
بغداد/ الزوراء:

عزّى رئي�س الجمهورية، برهم صالح، 

ورئي�س الوزراء، مصطف�ى الكاظمي، 

امس االربع�اء، ملك البحري�ن حمد بن 

عي�ى ال خليفة بوفاة رئي�س الوزراء 

البحريني خليفة بن سلمان ال خليفة.

وذكر بي�ان لرئاس�ة الجمهورية تلقته 

الجمهوري�ة،  رئي�س  ان  “ال�زوراء”: 

برهم صالح، بعث برقية تعزية إىل ملك 

البحرين حمد بن عيى بن س�لمان آل 

خليف�ة، بوف�اة رئي�س وزراء البحرين 

األمري خليفة بن سلمان آل خليفة.وقال 

صال�ح يف برقي�ة التعزي�ة: نش�اطركم 

األحزان ونواس�يكم هذا املصاب الجلل، 

وندع�و الل�ه تع�اىل أن يش�مل فقيدكم 

واس�ع رحمته، وأن يلهم األرسة امللكية 

الجليل�ة والش�عب البحريني الش�قيق 

جميل الصرب والسلوان.من جهته، عزى 

رئي�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 

امس االربع�اء، ملك البحري�ن حمد بن 

عي�ى ال خليفة بوفاة رئي�س الوزراء 

البحريني خليفة بن سلمان ال خليفة.

وذكر بيان ملكتب رئي�س الوزراء تلقته 

“ال�زوراء”: ان رئيس مجل�س الوزراء، 

مصطف�ى الكاظم�ي، أج�رى اتص�اال 

هاتفي�ا مع عاهل البحري�ن، امللك حمد 

بن عيى بن س�لمان آل خليفة، مقدما 

الع�زاء بوف�اة رئي�س وزراء البحري�ن 

األم�ري خليف�ة ب�ن س�لمان آل خليفة.

وع�رّب الكاظم�ي، خالل االتص�ال، عن 

صادق تعازيه ومواساته للبحرين شعبا 

وحكوم�ة، س�ائال الباري ع�ّز وجّل أن 

يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، 

ويسكنه فسيح جناته.

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

الرياض/ متابعة الزوراء:
ام�س  ناس�فة،  بعب�وة  هج�وم  أدى 
األربع�اء، يف مق�ربة لغري املس�لمني يف 
جدة، ثاني كربى املدن الس�عودية، إىل 
إصاب�ة عدد من األش�خاص، حس�ب 
ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنس�ية. 
ووق�ع االعت�داء خالل مراس�م إحياء 
ذك�رى انتهاء الح�رب العاملي�ة األوىل 
الثان�ي/ ترشي�ن  ل��11  املصادف�ة 
يش�ارك  كان  حي�ث   ،1918 نوفم�رب 
يف االحتف�االت ع�دد م�ن القناص�ل، 
بينهم قنصل فرنس�ا.وذكر التلفزيون 
الس�عودي أن السلطات فرضت طوقا 
أمنيا حول املقربة حيث وقع االنفجار، 
وأش�ارت إىل أن حركة املرور باملنطقة 
اإلخباري�ة  قن�اة  طبيعية.وعرض�ت 
التلفزيونية لقطات للشوارع املحيطة 
باملق�ربة. وقالت إن الوضع مس�تقر.
الفرنس�ية بش�دة،  الخارجية  ونددت 
إىل  الس�عودية  الس�لطات  داعي�ة 

التحقيق يف االعت�داء و”تحديد الجناة 
يف  الخارجي�ة  ومحاكمتهم”.وقال�ت 
بي�ان لها: “اس�تهدفت املراس�م التي 
كان�ت تجري يف ذك�رى انتهاء الحرب 
العاملية األوىل يف مقربة لغري املس�لمني 
يف ج�دة والتي كان يش�ارك فيها عدد 
من القناص�ل، بينهم قنصل فرنس�ا، 
باعت�داء بعبوة ناس�فة صباح امس، 
م�ا أدى اىل وقوع ع�دد من الجرحى”. 
وقال�ت الخارجية: “تدين الس�فارات 
التي كانت تش�ارك يف مراسم الذكرى 
هذا الهج�وم الجبان وغ�ري املربر عىل 
اإلطالق، وتدعو الس�لطات السعودية 
إىل إلق�اء أكرب قدر ممك�ن من الضوء 
ع�ىل ه�ذا الهج�وم، وتحدي�د الجناة 
وفق�ا  أش�ارت،  ومالحقتهم”.كم�ا 
للبي�ان، إىل أن “القنصلية الفرنس�ية 
تدعو السكان والزوار يف السعودية إىل 
توخي أق�ى درجات الحذر يف أعقاب 

الهجوم يف جدة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أودى ف�ريوس كورونا بحياة اكثر من 
ملي�ون و280 أل�ف إنس�ان يف العالم، 
فيما تق�ارب حصيلة أع�داد املصابني 
املعل�ن عنها من 51 مليونا و811 ألف 
إصابة مؤك�دة، تعاىف منه�م نحو 36 
مليون�ا و396 أل�ف مريض.وتواص�ل 
 216 يف  تفش�يها  كورون�ا  جائح�ة 

دول�ة وإقليما ومنطقة ح�ول العالم، 
وس�جلت دول العالم قف�زة ملحوظة 
يف ع�دد الوفيات واالصاب�ات الجديدة، 
حيث س�جلت 542 ألفا و418 إصابة 
جديدة مكتشفة، وأوقعت خالل ال�24 
س�اعة األخ�رية 9,190 حال�ة وف�اة.

وبينت اإلحص�اءات أن الدول الخمس 
التي س�جلت، الثالثاء، أع�ىل حصيلة 

وفيات خالل يوم واحد يف العالم، كانت 
ع�ىل الت�وايل، أم�ريكا )1,345 وفاة(، 
وفرنس�ا )857 وفاة(، وإيطاليا )580 
وفاة(، وبريطانيا )532 وفاة(، والهند 
)511 وفاة(. كما أش�ارت البيانات إىل 
أن الدول الخمس عامليا، التي س�جلت 
أم�س أعىل حصيل�ة إصاب�ات جديدة 
خالل ي�وم واح�د، كانت ع�ىل التوايل، 

أم�ريكا )135,574 إصاب�ة(، والهن�د 
)44,679 اصابة(، وإيطاليا )35,098 
إصابة(، والربازيل )25,517 إصابة(، 
وبولن�دا )25,454 إصاب�ة(. وال تزال 
أم�ريكا يف طليع�ة دول العالم قياس�ا 
بأع�ىل حصيلة وفيات وع�دد اصابات 
اجم�ايل، حي�ث أوضح�ت اإلحصاءات 
أن ال�دول الخم�س الت�ي تع�د حت�ى 

صباح امس األربعاء األكثر تأثرا جراء 
الجائح�ة يف العالم من حيث الحصيلة 
ه�ي:  الوفي�ات،  ألع�داد  اإلجمالي�ة 
أم�ريكا )245,799 وف�اة(، والربازيل 
 127,615( )162,842 وفاة(، والهند 
وف�اة(، واملكس�يك )95,842 وف�اة(، 

وبريطانيا )49,770 وفاة(.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االربعاء، املوق�ف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل  3198 اصاب�ة جديدة و50 حالة 
وفاة وش�فاء 1992 حالة، حددت دائرتي 
صحة الرصافة والك�رخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حس�ب املناطق.وذكرت الوزارة 
ان  »ال�زوراء«:  تلقته�ا  له�ا  وثيق�ة  يف 
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 
17378، ليصب�ح عدد الفحوصات الكلية: 
3055845، مبين�ة انه تم تس�جيل  3198 
اصاب�ة جدي�دة و50 حال�ة وفاة وش�فاء 
ح�االت  ع�دد  ان  حالة.واضاف�ت:   1992

الشفاء الكيل: 436657 )85.9%(، اما عدد 
ح�االت االصابات ال�كيل: 508508، بينما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 60369، يف 
حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 
384، وعدد حاالت الوفيات الكيل:11482.
م�ن جانبه اعل�ن مدير عام صح�ة بغداد 
الرصاف�ة عبد الغني الس�اعدي، تس�جيل 

412 اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 
184 خ�الل الرص�د الوبائ�ي للقطاع�ات 
الصحية.وق�ال الس�اعدي يف بي�ان تلقته 
الصحي�ة  »املؤسس�ات  ان  »ال�زوراء«: 
س�جلت الي�وم يف جان�ب الرصاف�ة 412 
اصاب�ة جدي�دة بفريوس كورون�ا موزعة 
كالت�ايل: 184 حالة خالل الرص�د الوبائي  

للقطاعات الصحية : قط�اع الرصافة 41 
حال�ة /قط�اع البلدي�ات االول 26 حالة /
قطاع الش�عب 17 حالة/ قطاع االعظمية 
36 حالة / قطاع املدائن 24 حالة / قطاع 
النه�روان 16 حالة /قطاع بغ�داد جديدة 

44 حالة .

الزوراء/ حسني فالح:
أكَد مستش�ار رئي�س الوزراء لش�ؤون االنتخابات، 
عبد الحس�ني الهن�داوي، ان الحكومة تعمل جاهدة 
ع�ىل توفري الضمان�ات الفعلية لتحقيق الش�فافية 
العالي�ة يف االنتخاب�ات املقبلة، وفيم�ا حذر تحالف 

سائرون من مشاكل عدة قد تعيق اجراء االنتخابات 
بموعدها املحدد، ابرزها عدم حل الربملان، اش�ار اىل 
ان ح�ل مجل�س الن�واب يحتاج اىل توافق س�يايس، 
واغل�ب الكتل ليس�ت ج�ادة بحله.وق�ال الهنداوي 
يف حديث ل�«ال�زوراء«: ان الحكوم�ة تعمل جاهدة 

ع�ىل توفري كل الضمانات الفعلي�ة لتحقيق النزاهة 
والش�فافية يف االنتخاب�ات املقبل�ة والت�ي يجب ان 
تتظافر فيها كل الجهود الوطنية سواء الحكومة او 
مفوضية االنتخاب�ات او القضاء، وغريها.واضاف: 
ان الحكومة قدمت كل وسائل الدعم لعمل املفوضية 

م�ن اجل امليض قدما بإج�راء االنتخابات بموعدها. 
عاداً مصادقة رئيس الجمهورية، برهم صالح، عىل 
قان�ون االنتخابات الجديد خطوة إيجابية حاس�مة 
باتجاه إجراء االنتخابات املقبلة يف موعدها املحدد.

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 508 آالف والشفاء أكثر من 436 ألفا

مستشار الكاظمي لـ          : احلكومة تعمل على توفري الضمانات الفعلية 
لتحقيق الشفافية يف االنتخابات

بعد تسجيل 3198 إصابة جديدة و 50 حالة وفاة

سائرون: أغلب الكتل السياسية ليست جادة حبل الربملان قبل موعد إجرائها

أثينا/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس املرصي، عبد الفتاح السييس، 
أن التط�رف الذي يعاني من�ه الجميع ال 
يجب أن يتحول إىل إساءة ملشاعر املؤمنني 
أو األدي�ان، فيم�ا  اش�ار اىل  أن مكافحة 
اإلره�اب والتط�رف ليس�ت مرتبطة أبدا 
بدين واح�د أو مرتبط�ة باألديان بصفة 
عام�ة. وق�ال الس�ييس، خ�الل جلس�ة 
مباحث�ات ثنائي�ة مع نظريت�ه اليونانية 
بالقرص الجمهوري يف أثينا: “اسمحي يل 

أن أس�جل أيضا أنني أتوافق معكم يف أمر 
بمنتهى األهمية عىل أن مكافحة اإلرهاب 
والتطرف ليس�ت مرتبطة أبدا بدين واحد 
أو مرتبطة باألدي�ان بصفة عامة، ولكن 
هي شكل من أش�كال االنحراف الفكري 
وي�ؤدي إىل ش�كل م�ن أش�كال التطرف 
واإلره�اب ال�ذي نعان�ي من�ه جميع�ا”.

وتابع: “من امله�م أن هذا األمر ال يتحول 
مش�اعر  إىل  أو  األدي�ان  إىل  اإلس�اءة  إىل 

املؤمنني”.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير الصحة الرويس، ميخائيل موراشكو، إطالق اإلنتاج 
الصناعي للقاح “س�بوتنيك V” املضاد لفريوس كورونا وبدء 
توزيعه عرب األقاليم الروسية.وقال موراشكو أثناء لقاء لوزراء 
صحة الدول األعضاء بمجموعة “بريكس” )الربازيل، روسيا، 
الهن�د، الصني، جن�وب إفريقيا(، ام�س األربع�اء: “لقد دخل 
س�بوتنيك-V، وهو أول لقاح مسجل رسميا يف العالم، التداول 
العام، وبدأ توزيعه بني األقاليم، ويزداد إنتاجه الصناعي، وقد 
ق�ام منتجوه بوض�ع معاي�ريه التكنولوجية وإط�الق إنتاجه 
بكميات كبرية”.وأش�ار موراش�كو، خالل اللق�اء الذي جرى 

عرب الفيديو، إىل أن هناك لقاحات واعدة أخرى قيد الدراسة يف 
روسيا، مؤكدا مش�اركة البالد يف بحوث تجري يف إطار تعاون 
ب�ني مراكز علمية عدة.وذكر الوزي�ر: أن ثمة تقنيات مختلفة 
لتطوير اللقاحات، ومنه�ا لقاح معطل املفعول تم تطويره يف 
روس�يا وتجري حاليا اختباراته الرسيرية.وشدد املسؤول عىل 
أن “تقييم مدى فعالية اللقاح وس�المته يتم باستخدام موارد 
رقمية. لقد كنا أول بلد يف العالم وضع صيغة ش�املة للتعامل 
ب�ني املنظومة املعلوماتية والتطبي�ق املحمول من أجل مراقبة 
جودة الدواء وس�هولة تحمله، مما يسمح لنا بامتالك مجمل 

املعلومات حول هذا اللقاح”.

جملس النواب يرفع جلسته الـ21 دون التصويت على قانون االقرتاض
ال اتفاق على اخلالفات والنصاب مل يكتمل حتى الساعة الثالثة فجر اليوم

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
رفع مجلس النواب جلسته الحادية 
والعرشين التي عقدها يف وقت مبكر 
مس�اء ام�س االربعاء، ول�م يتمكن 
القانون�ي  النص�اب  تحقي�ق  م�ن 
حتى س�اعة مبكرة م�ن فجر اليوم 

الخميس .
وتبنت رئاس�ة مجل�س النواب عقد 
مداوالت مش�ركة مع ممثيل الكتل 
السياس�ية داخ�ل كافترييا املجلس 
، لضم�ان تحقق النص�اب القانوني 
وحسم الخالفات مع الكتل الكردية 
قبل امليض بالتصوي�ت النهائي عىل 
م�رشوع قانون تموي�ل العجز املايل 
اللجنة  االقراض”.كم�ا واصل�ت   “
املالي�ة النيابي�ة اجتماعه�ا املنعقد 
االتف�اق  ملناقش�ة   ، الصب�اح  من�ذ 
النهائي عىل م�رشوع قانون تمويل 
العجز امل�ايل “ االقراض “ ، وعلمت 
“ ال�زوراء”  ان “ الخ�الف القائ�م 
م�رشوع  ضم�ن  نقطت�ان  س�ببه 
قانون تموي�ل العجز امل�ايل ، تتعلق 
االوىل باس�تحقاق االقلي�م واالخرى 
املحافظ�ات  بع�ض  بتخصيص�ات 
الجنوبي�ة “.وعارض ممثل�و الكتل 
الكردية ادراج الفقرة املتعلقة بالزام 
االقلي�م تس�ليم كمي�ة م�ن النفط 
يف  مس�تحقاتهم  تضم�ني  مقاب�ل 

قان�ون تمويل العجز املايل .ورصدت 
“ الزوراء”،  ان “ نواب كتل مختلفة 
وس�ائرون  الفت�ح  تحالف�ي  م�ن 
يتبنون امليض بالتصويت عىل تمرير 
القانون باالغلبية بعد اكمال النصاب 
القانون�ي يف ح�ال ع�دم مش�اركة 

النواب االكراد” .باملقابل غادر نواب 
كت�ل مختلفة مبن�ى مجلس النواب 
مس�اء امس، بالتزامن مع استمرار 
الخالف�ات حول الصيغ�ة النهائي�ة 
مل�رشوع قانون تموي�ل العجز املايل 
“ االقراض “ ، وال�ذي انهت اللجنة 

املالية النيابية مناقش�اتها وسلمته 
اىل هيئ�ة الرئاس�ة ليك�ون جاه�زا 
للتصويت حال عقد الجلس�ة .فيما 
وجهت الكتل الكردية نوابه�ا بعدم 
مغادرة مبنى مجل�س النواب لحني 
حس�م خالف�ات قان�ون االق�راض 

بالتصويت عىل تمري�ر القانون من 
عدم�ه.وقال نواب من ممثيل الكتل 
الكردي�ة ، انهم ابلغوا بالبقاء داخل 
مبن�ى مجل�س الن�واب للمش�اركة 
يف جلس�ة التصوي�ت ع�ىل مرشوع 
قان�ون تمويل العج�ز املايل “، والتي 
ق�ررت رئاس�ة الربمل�ان ارجائها اىل 
اللي�ل  منتص�ف  بع�د   12 الس�اعة 
.واس�تمر اجتم�اع اللجن�ة املالي�ة 
النيابية حتى ساعات متأخرة ، بعد 
اس�تمرار خ�الف الكتل السياس�ية 
النهائي�ة مل�رشوع  ح�ول الصيغ�ة 
قان�ون تموي�ل العجز امل�ايل ، فيما 
تحاول رئاسة مجلس النواب ضمان 
تحق�ق النصاب القانون�ي للرشوع 
بالتصوي�ت ح�ال انته�اء االجتماع 
املغل�ق للجنة املالية .وقال نواب ل�” 
الزوراء “  ، ان “ الكتل الكردية ترص 
ع�ىل تضمي��ن 320 ملي�ار دين�ار 
مس�تحقات لالقليم يف هذا القانون 
اس�وة بالفرة الس�ابقة ، وال عالقة 
النتاجه النفطي باقرار القانون االن 
، باملقابل يطالب ممثلو كتلة تحالف 
االقلي�م  بال�زام  الحكوم�ة  الفت�ح 
بتس�ليم 480 الف برمي�ل يوميا مع 
ايرادات الكم�ارك واملنافذ الحدودية 
،مقابل تضمني تخصيصات االقليم 

يف قانون االقراض “.

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:
أعلنت مديرية املرور العامة قرب افتتاح موقعني 
املرور  مدير  بغداد.وقال  يف  املركبات  لتسجيل 
العام، اللواء زهري الخفاجي، يف ترصيح متلفز: 
بغداد  يف  املركبات  لتسجيل  »موقعني  هناك  إن 
زخم  تخفيف  اجل  من  شهر  خالل  سيفتتحان 
اإللكروني«.وأشار  الحجز  نافذة  عىل  املراجعة 
إىل »أن املديرية اقربت من إنجاز مرشوع أتمتة 
حركة  مراقبة  يخص  بما  االلكروني  نظامها 
بدالً  الكرونياً  املخالفات  ورصد  العجالت  مرور 

من الوصوالت الورقية«.

املرور: قرب افتتاح موقعني 
لتسجيل املركبات يف بغداد

العراق يعزي ملك البحرين بوفاة 
األمري خليفة بن سلمان آل خليفة

هجوم بعبوة ناسفة داخل مقربة لغري 
املسلمني يف السعودية

السيسي: مكافحة اإلرهاب والتطرف 
ليست مرتبطة باألديان

 ”V روسيا تعلن إطالق اإلنتاج الصناعي للقاح “سبوتنيك
املضاد لكورونا

منتخبنا الوطين يواجه نظريه األردني وديا اليوم يف اإلمارات

االخريةفايرب يسلط الضوء على قصص مستخدميه بالعراق يف عيد ميالده العاشر

ص 6

الصحة: لن نستورد أي لقاح لكورونا  
إال بعد موافقة الصحة العاملية

التعليم: 6054 طالب سادس إعدادي 
حققوا معدالت أعلى من 100 درجة

بغداد/ متابعة الزوراء: 

ل�ن  الع�راق  أن  الصح�ة  وزارة  أك�دت 

يستورد أي لقاح لكورونا من أية رشكة 

عاملي�ة إال بعد موافق�ة منظمة الصحة 

العاملية.وقال مدير ع�ام الصحة العامة 

يف الوزارة، رياض عبد األمري، يف ترصيح 

صحفي: إن »الوزارة لن تستورد أي لقاح 

لف�ريوس كورونا من أي�ة رشكة عاملية، 

إال بع�د موافقة منظمة الصحة العاملية، 

مؤكدا حجز  20 % م�ن التحالف العاملي 

للقاحات«.وأش�ار إىل أن »الوزارة تراقب 

الرشكات العاملي�ة املنتجة للقاحات، ويف 

حال حص�ول أي لقاح عىل إجازة عاملية 

س�نعمل عىل توفريه«.  وأعلنت وس�ائل 

إعالم أوربية، يف وقت س�ابق، أن االتحاد 

األورب�ي يتعاقد ع�ىل رشاء 300 مليون 

جرع�ة من عق�ار ضد ف�ريوس كورونا 

املس�تجد. ووفقا لوس�ائل اإلع�الم، فإن 

»مفوضي�ة االتح�اد األورب�ي تفاوضت 

بالفعل عىل عقد لتسلم اللقاح الواعد من 

.»Pfizer و Biontech رشكتي األدوية

بغداد/ الزوراء:
والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت 
العلم�ي أن وزيره�ا، نبي�ل كاظ�م عب�د 
الصاح�ب، وجه بزي�ادة خط�ة القبول يف 
كلي�ات املجموع�ة الطبي�ة اىل 50% باملئة 
من طاقتها االس�تيعابية، مبينًة أن 6054 
طالب سادس إعدادي حققوا معدالت أعىل 
من 100 درجة.وقال إعالم الوزارة يف بيان: 
إن وزي�ر التعلي�م العايل، نبي�ل كاظم عبد 

الصاحب، »ت�رأس اجتماعاً لعمداء كليات 
املجموعة الطبية يف العراق وبحضور مدير 
دائرة الدراسات والتخطيط واملتابعة ايهاب 
ناجي عباس، حيث تدارسوا رفع مستوى 
الطاق�ة االس�تيعابية للمجموع�ة الطبية 
عىل مس�توى الجامع�ات الحكومية كافة 
الس�تيعاب مخرج�ات الدراس�ة االعدادية 

للعام الدرايس 2020/2021«.

إصابات كورونا عامليا تتجاوز حاجز الـ51 مليونا وتودي حبياة أكثر من مليون آخرين 
اجلائحة تواصل تفشيها يف 216 دولة وإقليما

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكدت وزارة النقل ان رشكة دايو الكورية خفضت مطالبها املالية بمقدار 150 مليون 
دوالر والخاصة بتنفيذ ميناء الفاو.وقال املتحدث باسم الوزارة، فالح هادي، يف حديث 
صحفي: ان »الرشكة الكورية خفضت من مطالبها املالية لتنفيذ مرشوع ميناء الفاو 
امتارا، وبمقدار مليارين و650 مليون  لبناء خمسة أرصفة وبعمق 19.8  البرصة  يف 
دوالر بعد أن بلغت مطالبها السابقة مليارين و800 مليون دوالر«.واضاف هادي ان 
»الوزارة ما زالت ترى أن هذا املبلغ كبري، وانه يجب الرجوع اىل االتفاقية املبدئية األولية 
بني الطرفني وبواقع مليارين و370 مليون دوالر«.واضاف اىل ان »املفاوضات مستمرة 
يريض  وسطي  وحل  نتيجة  اىل  »الوصول  متوقعا  اتفاق«،  اىل  للتوصل  الجانبني  بني 
الطرفني«.وأعلنت وزارة النقل، يف 4 ترشين الثاني، ان رشكة دايو تراجعت عن اتفاقها 

االويل، وتطالب بمبالغ اضافية الستكمال ميناء الفاو.

شركة دايو ختفض 150 مليون دوالر من 
مطالبها لتنفيذ ميناء الفاو 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   
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سياسة

بعد تسجيل 3198 إصابة جديدة و 50 حالة وفاة

سائرون: أغلب الكتل السياسية ليست جادة حبل الربملان قبل موعد إجرائها

اجمللس الوزاري يبحث املشروع االلكرتوني إلصدار مسات الدخول واإلقامة

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 508 آالف والشفاء أكثر من 436 ألفا

مستشار الكاظمي لـ          : احلكومة تعمل على توفري الضمانات الفعلية 
لتحقيق الشفافية يف االنتخابات

الكاظمي يوجه القوات األمنية مبواصلة العمليات االستباقية لتفويت الفرصة على اإلرهابيني

إصابات كورونا عامليا تتجاوز حاجز الـ51 مليونا وتودي حبياة أكثر من مليون آخرين 
اجلائحة تواصل تفشيها يف 216 دولة وإقليما

التعليم: 6054 طالب سادس إعدادي 
حققوا معدالت أعلى من 100 درجة

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املستجد يف العراق، وفيما اكدت 
و50  جديدة  اصابة   3198 تسجيل  
1992 حالة، حددت  حالة وفاة وشفاء 
دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
تلقتها  لها  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 
“الزوراء”: ان عدد الفحوصات املختربية 
عدد  ليصبح   ،17378 امس:  ليوم 
مبينة   ،3055845 الكلية:  الفحوصات 
جديدة  اصابة   3198 تسجيل   تم  انه 

و50 حالة وفاة وشفاء 1992 حالة.
واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 
حاالت  عدد  اما   ،)85.9%(  436657
عدد  بينما   ،508508 الكيل:  االصابات 
 ،60369 العالج:  تحت  التي  الحاالت 
العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  حني  يف 
الوفيات  حاالت  وعدد   ،384 املركزة: 

الكيل:11482.
صحة  عام  مدير  اعلن  جانبه  من 
الساعدي،  الغني  عبد  الرصافة  بغداد 
بفريوس  جديدة  اصابة   412 تسجيل 
كورونا بينها 184 خالل الرصد الوبائي 

للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته “الزوراء”: 
امس  سجلت  الصحية  “املؤسسات  ان 
جديدة  اصابة   412 الرصافة  جانب  يف 
 184 كالتايل:  موزعة  كورونا  بفريوس 
للقطاعات  الوبائي   الرصد  خالل  حالة 
/ حالة   41 الرصافة  قطاع   : الصحية 
/قطاع  حالة   26 االول  البلديات  قطاع 
 36 االعظمية  17 حالة/ قطاع  الشعب 
24 حالة / قطاع  حالة / قطاع املدائن 
النهروان 16 حالة /قطاع بغداد جديدة 

44 حالة .
واشار اىل ان  228 حالة خالل مراجعتهم 
 47 للمؤسسات الصحية: مدينة الصدر 
حاالت محلة  , 534  , 565 , 562,  552  
الحبيبية   , جميلة   , الجوادر   , االورفيل 
كيارة, قطاعات  34, 521 . 565 . قطاع 
 ,314  ,323 محلة  حاالت    8 االعظمية 
حالة   11 الشعب   ,  317  ,312   ,316
حي   , البساتني  ،حي   337  ,317 محلة 
 , 341  , 345  , 333  , 329   , 331. اور 
  722  , 734  . 9 حاالت محلة  البلديات  
  13 فلسطني  شارع   ,  771  , الزراعي   ,
حالة  محلة 505, 503 506 ,   ,502  , 
504 , االمني 11 حالة  محلة, , 733 ,  , 

741 , 721 .  745,743، بغداد جديدة  8 
حاالت   محلة 701 ، 709 ،706 , 704 
  , 958 9 حالة  محلة   ,  الزعفرانية    ,
 , 949 الزراعي ,     959 شارع املعهد ,  

 ,712  ,  , 716 7 حاالت ,  955  ،زيونة 
710 ،املدائن 9 حاالت , جرس دياىل , حي 
الوحدة ,الوردية , 904 , 905 ,  , 906 , 
909 ,    الكرادة 35 حاالت  محلة 903, 

905 ،حي تونس 6 حاالت محلة . 302 
9 حاالت محلة  ،العبيدي    303  , 301  ,
  769. الزراعي    , 764  , 765,  762  ,  ,
 8 الحسينية   , الشام  بوب   , ،الثعالبة 

 , 209  , 207  , 215  ,222 حاالت محلة 
214 , 205 ،البنوك 6 حاالت محلة 321 , 
الزراعي , 315،  الطالبية5 حاالت محلة 
322, 332, 321،  املشتل 7 حاالت محلة 
حاالت  القاهرة8  751,حي   ,767  ,771
318،  الصليخ   ,313  ,309  ,311 محلة 
32،  الغدير حالة   ,304 4 حاالت محلة 
واحدة محلة 706،حي القاهرة 6 حاالت 
حالة  الفحامة    ،    305  ,  303 محلة 

واحدة.  
جميع  نقل  “تم  انه  الساعدي  واضاف 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 
وفق الربوتوكوالت املعتمدة”، مشريا اىل 
ان “العدد الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل 
1380 لالسف  فيما  65968 تويف منهم 
شفاء  59849حالة  الشفاء  اكتسب 

ومتبقي قيد العالج 4740”.
تبذل  التي  “الجهود  الساعدي  وثمن 
الرصافة  صحة  مالكات  قبل  من 
كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة 
املصابني  إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني 

الفريوس”.
الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين 
الحاالت املشخصة يف مخترباتها بمرض 

اعداد  مع  املستجد  كورونا  فريوس 
الشفاء والوفيات لغاية الساعة العارشة 
امس  عنها  واملعلن  الثالثاء  ليلة  من 

االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء”: 
كاآلتي:  موزعة   642 االصابات  عدد  ان 
أبو غريب 62/ ابو دشري  20/ االسكان  
7/ االعالم  11/ البياع  6/ التاجي 21/ 
 /8 الخطيب    /36 الحرية    /7 الرتاث  
24/ الدولعي  6/ الرحمانية   الــدورة  
5/ السيدية   13/ الشالجية 15/ الشعلة  
 /8 الطوبجي    /33 الطارمية    /27
العالوي  4/ العطـيـفيـة  1/ الغزالية 
 /18 15/ الكاظميـة   18/ القادسيـة 
املحمودية  38/ املـعالـف  8 / املكاسب  
 /7 املواصالت    /25 املنصور    /6
الوشاش  12/اليـرموك  24/ اليوسفية  
1/ حي الجامعة  26/ حي الجهاد  37/ 
حي الخرضاء 1/ حي العامل  32/ حي 
6/ شارع حيفا   26/ ســويـب  العدل 
6/ سكنة جانب الرصافة 4/ محافظة 
النجف 1/ محافظة بابل  3/ محافظة 

ميسان 1.
بينما   ،300 الشفاء:  عدد  ان  واضافت: 

عدد الوفيات: 2.

الزوراء/ حسني فالح:

لشؤون  الوزراء  رئيس  مستشار  أكَد 

الهنداوي،  الحسني  عبد  االنتخابات، 

توفري  عىل  جاهدة  تعمل  الحكومة  ان 

الشفافية  لتحقيق  الفعلية  الضمانات 

حذر  وفيما  املقبلة،  االنتخابات  يف  العالية 

تحالف سائرون من مشاكل عدة قد تعيق 

اجراء االنتخابات بموعدها املحدد، ابرزها 

عدم حل الربملان، اشار اىل ان حل مجلس 

واغلب  سيايس،  توافق  اىل  يحتاج  النواب 

الكتل ليست جادة بحله.

لـ”الزوراء”:  حديث  يف  الهنداوي  وقال 

توفري  عىل  جاهدة  تعمل  الحكومة  ان 

النزاهة  لتحقيق  الفعلية  الضمانات  كل 

والتي  املقبلة  االنتخابات  يف  والشفافية 

يجب ان تتظافر فيها كل الجهود الوطنية 

سواء الحكومة او مفوضية االنتخابات او 

القضاء، وغريها.

وسائل  كل  قدمت  الحكومة  ان  واضاف: 

امليض  اجل  من  املفوضية  لعمل  الدعم 

عاداً  بموعدها.  االنتخابات  بإجراء  قدما 

مصادقة رئيس الجمهورية، برهم صالح، 

خطوة  الجديد  االنتخابات  قانون  عىل 

إيجابية حاسمة باتجاه إجراء االنتخابات 

املقبلة يف موعدها املحدد.

إلجراء  دوليا  دعما  هناك  ان  اىل:  واشار 

شفافة  بصورة  العراق  يف  االنتخابات 

او  املتحدة  االمم  قبل  من  سواء  ونزيهة 

ان  مؤكدا:  وغريها.  االوروبي  االتحاد 

قضاة  مجموعة  من  تتكون  املفوضية 

لديهم الخربة والكفاءة والنزاهة.

اكثر  املقبلة  ورجح بأن تكون االنتخابات 

إرساع  رضورة  عىل  مشددا  شفافية، 

مجلس النواب باالنتهاء من تعديل قانون 

املحكمة االتحادية والقوانني األخرى ذات 

العالقة باالنتخابات.

اجراء  عىل  جادة  الحكومة  ان  وتابع: 

رئيس  حدده  الذي  املوعد  يف  االنتخابات 

عىل  دوليا  اجماعا  هناك  ان  كما  الوزراء، 

من  االتجاه  بهذا  الحكومة  خطوات  دعم 

اجل امليض بانتخابات نزيهة وعادلة.

من جهته، اكد النائب عن تحالف سائرون، 

غايب العمريي، ان هناك مشاكل عدة قد 

تعيق اجراء االنتخابات بموعدها املحدد.

لـ”الزوراء”:  حديث  يف  العمريي  وقال 

اجراء  تعيق  قد  التي  املشاكل  ابرز  ان 

قانون  اكمال  عدم  بموعدها،  االنتخابات 

مجلس  وحل  العليا  االتحادية  املحكمة 

اىل:  الفتا  االنتخابات.  اجراء  قبل  النواب 

توافق سيايس،  اىل  يحتاج  الربملان  ان حل 

بحل  الكتل  تميض  لن  سوف  وبدونه 

الربملان.

واضاف: ان اغلب الكتل السياسية ليست 

لديها الجدية يف حل مجلس النواب الن ليس 

او  مبكرة  انتخابات  اجراء  مصلحتها  من 

انها ترى ان قانون االنتخابات الجديد لن 

عىل  والحصول  الفوز  ناحية  من  يخدمها 

مقاعد كثرية، والبعض اآلخر يحاول قدر 

أجل  من  الوقت  من  يستفيد  ان  اإلمكان 

إعادة ترتيب أوراقه للدخول يف االنتخابات 

القادمة.

واشار اىل: ان هناك عوامل اخرى متعلقة 

بالحكومة لتهيئة االجواء املناسبة إلجراء 

االنتخابات يف السادس من حزيران املقبل، 

منها حرص السالح املنفلت والقضاء عىل 

السيايس،  املال  استخدام  ومنع  الفساد، 

املتعلقة  االخرى  العوامل  اىل  باالضافة 

باالمور الفنية واللوجستية.

بغداد/ الزوراء:

مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  وجه 

األمنية  القوات  االربعاء،  امس  الكاظمي، 

لتفويت  االستباقية  العمليات  بمواصلة 

فيما  االرهابية،  الجماعات  عىل  الفرصة 

الوطني  لالمن  الوزاري  املجلس  بحث 

واإلقامة  الدخول  سمات  إصدار  مرشوع 

االلكرتوني.

وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 

تلقته “الزوراء”: ان رئيس مجلس الوزراء، 

مصطفى  املسلحة،  للقوات  العام  القائد 

الكاظمي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري 

مناقشة  خالله  جرت  الوطني،  لألمن 

املستجدات األمنية يف البالد، اىل جانب بحث 

املوضوعات املدرجة ضمن جدول أعماله.

