معظ�م السن�وات ال تشهد سوى 

12 بدرا.

ب�دأ االختصاصي�ون يف إح�دى 
العم�ل  الياباني�ة  الرشك�ات 
ع�ى إنت�اج نم�اذج أولية من 
التجمي�ل  مستح�رات 
للعناي�ة  وذل�ك  الفضائي�ة، 
بالب�رشة يف الفضاء، حيث قرر 
تصني�ع  يف  الب�دء  الياباني�ون 
التجمي�ل  مستح�رات 
السياح�ة  لتط�ور  الفضائي�ة 
بوتائ�ر  العال�م  يف  الفضائي�ة 
باس�م  ناط�ق  وق�ال  عالي�ة، 
hCosmo  الرشكة إن مرشوع
 Pola ال�ذى وضعه الخرباء kin
Orbis سينت�ج مستح�رات 
تجمي�ل يستخدمها اإلنسان يف 
ظروف انعدام الوزن والطقس 

الجاف.
 All Nippon وأضاف أن رشكة
Airways اليابانية وافقت عى 
تسلي�م Pola Orbis  طائ�رات 
ذات ظ�روف مناسب�ة الختبار 
الرشك�ة  وقال�ت  منتجاته�ا، 

اليابانية إن السياح الفضائيني 
األغنياء الذين يريدون الحفاظ 
عى الراح�ة واملظهر الخارجي 
م�ن  أول  سيكون�ون  املمت�از 
مستحرات  سيستخدم�ون 

التجميل الجديدة.
ع�ى جانب آخر ق�ررت رشكة 
التنقي�ب الفضائ�ي الخاص�ة 
»أوريج�ني سبي�س« القائم�ة 
يف بكني إط�الق أول روبوتاتها 
ص�ة »للتنقي�ب  ني�وh1 املخصَّ
الفضائي« يف نوفمرب، عى متن 
صاروخ من فئة لونج مارش، 
ومعلوم أن فك�رة التنقيب عن 
الفضائي�ة فكرة مثرية  املوارد 
للجدل، فعلماء كثريون طالبوا 
بحماي�ة النظ�ام الشمي من 
أمث�ال ه�ذه املمارس�ات؛ لكن 
ه�ذا لم يمنع الق�وى العظمى 
الصني والواليات  – وخصوًصا 
سب�ل  بح�ث  م�ن   – املتح�دة 

التنقيب.

)تيك ت�وك( التطبيق الصيني 
املع�روف، واجه خالل 

القليل�ة  األي�ام 
ضي�ة  ملا ا

ت  م�ا تها ا
جهه�ه  مو
من أمريكا، 

فبحس�ب 
ص�ف  و

لبي�ت  ا (
فهو  األبيض( 

يم�س  خط�ر 
و  القوم�ى،  االم�ن 

اتهم�وه ايض�اً بأن�ه يجم�ع 
بيانات ملستخدميه.

واكتس�ب )تي�ك ت�وك(، من 
الفيدي�و  مقاط�ع  خ�الل 
املالي�ني  مئ�ات  القص�رية، 

م�ن املستخدم�ني يف مختلف 
دول العال�م.  وتشع�ر 
ت  لسلط�ا ا
كي�ة  مري أل ا
م�ن  بالقل�ق 
تق�وم  أن 
توك(  )تي�ك 

بتسلي�م 
ت  ن�ا بيا
مني  ملستخد ا
السلط�ات  إىل 
وأنه�ا  الصيني�ة 
عى  رقاب�ة  تف�رض 
يزع�ج  ق�د  ال�ذي  املحت�وى 
الصني. وتنفي )تيك توك( أنها 
ش�اركت بيانات املستخدمني 
م�ع الحكوم�ة الصينية ولن 
تفعل ذلك إذا ُطلب منها ذلك.

العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم 
تحدث منذ الحرب العالمية الثانية

باحثون يابانيون يبتكرون مستحضرات 
تجميل فضائية

إحذر بياناتك في خطر.. »التيك توك« 
يهدد أمان مستخدميه

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

محزة مصطفى

ش�اركت الفنان�ة صب�ا مب�ارك جمهوره�ا 
بموق�ع  بحسابه�ا  جدي�دة  بص�ورة 
»انستج�رام«، ظه�رت بها بإطالل�ة باللون 
األبيض، معلقة بحكمة :« ال تخف من البدء 
من جديد .. قد تعجبك قصتك الجديدة بشكل 
أفضل«.وحص�د م�رشوع فيلم »بن�ات عبد 
الرحمن« للمخرج زي�د أبو حمدان والنجمة 
صب�ا مبارك جائ�زة ضمن فعالي�ات الدورة 
األوىل م�ن أيام عّم�ان لصّناع األف�الم التابع 
ملهرج�ان عّم�ان السينمائى ب�األردن، وهي 
جائزة تصميم الصوت بقيمة ١٧،٥٠٠ دوالر 
 Acousmatic Film م�ن  مقدَّم�ة  أمريك�ي 
Sound يف إستوني�ا يف فئ�ة املشاريع العربية 
يف مرحلة ما بع�د اإلنتاج، بعد أن حصل عى 
جائزتني م�ن منص�ة الجون�ة السينمائية. 
فيلم »بنات عبد الرحمن« من بطولة النجوم 
صبا مب�ارك، وه�ي منتجة منف�ذة أيضاً يف 
الفيلم، فرح بسيسو ومريم الباشا، وإخراج 
وتألي�ف زيد أبو حم�دان، وت�دور أحداثه يف 

إطار م�ن الكوميدي�ا الس�وداء قصة 4 
ش�قيقات ينتم�ني لطبق�ات اجتماعية 
ش�ديدة االختالف وق�د سيط�ر الجفاء 
ع�ى العالق�ات بينه�ن. وبع�د االختفاء 
الغامض ألبيهن، يق�ررن البحث للعثور 
ع�ى رب األرسة الغائب.وكانت حرصت 
النجمة صبا مب�ارك عى الرد عى أسئلة 
جمهورها عرب حسابها عى انستجرام، 
ومن ضمن األسئلة »إيه رأيك ىف حكايات 
بن�ات الج�زء الراب�ع؟« ل�رد قائلة »ما 
ش�فتوا الراحة«، كم�ا ردت صبا عى 
س�ؤال أهالوي�ة وال زملكاوي�ة وأتمنى 
اإلجاب�ة ال تك�ون دبلوماسي�ة؟ قائلة: 
ب�س  وبعشقه�ا  الزمال�ك  ىف  »عايش�ة 
أهالوي�ة«، فيما جاء له�ا سؤال »ياريت 
ل�و تشتغ�ى مع دني�ا سمري غان�م أنتم 
االثنني موهوبات ج�دا ودمكم خفيف«، 
لرد صب�ا »بحب دني�ا وياريت من أكر 

ممثالت مر موهبة واحراما«.

  

تغريدات

عاصي الحالني

د. زيد عبد الوهاب

افعل اخلري .. وليقْع حيث يقع
فإن وقع يف أهله، فهم أهله

وإن وقع يف غري أهله، فأنَت أهله..!

ــة صعب  ــرب يف #الدول_الدميقراطي ــرار احل ق
ــو كانت للرئيس  ــود كثرية حتى ل ــة وعليه قي للغاي
ــون #حرب_اإلنابة  ــك تك ــات مطلقة، لذل صالحي

البديل املتاح.

مطر ســـاخن

هــــامش

صبا مبارك.. تعلق: ال تخف من البدء من جديد

الفنان العراقي سيف نبيل يحضر لمفاجأة جديدة

ديو غنائي يجمع محمد السالم والمغربية جميلة باللهجة العراقية
كش�ف الفن�ان العراق�ي محم�د السال�م 
 The insider واملغربية جميل�ة يف برنامج
بالعربي ع�ن ديو غنائ�ي سيجمهما معاً 
باللهج�ة العراقي�ة، م�ن كلم�ات وألحان 

سيف الفارس وتوزيع أحمد املهندس .
ويف لق�اء مع اإلعالمي إييل نخلة من داخل 
استديو التسجيل تح�دث السالم وجميلة 
عن صداقتهما التي بدأت منذ 10 سنوات، 
لكن رغم ذلك لم يكن يف مخططهما تقديم 

ديو  .
ه�ذا وكش�ف السال�م أن امللح�ن سي�ف 
الفارس أرسل له عمالً ليغنيه، ولكن ما إن 
سمعه قرر أن يتشاركه مع فنانة ألن هناك 
كلمات ال يجوز أن يقولها ش�اب، وبعد أن 
سمعت�ه جميل�ة وافق�ت عى الف�ور عى 
مشاركت�ه بها. جميل�ة املتحمسة لتقديم 
ه�ذا الديو ملا تملكه م�ن قاعدة جماهرية 
كبرية يف الع�راق، واجهت صعوبة يف نطق 
بعض الكلم�ات العراقية، ولكن بمساعدة 

السالم نجح األمر .

