الدوالر يسجل استقرارا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق،
امس الثالثاء ،استقرارا ً يف سعر رصف الدوالر
األمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت
أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات ومكاتب
الصريفة ،كاآلتي :سعر البيع للدوالر الواحد
 1247.5ديناراً ،أي  124ألفا ً و 750دينارا ً
للمائة دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر 1237.5
ديناراً ،أي  123ألفا ً و 750دينارا ً للمائة
دوالر.

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 20 :تريليون دينار حجم االموال احملددة لالقرتاض منها  5تريليونات من اخلارج

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت اللجنة املالية النيابية ،عن
تفاصي�ل قانون االق�راض الداخيل
والخارجي واالم�وال املحدد املحددة
فيه ،وفيما حددت االسباب املوجبة
م�ن ترشي�ع ه�ذا القان�ون ،اكدت
لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية،
ان حج�م الديون املرتبة عىل العراق
تق�در ب��  26ملي�ار دوالر ،محذرة
من تبع�ات االقراض الخارجي عىل
مستقبل العراق االقتصادي.
وق�ال عضو اللجن�ة املالي�ة النائب
شريوان مريزا يف حديث ل�”الزوراء”:
ان قان�ون االق�راض الداخ�يل
والخارج�ي ال�ذي يعت�زم مجل�س
الن�واب التصوي�ت ع�ىل اق�راره يف
جلس�ة اليوم االربعاء ،ال يحل محل
مرشوع قان�ون املوازنة ،وانما وجد
من اجل س�د العجز املايل الحاصل يف
الرواتب ونفقات الدولة الرضورية.
واض�اف :ان القان�ون ح�دد حج�م

تفاصيل ص2

الصحة :تسجيل  1826إصابة جديدة و 84حالة وفاة وشفاء  968حالة
دائرت�ي صح�ة الرصافة والك�رخ التوزي�ع الجغرايف
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف بيان
تلقت “الزوراء” نس�خة منه :انه تم فحص ( 10672
) نموذج�ا يف كاف�ة املخت�رات املختص�ة يف الع�راق
لي�وم امس ؛ وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج

املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل امل�رض يف الع�راق
(.) 465988واضاف�ت :ان مختراته�ا س�جلت ليوم
امس (  )1826أصابة يف العراق موزعة كالتايل :بغداد
 /الرصاف�ة  ،169بغ�داد  /الك�رخ  ،402مدين�ة
الطب  ،15النجف االٔرشف  ،76الس�ليمانية 262

،اربيل  ، 34دهوك  ،3كربالء  ،54كركوك  ، 50دياىل
 ، 39واس�ط  ، 38باب�ل  ،45البرصة  ، 138ميس�ان
 ، 105الديواني�ة  ، 125ذي ق�ار  ، 225االٔنب�ار ، 15
نينوى  5صالح الدين . 26

تفاصيل ص2

جملس الوزراء يقرر اعتماد درجة نصف السنة للثالث املتوسط

ص2

وزارتا الشباب واالتصاالت تتفقان على اصدار طابع حيمل صورة امحد راضي

ص6

أكدت عدم إبرام أي عقد السترياد عالج الفريوس

الصحة تكشف عن حماوالت إلنتاج
عالج كورونا داخل العراق

بغداد /متابعة الزوراء:
أك�دت وزارة الصح�ة والبيئة ،أن العراق
ل�م ي�رم إي عقد مع إي دولة الس�ترياد
عالج كورونا حتى اآلن ،مشرية اىل وجود
مح�اوالت إلنت�اج العالج داخ�ل العراق.
وقال وكيل وزارة الصحة حازم الجمييل
يف ترصي�ح صحفي :إن “العالج ملواجهة
ف�ريوس كورون�ا ه�و مق�رح س�ابقا
ويس�تخدم ألنواع أخرى من األنفلونزا ،
مبين�ا ان “العالج اقرح من قبل الجانب
الياباني وليس من روسيا وهو يستخدم
بش�كل رسي�ري ولي�س ع�الج خ�اص
لكورون�ا” .وأض�اف أن “العراق لم يرم
إي عقد مع إي دولة اتجاه هذا املوضوع
والزال قي�د الدراس�ة” ،مبين�ا “هنال�ك
مح�اوالت بإنت�اج العالج م�ن قبل أكثر
م�ن مصنع وطن�ي يف الع�راق” .وفيما
يخص تش�كيل غرف�ة عملي�ات ملتابعة

تطبي�ق حظ�ر التج�وال الجزئ�ي عل�ق
الجمييل قائال :أن “اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية شكلت غرفة عمليات
مهمته�ا متابعة تنفي�ذ التوصيات أثناء
فرض حظ�ر التجوال الجزئ�ي وخاصة
بم�ا يخ�ص ارت�داء الكمام�ات وإعداد
املتواجدي�ن يف املح�ال وس�يارات النقل
املختلفة ومتابعة تجمعات ولها صالحية
اتخ�اذ الق�رارات يف االم�ور الطارئ�ة ،
مؤك�دا ً تش�كيل غ�رف عملي�ات فرعية
يف املحافظ�ات كاف�ة باس�تثناء إقلي�م
كردس�تان “.وتابع أن “هذه اللجنة هي
املس�ؤولة عىل التنس�يق ما بني الجهات
الصحي�ة واألمني�ة واإلعالمي�ة لغ�رض
تنفي�ذ االجراءات والوص�ول إىل األهداف
املرجوة من قرارات اللجنة العليا للصحة
والس�المة الوطني�ة وتوصي�ات وزارة
الصحة”.

وزير املالية :األزمة االقتصادية اليت
نواجهها أسوأ من 2006

بغداد /الزوراء:
ح�ذر وزي�ر املالي�ة ،عيل ع�الوي ،امس
الثالث�اء ،م�ن أن االقتص�اد العراقي قد
يواجه “صدمات ل�ن نكون قادرين عىل
معالجته�ا” ،م�ا لم يتم تبن�ي إجراءات
إصالحي�ة خ�الل أقل م�ن ع�ام .وفيما
أك�د ع�دم امكانية التخلص م�ن االزمة
االقتصادي�ة الحالي�ة ،نّ
ب�ني ان الع�راق
ملزم باالس�تمرار يف الخطط التقشفية
لعام�ني مقبلني.وقال عالوي ،يف مقابلة

مع وكالة فرانس ب�رس ،اطلعت عليها
“ال�زوراء”“ :إذا ل�م نع�دل األمور خالل
هذه الس�نة ،ربم�ا نواج�ه صدمات لن
نك�ون قادرين عىل معالجتها”.وأش�ار
عالوي ،ال�ذي كان وزي�را ً للمالية أيضا ً
خ�الل ف�رة الحكوم�ة االنتقالي�ة بني
عام�ي  2005و ،2006إىل :أن الوض�ع
اليوم “أس�وأ” ،ألن بغ�داد تواجه “حالة
اقتصادية وجودية”.

تفاصيل ص2

ترامب يهدد خمربي متثال جاكسون
بالسجن  10سنوات

واشنطن /متابعة الزوراء:
علق الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب،
ع�ىل محاول�ة بع�ض املحتج�ني إزال�ة
تمث�ال الرئيس األمريكي األس�بق أندرو
جاكسون قرب البيت األبيض ،وهددهم
بعقوب�ة الس�جن املط�ول ،فيم�ا طلبت
الس�لطات األمريكي�ة م�ن الصحفي�ني
إخ�الء البي�ت األبي�ض ،مس�اء االثنني،
يف إج�راء غ�ري معتاد.وق�ال ترام�ب يف
تغريدة له ع�ر “توير” إنه “تم القبض
ع�ىل ع�دد م�ن األش�خاص يف العاصمة
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جلنة االقتصاد :حجم ديون العراق اخلارجية تقدر بـ  26مليار دوالر
االموال التي س�تقرضها الحكومة
بواق�ع  20تريلي�ون دين�ار ،منها 5
تريليونات من الخارج و 15تريليون
دين�ار م�ن املص�ارف املحلي�ة يف
الداخل ،الفتا اىل ان االسباب املوجبة
م�ن الترشي�ع س�د نفق�ات رواتب
املوظف�ني واملتقاعدي�ن والنفق�ات
املالية الرضوري�ة االخرى.واوضح:
ان القانون ال يمكن له ان يحل محل
املوازنة او يكون عوضا عنها ،مشريا
اىل ان هن�اك ق�رار برملان�ي بال�زام
الحكومة بارسال املوازنة اىل الرملان
حتى نهاية الشهر الجاري .واكد ان
هناك ارصار حكومي بعدم ارس�ال
املوازنة اىل الرملان السباب منها قلة
االشهر للسنة املالية وقلة االيرادات،
الفتا اىل ان قانون االقراض الداخيل
والخارج�ي س�يخلو من املش�اريع
االستثمارية وانما فقط لسد نفقات
الرواتب.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة ،ام�س الثالثاء ،املوقف
الوبائي اليومي لإلصابات املس�جلة لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل  1826اصابة
جدي�دة و 84حال�ة وفاة وش�فاء  968حالة  ،حددت

بغداد /الزوراء:
أكد مركز االعالم الرقمي ،رضورة قيام مستخدمي الواتساب باجراءات معينة ملنع اي
محاولة لقرصنة الحساب.وقال املركز :ان «القواعد الثالث الرئيسة التي يويص بها فريق
مركز االعالم الرقمي ستضمن للمستخدم محافظته عىل حسابه من املتسللني ومن
يهدفون لالستيالء عليه» .وأضاف أن «القاعدة االوىل هي املصادقة الثنائية التي يتم تفعيلها
من خالل ال  settingثم  Accountثم  Two -step Verificationحيث سيتم ربط الواتساب
بكود  PINمعني يمنع االستفادة من الرقم الهاتفي يف الواتساب مرة اخرى اال باستخدام
هذا الكود ،باالضافة للكود الذي يصل يف العادة عر رسائل ال� .»SMSاما «القاعدة الثانية
هي رضورة عدم تحميل اي ملف او لنك يصل للشخص بدون معرفة مصدره او طبيعة
اللنك املرسل» .والقاعدة الثالثة هي الغاء خيار تحميل امللفات التلقائي من الواتساب ،من
خالل الذهاب لخيار  settingثم  Data and storage Usageوجعل كل الخيارت .»off

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

العدد 7273 :االربعاء  24حزيران 2020

املالية النيابية لـ

12
صفحة

االعالم الرقمي :ثالث قواعد اساسية
لتأمني حساب مستخدمي الواتساب

بتهم�ة التخريب للتمث�ال الرائع ألندرو
جاكس�ون يف الفايي�ت ب�ارك ،باإلضافة
إىل التش�ويه الخارجي لكنيس�ة س�انت
جون”.وأضاف 10“ :س�نوات يف السجن
بموج�ب قان�ون الحف�اظ ع�ىل ذك�رى
املحارب�ني القدام�ى .احذروا!”.واندلعت
اش�تباكات ب�ني الرشط�ة واملتظاهرين
االثن�ني بع�د محاولتهم إس�قاط تمثال
الرئيس جاكسون ،يف العاصمة األمريكية
واشنطن.

تفاصيل ص2

وزير الثقافة ونقيب الصحفيني يبحثان تفعيل
الدور الثقايف من خالل اإلعالم اهلادف

بغداد /الزوراء:
بح�ث وزير الثقاف�ة والس�ياحة واالثار
حس�ن ناظم ،ام�س الثالث�اء ،مع نقيب
الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س اتح�اد
الصحفي�ني الع�رب مؤي�د الالمي س�بل
تفعي�ل ال�دور الثقايف من خ�الل االعالم
الهادف.وذكر بيان لوزارة الثقافة تلقت
«الزوراء» نس�خة منه :ان وزير الثقافة
والس�ياحة واآلثار حس�ن ناظم استقبل
بمكتبه بمق�ر الوزارة ،نقيب الصحفيني
العراقي�ني رئي�س أتح�اد الصحفي�ني
الع�رب مؤيد الالمي ،لبحث س�بل تفعيل
الدور الثق�ايف من خالل اإلع�الم الهادف
والكلم�ة الحرة.وب�ارك الالمي ،بحس�ب
البيان ،لوزير الثقافة بمناس�بة تس�نمه

املنصب ،معرا ً عن ثقة الوسط الصحفي
بإكم�ال املس�رية الثقافي�ة وتطويرها،
رغم الظ�روف املالية الصعب�ة التي يمر
بها العراق ،مؤكدا ً دعم النقابة بالوقوف
جنب�ا ً اىل جن�ب يف جمي�ع التحدي�ات
الراهنة.م�ن جانبه ،بح�ث وزير الثقافة
خ�الل اللقاء عددا ً من املواضيع الثقافية
التي تس�عى الوزارة من خاللها للرويج
للثقافة العراقية يف كافة املحافل العربية
والدولية ،وتفعيل الدور الثقايف من خالل
اإلعالم الهادف والكلم�ة الحرة.كما وعد
ناظم بزيارة مقر النقابة يف إطار االنفتاح
عىل الفئات الثقافية والصحفية والفنية
واالدبية كافة ،والتي من خاللهم تنهض
الثقافة لتعود إىل سابق عهدها.

وزير اخلارجية األردني يزور بغداد اليوم

املتحدث باسم الكاظمي  18 :ألف موظف يتسلمون راتبني وفتح حوار مع تنسيقيات التظاهرات

الزوراء /دريد سلمان:
أعلن املتحدث الجديد باسم رئيس الوزراء
أحمد مال طالل  ،فتح حوار مع تنسيقات
التظاهرات وفق ما يتناس�ب مع املطالب
ضمن الوضع العام ،وفيما أوضح حقيقة
من�ح عف�و خاص ع�ىل خلفي�ة الحديث
ع�ن وجود إصابات كورونا يف الس�جون،
لفت اىل أن وزي�ر الخارجية األردني أيمن
الصف�دي س�يزور الع�راق ،اليوم.وق�ال
م�ال ط�الل يف مؤتم�ر صحف�ي حرضته
«الزوراء» :سوف تصل مستلزمات طبية
من االمارات ،وستوزع بالعدالة عىل جميع
املحافظ�ات العراقي�ة ،مبينا أنه�ا عبارة
ع�ن أجهزة تنفس اصطناعي ،وس�توزع
حس�ب حاج�ة املحافظات.وأض�اف :تم

تخويل وزير الصح�ة يف اتخاذ اإلجراءات
الالزم�ة ملكافح�ة ف�ريوس كورونا ،وفق
اإلجراءات االتحادي�ة ،بمعنى املحافظات
تتبع هذه االجراءات ،مبينا أن هناك اربعة
مستشفيات تم تقديم التسهيالت لغرض
اكماله�ا يف ذي ق�ار وميس�ان وكرب�الء
وبابل ،مشريا إىل مناقشة مرشوع إنشاء
مستش�فى خاص للقوات املسلحة سعة
 400رسي�ر وت�م التصوي�ت عليه.وتابع
م�ال ط�الل :أن رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي وجه وزي�ر الكهرباء برضورة
عم�ل ال�وزارة وكوادرها ع�ىل العمل ملدة
 24س�اعة لتخفي�ف معان�اة املواطنني.
وبخصوص التظاه�رات ،قال مال طالل:
هناك تظاهرات مطلبية للشعب العراقي،

ونح�ن نتعام�ل م�ع املتظاهرين بش�كل
ايجاب�ي وفت�ح ح�وار م�ع تنس�يقات
التظاه�رات فيما يتناس�ب م�ع املطالب
ضم�ن الوض�ع الع�ام ،موضح�ا أن كل
االزم�ات املالية التي تمر بها هي بس�بب
سياس�ات الحكومات السابقة ،وسنحيل
اي م�رشوع ضم�ن قائم�ة االص�الح،
بحاج�ة اىل قانون اىل مجل�س النواب ،اما
اي مرشوع ال يحتاج اىل الرملان ،فمجلس
الوزراء يقره من نفسه.ولفت اىل أن هناك
 18ال�ف موظف يس�تلم راتب�ني 5 ،االف
منه�م يف وزارة الربية وس�يتم التحقيق
عن هذا االمر يف كل املحافظات عر لجان
خاصة وخالل ف�رة معقولة ،ولن يكون
هناك ش�خص يتق�اىض راتبني.وقال :أن

مزاد العملة جزء أس�ايس من عمل البنك
املرك�زي العراقي ،وال صحة لتحويله ألي
جه�ة أخرى.وتابع :أن العفو الخاص من
صالحية رئاس�ة الجمهوري�ة واذا كانت
هن�اك اصاب�ات يف الس�جون فالحكومة
العراقي�ة ال توجد لديها اي ارقام واضحة
بوج�ود اصاب�ات يف الس�جون ،مؤكدا أن
وزير الع�دل قدم مقرحا الع�ادة افتتاح
سجن ابو غريب من اجل التوسعة وايجاد
م�كان اوس�ع للسجناء.وبش�أن العالقة
ب�ني بغ�داد وأربي�ل ،ق�ال مال ط�الل :إن
املباحثات مستمرة من اجل حل القضايا
العالقة مع اقليم كردستان ،وتم التباحث
بش�ان حزب العم�ال الكردس�تاني ،بما
يحفظ س�يادة الع�راق ،وكل متعاون من

اجل حف�ظ الس�يادة العراقية.وتابع :أن
وزير الخارجي�ة االردني أيم�ن الصفدي
س�يزور العراق ،اليوم ،ملناقشة العالقات
الثنائية.واك�د :أن عق�ود املوظفني بلغت
أع�داد اكبرية ج�داً ،والحكومة الس�ابقة
تتحمل التعيينات غ�ري الطبيعية ،وعلينا
نفعل القطاع الخاص لغرض تحويل عدد
م�ن موظفي الدولة العراقي�ة اىل القطاع
الخاص.وفيم�ا يتعلق بالعالقة بني بغداد
وأنق�رة ،ق�ال م�ال ط�الل :إن الحكوم�ة
العراقية ال تريد اي مش�اكل من تركيا او
اي دولة اخرى ،وانما هي تعمل عىل تريد
املش�اكل وال تريد مشاكل جديدة ،وهناك
أدوات ناعمة للتعامل مع امللفات العالقة
مع اي دولة.

دكت وزارة الدفاع واالستخبارات

على النص
املالية النيابية تطلع
النهائي لقانون االقرتاض احمللي واخلارجي احلوثيون يعلنون تنفيذ العملية اهلجومية األكرب ضد السعودية

الزوراء  /يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلس�ته االعتيادي ظهر اليوم للتصويت عىل مرشوع قانون
االقراض الداخيل والخارجي والتي قررت رئاسة الرملان ادراجه يف جدول اعمال
الجلسة وسط تقطاع وجهات النظر لدى االوساط النيابية حول تمرير مرشوع
القانون املثري للجدل .حيث عقدت اللجنة املالية النيابية مؤخرا اجتماعا مشركا
م�ع وزي�ر املالية عيل عالوي  ،ملناقش�ة املرشوع  ،بعد ان ق�رر مجلس النواب يف
جلس�ته التي عقدت ( 10حزيران  ،)2020تأجي�ل التصويت عىل مرشوع قانون
االقراض املح�يل والخارجي لتموي�ل العجز املايل لع�ام .2020وافصحت اللجنة
املالي�ة النيابي�ة عن الن�ص النهائي لقان�ون االقراض الداخ�يل والخارجي الذي
سيعرض مجددا للتصويت يف مجلس النواب .