االجتماع،  مستهل  يف  الكاظمي،  وأشار 

ومنها  البالد،  تواجه  التي  التحديات  اىل 

التحدي األمني، ووّجه القوات األمنية كافة 

أجل  من  االستباقية  العمليات  بمواصلة 

تفويت الفرصة عىل الجماعات اإلرهابية.

األمن  وتوفري  املواطن  حماية  أن  وبنّي: 

عمل  أولويات  من  تعد  له،  واالستقرار 

األجهزة األمنية. مشددا يف الوقت نفسه عىل 

التأثريات  عن  األمني  امللف  إبعاد  رضورة 

يف  الشامل  االستقرار  لضمان  السياسية، 

البالد.

وقّدم نائب قائد العمليات املشرتكة تقريراً 

مفصالً عن العمليات األمنية، التي انطلقت 

يف جبال مكحول وخانوكة، ملالحقة تنظيم 

التي  العمليات  عن  فضال  وخالياه،  داعش 

انطلقت الثالثاء يف صحراء األنبار والنتائج 

األمنية املتحققة.

الوطني،  لألمن  الوزاري  املجلس  وناقش 

خالل اجتماعه، األوضاع األمنية يف محافظة 

فيها،  األمن  ضبط  عىل  والتشديد  دياىل، 

الوطني،  األمن  مستشار  املجلس  ووّجه 

الوضع  تطورات  بمتابعة  االعرجي،  قاسم 

األيام  ُيحدد، خالل  أن  دياىل، عىل  يف  األمني 

األوضاع  ملناقشة  خاص  اجتماع  املقبلة، 

فيها.

وناقش املجلس أيضا مرشوع إصدار سمات 

قّدم  حيث  االلكرتوني،  واإلقامة  الدخول 

فريق مختص عرضاً عن آلية إصدار السمة 

تقديم  أهمية  املجلس  وأكد  االلكرتونية، 

تسهيل  أجل  من  للمرشوع،  الفني  الدعم 

العقبات،  وتذليل  الدخول،  سمات  إصدار 

الوزراء،  بحسب ما وّجه به رئيس مجلس 

مصطفى الكاظمي، يف وقت سابق.

بغداد/ متابعة الزوراء:

من  اكثر  بحياة  كورونا  فريوس  أودى 

العالم،  يف  إنسان  ألف  و280  مليون 

املصابني  أعداد  حصيلة  تقارب  فيما 

ألف  51 مليونا و811  املعلن عنها من 

 36 نحو  منهم  تعاىف  مؤكدة،  إصابة 

مليونا و396 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها يف 216 

العالم،  حول  ومنطقة  وإقليما  دولة 

وسجلت دول العالم قفزة ملحوظة يف 

عدد الوفيات واالصابات الجديدة، حيث 

542 ألفا و418 إصابة جديدة  سجلت 

مكتشفة، وأوقعت خالل الـ24 ساعة 

األخرية 9,190 حالة وفاة.

الخمس  الدول  أن  اإلحصاءات  وبينت 

حصيلة  أعىل  الثالثاء،  سجلت،  التي 

وفيات خالل يوم واحد يف العالم، كانت 

وفاة(،   1,345( أمريكا  التوايل،  عىل 

 580( وإيطاليا  وفاة(،   857( وفرنسا 

وفاة(، وبريطانيا )532 وفاة(، والهند 

)511 وفاة(. 

الدول  أن  إىل  البيانات  أشارت  كما 

أمس  سجلت  التي  عامليا،  الخمس 

خالل  جديدة  إصابات  حصيلة  أعىل 

أمريكا  التوايل،  عىل  كانت  واحد،  يوم 

 44,679( والهند  إصابة(،   135,574(

إصابة(،   35,098( وإيطاليا  اصابة(، 

وبولندا  إصابة(،   25,517( والربازيل 

)25,454 إصابة(. 

العالم  دول  طليعة  يف  أمريكا  تزال  وال 

وعدد  وفيات  حصيلة  بأعىل  قياسا 

أوضحت  حيث  اجمايل،  اصابات 

التي  الخمس  الدول  أن  اإلحصاءات 

األكثر  األربعاء  امس  صباح  حتى  تعد 

تأثرا جراء الجائحة يف العالم من حيث 

الوفيات،  ألعداد  اإلجمالية  الحصيلة 

وفاة(،   245,799( أمريكا  هي: 

والهند  وفاة(،   162,842( والربازيل 

)127,615 وفاة(، واملكسيك )95,842 

وفاة(، وبريطانيا )49,770 وفاة(.

أمس  اإليرانية،  الصحة  وزارة  وأعلنت 

وفاة  حالة   462 تسجيل  األربعاء، 

و11780 إصابة جديدة بكورونا خالل 

الساعات األربع والعرشين املاضية.

الوزارة أن إجمايل  ومن جهتها، أعلنت 

ارتفع  البالد  يف  كورونا  إصابات  عدد 

بذلك إىل أكثر من 715 ألف حالة.

ورصحت املتحدثة باسم وزارة الصحة 

والعالج والتعليم الطبي اإليرانية، سيما 

الوفيات  إجمايل  بأن  الري،  سادات 

الناجمة عن اإلصابة بفريوس كورونا 

 664 و  ألفا   39 إىل  ارتفع  البالد  يف 

حالة.

كما أعلنت السلطات الصحية الروسية، 

تسجيل432 حالة وفاة و19851 إصابة 

جديدة بفريوس كورونا يف البالد خالل 

الساعات األربع والعرشين املاضية.

الخاصة  العمليات  غرفة  وذكرت 

يف  كورونا  فريوس  انتشار  بمكافحة 

روسيا، أن هذه هي أكرب حصيلة يومية 

للوفيات يتم تسجيلها يف البالد.

املؤكدة  اإلصابات  إجمايل  وارتفع 

بكورونا يف روسيا إىل مليون و 836960 

إىل  الوفيات  إجمايل  ارتفع  إصابة، كما 

31593 حالة.

للشفاء  مريضا    18616 وتماثل 

الثالثاء،  منذ  روسيا  يف  العدوى  من 

و  مليونا  املتعافني  عدد  إجمايل  ليبلغ 

 436010 بقاء  مع  شخصا،   369357

حاالت نشطة.

جامعة  تجمعها  التي  للبيانات  ووفقا 

املرتبة  يف  روسيا  تأتي  هوبكنز،  جونز 

الخامسة عاملياً من حيث عدد اإلصابات 

والهند  املتحدة  الواليات  بعد  بكورونا، 

والربازيل وفرنسا.

وذكرت أن 5601 من املصابني يف وضع 

صحي حرج، وأن عدد املتعافني تجاوز 

536 ألفا.

وفاة  أمس،  األردن،  سجل  عربيا، 

و5996 إصابة جراء الفريوس يف أعىل 

الجائحة.  بدء  منذ  يومية  حصيلة 

ارتفع إجمايل اإلصابات  األرقام  وبهذه 

باململكة إىل نحو 120 ألفا ووصل عدد 

الوفيات إىل 1386 .

أغسطس/ بدايات  منذ  األردن  ويشهد 

سجلت  وبائية،  انتكاسة  املايض  آب 

قياسية  أرقاما  املحلية  اإلصابات  فيها 

وارتفاعا ملحوظا.

بدورها، سجلت تونس أكثر من 1400 

إصابة جديدة بالفريوس يف يوم واحد، 

باإلضافة إىل 15 حالة وفاة.

 15 ملدة  التام  اإلغالق  يسود  لبنان  ويف 

للحد من تفيش فريوس كورونا  يوما، 

يف البالد، بعد ارتفاع اإلصابات فيها إىل 

95 ألفا و355، وبلغ عدد الوفيات 732 

حالة وفاة.

بغداد/ الزوراء:

عبد  كاظم  نبيل  وزيرها،  أن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 

 50% اىل  الطبية  املجموعة  كليات  يف  القبول  خطة  بزيادة  وجه  الصاحب، 

باملئة من طاقتها االستيعابية، مبينًة أن 6054 طالب سادس إعدادي حققوا 

معدالت أعىل من 100 درجة.

وقال إعالم الوزارة يف بيان: إن وزير التعليم العايل، نبيل كاظم عبد الصاحب، 

العراق وبحضور مدير  الطبية يف  لعمداء كليات املجموعة  “ترأس اجتماعاً 

تدارسوا  حيث  عباس،  ناجي  ايهاب  واملتابعة  والتخطيط  الدراسات  دائرة 

رفع مستوى الطاقة االستيعابية للمجموعة الطبية عىل مستوى الجامعات 

الدرايس  للعام  االعدادية  الدراسة  مخرجات  الستيعاب  كافة  الحكومية 

.”2021/2020

مخرجات  من  الطلبة  بيانات  استعرضوا  “املجتمعني  أن  البيان  وأضاف 

الدور األول التي سجلت معدالت استثنائية وصل بعضها اىل أعىل من عتبة 

الخيارات  وناقشوا  طالبا  وخمسني  وأربع  آالف  ستة  وبواقع  الـ)100(، 

املمكنة ملعالجة مؤرش الزيادة الكبرية يف أعداد الطلبة واملعدالت العالية التي 

ستتنافس عىل حجز مقاعد املجموعة الطبية”.

وتابع البيان أن الوزير وجه بـ”رفع الطاقة االستيعابية اىل 50 % يف كليات 

ورغبة  املعدل  وفق  عىل  الجميع  فيها  سيتنافس  التي  الطبية  املجموعة 

الطالب يف تسجيل االختيارات املناسبة يف استمارة القبول املركزي”.

وأشار إىل أن “عمداء كليات املجموعة الطبية أعربوا عن تفهمهم للظروف 

واملتطلبات والتحديات الراهنة، مؤكدين يف الوقت نفسه التزامهم ودفاعهم 

عن رصانة التعليم الطبي يف العراق”.
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وصف رفض ترامب اإلقرار بهزميته “مصدر إحراج” له

السودان يف مرمى ارتدادات احلرب األهلية يف إقليم تيغراي اإلثيوبي
الخرطوم/متابع�ة  أباب�ا-  أدي�س 

الزوراء:
 انعكس�ت الح�رب األهلي�ة يف إقلي�م 
تيغ�راي اإلثيوب�ي حالة م�ن القلق يف 
السودان والذي بات يف مرمى ارتدادات 
تلك األزمة، فقد وضعته أمام تحديات 
سياس�ية وأمني�ة ق�د ال يتحمله�ا يف 
ظ�ل الوضع الذي يمر ب�ه خاصة من 
ناحية تدف�ق جحاف�ل الالجئني هربا 
من املعارك، فض�ال عن ازدهار تجارة 
الس�الح عرب الحدود وارتفاع منسوب 

عمليات التهريب.
ووج�د الس�ودان نفس�ه مع اش�تداد 
األزم�ة يف إقلي�م تيغ�راي اإلثيوبي يف 
موقف محرج خش�ية التداعيات التي 
قد يتحم�ل تكاليفها الباهظة يف وقت 
ال ت�زال الب�الد تح�اول النه�وض من 
كبواتها السياسية واالقتصادية، وهو 
ما اعتربه مراقبون تحديا يأتي يف وقت 

غري مناسب باملرة.
وم�ع احتدام ال�راع ب�ني الحكومة 
الفيدرالي�ة وحكوم�ة إقلي�م تيغ�ري 
ش�مال إثيوبيا واملجاور لوالية كس�ال 
يف  الخرط�وم  اضط�رت  الس�ودانية، 
مرحل�ة أوىل إىل إغ�الق ح�دود واليتي 
القض�ارف وكس�ال حتى إش�عار آخر 
ثم دفع�ت بتعزيزات عس�كرية كبرية 
إىل رشق البالد، لحماية الحدود، وملنع 
تدف�ق عنارص م�ن الجي�ش اإلثيوبي 
أو مقات�ي جبه�ة تحرير تيغ�راي إىل 

السودان.

ولكن يبدو أن التعزيزات السودانية لن 
تتمكن من مح�ارصة مهربي املؤونة 
أو حتى املتاجرين باألسلحة يف السوق 
السوداء وهو ما يجعل الخرطوم أمام 
سيناريوهات معقدة، حيث رجح أنور 
إبراهيم، وهو كاتب ومحلل إثيوبي أن 
يتأثر السودان حتى مع إغالق حدوده 
ال محالة، س�واء انت�رت الحكومة 

الفيدرالية اإلثيوبية أو إقليم تيغراي.
الحكوم�ة  م�ع  األزم�ة  وتط�ورت 

الفيدرالية بعد أن أجرى إقليم تيغراي 
انتخاب�ات محلية يف س�بتمرب املايض، 
متحديا حكومة آبي أحمد، التي قررت 
تأجيل االنتخابات عىل مس�توى البالد 

بسبب جائحة كورونا.
ويب�دو ذلك مجرد قمة جبل املش�كلة 
حي�ث أن الجبه�ة الش�عبية لتحري�ر 
تيغراي، التي كانت تهيمن عىل الحياة 
السياس�ية يف البل�د األفريق�ي لنح�و 
ثالث�ة عق�ود ل�م تس�تغ وص�ول آبي 

أحمد إىل الس�لطة عام 2018 ليصبح 
أول رئي�س وزراء من عرقية أورومو، 
لتطف�و الراعات ب�ني الطرفني منذ 

ذلك الوقت.
الس�بت  الس�وداني  الجي�ش  وأعل�ن 
ذخائ�ر  تهري�ب  إحب�اط  امل�ايض، 
إىل  طريقه�ا  يف  كان�ت  ومخ�درات 
إحدى دول الجوار األفريقي، بحس�ب 
وكال�ة األنباء الرس�مية. وقال مصدر 
أمني مح�ي، طلب عدم نرش اس�مه، 

يف  كان�ت  الذخائ�ر  إن  لألناض�ول، 
طريقه�ا إىل إقلي�م تيغ�راي، لتغذي�ة 

الراع املسلح.
كما أش�ارت تقارير استخبارات إىل أن 
الفرقة الثانية مش�اة التابعة للجيش 
الس�وداني ضبط�ت عرب�ات تجره�ا 
حيوانات تحمل أكثر من 95 ألف طلقة 
وكمية من املخدرات، وهذه املجهودات 
قد تكون تمهيدا لش�ن حمالت أكرب يف 
الفرتة املقبلة خاصة وأن أمد األزمة يف 

تيغراي قد يطول.
ويق�ول عبداملنع�م أبوإدري�س، وهو 
خب�ري يف ش�ؤون الق�رن األفريق�ي، 
إن آب�ي أحم�د قط�ع الطري�ق أم�ام 
املنظم�ة الحكومي�ة األفريقية ش�به 
إقليمي�ة )إيغ�اد( لعقد قم�ة تفرض 
الوس�اطة مع جبهة تحري�ر تيغراي 
وهدد باالنس�حاب م�ن املنظمة رغم 
أن موقف�ه لي�س قوًي�ا ع�ىل األرض، 

“والحرب يمكن أن تستمر ألعوام”.
ول�دى جبه�ة تحرير تيغ�راي خربات 
قتالي�ة كبرية واس�تولت عىل رئاس�ة 
القط�اع الش�مايل للجي�ش اإلثيوب�ي 
والفرق�ة الخامس�ة مدرع�ات، الت�ي 
يقدر تسليحها بحوايل 700 دبابة، غري 
املركب�ات املدرعة، ومع ذلك يس�تبعد 
يف  الس�ودان  يت�ورط  أن  أبوإدري�س 
الحرب لك�ن إريرتيا قد تنخرط يف هذا 

االحتمال.
ويعتق�د الخب�ري يف الش�أن اإلثيوب�ي 
محمد حامد جمعة نوار أن الحسابات 

العسكرية معقدة يف جوانبها امليدانية، 
اإلثيوبي�ة  األرض  لطبيع�ة  نظ�را 
وتضاريس�ها، خاصة يف تيغراي ومن 
الصعوب�ة عملًي�ا أن يحق�ق الجي�ش 
الفيدرايل نًرا رسيعا ألس�باب أهمها 

قوات األقاليم.
والس�ودان يعان�ي أص�ال م�ن أزمات 
سياس�ية رغم اتف�اق الس�الم وأزمة 
اقتصادي�ة طاحنة وهشاش�ة أمنية، 
ورشقه املمت�د عىل الح�دود اإلثيوبية 
اإلريرتي�ة ال ي�زال منخرط�ا يف رصاع 

سيايس ذو طابع قبي.
وتحك�م الس�ودان س�لطة انتقالي�ة، 
حتى إج�راء انتخابات يف يناير 2024، 
وتهمني عىل الفرتة االنتقالية حتى اآلن 
خالف�ات حادة بني القوى السياس�ية 
ونق�ص متجدد يف س�لع اس�تهالكية 

أساسية.
ومن هنا يرى عبدالجليل سليمان املحلل 
السيايس السوداني أنه إذا اتسع نطاق 
الحرب اإلثيوبية، فلن يكون الس�ودان 
بمنأى عنه�ا، بل س�يتعرض ملوجات 
لج�وء هائل�ة، م�ع إمكاني�ة ت�رب 
مس�لحني إليه وس�يتضاعف نش�اط 
العصاب�ات، ما يمثل تهدي�دا حقيقيا 
ومب�ارشا للمزارع�ني الس�ودانيني يف 
الحدودي�ة الخصبة  الش�فتة  منطقة 
الت�ي تتع�رض لهجمات متك�ررة من 
مجموع�ات إثيوبية حت�ى قبل اندالع 

الحرب.
ومن الواض�ح أن مخ�اوف الخرطوم 

لها ما يربره�ا إذ كلما ازدادت الحرب 
رضاوة، كلم�ا راجت تجارة الس�الح، 
خاص�ة وأن ميدان الح�رب هو املثلث 
وإثيوبي�ا  الس�ودان  ب�ني  الح�دودي 
وإرتريي�ا أي منطقة ُحم�را اإلثيوبية 
املجاور لبلدة حمداييت السودانية وأُم 

حجر اإلريرتية.
الراهن�ة  الح�رب  مي�دان  ويتس�م 
بالتداخل الديمغرايف الكثيف بني الدول 
الثالث، فضال عن أهميته االقتصادية 
يف مج�االت الزراع�ة وتج�ارة الحدود 
واالس�رتاتيجية األمني�ة، فه�ي تخوم 
وعرة التضاري�س ومفتوحة وتصعب 
الس�يطرة عليها. وقال س�ليمان “إذا 
اس�تمرت الح�رب يف ميدانه�ا الحايل، 
ومع األوضاع الهش�ة رشق السودان، 
فسيكون الحصول عىل السالح متاًحا 

للجميع”.
وثم�ة مخاوف م�ن ازده�ار عمليات 
الس�لع  س�تطال  ك�ربى  تهري�ب 
والوق�ود،  األساس�ية  االس�تهالكية 
فالح�رب تحت�اج دعًم�ا لوجس�تًيا ال 
يمك�ن توفره إلقليم تيع�راي، الذي ال 

يملك موانئ وال سواحل.
الفيدرالي�ة  الحكوم�ة  قطع�ت  وق�د 
اإلثيوبية اإلمدادات عن إقليم تيغراي، 
وإريرتي�ا تميل إىل آبي أحمد، وال منفذ 
لتموي�ل الح�رب إال ع�رب التهريب من 
الس�ودان، ال�ذي يعاني ش�حا يف هذه 
الس�لع، م�ا يه�دد بارتف�اع جنون�ي 

ألسعارها.

بايدن أبلغ ماكرون أنه يريد “إحياء دينامية” العالقات األطلسية و األوروبية

لندن/متابعة الزوراء:
اململك�ة  الس�عودي ل�دى  الس�فري   ق�ال 
املتحدة األمري خالد بن بندر بن سلطان بن 
عبدالعزيز إن الس�عودية تدرس العفو عن 
الناش�طات الس�جينات قبل اس�تضافتها 
قم�ة مجموعة العرشين هذا الش�هر، وأن 
نقاش�ا داخليا س�عوديا انطل�ق للبحث يف 
أهمي�ة الحفاظ عىل س�معة البالد وتقدير 
االس�تمرار يف  نتيج�ة  الس�يايس  ال�رر 

احتجازهن.
وتح�دث األم�ري خالد ب�ن بن�در لصحيفة 
وأن  الناش�طات  وض�ع  ع�ن  الغاردي�ان 
املحاكم الس�عودية أدانتهن بتهم أكرب من 
مجرد التحريض عىل قيادة الس�يارات من 
قبل ق�رار الرياض بالس�ماح للم�رأة بأن 

تسوق السيارة.
وتتع�رض الس�عودية لضغ�وط متزاي�دة 
بش�أن س�جلها يف مجال حقوق اإلنس�ان 
قبل قمة مجموعة العرشين التي س�تعقد 
يوم�ي الح�ادي والثان�ي والعرشي�ن من 
نوفم�رب الح�ايل، لك�ن نتائ�ج االنتخابات 
األمريكي�ة والحمل�ة الت�ي تقوده�ا قطر 
لتشويه س�معة الرياض وويل العهد األمري 
محم�د بن س�لمان، عززت�ا االعتقاد يف أن 
الوقت قد حان التخاذ خطوات ملموسة يف 

قضية الناشطات.
ومن َقْبل خسارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، حلي�ف الس�عودية والقريب منها 
الرئاس�ية لصالح  االنتخاب�ات  سياس�يا، 
الديمقراط�ي جو بايدن، أطلق�ت لوبيات 
غربي�ة حم�الت لتش�خيص التناقض بني 
أحد مسميات قمة العرشين -وهو “تمكني 

املرأة”- ووضع الناشطات هناك.
وأش�ار األمري خالد بن بندر إىل أن نقاش�ا 
يدور يف وزارة الخارجية بش�أن ما إذا كان 
اس�تمرار احتجازهن ي�ؤدي إىل الكثري من 

اإلرضار السيايس بسمعة اململكة.
واعتربت الغارديان أن تريحات الس�فري 
السعودي تس�لط الضوء عىل آليات العمل 
والنقاش�ات يف الحلق�ة الداخلية املصغرة 

لصنع القرار.
ول�م يج�زم األمري خال�د بن بن�در بنتيجة 
النقاش�ات وما إذا كانت ستؤدي إىل إطالق 
رساح الناش�طات، لكن�ه ش�ّخص حج�م 
اإلرضار الس�يايس والدبلومايس ببلده وأن 

ثمة مجموعة متباينة من اآلراء.

ويعتق�د متابع�ون للش�أن الخليج�ي أن 
مناس�بة قم�ة العرشين قد توف�ر فرصة 
أمام ويل العهد الس�عودي لتسجيل انفتاح 
أك�رب يف م�ا يتعل�ق بنق�د أداء الحكوم�ة 
املس�ؤولني، وإث�ارة  وال�وزراء ومختل�ف 
مواضيع الفساد وهدر املال العام، خاصة 
أن ه�ذا النقد يقوم به ش�بان س�عوديون 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، يف س�ياق 
حماس�هم لتغيري صورة السعودية داخليا 

وخارجيا.
النق�د  أن  إىل  املتابع�ون  ه�ؤالء  ويش�ري 
الحمايس من ِقَبل الكثري من الشبان يصب 
يف خدم�ة مس�ار اإلصالح�ات الك�ربى يف 
اململكة، وهي إصالحات باتت رضورية وال 
أحد يمكن الوق�وف يف وجهها، وطاملا أنها 
ته�دف إىل مواجه�ة التش�دد وتغيري واقع 
امل�رأة فإنه�ا س�تحتاج رضورة إىل من�اخ 
من الحريات السياسية وانفتاح يف اإلعالم 
إلظهارها يف صورة املرشوع اإلس�رتاتيجي 
الس�عودي ولي�س فقط كتوجه ش�خيص 

لويل العهد.
ورك�زت حم�الت إعالمي�ة عىل الناش�طة 
لج�ني الهذلول، خصوص�ا بعد اإلعالن عن 
إرضابه�ا عن الطع�ام منذ أواخ�ر أكتوبر 

تزامنا مع االستعدادات لقمة العرشين.
واعتقل�ت الهذلول مع ناش�طات أخريات 
يف مايو 2018 ، قبل أش�هر من منح املرأة 

الحق يف قيادة السيارة.
وحش�دت قطر من خالل حمالت عالقات 
لقم�ة  مبك�را  إعالمي�ة  ودعاي�ة  عام�ة 
العرشي�ن وربطت األمر بقضي�ة الهذلول 
وتقديمه�ا كأيقونة، لكن الزخم تزايد اآلن 

بعد أن فقدت السعودية حليفها ترامب.
وبعد اإلعالن عن خسارة ترامب االنتخابات، 
انترشت بش�كل الفت حمالت التذكري بأن 
وق�ت االقتصاص من الس�عودية قد حان 
وأن الرئيس األمريكي القادم سيثري قضية 
مقتل الصحايف السعودي جمال خاشقجي 

يف قنصلية بالده يف إسطنبول.
خديج�ة  خاش�قجي،  خطيب�ة  وكتب�ت 
جنكي�ز، ع�ىل حس�ابها يف توي�رت “إذا لم 
تس�تطع إيج�اد العدالة بنفس�ك، فالقدر 

سوف يأتي بعدالته”.
وكانت جنكيز قد قامت بجولة يف الواليات 
املتح�دة متزامنة مع االنتخابات األمريكية 
وس�جلت دعوى قضائية ضد الس�عودية 

وقيادتها يف املحاكم األمريكية.

الرياض تدرس العفو عن الناشطات 
ويلمنغتون/أ ف ب:السجينات

 اعت�رب الرئيس األمريكي املنتخ�ب جو بايدن 
أن الرئي�س املنتهي�ة واليت�ه دونال�د ترام�ب 
“يحرج نفس�ه” برفضه اإلق�رار بهزيمته يف 
االنتخابات الرئاسية مما سينعكس سلباً عىل 
إرثه الس�يايس، لكّنه قلّل م�ن جدوى موقف 

امللياردير الجمهوري.
ويف تري�ح من منزل�ه يف وليمنغتون بوالية 
ديالوير قال بايدن يف إش�ارة إىل رفض ترامب 
اإلق�رار بهزيمت�ه يف اس�تحقاق الثال�ث م�ن 
ترشين الثاني/نوفم�رب “أعتقد بكل رصاحة 

أنه يسّبب إحراجاً لنفسه”.
وأضاف إنه يتوّخى “اللباقة” بالقول “أعتقد 
الس�يايس  اإلرث  يخ�دم  ل�ن  األم�ر  ه�ذا  أّن 

للرئيس”.
االنتخاب�ات  خس�ارته  م�ن  أس�بوع  وبع�د 
الرئاس�ية، اس�تمر ترامب بمحاولته الرتويج 
لحقيق�ة بديل�ة ه�ي أّنه ع�ىل وش�ك الفوز، 
لكّن الديموقراط�ي الفائز جو بايدن تجاهله 
وتلّقى سلس�لة اتصاالت تهنئ�ة من عدد من 

قادة دول العالم.
وع�ن موقف ترام�ب ومؤّيديه ق�ال بايدن إّن 
“عدم وجود نية لديهم لإلقرار بفوزنا ال يؤّثر 

كثرياً يف هذه املرحلة عىل تخطيطنا”.
وأج�رى ق�ادة دول حليفة للوالي�ات املتحدة 
محادث�ات هاتفي�ة م�ع الرئي�س األمريك�ي 

املنتخب آملني بقيام تعاون معه.
وهّنأ كل من رئيس الوزراء الربيطاني بوريس 
ايمانوي�ل  الفرن�ي  والرئي�س  جونس�ون 
ماكرون واملستش�ارة االملاني�ة أنغيال مريكل 
ورئي�س ال�وزراء اإليرلن�دي ماي�كل مارتن، 

بايدن عىل فوزه بالرئاسة األمريكية.
وق�ال باي�دن “أبلغتهم أّن أم�ريكا عادت ولم 
تعد امريكا الوحيدة”، الفتاً إىل أّن رّدهم اّتسم 
“بالحماس�ة  وانا واثق تاليا بأننا سننجح يف 
استعادة االحرتام الذي كانت امريكا تتمتع به 

سابقا”.
تعّنت

وبات�ت محاول�ة ترام�ب البق�اء يف الس�لطة 
الس�خرية  اعت�اد  ال�ذي  للرج�ل  مس�تنزفة 
ووصفه�م  خصوم�ه  م�ن  علن�ي  بش�كل 

ب”الخارسين”.
وغ�رّد ترامب عىل تويرت قائال “س�نفوز”، ثم 
أضاف يف وقت مبكر الثالثاء “راقبوا اإلساءات 

الهائلة يف عملية فرز األصوات”.
بدوره رفض وزي�ر الخارجية األمريكي مايك 
بومبي�و االعرتاف بفوز باي�دن، واعدا بعملية 
“انتقالية سلس�ة” نحو والي�ة ثانية للرئيس 

دونالد ترامب.
ومنذ موعد االس�تحقاق يف 3 ترشين الثاني/
نوفمرب، أصبح ترامب مقال يف ظهوره العلني 
ونش�اطه اىل درج�ة ب�دا كأنه وض�ع مهامه 

الرئاسية العادية عىل الرّف.
والنش�اط الوحيد املعروف الذي قام به خارج 
البيت األبيض كان لع�ب الغولف خالل عطلة 

نهاية األسبوع بعد ظهور النتائج.
أم�ا اإلحاط�ات اليومي�ة الت�ي يتلّقاه�ا من 
األجه�زة األمني�ة فق�د كانت خ�ارج جدوله 
اليوم�ي، وهو ل�م يرش اىل تصاع�د االصابات 

بكوفيد19- يف جميع أنحاء البالد.
وفج�أة اختف�ت مؤتمرات�ه الصحفية ش�به 
ني�وز”  “فوك�س  م�ع  واملقاب�الت  اليومي�ة 
وجلسات الدردشة املرتجلة مع مراسي البيت 

األبيض.
وب�دل ذل�ك أم�ى ترام�ب معظ�م وقت�ه يف 
التغري�د، غالبا حول ما يزع�م أنها انتخابات 
مروق�ة. ويف بعض األحيان كان يعيد تغريد 
تعليق�ات داعمة ملقدمي برام�ج يمينيني من 
“فوك�س ني�وز” واقتباس�ات م�ن الربام�ج 

اليومية للقناة.

وكان اإلج�راء الرئ�ايس اله�ام الوحي�د الذي 
اتخ�ذه ترام�ب ه�و االقال�ة املفاجئ�ة لوزير 
الدفاع مارك إسرب االثنني املايض، والذي أعلنه 

ايضا عرب تويرت.
منع انتقال السلطة

و قبل أربعة أعوام، كان ترامب قد حّقق فوزه 
املفاج�ئ عىل هيالري كلينتون وقام بجولة يف 
البي�ت االبيض للمرة األوىل بدعوة من الرئيس 

املنتهية واليته باراك اوباما.
وهذه املجاملة للرؤساء املنتخبني تقليد قديم 
يش�ّدد عىل االح�رتام ش�به املق�دس للتداول 

السلمي للسلطة.
وترامب ال�ذي توىّل منصب�ه متعّهدا اإلطاحة 
بما أس�ماه “الدول�ة العميق�ة”، يحّطم اآلن 

تقليدا آخر.
فهو لم يمتنع فقط عن دعوة بايدن اىل املكتب 
البيض�وي، بل حتى منعه م�ن الحصول عىل 
حزمة التموي�ل والخربات واملرافق املخّصصة 
ملس�اعدة الرئيس املنتخب عىل التحضري لتويل 

السلطة.
وتتحكم بهذه الحزمة رئيس�ة إدارة الخدمات 
العامة إميي موريف، التي عّينها ترامب، وهي 

املسؤولة عن االفراج عنها.
لكن بايدن الذي فاز بعدد قيايس من األصوات 
مع إق�راره بأن نحو نصف الناخبني يدعمون 

ترامب، اختار عىل ما يبدو تجاهل الفوىض.

فه�و ن�ادرا ما يذك�ر ترام�ب، بل س�ارع اىل 
انش�اء فريق عم�ل خاص ملكافح�ة فريوس 
كورون�ا، والق�ى الثالث�اء أح�دث خط�اب له 
تن�اول فيه مص�ري خط�ة الرعاي�ة الصحية 
“أوباماك�ري” التي طلب ترام�ب من املحكمة 

العليا تفكيكها.
وكان الرئي�س الرتك�ي رجب طي�ب اردوغان 
آخ�ر الزعماء الدوليني الذي�ن بعثوا بتهنئة اىل 
بايدن بالفوز، آمال بتعزيز العالقات بني انقرة 

وواشنطن.
دعم جمهوري لرتامب

وت�ري تكهن�ات كث�رية يف واش�نطن حول 
من س�ينربي من داخل دائرة ترامب الضيقة 
إلقناعه باإلقرار بالهزيم�ة، هذا ان ُوجد مثل 

هذا الشخص.
فالرئي�س الجمه�وري الوحي�د ال�ذي ال يزال 
عىل قيد الحياة ج�ورج بوش االبن هّنأ بايدن 
بف�وزه، لكّن�ه ينأى بنفس�ه ع�ن حزبه الذي 

يهيمن عليه ترامب.
واإلثن�ني رصح زعيم الغالبي�ة يف الكونغرس 
الس�ناتور ميتش ماكوني�ل أّن ترامب “محق 

مئة باملئة” يف الطعن قضائياً باالنتخابات.
لكن يبقى من غري الواضح اىل متى سيستمر 
هذا املس�توى م�ن الدع�م، أو حت�ى اىل متى 

سيستمر ترامب متشبثا بالرئاسة.
اذ ال يب�دو أّن أيا من الدعاوى القضائية لديها 
الق�درة ع�ىل تغي�ري النتيج�ة، وحت�ى إعادة 
فرز األص�وات يف واليات مث�ل جورجيا أو أي 
مكان آخر من غري املرجح أن تغري الحس�اب 

األسايس.
لك�ّن ترام�ب أضاف س�الحا جدي�دا محتمال 
اىل حملت�ه االثن�ني بعدم�ا وافق وزي�ر العدل 
األمريكي بيل بار عىل إج�راء تحقيقات حول 

احتمال حصول مخالفات يف االنتخابات.
وم�ع ذلك أق�رن بار قراره بتحذي�ر مفاده أن 
“االدعاءات الخادعة أو التخمينية أو الخيالية 
أو بعي�دة االحتم�ال يجب أال تش�كل اساس�ا 

للرشوع يف تحقيقات فدرالية”.
وتدّخ�ل بار غ�ري املعتاد أثار مخ�اوف من أن 
ترام�ب قد يذهب أبعد م�ن ذلك يف جهوده، ما 
دفع باملدعي العام لجرائم االنتخابات يف وزارة 
الع�دل ريتش�ارد بيلغ�ر اىل تقديم اس�تقالته 
احتجاجا.وسيتم تنصيب بايدن بعد 71 يوماً 

يف 20 كانون الثاني/يناير.