هذا ويعتزم النجمان تصوير الديو ليرافق 
مع إصداره يف األسواق، وللسالم فكرة بأن 
يك�ون الكليب عبارة عن قصة بني ش�اب 
وفتاة يف أي�ام الدراسة كون األغنية قريبة 

من األطفال بحسب قوله .

وخ�الل تسجي�ل األغني�ة، فاج�أ السالم 
وجميل�ة الجمي�ع بتوقفهم�ا ع�ن غن�اء 
كلم�ات الدي�و وتقدي�م أغني�ة »بالبن�ط 
العري�ض« لحسني الجسم�ي التي تحقق 

نجاحاً كبرياً.

ش�ارك الفن�ان العراق�ي سي�ف نبيل مع 
متابعيه عى انستغ�رام، فيديو تشويقيا 

جديدا لم تتضح معامله بعد.
ونرش فيدي�و له وهو ع�ى دراجة نارية، 
وع�ى انغام أغنيته الجدي�دة »لو«، يظهر 

يف آخره عبارة »انتظروا الجديد«.
وأرف�ق الفيدي�و بالتعليق الت�ايل: »ِحينما 

ُتح�بُّ الخ�رَي لغ�رِيَك ُيحبُّ�َك الخ�رُي أكثُر.« 
مستخدما الهاش�تاغ االتي: #من_تواضع_

لله_رفعه.
وتس�اءل املتابع�ون عن الرسال�ة التي أراد 
سي�ف ايصاله�ا م�ن خ�الل ه�ذا املقط�ع 
التشويق�ي، فيم�ا أعرب�وا انه�م ينتظرون 

املفاجأة املقبلة.

روج�ت النجمة أنغام، لحفلها األول يف املرسح 
املكش�وف بمركز املن�ارة يف منطق�ة التجمع 
الخامس، املقرر لها يوم 9 أكتوبر املقبل، والتي 
تع�د أويل حفالتها منذ توق�ف إقامة الحفالت 
بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد »كوفيد 
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ونرشت أنغام، مقطع فيديو قصري من إحدى 
حفالته�ا السابق�ة، عرب حسابه�ا الشخيص 
بموقع إنستج�رام، للرويج لحفلتها الجديدة 
بنهاي�ة موس�م الصي�ف بامل�رسح املكشوف 

بمركز املنارة التجمع الخامس.
وكان�ت ق�د أطلقت انغ�ام تحدًي�ا جديًدا عى 
تطبيق »Tik Tok« بعنوان »بحبك وبرتاحلك« 
وذل�ك بع�د أقل من ش�هر من طرحه�ا كليب 
أغني�ة »بحبك وبرتاحلك« الت�ي طرحتها عى 
يوتي�وب يف أغسط�س امل�ايض، فيم�ا حث�ت 
أنغ�ام جمهورها عى املشاركة يف التحدي عرب 

التطبيق االجتماعي.

أنغام تروج لحفلتها األولى 
في المسرح المكشوف بمركز 

المنارة
حقق�ت أغنية »خدنى مع�ك« للمطربة 
ي�ارا والنج�م فضل ش�اكر 100 مليون 
مشاهدة عى يوتيوب، وذلك بعد طرحها 
من�ذ 8 سن�وات، حيث طرح�ت األغنية 
ي�وم 7 أكتوبر 2012، كم�ا أعربت يارا 
ع�ن سعادتها لوص�ول األغنية إىل 100 

مليون مشاهدة.
وىف سياق آخ�ر انتهت املطربة اللبنانية 
يارا م�ن تسجيل أغنية جدي�دة لتكون 
مفاجأة لجمهوره�ا بالسعودية، وهي 
من كلمات األمري عب�د الله بن سعد بن 
عب�د العزيز، وألح�ان إبراهي�م الغانم، 
وتوزي�ع عب�اس صب�اح، وم�ن املقرر 
أن ي�ارا تق�دم أغنية ىف مهرج�ان العيد 
الوطن�ي السع�ودي، األسب�وع الحايل، 
ومن ناحية أخرى طرح�ت يارا مؤخرا 
أغنت�ني األوىل أغنية بعن�وان »ما يهمك 
ي�ا ب�ريوت«، إه�داء للشع�ب اللبنان�ى 