تفاصيل ص2

صنعاء /متابعة الزوراء:
أعلن املتحدث العسكري باس�م جماعة “أنصار الله” الحوثية،
يحي�ى رسيع ،امس الثالث�اء ،أنه تم تنفي�ذ العملية الهجومية
األكر “توازن الردع الرابعة” عىل العاصمة السعودية الرياض.
وق�ال املتحدث العس�كري إن عملية توازن ال�ردع الرابعة دكت
وزارة الدف�اع واالس�تخبارات وقاعدة س�لمان الجوية ومواقع
عس�كرية يف الري�اض وجي�زان ونجران.لف�ت إىل أن “عملي�ة
توازن الردع الرابعة تمت بعدد كبري من الصواريخ الباليس�تية
واملجنحة “قدس” “وذوالفقار” وطائرات سالح الجو املسري”.
وأك�د رسيع أن القوات املس�لحة س�تنفذ مزيدا م�ن العمليات
ض�د أهداف س�عودية “حتى يتم رفع الحص�ار ووقف العدوان

ع�ن اليمن”.وكانت ق�وات التحالف العربي أعلن�ت امس ،أنها
اعرض�ت ودمرت صاروخ�ا باليس�تيا ،أطلق�ه الحوثيون من
صنع�اء باتج�اه مدين�ة الرياض.وق�ال املتحدث باس�م قوات
التحال�ف العربي العقيد تركي املالكي يف بيان ،إن “هذا االعتداء
هو امتداد للمحاوالت العدائية املستمرة والتي كان آخرها مساء
أم�س االول وفجر امس بإطالق  8طائرات بدون طيار مفخخة
و 3صواري�خ باليس�تية باتج�اه اململك�ة الس�تهداف املدنيني
واألعيان املدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات
املش�ركة للتحالف”.وتستخدم “أنصار الله” الطائرات املسرية
املفخخة واالستطالعية ،الستهداف املواقع والقوات السعودية،
التي تقود التحالف الدويل لدعم الرشعية يف اليمن.

طالبوا إثيوبيا بعدم ملء سد النهضة دون اتفاق

وزراء اخلارجية العرب يؤكدون على سيادة ليبيا ورفض التدخالت األجنبية

القاهرة /متابعة الزوراء:
جدد وزراء الخارجية العرب ،امس الثالثاء،
التأكيد عىل االلتزام بوحدة وسيادة ليبيا،
وأك�دوا يف مرشوع قرار الجامعة العربية،
يف اجتماعها الطارئ حول األزمة الليبية،
ع�ىل أهمية الح�ل الس�يايس يف ليبيا عر
تنفيذ اتف�اق الصخريات.ورفض مرشوع
قرار الجامعة العربية التدخالت الخارجية
يف ليبي�ا ،أي�ا كان مصدره�ا ،معت�را أن
هذه التدخالت تس�هم بانتقال املتطرفني
األجانب إىل ليبيا.وطالب وزراء الخارجية
العرب إثيوبيا بعدم البدء يف ملء خزان سد
النهضة قبل التوص�ل إىل اتفاق ،مؤكدين
أن األم�ن املائي املرصي والس�وداني جزء
ال يتجزأ من األمن القومي العربي.وش�دد

ال�وزراء املجتمع�ون ع�ر الفيدي�و ع�ىل
رف�ض أي عم�ل أو إجراء يم�س بحقوق
كاف�ة األطراف يف مي�اه النيل.وأعربوا عن
التقدي�ر ملبادرة الس�ودان بالدع�وة لعقد
ج�والت املفاوض�ات الت�ي أجري�ت خالل
الف�رة م�ن  25ماي�و إىل  17يونيو الحايل
م�ن أجل التوص�ل إىل اتفاق ح�ول قواعد
ملء وتش�غيل س�د النهضة.وح�ذر وزير
الخارجية املرصي سامح شكري ،من أنه
إذا لم ينجح مجلس األمن الدويل يف إيقاف
إثيوبي�ا ع�ن بدء ملء س�د النهض�ة قبل
التفاوض ،فإن مرص س�تكون “رصيحة
وواضح�ة يف اإلجراء الذي س�تتخذه”.من
جهت�ه ،أكد الس�ودان أيضا ،أن�ه لم يتفق
مع إثيوبيا عىل عملية ملء السد.

علماء سعوديون يستخلصون مادة تقضي على كورونا يف  30ثانية
الرياض /متابعة الزوراء:
توصل فريق بحثي من جامعة سعودية إىل
مادة يمكنها القضاء عىل فريوس كورونا
املس�تجد (كوفي�د )-19خ�الل  30ثاني�ة
فقط.وقالت صحيفة “أنحاء” الس�عودية
إن دراسة علمية أجراها فريق من باحثي
كلية الطب والصيدل�ة بجامعة أم القرى،
إىل اس�تخالص م�ادة نباتي�ة غ�ري ضارة
للقض�اء ع�ىل عائل�ة فريوس�ات كورونا
ومنه�ا كوفي�د ،19وذل�ك باس�تخدامها
لتطه�ري األس�طح واألجس�ام الصلب�ة

واألرضيات من الفريوس�ات وامليكروبات
املمرضة خالل  30ثانية.وأظهرت الدراسة
قدرة فعالية املادة النباتية املس�تخلصة يف
القضاء عىل فريوس كورونا والفريوسات
املش�ابهة بمع�دل ُس�م ِّية (صف�ر) ع�ىل
الخاليا من عينة الدراسة ،وأثبت املرشوع
البحث�ي بأن املادة آمنة وغري ضارة وليس
له�ا أي تأثريات جانبية عىل الخاليا الحية.
م�ن جانبه ،رصح رئي�س الفريق البحثي
س�امي أش�قر ،بأن�ه “ت�م إي�داع طل�ب
براءة اخراع بتس�جيل املادة ل�دى الهيئة

الس�عودية للملكية الفكرية ،مش ً
ريا إىل أن
املادة النباتية املستخلصة أثبتت قدرتها يف
الحد من انتش�ار الفريوس�ات ،والبكترييا
املستعصية أو ما يعرف بالبكترييا املقاومة
للمضادات الحيوية التي هي املسبب األول
لعدوى املستش�فيات القاتلة مثل بكترييا
( )CRPAأو (.)MRSAوأثبت�ت امل�ادة
املس�تخلصة حديث�ا قدرتها ع�ىل تطهري
األرضيات واألس�طح الصلب�ة كالطاوالت
واألبواب والنوافذ وغريها ،وتقليل العدوى
أثناء مالمسة اإلنسان لها.
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كشف عن خطة تقشف مشددة ملدة عامني

وزير املالية :األزمة االقتصادية
اليت نواجهها أسوأ من 2006

بغداد /الزوراء:
حذر وزير املالية ،عيل عالوي ،امس
الثالثاء ،من أن االقتصاد العراقي قد
يواجه “صدمات لن نكون قادرين عىل
معالجتها” ،ما لم يتم تبني إجراءات
إصالحية خالل أقل من عام .وفيما
أكد عدم امكانية التخلص من االزمة
االقتصادية الحالية ،نّ
بي ان العراق
ملزم باالستمرار يف الخطط التقشفية
لعامي مقبلي.
وقال عالوي ،يف مقابلة مع وكالة
فرانس برس ،اطلعت عليها «الزوراء»:
“إذا لم نعدل األمور خالل هذه السنة،
ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين
عىل معالجتها”.
وأشار عالوي ،الذي كان وزيرا ً للمالية
أيضا ً خالل فرتة الحكومة االنتقالية
بي عامي  2005و ،2006إىل :أن
الوضع اليوم “أسوأ” ،ألن بغداد تواجه
“حالة اقتصادية وجودية”.
ويف تلك املرحلة ،كان سعر برميل النفط
 35دوالرا تقريباً ،لكن عدد موظفي
الدولة كان أقل من مليون ..واليوم
هناك أكثر من أربعة ماليي موظف،
والعديد من العراقيي اآلخرين ممن
يتقاضون رواتب ومعاشات تقاعدية.
وهذا يعني مبلغا شهريا يراوح بي
أربعة وخمسة مليارات دوالر.
ومع حصول واحد من كل خمسة

عراقيي عىل معونات حكومية ،تصبح
الفاتورة أثقل عىل الدولة التي تعتمد
يف دفع كل نفقاتها عىل النفط الذي
انهارت أسعاره قبل أشهر مع نقص
شديد يف الطلب عليه.
ووفقا ً لعالوي ،فعىل الحكومة دفع
رواتب شهري حزيران /يونيو،
وتموز /يوليو يف الوقت املحدد ،عرب
االقرتاض من املصارف الحكومية.
وحذر عالوي من أن هذه اإلجراءات
ممكنة لفرتة قصرية ،وإال “ستؤثر
عىل هيكلة األسعار ،وبالتايل عىل
التضخم ،ما سيؤثر بدوره عىل سعر
الرصف ،وعىل االحتياطي يف البنك
املركزي”.
واكد ،عالوي ،عدم امكانية التخلص
من االزمة االقتصادية الحالية ،مبينا
ان العراق ملزم باالستمرار يف الخطط
التقشفية لعامي مقبلي.
وقال :إنه “من املفروض أن يكون
لدى الحكومة شهر ونصف شهر من
النفقات قبل ان تواجه أزمات”.
وأضاف “كان يفرتص أن تكون لدينا
سيولة بي عرشة إىل  15تريليون
دينار ،لكن الخزينة لم يكن فيها سوى
تريليوني دينار فقط”.
وأوضح عالوي «أنه سيتعي عىل 40
مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة
تقشف مشددة قد تستمر “لعامي”.

بعد إخالء البيت األبيض من الصحفيني واملتظاهرين

ترامب يهدد خمربي متثال جاكسون
بالسجن  10سنوات
واشنطن /متابعة الزوراء:
علق الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
عىل محاولة بعض املحتجي إزالة تمثال
الرئيس األمريكي األسبق أندرو جاكسون
قرب البيت األبيض ،وهددهم بعقوبة
السجن املطول ،فيما طلبت السلطات
األمريكية من الصحفيي إخالء البيت
األبيض ،مساء االثني ،يف إجراء غري
معتاد.
وقال ترامب يف تغريدة له عرب «تويرت»
إنه «تم القبض عىل عدد من األشخاص
يف العاصمة بتهمة التخريب للتمثال
الرائع ألندرو جاكسون يف الفاييت بارك،
باإلضافة إىل التشويه الخارجي لكنيسة
سانت جون».
وأضاف 10« :سنوات يف السجن بموجب
قانون الحفاظ عىل ذكرى املحاربي
القدامى .احذروا!».
واندلعت اشتباكات بي الرشطة
واملتظاهرين االثني بعد محاولتهم
إسقاط تمثال الرئيس جاكسون ،يف
العاصمة األمريكية واشنطن ،حيث
قامت الرشطة بحماية التمثال ،ودفعت
باملتظاهرين بعيدا.
وجاكسون كان جنراال يف الجيش
نّ
ووقع خالل واليته الرئاسية
األمريكي،
عىل قانون لرتحيل الهنود ،وتهجري اآلالف
من األمريكيي األصليي إىل أماكن أخرى.
وطلبت السلطات األمريكية من الصحفيي
إخالء البيت األبيض ،مساء االثني ،يف
إجراء غري معتاد.
وأوضحت شبكة «يس إن إن» أن طلب
اإلخالء جاء من فريق الخدمة الرسية
بالبيت األبيض ،حيث طلب من أعضاء
السلك الصحفي مغادرته عىل الفور دون
تفسري.

يأتي ذلك القرار تزامنا مع مظاهرة يف
ميدان حديقة الفاييت ،الواقعة يف محيط
البيت األبيض ،حيث كان متظاهرون
يحاولون إسقاط تمثال للرئيس األمريكي
السابق أندرو جاكسون يف وسط
الحديقة ،ما اضطر الرشطة إىل دفع هؤالء
املتظاهرين إىل خارج الحديقة ،بعد رشهم
برذاذ الفلفل.
يذكر أن أندرو جاكسون هو الرئيس
السابع للواليات املتحدة ،يف الفرتة ما بي
 1829إىل .1837
وهو مؤسس الحزب الديمقراطي بشكله
الحايلُ .عرف عن جاكسون رصامته .وكان
الحاكم العسكري لفلوريدا يف ،1821
كما قاد القوات األمريكية يف معركة نيو
أورليانز يف .1815
وعىل مدى األيام املاضية ،انتقد الرئيس
األمريكي التعدي عىل التماثيل التاريخية
يف البالد ،من قبل من وصفهم بالبلطجية
والرعاع ،ال سيما بعد أن أظهرت مقاطع
مصورة مجموعات من املحتجي
يشوهون عددا من التماثيل أو يعمدون إىل
تحطيمها.

جملس الوزراء يقرر اعتماد درجة نصف السنة للثالث املتوسط

الكاظمي يوجه بتوفري الكهرباء خالل فصل الصيف وحيث
الوزارات على االستماع ملطالب املتظاهرين

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس الثالثاء ،باستنفار
جهود وزارة الكهرباء لتوفري افضل
تجهيز خالل فصل الصيف ،وفيما
حث الوزارات عىل االستماع ملطالب
املتظاهرين ،قرر مجلس الوزراء
اعتماد درجة نصف السنة كدرجة
نهائية المتحانات الصف الثالث
متوسط ،قرر ايضا انشاء مستشفى
للقوات االمنية يف بغداد.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان مجلس
الوزراء عقد جلسته االعتيادية،
امس الثالثاء ،برئاسة رئيس مجلس
الكاظمي،
مصطفى
الوزراء،
خصصت ملناقشة املوضوعات املدرجة
ضمن جدول أعماله.
وأشار رئيس مجلس الوزراء ،بحسب
البيان ،اىل التحديات التي تواجه البلد
يف ظل جائحة كورونا ،والجهود التي
تبذلها الحكومة من أجل تطويق
خطر املرض والتقليل قدر اإلمكان
من نسب اإلصابة به ،وتقديم كل
الدعم واإلسناد للمؤسسات الصحية
واملالكات الطبية العاملة.
ودعا الكاظمي املواطني اىل رضورة
االلتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة
والسالمة ،وتطبيق قواعد الوقاية
للحفاظ عىل سالمتهم واألمن الصحي

للمجتمع.
وجرى مناقشة وضع الطاقة
الكهربائية ،حيث وجنّ ه الكاظمي
وزارة الكهرباء باستنفار الجهود
والعمل عىل مدار الساعة لتوفري
افضل تجهيز للمواطني ،خالل فصل
الصيف ،واإلرساع بمعالجة املشاكل
التي تطرأ عىل منظومة الكهرباء.
وناقش مجلس الوزراء التظاهرات
السلمية التي تتضمن مطالب عدة،

معدل االصابات والوفيات بكورونا تواصل االرتفاع

الصحة :تسجيل  1826إصابة جديدة و 84حالة وفاة وشفاء  968حالة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء،
املوقف الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة
لفريوس كورونا املستجد يف العراق ،وفيما
اكدت تسجيل  1826اصابة جديدة و 84حالة
وفاة وشفاء  968حالة  ،حددت دائرتي صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه تم فحص (  ) 10672نموذجا يف
كافة املختربات املختصة يف العراق ليوم
امس ؛ وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف العراق
(.) 465988
واضافت :ان مخترباتها سجلت ليوم امس (
 )1826أصابة يف العراق موزعة كالتايل :بغداد
،402
 /الرصافة  ،169بغداد  /الكرخ
،76
مدينة الطب  ،15النجف االٔرشف
السليمانية ، 262اربيل  ، 34دهوك ،3
، 39
كربالء  ،54كركوك  ، 50دياىل
واسط  ، 38بابل  ،45البرصة  ، 138ميسان
 ، 105الديوانية  ، 125ذي قار  ، 225االٔنبار
 ، 15نينوى  5صالح الدين . 26
واشارت اىل ان عدد الشفاء 968 :حالة ،وكما
ييل :بغداد الرصافة  ، 162بغداد الكرخ ،119
مدينة الطب  ،10النجف  ، 88السليمانية ، 4
أربيل  ، 12كركوك  ،19كربالء  ، 86دياىل ، 2
واسط  ، 91البرصة  ، 10ميسان  ، 92بابل
 ، 177االٔنبار  ، 9نينوى ،9
 ، 51ذي قار
صالح الدين  ، 8املثنى . 19
وتابعت :ان عدد الوفيات  84حالة وكما ييل :
بغداد الرصافة  ، 23بغداد الكرخ  ، 13مدينة
 ، 5اربيل
الطب  ، 1النجف  ، 2السليمانية

تصاعد حدة اخلالفات قبل جلسة اليوم املخصصة للتصويت

على النص النهائي لقانون
املالية النيابية تطلع
االقرتاض احمللي واخلارجي
الزوراء  /يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسته
االعتيادي ظهر اليوم للتصويت
عىل مرشوع قانون االقرتاض
الداخيل والخارجي والتي
قررت رئاسة الربملان ادراجه
يف جدول اعمال الجلسة وسط
تقطاع وجهات النظر لدى
االوساط النيابية حول تمرير
مرشوع القانون املثري للجدل .
حيث عقدت اللجنة املالية
النيابية مؤخرا اجتماعا
مشرتكا مع وزير املالية عيل
عالوي  ،ملناقشة املرشوع  ،بعد
ان قرر مجلس النواب يف جلسته
التي عقدت ( 10حزيران
 ،)2020تأجيل التصويت عىل
مرشوع قانون االقرتاض املحيل
والخارجي لتمويل العجز املايل
لعام .2020
وافصحت اللجنة املالية النيابية
عن النص النهائي لقانون

االقرتاض الداخيل والخارجي
الذي سيعرض مجددا للتصويت
يف مجلس النواب .
وقال مقرر اللجنة النائب
احمد الصفار لـ»الزوراء «
 ،ان « الحكومة طلبت من
الربملان املوافقة املفتوحة عىل
االقرتاض الداخيل والخارجي
ضمن قانون املوازنة العامة
الذي مايزال لدى مجلس
الوزراء حتى االن «  ،مشريا اىل
ان « الربملان طلب معلومات
تفصيلية عن سقف الحاجة
املالية ومصدر االقرتاض
وسعر الفائدة ومقدار القسط
السنوي وموعد التسديد
وواجه رصف املال املقرتض
 ،وذلك تمهيدا للموافقة عىل
االقرتاض «.
واضاف ان « تمت تهيئة
مرشوع قرار باملوافقة عىل
االقرتاض الخارجي  5مليار

ووجنّ ه الكاظمي الوزارات باالستماع
ملطالبهم وتنفيذ ما يمكن منها ،وفق
اإلمكانيات املتاحة والتحديات الكبرية
التي يواجهها البلد.
واضاف البيان :انه تم خالل الجلسة
أيضا مناقشة الواقع االستثماري يف
العراق والعمل بشكل جاد لتحسي
البيئة االستثمارية وتحفيز االستثمار
وتسهيل إجراءاته ،وذلك من أجل
تنمية االقتصاد العراقي والنهوض

نّ
يمكن الدولة من مواجهة
به ،بما
التحديات االقتصادية الراهنة.
واستعرض وزير الصحة والبيئة،
بحسب البيان ،مستجدات عمل
لجنة تعزيز اإلجراءات الحكومية يف
مجاالت الوقاية والسيطرة الصحية
والتوعوية ،بشأن الحد من انتشار
فايروس كورونا املؤلفة بموجب األمر
الديواني رقم ( )217لسنة .2020
وبحث املجلس القضايا واملوضوعات

املدرجة ضمن جدول األعمال وأصدر
عددا ً من القرارات بشأنها:
اوال/
 -1املوافقة عىل تقديم التسهيالت
الالزمة إلنجاز املستشفيات يف
محافظتي ذي قار وميسان.
 -2تخويل وزير الصحة والبيئة
صالحية أحذ اإلجراءات املالئمة بشأن
كل ما يتعلق بفايروس كورونا،
واعتبار ذلك من الشؤون االتحادية
وضمن السياسة العامة للدولة.
ثانيا /مناقشة مرشوع إنشاء
مستشفى عام للقوات املسلحة يف
العاصمة بغداد سعة ( )400رسير
وتمت املوافقة عىل إنجازه.
ثالثا/
 -1اعتماد درجة نصف السنة
درجة نهائية للنجاح يف االمتحانات
العامة لطلبة الصف الثالث املتوسط
للعام الدرايس الحايل ،2020-2019
والسماح للراسبي بأداء امتحانات
الدور الثاني يف جميع املواد التي
رسبوا فيها.
 -2قيام الطلبة الراسبي واملكملي
بأداء امتحان مفتوح يف املواد املقررة
باالمتحانات الوزارية خالل ثالثة
أسابيع من خالل تعليمات تصدرها
وزارة الرتبية بشكل عاجل ،وتضع
املدارس أسئلة االمتحان املفتوح من
الكتب املنهجية.