بعد قرار من بكني

إقالة أربعة نواب مطالبني بالدميقراطية يف هونغ كونغ
هونغ كونغ/أ ف ب:

 أقيل أربع�ة نواب من املطالب�ني بالديمقراطية يف هونغ 
كونغ من مهامهم ام�س األربعاء بعد اعتماد بكني قرارا 
يمنح السلطات املحلية سلطة تجريد نواب من مناصبهم 

إذا اعتربت أنهم يهددون األمن القومي.
يأتي هذا القرار بعد يومني من التهديد الذي لوح به نحو 
عرشين من املرشعني من املعارضة املؤيدة للديمقراطية 

باالستقالة “الجماعية” إذا تم استبعاد زمالئهم.
ون�رشت حكوم�ة هونغ كونغ بيانا أك�دت فيه أن هؤالء 
الف�ور مناصبه�م  األربع�ة “س�يفقدون ع�ىل  الن�واب 

كنواب”.
ويأتي هذا اإلعالن إث�ر التفويض الذي منح لهونغ كونغ 
م�ن قبل إح�دى اللج�ان الترشيعية الرئيس�ية يف الصني 
إلقال�ة أي مرشع يعت�رب أنه يمثل تهدي�دا لألمن القومي 

وبدون اللجوء إىل القضاء.
ويتعرض املعس�كر املؤيد للديموقراطي�ة يف هونغ كونغ 

لهجمات متواصلة منذ فرضت بكني قانون األمن القومي 
املتشدد يف نهاية حزيران/يونيو ردا عىل تظاهرات السنة 

املاضية.
ويمكن أن تتخذ شكل اعتقاالت بسبب رسائل نرشت عىل 
وسائل التواصل االجتماعي وقد أدت إىل مغادرة ناشطني 

اىل الخارج.
يص�وت الربمل�ان ع�ىل قوانني يف هون�غ كون�غ لكن نصف 
املقاع�د الس�بعني يف الربمل�ان تخضع النتخاب�ات مبارشة، 
فيما يضمن نظام تعيني معقد للقوى املوالية لبكني غالبية 
فيه. ويف حال حصول استقالة جماعية سيصبح الربملان يف 

أيدي برملانيني مؤيدين لنهج بكني، بالكامل تقريبا.
تندلع مش�اجرات واحتجاجات بانتظ�ام يف الربملان، حيث 
تلج�أ األقلي�ة املؤي�دة للديموقراطي�ة ع�ادة اىل العرقلة يف 

محاولة لوقف مشاريع قوانني تعارضها.

حتصني احلدود الشرقية أولوية قصوى
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بغداد/ الزوراء:
تنف�ي لجنة النزاهة يف مجلس النواب، امس 
االربع�اء، ما وضفته ب� »االدعاءات« إلحدى 
القن�وات التلفزيونية بإيق�اف اللجنة عدداً 
من العقود الفاس�دة التي تس�تنزف خزينة 

الدولة العراقية.
وقالت بيان للجنة تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: »تنف�ي لجن�ة النزاه�ة يف مجل�س 
النواب ادعاءات إحدى القنوات التلفزيونية 
بإيق�اف اللجنة عدداً من العقود الفاس�دة 
الت�ي تس�تنزف خزينة الدول�ة العراقية يف 
ه�ذا الظ�رف الصع�ب، وإذ تلت�زم اللجنة 
باتخاذها اإلج�راءات القانونية بحق هذه 

القناة«.

واكد أنها »تمارس دورها يف متابعة ملفات 
الفس�اد مع هيئة النزاهة والقضاء يف إطار 
القان�ون والنظ�ام الداخيل ملجل�س النواب، 
وق�د أخذت ع�ى عاتقه�ا من�ذ البداية عدم 
تناول ملفات الفساد يف االعالم قبل حسمها 
م�ن قبل القضاء وهيئة النزاهة حتى ال يتم 

تفسريها كابتزاز كما جرى يف السابق«.
وتابع »عليه، وألجل توضيح االمور للشعب 
العراق�ي وال�رأي العام، فإن لجن�ة النزاهة 
ستستعرض نش�اطاتها وإنجازاتها ليتبينّ 
للجمي�ع عملها، وعدد ملفات الفس�اد التي 
تكشفها، وكم أوقفت من هدر األموال دون 
ضجيج اعالمي؛ وبحس�ب القانون والنظام 

الداخيل«.

بغداد/ الزوراء:
دع�ت دائ�رة البيط�رة، اح�دى دوائ�ر 
وزارة الزراع�ة، امس األربعاء، اىل زيادة 
التعاون املش�رك بي مالكاتها العلمية 
من حملة الش�هادات العليا من االطباء 
البيطريي وبي الجامع�ات العراقية يف 

مجال املشاريع و البحوث البيطرية.
وق�ال مدير ع�ام دائرة البيط�رة، ثامر 
حبي�ب حمزة، يف بيان تلق�ت »الزوراء« 

نس�خة منه: إنه »ترأس اجتماعاً للجنة 
العلمي�ة يف دائرته، ام�س، حرضه عدد 
من حملة الشهادات العليا من منتسبي 
الدائ�رة ومن املستش�فيات البيطرية يف 
الع�راق، باالضافة اىل الباحثي يف قس�م 

املختربات البيطرية ».
تضم�ن  االجتم�اع  »ان  حم�زة  وذك�ر 
مناقشة واقع البحوث العلمية و براءات 
االخراع وتقييم الدراسات املشركة بي 

كليات الطب البيطري مع املستشفيات 
البيطرية«.

أوىص  االجتم�اع  »ان  حم�زة  واض�اف 
ب�أن تخدم البحوث املقدم�ة عمل دائرة 
البيط�رة وس�عيها يف مقاومة االمراض 
املنت�رة حالي�ًا يف الع�راق، كما ش�دد 
االجتماع عى مشاركة االطباء البيطريي 
العامل�ي يف املش�اريع املش�ركة م�ع 
الجامعات يف البحوث العلمية املش�ركة 

املستش�فيات  و  البيط�رة  دائ�رة  ب�ي 
البيطري�ة واملختربات وب�ي الجامعات، 
اضافة اىل اصدار اللجنة العلمية تعميماً 
ع�ى املستش�فيات البيطري�ة برضورة 
االخذ بنظر االعتبار ان تس�اعد البحوث 

املشركة عى حل املشاكل الحقلية«.
واوعز املدير الع�ام بتكليف احد اعضاء 
اللجن�ة مراجع�ة وزارة الزراع�ة حول 
من�ح االٔلقاب العلمية ملنتس�بي الدائرة 

من الباحثي.
واختتم البيان بتقديم املدير العام شكره 
لجهوده�م  العلمي�ة  اللجن�ة  ألعض�اء 
املتميزة خ�الل الفرة الس�ابقة، طالباً 
منه�م ب�ذل اق�ى الجه�ود يف تعزي�ز 
بم�ا يط�ور مهن�ة  العلمي�ة  البح�وث 
الط�ب البيطري يف الحف�اظ عى الثروة 
الحيوانية تعزيزًا لألمن الغذائي وصحة 

اإلنسان والحيوان.

بغداد/ عادل فاخر:
عى الرغم من عودة الكثري من النازحي 
العراقيي من املخيمات إىل ديارهم التي 
هجروا منها إبان احتالل تنظيم داعش 
ملناطقه�م منتص�ف حزي�ران/ يوني�و 
2014، غ�ري أن العديد منه�م مازالوا يف 
املخيمات يعانون من األمراض وضعف 
الرعاي�ة الصحية، والتلوي�ح بإعادتهم 
إىل ديارهم رغ�م ظروف الحياة الصعبة 
التي يعيشونها، وسط أزمة وباء كوفيد 

19 يف عموم العراق والعالم.
 أح�د مخيم�ات النزوح جن�وب رشقي 
بغداد، يشهد معاناة سكان املخيم الذين 
تحدثوا عن أهم مطالبهم وإحتياجاتهم 
وحقوقهم، لنقلها إىل املس�ؤولي، ومن 
أهمه�ا املطالب�ة بع�دم إجباره�م عى 
العودة إىل ديارهم قبل أن تعمر منازلهم 
أو حصولهم عى منحة مالية إلعمارها، 
فض�ال ع�ن توف�ري األدوي�ة والعالجات 
الالزمة للم�رىض، خاصة الذين يعانون 

من أمراض مزمنة وخطرية.
باالحتف�اظ  املخي�م  س�كان  ويطال�ب 
بالكرف�ان الخاص بكل عائل�ة، يف حال 
إىل  بالع�ودة  الهج�رة  وزارة  طالبته�م 
ديارهم، باإلضافة إىل مبلغ مايل لتعمري 
منازله�م الت�ي ترضرت بفع�ل الحرب، 
إب�ان عملي�ات تحريره�ا م�ن داعش، 
وإمهالهم مدة ش�هر قبل إخالء أو غلق 

املخيم.
وبحسب وزارة الهجرة واملهجرين، فإن 
رئي�س ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
أصدر توجيهاً بإغالق خمسة مخيمات 

للنازحي يف بغداد ودياىل، مؤكدة شمول 
نحو خمس�ة آالف عائلة بمنحة املليون 

ونصف املليون دينار.
 ويف وقت سابق أكدت الوزارة ان توزيع 
بالتخصيصات  النازحي مره�ون  منح 

املالية.

وقاية وإصابات حمدودة
ناجي�ة جمع�ة، وه�ي س�يدة أربعينية 
عادت إىل مخيم النازحي جنوب رشقي 
بغ�داد، بعد زيارة قص�رية إىل أقاربها يف 
املوص�ل مركز محافظة نينوى ش�مال 
فرحته�ا  م�ن  الرغ�م  وع�ى  الع�راق، 
به�ذه الزي�ارة، إال أنها ع�ادت مصابة 
بكوفي�د19، وق�د واجه�ت مصاعب يف 
الكش�ف ع�ن إصابته�ا، لوال ش�قيقها 
األك�رب ال�ذي يس�كن معه�ا يف املخي�م 
نفس�ه، إعتن�ى به�ا ورعاه�ا، بعدم�ا 
عرضها عى املخت�ربات واألطباء خارج 
املخي�م ع�ى نفقت�ه الخاص�ة، قبل أن 

تتماثل للشفاء.
يف  النازح�ي  ويق�ول منس�ق ش�ؤون 
املخي�م، جم�ال هاش�م: إن األطب�اء يف 
عي�ادة املخيم يقومون بأخذ )مس�حة( 
من كل من يش�تبه به مص�اب بكوفيد 
19، وم�ن تظهر عليه ه�ذه األعراض، 
وم�ن ث�م ترس�ل املس�حة إىل املختربات 
املركزي�ة يف بغ�داد، ث�م تص�ل النتيجة 
بع�د ثالث�ة أو أربع�ة أيام، ليت�م بعدها 
املش�ايف  إىل  إرس�اله  أو  املري�ض  ع�زل 
املتخصص�ة، ولم يس�جل املخي�م حالة 
وف�اة مطلقا، وقد س�جل س�بع حاالت 
حت�ى نهاي�ة أيل�ول/ س�بتمرب املايض، 

بفع�ل اإلج�راءات الوقائي�ة وإجراءات 
العزل املعتمدة داخل املخيم، وقد تماثلت 

جميع الحاالت للشفاء.
املقي�م  الطبي�ب  إن  هاش�م:  وأوض�ح 
يتواجد بش�كل ش�به يومي، فضال عن 
وجود معاون طبي وصيدالنية، وعيادة 
خاصة بطب األس�نان، وهناك كرفانات 
فارغ�ة لع�زل املصاب�ي ورعايتهم، أما 
فيم�ا يتعل�ق بالغ�ذاء فه�و متوفر من 
خ�الل وزارة الهج�رة واملهجرين، ومن 

خالل املنظمات الدولية واملحلية. 
وبخص�وص أدوي�ة األم�راض املزمنة، 

يؤكد هاشم: أنها لم تصل إىل محتاجيها 
م�ن النازحي ع�ى الرغم من تس�جيل 
ذل�ك يف س�جالت وف�ود وزارة الصح�ة 
الت�ي زارت املخيم مرات ع�دة، ووعدوا 
يضط�ر  م�ا  ج�دوى،  دون  بتوفريه�ا 
محتاجيه�ا لرائها من خ�ارج املخيم 

عى نفقتهم الخاصة.
 أطفال بحاجة إىل رعاية صحية خاصة
وتعان�ي الطفل�ة فاطمة خزع�ل )15( 
عاما، م�ن اإلصاب�ة برسط�ان مفصل 
القدم األي�رس، ومازالت تتعالج بالعالج 
الكيمي�اوي خ�ارج املخي�م يف مش�فى 

مدينة الطب، حيث تتلقى العالج، فضال 
عن مراجعتها ملش�فى أهيل يف محافظة 
النج�ف، بغية إجراء الفح�ص الدوري، 
وهذا مايكلف ذويها مبالغ طائلة، تحت 

ظروفهم املادية الصعبة يف املخيم.
يقول عم فاطمة )أبوخالد(: إن فاطمة 
خضعت لعملية جراحي�ة يف الهند عى 
نفقة عائلتها، حي�ث تم تبديل مفصل 
الركبة، وقد كلف�ت العملية نحو أربعة 
مالي�ي دين�ار عراقي )أكث�ر من ثالثة 
م�ن  تعان�ي  ومازال�ت  دوالر(،  آالف 
مضاعفات وحاج�ة للعالج الكيمياوي 

دوري�ا، فيم�ا نراج�ع به�ا ش�هريا يف 
مش�فى أهيل بمحافظ�ة النجف كون 
الفح�ص  بغي�ة  املش�فى تخصصي�ا، 
واملتابع�ة، وه�ذا مكل�ف أيض�ا ماديا، 
ع�ى أم�ل أن تتوىل الس�لطات الصحية 

عالجها.

تعهدات بتوفري الدواء
ومدي�ر  الصح�ة  وزارة  وكي�ل  تعه�د 
العي�ادات الطبي�ة الش�عبية، الدكت�ور 
حازم الجمييل، بإيصال أدوية األمراض 
املزمن�ة إىل مخيم النهروان، مش�ريا إىل: 
أنه س�يتابع أسباب عدم إيصال األدوية 

إىل مستحقيها يف املخيم.

ال اكتظاظ يف املخيمات
ولم تع�د أوضاع النازح�ي يف العاصمة 
بغ�داد، كما كان�ت عليه قبل س�نوات، 
يف  منه�م  ماتبق�ى  يتعاي�ش  حي�ث 
حياته�م  يمارس�ون  وه�م  املخيم�ات 
وأعمالهم بش�كل طبيعي ج�دا، كما لم 
تعد املخيمات مكتظة بعد عودة عرات 
اآلالف منهم إىل مناطقهم األصلية التي 

هجروا منها.
ويف العاصم�ة بغ�داد لم يتبق إال س�تة 
مخيمات يف ش�قيها الك�رخ والرصافة، 
وبواق�ع مخيم�ي يف الرصاف�ة وأربعة 
يف الك�رخ، وقد تضاءلت األعداد بش�كل 
واض�ح وملموس بعد الع�ودة الطوعية 

إىل ديارهم التي هجروا منها.

منظمات دولية وحملية
وترع�ى ثالث منظم�ات املخي�م وتوفر 
اإلحتياج�ات الالزم�ة للنازح�ي، وهي 
 )IOM( كل م�ن منظمة الهجرة الدولية

التابع�ة لألمم املتح�دة، ومنظم�ة أياد 
الرحمة، ومنظمة س�بع س�نابل، وهي 
منظمات ساندة تقدم الدعم اللوجستي 

للنازحي داخل املخيم.
تقول ممثلة منظمة سبع سنابل، آيات 
ع�يل: إن املنظم�ة لديها عدة مش�اريع 
تنفذها عى شكل مراحل، وهي منظمة 
حي�ث  الدولي�ة،  للمنظم�ات  داعم�ة 
توف�ر املبالغ الالزم�ة لرف�ع النفايات، 
وتق�وم بفحص املي�اه وصيانة محطة 
املي�اه لتوف�ري مي�اه صالح�ة للرب 
واالس�تخدام، فض�ال عن توفري س�الت 

غذائية حسب املتوفر.
وتبل�غ مس�احة املخي�م )100( دون�م، 
وزع�ت الكرفان�ات ع�ى )30( دونم�ا 
منها، فيما خصصت باقي املساحة عى 
امللعب واملدرس�ة واملستوصف ومولدات 

الكهرباء واملخازن.
يف  بغ�داد  محافظ�ة  ممث�ل  وبحس�ب 
املخيم، عيل حس�ي، فإن )100( كرفان 
ه�ي املوج�ودة اآلن يف املخي�م، يش�غل 
النازح�ون )94( كرفانا منه�ا، و)14( 
كرفانا ش�اغرة لإلحتياط أو للرضورة، 
خاصة يف حاالت انش�طار العوائل، بعد 

حدوث حاالت زواج.
الهج�رة  وزارة  إن  حس�ي:  وق�ال 
واملحافظ�ة وف�رت الكهرب�اء ومولدات 
الكهرب�اء، وخزان�ات املي�اه ووس�ائل 
الرفي�ه واملدافئ، وآليات س�حب مياه 
الرصف الصحي، وسحب مياه األمطار 
يف فص�ل الش�تاء، فض�ال ع�ن املربدات 

الهوائية واملراوح صيفا.

النزاهة النيابية تصدر بيانا بشأن إيقافها عددا من »العقود الفاسدة«

الزراعة تدعو إىل إشراك اجلامعات يف جمال البحوث البيطرية

النازحون يف بغداد.. معاناة شديدة وتهديد باإلعادة القسرية 
حياة صعبة ومستقبل قامت 

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحش�د الش�عبي، امس األربعاء، عن انطالق الصفحة الثانية من عملية “لبيك يا رس�ول 
الله” غرب االنبار. من جهته، أكد قائد عمليات األنبار للحشد الشعبي ان قوات الحشد الشعبي 
والجي�ش طوقت األهداف املرس�ومة يف عمق صحراء االنبار لتطهريه�ا من فلول داعش.وذكر 
بيان إلعالم الحش�د الش�عبي تلقت »الزوراء« نس�خة منه: أن “قيادة عمليات االنبار للحش�د 
الشعبي متمثلة باأللوية )13 ، 1٧،1٨ ،19،3٧( باإلضافة لحشد محافظة االنبار وكل املديريات 
واملعاونيات الساندة يف هيئة الحشد، وبمشاركة الجيش املتمثل بقيادة عمليات األنبار وقيادة 
عملي�ات الجزيرة والبادية، انطلق�ت بالصفحة الثانية من عملية “لبيك يا رس�ول الله” غرب 
االنبار”.وأضاف البيان أن “العملية تهدف للقضاء عى األنفاق واملضافات التي يستغلها تنظيم 
داع�ش اإلرهاب�ي يف تنفيذ عمليات�ه اإلرهابية ضد املدني�ي والقوات األمني�ة، يف هذه املنطقة 
التي تمتاز بوعورتها جغرافيا”.من جهته، أكد قائد عمليات األنبار للحش�د الش�عبي، قاس�م 
مصلح، امس األربعاء، ان قوات الحش�د الش�عبي والجيش طوقت األهداف املرس�ومة يف عمق 
صحراء االنبار لتطهريها من فلول داعش.وقال مصلح يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه 
“ضمن الصفحة الثانية من عمليات »لبيك يا رس�ول الله« غرب االنبار تواصل قطعات الحشد 
الش�عبي والجيش تقدمها لتطهري مناطق مهمة يف عمق صحراء االنبار الغربية التي نش�طت 
فيها مؤخرا خاليا داعش “.وأضاف أن “العمليات انطلقت وفق معلومات استخبارية ومتابعة 
دقيق�ة حول تح�ركات داعش يف الوديان بعم�ق الصحراء غرب األنبار”، مبين�ا أن “القطعات 

العسكرية طوقت أهدافها املرسومة والعملية ستستمر لحي تأمينها من فلول داعش“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس االربعاء، 
ع�ن ضب�ط خم�س عج�الت م�ن بينه�ا 
صهريجان يحمالن منتوجا نفطيا مخالفا 

للضوابط يف ثالث محافظات.
وقال�ت الوكال�ة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
ملعلوم�ات  »اس�تنادا  من�ه:  نس�خة 
وكال�ة  مف�ارز  تمكن�ت  اس�تخباراتية، 
االستخبارات املتمثلة باستخبارات رشطة 
الطاق�ة من ضبط خمس عج�الت والقاء 

القبض ع�ى س�ائقيها محمل�ة بمنتوج 
نفطي مجهول الكمية والنوعية يف قواطع 
املس�ؤولية بمحافظ�ات )بغ�داد ونينوى 
وباب�ل(، وكانت ن�وع املخالف�ة للعجالت 
عدم وجود أوراق رسمية بحمولة املنتوج 

وتغري خط سري الحركة«.
واضاف�ت »حي�ث تم ضب�ط العجالت مع 
س�ائقيها أصواليا، وتس�ليمهم اىل مراكز 
رشط�ة النفط ضم�ن قواطع املس�ؤولية 

لكل محافظة«.

بغداد/ الزوراء:
دع�ت وزارة املوارد املائية، امس االربعاء، مؤسس�ات الدول�ة والدوائر البلدية واصحاب 
املعام�ل واملواطني والفالح�ي واملزراعي اىل ع�دم رمي امللوثات واملخلفات االنش�ائية 

والنفايات يف مجاري االنهر والجداول الرئيسية.
وقال بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نس�خة منه: »تهيب وزارة املوارد املائية بمؤسس�ات 
الدول�ة والدوائر البلدي�ة واصحاب املعامل واملواطني والفالح�ي واملزراعي، بعدم رمي 
امللوثات واملخلفات االنش�ائية والنفايات يف مجاري االنهر والجداول الرئيسية، مما يؤثر 

سلبا عى نوعية املياه واالرايض الزراعية وحفاظا عى الصحة العامة«.
وتاب�ع »لغ�رض ايص�ال املي�اه اىل جمي�ع املس�تفيدين وبكمي�ة ونوعية جي�دة ضمن 
املواصف�ات البيئية والعاملي�ة املتبعة، فأن الوزارة قامت ومس�تمرة بحملة كربى إلزالة 
جميع امللوثات والتجاوزات وبمختلف انواعها عن مجاري االنهر ورفع دعاوى قضائية 
ع�ى الجهات الحكومية واالهلية التي تقوم برمي امللوثات يف مجاري االنهر حفاظا عى 

صحة املواطني«.

انطالق الصفحة الثانية من عملية 
“لبيك يا رسول اهلل” غرب األنبار

ضبط 5 عجالت حمملة مبنتوج نفطي 
خمالف يف 3 حمافظات

املوارد تدعو لعدم رمي املخلفات يف 
جماري األنهر واجلداول الرئيسية

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزي�رة الهج�رة واملهجري�ن، ايف�ان فائق 
جاب�رو، ام�س االربع�اء، ع�ن غلق مخي�م املدينة 
الس�ياحية باألنبار الذي يع�د من اكرب املخيمات يف 
املحافظ�ة بعد اع�ادة جميع س�اكنيه الذين يبلغ 
عددهم نحو )2٧50( نازح�ا، ومخيم الوند الثاني 
يف قض�اء خانق�ي بمحافظ�ة دي�اىل بع�د اع�ادة 
قاطني�ه الذين يبلغ عددهم نح�و )35٨4( نازحا. 
مؤكدة »أن خط�ة الطوارئ يف الوزارة تقيض بغلق 
جميع مخيمات النزوح مطلع العام املقبل«.وأثنت 
الوزيرة عى جه�ود املبذولة من قبل كوادر الوزارة 
ومحافظتي األنبار ودياىل وقيادات العمليات فيهما، 
اىل جانب وزارة النقل، ملس�اهمتهم يف انجاح خطة 
طوارئ الوزارة الرامية اىل اعادة العوائل النازحة اىل 
مناطق س�كناها االصلية .ورأت جابرو ان » ملف 
النزوح من امللفات املعقدة والشائكة، نظراً لكونه 
يواج�ه الكثري من التحدي�ات االقتصادية واألمنية 
واالجتماعية واإلنس�انية«. مس�تدركة بالقول ان 
» ه�ذا املل�ف يتطلب جهودا اس�تثنائية من جميع 
الجه�ات املعني�ة عى املس�تويي الوطن�ي والدويل 
لتحقيق أهداف الخطة ».واشارت اىل »ان العاصمة 
اصبحت�ا محافظت�ي  املقدس�ة  وكرب�الء  بغ�داد 
خاليت�ي من املخيم�ات وس�تحذو حذوهما قريبا 
االنب�ار وصالح الدي�ن وكركوك«.بينم�ا افاد مدير 
عام دائرة ش�ٔوون الفروع يف ال�وزارة، عيل عباس 
جهاك�ري ان�ه »ب�إرشاف ومتابعة من قب�ل وزيرة 
الهجرة و املهجرين إيفان فائق جابرو تمت اعادة 
دفعة جديدة من النازح�ي بواقع )3,491( نازحا 
م�ن مخيم حم�ام العليل ومخيم�ي الجدعة االٔول 
والخامس يف محافظة نينوى اىٕل مناطق س�كناهم 
يف )املوص�ل، ت�ل عبطة، القي�ارة ، الحرض، البعاج 
، املحلبي�ة، القريوان ، ربيع�ة، تلعفر، زمار، حمام 
العلي�ل ، الكس�ك وس�نجار(«. مبين�ا أن »العودة 
جاءت بالتنس�يق م�ع املحافظة والق�وات االٔمنية 

ووزارة النقل ».

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س األربعاء، 
تش�كيل لجن�ة علي�ا برئاس�ة رئي�س ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، ملعالجة مل�ف إلقاء مياه 

الرصف الصحي يف األنهار.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون البيئ�ة، جاس�م 
الفالح�ي، بحس�ب اإلع�الم الرس�مي: إن »ملف 
إلق�اء مي�اه ال�رصف الصحي يف األنه�ار، وعدم 
وجود وحدات معالجة يمثل مش�كلة مستدامة، 
الس�يما أن لدينا كميات هائلة  من مياه الرصف 
الصح�ي التي تلق�ى إىل األنهر، وه�ذا يعد اعتداًء 

جائرا«.

واوض�ح ان » إلق�اء مي�اه ال�رصف الصح�ي يف 
األنهار ال يؤثر فقط عى طبيعة املياه والكائنات 
الحي�ة، إنما ل�ه عالقة مب�ارشة بحي�اة وصحة 
االنس�ان والصحة العامة«، مشريا إىل أن »إلحاح 
الوزارة ومتابعتها لهذا امللف، فضالً عن التقارير 
الت�ي أرس�لتها ال�وزارة ملكت�ب رئي�س ال�وزراء 
والجه�ات ذات العالقة، نجحت يف تش�كيل لجنة 
عليا برئاسة رئيس الوزراء، ملعالجة هذا امللف ».

وبي أن »اللجنة وضعت خطة قصرية ومتوسطة 
وطويل�ة األم�د ملعالجة ه�ذه املش�كلة وإيجاد 
الحل�ول الناجع�ة له�ا«. مش�ريا إىل أن »الدوائر 
البلدية  يف بغداد واملحافظات تتحمل الجزء األكرب 

يف موضوع إلقاء مياه الرصف الصحي بالنس�بة 
للمستشفيات«.

وش�دد ع�ى »رضورة تع�اون األجه�زة املعني�ة 
ملعالجة هذه املش�كلة من خالل إنشاء محطات 

ملعالجة جديدة«.
ونوه الفالحي إىل أن »الوزارة شكلت ايضاً لجنة 
مختصة مهمتها متابعة كل املؤسسات الطبية، 
الس�يما أن أغلب تلك املؤسس�ات تمتلك محارق 
خاصة للتعام�ل مع النفايات الصلب�ة ملا تمثله 
م�ن خطورة ع�ى الصح�ة العام�ة، وتحتاج إىل 
متابع�ة خاص�ة، وال يمكن خلطه�ا مع نفايات 

البلدية«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئ�ة املنافذ الحدودية، امس األربعاء، 

ضب�ط تالعب يف وصف البضاع�ة ومخالفتها 

لكت�اب أعف�اء التنمي�ة الصناعي�ة يف منف�ذ 

زرباطية الحدودي.

وذك�رت الهيئة، يف بيان صحفي: أنها تمكنت 

»يف منف�ذ زرباطي�ة الح�دودي يف محافظ�ة 

واس�ط م�ن ضب�ط عجل�ة محمل�ة بم�ادة 

)حبيب�ات بالس�تك( ب�وزن إجم�ايل)4٨ طن 

و 240كغم( حس�ب ما تم ذك�ره يف املعاملة 

الجمركي�ة واملنج�زة م�ن قبل مرك�ز جمرك 

املنفذ الحدودي خالف�ا للضوابط والتعليمات 

النافذة«.

وأض�اف البي�ان: »إذ تمكن�ت ش�عبة البحث 

والتح�ري هيأتن�ا م�ن ضبط العجل�ة خارج 

الخ�روج  س�يطرة  عن�د  الجمرك�ي  الح�رم 

بع�د تدقي�ق املعامل�ة الكمركي�ة م�ن قبلهم 

ومطابقتها م�ع البضاعة املحملة تبي وجود 

مادة )حبيبات بويل س�تايرين ps(، وذلك يعد 

مخالفا ملا تم ذك�ره يف كتاب اإلعفاء الصادر 

من التنمية الصناعية والذي ذكر فيه أن املادة 

املس�توردة ه�ي حبيبات بالس�تك )بويل اثلي 

pE(، وذل�ك يع�د تالعب�ا يف وص�ف البضاعة 

ومخالفا ملضمون كتاب اإلعفاء«.

وأش�ار إىل »إحالة مات�م ضبطه وفق محرض 

اصويل ثبت فيه اللجنة املس�ؤولة عن الكشف 

الجمركي واملوظف املنجز للمعاملة الجمركية، 

وكذلك وكيل اإلخراج والتخليص الجمركي إىل 

قايض تحقيق محكمة بدرة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:

نس�ب  يف  انخفاض�اً  الداخلي�ة  وزارة  ت  أرشنّ

العمليات االجرامية يف بغ�داد خالل العام الحايل 

اىل 16 باملئ�ة، مقارن�ة باملدة نفس�ها من العام 

املايض.

وق�ال مدير مديرية مكافحة اجرام بغداد، اللواء 

الحقوق�ي وليد عيل اكرب، يف ترصيح صحفي انه 

»التوج�د زيادة يف نس�ب الجرائم له�ذا العام يف 

العاصمة«.

وأض�اف ان »مايحصل هي جرائم اعتيادية تقع 

يف أية منطقة ذات كثافة سكانية كبرية«. مبينا 

أن »معالج�ة مث�ل ه�ذه الجرائ�م تت�م برسعة 

وكفاءة  عن طريق القاء القبض عى الجناة«.

اهلجرة تعلن إغالق 
خميمي املدينة السياحية 

والوند الثاني 

الصحة تشكل جلنة ملعاجلة ملف إلقاء مياه الصرف الصحي يف األنهار

االستيالء على بضاعة خمالفة يف منفذ 
زرباطية احلدودي

الداخلية تؤشر اخنفاضا 
بنسب اجلرمية يف 
بغداد لـ 16 %
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حبثت دخول الفرق الزلزالية الستكشاف الغاز الطبيعي يف األنبار

بكلفة تبلغ حنو 100 مليار دينار

شركة املعارض تبحث مع شركة فكسل 
جتديد شهادة اجلودة

الضرائب تفتتح فرعا جديدا يف 
األنبار للحد من التهرب

الزراعة تتوقع تصدير 600 ألف 
طن من التمور خالل املوسم احلالي

اقتصادي يدعو الستغالل األراضي 
لرفد خزينة الدولة بأموال طائلة

املركزي يبيع 175 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة النفط، ام�س األربعاء، أنها 
بصدد اعادة النظر ببعض فقرات العقود 
املربمة مع رشكات جوالت الرتاخيص ذات 
الكلف املرتفعة إلنتاج الخام، كاشفة عن 
نيتها احياء جول�ة الرتاخيص الخامسة 
الحتوائها عىل عدد م�ن الحقول الغازية 
التي تسعى الوزارة الستثمارها بالشكل 
االمثل، إضافة اىل إج�راء مفاوضات مع 
الرشك�ات املتخصصة الستثم�ار حقيل 
عكاز واملنصورية الغازيني. وفيما بحث 
وف�د من رشكة االستكشاف�ات النفطية 
التابعة لوزارة النفط آليات دخول الفرق 
الزلزالي�ة الستكشاف الغ�از الطبيعي يف 
محافظة األنبار، أكد أهمية تحقيق خطة 
وزارة النفط بالتوجه الستكشاف حقول 

الغاز الطبيعي يف املنطقة الغربية.
وقال مدير عام دائرة العقود والرتاخيص 
يف الوزارة، عيل معارج، يف حوار صحفي: 
إن “قانون املوازنة االتحادية أكد رضورة 
اعادة النظر ببعض فقرات عقود جوالت 
الرتاخيص، وان الوزارة بصدد تفعيل هذا 
املوضوع من خالل اختيار بعض الحقول 
النفطي�ة ذات الكل�ف املرتفع�ة، وايجاد 
الحل�ول املناسبة بما يص�ب يف مصلحة 
الجانبني، السيما يف ظل الظروف الراهنة 
التي تشهدها السوق النفطية العاملية”.

وأض�اف مع�ارج ان “ال�وزارة ونتيج�ة 

لتخفي�ض حص�ة الع�راق م�ن تصدير 
النف�ط )اوبك ابالس( عمدت اىل ان تقوم 
رشك�ات ج�والت الرتاخي�ص بتخفيض 
نسب من حجم االنتاج املتاح من الحقول 
الت�ي تستثمره�ا، وان ه�ذا االم�ر غ�ر 
موجود يف صيغة العق�ود املربمة، وعليه 
تم االتف�اق مع الرشكات عىل التخفيض 
عىل ان يت�م تعويضهم يف مراحل اخرى، 

وهناك مفاوضات بهذا الصدد”.
ولفت معارج اىل ان “الوزارة لديها ثالثة 
خي�ارات للتعوي�ض؛ االول ه�و تمدي�د 
م�دة العق�ود م�ع الرشك�ات املخفضة 
ألشه�ر ع�دة وعىل وف�ق جدول�ة معينة 
او التعويض التدريج�ي من خالل زيادة 
الكمي�ات املنتج�ة او التعويض املبارش، 
وهذا ت�م االبتع�اد عنه بسب�ب االوضاع 

املالي�ة الت�ي تشهدها الب�الد”، مبينا ان 
“ال�وزارة س�ددت م�ا نسبت�ه 60 باملئة 
م�ن استحقاقات الرشكات ملا تنتجه من 

نفوط”.
وذك�ر أن “الوزارة وضع�ت اهتمامها يف 
ه�ذه املرحل�ة لتطوي�ر صناع�ة املصايف 
والغ�از باعتبار ان كمي�ات انتاج النفط 
الخام متاحة، وعلي�ه فهناك نية إلحياء 

جولة الرتاخيص الخامس�ة التي اقرتها 
الحكوم�ة السابق�ة وتح�وي استثم�ار 
ع�دد من الحقول الغازية ككالبات وقمر 
وغرها من الحقول الغازية واملكثفات”، 
كاشف�ا ع�ن “وج�ود مفاوض�ات م�ع 
عدد م�ن الرشكات العاملي�ة املتخصصة 
الستثمار حقيل عكاز يف محافظة االنبار 

واملنصورية يف محافظة دياىل”. 
من جهت�ه،  بحث محاف�ظ االنبار، عيل 
الدليم�ي، ام�س األربع�اء، م�ع وفد من 
رشك�ة االستكشافات النفطي�ة التابعة 
لوزارة النف�ط يف العاصمة بغ�داد آليات 
دخول الفرق الزلزالية الستكشاف الغاز 

الطبيعي يف محافظة األنبار.
وأشار بيان للمكتب االعالمي للمحافظ، 
اىل: أن األخ�ر أك�د ع�ىل أهمي�ة تحقيق 
خطة وزارة النفط بالتوجه الستكشاف 
حقول الغاز الطبيعي يف املنطقة الغربية 
وهي خطوة واثقة نحو تحقيق اإلكتفاء 

الذاتي وسد حاجة البلد”. 
وأض�اف الدليم�ي “أن الحكومة املحلية 
يف محافظ�ة األنب�ار تكرس ك�ل الجهود 
األمن�ي  الدع�م  لتقدي�م  ومستع�دة 
ال�الزم، حيث تم تخصيص ق�وة حماية 
مشرتكة م�ن الجيش والرشطة والحشد 
الشعبي لتأم�ن حماية الف�رق الزلزالية 
املخصص�ة  باملناط�ق  جولته�م  اثن�اء 

لالستكشاف” .