بعد انفج�ارات ب�ريوت، والثانية باسم 
»اله�روب«، ع�رب قناته�ا الخاصة عى 
موقع الفيديوهات »يوتيوب«، واألغنية 
م�ن كلم�ات مج�د، وألح�ان صم�ت، 
توزي�ع رشي�ف قاس�م. كم�ا يواص�ل 
حاليا النجم اللبنانى فضل شاكر إعادة 
نرش االٔعمال الفني�ة الخاصة به، حيث 
يمتل�ك كل حق�وق تل�ك االٔعم�ال ع�ى 
نرشها عى القناة الرسمية الخاصة به 
ع�ى يوتيوب، كما سيت�م نرش عدد من 
االٔغان�ى الجديدة، كم�ا أيضا يعمل عى 
توثيق صفحات سوش�يال ميديا فيس 
بوك، وتوي�ر، وإنستجرام. وكان فضل 
شاكر مٔوخرا طرح أغنية »صباح الخري 
ي�ا لبنان« عرب قناته عى يوتيوب، وهي 
من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن 
قميح�ة وتوزيع: عمر صب�اغ وارٕشاف 

عام إياد النقيب.

»خدني معك« لـ يارا وفضل شاكر تدخل نادي 
الـ100 مليون مشاهدة 

يب�دو أن املوسم الدرامي لرمضان ٢٠٢١ 
سيشه�د تط�ورات فني�ة مختلف�ة عرب 
شاش�ة ال��أم ب�ي يس، حي�ث ستض�ّم 
مجموع�ة جدي�دة م�ن نج�وم الدرام�ا 
الرمضاني�ة بع�د أن غابوا لف�رة ليست 

قصرية عن الشاشة.
يف خطوة مفاجئة، انضمت زينة إىل نجوم 
ال��أم ب�ي يس يف خريطته�ا الرمضانية 

لع�ام ٢٠٢١، حي�ث علم�ت نواع�م أنها 
اتفقت مع إدارة املحطة عى عمل درامي 
ضخ�م تعود ب�ه للمنافسة عرب شاش�ة 
ال�أم بي يس ملوسم دراما رمضان املقبل، 
وقد أكدت يف تريحاتها الخاصة لنواعم 
أنه�ا بالفع�ل اتفق�ت عى عم�ل درامي 
جديد لرمضان 2021 ورفضت اإلفصاح 

عن أي تفاصيل لحني الوق�ت املناس�ب . 
عى صعيد آخر، ع�ادت غادة عبد الرازق 
إىل نجوم شاش�ة ال��أم بي يس يف موسم 
رمض�ان ٢٠٢١ بعد غيابه�ا فرة ليست 
قصرية عن شاش�ة القن�اة؛ حيث تنتظر 
إدارة القناة إنهاء غادة تصوير مشاهدها 
ضمن أح�داث فيلمها السينمائي الجديد 

إلنه�اء  لبن�ان  إىل  لتساف�ر   »٩ »حفل�ة 
أن  واملق�رر  للعم�ل،  األوىل  التحض�ريات 
ُيصّور يف لبنان كامالً، وقد ُرّش�ح رشيف 

سالمة للبطولة أمامها.
وللمرة األوىل، يجتم�ع كل من مصطفى 
شعبان وعمرو سعد يف عمل درامي جديد 
بعن�وان »ع�ش الدبابري« كاس�م مبدئي 
للعمل، عى أن ُيعرض عرب شاش�ة ال�أم 

ب�ي يس يف رمض�ان ٢٠٢١.
العم�ل  أن  ش�عبان  مصطف�ى  ويؤك�د 
سيكون مفاج�أة للجمهور ويمثل عودة 
قوّية له عرب شاش�ة ال��أم بي يس التي 
ملواس�م  الدرامي�ة  نجاحات�ه  ش�هدت 

متتالية.

داليا مصطفى تنتهي من تصوير فيلم »قبل األربعين« 

الـ أم بي سي تستعد لرمضان 2021 بخريطة قوية