دوالر واالقرتاض الداخيل بنحو
 15تريليون دينار من املصارف
املحلية والبنك املركزي  ،عىل
رشط ان تقدم الحكومة ورقة
جديدة لقانون االصالح املايل
واالقتصادي بعد ميض 60
يوما  ،تتضمن تغيري جذري يف
بنود املوازنة العامة وااليرادات
غري النفطية «.
وكان العضو االخر يف اللجنة
املالية النيابية احمد الحاج حمة
رشيد اكد ان مسودة مرشوع
قانون االقرتاض الخارجي
مبهمة وغري واضحة املعالم .
وقال رشيد يف ترصيح سابق
لـ» الزوراء « ،ان «القانون
العامة،
هيكليته
ضمن
التعطينا صورة عن الجهة
املقرضة وما هي املبالغ التي
يحتاجها وفيه ضبابية مبهمة
« ،محذرا من ان « يف حال منح
رشعية للحكومة بهذا القانون

قد يستغل من قبل الحكومة
ويكون وباال عىل االجيال
املقبلة ،عىل اعتبار ان القروض
هي واردات غري محببة
ورضيبة يدفعها االجيال
القادمة ،وطاملا ان  %75من
تلك القروض ستستخدم
الغراض استهالكية بحسب
ما ذكر يف مسودة القانون
فهذا معناه  %75من الرضائب
املؤجلة التي تدفعها االجيال
القادمة «.
واضاف ان « نسبة الـ %25
التي حددت للمشاريع املستمرة
للسنوات املاضية فليس هنالك
اي ضامن لذهابها بنفس
االتجاه «  ،مبينا ان «االمر
االخر يرتبط بالفوائد عىل تلك
القروض ،حيث ان املقرضي
يصنفون اىل ثالث فئات ،
االوىل الدولية واالخرى القطاع
الخاص والبنوك «.

 ، 3كربالء  ،3كركوك  ، 4دياىل  ، 3واسط 3
 ،البرصة  ، 3ميسان  ، 2بابل ، 1الديوانية 6
 ،ذي قار  ، 8االٔنبار  ، 2صالح الدين  ، 2مبينة
ان مجموع االصابات  ، 34502 :اما مجموع
حاالت الشفاء  ، 15753 :بينما الراقدين الكيل:
 ، 17498يف حي الراقدين يف العناية املركزة:
 ،283ومجموع الوفيات.1251 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 169اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 95
اصابة بمدينة الصدر.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «صحة الرصافة شهدت تسجيل 169
اصابة جديدة بفريوس كورونا خالل الرصد
الوبائي الفعال ومراجعة املصابي للمؤسسات
الصحية موزعة كالتايل 18 :حالة خالل الرصد
الوبائي الفعال بواقع 10 :حاالت يف النهروان
 3 /حاالت رصدت من قطاع الشعب1 /
حالة واحدة رصدت من قبل قطاع االستقالل
 4 /حاالت رصدت من قبل قطاع البلديات
الثاني .
واضاف :ان  151حالة خالل مراجعتهم
املؤسسات الصحية موزعة بواقع مدينة
الصدر  95حالة ضمن محالت ,575 ,520
,571 ,557 ,526 ,519 ,547 ,578 ,525
,559 ,555 ,521 ,576 ,536 ,535 ,550
 ,514قطاعات  ,10 ,17 ,47صفر,63 ,
الزراعي ,حي املنتظر /زيونة حالتي محلة
 /714الوزيرية حالة واحدة  /الكرسة حالة
واحدة محلة 203
 /العبيدي حالة واحدة محلة  /764االعظمية
 4حاالت محلة  /302 ,318حي النرص حالة
واحدة محلة  /771الشعب  8حاالت ضمن

محالت  ,331 ,334 ,335 ,362 ,317حي
اور البنوك  /الغدير حالة واحدة محلة /710
الحسينية  5حاالت محلة  ,220السكالت ,قرب
املرور  /الزعفرانية  7حاالت ضمن محالت
 /950 ,905 ,964 ,958البلديات  3حاالت
محلة  /728 ,731 ,732ام الكرب حالة واحدة
محلة  /359االمي  5حاالت محلة ,741
 /737 ,742باب املعظم حالة واحدة محلة
 /102الكرادة  4حاالت محلة ,901 ,909
 /902 ,908الشيخ عمر حالة واحدة محلة
 /102الحبيبية حالة واحدة محلة  /535حي
الزهراء حالة واحدة  /حي القاهرة حالتي
محلة  /312 ,309شارع فلسطي حالة
واحدة محلة  /503املعلمي حالة واحدة
محلة  /735الكرخ  4حاالت يف الرحمانية,
الدورة حي امليكانيك ,حي الجهاد ,الريموك
محلة .608
واضاف انه «تم نقل جميع املصابي اىل الحجر
الصحي لتلقي العالج والحاالت الحرجة منها
اىل العناية املركزة يف املؤسسات الصحية
بردهات العناية املخصصة للعزل» ،مشريا اىل
ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 6255
تويف منهم  368واكتسب الشفاء  4276فيما
تبقى قيد العالج .»1611
ودعا الساعدي املواطني اىل «اغتنام املرحلة
املقبلة لتدارك الوقت وااللتزام بإجراءات
الصحة والوقائية واتباع تعليمات وزارة
الصحة حفاظا عىل سالمتهم من االصابة
بجائحة كورونا».
اىل ذلك ،اوضحت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائي لها مع اعداد و عناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا
املستجد لغاية الساعة العارشة من ليلة االثني

واملعلن عنها امس الثالثاء-:
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان االصابات موزعة كما ييل :ابو دشري
 ،5ابو غريب  ،12االسكان  ،17االعالم ،3
البياع  ،15التاجي  ،23الحارثية  ،4الحرية
 ،33الخطيب  ،6الدورة  ،21الدولعي ،1
،12
الرحمانية  ،10السيدية
الشالجية  ،2الرشطة الخامسة  ،9الشعلة
 ،36الصالحية  ،1الطارمية  ،6الطوبجي
،4
 ،2العامرية  ،3العطيفية  ،8العالوي
الغزالية  ،11القادسية  ،3الكاظمية ،20
الكرخ  ،3اللطيفية  ،1املحمودية  ،11املعالف
 ،2املنصور  ،6الريموك  ،5جكوك  ،2حي
الرتاث  ،5حي الجهاد  ،20حي الجامعة ،6
حي الخرضاء  ،6حي العدل  ،7حي العامل
 ،20سجن العدالة  ،10سكنة جانب الرصافة
.31
ولفت اىل ان عدد الوفيات :وفاة41/سنة/ذكر/
ابو غريب/العمارات السكنية ،وفاة46/سنة/
/الدوانم/مقاطعة،13
انثى/السويب
وفاة49 /سنة/ذكر/الجعيفر/محلة ،208
وفاة53/سنة/انثى/الرحمانية/محلة،208
وفاة65 /سنة/ذكر/الشعلة/السالميات/
مجاور البانزين خانة ،وفاة58/سنة/ذكر/
الجعيفر/محلة ،208وفاة60/سنة/انثى/
التاجي /سبع البور/الزراعي ،وفاة55/سنة/
وفاة65/سنة/
ذكر/الشعلة/محلة،462
وفاة57/سنة/
انثى/السويب/الزراعي،
انثى/ناحية عويريج/شاخة/2قرب مطحنة
وفاة23/سنة/انثى/الريموك/
االمام،
محلة ،602وفاة40 /سنة/انثى/الدورة/
محلة ،852وفاة48/سنة/انثى/املحمودية/
حي بدر.

جلنة االقتصاد :حجم ديون العراق اخلارجية تقدر بـ  26مليار دوالر

 20 :تريليون دينار حجم االموال
املالية النيابية لـ
احملددة لالقرتاض منها  5تريليونات من اخلارج
الزوراء /حسي فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية،
عن تفاصيل قانون االقرتاض
الداخيل والخارجي واالموال
املحدد املحددة فيه ،وفيما حددت
االسباب املوجبة من ترشيع هذا
القانون ،اكدت لجنة االقتصاد
واالستثمار النيابية ،ان حجم
الديون املرتتبة عىل العراق تقدر
بـ  26مليار دوالر ،محذرة من
تبعات االقرتاض الخارجي عىل
مستقبل العراق االقتصادي.
وقال عضو اللجنة املالية
النائب شريوان مريزا يف حديث
لـ»الزوراء» :ان قانون االقرتاض
الداخيل والخارجي الذي يعتزم
مجلس النواب التصويت عىل
اقراره يف جلسة اليوم االربعاء،
ال يحل محل مرشوع قانون
املوازنة ،وانما وجد من اجل سد
العجز املايل الحاصل يف الرواتب
ونفقات الدولة الرضورية.

واضاف :ان القانون حدد حجم
االموال التي ستقرتضها الحكومة
بواقع  20تريليون دينار ،منها
 5تريليونات من الخارج و15
تريليون دينار من املصارف
املحلية يف الداخل ،الفتا اىل ان
االسباب املوجبة من الترشيع
سد نفقات رواتب املوظفي
واملتقاعدين والنفقات املالية
الرضورية االخرى.
واوضح :ان القانون ال يمكن له
ان يحل محل املوازنة او يكون
عوضا عنها ،مشريا اىل ان هناك
قرار برملاني بالزام الحكومة
بارسال املوازنة اىل الربملان حتى
نهاية الشهر الجاري .
واكد ان هناك ارصار حكومي
بعدم ارسال املوازنة اىل الربملان
السباب منها قلة االشهر للسنة
املالية وقلة االيرادات ،الفتا اىل
ان قانون االقرتاض الداخيل
والخارجي سيخلو من املشاريع

االستثمارية وانما فقط لسد
نفقات الرواتب.
من جهتها ،حذرت عضو لجنة
االقتصاد واالستثمار النائبة
ندى شاكر جودت ،من تبعات
االقرتاض الخارجي عىل مستقبل
االقتصاد العراقي واالجيال
القادمة.
وقالت جودت يف حديث
لـ»الزوراء» :ان حجم الديون
الخارجية املرتتبة عىل العراق
تقدر بـ  26مليار دوالر ،الفتة
اىل ان قانون االقرتاض الخارجي
سيكون فيه تبعات خطرية
عىل الوضع االقتصادي العراقي
وسيكبد االجيال القادمة.
واضافت :ان الحكومة ستقرتض
وفق القانون الجديد  5مليارات
دوالر بمعنى ان حجم الديون
ستبلغ  31مليار دوالر ،وسترتتب
عليها فوائد مالية ،والعراق ليس
باستطاعته تسديد هذه الديون

ما يعني ان قيمتها ستزداد سنويا
وهذه ستكبد االجيال القادمة
وتجعل مستقبل االقتصاد
العراقي عىل املحك.
واشارت اىل االقرتاض الخارجي
يرتتب عليه ايضا رشوط سياسية
من الجهة املقرضة وبالتايل يصبح
االقتصاد العراقي رهينة بيد تلك
الجهات ،داعية اىل عدم اللجوء اىل
االقرتاض الخارجي واللجوء اىل
الحلول الجذرية ملواجهة االزمة
املالية واالقتصادية.
ولفتت اىل ان الحكومة لديها
رؤية اقتصادية من خالل الورقة
االصالحية التي تعتزم تنفيذها
هذه يف حال تطبيقها ستدر
امواال اضافية للدولة نجعل البلد
ال يحتاج اىل االقرتاض الخارجي
وحتى الداخيل ،مبينا انه يمكن
اللجوء اىل االحتياط النقدي لسد
النفقات الحالية كاجراء وقتي
لحي الخروج من االزمة الراهنة.
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اجلزائر ..شظايا كورونا تصيب احلراك الشعيب
الجزائر/األناضول:
تعي�ش الجزائر خال األي�ام األخرة
ع�ى وق�ع دع�وات لع�ودة الح�راك
الش�عبي املطال�ب بالتغي�ر الجذري
للنظام ،وسط جدل بن داعم ورافض
لتل�ك العودة بس�بب الوضع الصحي
الراهن جراء فروس كورونا.
وش�هدت مدن بش�مال الباد خروج
محتج�ن للش�وارع ،لك�ن وس�ط
ضعف التعبئة ،صاحبه�ا مواجهات
مع ق�وات األمن الت�ي تدخلت لفض
التظاهر الذي منعته الس�لطات منذ
ظهور وباء كورونا قبل أشهر.
ومنذ أواخر الش�هر املايض ،ارتفعت
أص�وات ع�ى مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي ،تطال�ب باس�تئناف
مسرات الحراك الشعبي الذي توقف
يف مارس/آذار املايض بعد تفيش وباء
كورونا.
ويف األي�ام القليل�ة املاضي�ة ،روجت
صفحات عى “فيس�بوك” الستئناف
الحراك الشعبي ،بد ًءا من الجمعة 19
يونيو /حزيران الجاري.
وت�م الرتوي�ج له�ذه الدع�وات ع�رب
وس�وم (هاش�تاغات) “التصعي�د
واج�ب وطني” ،و”موعدن�ا الجمعة
( 70من�ذ بداية الحراك يف  22فرباير/
شباط .”)2019
وكتب�ت صفح�ة باس�م “الجزائ�ر
منارة الحراك” ،منش�ورا تقول فيه:
“ه�ل أنتم مس�تعدون؟ قريبا العودة
للشارع أيها األحرار ..العد التنازيل بدأ
قبل استئناف التصعيد”.
وحسب مراسل األناضول ،فقد ميزت
الحرك�ة العادية معظ�م محافظات
الباد يوم الجمعة ،باستثناء ،منطقة
القبائل (رشق العاصمة) التي شهدت
خروج العرشات يف مس�رات رسعان
م�ا انتهت بس�بب ضع�ف التعبئة أو
تدخل قوات األمن.
وي�ربر الداع�ون الس�تئناف الحراك،
دعواته�م للتظاهر ،بالتوقيفات التي
طال�ت نش�طاء خ�ال ف�رتة الحجر
الصحي.
ونظم الناشط السيايس البارز فضيل
بومالة ،وعدد م�ن مرافقيه ،الجمعة
 12يونيو ،وقفة بمحافظة بومرداس
(وسط)
وقال بومالة يف الوقفة“ :لن نرتاجع،
وس�نتطوع لس�جون ه�ذا النظ�ام
تضامن�ا م�ع إخواننا يف الس�جون”،
وفق ما أظهره فيديو مصور ،اطلعت
علي�هاألناض�ول.
غياب التعبئة
وفش�لت ،ه�ذه الدع�وات يف تعبئ�ة
املحتجن بالعاصمة الجزائر الجمعة
امل�ايض ،ورص�د مراس�ل األناضول،
مروحية الرشطة وهي تحوم لدقائق
قليلة فوق سماء وسط املدينة ،لكنها
رسعان ما انسحبت.
ورف�ض الكث�ر م�ن الجزائري�ن
اس�تئناف مس�رات الح�راك ،خوفا
من املساهمة يف نقل وانتشار عدوى
كورونا.
ووج�ه العدي�د م�ن نش�طاء الحراك
طيلة أيام األس�بوع املنقيض ،دعوات

برضورة تأجيل اس�تئناف التظاهر،
بسبب الوضع الصحي.
منع وتوقيفات
وخافا للعاصمة ،ش�هدت محافظتا
بجاية ،وتيزي وزو بمنطقة القبائل،
خروج محتجن يف مسرات الجمعة.
ويف جاي�ة ،منع�ت الرشط�ة انطاق
املس�رة ،وأوقف�ت العدي�د م�ن
املش�اركن ،وسط مناوش�ات ،وفق
الرابطة للجزائرية للدفاع عن حقوق
اإلنسان (مستقلة).
وقالت الرابطة يف بيان عى صفحتها
بفيس�بوك ،إن “متظاهري�ن حاولوا
تنظي�م مس�رات س�لمية ببع�ض
املحافظ�ات بينم�ا قام�ت الرشط�ة
بعرشات التوقيفات”.
وأعلن�ت ع�ن “مناوش�ات وقع�ت يف
بجاي�ة بن املحتج�ن والرشطة التي
اس�تخدمت الغ�از املس�يل للدم�وع
والرصاص املطاطي لتفريقهم”.
من جانبها ،أعلنت تنسيقية املعتقلن
(الت�ي تض�م محام�ن وعائ�ات
موقوف�ن يف الح�راك) ،ع�ن توقيف
عرشات األشخاص بعديد املحافظات،
عى غرار تيزي وزو البويرة (وسط)،
بجاي�ة وس�كيكدة وعناب�ة (رشق)،
مستغانم وتلمسان (غرب).
ويف وقت الح�ق ،أعلنت رابطة الدفاع
ع�ن حقوق اإلنس�ان ،إط�اق رساح
معظم من تم توقيفهم ،لكن يف غياب
أي بي�ان رس�مي م�ن الس�لطات أو
الرشطة حول صحة هذه املعلومات.
وتحظ�ر الجزائ�ر منذ م�ارس/آذار
امل�ايض ،التجمع�ات أو املس�رات
الش�عبية ،بقرار ص�ادر عن املجلس
األعى لألمن بسبب وباء كوروبا.
دعوات للتأجيل
ويف مقاب�ل اآلراء الت�ي حش�دت
الس�تئناف املس�رات ،رف�ض أب�رز
وج�وه الح�راك الش�عبي املعروفون
بمعارضتهم للس�لطة ،فكرة العودة
إىل الش�ارع يف الوقت الراهن بس�بب
استمرار انتشار الوباء.
وقال الناشط السيايس سمر بلعربي
املتواج�د بالس�جن ،يف رس�الة م�ن
زنزانته نرشها محامي�ه عبد الغاني
ب�ادي ،ع�رب صفحته عى فيس�بوك،
األربعاء“ :نرى اليوم أن تأجيل العودة
للمس�رات ه�و عن الص�واب .حتى
يرفع الله هنا هذا الباء والوباء”.
م�ن جانب�ه ،ح�ذر املخت�ص يف علم
االجتم�اع ن�ارص جابي ،م�ن الدعوة
إىل اس�تئناف الحراك الش�عبي يف هذا
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الظرف الصحي.
وكت�ب جاب�ي ع�رب صفحت�ه ع�ى
فيسبوك“ :كل دعوة للمسرات يف هذا
الظ�رف الصحي الخط�ر ،ال تضمن
الحفاظ عل شعبية الحراك ،سلميته
وطابعه الوطني ،مرفوضة”.
ب�دوره ،ح�ذر املحام�ي مصطف�ى
بوش�ايش ،املع�روف بدفاع�ه ع�ن
الس�جناء الذين ت�م اعتقالهم خال
مسرات الحراك الشعبي ،من الترسع
“يف اس�تئناف الحراك يف ظل استمرار
الوباء”.
وقال يف فيديو منش�ور عى صفحته
بفيس�بوك ،اطلعت علي�ه األناضول،
“إن هذا الترسع من ش�أنه أن يفرق
بن الجزائري�ات والجزائرين ويرض
بالحراك املبارك”.
مغامرة أم أجندة؟
الج�دل ل�م يق�ف ع�ن ح�د الرفض
والقب�ول ،ولك�ن وصل األم�ر ظهور
بوادر انقسام بن العديد من النشطاء
املعروف�ن بمش�اركتهم الدائم�ة يف
املسرات التي تنظم كل جمعة.
ودع�ا الطبي�ب س�يف اإلس�ام ب�ن
عطي�ة ،أح�د أب�رز وج�وه الح�راك
الذين ينادون باس�تئناف املظاهرات
إىل تحم�ل مس�ؤولياتهم األخاقي�ة،
وعواق�ب تحوي�ل الح�راك إىل مته�م
بنرش الوباء.
وكتب يف منشور مطول عى صفحته
بفيس�بوك ،أن “دع�وات اس�تئناف
الحراك معظمها يأتي من شخصيات
وتنظيمات مقيمة بالخارج”.
وق�ال إن دع�اة التظاه�ر يف ظ�ل
الوضعي�ة الصحي�ة غ�ر املس�تقرة
بالعاصم�ة الجزائ�ر تحدي�دا،
“سيتملصون من جميع املسؤوليات
ويحملونها للنظام”.
ودع�ا إىل ترجيح الحس�م يف املس�ألة
للداخ�ل (داخل الوطن) عى حس�اب
الخ�ارج ،وإال “نح�ن أم�ام قي�ادات
مته�ورة وانتحارية وفاق�دة للرزانة
والعقانية”.
وكان الرئي�س الجزائ�ري عبد املجيد
تب�ون ،قد أش�ار الجمع�ة املايض ،يف
حوار دوري مع وسائل إعام محلية،
إىل وج�ود مخط�ط جدي�د ل�رضب
استقرار الباد.
وقال تب�ون“ :فش�لت الخط�ة ألف،
ويعمل�ون اآلن ع�ى الخط�ة ب�اء،
وستفش�ل” ،دون أن يح�دد الجهات
الت�ي تعم�ل ع�ى ه�ذه الخط�ط أو
طبيعتها.