بغداد/ الزوراء:

اك�د الجهاز املركزي للتقيي�س والسيطرة النوعية، 

ام�س األربع�اء، عدم امتالك�ه سلطة ملن�ع دخول 

بعض البضائ�ع املرضة اىل الع�راق، مشرا اىل عدم 

وج�ود اي�ة شه�ادة لفح�ص السكائر حت�ى هذه 

اللحظة.

وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط، حسني 

ع�يل داوود، يف ترصي�ح صحف�ي: إن “الكث�ر من 

البضائ�ع التي تدخ�ل البالد بعضها م�رض، بيد ان 

الجهاز اليمتلك السلطة ملنع دخولها”.

وأض�اف داوود أن “السكائ�ر الت�ي تم�أ االسواق 

املحلية، من البضائع التي يجب ان تخضع للفحص 

املسبق”، معربا عن “اسفه النه التوجد لدى الجهاز 

اية شهادة لفحص السكائر حتى هذه اللحظة”.

وذك�ر يف شأن اخر، ان “قسم الصناعات النسيجية 

يف دائ�رة السيطرة النوعية التابع�ة للجهاز، يجري 

عملي�ات فح�ص املنتجات املست�وردة مثل املالبس 

الداخلي�ة بجمي�ع انواعه�ا والج�وارب واملناش�ف 

ع�ىل  اعتم�ادا  االطف�ال  ومالب�س  والرشاش�ف 

املواصف�ات القياسية العراقي�ة واملتطلبات الفنية 

املعتمدة”.

وافص�ح داوود عن ان “الجهاز ق�د تسلم، مؤخرا، 

نم�اذج م�ن وزارة الدف�اع لب�دالت عسكري�ة، وتم 

اج�راء الفح�ص الالزم عليه�ا وتسلي�م النتائج اىل 

الجه�ة نفسه�ا، اضاف�ة اىل تسلم طلب�ات خاصة 

برشكة مص�ايف الوسط، ويج�ري الفحص لنوعية 

الغ�زل وثبات االلوان عند الغس�ل ووزن املرت املربع 

بما يخص نوعية القماش وسماكته”.

بغداد/ الزوراء:

اغل�ق سوق الع�راق املايل، ام�س االربعاء، منخفض�ا بنسبة %0.34 ع�ن الجلسة 

السابقة، وجاءت مؤرشات تداول سوق العراق لأوراق املالية ليوم أمس عىل النحو 

اآلت�ي: الرشك�ات املدرج�ة:  105، أما الرشك�ات املتداولة:  22، وبل�غ عدد االسهم 

املتداول�ة )1.044.049.287( سهما، بينما بلغت قيم�ة االسهم )706.606.479( 

دينارا.

واغل�ق م�ؤرش االسع�ار ISX 60 يف جلسة ام�س ع�ىل )478.96( نقطة منخفضا 

بنسب�ة )%0.34( عن إغالق�ه يف الجلسة السابق�ة البال�غ )480.61( نقطة، وتم 

ت�داول اسه�م )22( رشك�ة من اصل )105( رشك�ة مدرجة يف الس�وق، ليبلغ عدد 

الرشك�ات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات االفصاح 

املايل )35( رشكة.

وبل�غ عدد االسهم املشرتاة م�ن املستثمرين غر العراقي�ني يف السوق )12( مليون 

سه�م بقيم�ة بلغ�ت )36( مليون دينار من خ�الل تنفيذ )24( صفق�ة عىل أسهم 

رشكتني.

بينم�ا بلغ ع�دد االسهم املباع�ة من املستثمرين غ�ر العراقي�ني يف السوق )234( 

ملي�ون سهم بقيم�ة بلغت )108( ماليني دينار من خ�الل تنفيذ )32( صفقة عىل 

أسهم اربع رشكات.

بغداد/ الزوراء:

أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، 

عاملي�ة  رشك�ات  أن  األربع�اء،  ام�س 

ستتوىل تنفيذ م�رشوع تطوير خمسة 

مداخل للعاصمة.

وق�ال العط�ا، بحس�ب حدي�ث أوردته 

الوكال�ة الرسمي�ة: إن “هن�اك ثمانية 

مداخل للعاصم�ة بغداد، سيتم الرتكيز 

عىل خمسة منها”، مؤكداً “أن املحافظة 

َتِعدُّ مع وزارة اإلعمار واإلسكان وثائَق 

قياسي�ًة مع رشك�ات عاملي�ة لتطوير 

املداخل من خالل تصاميم حديثة”.

وأشار إىل أن “وزارة التخطيط أصدرت 

كتاب�اً يسم�ح بالتعاق�د، لك�ن ضمن 

رشوط معين�ة، فيما لو ل�م تكن هناك 

أموال تتحمل الرشكة القائمة باألعمال 

التبعات والتمويل”.

وأك�د أن “هن�اك خط�وات حثيث�ًة من 

الجه�ات املعني�ة، ابت�داًء م�ن مجلس 

ال�وزراء إىل محافظ�ة بغ�داد، وبقي�ة 

مداخ�ل  لتطوي�ر  األخ�رى  الدوائ�ر 

العاصمة “.

وش�دد ع�ىل “أهمي�ة االستثم�ار، وأن 

يك�ون لكل مدخ�ل مستثم�ر خاص”، 

مبيناً أن “مداخل بغ�داد مناطُق تبادل 

تج�اري ويف دول أخ�رى أشبه بالسوق 

الحرة، إذ يمك�ن للمستثمر من تطوير 

الش�ارع، واإلف�ادة منه كم�ردود مايل 

باستثم�ارات تجارية، ب�دالً من إرهاق 

الدولة يف مشاريع مكلفة جداً”.

بغداد/ الزوراء:

شهدت اسواق املعدن االصفر تذبذبا بعد 

االزمة املالية التي شهدها العالم بسبب 

جائحة كورونا، ولكنه بقي املالذ اآلمن.

وكانت أسعار الذهب األجنبي والعراقي 

يف األس�واق املحلية، ام�س االربعاء كما 

ييل: ففي أس�واق الجملة ل    شارع النهر 

يف   بغ�داد، سج�ل سع�ر املثق�ال الواحد 

عيار 21 من الذه�ب الخليجي والرتكي 

واألوربي البي�ع 325.000 الف دينار، يف 

ح�ني بلغ سع�ر ال�رشاء 322.500 الف 

دينار.

أما سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من 

الذه�ب العراقي فقد سج�ل 302.500 

ال�ف دين�ار، يف ح�ني بلغ سع�ر الرشاء 

300.000 الف دينار.

وفيم�ا يخص أسع�ار الذه�ب يف محال 

الصياغ�ة، ي�رتاوح سع�ر بي�ع مثق�ال 

الذه�ب الخليج�ي عيار 21 ب�ني 330 و 

340 ألف دين�ار، فيما يرتاوح سعر بيع 

مثقال الذهب العراق�ي بني 305 و320 

ألفاً..علم�ا أن املثق�ال الواح�د يساوي 

)خمسة غرامات(.

بغداد/ الزوراء:
تستع�د وزارة امل�وارد املائية لتنفيذ امل�رشوع املهم 
“خرائ�ط األساس الطوبوغرافية للعراق” الذي أقره 
مجلس الوزراء، وتبلغ كلفته اإلجمالية 105 مليارات 
دينار وينفذ عىل 5 مراحل، ويشكل املرشوع أهمية 

اسرتاتيجية للبالد يف جميع املجاالت.
وقال املدير العام للهيئ�ة العامة للمساحة، الناطق 
الرسمي يف الوزارة، ع�يل رايض ثامر: انه “بناًء عىل 
ما عرضته وزارة امل�وارد املائية والدعم الكبر الذي 
أوىل له�ذا امل�رشوع من قب�ل رئيس ال�وزراء ووزير 
امل�وارد املائية ومجلس ال�وزراء وجميع القطاعات 
ذات العالقة، فقد صدر ق�رار مجلس الوزراء املرقم 
124 لسن�ة 2020 الذي ينص عىل املوافقة عىل قيام 
وزارة التخطيط بإدراج م�رشوع )خرائط االساس 

الطوبوغرافية( ضمن الخطة االستثمارية الخاصة 
بوزارة املوارد املائية يف الهيئة العامة للمساحة لعام 
2021، الت�ي هي الجه�ة املخولة بإنت�اج الخرائط، 
وتك�ون مراح�ل االنجاز للم�رشوع بالكامل يف مدة 

تخمينية من 2021 - 2028”.
تبلغ كلفة املرشوع ما يق�ارب 105 مليارات دينار، 
وينفذ عىل خم�س مراحل، ويقول ثامر: إن “العمل 
ج�ار مع وزارة التخطيط إلنج�از االدراج وفق قرار 
مجل�س الوزراء، مع االش�ارة اىل التنسيق العايل مع 
املختص�ني يف وزارة التخطي�ط والدع�م املبارش من 
قب�ل وزي�ر التخطيط”، ع�اداً “إقرار ه�ذا املرشوع 
انج�ازاً مهماً جداً، كان يمثل حلماً، وسيوفر للعراق 
طف�رة كبرة يف هذا املجال ل�م تتحقق منذ عرشات 

السنني”.

النفط تدرس خيارات تعويض صادراتها وإعادة النظر بعقود جوالت الرتاخيص

جهاز التقييس: ال منتلك السلطة ملنع دخول البضائع املضرة إىل البلد 

سوق العراق لألوراق املالية يغلق 
منخفضا 

شركات عاملية تتوىل تنفيذ مشروع تطوير مخسة 
مداخل لبغداد

صعود طفيف بأسعار الذهب يف األسواق العراقية

املوارد املائية تستعد لتنفيذ مشروع “خرائط األساس الطوبوغرافية للعراق” 
جمهورية العراق                                                      رقم الدعوى: 921/ج/2020

مجلس القضاء االعىل                                                 التاريخ: 2020/11/8
محكمة جنح النارصية

قرار الحكم بالعقوبة
تشكل�ت محكمة جن�ح النارصية بتاريخ 2020/11/8 من قاضيه�ا السيد أنمار عبد العزيز محمد امل�أذون بالقضاء بأسم 

الشعب واصدرت الحكم اآلتي:
املشتكي: ثويني عبد الكريم جرب / وكيله املحامي حسني عيل

املدان/ عبد العزيز تركي فرحان/ وكيلته املحامية املنتدبة هدى نرص الله
القرار//

1-حكم�ت املحكم�ة غيابياً عىل املدان عبد العزيز تركي فرحان بالحبس البسيط ملدة تسعة أشهر وفق احكام املادة 431 من 
قانون العقوبات وذلك عن جريمة تهديد املشتكي بالقتل.

2- إعط�اء املشتك�ي ثوين�ي عبد الكريم جرب حق مراجع�ة املحاكم املدني�ة للمطالبة بالتعويض بعد اكتس�اب الحكم درجة 
البتات.

3- احتس�اب أتع�اب محاماة للمحامية املنتدبة هدى نرص الله مبلغ�اً قدره خمسة وعرشون الف دينار ترصف له من خزينة 
الدولة بعد اكتساب الحكم درجة البتات.

4- إصدار امر قبض بحق عبد العزيز تركي فرحان وفق احكام املادة 431 من قانون العقوبات.
وصدر الحكم غيابياً وعلناً واستناداً ألحكام املادة 182/أ االصولية قابالً لالعرتاض والتمييز وافهم علناً يف 2020/11/8

القايض
أنمار عبد العزيز محمد 

بغداد/ الزوراء:
للمع�ارض  العام�ة  الرشك�ة  بح�ث 
والخدمات التجاري�ة العراقية يف وزارة 
التج�ارة، ام�س األربع�اء، م�ع رشكة 
فكسل تجديد شهادة الجودة يف الرشكة 

ووفروعها وجراءات تطيبقها.
بي�ان  وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة، يف 
لل�وزارة، تلقت “ال�زوراء” نسخة منه: 
إن “االجتماع مع رشكة فكسل لتجديد 
شهادة الجودة اكد عىل رضورة التدقيق 

الداخيل واملتابع�ة لرشكة املعارض من 
خالل تشكيل لجنة مشرتكة من شعبة 
الج�ودة واملدققني لتجدي�د الشهادة يف 

الرشكة”.
وأضاف أن�ه “تم تشكيل لجن�ة لزيارة 
فرع الرشك�ة يف محافظة املوصل ألجل 
والتدقي�ق  الج�ودة  إج�راءات  تطبي�ق 
واملتابعة، حيث تم انجاز عملية التدقيق 
واملتابع�ة للف�رع من خ�الل تزويدهم 

بإجراءات الجوده وتطبيقها”.

بغداد/ الزوراء:

افتتح�ت الهي�أة العام�ة للرضائب 

االنب�ار  بمحافظ�ة  جدي�دا  فرع�ا 

املواطن�ني  كاه�ل  ع�ن  للتخفي�ف 

الذي�ن كان�وا يشكون م�ن صعوبة 

الوص�ول اىل مركز املحافظة إلتمام 

املعامالت.

واستجاب�ة ملناش�دات املواطنني يف 

افتتح�ت هيئ�ة الرضائب  االنب�ار، 

العام�ة فرع�ا جدي�دا له�ا بقضاء 

الكرم�ة لتسهيل معام�الت االهايل 

الذي�ن كان�وا يشكون م�ن صعوبة 

الوص�ول اىل مرك�ز املحافظة لدفع 

بذمته�م،  الت�ي  الرضائ�ب  قيم�ة 

وتعه�دت الهيئة بتقديم التسهيالت 

للمراجعني والتخفيف من االجراءات 

الروتينية التي تؤخر معامالتهم.

واش�اد مواطن�ون به�ذه الخط�وة 

وطالبوا الدوائ�ر االخرى بأن تحذو 

حذو هيئة الرضائب بفتح فروع لها 

بمحافظ�ة االنبار، فيم�ا عربوا عن 

رفضه�م التهرب من دفع الرضائب 

النها ترف�د خزينة الدول�ة باالموال 

وتدعم االقتصاد املحيل.

بغداد/ الزوراء:
توقعت وزارة الزراعة، امس األربعاء، 
تصدي�ر 600 أل�ف طن م�ن مختلف 
ان�واع التمور خ�الل املوس�م الحايل، 
بينم�ا اكدت العمل ع�ىل اعادة حصة 

العراق باالسواق العاملية للتمور.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة، مه�دي سهر 
ان  صحف�ي:  ح�وار  يف  الجب�وري، 
التم�ور  م�ن  املص�درة  »الكمي�ات 
بلغ�ت 100 ألف ط�ن اىل دول الصني 
وبنغالدي�ش وتركي�ا والهن�د ومرص 

وسوريا واألردن واإلمارات«.
»عملي�ات  ان  الجب�وري  وأض�اف 

التصدير من املتوقع ان تصل اىل اكثر 
من 600 ألف طن للموسم الحايل من 
مختلف التم�ور العراقية«. مشرا اىل 
ان م�ن »أهم االصناف املصدرة حاليا 
الزه�دي والخست�اوي وكمي�ات من 

الربحي واملكتوم«.
ولف�ت اىل ان »م�ن اه�م املحافظات 
املنتج�ة للتمور ه�ي كرب�الء ودياىل 
وبابل والبرصة”، موضحا ان »الوزارة 
تقدم جميع التسهيالت  اىل املصدرين 
الزراع�ي م�ن  التسوي�ق  ورشك�ات 
اجل إعادة حصة الع�راق يف األسواق 

العاملية للتمور«.

بغداد/ الزوراء:
بني الخبر االقتص�ادي، احسان الكناني، ان الحكوم�ة امام فرصة ينبغي 
اغتنامها لتدارك االزم�ة املالية واحداث تطور عمراني وانهاء ازمة السكن، 
الفت�ا اىل ان الكثر من املبالغ ستدخل خزينة الدولة يف حال التحرك بالشكل 

الصحيح.
وق�ال الكناني يف ترصيح صحف�ي: ان “ العراق يحتوي عىل ماليني االرايض 
السكني�ة غر املستغلة، حيث مازالت مهملة منذ عرشات السنني، رغم انها 

تمثل ثروة كبرة للدولة وموردا مهما يرفد الخزينة باموال كبرة”.
واضاف ان “بغداد تحتوي يف جانب الكرخ عىل اكثر من 60 الف قطعة ارض 
وكذل�ك الح�ال او اكثر منه يف الرصافة، باالضاف�ة اىل ارايض النهروان التي 

مازالت مرتوكة منذ عرشات السنني”.
وبني ان “هذا املورد االقتصادي لم تستغله الحكومة بالشكل الصحيح، ويف 
ح�ال انع�اش االرايض فأنها ستدخل امواال طائلة من خ�الل اجازات البناء 

التي تبدأ رسومها من مليون دينار فصاعداً”.
ولفت اىل ان “احياء االرايض السكنية يقيض عىل ازمة السكن ويحرك عجلة 
املعام�ل واملصان�ع املتوقفة، ويقيض عىل ازمة البطال�ة ويخفف الزحام يف 

املناطق السكنية”. 

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البن�ك املركزي العراقي، ام�س االربعاء، عن بيعه أكثر م�ن 175 مليون 

دوالر، وبمشاركة 36 مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك، يوم امس، 175 مليونا واكثر من 900 الف دوالر غطاها 

البنك بسعر رصف اساس بلغ 1190 دينار لكل دوالر.
وكانت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، 
والتي غطاها البنك بالكامل بسعر رصف بلغ 1190 دينار لكل دوالر واحد، قد 
بلغ�ت اكثر من 161 مليون دوالر. أم�ا اجمايل البيع النقدي فكان اكثر من 14 

مليون دوالر. فيما بلغت اجمايل املبيعات الكلية 175.900.000.
فيم�ا لم تتقدم أي من املصارف ال�بالغة 36 مرصف�ا املشاركة يف مزاد العملة 

بأي عروض لبيع الدوالر.
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انسحاب وشيك للطالب من كأس العراق
بغداد / خاص للزوراء

يعاني فريق الطلبة مثل كل موسم من أزمة مالية، فالطاقم الفني طالب اإلدارة برضورة 
تأمني رواتب الالعبني، ولم تؤمن ادارة النادي نصف املبلغ لحد اآلن.وقد تؤدي هذه الضائقة 
املالي�ة اىل انسحاب الفريق من منافسات بطول�ة كأس العراق.ويبدو ان هناك توافقا بني 
الطاق�م الفن�ي واالدارة يف مسألة االنسحاب من منافسات بطولة كأس العراق، وقد يعلن 
الن�ادي انسحابه يف اليوم�ني املقبلني بشكل رسمي.وأبدى الالعب�ون غضبهم بشكل كبري 
من تأخر مستحقاتهم املالية، بينما تعاني اإلدارة لحل األزمة، لكن الدعم املقدم من وزارة 
التعلي�م متوقف لعدم توف�ر التخصيصات، ولعدم إقرار املوازنة للع�ام الحايل.يشار إىل أن 
قرع�ة دور 32 من بطولة كأس العراق وضع�ت الطلبة بمواجهة نوروز يف ملعب املنافس 

بمدينة السليمانية، والسفر يتطلب مصاريف تسعى إدارة النادي الختصارها.

أصفر وأمحر

رئيس وفد منتخبنا الوطين يلتقي األمني العام لالحتاد االماراتي
بغداد / متابعة الزوراء : 

عقَد امل�الك التدريب�ي ملنتخبنا الوطني للشب�اب محارضة فنية 
لالعب�ني، صب�اح الي�وم األربعاء، داخ�ل مقر إقام�ة املنتخب يف 
الدوح�ة، وذل�ك قبل مواجه�ة منتخب شب�اب قطر ودي�اً اليوم 
الخميس يف املواجهة األوىل التي ستجمع املنتخبني، قبل أن يتجدد 

اللقاء بني املنتخبني يوم األحد املقبل.
وحرَص م�درب منتخب الشب�اب، قحطان جث�ري، خالل حديثه 
مع الالعبني، ع�ى رشح بعض النقاط املهمة لالعبني لتشخيص 
االخط�اء خالل معسكر كربالء الداخ�ي، والرتكيز عى الواجبات 
التكتيكي�ة املطلوبة منه�م أثناء املباريات الرسمي�ة قبل مباراة 

منتخب قطر اليوم الخميس.
واستع�رَض املحلل الفن�ي ملنتخب شباب الع�راق، منتظر كويل، 
جمي�ع حاالت اللع�ب ملنتخبنا الشبابي خالل الف�رتة املاضية يف 
التدريبات واملباريات الرسمية، وكيفية إدارك الالعبني لواجباتهم 

أثناء املباريات.

بغداد / متابعة الزوراء : 
ق�رر االتح�اد العراقي لك�رة السلة، اعفاء العب�ي ومدربي واداريي ال�دوري املمتاز من نسبة 

العقود للموسم الجديد.
وذكر االتحاد يف بيان ان “االتحاد العراقي قرر وباإلجماع، اعفاء جميع العبي ومدربي واداري 
ال�دوري املمت�از لهذا املوسم 2020–2021 م�ن نسبة العقود 3% له�ذا املوسم فقط متمنني 

لجميع انديتنا العزيزة والعبيها ومدربيها وإدارييها كل املوفقية مع خالص التحيات”.
واوض�ح ان “القرار جاء نتيج�ة للظروف التي يمر بها بلدنا العزيز خ�الل العام املايض وهذا 
الع�ام من ظروف صعبة بسبب جائح�ة كرونا وتأخري بدا ال�دوري العراقي يف املوسم املايض 
بسب�ب املظاه�رات وتأجيل وتعطي�ل يف مباريات الدوري مما جعل كثري م�ن االندية العراقية 
تمتنع وتحجب كثري م�ن متعلقات الالعبني املادية وللظروف الصعبة املستمرة ولكون وفقنا 

الله يف هذه السنة برعاية مادية ممتازة من املرصف العراقي للتجارة”.

املسابق�ات يف  عق�دْت لجن�ة 
الي�وم  التطبيعي�ة،  الهي�أة 
االربعاء ، يف مقر اتحاد الكرة، 
اجتماع�ا تنسيقيا مع رؤساء 
الفرعية، بحضور  االتح�ادات 
التطبيعي�ة،  الهي�أة  رئي�س 
إي�اد بني�ان، وأعض�اء لجن�ة 

املسابقات . 
الهي�أة  رئي�س  واستم�َع 
التطبيعية إىل اآلراء واملقرتحات 
رؤس�اء  قب�ل  م�ن  املقدم�ة 

االتح�ادات بشأن آلي�ة دوري 
 2020 الدرج�ة األوىل للموسم 

.-2021
وت�َم االتفاق، باالجم�اع، عى 
االندية  إع�ادة تصني�ف  آلي�ة 
حسب الئحة لجنة املسابقات، 
موض�وع  حس�م  اىل  إضاف�ة 
األندي�ة التأسيسي�ة الجديدة، 
بما يحق�ق العدال�ة املطلوبة، 
ويضمُن حقوق جميع األندية 

حسب استحقاقها .

حماضرة فنية لالعيب منتخب 
الشباب قبل مباراة قطر األوىل 

احتاد السلة يقرر اعفاء العيب ومدربي واداريي 
الدوري املمتاز من نسبة العقود

االنضباط ترد اعرتاض نادي النجف بشأن 
نقل مباراته أمام نفط الوسط

رئيس نادي أمانة بغداد يزوُر معسكر الفريق ويتابع ودية أربيل

التطبيعية تعقد اجتماعا تنسيقيا 
مع رؤساء االحتادات الفرعية 

بغداد / متابعة الزوراء : 
التق�ى رئيس وف�د منتخبن�ا الوطني لكرة 
الق�دم، الدكتور أحمد كوجر، باالمني العام 
التحاد اإلمارات لكرة القدم محمد عبدالله 
ه�زام الظاهري، وال�ذي قام بزي�ارة ملقر 
بعثة منتخبنا الوطني الذي يقيم معسكره 
يف االم�ارات ضم�ن استعداداته للتصفيات 
اآلسيوي�ة املزدوجة واملؤهل�ة إىل نهائيات 
ك�أس العالم 2022 ونهائي�ات كأس آسيا 

. 2023
ونقل ب�ن هزام تحي�ات الشي�خ راشد بن 

حميد النعيم�ي، رئيس االتح�اد االماراتي 
وأعض�اء مجل�س اإلدارة، متمني�اً للبعثة 
العراقي�ة طي�ب اإلقام�ة واالستف�ادة من 
فرتة املعسك�ر ، مؤكداً ح�رص اتحاد كرة 
القدم عى توفري ك�ل االحتياجات الخاصة 

باملنتخب طوال فرتة تواجده يف اإلمارات. 
ووجه رئي�س الوفد العراقي، احمد كوجر، 
الشك�ر والتقدي�ر التح�اد اإلم�ارات لكرة 
القدم عى كل التسهي�الت والخدمات التي 
يقدم�ه مما كان له�ا األث�ر اإليجابي لدى  

أعضاء البعثة الوفد العراقي.

بغداد / متابعة الزوراء : 
عق�دت لجن�ة االنضب�اط يف الهي�أة التطبيعي�ة 
اجتماعه�ا االعتيادي للنظ�ر يف االعرتاض املقدم 
من ادارة ن�ادي النجف ضد قرار التطبيعية بنقل 
مبارات�ه ام�ام نف�ط الوس�ط إىل ملع�ب كربالء 

الدويل.
وق�د استمع�ت اللجن�ة إىل اق�وال رئي�س لجن�ة 
الرتاخي�ص د. حس�ني فالمرز، كم�ا استمعت إىل 
أق�وال ام�ني رس ن�ادي النجف رحي�م لفتة، كما 
ضيفت اللجنة أعضاء لجنة املسابقات لالستماع 

إىل أقوالهم.

ول�دى التدقيق واملداولة ودراس�ة حيثيات القرار 
ق�ررت اللجنة: رد اعرتاض نادي النجف ضد قرار 
االتح�اد العراقي بنق�ل املب�اراة إىل ملعب كربالء 
ضم�ن ال�دور الثان�ي للمسابق�ة وذل�ك استنادا 
ألحك�ام امل�ادة األوىل/8 من نظ�ام املسابقات يف 
ال�دوري العراقي للموسم 2020 _2021 اذ نصت 
ع�ى أن للجن�ة حق التأجي�ل أو التعدي�ل أو نقل 
املباري�ات املجدول�ة بحسب الظ�روف وطبقاََ ملا 

تقتضيه املصلحة العامة.
والق�رار  الص�ادر قاب�ل لالستئناف ضم�ن املدة 
القانونية البالغة سبعة أيام بعد التبليغ بالقرار.

بغداد / متابعة الزوراء : 

زار السي�د، ف�الح املسع�ودي، رئي�س 

نادي أمانة بغداد، معسكر فريق الكرة 

املق�ام بمدينة أربي�ل، وال�ذي يأتي يف 

إط�ار استع�دادات الفري�ق الستكمال 

منافس�ات ال�دوري بع�د ف�رتة توقف 

اجبارية بسبب ارتباط املنتخب الوطني 

بمبارات�ني وديت�ني أم�ام أوزبكستان 

واألردن وأيام “الفيفا دي” .

وعق�َد، املسعودي، جلس�ة مع الجهاز 

الفن�ي، بقي�ادة امل�درب عص�ام حمد 

وم�درب  طال�ب  وس�ام  ومساع�ده 

الح�راس هيث�م خليل، ورع�د سلمان 

م�درب اللياقة البدنية، وحضور عضو 

االدارة ازاد نام�ق وم�رف الفري�ق، 

رئي�س الوف�د، احمد ع�زت املوسوي، 

اطم�أن خالله�ا عى س�ري تحضريات 

الفري�ق بالشك�ل املطل�وب وتحقي�ق 

االٔهداف املرجوة من املعسكر .

ووج�ه رئيس نادي أمان�ة بغداد كلمه 

للجهاز الفن�ي واإلداري والالعبني عبرّ 

به�ا عن شكره وتقدي�ره  للجهود التي 

بأنضب�اط  الجمي�ع، مشي�دا  يبذله�ا 

الالعبني يف أداء الوحدات التدريبية من 

أجل أن يكون الفريق جاهزا للمباريات 

املقبلة .

الجدي�ُر بالذك�ر أن فري�ق أمانة بغداد 

دخل يف معسكر تدريبي يف مدينة اربيل 

يستم�ر ملدة أسب�وع، مستثم�را فرتة 

توقف الدوري، ملعالجة بعض األخطاء 

يجع�ل  ال�ذي  بالشك�ل  وتصحيحه�ا 

كتيب�ة اسود العاصم�ة تظهر بصورة 

مغاي�رة عما ظهرت في�ه يف الجولتني 

األوىل والثانية، وتعضيد االنتصار الذي 

تحق�ق عى فريق النفط برسم الجولة 

الثالثة.

منتخبنا الوطين يواجه نظريه األردني وديا اليوم يف اإلمارات
استعدادا لتصفيات كأس العامل

بغداد / خاص للزوراء
يخوض منتخبنا الوطن�ي العراقي مباراة 
دولية ودي�ة أمام نظ�ريه األردن،ي اليوم 
الخميس يف تمام الساعة السادسة مساء 
بتوقي�ت بغ�داد ع�ى ملع�ب )سيفينث( 
املنتخب�ني  استع�دادات  ضم�ن  دب�ي،  يف 
للتصفيات املزدوجة املؤهلة لكأس العالم 
األم�م  ك�أس  ونهائي�ات   )2022 )قط�ر 

اآلسيوية )الصني 2023(.
وخ�اض منتخ�ب الع�راق أول حصص�ه 
التدريبي�ة أول أم�س الثالثاء ع�ى ملعب 
االتحاد يف دب�ي، تحضريا ملواجهتي األردن 
الي�وم الخميس، وأوزبكستان يوم 17 من 

الشهر الجاري.
مشارك�ة  التدريبي�ة  الحص�ة  وشه�دت 
جمي�ع الالعبني املدعوي�ن بقائمة املدرب 

السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش.
وش�ارك يف امل�ران بش�ار رس�ن، محرتف 
ط�ارق،  وهم�ام  اإليران�ي،  برسبولي�س 
الل�ذان  امل�رصي،  اإلسماعي�ي  مح�رتف 
وص�ال مق�ر بعث�ة املنتخ�ب صب�اح أول 
أم�س الثالث�اء، بينم�ا لم يلتح�ق الالعب 
عي عدنان، مح�رتف فانكوفر وايتكابس 

الكندي، بالتدريب بعد وصوله متأخرا.
وتض�ُم قائم�ة املنتخب، كال م�ن: “جالل 
حسن وفه�د طالب ومحم�د حميد وعالء 
مه�اوي ومصطفى محمد جب وعي فائز 
وسعد ناط�ق وأحمد إبراهيم وميثم جبار 
وحس�ن رائد وعي عدن�ان وأمجد عطوان 
ومحمد مزهر ومحمد قاسم وبشار رسن 
وإبراهي�م باي�ش وهمام ط�ارق ومحمد 
رضا ومازن في�اض وأيمن حسني ومهند 

عي”.
ويغي�ب 4 العب�ني ع�ن قائم�ة املنتخ�ب 
لخوض الوديت�ني، وهم: “ريب�ني سوالقا 
ورضغ�ام إسماعي�ل، بسب�ب اإلصاب�ة، 
وحسني عي وعالء عبد الزهرة، إلصابتهما 

بفريوس كورونا”.
وكان�ت بعث�ة منتخب الع�راق قد وصلت 
اإلثن�ني املايض إىل دبي بطائرة خاصة عب 

الخطوط الجوية العراقية.
ويلتقي األردني بعد لقاء منتخبنا، نظريه 
الس�وري وذل�ك ي�وم االثنني املقب�ل )16 

ترين الثاني( الجاري.

تاريخ مواجهات العراق واألردن
� التقى املنتخبان )36 مرة( ويعد املنتخب 

األردن�ي أكثر منتخ�ب واجه�ه العراق يف 
تاريخ�ه الكروي، فاز الع�راق )20( مرة، 
وخرس )9( م�رات، وحصل التع�ادل )7( 

مرات.
يف آخ�ر مواجهتني بني البلدين، كان الفوز 
للمنتخب العراقي. وك�ان آخر فوز أردني 

عام 2015 يف مباراة ودية. 

املنتخب األردني جاهز للمواجهة
الق�دم،  لك�رة  األردن�ي  املنتخ�ب  �د  صعرّ
تحضرياته البدنية والفنية، بقيادة املدرب 
البلجيك�ي فيت�ال بوركلمان�ز، استعداداً 

ملواجهة منتخبنا الوطني.

وأجرى النشامى تدريباً، صباح أول أمس 
الثالث�اء، عى مالع�ب االتح�اد اإلماراتي، 
اشتم�ل عى العديد م�ن الجوانب البدنية، 
فيما يخض�ع الفريق لتدريب�ات تكتيكية 
مس�اًء، تهدف لرف�ع مست�وى التحضري 
واالنسجام، تأهب�ًا ملواجهة العراق، والتي 
تأتي ضمن املعسك�ر التدريبي للمنتخب، 
والذي يمت�د حتى الثالثاء املقبل ويتضمن 

أيضاً لقاء سوريا ودياً االثنني القادم.
ويق�ام معسك�ر النشام�ى يف اإلم�ارات، 
وس�ط تطبي�ق بروتوكول صح�ي مشدد 
للحف�اظ عى السالم�ة العام�ة، ويهدف 

لرفع مست�وى اإلعداد، تأهب�اً الستكمال 
التصفيات املشرتكة واملؤهلة لكأس العالم 

2022، ونهائيات آسيا 2023.
إىل ذلك، قدم وف�د املنتخب األردني، واجب 
الع�زاء واملواساة إىل العب النشامى محمد 
الدم�ريي، بع�د وف�اة شقيق�ه يف ساع�ة 

متأخرة من الليلة القبل املاضية.
ويأتي تجم�ع النشامى خالل أيام )فيفا( 
املعتم�دة، وبعد نحو عام كام�ل منذ آخر 
ظه�ور للمنتخ�ب األردن�ي يف التصفيات 
املشرتكة، بعد الفوز ع�ى تايبيه الصينية 
0-5 يف تري�ن الثان�ي من الع�ام املايض 

2019، حيث أرجأ االتحاد الدويل التصفيات 
اىل وقت الحق، يف ظل جائحة كورونا.

يذكر أن املنتخب األردني ينتظره مواجهة 
الكويت ونيبال وأسرتاليا ضمن املجموعة 
الثانية، الستكمال مشواره يف الدور الثاني 

من التصفيات املشرتكة.
ويستقر املنتخ�ب األردني يف املركز الثاني 
ضم�ن مجموعته، بالراك�ة مع الكويت 
بالرصي�د نفس�ه )10 نقاط(، م�ع بقاء 
أسرتالي�ا بالص�دارة )12(، ونيب�ال رابعاً 
)3(، واخ�رياً تايبي�ه الصيني�ة دون أي�ة 

نقطة.

وكيل اعمال احملرتف الكونغولي مابيدي 
ينفي انتقاله للدوري املغربي 

السبت املقبل موعد انتخاب رئيس 
لألوملبية

بغداد / متابعة الزوراء : 
يشه�د ي�وم السبت املقب�ل املؤتمر 
االنتخاب�ي الختي�ار رئيس�ا للجنة 
االوملبي�ة ونائبيه واعض�اء املكتب 
الشرياتون  بفن�دق  التنفيذي وذلك 

يف الساعة الرابعة . 
ع�ى  املرف�ة  اللجن�ة  وكان�ت 
االنتخاب�ات قد اعلنت ع�ن اسماء 
الرئاسي�ة  للمناص�ب  املرشح�ني 
التنفي�ذي  املكت�ب  وعضوي�ة 

لالوملبية.
وذك�رت اللجن�ة يف بيان ان�ه »بعد 
الهيئ�ة  م�ع  املب�ارشة  املداول�ة 
القضائي�ة املرفة عى االنتخابات 
االوملبية، تعل�ن اللجنة التحضريية 
املرشح�ني  أسم�اء  قائم�ة  ع�ن 

وعضوي�ة  الرئاسي�ة  للمناص�ب 
املؤتم�ر  يف  التنفي�ذي  املكت�ب 
االنتخاب�ي ال�ذي سيق�ام بفن�دق 
شرياتون عند الساع�ة الرابعة من 
ع�رص يوم السب�ت املقب�ل املوافق 
اللجنة  14/11/2020«.واضاف�ت 
ان�ه »يلتزم كل مرش�ح )قبل البدء 
بالعملية االنتخابية(، بالتوقيع عى 
تعهد بعدم شموله باجراءات هيئة 
املساءل�ة والعدال�ة وغ�ري محكوم 
مخلرّ�ة  جنح�ة  او  بجناي�ة  علي�ه 
ح�ه  بال�رف تتع�ارض م�ع ترشرّ

وفقاً لقانون 29 لسنة 2019«.
 ويتناف�س ع�ى منص�ب رئي�س 
رع�د  ك�ال م�ن  االوملبي�ة  اللجن�ة 

حمودي ورسمد عبد االله .