إثبات فرنسي جديد على ‘الموت السريري’ للحلف
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ماكرون يتهم احللف األطلسي بالضعف أمام سلوك تركيا
باريس/ميدل ايست اونالين:
اته�م الرئي�س الفرن�ي إيمانوي�ل
ماك�رون االثن�ن ال�دول االوروبي�ة
االعض�اء يف حل�ف ش�مال االطلي
باتخاذ مواقف “ضعيفة وملتبس�ة”
ازاء التح�ركات الرتكي�ة يف البح�ر
املتوس�ط ،خصوص�ا ع�ى س�واحل
ليبيا.
والخميس فتح حلف شمال األطلي
تحقيق�ا ً بع�د بضعة أيام م�ن إدانة
فرنس�ا الس�لوك “العدواني للغاية”
لرتكي�ا ،العض�و أيض�ا يف حل�ف
األطلي ،إزاء فرقاطة فرنس�ية من
ع�داد عملية “إيرين�ي” األوروبية يف
املتوس�ط خ�ال محاولته�ا تفتيش
سفينة شحن يشتبه يف نقلها أسلحة
إىل ليبيا.
وقال ماك�رون إثر محادثات أجراها
م�ع نظ�ره التون�ي قيس س�عيّد
يف اإلليزي�ه “نح�ن ال�دول األوروبية
األعضاء يف الحلف األطلي ،املعنين
يف ه�ذا األم�ر ،نس�لّم بمواقفن�ا
الضعيفة أو امللتبس�ة ،زمام املبادرة
للقوى غر املتعاونة”.
واض�اف “ال أري�د يف غضون عرشة
أش�هر أو عام أو عام�ن أن يصبح
ً
مماث�ا ملا هو عليه
الوض�ع يف ليبيا
حاليا ً يف سوريا”.
وقال الرئيس الفرني ايضا “أحيلكم
اىل ترصيحات�ي نهاية الع�ام الفائت
عن امل�وت الرسي�ري لحلف ش�مال

األطلي .أرى ّ
أن (ما حصل) هو أحد
أبرز اإلثباتات” عى ذل�ك ،معتربا ً ّ
أن
الوضع “ال يمكن تحمّله”.
ويف أواخر العام  2019اعترب ماكرون
ّ
أن الحلف يف حال�ة “موت رسيري”
ّ
بعد هج�وم ش�نه الرئي�س الرتكي
رجب طيب إردوغان يف شمال رشق
س�وريا م�ن دون أي تش�اور م�ع
الحلف�اء واكتفائ�ه بالحصول عى
موافق�ة الرئي�س األمرك�ي دونالد
ترامب.
وكان�ت وزيرة الجيوش الفرنس�ية
فلورانس باريل أثارت ما تعرّضت له
الفرقاطة الفرنس�ية خال اجتماع
ل�وزراء دفاع حلف ش�مال االطلي
األس�بوع املايض ،وق�د أيّدت ثماني
دول أوروبي�ة طل�ب باري�س فت�ح

تحقيق بالواقعة.
وتح� ّدث األمن العام لحلف ش�مال
األطل�ي ين�س س�تولتنربغ ب�ادئ
األم�ر ع�ن “اختاف ب�ن حليفن”
قبل أن يعلن فت�ح تحقيق لتوضيح
مابسات ما حدث.
ويواجه حلف ش�مال األطلي أزمة
ناجمة عن تباينات كبرة يف مواقف
أعضائه.
وتدخل�ت تركي�ا عس�كريا بش�كل
مب�ارش يف ليبي�ا خ�ال األس�ابيع
األخرة بتقديم دعم جوي وأس�لحة
ومرتزقة من س�وريا لدعم حكومة
فائ�ز ال�رساج يف طرابل�س يف ص�د
هجوم اس�تمر أكثر من عام لقوات
الجي�ش الوطن�ي الليب�ي بقي�ادة
خليفة حفرت عى العاصمة.

وق�ال ماك�رون وبج�واره الرئيس
التوني “أتيحت يل الفرصة بالفعل
ألق�ول بوض�وح ش�ديد للرئي�س
(طي�ب) أردوغ�ان إنن�ي أعت�رب أن
تركيا تمارس لعب�ة خطرة يف ليبيا
اليوم تتعارض مع جميع التزاماتها
التي تعهدت به�ا يف مؤتمر برلن”،
يف إش�ارة إىل مؤتمر للس�ام عقد يف
وقت سابق من هذا العام.
وأضاف “لن نتهاون مع الدور الذي
تلعبه تركيا يف ليبيا”.
وضم�ن الدع�م الرتكي فيم�ا يبدو
تأمن العاصمة الليبية وغرب الباد
لحكوم�ة طرابل�س يف وجه الجيش
الوطن�ي الليبي ال�ذي يحظى بدعم
خصوصا من روسيا.
وعندم�ا س�ئل ع�ن إع�ان الرئيس
امل�رصي عب�د الفتاح الس�يي بأن
ل�ه الح�ق يف التدخ�ل يف ليبي�ا ،قال
ماكرون إن قلق الرئيس املرصي له
ما يربره.
وقال ماكرون “لق�د الحظتم القلق
امل�رشوع للرئي�س الس�يي عندما
يرى جن�ودا يصلون إىل حدوده .هذا
موض�وع يخ�ص (منطق�ة البحر)
املتوسط يؤثر علينا ألنه يف ليبيا اليوم
يفر رجال ونساء كل يوم من البؤس
ويأتون إىل أوروبا .هل تعتقدون أننا
يمك�ن أن نرتك تركي�ا لفرتة طويلة
تصدر مقاتلن س�ورين إىل ليبيا يف
ضوء كل ما نعرفه”.

دعت مصر وإثيوبيا والسودان إلى العمل معًا

األمم املتحدة تناشد حلل اخلالف حول سد النهضة
نيويورك /أ .ف .ب:
دع�ت األم�م ّ
املتح�دة كاً من مرص
وإثيوبيا والس�ودان إىل “العمل معا ً”
م�ن أجل ّ
حل الخاف�ات القائمة بن
ّ
ال�دول الث�اث ح�ول س�د النهضة،
امل�رشوع الكهرمائي العم�اق الذي
تبنيه أديس أبابا عى نهر النيل والذي
يثر ّ
توترات إقليمية ش�ديدة وأحيل
ّ
ملفه إىل مجلس األمن الدويل.
وق�ال س�تيفان دوجاري�ك املتح ّدث
باس�م األم�ن الع�ام لألم�م ّ
املتحدة
ّ
“نحض م�رص وإثيوبيا
للصحفي�ن
ً
والس�ودان عى العمل مع�ا لتكثيف
ّ
ح�ل الخاف�ات
الجه�ود م�ن أج�ل
القائمة بالوسائل السلمية”.
وأض�اف “م�ن امله� ّم التأكي�د ع�ى
أهمي�ة إع�ان املب�ادئ لع�ام 2015
بشأن الس ّد ،وقد ّ
أكد هذا اإلعان عى
التعاون القائم عى التفاهم املشرتك
واملنفع�ة املتبادل�ة وحس�ن النيّ�ة
والكس�ب املتبادل ومب�ادئ القانون
الدويل”.وبطل�ب من القاه�رة يعقد
مجل�س األم�ن الدويل ع�رص اإلثنن
اجتماع�ا ً غر رس�مي ع�رب الفيديو

للبح�ث يف الخاف القائ�م بن الدول
الثاث حول س ّد النهضة.
ووفق�ا ً ملصدر دبلوم�ايسّ ،
فإنه من
ّ
املتوقع أن ّ
يتخذ املجلس أي قرار
غر
خال هذه الجلس�ة التي س�تقترص
عى النظر يف الرس�ائل التي أرسلتها
إىل األمم ّ
املتحدة البلدان املعنية بشأن
بواعث قلق كل منها.
والجمعة طلبت القاهرة من مجلس
ّ
“التدخل من أجل تأكيد أهمّية
األمن
مواصلة الدول الثاث ،مرص وإثيوبيا
والس�ودان ،التف�اوض بحس�ن نيّة،
تنفي�ذا ً اللتزاماته�ا وف�ق قواع�د
ّ
التوصل
القان�ون ال�دويل م�ن أج�ل
إىل ّ
حل ع�ادل ومتوازن لقضيّة س� ّد
النهضة اإلثيوبي”.
كذل�ك س�يكون مل�ف س� ّد النهضة
مح�ور اجتم�اع ط�ارئ س�تعقده
جامعة الدول العربية عى مس�توى
وزراء الخارجي�ة الثاث�اء ،بطل�ب
م�ن القاهرة.وكانت الخرطوم دعت
األح�د إىل ّ
تجن�ب التصعي�د يف ه�ذه
القضية ،مش ّددة عى رضورة توقيع
ّ
اتف�اق بن الدول الث�اث قبل رشوع

ّ
الس�د وهو أمر
إثيوبيا يف ملء بحرة
تعتزم أديس أباب�ا القيام به يف األول
من يوليو املقبل.
ّ
وتق�ول إثيوبي�ا ّ
املتوقع
إن الكهرباء
توليدها من س� ّد النهضة الذي تبنيه
ع�ى النيل األزرق له�ا أهمية حيوية
من أج�ل الدف�ع بمش�اريع تنموية
يف البل�د البالغ عدد س�كانه أكثر من
 100مليون نسمة.
إن السد يه ّدد ّ
لكن مرص تقول ّ
ّ
تدفق
مياه الني�ل التي ينب�ع معظمها من

الني�ل األزرق وق�د تك�ون تداعيات�ه
مدمّ �رة ع�ى اقتصاده�ا ومواردها
املائية والغذائية.
وبدأت إثيوبيا يف  2011بناء الس ّد الذي
ّ
يتوقع عن�د االنتهاء من�ه أن يصبح
ّ
أكرب سد كهرمائي يف أفريقيا.
ّ
وتعث�رت املفاوض�ات ب�ن م�رص
والس�ودان وإثيوبي�ا ح�ول الس�د.
ّ
التوصل إىل
وفش�لت الدول الث�اث يف
ّ
اتفاق يف ما بينها ،وال سيّما عى آليّة
تقاسم املياه.

مسلمو اإليغور :ترامب توقف عن معاقبة الصني من أجل صفقة جتارية
لندن/بي .بي .سي:
ق�ال الرئيس دونالد ترامب إنه لم يفرض
عقوبات أك�رب عى املس�ؤولن الصينين
العتقاله�م املس�لمن يف ش�ينجيانغ ألنه
كان “وسط صفقة تجارية”.
وقال ترام�ب ملوقع أكس�يوس اإلخباري
ّ
إن تحقي�ق صفقة “عظيمة” يعني أنه ال
يستطيع فرض “عقوبات إضافية”.
واحتجزت الصن نحو مليون من اإليغور
واملجموعات العرقية األخرى يف مخيمات
يف ش�ينجيانغ لتعليمهم وعقابهم ،لكنها
تنفي إساءة معاملتهم.
ونش�أت املش�كلة بع�د مزاعم ج�اءت يف
مذكرات نرشت لجون بولتون مستش�ار
األمن القومي السابق لرتامب.
وق�ال بولتون يف مذكرات�ه إنه خال قمة
أقيم�ت الع�ام امل�ايض ،أعط�ى ترام�ب
الرئي�س الصين�ي يش جن بين�غ الضوء
األخ�رض لبن�اء املعس�كرات يف منطقت�ه
الغربية ،حيث ق�ال الرئيس األمريكي ّ
إن
ذلك “هو بالضب�ط اليشء الصحيح الذي
ينبغي فعله” .ونفى ترامب هذا االدعاء.
ماذا قال ترامب ألكسيوس؟
جاءت تعليقات الرئيس يف مقابلة أجريت
ي�وم الجمع�ة امل�ايض ونرشه�ا موق�ع
األخبار األمريكي يوم األحد.
ويقول أكس�يوس إنه عندما ُ
سئل ترامب
ع�ن س�بب تأجيل�ه ف�رض املزي�د م�ن
العقوبات عى مس�ؤويل الحزب الشيوعي
حول قضية املخيمات ،قال“ :حسناً ،كنا
يف منتصف صفقة تجارية كبرة”.
وأض�اف“ :وعندم�ا تك�ون يف منتص�ف

املفاوضات ث ّم فجأة تبدأ بفرض عقوبات
إضافي�ة -لقد فعلنا الكث�ر .لقد وضعت
تعريفات عى الصن وهي أسوأ بكثر من
أي عقوبة يمكن أن تفكر فيها”.
وفرضت الواليات املتح�دة تعريفات عى
الس�لع الصيني�ة تق�در بأكثر م�ن 360
ملي�ار دوالر ،كج�زء م�ن ح�رب تجارية
قاس�ية .ور ّدت الص�ن بتعريف�ات ع�ى
سلع قيمتها أكثر من  110مليارات دوالر
من املنتجات األمريكية قبل توقيع اتفاق
“املرحلة األوىل” يف يناير/كانون الثاني.

ولدى س�ؤاله عن س�بب عدم استخدامه
لقان�ون ماغنيتس�كي ،ال�ذي أق�ره
الكونغ�رس يف ع�ام  2016ملواجه�ة
انتهاكات حقوق اإلنسان ،قال ترامب “ال
أحد تحدث عن�ه فيما يتعلق بالصن عى
وجه التحديد”.
كما ضغط أكس�يوس عى ترامب بش�أن
ادعاء بولتون ،مستش�ار األم�ن القومي
الس�ابق له ،بالقول إنه طلب من الرئيس
الصيني مس�اعدته يف إعادة انتخابه عرب
رشاء املنتج�ات الزراعي�ة م�ن املزارعن

األمريكين.
وأجاب ترامب“ :ال ،عى اإلطاق .ما قلته
لجميع األش�خاص الذين نتعامل معهم،
وليس فقط الرئيس يش ،أنني أريدهم أن
يتعاملوا مع ه�ذا البلد .ما هو جيّد للباد
جيّد بالنسبة يل”.
ّ
“لكنني ال أتجول قائاً :ساعدني
وأضاف:
يفانتخاب�ي.مل�اذاأق�ولذل�ك؟”.
بماذا تتهم الصن يف شينجيانغ؟
يقول ناشطون ّ
إن الصن تحاول تطويع
الجماعات العرقية املسلمة بالقوة بتدمر

ثقافتها وحظر ممارساتها.
بينم�ا الص�ن تق�ول ّ
إن املعس�كرات يف
منطقة الحكم الذاتي هي مراكز تعليمية
مهنية تستهدف التطرف اإلسامي.
وذك�ر تقري�ر يف م�ارس/آذار ّ
أنه ت� ّم نقل
ع�رشات اآلالف م�ن اإليغ�ور إىل خ�ارج
ش�ينجيانغ للعم�ل يف مصان�ع يف أنح�اء
الصن.
وقالت وسائل إعام صينية رسمية ّ
إن أي
نقل للعمالة كان طوعيا ً.
وأعل�ن الرئي�س ترام�ب علن�ا ً وبرصاحة،
الحقيقة التي ظلت تسبب ضيقا لدى نواب
يف الكونغرس ومس�ؤولن آخرين يف اإلدارة
األمريكية ،خال العامن املاضين.
يف خري�ف ع�ام  ، 2018كان�ت الوالي�ات
املتح�دة عى وش�ك ف�رض عقوبات عى
كب�ار املس�ؤولن والكيان�ات الصيني�ة
املتورطن بمعسكرات االعتقال الجماعي
ملسلمي اإليغور .وبطلب نادر من الحزبن
م�ن املرشع�ن ،أع�رب مس�ؤولون م�ن
وزارة الخارجية ومجل�س األمن القومي
ع�ن دعمهم لهذا الط�رح .ولكن كما قال
ترامب ،ت ّم وض�ع الفكرة عى الرف حتى
ال تتع�رض محادثات التج�ارة مع بكن
للخطر.
ويف مايو/أي�ار م�ن هذا الع�ام ،وبعد عدة
أش�هر من إبرام املرحلة األوىل من الصفقة
التجاري�ة ،ص�وّت الكونغ�رس بأغلبي�ة
س�احقة لصال�ح مرشوع قان�ون لحماية
الحقوق اإلنس�انية ملس�لمي اإليغور .وعى
أن ترامب ّ
الرغ�م م�ن ّ
وق�ع يف النهاية عى
القان�ون ،إال أنه لم يتضح بع�د ما إذا كان
سيترصف حيال ذلك.

ووقع ترامب معاهدة اقتصادية تاريخية
م�ع الص�ن قي�ل إنه�ا س�تكون ركيزة
ّ
ولك�ن التوترات
لحمل�ة إع�ادة انتخابه،
بش�أن ف�روس كورون�ا يمك�ن أن ّ
تغر
الحس�ابات .وأش�ارت اإلدارة إىل أنه�ا قد
تعاق�ب بك�ن ع�ى التس�رت ع�ى تفيش
الفروس ،ونددت بقانونها األمني الجديد
ال�ذي يحكم هونغ كونغ .ويعترب الغضب
تجاه الصن اآلن قضية انتخابية رئيسية
وق�د يؤثر ذلك عى أي إجراء بش�أن قمع
مسلمي اإليغور.
م�ا الخط�وات الت�ي اتخذته�ا الوالي�ات
املتحدة؟
تعرض�ت إدارة ترام�ب لانتق�ادات لعدم
اس�تهداف الصن بش�كل أكث�ر رصاحة
بشأن حقوق اإلنسان.
ومع ذلك ،انتقد بعض املسؤولن يف اإلدارة
بع�ض معاملة الص�ن ملس�لمي اإليغور
بشكل علني.
ووجهت وزارة الخارجية للصن اتهامات
بالتعذيب وس�وء املعامل�ة .وفرضت ،إىل
جانب وزارة التجارة ،بعض العقوبات عى
املسؤولن الصينين بشأن شينجيانغ.
وهن�اك بع�ض القي�ود املفروض�ة ع�ى
االس�تراد عى الرشكات الصينية وحظر
التأشرات عى بعض املسؤولن الصينين
وبع�ض الحظر عى الس�لع التي ينتجها
عمال يعملون قرسا.
ووق�ع الرئي�س األمريك�ي ي�وم األربعاء
املايض ع�ى ترشيع يجيز فرض عقوبات
أمريكية ضد املس�ؤولن الصينين بسبب
شينجيانغ ،لكنه يقول إنه سيقرر الحقا ً
توقيت تفعيلها.
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أمين :جيب عدم اإلفصاح عن موعد ومكان
أية عملية عسكرية
بغداد /الزوراء:
بني الخبري األمني ،امري عبد املنعم
الساعدي ،ان عنارص داعش اإلرهابي
تختبئ بني سكان املناطق والقرى التي
تحدث فيها عمليات عسكرية ،مشددا عىل
رضورة عدم اإلفصاح عن أية معلومات
بشأن توقيت وموعد انطالق أية عمليات
امنية.
وقال الساعدي ،يف ترصيح صحفي :ان
“العمليات العسكرية غالبا مايتم خاللها
العثور عىل اعتدة وعجالت ومضافات
إرهابية يف املناطق التي تجري فيها تلك
العمليات”.

وأضاف ان “عمليات االعتقال وقتل
اإلرهابيني تحدث بنسبة قليلة جدا خالل
العمليات العسكرية بسبب علم اإلرهابيني
بموعد وتوقيت انطالق العمليات” ،الفتا
اىل ان “العنارص اإلرهابية تجد مالذات
امنة لها وتنترش وسط سكان القرى
واالرياف واملناطق السكنية”.
وشدد عىل رضورة «عدم اإلفصاح عن
أية عمليات عسكرية وخاصة مايتعلق
بالزمان واملكان ،وتنفيذها بشكل مباغت
بشكل اليتيح لتلك العنارص االجرامية
الهروب والتغلغل وسط سكان املناطق
والقرى”.

األزمة النيابية تعلن “دعما مشروطا”
إلعادة فرض احلظر الشامل
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وفرت دعما ماليا لست حمافظات بإطار مواجهة الفريوس

الصحة :فحوصات «كورونا» جترى يف املختربات احلكومية حصراً
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الصحة أن فحوصات الكشف عن
فريوس كورونا تجرى داخل مختربين حكوميني
حرصاً ،وفيما أشارت اىل أن الوزارة تتعرض إىل
هجوم كبري يهدف إىل انهيار املنظومة الصحية،
أعلنت توفري دعم مايل لدوائر الصحة يف ست
محافظات بإطار مواجهة كورونا.
وقال وزير الصحة ،حسن التميمي ،امس
الثالثاء :إن «ارتفاع النسب يف اإلصابات خالل
األيام املاضية جاء نتيجة لتكثيف الفحوصات
من قبل الوزارة ،حيث إن الفحوصات املعمولة
يف اليوم الواحد يعادل شهرا إىل ثالثة أشهر
من الفحوصات املتخذة قبل شهر نيسان
املايض».
وأضاف أن «من بني األسباب األخرى التي أدت
إىل ارتفاع نسب اإلصابة ،عدم التزام املواطنني
بالتعليمات الصادرة من خلية األزمة» ،مشريا
إىل أن «ارصار املواطنني عىل الخروج يف سبيل
توفري لقمة العيش ،أدى إىل دراسة تطبيق حظر
التجوال الجزئي ضمن إجراءات صارمة».

نّ
وبني أن «الوزارة قدمت خدمات وقائية وعالجية،
باإلضافة إىل التعليمات الوقائية كرضورة التباعد
الجسدي ولبس الكمامات وغريها» ،داعيا
املواطنني إىل «اعتبارها من األولويات األساسية،

وأن التهاون يف تطبيق التعليمات يؤدي إىل تعرض
حياة املواطنني وعائالتهم للخطر».
وأشار إىل أن «نسبة الوفيات بالعراق تبلغ (٢٧
لكل مليون) مقارنة بـ ( ٢٥٠لكل مليون) عامليا

وهذه نسبة جيدة» ،الفتا إىل أن «الوزارة تتعرض
إىل هجوم كبري من قبل رواد مواقع التواصل
االجتماعي والهادفة إىل انهيار املنظومة الصحية
السيما وأنها خط الصد األول وقدمت شهداء
ومصابني من خرية مالكاتها».
وأوضح التميمي أن «الفحوصات للكشف عن
فريوس كورونا تجرى داخل مختربات حكومية
حرصا مرخصة من قبلها ،وال يمكن للمؤسسات
األهلية أن تجريها ،حيث تم إغالق عدد كبري من
املختربات املخالفة».
بينما أعلنت وزارة الصحة ،امس الثالثاء ،توفري
دعم مايل لدوائر الصحة يف ست محافظات بإطار
مواجهة كورونا.
وذكرت الوزارة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،إنها «دعمت دوائر الصحة يف دياىل وذي قار
وميسان والرصافة وواسط والبرصة باملبالغ
املالية الالزمة».
وأضافت أن «هذا الدعم يأتي لغرض تجهيز
املستشفيات املنفذة من قبل العتبة الحسينية
واملخصصة للمصابني بفريوس كورونا».

أعلنت ضبط أعتدة وقنابر هاون وتفكيك عبوات وتدمري مضافات

العمليات املشرتكة« :أبطال العراق الثالثة» مستمرة حتى حتقيق أهدافها
بغداد /الزوراء:
اكد عضو خلية االزمة النيابية النائب ،عبد الخالق العزاوي ،الثالثاء ،دعم قرار اعادة
فرض الحظر الشامل يف البالد يف حال توفر رشط واحد ،فيما أشار إىل أن املؤسسات
الصحية باتت يف وضع حرج.
وقال العزاوي ،يف ترصيح صحفي :إن “ارتفاع وترية االصابات اليومية بفريوس كورونا
والتي بلغت يوم االمس اكثر من  ١8٠٠اصابة امر يف غاية الخطورة ونتابعه عىل مدار
الساعة مع وزارة الصحة ،خاصة وان املؤسسات الصحية اصحبت يف وضع حرج نتجية
االعداد الكبرية املتدفقة ملراكز الحجر يف بغداد وبقية املحافظات ،ناهيك عن الضغط
القايس عىل مختربات الصحة يف ظل وجود االف املسحات يوميا”.
واضاف العزاوي ان “خلية االزمة ستدعم قرار اعادة فرض الحظر الشامل يف البالد
كخطوة اخرية يف مواجهة ارتفاع االصابات اذا طبق عىل وفق االليات املعتمدة من خالل
تحقيقه لهدف التباعد املجتمعي وعدم خرقه او غض النظر عن اي تجمعات” .مبينا
ان “الوضع يتطلب اجراءات حاسمة لتقليل معدالت االصابة وانتشار الفريوس ،خاصة
وان معدالت الوفيات آخذ باالرتفاع ،خاصة يف االيام االخرية”.
وتفرض خلية االزمة الحكومية حالة حظر جزئي يف البالد ملدة  4ايام يف االيام ثم تليها ٣
ايام بحظر شامل ،لكن اليطبق عىل وفق املعايري املطلوبة ،خاصة التباعد االجتماعي.

املصادقة على قرارات جديدة لالعرتاف
خبرجيي الرتبوية املفتوحة
بغداد /الزوراء:
زفت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
برشى سارة اىل جميع خريجي وطلبة
كليات الرتبية املفتوحة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن « وزير التعليم العايل ،نبيل

كاظم عبد الصاحب ،صادق عىل توصيات
وقرارات جديدة تخص املعايري والضوابط
لالعرتاف بخريجي الكلية الرتبوية
املفتوحة حسب السياقات املعمول بها،
وبكتاب رسمي تم توجيه اىل وزارة الرتبية
لغرض التنسيق».

اعتقال ”إرهابي خطري“ يف قاطع داقوق
بكركوك

بغداد /الزوراء:
أشادت قيادة العمليات املشرتكة،
امس الثالثاء ،بنتائج اليوم األول
من عمليات ابطال العراق نرص
السيادة الثالثة ،فيما أكد أن
العمليات مستمرة لحني تحقيق
األهداف املرسمومة لها.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن”
قيادة العمليات املشرتكة عقدت
اجتماعا مع قادة الحشد الشعبي
والقادة األمنيني ملتابعة سري
عمليات أبطال العراق نرص السيادة
الثالثة” لتنسيق العمل املشرتك بني
القطعات كافة.
وأضاف البيان ان “العمليات
املشرتكة اكدت عىل استمرار

العمليات لحني تحقيق األهداف
املرسمومة لها ،كما أشادت
بالنتائج املتحققة يف اليوم األول من
العمليات”.
ويف السياق نفسه ،دمر الحشد
الشعبي والجيش ،امس الثالثاء،
مضافة لعنارص داعش تحوي 8٥
فنبلة هاون وعجلة معدة للتفخيخ
يف صحراء االنبار.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن
“قوة مشرتكة من الجيش وفوج
البغدادي الثاني وفوج البوعساف
وفوج فرسان الصحراء وفوج
الجغايفة حشد االنبار رشعوا
صباح اليوم بعملية أمنية يف عمق
الصحراء”.

وأضاف البيان أن “العملية اسفرت
عن العثور عىل مضافة لداعش يف
احد كهوف وادي حوران يف داخلها
 8٥قذيفة هاون  ١٢٠و ٣٣قذيفة
هاون  ٦٠مع هاون عدد  ٢عيار
 ١٢٠وهاون عدد  ١عيار  ٦٠وعجلة
بيك اب معدة للتفخيخ”.
بينما دمرت قوة من اللواء  ١٦يف
الحشد الشعبي ،امس الثالثاء ،ثالث
مضافات لداعش وفككت عبوتني
ناسفتني رشق صالح الدين.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة
من اللواء  ١٦يف الحشد الشعبي
التي تشارك بتنفيذ عمليات أبطال
العراق نرص السيادة الثالثة دمرت
ثالث مضافات بالكامل لعنارص

أعلنت إطالق خطة خدمية األسبوع املقبل

الديوانية تنجز  %65من فرز األراضي لتوزيعها
بني عوائل الشهداء
أمانة بغداد ترفع احلواجز الكونكريتية

بغداد /الزوراء:
أكد محافظ الديوانية زهري الشعالن ،امس الثالثاء،
إنجاز أكثر من  %٦٠من قطع األرايض التي تم
تخصيصها لعوائل الشهداء والجرحى القوات
األمنية والحشد الشعبي.وقال الشعالن ،يف ترصيح
صحفي :إن “العمل يجري حاليا عن انجاز توزيع
وجبة جديدة من قطع األرايض داخل مركز مدينة
الديوانية وبعض االقضية والنواحي خالل األسابيع
القليلة القادمة”.وأضاف أن “الفرتة املاضية

شهدت توزيع نسبة  %٦٠من قطع األرايض وعىل
مختلف الرشائح ،السيما رشيحة عوائل الشهداء
يف القوات األمنية والحشد الشعبي”.
واوضخ الشعالن أن “األرايض تشمل فئات عوائل
الشهداء والجرحى والرشائح التعليمية والسجناء
السياسيني وغريها من الرشائح األخرى” .داعيا
الراغبني بالحصول عىل قطع اراض يف مركز
املحافظة واالقضية ونواحي الديوانية إىل “مراجعة
مقر البلديات لغرض إكمال إجراءات التخصيص”.

بغداد /الزوراء:
افاد قائد محور الشمال للحشد الشعبي يف كركوك ،امس الثالثاء ،بالقبض عىل ارهابي
من تنظيم داعش مشارك بعمليات قتل وخطف وتفجري.
وقال ،ابو رضا النجار ،يف ترصيح صحفي :إن قواته القت القبض عىل ارهابي داعيش
”خطري“ يف قاطع داقوق جنوبي كركوك من قبل استخبارات قيادته وعىل وفق معلومات
دقيقة .مشريا ً اىل أن «اكثر من شهر ونحن نراقب الداعيش الخطر وبعد املراقبة واملتابعة
الجادة استطعنا ان نقبض عليه».
واوضح قائد محور الشمال للحشد الشعبي :أن املقبوض عليه «هو احد الدواعش
مشارك بعمليات ارهابية كبرية بقتل وخطف االبرياء والقوات االمنية وزرع عبوات
ناسفة ضد القوات االمنية واملواطنيني يف اطراف كركوك ونواحيها».

أشارت اىل قرب إطالق بوابات النفاذ الضوئي

االتصاالت« :الصدمة» حققت نتائج مهمة وكشفت عن متنفذين بالتهريب
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير االتصاالت ،أركان شهاب أحمد،
امس الثالثاء ،تحقيق نتائج مهمة يف «عمليات
الصدمة» التي انطلقت مؤخراً ،فيما اشار اىل
ان إكمال بوابات النفاذ الضوئي املزمع االعالن
عنها خالل االسبوع املقبل.
وقال أحمد إن «هناك عمليات تهريب لسعات
االنرتنت تحدث من خالل الكابل الضوئي
واملايكرويف ،وهي سعات غري قانونية
باعتبار أنها لم تمر عرب بوابات النفاذ التابعة
للرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية التابعة
للوزارة ،والتي تدار من قبل رشكة السالمة
العامة ،ولم تخضع للرسوم ،وقد تسبب
خروقات أمنية ،لكونها غريبة عن منظومة
االتصاالت».
وأشار وزير االتصاالت ،إىل أن «العملية الواسعة
التي انطلقت بتوجيه من رئيس الوزراء
حققت نتائج مهمة» ،مبينا ً أنه «سيجري
الكشف عن تورط أشخاص وجهات متنفذة
بعمليات التهريب بعد انتهاء األجهزة االمنية
من تحليل املعلومات من خالل السريفرات
التي تمت مصادرتها».
ولفت احمد أن «العملية ما زالت مستمرة

داعش ،وفككت عبوتني ناسفتني
يف منطقة دراويش قاطع الزركة
رشق محافظة صالح الدين”.
وبارشت قطعات الحشد الشعبي
والقوات االٔمنية ،صباح امس
الثالثاء ،باليوم الثاني من عمليات
أبطال العراق نرص السيادة الثالثة”
لتفتيش وتأمني املناطق الرابطة
رشق صالح الدين بغرب دياىل
وجنوب غرب كركوك.
أما اللواء  ٢٢للحشد الشعبي،
فقد عثر ،امس الثالثاء ،عىل عدة
مضافات لداعش يف وادي العظيم يف
دياىل تحوي اعتدة وعبوات ناسفة
وبزات عسكرية.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن

“ضمن عمليات ابطال العراق نرص
السيادة الثالثة انطلقت قطعات
اللواء لليوم الثاني نحو أهدافها
املرسومة يف وادي العظيم يف دياىل”.
وأضاف البيان أنه “تم العثور
عىل عدة مضافات لداعش تحوي
صناديق عتاد ألسلحة متوسطة
ومواد تدخل يف صناعة العبوات
الناسفة وبزات عسكرية ومواد
غذائية لالرهابيني”.
وأوضح أن “وادي العظيم تعد
من املناطق الخطرة نظرا لوعورة
املنطقة وتضاريسها املعقدة “،
الفتا اىل ان “عمليات ابطال العراق
مستمرة حتى تحقيق اهدافها
املرسومة وتجفيف منابع االرهاب
يف تلك املناطق”.

حتى اآلن لحني ايقاف عمليات التهريب بشكل
كامل ،ولحني إكمال بوابات النفاذ الضوئي
املزمع االعالن عنها خالل االسبوع املقبل ،بعد
استحصال املوافقات االصولية لالعالن عن
تلك البوابات ،التي ستغني بدورها عن تنفيذ
عمليات مشابهة لعملية الصدمة مستقبال،
اضافة اىل أن الوزارة ستتخذ اجراءات مهمة

للحد من تهريب السعات بصورة غري قانونية،
فضال عن قرب إجراء تعديل لتلك السعات
وأسعارها داخل العراق ،بهدف إحداث فارق
تجاري قليل ،وهناك خطوات أخرى ستعمل
عليها الوزارة مستقبال للنهوض بهذا القطاع
املهم».
ودعا الوزير «الرشكات العاملة يف قطاع

االتصاالت واالنرتنت إىل مراجعة عملها
والتوقف عن رشاء تلك السعات غري القانونية،
وأن تكون داعمة لعمليات الصدمة ،وأن تقوم
بإبالغ وزارة االتصاالت عن أي عملية تهريب
للسعات ،لكي يتم كشفها ومكافحتها
للحفاظ عىل االمن الوطني واالقتصاد
العراقي» ،موضحا ً أن «هناك اجتماعات قريبة
ستعقد مع تلك الرشكات لوضع الخطوات
الكفيلة بايقاف أي عمليات لتهريب سعات
االنرتنت».
وأردف أحمد أن «العمليات انطلقت بدعم
وتعاون وتنسيق مشرتك مع جهازي املخابرات
واالمن الوطني وهيئة االعالم واالتصاالت
وقوات الرد الرسيع (وزارة الداخلية) ،للكشف
عن مواقع وأبراج ُ
وعقد ومنظومات تهريب
سعات االنرتنت يف أربع محافظات ،هي (دياىل
واملوصل وكركوك وصالح الدين)» .مبينا ً أن
«عمليات الصدمة بدأت يف محافظة دياىل
برئاسة وزير االتصاالت ،وبتعاون كبري بني
جميع الجهات يف بعض املناطق ،والجهات
االمنية املختصة التي قامت بدورها بتغطية
الجانب االمني للوصول اىل املهربني الحقيقيني،
لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون».

عن جسر األحرار

بغداد /الزوراء:
ْ
نفذت أمانة بغداد حملة تنظيف لجرس االحرار وسط العاصمة بعد رفع الكتل الكونكريتية منه،
بعد ان كان مغلقا ً بسبب صدامات شهدها الجرس قبل أشهر أثر صدامات بني القوات األمنية
ومتظاهرين بعد تظاهرات ترشين األول املايض التي شهدتها العاصمة بغداد وعدة محافظات.
وقال مدير العالقات واالعالم يف االمانة ،حكيم عبد الزهرة ،يف ترصيح صحفي :إن مالكات االمانة
نفذت حملة تنظيف شاملة لجرس االحرار وسط العاصمة ،بعد ان تم رفع الكتل الكونكريتية
املوضوعة عىل جانبيه من قبل القوات االمنية».من جانب اخر ،اشار اىل :ان املالكات البلدية
املختصة يف قسم املعامل البلدي وبالتنسيق مع القوات االمنية هناك ،قامت بفتح شارع الولداية
ضمن محلة  ٧8٣يف منطقة املعامل رشق بغداد واملسمى شعبيا بالشارع الثاني ،والذي ،كان
مغلقا منذ العام  . ٢٠٠٣منوها اىل :ان اعمال الفتح للشارع الذي يعد احد مداخل املنطقة الرئيسة،
رافقته حملة تنظيف وتأهيل كاملة نفذتها املالكات الخدمية يف القاطع.من جانب اخر ،اعلنت
امانة بغداد ،امس الثالثاء ،عن اطالق خطة خدمية االسبوع املقبل.وقالت االمانة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،إنها اعدت «خطة خدمية كبرية ستنطلق مطلع االسبوع املقبل وتتمثل
باختيار  ٣محالت سكنية من كل دائرة بلدية لتجري عليها اعماال خدمية مكثفة تتضمن اعمال
نظافة ومجاري وصيانة للطرق وزراعة ،وغريها من االعمال املختلفة ،وبمتابعة مبارشة من قبل
دائرة التخطيط واملتابعة ومكتب امني بغداد التي ستعمل عىل تقييم عمل كل دائرة اسبوعياً».