بغداد / متابعة الزوراء : 
نف�ى وكي�ل اعمال املح�رتف الكونغويل ليم�ا مابي�دي االنباء التي 

تحدثت عن انتقاله اىل احد االندية التي تنشط يف الدوري املغربي.
وذكر وكي�ل اعمال الالعب يف اتصال للمكتب االعالمي لنادي القوة 
الجوي�ة الريايض “مابيدي مرتبط بعقد م�ع القوة الجوية ينتهي 
شهر تم�وز من العام املقبل وسيلتح�ق بالفريق بعد حل االشكال 

املوجود يف جواز سفره”.
يذك�ر ان “مابي�دي كان قد وص�ل اىل بغداد االسب�وع املايض لكن 
سلط�ات مطار بغ�داد الدويل منعته م�ن الدخول بسب�ب مشاكل 

إدارية يف جوازه”.



طالب برش�لونة العب�ه الربازييل الس�ابق، 
نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جريمان، 
بإع�ادة 10 مالي�ن ي�ورو، وفق�ا لتقري�ر 

صحفي كتالوني.
ورح�ل نيم�ار )28 عاًم�ا( عن البارس�ا يف 
صي�ف 2017، بعدما س�دد س�ان جريمان 
ال�رط الجزائي يف عقده، ال�ذي كان يبلغ 

222 ملي�ون ي�ورو، ليصبح أغ�ى العب يف 
التاريخ.

وبحس�ب صحيف�ة س�بورت الكتالوني�ة، 
حس�ابات  يف  خط�أً  برش�لونة  اكتش�ف 
الرضائب، متعلق برضورة دفع نيمار ملبلغ 

إضايف، قدره 10 مالين يورو.
ويف ح�ال رف�ض الربازييل طلب برش�لونة، 

سيقيم النادي دعوى قضائية ضد 
العبه السابق.

وس�بق لنيمار أن رفع قضية ضد 
البارس�ا، يطالب فيه�ا بالحصول 
عى 43.6 مليون ي�ورو، كمكافأة 

توقيع عقد جدي�د قبل رحيله بعام 
واحد، لكنه خرسها.

امتدح جاك ويلش�ري العب وس�ط آرس�نال الس�ابق جوزيه 
مورينيو مدرب توتنهام هوتسبري ووصفه باملدرب “املذهل” 
لكنه قال إن�ه ال يمكنه االنتقال لفريقه اللندني بعد أن لعب 
لغريم�ه اللدود يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز لك�رة القدم.

وخاض ويلشري 197 مباراة مع آرسنال وفاز بكأس االتحاد 
اإلنجليزي يف 2014 و2015 قبل أن يغادر منذ عامن لينضم 
إىل وس�ت ه�ام يونايتد.وبعد االتفاق عى إلغ�اء التعاقد مع 
وس�ت ه�ام يف أكتوبر/ تري�ن األول يبح�ث الالعب املبتى 
باإلصاب�ات والبال�غ م�ن العم�ر 28 عاما عن فري�ق جديد.

وع�ن إمكانية انضمامه لتوتنهام قال ويلش�ري الذي خاض 
34 مب�اراة دولية مع إنجل�را: “أحب موريني�و وأعتقد أنه 
مدرب مذهل لك�ن ال يمكنني ذلك”.وأضاف: “ال أعتقد أنني 
يمكنني ذلك. ال يتعلق األمر باس�تغناء آرسنال عني ووجود 
مش�اعر سيئة تجاهه بل قدم الجانرز عرضا يل لكنني أردت 

ش�يئا مختلفا. أنا رجل آرسنال”.وأوضح 
أن�ه  امل�ايض  الش�هر  ويلش�ري 

منفتح ع�ى فكرة اللعب 
خارج إنجلرا إلحياء 

بع:  وتا مس�ريته.
“من املهم أن أجد 
فريقا ألعب معه 
وأك�ون عنرصا 
مهم�ا وأش�عر 

بالسعادة”.
وختم: “ال أريد 
وقبول  أي يشء ويج�ب التعجل 
يك�ون  االختيار صائبا ويف أن 

بلد مناسب”.

يعتق�د فيس�نتي ديل بوس�كي املدير 
إس�بانيا،  ملنتخ�ب  الس�ابق  الفن�ي 
أن األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي قائ�د 
برش�لونة، أفضل م�ن مواطنه دييجو 
أرمان�دو مارادون�ا، مش�رًيا يف الوقت 
ذاته إىل أن منتخب بالده حقق مونديال 

ب�”الحظ”.وجاوب مدرب   2010
الريال السابق يف ترصيحات نقلتها 

الكتالوني�ة،  “س�بورت”  صحيف�ة 
ع�ن س�ؤال ع�ن األفض�ل ب�ن ميي 
ومارادون�ا، وق�ال: “أمي�ل إىل مي�ي 
عى حس�اب مارادونا، لي�و جيد جًدا، 
ويس�اهم يف الكثري من األهداف”.كما 
ُسئل ديل بوسكي عن ثنائي برشلونة 
الس�ابق تش�ايف هرناندي�ز وأندرياس 
إنييس�تا، وقال: “كالهم�ا مختلفان، 
لكنهما جيدان للغاية، يمكنهما اللعب 
الفري�ق، وكالهم�ا يتمت�ع  يف نف�س 
بنف�س الج�ودة املذهلة”.وع�ن توليه 
قيادة منتخ�ب إس�بانيا خلًفا للويس 
أراجونيس املت�وج بيورو 2008، قال: 
“كان لدين�ا العب�ون جي�دون للغاية، 
انتص�ارات عدي�دة، ونظام  وحققن�ا 

س�ب  منا
س�لوب  وأ

لع�ب 
كنا  ر ش�ا
ديل  في�ه جميًعا”.وأك�د 
بوس�كي أن الح�ظ لعب 
تتوي�ج  يف  كب�رًيا  دوًرا 

بمونديال  ب�الده  منتخ�ب 
2010 بجن�وب إفريقي�ا، 
قائال: “يف أي مباراة عليك 

أن تحظ�ى بقدر م�ن الحظ يف 
أوق�ات محددة”.وأت�م: “ال أح�د 

يعرف ماذا كان سيحدث لو سجل 
كاردوزو )الع�ب باراج�واي( ركلة 

الجزاء، أو إذا لم تكن قدم كاس�ياس 
بمثابة املنقذ، ال ش�ك يف أن الحظ كان 

عاماًل أساسًيا للفوز باللقب”.

س�يفتقد مانشس�ر يونايتد اإلنكليزي خدمات مدافعه الدويل 
لوك ش�و ملدة شهر، وذلك نتيجة تعرضه إلصابة عضلية خالل 

مباراة الدوري السبت املايض ضد إيفرتون.
وخ�رج الظهري األيرس يف الش�وط الثاني من املب�اراة التي فاز 
به�ا يونايتد ع�ى ملعب إيفرت�ون 1-3، وكان مدربه النروجي 
أويل غونار سولشاير متش�ائماً منذ اللحظات األوىل بالقول إّن 

“األمر يسء”.
وتأك�دت مخاوف سولس�كاير بعد كش�ف يونايتد يف 
بي�ان: “أّن ش�و الذي خ�اض س�بع مباريات 
أساس�ياً يف غضون 22 يوماً، س�يغيب عن 
املالعب لفرة شهر وبالتايل عن مباراتن 
هامتن لفريقه يف دوري أبطال أوروبا 
ض�د باش�اك ش�هري الرك�ي يف 24 
الشهر الحايل، وباريس سان جرمان 

الفرني يف الثاني من ديسمرب”.

ول�م يعط يونايتد أي تفاصيل بش�أن وضع املدافع الس�ويدي 
فيكت�ور لينديلوف واملهاجم ماركوس راش�فورد اللذين أصيبا 

أيضاً يف مباراة إيفرتون.

كش�ف الهولن�دي رونالد كوم�ان، املدير 
الفني لربش�لونة، عن أكث�ر العب تفاجأ 
تدري�ب  مهم�ة  تولي�ه  بع�د  بمس�تواه 

البارسا.
وق�ال كوم�ان يف مقابل�ة م�ع صحيف�ة 
مون�دو ديبورتيف�و اإلس�بانية: “الالعب 

الذي فاجأني أكثر هو بيدري”.
وبي�دري  كوم�ان  الثنائ�ي  ويخ�وض 
موس�مهما األول يف كام�ب نو، حيث توىل 
امل�درب الهولندي قيادة الفريق الكتالوني 
خلًفا لكيكي س�يتن، بينما انضم بيدري 
)17 عاًم�ا( يف الصي�ف قادًم�ا م�ن الس 

باملاس.
وأضاف كومان: “كنت أعلم أن برش�لونة 
وق�ع مع الع�ب صغري م�ن الس باملاس، 
فشاهدت له بعض التسجيالت، لم يتوقع 
أح�د تطوره بهذه الرسع�ة ويف هذا العمر 

الصغري”.
وتابع: “املس�تويات الت�ي يقدمها وعدم 
الرهب�ة م�ن التدري�ب مع أفض�ل العبي 

العالم، أمور تجعلني سعيًدا”.
ويعتمد كومان عى بيدري بشكل أسايس 
رغم صغر سنه، حيث دفع به يف أكثر من 
مركز ويف مباريات كربى، مثل الكالسيكو 
أمام ريال مدري�د، وكذلك أمام يوفنتوس 

بدوري األبطال.
وأش�اد الهولن�دي رونالد كوم�ان، املدير 

الفن�ي لربش�لونة، بالالعب�ن الكب�ار يف 
الفري�ق، وموقفه�م بع�د نتائج املوس�م 
امل�ايض، كما تح�دث عن الحال�ة الوحيد 
الت�ي س�يدفع خالله�ا بميي أساس�ًيا 

طوال الوقت. 
وق�ال كوم�ان يف مقابل�ة م�ع صحيف�ة 
مون�دو ديبورتيف�و اإلس�بانية: “قبل كل 
يشء، إنه�م يبذلون قصارى جهدهم، لقد 
تفاعلوا هم أنفس�هم مع م�ا حدث العام 

املايض”.
وأض�اف: “لق�د رأوا أن األم�ور يج�ب أن 

تتغري، وبصفة عامة أنا س�عيد جًدا، كبار 
الفريق يعملون بش�كل جي�د، وليس لدي 

أي شكوى حولهم”.
كما تحدث كومان ع�ن مدافعه الفرني 
صامويل أومتيتي، وعما إذا كان بمقدرته 
أن يكون بمثابة توقيع جديدة لربش�لونة 

يف يناير/ كانون الثاني املقبل.
وق�ال: “ق�د يك�ون األم�ر كذل�ك، لكنني 
أعتقد أن هذا الالعب ال يزال يفتقد ش�يًئا 

ما جسدًيا”.
وتابع: “إنه يتدرب بقوة، ولكن يف جوانب 

م�ع  يشء  كل  فع�ل  يمكن�ه  ال  معين�ة، 
املجموعة”.

وأكمل: “بعد فرة، إذا كان بخري، فهو أحد 
العبي الفريق، ومدافع مميز، يعتمد األمر 
دائًما عى األداء وعى اللياقة البدنية، وإذا 

كان مفيًدا لنا أم ال”.
وأكد كومان أنه لم يش�ك أبًدا يف احرافية 
النج�م األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي، قائد 
برش�لونة، مش�دًدا ع�ى أن�ه س�يدفع به 
أساس�ًيا ط�وال الوق�ت إذا كان يف حال�ة 
جيدة.وق�ال: “تحدث�ت مع�ه )ميي( يف 
اليوم األول برصاحة تامة، ولم أش�ك فيه 
أبًدا”.وواصل: “أش�اهده يت�درب كل يوم 
وه�و يس�تمتع باللعب، قلت ل�ه يف اليوم 
األول إنه أفضل العب يف العالم، وبالطبع، 
أي مدرب يتمن�ى أن يملك أفضل العب يف 
العال�م يف فريق�ه، وكما قلت بع�د مباراة 

بيتيس، إذا كان جيًدا فسيبدأ دائًما”.
وبس�ؤاله ع�ن األفضل بين�ه وبن ميي 
يف تس�ديد الك�رات الثابتة، ق�ال كومان: 
“إنه يس�جل من كرات ثابته منذ سنوات 
طويل�ة، لكني ال أعرف م�ن هو األفضل، 
فق�د كن�ت أس�ددها جي�ًدا أيًض�ا، ولكن 
األفض�ل هو الذي يس�جل أكث�ر، وأعتقد 
أن ليو قد س�جل املزيد، لهذا السبب قىض 

سنوات أخرى يف برشلونة”.
وبس�ؤاله عن إصابة فاتي، وهل س�تؤثر 

ع�ى الفري�ق، أج�اب: “نع�م، بالطب�ع، 
س�نفتقر لفرة من الوقت إىل العب جيد، 
يجي�د يف مرك�ز يف الجناح، وكذلك ش�ارك 

كرأس حربة وقدم أداًء رائًعا”.
وأضاف: “من ناحية أخرى، عليك أن تقبل 
ه�ذا الوض�ع، وتمن�ح الالعب�ن اآلخرين 
الف�رص، نأم�ل أن يتع�اىف قريًب�ا ويعود 

إلينا”.
أم�ا عن موق�ف ديملبي، واالعتم�اد عليه 
بعدم�ا كان مرش�ًحا للرحي�ل يف الصيف، 
علق كومان: “قبل كل يشء، الالعب نفسه 
أفضل من الناحية البدنية، لقد تدرب بجد 

وخاض جلسات إضافية”.
وتابع: “ال يمكن التش�كيك يف قدراته، لم 
يك�ن يف حالة جيدة لبعض الوقت بس�بب 
اإلصاب�ة، وطامل�ا كان األم�ر كذل�ك، ل�ن 

يتمكن من تقديم مستواه الطبيعي”.
وواصل: “شيًئا فشيًئا أصبح أفضل، فهو 
العب رسيع ولديه ه�دف، ويمكنه اللعب 
يف كال الجانبن، أنا س�عيد جًدا بالطريقة 

التي يعمل بها مؤخرًا”.
وبس�ؤاله، ع�ن إمكاني�ة االعتم�اد ع�ى 
ديمب�يل لتعوي�ض فات�ي، أج�اب: “نعم، 
كان  ديمب�يل  فات�ي،  وج�ود  يف  وحت�ى 
يش�ارك، لكن اآلن بع�د أن فقدنا أنس�و، 
يج�ب عى عثمان أن يظه�ر جودته، كما 

كان يظهرها مؤخرًا”.

ُيس�دل الس�تار الي�وم الخميس، ع�ى التصفيات 
املؤهل�ة لبطول�ة كأس األم�م األوروبي�ة )ي�ورو 
2020(، م�ن خ�الل أرب�ع مباري�ات فاصل�ة عى 

املقاعد األربعة املتبقية بالنهائيات.
ويح�ل املنتخ�ب األس�كتلندي ضيف�ا ع�ى نظريه 
م�ع  الش�مالية  أيرلن�دا  تلتق�ي  كم�ا  الرصب�ي، 
س�لوفاكيا، واملج�ر م�ع أيس�لندا، وجورجي�ا مع 

مقدونيا الشمالية.
ويتطل�ع املنتخبان االس�كتلندي واملجري بش�كل 
خ�اص إىل الفوز والتأهل، نظرا ملش�اركة بلديهما 
يف اس�تضافة مباريات ه�ذه النس�خة التاريخية، 
الت�ي س�تقام يف 12 مدينة بمختل�ف أنحاء القارة 

األوروبية، من بينها جالسجو وبودابست.
ويس�عى املنتخب األسكتلندي إلنهاء ربع قرن من 
الغياب عن البطولة، عندما يحل ضيفا عى نظريه 
الرصبي اليوم الخميس حيث كانت آخر مش�اركة 

له يف نسخة 1996 بإنجلرا.
وإذا تأهل�ت اس�كتلندا، س�تكون ع�ى موع�د مع 
مواجه�ة مث�رية يف دور املجموعات، ض�د جارتها 
إنجل�را، مثلم�ا ح�دث يف ي�ورو 1996، باإلضافة 

ملالقاة التشيك وكرواتيا.
ول�م يخ�ض املنتخ�ب االس�كتلندي فعالي�ات أي 

بطولة كبرية، منذ مشاركته يف كأس العالم 1998 
بفرنسا.

لك�ن الفري�ق ل�م يخرس يف آخ�ر ثمان�ي مباريات 
خاضه�ا، ليك�ون أفضل س�جل له م�ن املباريات 
املتتالية دون هزائم، منذ ثمانينيات القرن املايض.

ورغ�م ه�ذا، لن يك�ون املنتخب الرصبي منافس�ا 
س�هال، حيث أطاح بنظريه النرويجي، من املرحلة 
املاضية بالدور الفاصل، كما أنه سيخوض مباراة 

اليوم عى ملعبه.
وكان املنتخبان املجري واأليس�لندي، من مفاجآت 

النسخة املاضية )يورو 2016( بفرنسا، ويرغبان 
يف العودة للبطولة.

فإن�ه س�يخوض  املج�ري،  املنتخ�ب  تأه�ل  وإذا 
فعاليات الدور األول ضمن مجموعة تش�مل أيضا 
الربتغ�ال، علما بأن املنتخبن تعادال )3/3( يف دور 

املجموعات بيورو 2016 .
كما تضم املجموعة أيضا فرنس�ا وأملانيا، ما يعني 
أن الفائ�ز من مباراة املجر وأيس�لندا، س�يخوض 

صدامات نارية يف الدور األول.
ويأمل املنتخب الس�لوفاكي، الذي بلغ دور الس�تة 
ع�ر يف ي�ورو 2016، يف التأه�ل أيض�ا من خالل 
الف�وز ع�ى مضيف�ه األيرلن�دي الش�مايل، غدا يف 

بلفاست.
ويف املقاب�ل، تحس�م مب�اراة الي�وم ب�ن جورجيا 
ومقدوني�ا الش�مالية يف تبليي، فرصة مش�اركة 

الفائز منهما يف البطولة األوروبية للمرة األوىل.
وس�يكون الفائز يف هذه املباراة، من أضعف الفرق 
يف التصني�ف العامل�ي، م�ن ب�ن جمي�ع املتأهلن 
لبطوالت كأس األمم األوروبية عى مدار تاريخها، 
حي�ث حصل كل من الفريقن ع�ى هذه الفرصة، 
من خالل نتائج النس�خة األوىل لدوري أمم أوروبا، 

التي أقيمت يف 2018 و2019.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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دياز: زيدان يدعمين باستمرار

كالرك يستقيل من منصبه

اعالم الكرتوني كومان يشيد بالشاب بيدري ويطالب دميبيلي بإظهار جودته

املقاعد األخرية ليورو 2020 تصل إىل حلظة احلسم

تحدث إبراهيم دياز، نجم ميالن املعار من ريال مدريد، عن العالقة 
التي تربطه بمدربه السابق زين الدين زيدان، كاشًفا يف الوقت ذاته 

عن ثقته يف نجاح املرينجي يف تحقيق أهدافه هذا املوسم.
وق�ال دياز يف ترصيح�ات نقلتها إذاع�ة كادينا كوبي اإلس�بانية: 
“تربطن�ي بزي�دان عالقة حب ومودة واحرام، أتلقى منه رس�ائل 

الدعم واملؤازرة بن اليوم واآلخر”.
وأض�اف: “يثب�ت زيدان نفس�ه كمدرب كب�ري عاًما بع�د آخر، وال 

يتوقف عن الفوز باأللقاب”.
وأوضح: “يشككون يف قدراته يوًما تلو اآلخر، ويف النهاية ينصتون 
أم�ام انتصاراته”.وتابع: “ليس لدي أي ش�ك يف أن زمالئي يف ريال 
مدري�د س�يحققون أهدافه�م هذا املوس�م، فهم يعيش�ون أجواء 
الف�وز عاًما بعد آخر”.وعن وضعه يف ميالن، علق دياز: “ألعب اآلن 
بشكل أكثر انتظاًما، وأظهر ما يمكنني تقديمه وهو أسهل بكثري، 
أس�تمتع باللعب حًقا”.وبس�ؤاله ع�ن عالقته بالس�ويدي زالتان 
إبراهيموفيت�ش، قال: عالقتي بإبرا جيدة ج�ًدا، لقد قدم يل الكثري 

من النصائح، وأنا أتفق معه بشكل جيد داخل وخارج امللعب”.

اس�تقال رئي�س االتح�اد اإلنكليزي لك�رة القدم غري�غ كالرك من 
منصبه.وذك�ر االتح�اد اإلنكليزي لكرة القدم، يف بيان، أّن رئيس�ه 
غري�غ كالرك اس�تقال م�ن منصبه بعد س�اعات من اإلش�ارة إىل 
الالعب�ن غ�ري البي�ض “بامللونن”، خ�الل إجابته عن أس�ئلة من 
أعض�اء يف الربملان.وذك�ر االتح�اد اإلنكلي�زي يف بيان: “نس�تطيع 
تأكيد اس�تقالة غريغ كالرك من منصبه كرئي�س لالتحاد”.وتابع 
البيان: “سيتوىل بير ماكورميك املنصب مؤقتاً بأثر فوري، وسيبدأ 
مجلس إدارة االتح�اد اإلنكليزي عملية تحديد وتعين رئيس جديد 
يف الوقت املناسب”.وُعن كالرك رئيس ليسر سيتي السابق رئيساً 
لالتحاد اإلنكليزي يف 2016 ومنذ ذلك الحن بذل االتحاد جهداً كبرياً 
يف تحسن صورته.لكن عبارات كالرك التي عفا عليها الزمن أثارت 
غض�ب الالعبن واملنظم�ات املناهضة للعنرصية.وقال س�انجاي 
بنداري رئيس منظمة )كيك إت أوت(: “ش�عرت بإحباط شديد من 

تعليقات جريج كالرك أمام لجنة الثقافة واإلعالم والرياضة”.

اإلصابة تبعد لوك شو عن يونايتد ملدة شهر برشلونة يهدد مبقاضاة نيمار

ويلشري: أنا رجل آرسنال.. وال ميكنين العمل مع مورينيو

ديل بوسكي: ميسي أفضل من 
مارادونا.. وحققنا املونديال باحلظ

مفكرة الزوراء
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اسالم اباد/أ.ف.ب:
أمرت املحكمة العليا الباكستانية بإطالق شكيل الرحمن رئيس إحدى أكرب املجموعات 
اإلعالمية املستقلة يف باكستان بكفالة بعد توقيف استمر ستة أشهر، وأثار استنكاًرا 

لدى املدافعني عن حرية الصحافة.
وُعرف ش�كيل الرحمن، رئيس مجموعة “جنغ” الت�ي تضم بعضاً من أبرز الصحف 
الباكستانية وشبكة “جيو” التلفزيونية، بانتقاده رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان والجيش الباكس�تاني الناف�ذ.. وقد أوقف يف آذار/مارس بعد اتهامه بالفس�اد 
ع�ى خلفية صفقة عقارية تعود إىل العام 1986، يف اتهام نفاه محاموه الذين أكدوا 
أن هيئة مكافحة الفس�اد يف البالد اس�تهدفته بس�بب تحقيقات أجرتها مؤسساته 

اإلعالمية بشأنها.
وأوض�ح مدي�ر األخبار يف قناة “جي�و” التلفزيوني�ة، رانا ج�واد، أن املحكمة قررت 
إطالق رساح ش�كيل الرحمن بكفالة، وهو سيس�تعيد حريته بعدما أوقف ألكثر من 

مئتي يوم.
وكانت منظمة “مراس�لون ب�ال حدود” املدافعة عن حري�ة الصحافة دعت املحكمة 
العليا الباكس�تانية األس�بوع املايض إىل إطالق ش�كيل الرحمن، واصف�ة االتهامات 

املسوقة ضده بأنها “مبهمة”.
وُتصنف باكستان باستمرار بني البلدان األخطر عى الصحفيني، كما ُينظر منذ زمن 

بعيد إىل انتقاد األجهزة األمنية شديدة النفوذ يف البالد عى أنه “خط أحمر”.
واش�تكى صحفيون ومدّونون من تزايد الضغوط عليهم، بما يشمل عمليات خطف 

واعتداءات جسدية وحتى جرائم قتل، ملنعهم من تجاوز هذه القيود.
وقد أوقفت السلطات مرات عدة يف السنوات األخرية بث قناة “جيو نيوز” عى خلفية 

انتقادها للحكومة والجيش.

تونس/متابعة الزوراء:
أفاد مصدر من رئاسة الحكومة 
التونس�ية بأّن رئيس�ها هش�ام 
ق�رار  تفعي�ل  ق�رر  املش�ييش 
رئيس الحكومة الس�ابق إلياس 
مس�اعدات  بتقدي�م  الفخف�اخ 
مالية لوس�ائل اإلعالم التونسية 
حزم�ة  تخصي�ص  يف  تتمث�ل 
تق�در بخمس�ة مالي�ني دين�ار 
تون�ي )حوايل 1.8 مليون دوالر 

أمريكي(.
لك�ن حزم�ة املس�اعدات املالية 
التي تّم اإلعالن عنها منذ ش�هر 
أبريل/ نيس�ان املايض لم تفّعل 
ول�م يت�ّم رصفها رغ�م مطالبة 
»النقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ني 
التونس�يني« وجامع�ة مدي�ري 
الصح�ف برسع�ة رصفه�ا، إثر 
األرضار االقتصادية الكبرية التي 
تسبب فيها تفيش »كوفيد-19« 
يف تونس وتوقف صدور الصحف 
الورقي�ة مل�دة ش�هرين، ويعود 
س�بب عدم رصف ه�ذه األموال 
إىل التخبط السيايس الذي عرفته 
حكومة الفخف�اخ والتي قدمت 
اس�تقالتها، فبقيت املس�اعدات 
معلقًة يف انتظار تشكيل حكومة 
جديدة وهو األمر الذي تّم يوم 2 
سبتمرب/ أيلول املايض، بعد نيل 
الربملان  ثقة  الجدي�دة  الحكومة 

التوني.
وطالبت عضوة النقابة الوطنية 
للصحفي�ني التونس�يني، أم�رية 
محمد نائية، ب�رورة الرصف 

العاجل لهذه املساعدات خاصة 
ت�ّرر  اإلعالم�ي  القط�اع  أّن 
بشكل كبري من جائحة كورونا. 
وبّينت أن النقاب�ة تتلقى يومياً 
مطالبا مس�اعدة م�ن قبل عدد 
الذي�ن فقدوا  م�ن الصحفي�ني 
جائح�ة  وأحالته�م  عمله�م 
كورون�ا إىل البطال�ة اإلجبارية، 
بعد أن أصبحت املؤسسات التي 
يعمل�ون فيها عاج�زة عن دفع 
أجوره�م. وأضاف�ت أن القطاع 
اإلعالم�ي يش�هد أزم�ة مالي�ة 
خانقة عى الحكومة الحالية أن 
تفعل وبرسعة قرارات الحكومة 
يف  العامل�ني  لتنق�ذ  الس�ابقة 

القطاع مما آل إليه وضعهم.
أما عن موعد تقديم املس�اعدات 
وط�رق رصفه�ا، فق�د أف�ادت 
للنقابة  التنفيذي  املكتب  عضوة 
الوطنية للصحفيني التونس�يني 
الخارجية،  بالعالق�ات  املكلف�ة 
»األم�ر  ب�أّن  الغيل�ويف،  فوزي�ة 
الحكوم�ة  إرادة  ع�ى  متوق�ف 
التونس�ية. فيمك�ن رصف هذه 
املس�اعدات يف أيام كما يمكن أن 
تتأخ�ر ألش�هر ألن هن�اك أمورا 
ترتيبية ع�ى الحكومة الترسيع 
يف القي�ام بها، ومنها إصدار أمر 
حكومي يف الصحيفة الرس�مية 
حتى تصب�ح لهذه املس�اعدات 
الصفة القانونية ويمكن لوزارة 

املالية حينها اإلذن برصفها«. 
ويف م�ا يتعل�ق بطريق�ة توزيع 
هذه املس�اعدات، بينت الغيلويف 

أّن »املبلغ اإلجمايل للمس�اعدات 
يبلغ خمسة ماليني دينار سيتم 
تخصي�ص 250 ألف دينار منها 
)ح�وايل 85 أل�ف دوالر أمريكي( 
لتقديم مس�اعدات مالية لحوايل 
230 صحفياً وصحفية تونسية 
ترروا م�ن جائح�ة كورونا.. 
وس�يخصص 150 أل�ف دين�ار 
)ح�وايل 55 أل�ف دوالر أمريكي( 
الجمعياتية،  اإلذاعات  ملس�اعدة 
أي اإلذاع�ات التابع�ة لجمعيات 
ناشطة يف املجتمع املدني وليست 
لها موارد مالي�ة كبرية. يف حني 
سيخصص املبلغ املتبقي أي 4.6 
ماليني دينار توني )حوايل 1.6 
مليون دوالر أمريك�ي( للقنوات 
التلفزيونية التي س�تحصل عى 
الجزء األكرب من املبلغ، باإلضافة 

إىل املحط�ات اإلذاعية والصحف 
الورقية واملواقع اإللكرتونية«.

ه�ذه  رصف  رشوط  وع�ن 
»ال�رط  قال�ت  املس�اعدات، 
ع�ى  للحص�ول  األس�ايس 
املساعدات احرتام قوانني الشغل 
وتوفري ضمانات مهنية من قبل 
املؤسس�ات اإلعالمي�ة للعاملني 
فيه�ا«. وأضافت »أما الصحافة 
الورقي�ة، ونظ�راً ألزمتها املالية 
الخانق�ة، فق�د ت�ّم تخصي�ص 
اعتم�اد إضايف لها خ�ارج مبلغ 
الخمس�ة مالي�ني دين�ار يق�در 
دين�ار س�يتم  ملي�ون   1.2 ب�� 
رصفه عى املؤسسات اإلعالمية 
الورقي�ة  الصحاف�ة  مج�ال  يف 
ب�ني  بالتش�اور  واإللكرتوني�ة 
األطراف النقابية وجامعة مدير 

الصحف والحكومة التونسية«.
ُيذك�ر أّن تون�س تش�هد موجة 
ثاني�ة من جائح�ة كورونا أكثر 
رضاوة م�ن املوج�ة الس�ابقة، 
لعدي�د  ش�لٍل  يف  تس�بب  مم�ا 
القطاع�ات االقتصادية وتراجع 
مداخي�ل اإلعالن�ات التجارية يف 
وس�ائل اإلعالم التونسية بسبب 
األزم�ة إىل أكثر م�ن النصف.. إذ 
تقدر الحقيب�ة املالية لإلعالنات 
تون�س  يف  الس�نوية  التجاري�ة 
بحوايل 100 مليون دينار توني 
)حوايل 33 مليون دوالر أمريكي( 
م�ن املتوق�ع أن تع�رف تراجعاً 
كبرياً نتيج�ة األزمة االقتصادية 
التي تش�هدها تونس  الخانق�ة 
منذ سنوات والتي زادتها جائحة 

كورونا استفحاالً.
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بعد توقيفه قرابة 6 أشهر

بعد نجاته من محاولة اغتيال سابقة

155 اعتداًء على الصحفيني التونسيني خالل السنة املاضية
تونس/متابعة الزوراء:

س�جلت النقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ني 
التونس�يني، يف تقريره�ا الس�نوي حول 
االعت�داءات ع�ى الصحفي�ني، تراجعاً يف 
عدد االعتداءات املسلطة عى الصحفيني 
بني 1 نوفمرب/ترين الثاني 2019 و25 
أكتوبر/تري�ن األول 2020 والتي بلغت 
155 اعت�داًء، مقارنة بالس�نة املنقضية 

التي سجلت 208 اعتداءات. 
وطال�ت االعت�داءات 182 إعالمي�اً، 117 
وتوزع�ت  صحفي�ة..  و65  صحفي�اً 
م�ن  من�ع  حال�ة   33 إىل  االعت�داءات 
العم�ل و31 حال�ة مضايق�ة و17 حالة 
مالحق�ة عدلي�ة خ�ارج إطار املرس�وم 
115 و3 حاالت رقابة. وس�جلت النقابة 
أخطر االعت�داءات التي يمك�ن أن تطال 
الصحفي�ني، وه�ي العقوب�ات الس�البة 
للحري�ة بص�دور حكمي س�جن يف حق 
إعالم�ي يف درجت�ي التق�ايض )ابتدائ�ي 
واستئناف(، كما سجلت حالتي احتجاز 

تعسفي.
وس�جلت النقابة 66 اعت�داء خطريا من 

بينها 32 اعتداء لفظيا و15 حالة تحريض 
و12 حال�ة تهديد و6 اعتداءات جس�دية 
وحال�ة رسقة.. وقد طاول�ت الصحفيات 
9 اعتداءات قائمة عى النوع االجتماعي، 
وقد توزعت االعتداءات يف الفضاء الرقمي 

يف 36 مناسبة.
كما تواصل للس�نة السادس�ة عى التوايل 
االختف�اء الق�رسي للصحفيني س�فيان 
الش�ورابي ونذير القط�اري يف ليبيا التي 
س�افرا إليها يف 8 أيلول/ س�بتمرب 2014 
إلج�راء تحقي�ق صحف�ي لفائ�دة قن�اة 

“فارس�ت ت�ي يف” الخاص�ة ليختفيا بعد 
ذلك. وتضاربت األخبار حول مصريهما.