اإلطاحة بـ 12إرهابيا يف نينوى
وصالح الدين
بغداد /الزوراء:
ألقت مفارز وكالة االستخبارات يف وزارة
الداخلية ،امس الثالثاء ،القبض عىل ١٢
إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظتي
نينوى وصالح الدين.وذكر بيان لوزارة
الداخلية تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن
“مفارز وكالة االستخبارات ألقت القبض
عىل  ٧مطلوبني ،وفقا ألحكام املادة 4
إرهاب ،وذلك النتمائهم إىل عصابات داعش
اإلرهابية”.وأضاف البيان أنه “ومن خالل
التحقيقات األولية اعرتفوا بانتمائهم
لتلك العصابات اإلجرامية ،واشرتاكهم
بعدة عمليات إرهابية ضد القوات األمنية،
فضال عن تهجري املواطنني ،وقد تم تدوين

أقوالهم وإحالتهم للقضاء إلكمال أوراقهم
التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل” .ألقت
مفارز وكالة االستخبارات ،امس الثالثاء،
القبض عىل  ٥إرهابيني يف صالح الدين.
وذكرت الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «مفارز وكالة االستخبارات
يف وزارة الداخلية القت القبض عىل ٥
إرهابيني بمناطق متفرقة من محافظة
صالح الدين ،مطلوبني عىل وفق أحكام
املادة  4إرهاب النتمائهم اىل عصابات
داعش اإلرهابية صادرة بحقهم أوامر
قبض قضائية».واضافت« :تم تدوين
أقوالهم وإحالتهم للقضاء إلكمال أوراقهم
التحقيقية».
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ارتفاع مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االس�عار يف س�وق
الع�راق ل�اوراق املالي�ة ،ام�س
الثاث�اء ،مرتفع�ا بنس�بة
(.)0.37%
وجاءت مؤرشات التداول لس�وق
الع�راق ل�أوراق املالي�ة لي�وم
امس كما ي�ي :بلغ عدد االس�هم
()711.988.726
املتداول�ة
س�هما ،بينما بلغت قيمة االسهم
( )774.556.314دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عارISX 60
يف جلس�ة ام�س ع�ى ()432.43
نقطة مرتفعا بنس�بة ()0.37%
ع�ن اغاقه يف الجلس�ة الس�ابقة
البالغ ( )430.83نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم ( )25رشك�ة
من اص�ل ( )104رشك�ة مدرجة
يف الس�وق ،واصبح عدد الرشكات
املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق

املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليمات
االفصاح املايل ( )22رشكة.
وبل�غ عدد االس�هم املش�راة من
املس�تثمرين غ�ر العراقي�ن يف
الس�وق النظام�ي ( )113مليون
س�هم بقيمة بلغ�ت ( )64مليون
دين�ار م�ن خ�ال تنفي�ذ ()31
صفقة عى اسهم اربع رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباعة
م�ن املس�تثمرين غ�ر العراقين
يف الس�وق النظامي ( )14مليون
س�هم بقيمة بلغ�ت ( )45مليون
دينار من خ�ال تنفيذ  34صفقة
عى اسهم رشكتن.
وبل�غ عدد االس�هم املش�راة من
املس�تثمرين غ�ر العراقي�ن يف
الس�وق الثاني ( )200الف س�هم
بقيم�ة بلغت ( )76ملي�ون دينار
م�ن خال تنفي�ذ صفق�ة واحدة
عى اسهم رشكة واحدة.
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املالية النيابية :االقرتاض ضريبة مؤجلة تدفعها األجيال املقبلة
بغداد /الزوراء:
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ان
االق�راض رضيب�ة مؤجل�ة تدفعه�ا
االجي�ال القادم�ة ،فيم�ا كش�ف عن
بدائل تغني عن اللجوء اىل االقراض.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة ،احم�د
حمه رش�يد ،امس الثاث�اء ،يف حديث
صحف�ي :ان «هن�اك فق�رة ادرج�ت
باالتف�اق ب�ن اللجن�ة املالي�ة ووزير
املالي�ة لتأم�ن روات�ب حرك�ة املاك
واملعين�ن الج�دد ،واذا ما حصلنا عى
الق�رض فالروات�ب مؤمن�ة ،لكن هل
س�نحصل عى الق�رض الخارجي او
الداخي» ،مبينا ً « أنا اشك يف الحصول
عى القرض الخارجي».
وأضاف انه «كل ما هنالك نحصل عى
القرض الداخي وهذا يؤثر عى السيولة
النقدية يف الس�وق ،وال يعالج القضية
من اساس�ها ،وبالنس�بة يل شخصيا ً
لن اصوت عى قانون االقراض النني

لست مؤمنا بالقانون».
وب�ن انه «بالنس�بة للقروض يف حال
خصصت لاستهاك فستكون رضيبة
مؤجل�ة تدفعها االجي�ال القادمة وال
يمكن االس�تفادة منها» ،موضحا ً ان
«هناك مصادر اخرى يمكن االستفادة
منها بدال عن االقراض».
وتاب�ع ان�ه «م�ن ب�ن املص�ادر هي
االموال املوجودة لدى رشكات الهاتف
النق�ال والتي تدي�ن للحكومة بمبالغ
كبرة جداً ،وحتى اآلن مسكوت عنها،
اضاف�ة اىل الروات�ب املزدوج�ة الت�ي
يمكن أن نقلص منه�ا ،وال نحتاج اىل
االقراض».
واش�ار اىل ان «االق�راض ال يؤدي اىل
حل ،ويف حال اقرضنا لشهر تموز ماذا
س�نفعل لاشهر القادمة مع توقعات
بعدم ارتفاع اسعار النفط حتى نهاية
الس�نة ،وبالتايل نحت�اج اىل معالجات
اخرى بدال من ان نقرض».

خبري :األموال املهدورة باملنافذ منذ  2003تقدر بنحو  100مليار دوالر
بغداد /الزوراء:
اكد الخبر االقتص�ادي ،عبد الرحمن
املش�هداني ،امس الثاثاء ،ان األموال
امله�دورة باملناف�ذ الحدودي�ة من�ذ
 2003ولغاي�ة اآلن تق�در بنحو 100
ملي�ار دوالر ،مبين�ا ان م�ا بن  5و6
منافذ حدودية مع إيران تفقد الدولة
السيطرة عليها بعد السادسة مساء.
وقال املشهداني ،يف ترصيح صحفي:
ان «االي�رادات الحدودية للدولة يمكن
أن تضمد جزءا كب�را من أزمة الباد
الحالية ،حيث تش�كل م�ع الرضائب
والرس�وم الجمركية الجزء األهم من
اإليرادات غر النفطية يف العراق».
مبين�ا ان «الع�راق يمتل�ك نح�و 22

الكشف عن حتركات برملانية
لتعديل قانون االستثمار احلالي

بغداد /الزوراء:
كشفت عضو لجنة االقتصاد
واالس�تثمار النيابي�ة ،ميادة
نج�ار ،ام�س الثاث�اء ،ع�ن
وجود نية لدى لجنتها لتعديل
قان�ون االس�تثمار لتش�جيع
املستثمرين األجانب واملحلين
االستثمار داخل العراق.
وقال�ت نج�ار ،يف ترصي�ح

صحفي :إن “قانون االستثمار
الحايل طارد للمستثمر ،فضا
عن الروت�ن القاتل يف ترويج
معامات االستثمار”.
وأضاف�ت أن لجنتها “عازمة
خ�ال الجلس�ات القادم�ة
عى تعديل قانون االس�تثمار
لتشجيع املس�تثمرين اإلتيان
إىل العراق”.
وأش�ارت إىل أن “هن�اك
آالف العراقي�ن م�ن رج�ال
األعم�ال واملس�تثمرين خارج
الباد هرب�وا بس�بب الروتن
والفس�اد” ،مؤكدة “س�عيها
العطاء امتيازات للمستثمرين
يف القانون الجديد وتشجيعهم
ع�ى االس�تثمار داخ�ل
بادهم”.
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منفذا حدودي�ا متمثلة باملنافذ الربية
والبحري�ة واملط�ارات ،لك�ن جمي�ع
ه�ذه املنافذ لم تلبِّ اإليرادات املتوقعة
التي يف�رض أن تدخل ضمن املوازنة
العامة».
واض�اف ان «م�ا دخ�ل للموازنة من
هذه اإليرادات طيلة السنوات املاضية
ال يتج�اوز رب�ع الدخ�ل الحقيق�ي
املفرض ،باس�تثناء بعض الس�نوات
يف فرة حكم رئيس الوزراء الس�ابق،
حي�در العب�ادي ،وخصوص�ا ً م�ا بن
عام�ي  2016و ،2017حيث ارتفعت
فيه�ا اإلي�رادات املتحقق�ة للدولة إىل
نح�و  3ملي�ارات دوالر تقريباً» .الفتا ً
إىل أن «األم�وال امله�دورة ع�رب املنافذ

بغداد /الزوراء:
أك�دت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه وااله�وار
النيابي�ة ،ام�س الثاث�اء ،أهمي�ة تش�ديد
اإلجراءات الحكومية واألمنية منها بشكل
خاص ع�ى أي منت�ج يدخ�ل املحافظات،
مشرا إىل أن املعابر غر النظامية جزء من
مؤامرة رضب االقتصاد الوطني.
وقال رئي�س اللجنة ،س�ام الش�مري ،يف
بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان
“املعاب�ر غ�ر النظامي�ة تس�تغلها جهات

داخلية وخارجية لتهريب كل يشء لرضب
االقتصاد الوطني”.
مبينا أنه “لدين�ا معلومات مؤكدة بوجود
أكث�ر م�ن  20معربا غ�ر رس�مي يتم من
خاله�ا تهري�ب للمنتج�ات الزراعي�ة
والحيواني�ة ل�رضب مثياته�ا املنتج�ة
محليا”.
وأكد الشمري عى “وجود أجندات داخلية
وخارجية تريد أن ترضب االقتصاد الوطني
من خال استه�داف األمن الغذائي” .مبينا

أن “الكث�ر من املواد تدخ�ل من كردستان
إىل العاصم�ة وباقي املحافظ�ات عى أنها
منت�ج مح�ي ،لكنه�ا مست�وردة ت�رضب
املنت�ج الوطني ،وبدون أي حساب أو رادع
حكومي”.
وش�دد ع�ى “أهمي�ة تفعي�ل الخط�ط
الحكومية الخاصة باالمن الغذائي ،والذي
أصبح رضورة ملح�ة لضمان إنتاج محي
يغط�ي السوق ،ويضمن إي�رادات إضافية
للدولة”.

الفقر ،بحضور وكيي الوزارة للش�ؤون
الفنية واإلدارية».
وأش�ار إىل «تخصي�ص ( )262ملي�ون
دوالر ،من ق�رض البنك ال�دويل املمنوح
للصن�دوق ،لتنفي�ذ املش�اريع الخدمية
يف القرى الفقرة ،باالعتماد عى نس�بة
الفق�ر وعدد الس�كان» ،مبين�ا «أهمية
املش�اريع الت�ي تنف�ذ تح�ت مظل�ة
الصن�دوق ،لتمكن املواطن�ن يف القرى
الفق�رة ،م�ن الوص�ول إىل الخدم�ات
األساس�ية ،التي تش�مل مش�اريع املاء
واملج�اري والصحة والتعليم ،وبحس�ب
األولويات التي يحددها السكان».
ولفت إىل «أن هذه املش�اريع أسهمت يف
توف�ر فرص عم�ل مناس�بة ألبناء تلك

الق�رى ،فض�ا تعزيزها لثق�ة املواطن
بالدول�ة والحكوم�ة ،لكونه�ا تعتم�د
التخطيط من األسفل إىل األعى» .مشددا
عى «تطبيق املعاي�ر التنموية يف تنفيذ
املش�اريع يف ض�وء الوثائ�ق القياس�ية
للتعاقدات الحكومية».
ودعا وزي�ر التخطيط املجتم�ع الدويل،
ومنظم�ات االم�م املتحدة إىل مس�اندة
جهود ال�وزارة والحكوم�ة العراقية ،يف
توف�ر ظروف حياتية أفض�ل للنازحن
يف مخيمات الن�زوح ،والعمل عى تأمن
متطلب�ات عودته�م إىل مناطقه�م،
ضمن توجه�ات إعادة اإلعمار وتحقيق
االس�تقرار يف املناط�ق الت�ي تعرض�ت
الحتال عصابات داعش اإلرهابية.

خرباء :حتديات كبرية تواجه عمليات النهوض بالقطاعات االقتصادية

العالق :املركزي وهيئة االستثمار أعدا تعليمات إلدخال رؤوس األموال للعراق

بغداد  /الزوراء:
نظ�م مؤتم�ر مالي�ة الع�راق االف�رايض
ع�ى م�دى يوم�ن ع�رب منص�ة الكرونية
متخصصة بمش�اركة خرباء االقتصاد مثلوا
مختل�ف اقتص�ادات العال�م تم�ت دعوتهم
من قبل رشكة فرونتر اكس�جينج املنظمة

الحدودية من�ذ  2003ولغاية اللحظة
تقدر بنحو  100مليار دوالر».
وعزا املشهداني سبب ذلك إىل «استرشاء
الفساد داخل املنافذ الحدودية بشكل
كبر ،فضا عن هيمنة بعض الجهات
السياس�ية املتنفذة التي تمتلك أذرعا ً
مس�لحة» ،مشرا اىل ان «ما بن  5و6
مناف�ذ حدودية مع إيران تفقد الدولة
السيطرة عليها بعد السادسة مساء،
فض�ا ع�ن عملي�ات التهري�ب ع�رب
املناف�ذ غر الرس�مية ،مضاف�ا إليها
اإلعف�اءات الجمركي�ة لس�لع كثرة
لجهات حكومي�ة وغر حكومية مثل
عمليات االس�تراد وإعف�اءات أخرى
تحت عناوين كثرة».

جلنة نيابية :املعابر غري النظامية جزء من مؤامرة ضرب االقتصاد الوطين

ختصيص  262مليون دوالر لتوفري اخلدمات للقرى الفقرية
بغداد /الزوراء
أعل�ن وزي�ر التخطي�ط ،خال�د بت�ال
النجم ،امس الثاثاء ،عن توجيه أعمال
الصن�دوق االجتماع�ي للتنمي�ة ،نح�و
دعم املحافظات األكثر فقرا ،ومخيمات
النازحن ،التي مازالت موجودة يف بعض
املحافظ�ات ،من خ�ال تنفيذ املزيد من
مشاريع الخدمات ،مشرا اىل تخصيص
( )262ملي�ون دوالر ،من ق�رض البنك
ال�دويل املمن�وح للصن�دوق ،لتنفي�ذ
املشاريع الخدمية بالقرى الفقرة
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ،اطلع�ت علي�ه
«الزوراء» :أن «الوزير ،خالد بتال ،التقى
اإلدارة التنفيذي�ة للصندوق االجتماعي
للتنمي�ة ،واس�راتيجية التخفي�ف من
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لهذا املؤتمر ال�دويل ،الذي وقف عند تحديات
النهوض امل�ايل يف قطاعات امل�ال والصناعة
والزراعة والخدمات وسبل النهوض بمجملها
بالتعاون مع الجهد العاملي املتطور.
محاف�ظ البن�ك املرك�زي العراق�ي ،د .ع�ي
العاق ،اك�د ان «البنك املركزي اعد بالتعاون

م�ع الهيئ�ة الوطني�ة لاس�تثمار تعليمات
ادخ�ال رؤوس االم�وال االجان�ب اىل العراق
ألغ�راض االس�تثمار ووضع�ت موض�ع
التنفيذ ،مما ساهم يف انشاء بعض املشاريع
االس�تثمارية» .الفت�ا اىل «ان البن�ك املركزي
ادار احتياطيات�ه من العمل�ة االجنبية وفقا
املعاير الدولية الص�ادرة عن صندوق النقد
الدويل».
ولف�ت اىل «ان املرك�زي قام بإع�داد وتقديم
مش�اريع قوان�ن اهمه�ا قان�ون املصارف
االس�امية وقان�ون املص�ارف الحكومي�ة
وقان�ون الصك�وك االس�امية ،فض�ا ع�ن
تأس�يس رشك�ة ضم�ان الودائ�ع واخ�رى
للتامن التكافي لغرض التأمن عى نشاطات
املصارف االسامية ،كما امتدت جهود البنك
اىل مكافحة غس�يل االموال وتمويل االرهاب
مم�ا س�اعد يف خ�روج العراق م�ن املنطقة
الرمادية اىل منطقة املتابعة االعتيادية وقاد
اىل تحسن التقييم االئتماني للعراق».
من جهته ،ق�دم عضو مجل�س ادارة اتحاد
املص�ارف العربي�ة ورئي�س مجل�س ادارة
م�رصف التنمية ال�دويل ،زياد خل�ف ،خال
املؤتم�ر ،تحلي�ا مفص�ا لواق�ع االقتصاد

العراقي وس�بل النه�وض بواق�ع االقتصاد
العراقي والوصول به اىل بر االمان .
وقال ان« :العالم ومنطقتنا العربية يعيش�ا
وضع�ا اس�تثنائيا يف ظ�ل انتش�ار ف�روس
كورون�ا وم�ا تبعه من تأثرات واس�عة عى
معظ�م القطاع�ات اإلقتصادي�ة ،ووفقا ً ملا
ج�اء يف تقارير البنك ال�دويل وصندوق النقد
الدويل الذي يتوقع إنكماش اإلقتصاد العاملي
بواق�ع  ،5.2%واإلقتص�اد العراق�ي بواق�ع
 4.7%خال الع�ام  ،2020ويتوق�ع أن هذا
اإلنكماش س�يمثل أش�د كس�اد منذ الحرب
العاملي�ة الثاني�ة ،ومن األس�باب الرئيس�ية
له�ذا اإلنكم�اش إنخف�اض أس�عار النفط
بنحو  50%ليصل إىل أدنى مس�توى منذ 20
عام نتيجة إلنخف�اض إنتاج النفط والقيود
ع�ى الس�فر وإنتقال األفراد بس�بب الحجر
واإلغاق ،باإلضافة إىل تراجع أسعار الفائدة
ملستويات صفرية وس�لبية يف بعض البنوك
املركزية العاملية ،وكذلك انخفاض مؤرشات
البورص�ات الرئيس�ية اىل اكث�ر م�ن 35%
وانعكاسها عى اداء االسواق املالية العاملية.
أم�ا ممثل رشك�ة «فورنت�ر اكس�جينج»،
احمد الج�ادر ،فقد ب�ن :ان «الع�راق يمثل

مرك�زا اقتصادي�ا مهم�ا ،وهذا ام�ر تدركه
جميع االقتصادات العاملية ،حيث يؤكد اغلب
خ�رباء العالم ان العراق يمكنه ان يكون نمر
اقتصاد ثامن عى مستوى العالم ،وهذا ليس
باالم�ر املعقد او غ�ر املمك�ن بلوغه يف ظل
توافر الثروات الطبيعية والبرشية».
واكد ان «دور القطاع املرصيف الخاص والعام
يأتي للتنسيق مع الوحدات الوطنية للرشاكة
بن القطاعن العام و الخاص ليكون هدفنا
االول تقديم الدعم بشكل استباقي القتصاد
الع�راق من خ�ال ثاث�ة محاور اساس�ية
تتمثل يف التحول اىل االقتصاد الرقمي بريادة
عراقية يف ظل توجه الحكومة العراقية للعب
دور ريادي يف ايجاد تكامل اقتصادي اقليمي،
مما سوف يؤدي اىل خفض التكلفة التجارية
و خل�ق وظائف جديدة بنس�بة  ،2%وزيادة
م�ن حج�م تج�ارة الس�لع ،وه�ذا ال يمكن
تحقيقه إال من خال انشاء بنى تحتية قوية
تضم  4ش�بكات رئيس�ية :رشكات تجارية
الكرونية ،مؤسس�ات مرصفي�ة وتمويلية،
رشكات تأمن ورشكات تكنولوجيا ،وتشكل
هذه الدعائم األربع مجتمعة قاعدة االقتصاد
الرقمي الحقيقي».

نينوى حتذر من اندثار مشاريع
مهمة بسبب تأخر املوازنة

بغداد/الزوراء:
حذر محاف�ظ نينوى نجم الجب�وري ،امس
الثاثاء ،م�ن اندثار مشاري�ع مهمة بسبب
تأخ�ر إق�رار املوازن�ة العامة للع�ام الحايل،
فيم�ا أش�ار إىل أن رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي وع�د بإط�اق التموي�ل ملشاريع
العام  2019وضمان عدم توقفها.
وق�ال الجب�وري ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«مش�اريع العام  2019كان يفرض أن يتم
تمويله�ا م�ن موازنة العام  ،»2020مش�را ً
إىل أن «نس�بة التمويل يف الع�ام املايض لهذه
املشاريع بلغت .»% 50
وأك�د أن «تأخ�ر إقرار املوازن�ة وعدم إطاق
األموال سيؤدي إىل توقف املشاريع واندثارها،
ما يؤثر سلبا ً يف الواقع الخدمي واالقتصادي
للمحافظات ،فضاً عن خسائر مالية وزيادة
نسب العاطلن عن العمل».
وبن الجب�وري أن «رئيس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي وع�د بإيج�اد الس�بل إلط�اق
تمويل مش�اريع الع�ام  2019وضمان عدم
توقفها».

فقدان هوية
فقدت مني الهوية املرقمة
( )10801الص�ادرة ع�ن
نقابة الصحفين العراقين
بأس�م لي�ث فائق س�لمان
فع�ى م�ن يعث�ر عليه�ا
تس�ليمها إىل جهة االصدار
مع الشكر

أصفر وأمحر
وفاة النجم نوري ذياب بعد صراع
مع املرض

بغداد /متابعة الزوراء
تويف الالعب الدويل السابق نوري ذياب بعد رصاع مع املرض.
وذكـرت عائلـة الالعـب أن “ذياب تويف بعد رصاع طويل مـع مرض العضال الذي كان يعاني منه لسـنوات
عديدة”.
يذكـر ان نوري ذياب من مواليد  1943مهاجم الفرقة الثالثة واملنتخب العسـكري والوطني اكثر من عرش
سـنوات ،ومن ابرز انجازاته كانت بطولة الجيوش العربية يف سـوريا عام  1965وبطولة معرض طرابلس
الدويل سـنة  1966يف ليبيا واحرز العراق يف تلك البطولة املركز الثاني.
وهو الالعب الذي سـجل األهداف السـتة يف مرمى منتخب البحرين يف بطولة كأس العرب الثالثة التي جرت
منافساتها يف ملعب الكشافة صباح يوم  5نيسان .1966

العدد 7273 :االربعاء  24حزيران 2020

No: 7273 Wed 24 Jun 2020

قطبا الليغا يعزيان بوفاة االسطورة

وزارتا الشباب واالتصاالت تتفقان على اصدار طابع حيمل صورة امحد راضي
بغداد /الزوراء
اعلن وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،امس الثالثاء انه اتفق مع وزارة
االتصاالت عىل اصدار طابع يخلد اسم
فقيد الكرة العراقية احمد رايض.
وقال الوزير ان الطابع الذي سيتم
اصداره سيحمل صورة احمد رايض
الذي تويف اثر اصابته بجائحة فايروس
كورونا املستجد ،وياتي استذكارا لروح
الفقيد الذي رفع اسم العراق عاليا
يف املحافل الدولية ،وحقق العديد من
االنجازات خليجيا وعربيا وآسيويا ،كما
انه الالعب الوحيد الذي احرز هدفا يف
شباك بلجيكا يف نهائيات كاس العالم يف
املكسيك .1986
واوضح ان الوزارة لن تألوا جهدا إال
ووضعته يف خدمة الرياضيني والشباب،
وان الظروف الصعبة التي يمر بها
العراق لن تكون إال محطة لالبداع
وتقديم الدعم واالسناد لهذين القطاعني
املهمني.
كما بحث وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال مع وزارة الثقافة والسياحة
واآلثار ،موقع إقامة نصبني تذكاريني
للنجمني احمد رايض وعيل هادي.
وقال درجال إن «الوزارة اتفقت مع
وزارة الثقافة والسياحة واآلثار عىل
اقامة نصبني تذكاريني لفقيدي الكرة
العراقية احمد رايض وعيل هادي اللذين
وافتهما املنية جراء اصابتهما بجائحة
كورونا».
وبني الوزير انه «سيتم التنسيق مع
الجهات املختصة الختيار املوقع الذي
يتناسب ومكانتهما وانجازات كل
منهما».
وكان وزير الشباب والرياضة وجه
دوائر الوزارة باعالن الحداد الرسمي
ملدة ثالثة ايام ترحما عىل وفاة نجم
الكرة العراقية احمد رايض عقب اصابته

يف اهلواء الطلق

بسمتك لن تغيب
مؤنس عبد اهلل

بجائحة كورونا ،كما وجه بتسمية عدد
من مالعب وقاعات الوزارة باسماء
املتوفني من الشباب والرياضيني الذين
وافتهم املنية جراء الفايروس القاتل،
فضالً عن طباعة صور كبرية لـ فقيدي
الكرة العراقية احمد رايض وعيل هادي
والتنسيق مع الجهات ذات العالقة
لتثبيتها باماكن محددة يف جانبي الكرخ
والرصافة تخليدا ً لذكراهما.

النجم بشار رسن يلتزم بالربوتوكوالت
الصحية يف إيران

ومن جهته قدم نادي ريال مدري
االسباني ،تعازيه للعراقيني برحيل
اسطورة كرة القدم العراقية احمد
رايض.
وذكر النادي االسباني عرب حسابه
النطاق باللغة العربية عىل «توتري»،
أن «نادي ريال مدريد يعرب عن حزنه
العميق لوفاة أسطورة منتخب العراق
أحمد رايض .وينقل النادي تعازيه

ومودته العميقة لعائلته وأصدقائه
وأحبائه».
ويعرب نادي ريال مدريد عن حزنه
العميق لوفاة أسطورة منتخب العراق
أحمد رايض .وينقل النادي تعازيه
ومودته العميقة لعائلته وأصدقائه
وأحبائه.
وعرب نادي برشلونة االسباني ،عن
تعازيه الرسة كرة القدم العراقية ،بوفاة

اسطورة كرة القدم العراقية احمد
رايض.
ونرش النادي عرب حسابه الرسمي
لنطاق باللغة العربية « ،خالص العزاء
واملواساة لعائلة أسطورة منتخب العراق
#أحمد_رايض وأرسة الرياضة العراقية
والعربية والعاملية».
وأضاف «سنتذكره دائما ً كواحد من أعز
مشجعينا يف الوطن العربي».

بالله عليك ..كيف سأقنع والدي الطيب الذي ما انفك يسأل عن صحتك يوميا،
وبماذا سأجيب عن تسا ٔوالت والدتي الطاهرة التي كانت تبتهل للباري عز وجل ان
ينقذك من ازمتك املريرة ،بأنك رحلت ولم تعد بيننا ،وماذا سأفعل مع فلذة كبدك
فيصل الذي رفض ان يرمي الكرة وظل يرنو اىل باب املنزل لعلك تأتي من بعيد
لتعلمه ابجديات اللعبة ،وماذا سأقول الٔخي محمد الخفاجي الذي ما زال واقفا
امام املستشفى ينتظر منك ان تمنحه الضوء االخرض إلجراء حوار تلفزيوني؟
ايها النورس الطا ٔير هل فكرت بي ،وانا الذي تربيت عىل اهدافك الرا ٔيعة ومهاراتك
البارعة وابتسامتك التي لم تفارق وجهك املال ٔيكي ،فكل يشء جميل يف الحياة كان
عبارة عن احمد رايض ..عشقت املستديرة بفضلك ،وكنت وال تزال وستبقى الرقم
واحد لدي ..يا من اتصلت بي لتبلغني بالخرب الحزين كنت تعلم جيدا ماذا يعني
احمد رايض بالنسبة يل ،عا ٔيلتي واملقربون مني شعروا بالقلق ّ
عيل ،فهم يدركون
ٔ
جيدا انك تشكل جزءا ال يتجزا ٔ من شخصيتي ،حتى اوالدي كانوا يتسالون عن
سبب حزني الكبري وبكا ٔيي املستمر وهم معذورون يف ذلك.
مرت ثالثة ايام عىل فراقك االليم املفجع املحزن والجميع غري مصدق بتاتا بأنك
غادرت دون رجعة ،ال اعرتاض عىل مشي ٔية الرحمن ،ولكن كم تمنينا ان تبقى
طويال بيننا لنساعدك عىل تحقيق احالمك التي تعبت كثريا من اجل تحقيقها..
عد لنا ارجوك لتعود ابتسامتنا من جديد ،العالم اهتز كثريا لفراقك ،وبكاك الشيخ
والطفل والنساء ،ليس فقط يف بلدي ،بل يف جميع البلدان ،فكنت وال تزال حديث
العالم اجمع ،فكورونا اللعني لم يهزمك ،بل انت قررت االنسحاب من هذه املباراة
غري املتكافئة ،ورحلت اىل رب العزة واالكرام هربا من الدنيا الفانية التي تعرضت
فيها لجحود وظلم كبري حتى من اقرب املقربني ،فهناك ستنال استحقاقك
الطبيعي ان شاء الله.
عذرا ابا هيا ،فقد نسيت ان اقول لك بأن الهداف الكبري يونس محمود قرر ان
يتنازل عن ترشيحه لكريس ر ٔياسة االتحاد ،وينتظر منك ان تأتي لتجلس معه
من جديد ،ورفض خليفتك يف الزوراء مهند عبد الرحيم ان يرتدي فانيلة الرقم
ثمانية بعد اآلن ،فهو ال يرى أحدا احق بها منك ،ونسيت ان ابلغك ان رفيق الدرب
حسني سعيد اتعبه رحيلك ويشعر بالحزن وااللم ،ولم تفارق الدموع ابن درجال،
وكالهما سطر معك اجمل صور الكرة العراقية.
تأريخ الكرة العراقية صنعته برأسك وقدميك ،فأنت اسطورته الكبرية ونجمه
االوحد ،ومن يقول عكس ذلك واهم ،والجميع يعلم ان التأريخ من املمكن ان
يصمت ،لكن من املستحيل ان يموت ،لذلك ستبقى حيا خالدا يف ذاكرتنا ال تموت...
الله جل عاله اكرمك يف الدنيا بهذا الحب الكبري من الجميع ..نبتهل اليه سبحانه
ان يكرمك بجنة الخلد بإذنه تعاىل.

مصطفى كريم :أخطأت بالرحيل عن اإلمساعيلي ومتنيت اللعب جبوار أبو تريكة
بغداد /متابعة الزوراء
أكد الالعب مصطفى كريم مهاجم
اإلسماعييل السابق ،أنه ندم عىل
رحيله من صفوف الدراويش واالنتقال
إىل الدوري اإلماراتي.
وقال كريم خالل برنامح «بي أون
تايم» عىل قناة «أون تايم سبورت»:

«تجربة اإلسماعييل هي األفضل
واألحسن خالل مسريتي».
وأضاف« :ندمت عىل قرار ترك الدوري
املرصي والذهاب إىل الدوري اإلماراتي،
حيث أنني لم استفد سواء ماد ًيا أو
فن ًيا».
وتابع« :كانت أمنية حياتي أن ألعب

بجانب محمد أبو تريكة وحسام
غايل العبا األهيل السابقني ،سواء
كانا يف اإلسماعييل أو بانتقايل لألهيل
ملزاملتهم».
يذكر ان مصطفى كريم كان أحد
املهاجمني املميزين مع الدراويش،
خالل موسم .2008 - 2007

محزة عدنان :غيابي عن قائمة املنتخب غري متوقع بالنسبة لي
بغداد /متابعة الزوراء
اكد نجم املنتخب الوطني لكرة القدم ،بشار رسن ،التزامه بالربوتوكوالت
الصحية يف العاصمة اإليرانية طهران.وقال رسن إن “التدريبات اليومية
تجرى عىل قدم وساق هنا مع فريقي بريسبوليس من اجل االعداد األمثل
الستئناف مسابقة الدوري االيراني”.وأوضح بالقول“ ،حاليا ً التزم
بجميع الربوتوكوالت واإلجراءات الصحية الخاصة بمواجهة فريوس
كورونا سواء كن يف التدريب او يف املنزل” ،مشريا ً إىل أن “إجراءات الوقاية
يف طهران علية املستوى”.تجدر اإلشارة اىل ان رسن عاد مؤخرا ً لصفوف
بريسبوليس بعدما تسلم  %70من مستحقاته املالية.

عبد احلسن :حصلنا على موافقات رمسية
بشأن اجازة عمل القاعات االهلية
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي لبناء
االجسام ،حصوله عىل املوافقات
الرسمية بشأن اجازة عمل
القاعات االهلية ومحال املكمالت
الغذائية.
وقال رئيس االتحاد فائز عبد
الحسن إن “اتحاد أبناء االجسام،
تحصل عىل موافقة وزارة الشباب
والرياضة ودائرة الرتبية البدنية
ً
والرياضة املتمثلة بمديرها احمد
املوسوي  ،بشأن اجازة عمل
قانون القاعات االهلية ومحال
املكمالت الغذائية”.
وأضاف ان “هذه املوافقات
ستضمن لالبطال واملدربني
والرياضيني كافة حقوقهم
التدريبية والتجارية وسيعمل

به قريبا ً بعد التنسيق مع
الشباب والرياضة والجهات
االمنية واالتحاد املركزي لبناء
االجسام”.
ودعا عبد الحسن ،اصحاب
الصاالت االهلية كافة اىل “التعاون
مع االتحاد املركزي بهذا االمر
ومراجعة االتحاد املركزي يف
بغداد ايام الدوام الرسمي وتقديم
طلب منح اجازة الصاالت االهلية
ومحال املكمالت”.
واكد عبد الحسن“ ،اجريت
اتصاالت عدة ومناشدات اىل
االخوة يف خلية االزمة ووزارة
الشباب بشان استئناف افتتاح
الصاالت االهلية وان شاء الله يف
القريب العاجل ستعود القاعات
االهلية اىل العمل”.

بغداد /اثري الشوييل
اوضح العب فريق امليناء ،حمزة عدنان ،ان عقده مع فريقه
امليناء قد انتهى .وقالّ :
لدي عروض ،ومنها لفرق جماهريية،
لكنها مازالت قيد الدراسة ،ولم اجلس مع ادارة امليناء إىل اآلن،
واألمر سيحسم خالل االيام املقبلة.
واضاف عدنان :غيابي عن القائمة األولية للمنتخب غري متوقع
بالنسبة يل ،كوني قدمت مباريات ايجابية مع فريق امليناء
بشهادة الجميع ،وبالتأكيد االمر مرتوك للجهاز الفني اوال وأخريا
يف انتقاء الالعبني ،لكن دائما ما يكون الرتكيز عىل العبي الفرق
الجماهريية.
وزاد عدنان :إلغاء الدوري اثر سلبا عىل جميع الالعبني ،وخصوصا
العبي املنتخب الذين تنتظرهم استحقاقات مهمة ،نعم جائحة
كورونا شلت حركة العالم بأرسه ،لكن عادت الكثري من الدوريات
ونحن بانتظار انطالق دورينا خالل شهر أيلول املقبل ،وعن نفيس
فأنا ملتزم بقرار خلية االزمة ،ومواظب عىل التدريبات اليومية من
اجل املحافظة عىل لياقتي البدنية والتهيئة ملنافسات الدوري.

نعيم صدام :دخولي يف انتخابات االحتاد من عدمه متوقف على النظام االساس
بغداد /هشام عيل
قال الالعب الدويل السابق نعيم صدام
ان الهيئة التطبيعية لم تخرج عن
النص وال داعي لهذا االنتقاد املوجه
لعملها والذي اخذى منحا اخر يف
االونة االخرية.
واضاف صدام ان اجراءات اللجنة
التطبيعية قانونية وطبيعية فهي لم
ترص عىل موقف عودة الدوري خالل
شهر تموز املقبل قبل ان يتم الغائه
بشكل رسمي خالل االسابيع املاضية
واعتقد ان هنالك رصاع خلف الكواليس

بني ادارات االندية واملالكات الفنية
حول قرار عودة الدوري يف وقتها حتى
ان عدم حضور املدرب عباس عطية
الجتماع اللجنة التطبيعية مع املدربني
يف وقتها كان بسبب توجه ادارة نادي
الكهرباء مع الرأي العام الدارات بقية
االندية املحلية.
وبني صدام انه يتوجب باللجنة
التطبيعية ان تستوعب الجميع
وال تحرم اي شخص من الرتشيح
لالنتخابات املقبلة كما اجد من
الرضوري ان يتم زيادة عدد اعضاء

الهيأة العامة التحاد كرة القدم ويف كل
االحوال فإن اللجنة التطبيعية ستعرب
بالكرة العراقية اىل بر االمان.
واشار عضو ادارة نادي الكهرباء
الريايض اىل ان ترسيخ مبدأ انهاء
ازدواجية املناصب الرياضية هي ابرز
الرشوط التي ستضيفها التطبيعية
يف النظام االساس موضحا يف الوقت
ذاته ان اللجنة التطبيعية انصفت
النجوم واجادت اختيار اللجان ،ومن
جانبي فاقول انه ال صحة لرتشيحي
لرئاسة لجنة الصاالت وال صحة ايضا

لتقاسم املناصب يف لجان التطبيعية
بني من كان ضمن املتواجدين يف
محكمة كاس.
وتابع صدام ان صيغة النظام
االساس هي من سيحدد موقفي حول
الرتشيح لالنتخابات املقبلة ،ومن
املمكن ان تعتمد انتخابات االتحاد
املقبلة القوائم املغلقة.
وزاد انه مع تسنم عدنان درجال
منصب رئاسة اتحاد الكرة اضافة
اىل منصبه الحايل وزير الشباب
والرياضة.
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سييت يستعرض أمام برينلي وليفربول يلتقي كريستال باالس الليلة
ّ
وقع رياض محرز عىل ثنائية من أهداف
فريقه مانشس�رت س�يتي الخمسة أمام
برين�يل  5-0يف األس�بوع الثالث�ني م�ن
مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وأثبت مانشس�رت س�يتي تعافيه الكامل
بع�د ف�رتة التوق�ف الطويلة الت�ي دامت
قرابة ثالثة أش�هر بسبب انتشار فريوس
كورون�ا ،إذ انترص للم�رة الثانية بنتيجة
عريضة عقب فوزه عىل أرسنال  3-0منذ
أيام.
وتناوب عىل أهداف مانشسرت سيتي الذي
لعب بتش�كيلة ش�به أساس�ية باملجمل
ّ
كل من فودي�ن ( 22و )63ومحرز ()43
و( 45+3م�ن ركل�ة ج�زاء) واإلس�باني
دافيد سيلفا (.)51
وهذه الثنائي�ة الثانية لري�اض محرز يف
الدوري هذا املوسم بعد األوىل أمام أستون
في�ال يف  12يناي�ر الفائ�ت  ،6-1كما ّ
أنه
كرس رقمه الس�ابق مع س�يتي بوصوله
للهدف التاسع بعدما سجّ ل سبعة أهداف
فقط املوسم املايض.
وبعد أن كان الطرف األفضل يف مس�تهل
اللقاء ،نجح س�يتي بالوصول اىل الشباك
يف الدقيق�ة  22بتس�ديدة قوي�ة أطلقها
فودن بي�رساه من خ�ارج املنطق�ة ،إثر
ركلة ركنية من الجهة اليمنى.
وع�زز س�يتي تقدمه بهدف ث�ان بفضل
محرز الذي قام بمجهود فردي رائع عىل
الجه�ة اليرسى وتالعب بالدف�اع قبل أن
يسجل يف الشباك ( ،)43ثم أضاف الالعب
ذات�ه الهدف الثالث يف الدقيقة الثالثة من
الوقت بدل الضائع من الش�وط األول من
ركلة جزاء ارتكب�ت عىل أغويرو من قبل
بن م�ي ،م�ا أدى إىل إصابته واس�تبداله
بالربازييل غابريال جيزوس.
وبدأ سيتي الشوط الثاني من حيث أنهى
األول ،باضافة الهدف الرابع عرب اإلسباني
دافي�د س�يلفا بعد عرضية م�ن الربتغايل
برناردو س�يلفا ( ،)51ث�م أضاف فودن

هدف�ه الش�خيص الثاني وه�دف فريقه
الخامس بعد عرضية من برناردو سيلفا
إىل غابريال جيزوس ومن األخري إىل زميله
البالغ  20عاما ،فأودعها الشباك (.)63
ّ
وحصن مانشسرت س�يتي مركزه الثاني
بعدما رف�ع رصيده إىل  63نقطة متقدما ً
بف�ارق تس�ع نقاط عن ليس�رت س�يتي
الثال�ث ،ومبقي�ا ً ع�ىل أمله الضئي�ل جدا ً
باملنافس�ة ع�ىل البطول�ة يف ظ�ل ابتعاد
ليفرب�ول بالص�دارة ( 83نقط�ة) ،فيما
تجمّ�د رصي�د برين�يل عن�د  39نقطة يف
املركز الحادي عرش.
وينافس مانشس�رت س�يتي يف مس�ابقة
دوري أبط�ال أوروب�ا أيض�ا ً الت�ي تقرر
استكمالها يف أب/أغسطس املقبل عندما
يلتقي ريال مدريد اإلس�باني ضمن إياب