كان�ت  حي�ث  املعتدي�ن،  صن�ف  التقري�ر 
األطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء، 
منها يف 22 اعت�داًء ارتكبها األمنيون يليهم 
اعت�داء..   19 ب��  العمومي�ون  املوظف�ون 

يف  التون�ي  الربمل�ان  يف  أعض�اء  وتس�بب 
16 اعت�داء، واملس�ؤولون الحكومي�ون يف 
 9 الرئ�ايس يف  14 اعت�داء وجه�از األم�ن 
اعتداءات والجهاز القضائي يف 7 اعتداءات 

والتمثيليات الدبلوماسية يف حالة وحيدة.
كم�ا انخرط�ت أط�راف غ�ري رس�مية يف 

67 اعت�داء م�ن بينه�م مواطن�ون يف 38 
 8 يف  مدن�ي  مجتم�ع  وناش�طو  حال�ة، 
ح�االت وإعالميون يف 6 حاالت.. وانخرط 
مسؤولو ومش�جعو الجمعيات الرياضية 
وسياس�يون يف 4 اعت�داءات ل�كل منهما 
اعت�داءات،   3 يف  مجهول�ني  إىل  إضاف�ة 
وفنانني يف اعتداءين وتجار ولجنة تنظيم 

تظاهرات يف اعتداء وحيد لكل منهما.
وتصدرت تونس العاصمة سلم املحافظات 
األكثر خطورة عى الصحفيني ب� 81 حالة 
تليه�ا محافظ�ة الق�ريوان ب�� 10 حاالت 
ومحافظت�ا قفص�ة وناب�ل ب�� 8 ح�االت 
ومحافظ�ات سوس�ة وصفاق�س ومدنني 
ب�� 7 حاالت. كما س�جل التقرير الس�نوي 
ت�وزر  محافظت�ي  م�ن  كل  يف  ح�االت   5
ومدن�ني و3 اعتداءات يف كل من محافظتي 
القرصي�ن وتطاوين واعتداءي�ن يف كل من 
محافظات أريان�ة واملهدية وباجة ومنوبة 
محافظ�ات  م�ن  كل  يف  وحي�دا  واعت�داء 

جندوبة وزغوان وسليانة.
وق�د رف�ع الصحفي�ون 23 ش�كوى ض�د 
املعتدي�ن يف 23 اعتداًء م�ن أصل 66 اعتداًء 
تتطل�ب املالحق�ة القضائي�ة. وق�د رفعت 
هذه الش�كاوى يف 7 مناس�بات لدى النيابة 
العام�ة، ويف 12 مناس�بة يف مراك�ز األمن، 
ويف مناس�بتني ل�دى وزارة الداخلي�ة، ويف 

مناسبتني لدى إدارات مؤسسات إعالمية.
للصحفي�ني  الوطني�ة  النقاب�ة  وقّدم�ت 

التونس�يني يف الجزء الثاني من هذا التقرير 
واإلف�الت  باملس�اءلة  املتعلق�ة  امل�ؤرشات 
م�ن العق�اب يف االعت�داءات املرتكب�ة ضد 
الصحفيني والصحافيات.. ورفعت النقابة 
العام امل�ايض توصية بإصدار إدانات علنية 
لالعت�داءات الت�ي يق�وم به�ا منظوروه�ا 
اعتم�دت النقاب�ة م�ؤرشاً جدي�داً مرتبطاً 
باإلدانات العلنية. وق�د أكد مؤرش اإلدانات 
العلنية أن الجهات الرس�مية لم تدن سوى 
10 يف املائ�ة م�ن اعت�داءات منظوريها، يف 
ح�ني بررتها يف 5 يف املائة واكتفت بالصمت 

يف 85 يف املائة منها. 
الجمهوري�ة  رئي�س  النقاب�ة  وطالب�ت 
لالعت�داءات  العلني�ة  باإلدان�ة  التونس�ية 
املس�لطة ع�ى حري�ة الصحاف�ة وحري�ة 
التعبري لضمان االنتصاف والعدالة والسهر 
عى حماية حرية التعبري والصحافة والنر 
من املح�اوالت املتكررة لالنح�راف بها عرب 
مبادرات تريعية غري دس�تورية يمكن أن 
تمثل خط�را كبريا عى مكتس�بات الحرية 
التي كرسها الدستور التوني. كما طالبت 
رئيس الحكومة التونس�ية بإصدار إدانات 
علنية لالعتداءات الت�ي تطاول الصحفيني 
يف تونس ووضع التص�دي لها ضمن خطة 
عملها الس�نوية وتركيز آلية وطنية دائمة 
ومس�تقلة لرصد االعتداءات املس�لطة عى 
حرّي�ة الصحاف�ة وحرّية التعب�ري لضمان 

االنتصاف والعدالة.

مانيال/متابعة الزوراء:
قتل صحفي فيلبيني كان قد نجا من محاولة 
سابقة الغتياله من خالل التظاهر بأنه ميت، 
أمام منزل�ه، عى وفق ما أعلنت الس�لطات. 
وقال املس�ؤول يف الرطة كريستيان ألوكود 
إن فريجيلي�و ماغاني�ز )62 عاماً( الذي كان 
معلقا يف محطة “دي دبيو بي آر” اإلذاعية يف 
مقاطعة بانغاسينان )شمال(، تعرض لست 
طلقات نارية من مسلحني عى دراجة نارية، 

وقد تويف عى الفور.
ودان االتحاد الوطني للصحفيني يف الفيليبني 

جريم�ة القتل، وهي الثامنة عرة من نوعها 
منذ تويل الرئيس رودريغو دوتريتي الس�لطة يف العام 2016. وأوضح االتحاد “مقتله 
دلي�ل ع�ى أن حرية الصحافة ما زالت موج�ودة يف البالد”.وقالت الرطة إن الدافع 

وراء جريمة القتل لم يتضح بعد.
وأش�ار إىل أن ماغانيس نجا من حادثة إطالق نار يف ع�ام 2016 “بتظاهره باملوت” 

بعد إصابته بالرصاص.
وكتب�ت مالحظة تركت يف مكان الح�ادث خالل املحاولة األوىل الغتياله “أنا مخدر، ال 
تفعلوا مثيل”. وكانت تعد هذه الرس�ائل شائعة يف عمليات القتل خالل ذروة معركة 

الحكومة ضد املخدرات غري املروعة والتي أسفرت عن مقتل اآلالف.
ودعت “مراس�لون بال ح�دود” إىل تحقيق مس�تقل يف القضية. كم�ا دعا صحفيون 
ع�رب مواقع التواص�ل لتحقيق العدالة له. وتعد الفيليبني م�ن أخطر دول العالم عى 

الصحفيني وعادة ما يطلق رساح معظم القتلة.

إطالق سراح رئيس إحدى أكرب 
اجملموعات اإلعالمية يف باكستان

6 طلقات نارية تقتل صحفياً فيليبينيًا

اجلزائر/متابعة الزوراء:
الجزائري�ة  الحكوم�ة  نف�ت 
ممارسة أي ضغوط عى وسائل 
اإلع�الم الحكومي�ة، ملنعها من 
تغطية أنش�طة قوى املعارضة 

الرافضة ملسودة الدستور.
نف�ي الحكوم�ة ج�اء تعليق�اً 
عى ش�كوى أح�زاب، عارضت 
م�ن  الدس�توري،  التعدي�ل 
وإغ�الق  الس�يايس  التضيي�ق 
اإلع�الم الحكومي أمامها خالل 
االستفتاء األخري عى الدستور، 
نوفم�رب/ األول م�ن  يف  ج�رى 
الثاني الج�اري. وقال  تري�ن 
وزير االتصال واملتحدث باس�م 
عم�ار  الجزائري�ة،  الحكوم�ة 
بلحيم�ر، يف ح�وار م�ع موق�ع 
“زم�ن  ان  الجزائ�ر”:  “أخب�ار 
الوصاية عى اإلع�الم قد ذهب، 
وهذا النوع من األس�ئلة املتعلق 
ق�وى  أنش�طة  تغطي�ة  بع�دم 
املعارض�ة الرافض�ة للدس�تور 
الجديد، يوجه للمؤسسات التي 
ل�م تحر تل�ك األنش�طة، ألن 
الوزارة ال تتدخل يف عمل قاعات 

التحرير”.
“كل  أن  ع�ى  الوزي�ر  وأرص 
املعارض�ة  األح�زاب  أنش�طة 
الدستور تمت تغطيتها  لوثيقة 
من قب�ل املؤسس�ات اإلعالمية 
العمومي�ة، وأنها ل�م تمنع من 

تنظيم التجمعات الش�عبية وال 
األنش�طة الحواري�ة”. يذكر أن 
الس�لطات الجزائري�ة رفض�ت 
تجمع�اً   12 ل��  الرتخي�ص 
انتخابياً لحركة مجتمع السلم، 
العدال�ة  لجبه�ة  وتجمع�ات 
والتنمية، كما رفضت الرتخيص 
لكتلة ق�وى البديل الديمقراطي 
بعقد ندوة نقاش سيايس حول 
الحري�ات، وقبلها منعت انعقاد 
املجل�س الوطن�ي للتجم�ع من 

أجل الثقافة والديمقراطية.  
الرس�مي  الناط�ق  ورف�ض 

باس�م الحكوم�ة التحاليل التي 
تتحدث عن استخدام السلطات 
لجائحة كورون�ا للتضييق عى 
الحريات، وقال رداً عى س�ؤال، 
ح�ول ممارس�ة التضيي�ق عى 
حري�ة التعب�ري وحري�ة ال�رأي 
واس�تعمال أس�لوب التخوي�ف 
واعتق�ال  الصحفي�ني  ض�د 
الحكوم�ة  وتخ�وف  النش�طاء 
من عودة الحراك الش�عبي، أنه 
“ل�م يت�م اعتق�ال أي صحفي 
بس�بب أمور لها عالق�ة بمهنة 
الصحافة”. مضيفاً “الحرية ال 

تعني املس�اس بمقومات األمة 
أو تهدي�د وحدته�ا واس�تقرار 
املجتم�ع م�ن جه�ة، وحق�وق 
أخ�رى،  جه�ة  م�ن  اآلخري�ن 
ال يج�ب أب�داً أن يختب�ئ أح�د 
هؤالء تحت غط�اء حرية الرأي 
املفرط�ة واملس�تغلة من طرف 
أيادي أجنبية لرب اس�تقرار 

البلد، فال أحد فوق القانون”.
وبخ�الف م�ا ذه�ب إلي�ه وزير 
االتصال، ف�إن الصحفي، خالد 
درارني، ما زال يقبع يف السجن 
من�ذ الس�ابع من م�ارس/آذار 

امل�ايض، كم�ا تج�ري مالحقة 
الصحفي مصطف�ى بن جامع 
بس�بب كتابات�ه. وع�ّد بلحيمر 
أن التعليم�ات الت�ي أصدرته�ا 
بش��أن  االتص�ال  وزارة 
التعام�ل مع األخب�ار، ال تتعلق 
بالتضيي�ق، بق�در م�ا تخ�ص 
“وض�ع حد للف�وىض والخراب 
ل�م  حي�ث  س�ائداً،  كان  ال�ذي 
يعد بإم�كان املتلق�ي، التفريق 
ب�ني العم�ل الصحف�ي املبن�ي 
ع�ى مب�ادئ الح�ق يف اإلع�الم 
يف  علي�ه  املنص�وص  اله�ادف 
الدس�تور واملطاب�ق ألخالقيات 
املهن�ة، وب�ني نر الش�ائعات 
واالبت�زاز  الكاذب�ة  واألخب�ار 
مجهول�ة  مس�تعارة  بأس�ماء 
املص�در والجه�ة الت�ي ت�روج 
االتص�ال  وزي�ر  لها”.وكش�ف 
التنفي�ذي  املرس�وم  أن  ع�ن 
لتنظي�م الصحاف�ة اإللكرتونية 
ال�ذي تمت دراس�ته مؤخراً من 
بعد  الحكومة، سيس�هم  طرف 
صدوره يف رسم خارطة اإلعالم 
الجزائري بمختلف تخصصاته، 
ويسهل تنظيم املهنة والتفريق 
ب�ني العم�ل اإلعالم�ي والعم�ل 
الدعائ�ي، وبن�اء إع�الم رقمي 
قوي بعيداً عن الفوىض واملواقع 
املزيفة ألغراض غري بريئة، يتم 

تغذيتها من وراء البحار”.

احلكومة اجلزائرية تنفي الضغط على اإلعالم ملنعه من تغطية أنشطة املعارضة

احلكومة التونسية تنوي دعم اإلعالم ماديًا
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عباس عجاج
ش�هدت مدين�ة النارصية يف محافظ�ة ذي قار 
مساء الثالثاء, 2020/11/10, حفال جماهرييا 
ع�ى قاعة املركز الثقايف بمناس�بة افتتاح املقر 

الدائم التحاد أدباء و كتاب ذي قار.
   وق�د ح�ر وفد م�ن االتحاد الع�ام ألدباء و 
كت�اب الع�راق برئاس�ة األم�ن الع�ام لالتحاد 
األديب/ حنون مجيد, و عدد من أعضاء الهيئة 
اإلدارية, وكان باس�تقبال الوف�د وزير الثقافة 
الس�ابق د. عبد األمري الحمداني, و رئيس فرع 
اتح�اد ذي قار االديب عيل الش�يال, و نخبة من 

أدباء و مثقفي املدينة.
كما ح�ر الحفل ع�دد من أدب�اء محافظات 
بغداد و البرصة و املثنى, اضافة ألدباء محافظة 

ذي قار الذين اكتظت بهم قاعة املركز الثقايف.
   ش�هد الحف�ل ال�ذي أداره الش�اعر/ م�روان 

الخزاع�ي, كلم�ة األمن الع�ام لالتح�اد, تلتها 
كلمة الدكت�ور عبد االمري الحمدان�ي, ثم كلمة 
رئي�س اتح�اد ذي ق�ار, و قد صدح�ت حناجر 
الش�عراء أج�ود مجب�ل و ح�ازم رش�ك و عمر 
ال�راي و ف�الح مزه�ر بالقصائ�د التي القت 
استحس�ان الحضور, اضافة لعزف منفرد عى 
آلة العود بأنامل الفنان فهد, كما تم تكريم عدد 

من الشخصيات.
عى هامش الحفل أقيم معرضا للكتاب تصدرته 
العدي�د م�ن الكت�ب التي ص�درت ع�ن االتحاد 
مؤخ�را, كما قام وف�د االتحاد بزي�ارة تفقدية 
للش�اعرة مي�ادة العان�ي الت�ي أج�رت عملية 
جراحي�ة مؤخ�را تكلل�ت بالنجاح.وتع�د هذه 
املناس�بة ايذانا بانط�الق الفعاليات الثقافية يف 
املحافظ�ة بع�د توق�ف دام عدة ش�هور نتيجة 

انتشار الوباء.

اعداد / أنور عبد اخلالق
العجائبي�ة  أو  الس�حرية  الواقعي�ة 
تقني�ة أدبي�ة ظه�رت يف كث�ري م�ن 
األعمال الروائية والقصصية يف األدب 
األملاني منذ مطلع الخمس�ينيات، و 
أدب أمري�كا الالتيني�ة بع�د ذلك، ثم 
وج�دت طريقها إىل بعض األعمال يف 

آداب اللغات األخرى.
وأش�هر من كتب عنها م�ن الكتاب، 
خورخ�ي لويس بورخيس وغابرييل 
ه�ذه  وتق�وم  ماركي�ث،  غارثي�ا 
الواقعية عى أس�اس م�زج عنارص 
متقابل�ة يف س�ياق العم�ل األدب�ي، 
عى أن تك�ون متعارضة مع قوانن 
الواق�ع التجريبي فتختل�ط األوهام 
الغريب�ة  التص�ورات  واملح�اوالت و 
بس�ياق الرد، ال�ذي يظل محتفظا 
بنربة حيادي�ة موضوعية كتلك التي 

تميز التقرير الواقعي.
عن�ارص  التقني�ة  ه�ذه  وتوظ�ف 
فنتازية كقدرة الش�خصية الواقعية 
عى الس�باحة يف الفضاء، والتحليق 
يف الهواء وتحريك األجس�ام الساكنة 
بمجرد التفكري فيها، أو بقوى خفية 
بغ�رض احتواء األحداث السياس�ية 
وتصويره�ا  املتالحق�ة،  الواقعي�ة 
بش�كل يذهل القارئ ويربك حواسه 
ف�ال يس�تطيع التميي�ز ب�ن ما هو 

حقيقي وما هو خيايل، وتستمد هذه 
الخراف�ات والحكايات  العنارص من 
الشعبية واألس�اطري و عالم األحالم 

والكوابيس.
ويف حكايات ألف ليلة و ليلة توظيف 
فط�ري للواقعية الس�حرية، مثل ما 
نج�ده يف قصص الجان، و البس�اط 

الس�حري، و مصباح عالء الدين.
بداية الواقعية السحرية

يف الع�ام 1925 نظ�م مجموع�ة من 
الفنان�ن معرضا يف مدين�ة مانهايم 
يف أملانيا، ض�م 130 عمل فني ل� 32 
فن�ان، وكان أح�د زواره الصحف�ي 
والناقد الفن�ي األملان�ي فرانك روه، 
الواقعي�ة  مس�مى  علي�ه  وأطل�ق 
ه�ذا  أطل�ق  أول  وه�و  الس�حرية، 
الوصف عى ذل�ك النوع من الفنون، 

ليحل بعدها تيار الواقعية السحرية 
مح�ل الحرك�ة التعبريي�ة، وازده�ر 
يف أملاني�ا يف ف�رة ماب�ن الحرب�ن 

العامليتن.
واعت�رب كل م�ن ماك�س بيكم�ان، 
جورج غروس�ز، كريس�تيان ش�اد، 
كونراد فيليكمولر وأورتو ديكس من 
أوائل املؤسس�ن للواقعية السحرية 

يف أملانيا.
أهم مؤلفات الواقعية السحرية

)األل�ف(  القصصي�ة  املجموع�ة 
لخورخي لويس بورخيس

مئ�ة عام من العزلة لغابرييل غارثيا 
ماركيث

رواية السيد الرئيس إليزابيل الليندي
رواي�ة دون كازم�ورو ملاش�ادو ده 

أسيس.

الشارقة / متابعة الزوراء:
صدَر للزمي�ل الكاتب والباح�ث العراقي 
ظاف�ر جل�ود املقي�م يف دول�ة األم�ارات 
العربية املتحدة كتاب جديد حمل عنوان » 
اللحظة التاريخية يف مرحيات س�لطان 
القاسمي » يقدم فيه بحثا علميا معرفيا 
ع�ن املؤلف�ات املرحية اإلح�دى عرشة 
للشيخ الدكتور سلطان القاسمي خاصة 
انه�ا بحثت طويال يف تاريخ األمة العربية 
واإلس�المية ع�رب ش�خصيات تعي�ش يف 

الذاكرة الحية .
يش�تمل كت�اب »اللحظ�ة التاريخي�ة يف 
الص�ادر  القاس�مي«،  م�رح س�لطان 
عن منش�ورات القاس�مي، عى مواضيع 
وق�راءات يف التعام�ل الذكي واالس�تثمار 
اإليجاب�ي للتاريخ، بوصف ه�ذا التاريخ 
مستودعاً ال ينضب من املعاني والدالالت 
العميقة وإجابات األس�ئلة الناجزة محّل 
االستلهام، واستنباط الرسائل التي صنع 
منها حاكم الش�ارقة أرش�يفاً من الفكر 
والجم�ال ع�رب القيمة األدبّي�ة واملعرفية 
وال�رد  واألمكن�ة  البن�اء  ومعماري�ة 

املرحي.
ويتط�ّرق املؤلف، يف الكت�اب الذي عرض 
فيه كتباً ُخصصت لقراءة أسلوب وتعامل 
صاحب الس�مو الش�يخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، يف فضاءات املرح، 
إىل املرحي�ات الت�ي أنضجه�ا س�مّوه 
يف تأّم�ل حرك�ة التاريخ وق�راءة تواتره 
ب�ن امل�ايض والح�ارض، متمث�اًل بقوله: 
»نس�تطيع أن نأخ�ذ لحظ�ات تبصرييه 
كان�ت  واإلس�المي  العرب�ي  التاري�خ  يف 
لحظات انكس�ار وانهزام.. نس�تطيع أن 
نس�تحر هذه اللحظات إلعادة التوازن 

لهذه األمة، والنهوض بها برؤية تكشف 
مواطن الخل�ل وتعالجها«، وهو ما يؤّكد 
رؤي�ة األم�ل لدى س�مّوه، ع�رب 11 نصاً 
مرحياً تناولها النقاد بالدرس والقراءة 

والتحليل.
ومن هنا، فإّن مرح س�لطان القاسمي 
للم�رح  التقليدّي�ة  الص�ورة  يغاي�ر 
التاريخ�ي العرب�ي، إذ ال يأت�ي مب�ارشًة 
بالتاري�خ إىل الح�ارض، بل يذه�ب تناّصاً 
بالح�ارض إىل التاري�خ، تأوي�اًل ومقاربًة 
ومقارع�ًة للحقيق�ة التاريخية، فمرح 
القاسمي ال يلبس مسوح التاريخ بشكلها 
املتعارف، بل يحررها ويرسلها ويمنحها 
ش�يفرات ورم�وز الح�ارض، لتب�دو آنّيًة 
وحّي�ًة ومتفاعلة مع الق�ارئ واملتلقي يف 
امل�رح. ومن املرحيات التي يتمّثل بها 
املؤل�ف يف الكتاب، مرحية »شمش�ون 

الجبار«، و»اإلس�كندر األك�رب«، و»عودة 
هوالكو«، و»الواقع صورة طبق األصل«، 
والغ�رباء«،  و»داع�ش  و»طوغ�ورت«، 
و»حكاية النمرود«، و»الحجر األس�ود«، 
و»علي�اء  الل�ه«،  »كت�اب  ومرحي�ة 

وعصام«، ومرحية »القضية«.
لألعم�ال  واملتتب�ع  الناب�ه  الق�ارئ  إن 
التاريخي�ة الت�ي أغن�ت العم�ق العرب�ي 
والعاملي املرحي فكرياً وثقافياً للدكتور 
س�لطان ب�ن محم�د القاس�مي يف حقل 
امل�رح التاريخي. فمن املؤك�د أن يدرك 
أن تلك الق�راءات والتحليالت  واملضامن 
وآلي�ات اش�تغالها، إنم�ا تمدن�ا بفه�م 
جوه�ر هذا النوع  م�ن املرح، ألن هذه 
الوقائ�ع املأخ�وذة م�ن بط�ون التاريخ 
كقصص وأحداث لتتحول عنرصاً درامياً 
مليئ�اً بالحركة والبناء والح�وار واملكان 

بال�رورة تحت�اج اىل صياغ�ة عميق�ة 
وادراك وفه�م للواقع والتاريخ معا لتنقل 

إلينا محفزة عى التفاعل ووعي التغيري.
يق�ول مؤل�ف الكت�اب ظافر جل�ود: لقد 
أمضي�ت أكث�ر من ع�ام يف إع�ادة قراءة 
س�لطان  الدكت�ور  أعم�ال  ومعايش�ة 
القاس�مي املرحي�ة منها بال�ذات، كان 
يجذبن�ي ويش�د من عزمي ع�ى املتابعة 
الدكت�ور  ك�ون  واالس�تقصاء  والبح�ث 
القاس�مي يعد م�ن كتاب امل�رح الذين 
كتبوا نصوص�اً تاريخية مهم�ة وجديرة 
بالقراءة والعرض، وأن السؤال الشاخص 
يف تجربة الدكتور القاس�مي ال يربؤنا من 
نزوع للخيال بل الواقع هو األقرب، لكنه 
ال ينفي كونه األساس لصريورة كل يشء، 
أو املعنى ل�كل فكرة، ولس�ت أعرف رساً 
لتناغ�م بحثي يف هذا الكت�اب مع تجربة 
الدكتور القاس�مي يف معالجة التاريخ إال 
هاجس رعب السؤال الفلسفي  املنطقي 
الباحث عن الدالالت واإلش�ارات والعمق 
وال�ذي هو أكرب م�ن أن يحده نص عابر، 
أو تجربة محدودة األفق، فقد كان أمامي 
منج�ز مكتن�ز باألس�ئلة ملب�دع ح�ارض 
ب�دوره بامل�رح منذ ع�ام 1962 عندما 
ق�دم مرحي�ة »وكالء صهي�ون«. وبن 
ذل�ك الع�ام وللس�نوات التي تل�ت والتي 
ش�هدت نض�وج أعمال�ه فاص�ل نض�ج 
زمني كبري، تماس�كت إبانه بنية السؤال 
وتصاع�دت قائمة وفاعل�ة.. لقد طرحت 
مرحي�ات الدكتور س�لطان القاس�مي 
كم�ا كتاباته قاطبة، رموزاً هي من قبيل 
األس�اس الذي له ص�ريورة تلبية الرصاع 
بن الوجود واالستمرار والشعور بالوطن 

– نقرأ التاريخ لنفهم ، لنغري، لنكون.
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ثقافية

رواية »زقاق املدق« والرمزية
مصطفى حمرم

م�ارس نجيب محف�وظ كما س�بق أن ذكرنا مختلف 
املذاهب األدبي�ة والفنية يف أعماله اإلبداعية، ومن بن 
تلك املذاه�ب مذه�ب »الرمزية« الذي يه�دف الكاتب 
م�ن خالل اس�تخدامه ألن يق�وم بالتعبري ع�ن أفكار 
وعواطف ال يريد أن يفصح عنها بشكل مبارش، ولذلك 
يلجأ إىل التلميح بما يريد أن يقوله. ويتم هذا من خالل 
سلس�لة من الرموز التي يكتشفها القارئ أو املتلقى 
فربما يس�تطيع أن يدركها، ويصل إىل ما يريد أن يعرب 
عنه املبدع. ولذلك فإن السؤال الذي نطرحه بعد قراءة 
رواية »زقاق املدق« ه�و هل هي رواية رمزية تتطلب 

من القارئ عنت التفكري وصعوبة التفسري؟
ال تنبئ الرمزية عن نفس�ها بس�هولة، ولذلك فإن من 
يق�رأ رواية »زق�اق املدق« عليه أال يت�رع كما يفعل 
قراء أدب نجيب محفوظ، ويدعى أن شخصية حميدة 
يف الرواي�ة إنما ترم�ز إىل »مرص«. ب�ل إن الكثريين يف 
كثري م�ن األحي�ان عندما يق�رأون أي رواي�ة لنجيب 
محف�وظ تكون بطلتها امرأة س�اقطة ينهش الرجال 
جس�دها وعرضه�ا بأنه�ا ه�ي رمز »مل�رص« يف زمن 
أحداث الرواية. ولس�نا نعرف لألس�ف مل�اذا يقع هذا 
االته�ام أو ه�ذه الوصمة عى نس�اء نجيب محفوظ 
بال�ذات رغ�م وج�ود الكث�ري من ه�ذه الش�خصيات 
النسائية وبنفس املواصفات يف صفحات أعمال كثرية 
لكت�اب آخري�ن دون أن يعتربه�ن أحد رم�وزاً ملرص. 
والغري�ب أن نجيب محفوظ يف رس�مه لهذا النوع من 
النساء فإنه يحيطهن بكل الظروف الدرامية والدوافع 
املنطقي�ة التي تدفعهن إىل الس�قوط يف براثن الرذيلة، 
فإذا هن يصبحن شخصيات برشية ينطبق عليهن ما 

ينطبق عى معظم النس�اء الس�اقطات. ولذلك يتبادر 
لن�ا الس�ؤل: »ه�ل م�كان املرصي�ون يف مظاهراتهم 
وكفاحه�م الوطنى خاصة ضد املس�تعمر اإلنجليزى 
ويهتف�ون: »تحي�ا م�رص« كان�وا يهتف�ون الم�رأة 

ساقطة«؟
والحقيقة فإن أكثر من كانوا يميلون إىل هذا التفسري 
كان معظمه�م م�ن أه�ل اليس�ار م�ن الش�يوعين 

واملاركسين فقد كانت هذه هي أفكارهم وأساليبهم 
يف الهجوم عى امللكية والرأسمالية، وبالطبع يقولون 
يف ذل�ك ع�ى الدي�ن. أم�ا إذا كن�ا نبحث ع�ن الرمز يف 
رواي�ات نجيب محف�وظ عامة ورواي�ة »زقاق املدق« 
خاص�ة نج�د أن الرمز ال يقترص عى ش�خصية املرأة 
الس�اقطة، ولكنه يش�مل العمل األدبى بأكمله وبكل 
تفاصيله وليس عى جزء منه فقط يخص إما نساءها 
أو رجاله�ا، وأن الرواي�ة إنم�ا إذا كان�ت ترم�ز لىشء 
فإنه�ا ترمز مل�رص يف عهد من عهوده�ا. فليس الرمز 
ش�يئاً جزئياً يف العم�ل الفنى وليس ه�و مجرد حلية 
أو من املحس�نات البديعية أو تش�بيهات بليغة تتناثر 
يف أج�زاء العم�ل الفنى كما كان يفع�ل املخرج صالح 
أبوس�يف يف أفالمه، ويظهن الناس أن تش�بيهاته هي 
رموز. فالرمز يختلف عن التشبيه ألن التشبيه ممكن 
االس�تغناء عنه يف العمل الفنى، ولكن الرمز هو املادة 
التي يبنى عليها العمل الفن�ى بحيث يعطيه كينونته 
ومعن�اه. وبدون الرمز يصب�ح العمل الفني ناقصا يف 

بنائه ومعناه.
وقد قام الش�اعر الفرن�ي الرمزي الكبري اس�تيفان 
ماالرميه بتعريف الرمزية عى أنها فن إثارة موضوع 
ما ش�يئاً فشيئاً حتى نس�تطيع يف النهاية أن نكشف 
ع�ن حال�ة مزاجي�ة معينة، أو ه�ي فن اختي�ار أحد 
املوضوع�ات ث�م نح�اول أن نس�تخرج من�ه مقاب�اًل 

عاطفياً عن طريق سلسلة من التكشفات.
وحميدة يف رواية »زقاق املدق« ليس�ت يف حاجة إىل أن 
تك�ون رمزاً، ولم يجد نجيب محف�وظ وقت أن كتبها 
قمع�اً أو تهديداً، بل كان الكل يف األربعينيات يكتب كل 
ما يعن له بحرية، فلم يكن هناك قهر أو خوف وكانت 

الهتافات والنداءات تعلو يف األجواء يف وضح النهار.
وعندم�ا نع�ود إىل الحدي�ث ع�ن ش�خصية حميدة يف 
»زق�اق امل�دق« ونعقد بينه�ا مقارنة وبن ش�خصية 
مرص يف تل�ك الفرة نجد أن مرص كانت تنتفض ثورة 
وكفاح�اً تح�اول أن تتحر، وتح�اول أن تقف يف وجه 
الظلم واالس�تعباد »ال استعباد بعد اليوم وال إنجليزى 
يف هذا الق�وم« »الفداء بالدماء« »عاش�ت مرص حرة 
مس�تقلة« »أنا إن ق�در اإلله ممات�ي.. ال ترى الرشق 
يرف�ع الرأس بعدي« وغريها م�ن الهتافات القوية. يف 
ح�ن أن حميدة لم يقهرها أح�د أو تدفعها ظروف لم 
تقو عى مقاومتها سوى ظروفها الشخصية، ظروف 
الفج�ور والتم�رد ع�ى حياته�ا يف الزق�اق، فقد كان 
هن�اك عباس الحل�و يتمنى رضاءها علي�ه، حتى إنه 
سافر للعمل والحصول عى املال الذي يساعدهما عى 
الزواج، فإذا بها تستس�لم من النظ�رة األوىل لنظرات 
الق�واد الوس�يمة، وتلتح�ق طواعي�ة بمدرس�ة ف�ن 
الدعارة. إن حميدة التي يريد بعض النقاد اليس�ارين 
أن يقرنوها بمرص ال تس�تحق الش�فقة م�ن القارئ 
فق�د آث�رت الرذيل�ة واالنح�دار يف مس�تنقعها بحيث 
إنها ال تختلف أبداً عن كثري من ش�خصيات إميل زوال 

الداعرة، مثل شخصية نانا ومارتن فرات.
إن قراءة رواية »زقاق املدق« عى أنها عمل من أعمال 
مذه�ب الرمزية يضعف من قيمته�ا الفنية ويقوض 
بناءه�ا ويقىض ع�ى واقعيتها التي يري�د الكاتب أن 
يصل إىل أقىص تحقي�ق لها، فإن تصور الرمز الكاذب 
عن�د بعض الق�راء يقلل م�ن متعة قراءته�ا، ويضع 
نجي�ب محف�وظ يف موض�ع ل�م يتخ�ذه إال يف روايته 

الالحقة حيث تمثل مرحلة جديدة يف فنه الروائي.

قصة قصرية

مالك شعري يف اسراحته
هم ِكثاٌر لصحبتي ..

ومنهْم ..
َمن أحاوره بأخطائهم هنا وهناك

يجيبني بخفيض صوْت:
نعم... نعم ... صحيْح !

وهو ينهُض صامتاً
لِوّدَعني بلمحٍة من يدِه

ثم يميض...
وبعَدها... 

حن يغادرني مالُك شعري
يف ساعِة اسراحتِه مني 

وِمن تحليقاِت خيايل
وأوهاِم نرجسيتي

ينطلُق بَطرْفِة عْن
ملهِد طفولتي
ليتأرجَح فيْه

بأطواِر غنائنا بأشجانها
ثم يعود يل...

ألكفكَف عينيْه
بما يستثريني 

من بقايا الدموع
وأعيَد ابتسامَتْه!

أجمُل عاداتي
أجمُل عاداتي يل

لجاجُة رؤيتي...
لذلك البلبَل الذي يّغرد لنا

بعيداً عن أنظارنا
بن خفايا الغصون !  

وقد يمنح فيها لنا
رفرفًة خاطفْة

وكْم رجوُت مالَك شعري
أْن يرسم يل ..

بكلماِت قصيدتي ذاَك الرفيْف !

 ) قصيدتان (
ناهض اخلياط

 النبيل  

مفهوم الواقعية العجائبية

كتاب جديد للزميل ظافر جلود
»اللحظة التارخيية يف مسرح سلطان القامسي«

افتتاح مقر احتاد أدباء ذي قار وسط حضور مجاهريي كبري
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حسن الشنون
عم�اد صبي نابه لعائلة فق�رية معدمة مكونة 
م�ن األب واألم وهو الوحيد لهم�ا احتوتهم دار 
من ال�دور املنب�وذة يف اط�راف املدين�ة املهملة 
توفي�ت والدت�ه بع�د رصاع مري�ر م�ع مرض 
الراب�ع  الص�ف  يف  وه�و  الخبي�ث  الرط�ان 
االبتدائي لعرش س�نن فعاش الوحدة مع والده 
املكدود ال�ذي يعتاش بقوت يوم�ه حيث يعمل 
ع�ى عجلة نق�ل ذات الث�الث دواليب املس�ماة 
شعبيا )الستوتة( والتي حصل عليها بمساعدة 
الخريين بالتقس�يط الش�هري لعدم تمكنه من 
دفع قيمتها نقدا. كان عماد ش�هما نش�يطا يف 
مس�اعدة والده يف عمل�ه عندما ينه�ي دوامه 
امل�دريس. بعد س�نتن من وف�اة والدته وهو يف 
هذه الحال فجع بوفاة والده بحادث اصطدام 
عجلت�ه بس�يارة نق�ل كب�رية ادت اىل وفاته يف 

الحال ودمار العجلة بالكامل. 
اصبح عماد وحيدا فريدا ال معيل له وهو يف سن 
الثاني�ة عرشة فتكفله اح�د اقاربه من الطيبن 
االخيار فأحسن اليه بادخاله إىل عائلته ومعاملته 
كأح�د ابنائه وحرص عى اكمال دراس�ته حتى 
وص�ل إىل الص�ف الثالث املتوس�ط وهو موضع 
احرام ورعاية من جميع اف�راد العائلة ملزاياه 
وحسن خلقه حيث حيويته املتدفقة واستجابته 
بحميه ح�ن ينتخى وال يتكاس�ل عند أي عمل 

ين�اط به ف�كان نافعا فعاال يف البيت واملدرس�ة 
مما زاد اعتزاز كفيله به والقرب منه حتى جاء 
ع�ام 2020 ع�ام كارث�ة الكورون�ا اصيب العم 
بهذا الداء وادخل املستش�فى ف�ارص عماد عى 
مرافقت�ه دون افراد العائلة فوافقوه لقناعتهم 
بمقدرت�ه عى القيام باملهم�ة فكان بالرغم من 
صغر س�نه يحمل ما يحمل من الهمة وحس�ن 
الترصف والتدبري فلم يهدأ ليال او نهارا يف توفري 
متطلبات مريضه الالزمة لعالجه والسهر عليه 
وملدة س�بعة ايام حت�ى جاء الي�وم الثامن نزل 
للحصول عى اسطوانة اوكسجن حيث الشحة 
يف هذه املادة امللحة لحياة مرىض الكورونا وعند 
ف�وزه باالس�طوانة واحتضانه�ا بق�وة وزهو 
والصع�ود به�ا اىل االع�ى وه�و يص�ارع حمله 
وعند توس�طه الس�لم تعثرت قدماه ووقع مع 
االسطوانة اىل أسفل السلم مكسور الساق وأحد 
األضالع نقل إىل ردهة الكس�ور وهو يلهج بذكر 
عمه وحاجته إىل االوكس�جن بقي يومه وليلته 
يعاني آالم الكس�ور والبعد عن مريضه وحالته 
إىل أن تع�رف علي�ه اح�د الجريان م�ن مرافقي 
امل�رىض والذي اخربه بعد الحاحه بحرقة بوفاة 
عم�ه ليلة البارحة فانفجر عماد بالرصاخ وهو 
ال يقوى ع�ى الحركة لكن رصاخه وبكاءه من 
نوع فريد لش�عوره بأن الدنيا انهدت عى رأسه 

بفقد كافله.



يفرح األهل بأوالدهم ويتعلقون بهم 
كثرياً إىل درج�ة أنهم ال يقولون لهم ‘ 
كال ‘، وال يرفضون طلباً لهم. فيصبح 
الطفل مدلالً نتيجًة لح�ب والديِه لُه. 
لكن الرتبية الس�ليمة للطفل ال تعني 

االستسالم لُه واإلفراط يف تدليله.
ل�ذا إليك بع�ض الخطوات البس�يطة 
الت�ي يمكنك�م اعتماده�ا لتتجنب�ي 

اإلفراط يف تدليل الطفل:
1-ضعي حدوداً لطفلِك وتمّسكي بها، 
وكون�ي واضحة معه وأخربيه ما هو 
مس�موح وغري املس�موح. وال ترتكي 
مج�االً للنق�اش مع�ه أو للش�ك. إذا 
طلب منك طفلك تناول وجبة خفيفة 

غ�ري صحّي�ة كالش�وكوال، ال تمنعيه 
وال ترتكيه عىل سجيته، بل حددي له 

الكمية التي يجب أن يتناولها.
-2وفرّي عىل نفس�ك العن�اء والجهد 
وتجاه�ي إلح�اح طفلِك من�ذ البداية 
وال تستس�لمي له، ودعي�ه يعرف أن 
ذلك مضيعة للوق�ت. ففي املرة األوىل 
التي تستسلمني فيها إللحاح طفلِك، 
تكونني قد علمت�ه أن هذا األمر ينفع 
وينج�ح. ويف املرة املقبلة، عندما يريد 
ش�يئاً وتقولني له ‘ ال ‘، لن تكون هذه 

نهاية األمر.
ببع�ض  القي�ام  إىل طفل�ِك  -3اوكي 
األعمال املنزلية املش�رتكة والبسيطة 

بِك وبينه، وال تفرضيها عليه.
فبهذه الطريقة تعلمينه كيفية تحمّل 

املسؤولية يف وقٍت مبكر.
-4دعيه يساعدك ببعض األمور التي 
يرغ�ب بها واش�كريه وامدحيه قليالً 

فسرتينه يشاركك بذلك كل مرّة.
5-ال تعط�ي طفل�ِك كل يشء يري�ده 
بس�هولة وببس�اطة، حت�ى ل�و كان 
يرغ�ب بش�دة الحص�ول ع�ىل لعب�ة 
معينة. بل العبي معه لعبة العالمات، 
الت�ي تقيض بإعط�اء طفل�ِك عالمة 
عندما يقوم بأمٍر جّيد. هكذا تكونني 
كس�ب  ع�ىل  بتش�جيعه  قم�ت  ق�د 

مكافآته بنفسه.

مع تغري درج�ة الحرارة يوميا، 
حال�ة  يف  تح�والت  وح�دوث 
الطقس ما ب�ني الدافئ والبارد 
تصيبن�ا العديد م�ن األمراض، 
ولك�ن هن�اك بع�ض العنارص 
الت�ي تس�اعد ع�ىل حمايتنا يف 

الشتاء.
وكش�ف تقرير ع�ن أن هناك 5 
فيتامينات مهمة جدا للجس�م 
يف فص�ل الش�تاء، وتقي�ه م�ن 
األم�راض منه�ا فيتام�ني يس، 
ال�ذي يرفع املناع�ة ألنه مضاد 
لألكس�دة ويقي من االلتهابات 
كالربد والس�عال والحمى التي 
يصاب به�ا الكث�ريون يف بداية 
فص�ل الش�تاء، وم�ن املمك�ن 
الجس�م بفيتام�ني يس  إم�داد 
ع�ن طري�ق الفاكه�ة املتاح�ة 
كالربتقال والليم�ون والليمون 
الحلو أو بعض أقراص فيتامني 

يس املتاحة يف األس�واق.
ووفق�اً للتقرير فإنه عىل الرغم 
م�ن أن فيتام�ني د مت�اح عىل 
مدار السنة، فمن املهم التعرض 
فيتام�ني  الكتس�اب  للش�مس 
د، ألن العظ�ام تتأث�ر يف فص�ل 
الش�تاء والكثري من األشخاص 

املفاص�ل،  آالم  م�ن  يعان�ون 
وفيتامني د يس�اعد األشخاص 
الذي�ن يعان�ون من مش�اكل يف 
العظام بفصل الشتاء، كما أنه 
يجب عىل األشخاص تحت سن 
ال�70 التعرض ألشعة الشمس 
يف الصباح ملدة 30 دقيقة، ألنها 

أفضل مصدر لفيتامني د.
أم�ا فيتامني e فه�ذا الفيتامني 
يس�اعد ع�ىل بناء الجل�د، وهو 
بالغ األهمية لجس�م اإلنس�ان 
ومن املمكن الحصول عليه من 
اللح�وم واألس�ماك والس�بانخ 
والتمر  واملك�رات  والقرنبيط 
هندي ال�ذي يعد مصدرا ممتازا 

لهذا الفيتامني.
 B وهن�اك مجموع�ة فيتام�ني
COMPLEX وه�ذه املجموع�ة 
الكامل�ة م�ن الفيتامينات بدءا 
م�ن ب1 إىل ب12 مهمة للغاية 
خالل فصل الش�تاء وب6 الذي 
يساعد عىل الحصول عىل برشة 
ناعم�ة، كم�ا أنه يس�اعد عىل 
عالج التهابات وتشقق الشفاه، 
وهو موجودة يف الفلفل األخرض 
بع�ض  أو  والس�مك  والبي�ض 

األقراص.

عادة ما تبحث األم عن عالقة صداقة مع 
ابنتها ك�ي تصارحها بكل م�ا يجرى يف 
حياتها، لحرصه�ا وخوفها عليها، وعىل 
الرغم م�ن أن العالق�ة القوي�ة والودية 
ب�ني االثنتني قد يكون أم�راً مفيداً، لكنه 
أحيان�اً قد يصبح عامالً س�لبياً، ألن األم 
أحياناً قد تخاف من مواجهة أو معاقبة 
ابنته�ا حت�ى ال تخر عالق�ة الصداقة 
بينهما، بينما يف بعض األحيان قد تؤدي 
عالقة الصداقة تلك بني األم وابنتها لعدم 
تش�جيع االبنة عىل اختب�ار أمور جديدة 
أو التع�رف إىل أصدق�اء يف مث�ل س�نها، 
ف�دور األم هو الرتبية ويف الوقت نفس�ه 
أن تك�ون صديقة البنها أو ابنتها، ولكن 
أحياناً يكون إيجاد هذا النوع من التوازن 

يف عالقة األم بأبنائها أمراً صعباً.
فإليك 12 سبباً يجعلك تقتنعني بأن أمك 
يمكن أن تكون أفضل من كل صديقاتك 

وهي:
1. عرفت�ك وتقبلت�ك يف كل مرحل�ة م�ن 
مراحل حياتك، حتى املحرجة منها: فمثالً 
ل�م يكن هناك الكثري م�ن الناس لدعمنا 
خالل ف�رتات نوبات الغضب، واألش�هر 

التي وضعنا بها مقوم األسنان.

2. حت�ى عندم�ا ل�م ترغب�ي بوجودها 
بقي�ت إىل جانبك: أتذكرين عندما أغلقت 
الب�اب يف وجهه�ا وأنت بس�ن املراهقة؟ 

عىل األرجح أنها بقيت عىل الجانب اآلخر 
من الباب قليالً.

3. أمس�كت بيدك وأرشدتك يف كل خطوة 

عىل الطري�ق، وخصوصاً عن�د ضياعك: 
روتين�ك  تغي�ري  ع�ىل  بإجب�ارك  س�واء 
أو بإرس�ال م�ا يلهم�ك ع�ىل الهاتف أو 

اإلنرتنت، فقد قامت بإرشادك.
4. وضع�ت س�عادتك ف�وق س�عادتها: 
حت�ى  مش�اكلك،  ح�ل  ع�ىل  س�اعدتك 
عندم�ا كان يعني ذلك تفويت برنامجها 
التلفزيون�ي املفضل أو ليلة تقضيها مع 

الصديقات.
5. داوم�ت ع�ىل دعم�ك حت�ى عندم�ا 
غادر كث�ريون حيات�ك: األصدقاء يأتون 
ويذهب�ون، ولك�ن ال يشء يمنع األم من 

جعل حياة ابنتها أكثر إرشاقاً.
6. لطاملا كانت صادقة: انتبهت إىل أمور 
سلبية فش�ل العديد يف االنتباه لها وأكثر 

من مرة أصاب كالمها.
7. تقل�ق ع�ىل مصلحتك عندم�ا يحيدك 
اآلخرون عن طريق الصواب: ال يهم األم 
ما هو رائج وشعبي، بل ما يهمها أفضل 

طريقة لحمايتك.
وت�ركك  خط�ط  بإلغ�اء  تق�وم  ل�ن   .8
تنتظري�ن: فوجوده�ا مع�ك ه�و دائماً 

الخيار األول لها.
9. س�وف ترصخ يف وجهك قبل الحديث 

وراء ظه�رك: كلماتها قد تبدو قاس�ية، 
ولكنه�ا عىل األق�ل تق�ول الحقيقة كما 
هي، وعىل عكس العديد من “األصدقاء” 
الذين أفش�وا أرسارك، ونرشوا ش�ائعات 

أو أكاذيب عنك.
10. عالقتكما تتجاوز الش�جار الحقود: 
أنتما ال تتنافس�ان حول أي يشء، وحتى 
أشد شجار يحل بينكما، ففي النهاية ال 

يمكنك إنهاء عالقتك أو طالق أمك.
11. سوف تكره من تكرهينهم: ال يمكننا 
أن ننك�ر أن هناك لحظات تترصف فيها 
األم كمراهق ينتقم، ولكن والدتك ليست 
فقط أكرب داعم لك، ولكن أيضاً حارسك 

الشخيص.
12. الدم ال يصبح ماء: قد ال يكون حبك 
األول ت�وأم روح�ك، وأفض�ل صديقة لك 
لألبد، وستبقى أفضل صديقة لك حتى ال 
يعود الوضع مالئماً لها، ولكن األم بغض 
النظر ع�ن مدى تط�رف خالفاتكما، إال 
أنه�ا تمتل�ك هب�ة التس�امح، وأمك هي 
الوحيدة التي تعرفك أفضل من نفس�ك، 
وتريد مصلحتك الكاملة من قلبها طوال 

الوقت.

10واحة
12 سبباً يثبت أن أمك أفضل صديقة لك

حنو مستقبل افضل...هلا
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إن كث�ريا من األش�خاص يحبون 
القهوة وكريمة القهوة أو مبيض 
القهوة كم�ا ُيطلق عليه�ا الكثري 
من الناس ويقومون بتناول كوب 
من�ه يف الصباح عند االس�تيقاظ 
كما أنهم يقومون برشائه جاهزا 
ولك�ن هل تعل�م أن�ه بإمكانك ان 
تق�وم بعمل�ه بنفس�ك يف املن�زل 
بأكثر من طريقة ونكهة مختلفة 
وفيم�ا يي من خالل ه�ذه املقالة 
س�وف نع�رض لكم ع�رش طرق 
مختلف�ة لعم�ل مبي�ض القه�وة 

“الكريمر” :
-1 طريق�ة عمل كريم�ة القهوة 

بالبندق
أوال: املكونات: كوبني من الحليب 
املحىل – كوب من البندق املحمص 
م�ن  ملعق�ة  س�كر  ملعق�ة   –

مستخلص الفانيليا
ثانيا: الطريقة:

-1 ق�م بأخ�ذ البن�دق ووضعه يف 
مقالة لتقوم بتحميصه يف البداية 
عىل ن�ار متوس�طة حت�ى تظهر 

رائحته ويبدأ يف أخذ اللون البنى.
-2 ثم قم بعد ذل�ك بوضع البندق 
عىل فوط�ة املطب�خ واتركه ليربد 
وعندم�ا ي�ربد اب�دأ يف فرقه حتى 
الق�رش  رقائ�ق  م�ن  تتخل�ص 

املوجودة حوله.

-3 ق�م بوض�ع كل املكون�ات يف 
الخ�الط واس�تمر يف اخلل�ط ملدة 
ال تزي�د ع�ن خمس ع�رشة ثانية 
حتى يتم تكس�ري البندق إىل قطع 
صغ�رية ثم قم بوض�ع الخليط يف 
وع�اء وضعه عىل ن�ار منخفضة 
حت�ى يصب�ح دافئا ث�م يرفع من 
عىل النار ويرتك ملدة ثالثني دقيقة 
ث�م ق�م تصفي�ة الخلي�ط وصبه 
يف وع�اء وقم بوضع�ه يف الثالجة 
لبع�ض الوق�ت وبعد ذل�ك يكون 
جاهزا لتتناوله عىل أن تقوم برج 

الكريمر أوال قبل أن تستخدمه.
-2 طريق�ة عمل كريم�ة القهوة 

بالجوز
أوال: املكونات: 2 كوب من الحليب 
املحىل – كوب من الجوز املحمص 
– ملعقت�ني من رشاب الس�كر – 
نصف ملعقة صغ�رية من القرفة 
– ملعقة صغرية من مس�تخلص 

الفانيليا
ثانيا: الطريقة:

-1 قم بتحمي�ص الجوز يف مقالة 
مع التقلي�ب أو ضعه بالفرن عند 

درجة 350 درج�ة ف ملدة من 10 
إىل 15 دقيق�ة حت�ى تب�دأ رائحة 
الج�وز يف الظه�ور ويب�دأ يف اخذ 

اللون البني
-2 ث�م ق�م بوض�ع كل املكونات 
السابقة يف الخال واستمر يف اخللط 
حتى تتكر كل اجزاء اللوز تماما 
وبع�د ذلك ق�م بوض�ع الخليط يف 
وع�اء وضعه عىل ن�ار منخفضة 
حت�ى يصب�ح دافئا ث�م يرفع من 
عىل النار ويرتك ملدة ثالثني دقيقة 
ث�م ق�م تصفي�ة الخلي�ط وصبه 
يف وع�اء وقم بوضع�ه يف الثالجة 
لبع�ض الوق�ت وبعد ذل�ك يكون 
جاهزا لتتناوله عىل أن تقوم برج 

الكريمر أوال قبل االستخدام
-3 طريق�ة عمل كريم�ة القهوة 

بجوز الهند
أوال: املكونات: كوبني من الحليب 
املح�ىل – ك�وب من رقائ�ق جوز 

الهند – ملعقتني من السكر
ثانيا: الطريقة:

ق�م بوض�ع جمي�ع املكون�ات يف 
الخ�الط واس�تمر يف الخلط حتى 
يت�م تقطيع كل رقائق جوز الهند 
ثم ق�م بتصفيتها حت�ى تتخلص 
الهن�د  ج�وز  قط�ع  باق�ي  م�ن 
واحف�ظ الكريم�ر يف الثالجة قبل 

أن تتناوله.

ع�ادة ما تتخلصني من قرش الليمون وهو ما لم 
يع�د عليك القيام به من اآلن وصاعداً. والس�بب 
أنه يمكنك االس�تفادة من هذا القرش يف العناية 
وصف�ة  بتحض�ري  ننصح�ك  وله�ذا  ببرشت�ك. 
تس�اعدك عىل التخل�ص من الرؤوس الس�وداء 
ومن الكثري من الشوائب. وهذه الوصفة تحتاج 
إىل ملعقَت�ي طع�ام من قرش الليمون املبش�ور، 
ملعقة وس�ط من الس�كر، وملعقَتي طعام من 

عصري الخيار.
ُتم�زج املكونات جيداً ويتم ف�رك الوجه باملزيج 
ث�م تركه عىل البرشة مل�دة ال تقل عن 15 دقيقة 
قبل الغس�ل جيداً باملاء الفات�ر. ومن املفيد جداً 
تكرار العملية نفس�ها 3 مرات أس�بوعياً إىل أن 

تختفي الرؤوس السوداء تماماً.
ويُش�ار إىل أن قرش الليم�ون يتمتع بالكثري من 
الخصائ�ص املهم�ة، فه�و يعم�ل ع�ىل تجديد 
البرشة ومنع ظهور حّب الشباب وإزالة الهاالت 

الس�وداء والبقع الداكنة وتخليص الجس�م من 
الس�موم. كما أنه يس�هم يف الحد م�ن االنتفاخ 

املزعج ويف تنظيف الكبد وتحسني عملية الهضم 
ومنع اإلصابة باإلمساك وخفض ضغط الدم.

إذا كن�ت تعانى من وج�ود آالم يف العضالت يف 
اج�زاء متفرقة من جس�مك وبذل�ت كل ما يف 
وسعك حتى تتخلص من هذا األلم ولم تتمكن 
ف�ال تيأس ألننا م�ن خالل هذه املقالة س�وف 
نس�اعدكم يف التخل�ص من أل�م العضالت عن 
طري�ق أن تق�وم بعمل تدليك حراري بنفس�ك 
باملن�زل حت�ى تتخلص من ه�ذا األل�م وفيما 
ي�ي طريقة عمل وصفة للقي�ام بعمل التدليك 

الحراري للعضالت فتعرف عليها معنا
أوال: املكون�ات: نص�ف ك�وب من زي�ت جوز 
الهند – كوب وربع من زبدة الكاكاو املبش�ورة 
– ملعقت�ني م�ن مس�حوق الفلف�ل الح�ار – 
معلقت�ني م�ن مس�حوق  الزنجبي�ل – خمس 
ع�رشة قطرة من زيت النعناع – خمس عرشة 
قط�رة من زيت الكاف�ور – ثماني قطرات من 
زيت القرنفل – ملعقة صغرية من نش�ا الذرة 

غري املعدل وراثيا
ثانيا: األدوات املستخدمة: غالية مزدوجة ) أي 
وعاء داخل وع�اء( – قماش قطني أو تيرشت 

قديم – خالط
ثالثا: طريقة التحضري:

-1 ق�م بوض�ع كل من زي�ت ج�وز الهند مع 
مس�حوق الفلفل الحار ومس�حوق الزنجبيل 
يف الغالي�ة املزدوج�ة وقم بتدفئة ه�ذا الخليط 
وال تجعله�ا تس�خن جدا ألن ذلك ق�د يؤدي إىل 
ان تم�آ رائح�ة الفلفل الحار املكان وتس�بب 

السعال
-2 بمج�رد أن يدفء الزيت ق�م بتقليبه جيدا 
ثم قم بإطفاء املوقد واتركه ملدة نصف س�اعة 
ث�م كرر ذلك ملدة أربع مرات ثم قم برفع الزيت 

من الحرارة تمام�ا واتركه هكذا ملدة من ثالث 
إىل أربع ساعات أو من األفضل أن ترتكه طوال 

ساعات الليل
-3 ث�م ق�م بوضع الوع�اء يف الفري�زر لبعض 

الوقت
-4 ث�م قم بتصفية الخلي�ط يف وعاء من خالل 
القم�اش القطني او التي ش�ريت القديم وبعد 
أن تق�وم بتصفية الخليط تمام�ا قم بإضافة 
املزي�د من زيت جوز الهند حت�ى يكون الناتج 

بعد التصفية هو نصف كوب
-5 ثم قم بإضافة نشا الذرة إىل السائل الناتج

-6 ثم قم بوضع السائل يف الفريزر مرة أخرى 
حتى يصبح ش�به صل�ب وال يك�ون صلبا إىل 

درجة كبرية حتى يسهل خفقه

-7 ثم ق�م بإضافة زب�دة الكاكاو إىل الس�ائل 
الس�ابق وأضف كذلك الزي�وت العطرية وضع 
الخلي�ط بأكمل�ه يف الخ�الط حتى يت�م خلطه 

تماما
-8 واآلن تكون قد حصلت عىل املدلك الطبيعي 
للعضالت قم بحفظ�ه يف برطمان من الزجاج 

واحفظه بعيدا عن الشمس حتى ال يتأكسد
بعض النصائح عند االستخدام:

قد يعاني البعض عند اس�تخدام هذه الوصفة 
من بعض الحرق�ان كما قد يعانى البعض من 
الح�رارة فال تنزعج ألن ذل�ك أمر طبيعي وفقا 
ملكون�ات الوصف�ة وال يفضل ان تق�وم باخذ 
حمام دافئ بع�د التطبيق ألن ذلك قد يزيد من 

نسبة الحرارة الواقعة عىل بدنك. 

يعّد الدج�اج طبقا ش�ائعا يف النظام الغذائي 
لكثري من الن�اس يف مختلف دول العالم، لكن 
تناول بعض أجزاء هذا الطائر يمكن أن يرض 

الجسم.
أن الكث�ري من الطفيلي�ات والبكترييا تتواجد 
عىل ذيل الدجاج، ولذلك ال ينصح باالستهالك 
املفرط لهذا الجزء من الطائر، ألنه يؤثر سلبا 

يف الصحة.
كذلك بالتوقف عن تناول رئتي الدجاج، وذلك 
لوج�ود الكث�ري م�ن الطفيلي�ات والبكترييا، 
التي ال يمك�ن القضاء عليها حتى عن طريق 
املعالج�ة الحرارية، نظ�را ملقاومتها لدرجات 
الح�رارة املرتفعة. كما أن تناول هذه القطعة 
م�ن الدجاج�ة، يمك�ن أن يؤدي إىل مش�اكل 

صحية لجسم اإلنسان.
ويف رأس الدجاج�ة، يمك�ن أن ترتاك�م بعض 

املواد الخطرة عىل صحة اإلنسان.
ويالح�ظ أن�ه ال يوج�د يشء عملي�ا مفيد يف 
جل�د الدج�اج، فهو غن�ي بالده�ون، وهناك 

أيضا العديد م�ن الطفيلي�ات والبكترييا عىل 
سطحه. 

املطبخ...

لطلة ابهى....

سر االعشاب...؟؟؟

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

1٠ طرق لعمل كرمية القهوة ” مبيض القهوة ” بنكهات خمتلفة

إياك ورمي قشر الليمون بعد اليوم... فهو املسؤول عن مجالك!

خلطة للتدليك احلراري لعضالت اجلسم للتخلص من األمل

4 أجزاء مضّرة بالدجاج إياكم تناوهلا!

نصائح طبية

كيف تقي نفسك من أمراض 
الشتاء؟

سلوكيات

الدلع لألطفال يف الصغر فساد هلم يف الكرب
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1793 - إعدام جان سيلفان بايي، أول عمدة لباريس، 
باملقصلة.

1847 - الطبيب الربيطاني جيمس يانج سيمبس�ون 
يف  م�رة  ألول  التخدي�ر  يف  الكلوروف�ورم  يس�تخدم 

التاريخ.
1905 - النروي�ج تج�ري اس�تفتاء ح�ول إن كان�ت 
تري�د أن تكون مملك�ة أوجمھورية، وكان�ت النتيجة 

بمصلحة أنصار امللكية.
1914 - الدول�ة العثماني�ة تعل�ن انضمامھا رس�ميا 
إىل دول املح�ور املك�ون م�ن اإلمرباطوري�ة األملاني�ة 
واإلمرباطورية النمس�اوية املجري�ة يف الحرب العاملية 

األوىل.
1927 - ط�رد الزعيم الش�يوعي ليون تروتس�كي من 
الحزب الشيوعي الس�وفييتي بعد رصاع عىل السلطة 

مع جوزيف ستالني.
1938 - ھريمان غورينغ يقرتح خطة لجعل مدغشقر 

وطن قومي لليھود.
1948 - ص�دور حك�م باإلع�دام ع�ىل رئي�س الوزراء 
اليابان�ي أثناء الحرب العاملية الثانية الجنرال ھيديكي 

توجو.
-1956انضم�ام املغرب والس�ودان وتون�س إىل األمم 

املتحدة.
مذبح�ة خان يون�س، التي نفذھا الجي�ش اإلرسائييل 

بحق الجئني فلسطينيني يف مخيم خان يونس.
1976 - إنش�اء بلدية أباتو يف غويانا الفرنسية بفصل 

إقليمھا عن بلدية غراند سانتي.

1982 - ي�وري أندروب�وف يخل�ف ليوني�د بريجنيف 
يف رئاس�ة الح�زب الش�يوعي الس�وفييتي واالتح�اد 

السوفيتي.
1996 - ح�ادث تص�ادم طائ�رة الخط�وط الجوي�ة 
العربي�ة الس�عودية رحل�ة 763 وطائ�رة الخط�وط 
الكازاخس�تانية يف سماء نيودلھي ما يسفر عن مقتل 
أكث�ر من 349 راكب�ا ما يجعله أكثر ح�وادث الطريان 

دموية يف التاريخ.
1998 - منتخ�ب الكوي�ت لك�رة القدم يف�وز بكأس 
الخليج لكرة القدم للمرة التاسعة بتاريخه يف البطولة 

املقامة يف البحرين.
2001 - طالبان تنسحب من العاصمة األفغانية كابل 
وذل�ك قبل وص�ول ق�وات التحالف الش�مايل األفغاني 

إليھا وذلك أثناء الحرب األمريكية عىل أفغانستان.
2003 - مقت�ل 23 ش�خصا يف ھج�وم انتح�اري عىل 

قاعدة للرشطة اإليطالية يف النارصية.
2006 - جمھورية أوسيتيا الجنوبية واملتمتعة بالحكم 
الذات�ي ضم�ن جمھوري�ة جورجي�ا تجري اس�تفتاء 
شعبي للتصويت حول االستقالل عن جورجيا، وكانت 

نتيجته املوافقه عىل االستقالل.
2011 - رئي�س الوزراء اإليطايل س�يلفيو برلس�كوني 
يس�تقيل من منصبة بعدم�ا خرس قبل أي�ام األغلبية 

الربملانية التي كان يتمتع بھا .  
 -2017 زلزال قوي يرضب املناطق الحدودية بني إيران 
والع�راق بقوة 3.7 عىل مقياس ريخ�رت مركزه مدينة 

كرمنشاه اإليرانية وتأثريه يصل إىل الدول املجاورة.

غزل عراقي
ماضنيت احبك كلت فرته تروح
وكلت شويه يمك بلكي ات�سله

بس ما حسبت اتعلق اص����������ال بيك
بينت من رحت طل����������عت الف عله
شورطني واجيتك والله مو عالب��������ال

ألن بيهه اذيتي دربك ان����������������دله
شجاك ورحبت بيه وفت���������حت ابواب
خليت القضيه تمر عيل س�����������هله
بس هم حقي اص��������دك وانغدر وياك

دليت الكلب بدروبك ال����������������عدله
ودروب الغدر ضميت منها ه��������واي
كلت ايطيح تايل ومنهن اش��������مرله

بس حبيت اسألك ليش هيجي وي�اي
من يا دين انته وكيل يا م���������������له

بس والله بسيطة و جايك انته ال�����دور
يوصيل الرسة وهم كلبك اوص���������له

أبـــــــراج

مهني�اً: تكتش�ف معلومة مهمة ع�ن أحد زم�الء العمل، 
م�ن املمكن اس�تخدامها لإلرضار ب�ه بالعديد م�ن الطرق، 
لك�ن األفضل أال تفع�ل .عاطفياً: الخوف م�ن املجهول هو ما 
يمنع�ك من التعم�ق يف العالقات الت�ي تخوضها، علي�ك أن تتخىل 
عن مخاوفك إذا م�ا أردت أن تحظى بعالقات قوية ودائمة .صحياً: 
يمكنك أن تحمي نفسك بسهولة من األرضار الصحية إذا ما التزمت 
بقائم�ة صغرية من التعليمات، األم�ر ليس صعًبا عىل اإلطالق لكنه 

يحتاج منك إىل بعض اإلرصار

مهني�اً: يتح�دث ه�ذا الي�وم عن تغي�ري وس�فر وتبادل 
ثقافات كما عن موضوعات غريبة تناقشها وعن حركة 

غري اعتيادية 
عاطفي�اً: تعزي�ز العالق�ة مع الرشي�ك رضوري، وه�و يرفع 
منس�وب الثق�ة بينكما ويؤج�ج العواطف كما لو أنكم�ا يف بداية 

عالقتكما 
صحياً: مزاجك الس�ّيئ س�ببه اإلرهاق، فحاول أن تجد فس�حة من 

الراحة واالستجمام

مهني�اً: توظف طاقتك يف البدء بالعمل يف مرشوع جديد 
رغبت من�ذ زمن يف الرشوع به، إنه الوق�ت األمثل، اعتِن 

بكل يشء رضوري إلنجاح مرشوعك 
بحقيق�ة  الحبي�ب  بالس�عادة ملصارحت�ك  عاطفي�اً: تش�عر 
مشاعرك، فيسعد هو بدوره وتسود العالقة أجواء الحب الحقيقي 

صحياً: استعن بخربة أحد األصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة 
وطبقها عىل نفسك

األفض�ل،  الخي�ار  الي�وم ع�ىل  مهني�اً: يس�اعد ه�ذا 
ويستحس�ن أن تس�تغل الف�رص عىل أكمل وج�ه بغية 

التوصل إىل تحقيق ما تبتغيه 
عاطفياً: من حقك أن تشعر بالقلق من ترّصفات الرشيك، لكن 

مصارحته باألمر هو الحل األنسب والناجح 
صحياً: الوقت الذي تمضيه يف ممارسة الرياضة، يكون مناسباً من 

أجل مستقبل صحي أفضل

مهني�اً: تس�اوم وتنج�ح وتصادف م�ا هو أفض�ل لك، 
وتنتهي من مشكلة عالقة وتقيم اتصاالت غنية جداً 

عاطفياً: ارتباكك يثري قلق الرشيك، ويرفع منس�وب الشك 
عن�ده يف مختلف األم�ور، حاول أن تخفي ه�ذا االرتباك أمامه 

وكن مرشق الوجه 
صحي�اً: يجب أن تك�ون الرياض�ة أولوية يف حياتك، فه�ي الطريق 

األنسب لصحة أفضل

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تفكر يف مرشوع س�فر رسيع 
ملالحقة بع�ض األمور الطارئ�ة أو تتخذ ق�رارات ذكية 
وحاسمة .عاطفياً: ال تتهرّب من الواجبات، تجنب التوّرط 
يف قضية ش�ائكة، فأنت يف موقع مناسب، لكن حاول مراجعة 
حساباتك وإنهاء ما يزعجك .صحياً: االبتعاد عن املأكوالت الغنية 
بالدهنيات يبقي صحتك سليمة، إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية 

يومية

مهني�اً: ال تظ�ّن أن الوق�ت الطويل الذي اس�تغرقته يف 
اإلعداد ملش�اريعك يعني أنك حرّضت جي�داً، ألن النتائج 

يمكن أن تفاجئك 
عاطفياً: كن أكثر تفهماً لظروف الحبيب وابَق إىل جانبه، فهو 

بأمّس الحاجة إليك اليوم قبل الغد للتخفيف عنه ومواساته 
صحياً: حاول أن تكون متمالك األعصاب هادئاً ومرتوياً ومتماسكاً 

لئال تصل إىل األسوأ

مهني�اً: ُكن دقيقاً جّداً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء 
ومن دون تدّخل من قبلك يف بعض الصفقات 

عاطفي�اً: تس�رتيح م�ن بع�ض الضغ�وط وتحق�ق ابتداء 
م�ن اليوم حلماً م�ا، يمكن�ك أن تبارش عالقة جدي�دة وتالقي 

التجاوب 
صحي�اً: ممارس�ة الرياضة عىل نح�و منتظم، والخ�روج من دائرة 

العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من املتوقع

مهني�اً: يحم�ل إليك ه�ذا اليوم فرصة ثمينة تس�اعدك 
يف تغيري وتحس�ني واقع�ك املهني إىل األفض�ل، تبدأ بناء 
مس�تقبلك املهني ب�كل ثقة واعتزاز مس�تفيدا من تجاربك 

السابقة 
عاطفي�اً: يل�ف حيات�ك العاطفية الضي�اع وعدم الرتكي�ز، وتعيش 

لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها مضمون 
صحي�اً: تدفعك االنفعاالت نحو الهاوية، فتمالك نفس�ك وال تعرّض 

استقرارك الصحي للخطر، بل اطلب النصيحة

مهني�اً: يثري ه�ذا اليوم مس�ألة مالي�ة، علي�ك االبتعاد 
عن الصفقات املش�بوهة وتجنب الدخ�ول يف مضاربات 

البورصة 
عاطفي�اً: بعض الترصفات الصبيانية ل�ن يكون يف مصلحتك، 

وقد يزعج الرشيك وينفره منك ويقرر ربما التخيل عنك نهائياً 
صحي�اً: كثرة الضغوط س�يئة ج�داً، والبحث عن الراح�ة هو الحل 

األنسب لذلك لتفادي املشاكل الصحية

مهنياً: ال تس�تعجل الب�وح بكل الحقائ�ق، وقّدم بعض 
التنازالت إذا كانت رضورية لتتخطى أزمة عابرة 

عاطفياً: تميل اىل منح الرشيك املزيد من الثقة، ورّبما تعرتف 
له برسٍّ دفني، أو تطلعه عىل ما يدور يف فكرك من هواجس 

صحي�اً: اترك مش�كالتك املهني�ة يف املكتب، واحزم حقائب الس�فر 
وانطلق يف رحلة ترفيهية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: تفت�ح أمامك آف�اق كثرية، وتنج�ح محاوالتك 
للقي�ام بمرشوع من نوع جديد يهدف إىل إدخال التغيري 

عىل حياتك العملية واملادية
عاطفياً: يتحقق حلمك بلقائك شخص يحبك كما أنت ويخطط 

معك لبناء بيت يجمعكما يف حياة زوجية سعيدة 
صحياً: س�ارع إىل االس�تفادة من الطقس كلما كان مالئماً وانطلق 

برحالت أسبوعية للرتفيه

ذات ي�وم كان هن�اك فالح فق�ري يعيش مع 
زوجت�ه التي تصن�ع الزبد يف منزل بس�يط، 
وكان الفالح كل اس�بوع يس�افر من قريته 
اىل املدينة حتى يقوم ببيع الزبد الذي صنعته 
زوجت�ه، وكان�ت كل قطعة عىل ش�كل كرة 
كب�رية ت�زن كيل�و جراماً م�ن الزب�د، ذهب 
الفالح ع�ىل الف�ور اىل البقال ال�ذي يتعامل 
معه واش�رتى منه ما يريد من س�كر وزيت 
وش�اي ثم رج�ع اىل منزله، ام�ا البقال فبدأ 
يرص قط�ع الزبد الذي اش�رتاها من الفالح 

يف الثالجة.
وألول م�رة خط�ر عىل ب�ال البق�ال أن يزن 
قط�ع الزب�د، فإن�ه كان دائماً يث�ق يف امانة 

الفالح ولكنه هذه امل�رة فكر ان يجرب، وإذ 
به يكتش�ف ان قطعة الزب�د تزن 900 جرام 
فقط، فأخ�ذ قطع�ة ثانية فوجده�ا مثلها 
تمام�اً، فأخ�ذ الثالثة ووزنه�ا وجدها ايضاً 
900 ج�رام وهكذا كان ح�ال كل قطع الزبد 

التي اشرتاها من الفالح .
يف االس�بوع التايل جاء الف�الح كعادته لبيع 
الزب�د اىل البقال، فاس�تقبله البق�ال غاضباً 
وهو يصي�ح فيه: انني لن اش�رتي منك ابداً 
مرة اخ�رى، فإن�ك رجل غش�اش وتبيع إيل 
قط�ع الزبد عىل انها كيل�و جراما بينما تزن 
900 ج�رام فقط، هز الفالح رأس�ه متعجباً 
وه�و يق�ول يف رآيس : ال تظ�ن بي س�وءاً يا 

س�يدي، فأن�ا رجل فق�ري وال امل�ك يف منزيل 
وزن الكيلو جراما، ولذلك عندما اشرتي منك 
كيلو من السكر اضعه عىل الكفة وازن الزبد 

عىل الكفة االخرى !!

* ه�ل تعل�م أن الن�رس يعيش 
مئة عام.

* ه�ل تعل�م أن أول إع�الن يف 
التاريخ كان يف ش�كل بيت من 
الش�عر نظم�ه الش�اعر ربيعة 
بن عام�ر امللقب بالدرامي فقد 
ح�رض إليه أحد التجار يش�كو 
نفاد كل الخمارات التي يبيعها 
عدا الس�وداء فلم يشرتيها أحد 

من�ه .. فنظم الش�اعر قصيدة 
وأرس�لها ألحد الشعراء ليتغنى 
بها .. وكت�ب يف مطلعها :� قل 
للمليح�ة يف الخمار األس�ود .. 
م�اذا فعلت بناس�ك متعبد . ,,, 
ومل�ا انت�رشت ه�ذه القصي�دة 
ل�م تبق واحدة لم تش�رت خمار 
أس�ود فنف�ذت كل الخم�ارات 
لدى التاجر بل أنه باعها بسعر 

مرتفع.
أول معرك�ة  أن  تعل�م  * ه�ل 
) ذات  بحري�ة إس�المية ه�ي 
يف  وقع�ت  الت�ي   ) الص�واري 
البحر املتوسط بني املسلمني و 

البيزنسان 
*أكثر م�ن مليوني غدة عرقية 
تفرز كمية م�ن العرق ترتاوح 
ما بني نصف لرت إىل لرت ونصف 

كل 24 س�اعة بال توقف صيفاً 
وش�تاًء مع املجهود و الحركة 

ومع ارتفاع درجة الحرارة.
* هل تعلم أن اإلنس�ان عندما 
يتكلم فإنه يستعمل 44 عضلة 
وعندم�ا يغضب يس�تعمل 23 
عضلة وعضلت�ني فقط عندما 
يبتس�م وأثناء النوم تس�رتخي 

357عضلة.

اخرتت الشمس رقم 1
أن�ت دائم�ة اإليجابّي�ة، وتبحثني 
دوماً عن طرق لتحس�ني نفس�ك. 
ال تفقدي�ن ش�جاعتك بس�هولة، 
وتبق�ني صامدة عىل رجليك مهما 
يحص�ل معك. تنظرين إىل كأس�ك 
دائماً عىل أّنها نصف مآلنة، وهذه 
املقاربة للحياة ال تقّويك فحسب، 
ب�ل تجع�ل من�ك ذات ش�خصّية 
مقاومة للشدائد. لهذا أنت صديقة 
بمس�اندتك  تبخل�ني  ال  رائع�ة، 
ألحّبائك يف ش�ّتى املناس�بات. أنت 
إنسانة إجتماعّية، مع أّنك أحياناً 
تبقني يف نفسك بعض األمور حّتى 
ال تؤذي اآلخرين بها. ولهذا السبب 
لدي�ك فق�ط أصدق�اء حقيقّيون 

قليلون جّداً.
اخرتت الشمس رقم 2

هناك فقط أمران مهّمان بالنسبة 
إليك، مساحتك الخاّصة، واحرتامك 
لألشخاص املحيطني بك وإلحّبائك. 
أن�ت إنس�انة إنطوائّي�ة، وهذا ال 
يعن�ي أّن�ك تبتعدين ع�ن الناس، 
محافظ�ة  الحقيق�ة  يف  ولكّن�ك 
بع�ض ال�يء. تحّب�ني الرصاحة 
والطيب�ة، وأنت دائماً حارضة من 
أج�ل أصدقائك. لهذا الس�بب أنت 
بحاجة ألن تحافظي عىل مسافة 

معّينة مع الناس كي ال يعمدوا إىل 
اس�تغاللك. آمني دائماً بحاّس�تك 
السادس�ة، ألّنها فقط ستساعدك 

يف حاالت كهذه.
اخرتت الشمس رقم 3

أن�ت ذكي�ة، فضولّي�ة وش�جاعة 
بخ�وض  األم�ر  يتعلّ�ق  عندم�ا 
مغام�رات ش�ّيقة واإلط�الع عىل 
معرف�ة جديدة. كم�ا أّنك صادقة 
ومنفتح�ة ع�ىل اآلخري�ن. لدي�ك 
روح ح�رّة، وتحاول�ني التخلّ�ص 
من األف�كار القديم�ة والخاطئة. 
أنت قائ�دة بالفطرة، وأيضاً دليلة 
يتبعه�ا الكث�ري م�ن الن�اس. أّما 

تقييمك ملا هو خ�ريّ ورشير، فهو 
دوم�اً صائ�ب ويث�ق الن�اس ب�ك 
وبحكم�ك ه�ذا، ويطلب�ون دائماً 

مشورتك.
اخرتت الشمس رقم 4

أفض�ل صف�ات ش�خصّيتك ه�ي 
وع�دم  مح�دودة،  ال�ال  طاقت�ك 
استس�المك لإلره�اق. كم�ا أّن�ك 
تتشّتتني ما بني املئات من األفكار 
التي ت�راودك يف اللحظة نفس�ها. 
تريدي�ن دائماً مواجه�ة تحّديات 
الش�ّيق  م�ن  وتجدي�ن  جدي�دة، 
أن تجرّب�ي أم�راً جديداً بالنس�بة 
إليك. تحّبني الحي�اة، وتجرّبني أن 

تعي�ي الحياة بكّل جوارحك. هذا 
يس�اعدك يف وضع أه�داف كبرية 
لنفسك، ولكن انتبهي من تشتيت 
تركي�زك عندما تحاول�ني تحقيق 

مبتغاك.
اخرتت الشمس رقم 5

لديك إمكانية مذهلة وإرادة قوّية 
ملس�اندة الناس ولحّل مشاكلهم. 
تحّب�ني مس�اعدتهم وأن تترّصيف 
مث�ل األبط�ال، ألّن�ك تعتقدين أّن 
إنق�اذ العالم مهّمت�ك أنت وحدك، 
وأّن ال أحد باستطاعته ذلك غريك 
أنت. أن�ت مصدر النور والوحي يف 
حي�اة املحيطني بك. كما أّنك ذكّية 
جّداً، مع أّنك ال تشاركني اآلخرين 

دائماً باألفكار التي تأتيك.
اخرتت الشمس رقم 6

إذا اخ�رتت ه�ذه الش�مس، ه�ذا 
يعني أّنك ذات شخصّية مبتهجة، 
وتسعدين بكّل ما تهديك إّياه هذه 
الحياة. تنظرين عىل ما يأتيك من 
مصاعب وكأّنه�ا تأتيك فقط كي 
تتعلّم�ي منها عربة ما. ال تخافني 
أبداً من النق�د البّناء، وتبقني عىل 
اآلخري�ن، وهم  إيجابّيت�ك تج�اه 
يعتربونك كاتمة أرسارهم، وأيضاً 
قائدة يمكنه�ا أن تقود بهم إىل بّر 

األمان.

قصة وعربة

هل تعلم ؟

اختبارات شخصية

قصة عن العدالة

اختاري شكل الشمس الذي يعجبك لتعريف أسرارك
قصة مثل

جبت األكرع يوّنسين... 
كشف راسه وخّرعين 

الذي  للشخص  يرضب 
الناس،  من  العون  يطلب 
يف  مايزيد  منهم  فيلقى 

عنائه وشقائه 
أصله : 

يوم  ذات  خرجت  إمرأة  أن 
بعض  لقضاء  السوق  إىل 
من  فرغت  فلما  األشغال. 
ذلك أرادت الرجوع إىل البيت، 
وكان معها صبي صغري لها 

تحمله عىل كتفها وكان يبكي 
طول الطريق من غري سبب معلوم، وكلما أرادت املرأة أن تسّكته وتّهأه 
ذهبت جهودها أدراج الرياح. وبينما هي تسري يف أحد األزّقة وابنها مازال 
الطريق  يقف يف جانب  الرتاقي، صادفت رجال  بلغت روحها  وقد  يبكي 
وبيده يشماغ له يلّفه عىل رأسه، فتقّدمت منه وقالت له: )) الله يرحم 
والديك .. ماتّخف هذا الولد .. حتى يسكت ! (( . فقال الرجل : )) سهلة 
.. وينه هذا ؟ (( . فأشارت إىل ولدها ، فتقّدم الرجل منه وأمسكه من كال 
كتفيه، ثم رفع الجرّاوية عن رأسه فبدت له صلعة منكرة!... ثم خفض 
رأسه وجعله أمام وجه الصبي وهّز رأسه ذات اليمني وذات الشمال هزّا 
املرأة  فإخرتعت   )) ترررررررررر  أجّش:))  منكر  بصوت  وصاح  عنيفا 
ووقعت أرضا، ثم نهضت وأخذت ولدها وهربت به وهي تقول: ))جبت 
األكرع يوّنسني... كشف راسه وخرّعني((. ثم ذاع ذلك األمر بني الناس 
فعجبوا من غباء الرجل وجهله، وبالدة املرأة وسوء ترّصفها. وذهب ذلك 

القول مثال.
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

رمض�ان  محم�د  الفن�ان  التق�ى 

نيل�ي كري�م، باملصادفة  الفنان�ة 

دول�ة  يف  املطاع�م  أح�د  داخ�ل 

اإلم�ارات، وهما يمارس�ان هواية 

تحطيم الصحون.

وش�ارك رمض�ان جمه�وره ع�ر 

»انستقرام« بمقطع فيديو مصور 

برفقة نيلي وهما يتبادالن تحطيم 

الصحون، عىل أنغ�ام أغنية محمد 

رمض�ان »ي�ا حبيب�ي«، وعلق عىل 

الفيدي�و قائ�ال: »حرفي�ا كرسن�ا 

املطع�م، مبس�وط ان�ي شوفتك�م 

النهاردة«.

ويف مقط�ع الفيدي�و ظهر رمضان 

بإطاللت�ه الجديدة بالشعر األبيض 

يستع�د  الت�ي  ألغنيت�ه  للرتوي�ج 

لطرحها، بينما تواجدت نيلي كريم 

مشاهده�ا  لتصوي�ر  اإلم�ارات  يف 

األخرية يف فيلم »الثالثاء 12«.

م�ن جانبها، ن�رت نيل�ي كريم، 

مقطع فيديو آخر يجمعها بمحمد 

رمضان وهو يتناوب معها تحطيم 

بتحيته�ا،  يق�وم  ث�م  الصح�ون، 

وعلق�ت عىل تحطيمه�ا للصحون، 

قائل�ة: ه�ذا ما ح�دث بع�د تناول 

العشاء.

وكشفت عن تناولهما العشاء يف مطعم 

يونان�ي يتبع أسل�وب تكسري األطباق 

بدالً من غسلها، وهو أمراً يعود للرتاث 

اليوناني القديم.

األخيرة
للدخول إىل موقع 
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العالم في ورطة.. حيوان قد يفسد 
“فرحة لقاح كورونا”

بسمة تحتفل بشفائها 
من فيروس كورونا على 

انستجرام 

باريش آردوتش على نتفليكس قريبًا

فايبر يسلط الضوء على قصص مستخدميه 
بالعراق في عيد ميالده العاشر 

ناسا تقترح تفجير كويكب “أبو 
فيس” لخطورته على األرض

عـين على العالم

تزامنا م�ع ظهور لقاح واعد مضاد لفريوس كورونا املستجد من إنتاج 
“فاي�زر” و”بيونت�ك”، يب�دو أن هن�اك حيوانا قد يقوض ه�ذه الجهود 
ويفسد تف�اؤل العالم بقرب نهاية األزمة.فق�د شهدت األشهر األخرية 
إقدام السلطات الصحية يف الدنمارك عىل إعدام املاليني من حيوان املنك، 
بسبب مخاوف بشأن طفرة طرأت عىل فريوس كورونا املستجد بداخله، 
وانتقلت منه إىل البر.وتم اتخ�اذ إجراءات صارمة بعد اكتشاف “نوع 
فري�د” من فريوس كورونا ل�دى 12 مريضا، تلقوا الع�دوى من حيوان 
املنك.وقال�ت منظمة الصحة العاملية إن حيوانات املنك أصيبت بفريوس 
كورونا “بعد اختالطها بب�ر مصابني” بالفريوس، ويمكن للحيوانات 
أن تعم�ل “كخزان” للمرض، حي�ث تنقل الفريوس بينه�ا وبني البر.
يعد ف�رو املنك األمريك�ي ذو قيمة عالي�ة الستخدام�ه يف املالبس، مع 
إفساح املجال إلنشاء مزارع للمنك للحصول عىل الفراء، وهو ما كان، 
محور نشاط حق�وق الحيوان ورعاية الحي�وان املناهضة الستغالل 
الحيوانات.ويمتاز معطف املن�ك باللمعان وحريري امللمس الغني يف 
حالته الرية باللون البن�ي الطبيعي، ويمكن أن يتنوع املنك املزروع 
يف املزارع من األبيض إىل األسود تقريًبا، ويصل سعر املعطف املصنع 
م�ن ف�رو املن�ك )150000-1000( دوالر أمريكي ، وتمي�ل إلرتدائه 
نجم�ات السينم�ا وسي�دات املجتمع.يستخ�دم زيت املن�ك يف بعض 

املنتج�ات الطبي�ة ومستحرضات التجمي�ل، وكذلك لتلمي�ع األحذية 
الجلدية والحفاظ عليها وضمان مقاومتها للماء.

أعلن�ت الفنانة، بسمة، ع�ن شفائها من فريوس 
كورون�ا، بع�د املسح�ة الت�ي أجرته�ا وتحول�ت 
إىل سلبي�ة، وكتب�ت بسم�ة، ع�ر حسابه�ا عىل 
إنستج�رام، قائلة:” الحمد لل�ه النتيجة اتحولت 
لسلبي�ة الف شكر ل�ك يا رب  شك�را جزيال لكل 
الناس الي سألوا عليا بكل الطرق، حسيت بكمية 
حب ومساندة كبرية ج�دا.. لكن اكر شكر ألمي 
الحبيبة نولة درويش ال�ي شالتني وشالت بيتي 
وبنتي ع�ىل راسها من اول يوم لحد هذه اللحظة 
ي�ارب اكتب الشف�اء لكل مريض، وه�ون علينا 

جميعا الحمد لله”.
وقالت الفنانة بسمة: إنها ال تعلم بالتحديد ميعاد 
إصابتها بفريوس كورون�ا وال تدرى ما إذا كانت 
اإلصاب�ة جاءتها قبل ذهابها إىل مهرجان الجونة 
أو خالل�ه. مضيفة: أنها قامت بعمل املسحة بعد 
عودته�ا من املهرجان بيوم�ني، وظهرت النتيجة 

إيجابية.

ودّع باري�ش آردوتش جمهور مسلسل 
الحفرة قبل أيام بعد إنهاء دوره ضمن 
أح�داث العم�ل، م�ا جع�ل الجمه�ور 
يغضب ملغ�ادرة نجمهم املفضل للعمل 
بع�د ظه�وره يف حلقات قليل�ة، ولكنه 
أك�د سعادته باملشارك�ة ضمن أحداث 
العمل وفخور بردود الفعل القوية التي 
جاءت�ه ف�ور إنه�اء دوره يف املسلسل، 
كم�ا سيفاجىء جمهوره بعمل درامي 

جديد خالل املوسم الدرامي املقبل.
يب�دو أن نجاح باري�ش آردوتش خالل 
الفرتة املاضية جذب�ت إدارة نتفليكس 
شاش�ة  ع�ر  تجارب�ه  أوىل  ليخ�وض 
املنص�ة العاملية خ�الل املوسم الدرامي 
الجديد من خالل مسلسل درامي تدور 

أحداث�ه يف ملهى لي�ي داخل إسطنبول 
يف ف�رتة الخمسيني�ات وح�ول ماتيلدا 
التي تعم�ل يف ملهى ليي ثوري وابنتها 
راشيل التي لم تعلم بوجود أمها إال بعد 
خروجها من السج�ن، فتخرج ماتيلدا 
بابنته�ا  عالقته�ا  تحس�ني  لتح�اول 
الت�ي تقع يف حب ش�اب وسيم، ولكنه 
يعاني من أزمات نفسية فتحاول أمها 
إبعاده�ا عن�ه، ومن املرش�ح لتجسيد 
بطول�ة العمل ف�رات تانيش وجوكيش 

بهادير وصالح بادمجي.
وكان باريش ق�د رصح عن العمل من 
خالل آخ�ر لقاءات�ه التلفزيونية أثناء 
وجوده يف عشاء أح�د أصدقائه برفقة 

زوجته جوبيس أوزاي.

أطلق�ت رشك�ة فاي�ر، اململوكة 
الياباني�ة حملة  راكت�ون  لركة 
إحتف�االً  وذل�ك  فاي�ر’،  ‘أبط�ال 
بالذكرى الع�ارشة إلنشاء تطبيق 
فاي�ر ليصب�ح واح�داً م�ن أكثر 
تطبيق�ات املراسل�ة استخداماً يف 

العالم.
ممي�زات  فاي�ر  تطبي�ق  وق�ّدم 
متقدم�ة تكنولوجي�اً ملستخدميه 
الفردي�ة  املجاني�ة،  كاملكامل�ات 
وع�ر  والصوتي�ة  والجماعي�ة 
متطورة  وبروتوك�والت  الفيدي�و 
لحفظ أم�ان وخصوصية بيانات 
املستخ�دم باإلضافة اىل امللصقات 
املختلف�ة  واملجتمع�ات  املمي�زة 

وبوتات املحادثة. 
الع�ارشة إلنطالقت�ه  الذك�رى  يف 
يحتفل فاير بمستخدميه األبطال 
الع�راق وروسي�ا وبلغاري�ا  م�ن 
واليونان ورصبيا وأوكرانيا ونيبال 
ورسيالنكا والفلبني يف سلسلة من 
14 فيلماً قصرياً لتوثيق قصصهم 

الشخصية امللهمة. 
األبط�ال الذي�ن يمثل�ون أعم�اراً 
وخلفيات مختلفة، يروون قصصاً 
حميمية تعر عن تجارب انسانية 
رائع�ة تعك�س أهمي�ة التواص�ل 

البر  واملشارك�ة والتفاعل ب�ني 
وهنا بعض من هذه القصص:

 شي�الن، معلمة مثابرة ومتفانية 
م�ن الع�راق. م�ع بداي�ة الحجر 
الصح�ي وإغالق ري�اض األطفال 
وامل�دارس والجامع�ات يف العراق، 
أخذت شيالن ع�ىل عاتقها مهمة 
مواصل�ة التعلي�م والتواص�ل مع 
التالميذ والطالب م�ن املنزل. هنا 
قام�ت بإنش�اء مجموع�ات عىل 
فاير للفئ�ات العمري�ة املختلفة 
وذل�ك لتسهي�ل اعط�اء الدروس 
بع�د  ع�ن  األنشط�ة  وتنظي�م 
باإلضاف�ة اىل مشارك�ة الواجبات 

واملواد التعليمية.
ويف بلغاريا وخالل الحجر الصحي 
جائح�ة  إنتش�ار  إث�ر  الب�الد  يف 
كورونا، ك�ان تطبيق فاير حلقة 
الوص�ل الوحي�دة ب�ني األطف�ال 
الخ�دّج وآبائه�م وأمهاتهم، حيث 
قس�م  يف  الطب�ي  الطاق�م  ب�ذل 
الرعاي�ة املركزّة لحديث�ي الوالدة 
جهداً إستثنائيا م�ن أجل تسهيل 
التواص�ل ب�ني األطف�ال وأهله�م 
من خالل ترتيب مكاملات الفيديو 
ليستطي�ع األهل رؤي�ة أطفالهم 

واالطمئنان عليهم عن بعد.

اقرتحت ناسا يف مؤتمر فيديو دويل 
عق�د ي�وم 6 نوفمر إرس�ال بعثة 
إىل كويك�ب “أبوفي�س”  فضائي�ة 
وتفج�ريه،  األرض  يه�دد  ال�ذي 
ويتوق�ع أن يشهد ع�ام 2029 يوم 
الجمع�ة 13 أبريل غري العادي وهو 
ي�وم اق�رتاب كويك�ب “أبوفيس” 
الكبري من األرض إىل مسافة تعادل 
ع�ر املساف�ة الت�ي تفص�ل ب�ني 
األرض والقم�ر، وق�د أطلق�ت عىل 
ه�ذا الكويكب تسمي�ة “أبوفيس” 
نسب�ة إىل إله م�ري قديم حاول، 
حس�ب األساطري املري�ة،  تدمري 
الشمس.ويبل�غ قط�ر “أبوفي�س” 
قط�ر  أن  العل�م  م�ع  م�رتا،   350
كويك�ب تشيليابينسك الذى انفجر 
ع�ام 2013 يف سماء جب�ال األورال 
 20 الروسي�ة يق�ل عن�ه بمق�دار 
م�رة، ويتوق�ع أن يق�رتب كويكب 
“أبوفي�س” م�ن األرض إىل مسافة 
38 أل�ف كيلوم�رت فق�ط، ويمك�ن 
رؤيته بالعني املجردة كنجم ميضء 

يف الفلق.ووفق�ا ملوق�ع RT، سب�ق 
ل�”أبوفي�س” أن اقرتب من األرض 
عام 2014  إىل مسافة 14.5 مليون 
كيلومرت، لكن اقرتابه الذي سيحدث 
عام 2029 سيك�ون قياسيا وألول 

مرة يف تاريخ البرية.
لذل�ك ب�دأت البرية تتهي�أ لقدوم 
ناس�ا  عق�دت  وق�د  “أبوفي�س”، 
ىف -4 6 نوفم�ر الج�اري مؤتم�ر 
فيديو دوليا ح�رضه الروفسور يف 
الروسية،  الفدرالية  األورال  جامعة 
فيكت�ور جروخوفسك�ي، املعروف 
كويك�ب  موض�وع  يف  بدراسات�ه 

“تشيليابينسك”.
وق�ال الروفيس�ور ال�رويس الذي 
ألقى كلمة يف املؤتمر إن البرية ال 
تعلم إىل حد اآلن ما الذي يستهدفنا 
ويهددن�ا، وه�ل هن�اك الحدي�د أو 
الحج�ارة أو يشء م�ا آخ�ر ؟ لذلك 
لي�س بإمكان البري�ة مكافحته، 
إذ أنه�ا يج�ب أن تتطل�ع أوال ع�ىل 

مكوناته ومواصفاته.

 رحم اهلل فقيدنا الكبري الشيخ خليفة بن سلمان..كان 
ركيزة أساسية من ركائز البناء والتنمية يف البحرين 
ــل الوطين  ــن العم ــاً م ــاً ثري ــرك إرث ــقيقة، وت الش
واخلليجي املخلص.. تعازينا ومواساتنا إىل امللك محد 
ــعب البحريين الشقيق..ونسأل اهلل  وولي عهده والش

أن يلهم آل خليفة الكرام مجيل الصرب والسلوان. 

ــة ان توجة كل  ــات الربملاني ــين يف االنتخاب  كنت امت
ــي اعالنات وورق  ــت يف اهلواء عل ــوال اليت انفق االم
ــوال يف خدمة  ــون هذة االم ــي االرض ان تك ــي عل الق
ــفيات ومدارس  ــة حتتية مستش ــعب من خالل بني الش
حكومية مراكز شباب واحدات صحية يف املدن والقري 

ملساعدة الدولة و خلدمة الفقراء والغالبة.

 بعد نج�اح فيلمها الذي يعرض 
حالًيا يف السينم�ات “الصندوق 
أع�ىل  إىل  ووصول�ه  األس�ود” 
اإليرادات بشك�ل يومي، ُتحرض 
النجم�ة منى زك�ي لفيلم جديد 
برعاي�ة املخرج هان�ي خليفة، 
ويتفق�ان حالًيا ع�ىل الخطوط 
العريض�ة والتفاصي�ل النهائية 
للعم�ل قب�ل انط�الق تصويره، 
ومن املقرر أن تبدأ منى التصوير 
في�ه بع�د نهاي�ة مشاهده�ا يف 
املقب�ل  الرمضان�ي  مسلسله�ا 
“تقاط�ع ط�رق” للمخرج تامر 

محسن.
وتدور أحداث مسلسل “تقاطع 

اجتماع�ي  إط�ار  يف  ط�رق” 
ويناقش أزمة الخيانة الزوجية، 
حي�ث تتزوج بطل�ة العمل منى 
زكي من محمد ممدوح، بعد أن 
كانت تعم�ل مهندسة زراعية يف 
مزرعته، وتكتش�ف خيانته لها 
مع عائشة بن أحمد، إضافة إىل 
علمها بعمله يف تجارة مشبوهة 
فتنفصل عنه وتتزوج من محمد 

فراج وتتواىل األحداث.
مسلس�ل تقاطع ط�رق، بطولة 
من�ى زك�ي، محم�د مم�دوح، 
محم�د فراج، سيد رجب، محمد 
التاجي، وماي�ان السيد، وحنان 
يوسف، وعدد آخر من الفنانني، 

وتأليف وإخ�راج تامر محسن، 
وتع�ود منى من خالل�ه للدراما 
التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، 

إذ قدمت آخر أعمالها من خالل 
ع�ام  القب�ة،  أف�راح  مسلس�ل 

.2016

أعلن�ت الفنانة، مي�س حمدان، ع�ن إصابتها 

بفريوس كورونا، حيث أكدت أن األعراض التي 

أصابته�ا كانت مغايرة تمام�اً ملا كانت تسمع 

عنه م�ن املصابني، ودفعته�ا إىل إجراء فحص 

PCR وكانت النتيجة إيجابية.

وبذلك تنضم مي�س إىل اإلصابات العديدة التي 

رضبت مجموعة من الفنان�ني ب كورونا خالل 

األي�ام املاضي�ة، حيث كشفت أنه�ا أبلغت كل 

املحيط�ني به�ا وم�ن خالطتهم خ�الل اآلونة 

األخ�رية، مؤكدة يف الوقت نفس�ه أن األعراض 

التي مرت بها كانت بصورة متقطعة ومتقلبة، 

حي�ث ب�دأت يف الي�وم األول بالشع�ور بصداع 

مزمن وآالم يف الظهر واملفاصل، ملدة ثالثة أيام، 

ث�م ارتفاع يف درجة الحرارة إال أن كل األعراض 

انتهت فيما عدا آالم الظهر.

وطالبت مي�س الجميع برضورة توخي الحذر 

خالل الفرتة القادمة، خاصة أن التجربة ليست 

السهلة، كما أكدت أنها تنتظر نتيجة املسحة، 

وتتمن�ى أن تكون سلبية لتنته�ي رحلتها مع 

كورونا، خاصة أن آخ�ر مسحة أجرتها كانت 

من أربعة أيام وجاءت نتيجتها إيجابية أيضاً.

 
                 

االنتخابات األمريكية 
ولعبة جر احلبل

بني خروج جو بايدن عىل العالم وهو يعلن فوزه يف االنتخابات االمريكية، 
وبني رفض الرئيس الحايل رونالد ترامب بالنتائج، تكون اللعبة قد دخلت 
نفق�ا جدي�دا من الصعوب�ة التكه�ن بتداعيات�ه، حيث لم يشه�د تاريخ 
االنتخاب�ات االمريكي�ة حالة مشابهة كالتي حصل�ت، ولم يسبق لرئيس 
امريك�ي أن انته�ج التمس�ك ببقائه يف البي�ت االبيض بعد اع�الن نتائج 
االنتخابات، وبعد اعالن خسارته امام منافسه يف لعبة الفوز والخسارة.

جو بايدن استطاع االمساك برقبة الفوز من خالل حصوله عىل عدد كاٍف 
من اصوات املجمع االنتخابي )270 صوتا(، وهذه النتيجة كافية لتضعه 
عىل ع�رش السلطة ألربع سن�وات قادمة، ودونالد ترام�ب لديه القانون 
للطعن يف نتائج االنتخابات الت�ي شهدت حاالت من التزوير واملخالفات، 

عىل حد قوله.
الس�ؤال الخطري الذي تمخض عن ه�ذه االنتخابات يتلخص: هل ستؤدي 
النتائج اىل خلق ف�وىض عارمة يشهدها الداخل االمريكي؟ وهل ستشهد 
املحاك�م االمريكي�ة املختصة باالنتخاب�ات رصاعا قد يخل�ط الكثري من 
االوراق ويخل�ق مشهدا دراماتيكي�ا يلقي بظالله عىل الحي�اة االمريكية 
بشكل ع�ام؟ وهل تستطي�ع الرط�ة القضائية اخ�راج الرئيس الحايل 

بالقوة من البيت االبيض ودفع بايدن اليه؟
ك�ل يشء وارد يف ه�ذه اللعبة ما دام ك�ل فريق له انص�اره الذين يعدون 
باملاليني، ولديه من القوة ما يدفع االوضاع اىل الفوىض العارمة، ومن يقرأ 
التاريخ بحيادية وروية يستطيع التعرف عىل الكثري من االحتماالت التي 

يشهدها العالم كنتيجة لتداعيات الوضع االمريكي.
م�ا يثري الدهشة ه�ذا االهتمام الزائد م�ن قبل الدول والشع�وب العربية 
واالسالمية بنتائج االنتخاب�ات االمريكية والذي يتجىل واضحا من خالل 
التبعي�ة واالستج�داء لهذه الدول�ة املرتبعة عىل عرش العال�م، وامتالكها 
ملفاتي�ح االقتص�اد والسياسة والتف�وق العسكري، وقدرته�ا عىل تغيري 
موازي�ن القوى عىل سطح هذا الكوكب، وهو أمر بالرغم من حقيقته إال 
ان�ه يحتاج اىل املزيد من القراءة الواعية إذا ما عرفنا ان االرتماء يف حضن 
دونال�د ترامب او جو باي�دن أو غريهما ال يزيد املشهد العربي واالسالمي 
إال املزي�د من التص�دع واالنقسام والح�روب، وان االنتص�ار التاريخي ال 
يتحق�ق إال عن طريق كف�اح الشع�وب، وسعيها الج�اد لتحقيق الحياة 

الحرة الكريمة.
القراءة االولية ستضعنا ام�ام الكثري من النتائج، ولعل اهمها ان مرحلة 
النه�وض م�ا زالت مختنقة داخ�ل الرحم التي تهيمن علي�ه امريكا، وان 
الخ�روج اىل الن�ور يحت�اج اىل امكانيات كب�رية وقدرة ع�ىل تحمل اآلالم 
والصعوب�ات لرسم خارطة مستقبلية تستطي�ع من خاللها الشعوب ان 

تلعب دورا مهما يف صياغة الحياة.
إىل اللقاء... 

يبدو أن لجنة حكم برنامج “ذا ماسكينغ 
سينجر” أُنج�زت بالكامل واختريت 
النجم�ة اللبناني�ة سريي�ن عبد 
النور لتكون إىل جانب املمثل 
خ�ويل  ق�ي  الس�وري 
حسن  امل�ري  وزميله 
الرداد والنجمة اللبنانية 

مرييام فارس.
وبع�د أق�ل م�ن أسبوع 
ع�ىل ترشي�ح النجم قي 
خويل وإعالن انضمامه للجنة 
التحكيم، يبدو أن املساعي نجحت 
ودخ�ل الرنام�ج حّي�ز التنفي�ذ، إذ من 
املتوقع أن يبدأ التصوير قبل نهاية السنة 

الحالية يف بريوت.
ويب�دو أن سريين عبد الن�ور ستعّوض 
ع�ن غيابه�ا ع�ن االرتب�اط ب�أي عمل 
أو مسلس�ل درام�ي للموس�م املقبل يف 
مشاركته�ا يف ه�ذا الن�وع م�ن الرامج 
الذي ُيع�د بالنسبة إليه�ا ثاني تجربة يف 
لجن�ة التحكيم، بعدم�ا شاركت من قبل 
يف برنامج لهواة التمثيل، وكانت إىل جانب 

محمد هنيدي.
ُيذكر أيض�اً أن لقاء مريي�ام فارس وحسن 
ال�رداد ل�ن يك�ون األول بعدم�ا جّس�دا منذ 
سنوات بطول�ة مسلسل “اتهام” الذي حقق 

نجاحاً جيداً قبل سنوات،
أم�ا يف م�ا خ�ّص ع�رض الرنام�ج، فمن 
ام ب�ي يس  أن تعل�ن محط�ة  املف�رتض 
عرض�ه خالل الف�رتة التي تسب�ق بداية 
شه�ر رمض�ان املقب�ل، أي خالل فصل 

الربيع. 

بعد نجاح “الصندوق األسود”.. منى زكي تحضر لفيلم بتوقيع 
هاني خليفة

سيرين عبد النور وميريام فارس معا 
في برنامج واحد

ريهام عبد الغفور تعبر عن سعادتها بعد 
نجاح حكاية »ربع قيراط«

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

عرت النجمة ريهام عبد الغفور عن سعادتها الكبرية لنجاح حكاية »ربع قرياط« 
من مسلسل »إال أنا«، التي تجسد بها شخصية »مني« وهي سيدة يتزوج عليها 
زوجه�ا وتتعرض به للكثري م�ن الصدمات منه بعد طالقهم�ا، وتصدر أسم 
املسلس�ل مواقع التواصل االجتماع�ي بعد الحلقة األويل ل�ه، وعلقت ريهام 
ع�ي نجاحه، عر حسابها بموق�ع »إنستجرام«، قائل�ة: »وأما بنعمة ربك 
فحدث.. الحمد لل�ه #ربع_قرياط«.بعد عرض الحلقة الثالثة حكاية »ربع 
ق�رياط« ضمن أح�داث مسلسل »إال أنا« تصدر هاشت�اج باسم الحكاية 
تريند تويرت، وتغزل املغ�ردون يف أداء أبطال الحكاية، واملباراة التمثيلية 
الت�ي تجمعهم.»ربع ق�رياط« تأليف أمني جمال وإخ�راج أحمد حسن، 
وبطول�ة ريه�ام عبد الغفور، مصطف�ى درويش، نادي�ة رشاد، محمد 
الصاوي، محم�د عىل رزق، سناء يوسف، إبراهي�م السمان، شاهيستا 
سع�د، عص�ام السقا، رضوى ج�ودة، محمد رض�وان، محمد درويش، 
محم�د األحم�دي، بسمة ماهر، رش�ا أمني، محمود ي�رسى عبد املنعم 
ري�اض أحمد عثمان.»ربع قرياط« هى الحكاي�ة السابعة من مسلسل 
»إال أن�ا« والتى تمت إضافتها مؤخ�را، بعدما تم عرض حكايات العمل 
ال��6 األساسيني وه�ى »بنات م�وىس« بطولة وفاء عام�ر، و«سنني 
وعدت« بطول�ة أروى جودة، و«أمل حيات�ى« بطولة حنان مطاوع، 
و«أمر شخ�ى« بطولة شريى ع�ادل، و«ىض القم�ر« بطولة كندة 

علوش، و«الزم أعيش« بطولة جميلة عوض«.

نجمة عربية مصابة بكورونا.. وأعراضها مختلفة تماما !

نيللي كريم ومحمد رمضان يحطمان صحون مطعم في اإلمارات 