ثمن النهائي معززا ً بفوزه ذهابا ً يف مدريد
.2-1
وبع�د التع�ادل الس�لبي أم�ام إيفرتون،
يسعى ليفربول إىل استعادة تألقه وذاكرة
انتصاراته رسيعا ً من أجل االقرتاب خطوة
إضافية من حسم لقب الدوري اإلنكليزي
الغائب عن خزائنه منذ  30عاماً.
سيكون ليفربول مرة أخرى أمام فرصة
االقرتاب من لقب�ه األول منذ ثالثني عاما
يف ال�دوري االنكليزي لك�رة القدم عندما
يستقبل كريستال باالس اليوم االربعاء يف
املرحل�ة  ،31والتي أفتتحت أمس الثالثاء
بمواجهت�ني لليس�رت س�يتي وتوتنه�ام
وتختت�م الخميس املقبل بلق�اء قمة بني
تشليس وضيفه مانشسرت سيتي.
بع�د أن خ�رج بتع�ادل س�لبي يف درب�ي
املرسيسايد أمام جاره وغريمه ايفرتون
ع�ىل ملعب “غوديس�ون ب�ارك” ،اكتفى
ليفربول بنصف خطوة نحو اللقب كونه
بحاج�ة النتصارين للتتويج بغض النظر
عن نتائج الفرق االخرى.
وأبق�ى امل�درب االملان�ي يورغ�ن كل�وب
نجم�ه املرصي محم�د صالح ع�ىل دكة
الب�دالء خالل لق�اء إيفرت�ون فيما غاب
األس�كتلندي أن�درو روبرتس�ون ع�ن
التش�كيلة لع�دم جاهزيتهم�ا البدني�ة،
إال أن�ه يتوق�ع عودتهما أمام كريس�تال
باالس.
وقال كل�وب قبل لق�اء إيفرت�ون“ :إنها
أوق�ات خاصة ويف هذه الفرتة ،بعد أربعة
أس�ابيع م�ن االس�تعداد ،ال يمكنن�ا أن

سولسكاير :دي خيا احلارس األفضل يف العامل
يرى أويل جونار سولسكاير ،مدرب مانشسرت يونايتدَّ ،
أن اإلسباني
ديفيد دي خيا ،ال يزال الحارس األفضل يف العالم.
وتع�رض دي خيا النتقادات الذعة من روي كني ،العب مانشس�رت
يونايتد الس�ابق واملحلل الحايل ،لسوء مس�تواه أمام توتنهام ،يوم
الجمعة املايض ،يف املباراة التي انتهت بالتعادل (.)1-1
وقال سولس�كاير ،بحس�ب ما نقل موقع “س�كاي س�بورتس”:
“ديفيد هو الحارس األفضل يف العالم”.
وأوض�ح “اس�تقبلت ش�باكه هدفني يف آخ�ر  7مباري�ات ،بينهم
مبارتني أمام مانشسرت س�يتي ،وضد تشيليس وبالطبع توتنهام،
وواحدة أمام إيفرتون .هدفني يف  7مباريات .حظينا معه بمس�رية
ً
أهدافا”.
دون أن تستقبل شباكنا
وأض�اف“ :الك�رة (أم�ام توتنه�ام) ،ال يمكنه التص�دي لها .قدم
تصديات رائعة وس�اعدنا يف الف�وز باملباري�ات ،وال أزال أرى بأنه
الح�ارس األفض�ل بالعال�م .ديفي�د يعمل بق�وة ،ويعم�ل بجد يف
التدريبات .أنا سعيد للغاية بعمله”.
وم�ن املنتظ�ر أن يلع�ب دي خيا أساس� ًيا أم�ام ش�يفيلد يونايتد
مس�اء األربع�اء املقب�ل ،يف الوقت الذي لن يش�ارك في�ه الحارس

دين هندرس�ون املعار من الشياطني الحمر لشيفيلد؛ بسبب
رشوط اإلعارة.
وقدم هندرسون ،البالغ من العمر  23عامً ا ،مستويات مميزة
مع ش�يفيلد هذا املوس�م ،وكان ينظر إلي�ه باعتباره الحارس
األس�ايس املنتظر للمنتخب اإلنجليزي يف الي�ورو هذا الصيف،
قبل تأجيل املسابقة للعام املقبل.
وعن ذلك علق سولس�كاير“ :إنها وظيفة مختلفة أن تلعب
لش�يفيلد ،وأنا تلعب للم�ان يونايتد .هن�اك اختالف.
حظ�ي (هندرس�ون) بعام�ني رائع�ني م�ن أجل
تط�وره ،ويلعب اآلن مع فري�ق يقدم كرة قدم
رائعة ،واألرقام تظهر ذلك”.
وتابع“ :يتعلم طوال الوقت ويملك الش�غف
كي يصب�ح األفضل .ه�و يتطور ويحظى
بتدريب�ات جي�دة ،وس�يصبح يف يوم من
األي�ام الح�ارس األول ملنتخ�ب إنجلرتا،
ومانشس�رت يونايتد ،واألم�ر يتعلق به
ملواصلة التطور”.

الشيخ سلمان يدعم ملف ترشيح أسرتاليا ونيوزلندا
أعل�ن معايل الش�يخ س�لمان ب�ن إبراهيم آل
خليف�ة رئيس االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم،
دع�م املل�ف التاريخ�ي املق�دم من أس�رتاليا
ونيوزلن�دا من أجل اس�تضافة ك�أس العالم
للس�يدات  ،2023وال�ذي يحظ�ى بالتف�وق
الفني.وس�وف يق�وم مجلس االتح�اد الدويل
لكرة الق�دم باختيار الدول�ة املضيفة لكأس
العالم للس�يدات  2023خ�الل االجتماع الذي
يعقد ي�وم  25حزيران/يوني�و  ،2020حيث
يتنافس ملف ترش�يح أسرتاليا ونيوزلندا مع
مل�ف كولومبيا.يأتي ذلك بع�د إعالن االتحاد
الياباني لكرة القدم سحب ملف الرتشيح من
أجل استضافة البطولة ،وذلك يف داللة جديدة
عىل وحدة أرسة كرة القدم يف قارة آسيا.وقال
الشيخ سلمان“ :باسم االتحاد اآلسيوي لكرة

القدم وأرسة كرة القدم يف قارة آس�يا ،سوف
أقوم بدعم ملف ترش�يح أس�رتاليا ونوزيلندا
م�ن أجل اس�تضافة ك�أس العالم للس�يدات
 ،2023وأن�ا واث�ق أنن�ي س�أحصل عىل دعم
جمي�ع ممثيل قارة آس�يا يف مجل�س االتحاد
ال�دويل لكرة القدم”.وأضاف“ :هذا الرتش�يح
يعت�رب تاريخي�ا ً لكون�ه األول ال�ذي يجم�ع
دولتني من اتحادين قاري�ني مختلفني ،وذلك
مع أصدقاءنا وجرياننا يف اتحاد أوقيانوس�يا،
وكذل�ك فإن ملف الرتش�يح ه�و األفضل من
الناحية الفنية ضمن امللفات التي س�تعرض
عىل مجلس االتح�اد الدويل يوم  25حزيران/
يونيو ،ويجب أن نعتمد عىل توصيات الخرباء
يف هذا املجال”.وأوضح“ :تقرير تقييم االتحاد
ال�دويل لك�رة الق�دم كان واضح�ا ً من خالل
تميز البنية التحتية الرياضية التي ستس�مح
لالعب�ات بتقديم أفضل مس�توى فني ،والتي
تتواف�ق م�ع قيم�ة البطول�ة وأهميته�ا”.
وأردف بالق�ول“ :كذلك يش�يد تقرير االتحاد
ال�دويل بالبنية التحية املمي�زة يف كال البلدين،
وكذلك بالقيمة التجاري�ة املميزة التي يمكن
تحقيقه�ا ،وااللت�زام الذي أكدت�ه حكومتي
البلدي�ن ،ونش�كر رئيس�ا وزراء البلدان عىل
دعمه�ا املتواص�ل للملف”.وتاب�ع“ :تمتل�ك
ً
أس�رتاليا ونيوزلن�دا تاريخا ً
طوي�ال يف العمل
معا ً لتنظي�م الفعالي�ات املحلي�ة واإلقليمية

و ا لد و لي�ة
أعىل املعايري
الدولية”.
كم�ا
ر ئيس

وفق

تح�د ث
ا التح�ا د
اآلس�يوي
القدم عن
لكرة
أهمية هذا
امللف بالقول:
“يض�اف أيضا ً
الطبيعة الفريدة
له�ذا املل�ف الذي
يجم�ع اتحادين
قاريني ،وكذلك
ه�ذه
أن
س�تكو ن
امل�رة األوىل
الت�ي تقام
فيها البطولة
بالنص�ف الجنوب�ي
م�ن الك�رة األرضية،
أن مث�ل ه�ذه البطولة
حي�ث
س�يكون لها تأثري كبري بتطوير اللعبة
يف منطقة آس�يا والباس�يفيك ،وبالتايل
ف�إن اختي�ار ه�ذا املل�ف يعت�رب الخيار
الوحيد”.

نغ�ض النظر اننا س�نلعب مج�ددا ً اليوم
األربع�اء .ال يمكنن�ي ذل�ك .ليس�ت آخر
مب�اراة يف املوس�م لذا ع�يل أن أفكر قليالً
باملوضوع”.
وتاب�ع“ :بع�ض الالعب�ني ل�م يتمرن�وا
األس�بوع املايض ،لقد تمرنوا ولكن ليس
م�ع الفري�ق ،مثل م�و (ص�الح) وروبو
ولكن أول أمس تواجدا يف التمارين وظهرا
جيدي�ن للغاي�ة .له�ذا الس�بب صالح يف
القائمة ،روبو ليس بعد ولكن (سيكون)
اليوم األربعاء”.
وكان�ت امل�رة الثالث�ة فق�ط التي يخرس
فيه�ا ليفرب�ول نقاط�ا ً هذا املوس�م بعد
تعادله مع مانشس�رت يونايتد وسقوطه
أمام واتفورد.
واعت�رب القائ�د ج�وردان هندرس�ون أن
املباراة أمام باالس لن تكون سهلة.
.وق�ال يف حديث مع موق�ع النادي“ :كل
مباراة يف الدوري االنكليزي صعبة أس�وة
بكل فريق .ننظ�ر اىل مباراتنا املقبلة ضد
كريس�تال باالس ،الذي لعب جيدا السبت
املايض (فاز عىل بورنموث 2-صفر) ،لذا
كل مباراة نلعبها س�تكون صعبة .علينا
فق�ط أن نقدم أفضل م�ا لدينا ومحاولة
الفوز بأكرب عدد ممكن من املباريات”.
ويس�تمر ال�رصاع الرشس ع�ىل املقاعد
املؤهل�ة اىل دوري األبط�ال ،ورغ�م أن
ليس�رت س�يتي يحتل املركز الثالث اال انه
لي�س يف أمان بعد الس�يما اذا ما نظر اىل
املباريات املتبقية له حتى نهاية املوس�م
مقارنة بالفرق التي تنافس�ه

عىل املركزين الثالث والرابع.
يف مباريات�ه الثمان�ي األخرية ،س�يواجه
ليس�رت املبتعد بثالث نقاط عن تش�يليس
الرابع كل من إيفرتون ،أرسنال ،شيفيلد
ومانشس�رت يونايتد ،وأفتتح املرحلة 31
أمس الثالثاء بلقاء س�هل نس�بيا ً عندما
يس�تقبل برايت�ون الخام�س ع�رش عىل
أرضه.
من جهته سيس�عى توتنهام الذي تعادل
مع مانشس�رت يونايتد  1-1يوم الجمعة
امل�ايض يف أوىل مباري�ات الفريق�ني بع�د
االستئناف ،اىل تعزيز فرصه يف بلوغ أقله
ال�دوري األوروبي “يوروبا لي�غ” عندما
يس�تقبل وس�ت ه�ام يونايت�د الس�ابع
العرش والس�اعي للبقاء خ�ارج منطقة
الهبوط.
إذ يحت�ل فري�ق املدرب الربتغ�ايل جوزيه
موريني�و املرك�ز الثام�ن يف الرتتي�ب
مبتعدا ً بأربع نق�اط عن وولفرهامبتون
الس�ادس الذي يحتل آخر املراكز املؤهلة
اىل املس�ابقات القارية ،والذي يستضيف
بورنموث اليوم األربعاء.
وس�تكتيس مواجهة مانشس�رت يونايتد
وضيف�ه ش�يفيلد يونايت�د يف “أول�د
تراف�ورد” أهمي�ة كربى الي�وم األربعاء،
كون األول يحتل املركز الخامس متخلفا ً
بفارق خمس نقاط عن تشيليس ويتقدم
عىل شيفيلد السابع بفارق نقطتني فقط
وبفارق األهداف عن وولفز السادس.
أم�ا أرس�نال الجري�ح الذي خ�رج خايل
الوفاض من أول مبارتني بعد االستئناف،
بع�د س�قوطه بثالثي�ة نظيف�ة أم�ام
مانشس�رت س�يتي يف مب�اراة مؤجلة من
املرحلة  28قبل أن يس�قط  1-2يف الوقت
بدل الضائ�ع أمام برايت�ون ،يحل ضيفا
عىل ساوثهامبتون يف مباراة حذرة.
وتختتم املرحلة بلقاء تشيليس مع ضيفه
مانشسرت س�يتي عىل ملعب “ستامفود
بريدج” حيث س�يحاول الن�ادي اللندني
تعزي�ز مرك�زه الراب�ع وضم�ان بل�وغ
املس�ابقة القاري�ة األهم املوس�م املقبل،
ال س�يما وأن حظوظ�ه بالف�وز بها هذا
املوس�م وبالتايل خوض غمارها املوس�م
املقب�ل بات�ت ضئيل�ة ،بعد خس�ارته يف
ذهاب الدور ثمن النهائي بثالثية نظيفة
ع�ىل أرضه أم�ام بايرن ميوني�خ األملاني
قبل تعليق املنافسات.
وس�يدخل فريق املدرب فرانك المبارد إىل
اللق�اء بعد انتص�ار صعب عىل أس�تون
في�ال ،فيم�ا سيس�عى فري�ق امل�درب
اإلسباني بيب غوارديوال تكرار الفوز عىل
ال�دويل اإلنكليزي الس�ابق بع�د أن تفوق
عليه  2-1ذهاباً.

7

اعالم الكرتوني

شكوك حول مشاركة راموس
وهازار اليوم

ش�هدت تدريبات نادي ريال مدريد اإلس�باني غي�اب “القائد”
سريجيو راموس والنجم البلجيكي ادين هازار.
ونج�ح الفري�ق امللك�ي يف الف�وز عىل حس�اب مضيف�ه ريال
سوس�يداد  2-1ليع�ود إىل ص�دارة الليغا ب�� 65نقطة وبفارق
املواجهات املبارشة أمام وصيفه برشلونة.
ويتفوق ريال مدريد عىل برشلونة بفارق املواجهات املبارشة إذ
تغلب عىل منافس�ه 2-صفر يف األول م�ن آذار/مارس إيابا ً بعد
أن تعادال ذهابا سلبا ً يف  18كانون األول/ديسمرب .2019
وغادر راموس مباراة ملعب أنويتا يف الدقيقة  60متأثرا ً بأوجاع
يف ركبته.
وتدرب هازار اليوم بمف�رده يف صالة األلعاب الرياضية بعد أن
جلس عىل دكة االحتياط يف مباراة فريقه أمام ريال سوسيداد.
وأش�ارت بعض التقارير إىل إمكانية غياب راموس وهازار عن
مواجهة ريال مايوركا يف الجولة  31من الليغا.

جنوم باريس سان جريمان
يستعدون للعودة لتدريباتهم

عاد العبو باريس س�ان جريمان إىل مقر تدريبات الفريق للمرة
األوىل بعد طول غياب.
وخضع جميع الالعبني بقيادة الثنائي نيمار وكيليان مبابي إىل
اختبارات الفحص عن فريوس كورونا.
وسيبدأ الفريق تدريباته عرب مجموعات صغرية اعتبارا ً من يوم
الخميس املقبل بعد صدور نتائج الفحص.
وال يزال موسم الفريق الفرنيس مستمرا ً عىل الرغم من تتويجه
بطالً للدوري الفرنيس ،حيث يستعد ملواصلة مشواره يف بطولة
دوري أبط�ال أوروب�ا بعدم�ا حجز مقعده يف رب�ع النهائي بعد
تفوقه عىل بوروسيا دورتموند األملاني.

رابطة ال ليغا ُتعِ ُد الحتمال عودة اجلماهري
أرس�لت رابط�ة الدوري اإلس�باني لك�رة الق�دم (“ال ليغ�ا”) إىل
األندي�ة مرشوع بروتوكول صحي يلح�ظ عودة محتملة للجمهور
إىل املالعب ،ويتضمن إلزامية تس�جيل األس�ماء والكمامات وقياس
درجة الحرارة.وعاود الدوري اإلسباني نشاطه مؤخرا ً بعد توقف منذ
آذار/مارس بس�بب تفيش فريوس كورونا املس�تجد ،لكن املباريات
تقام خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور.
ووفقا ً للوثيقة الت�ي ال تذكر تاريخ عودة الجمهور
وال الحد األقىص املس�موح ب�ه يف املدرجات،
سيكون عىل املشجعني تسجيل أسمائهم
لكي يتمكنوا م�ن الحضور إىل امللعب،
ويتوج�ب عليه�م يف أي�ام املباريات
الدخول يف مجموعات منفصلة ويف
فرتات زمنية محددة واجتياز عدة
فحوصات أمنية.
وتخط�ط الرابط�ة اىل إل�زام
املش�جعني بوض�ع الكمام�ات
طيل�ة ف�رتة املب�اراة ،وقياس
درج�ة الح�رارة قب�ل دخول
امللع�ب م�ن أج�ل تجن�ب
ع�دوى ف�ريوس “كوفي�د-
 ،”19وأولئ�ك الذين تتجاوز

حرارتهم ال� 37,5درجة ،سيمنعون من الدخول.
كما يلح�ظ الربوتوكول الصح�ي مناطق مخصصة لألش�خاص األكثر
عرض�ة للخط�ر بالقرب من املخ�ارج ،ككب�ار العمر الذي�ن يتجاوزون
السبعني عاماً ،أو الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة.
ويتعني عىل املش�جعني اح�رتام التباع�د االجتماعي ،وس�يتم تزويدهم
بزجاجت�ني من املاء للتعويض عن إغالق متاجر األطعمة واملرشوبات يف
املالعب.ودافع رئي�س “ال ليغا” خافيري تيباس أكثر من مرة عن العودة
املحدودة للجمهور إىل املالعب ،رشط موافقة السلطات الحكومية ،وهو
ق�ال يف مؤتم�ر صحايف أج�راه يف  11حزيران/يوني�و “إذا كان بإمكاننا
الحصول عىل  10أو  15باملئة (من س�عة املدرجات) ،س�نكون س�عداء
للغاية”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7273 :االربعاء  24 -حزيران 2020

صحفية روسية متهمة بتربير
اإلرهاب تصف حماكمتها بـ”املهزلة”
موسكو/متابعة الزوراء:
وصف�ت صحفية روس�ية متهمة بتربير
اإلره�اب علن�ا ً القضي�ة املرفوعة ضدها
ب�”املهزلة” يوم اول امس اإلثنني ،وقالت
إنها مؤرش عىل تزايد الرقابة.
دخلت سفيتالنا بروكوبييفا ،التي تواجه
حكما ً بالسجن سبع سنوات إذا أدينت ،يف
مشاكل مع السلطات ،يف نوفمرب/ترشين
الثان�ي ع�ام  ،2018عندم�ا تحدث�ت يف
برنامجها اإلذاعي عن قضية ش�اب (17
عاماً) فجر نفس�ه يف مكتب جهاز األمن
االتحادي ،يف مدينة أرخانجيلسك.
وتويف الش�اب ،وأصي�ب ثالث�ة آخرون يف
الواقعة التي صنفتها الس�لطات عمالً إرهابياً .وانتقدت بروكوبييفا يف برنامجها تعامل
الدولة مع اآلراء املعارضة ،قائلة إن هذا األسلوب قد يقود إىل أعمال احتجاجية متطرفة
مثل ما حدث يف أرخانجيلسك.ورصحت لوكالة “رويرتز” ،عىل هامش محاكمتها اإلثنني:
“كصحفية أحاكم عىل قيامي بعميل” .وأضافت“ :ال يمكنني محاولة إثبات أنني لم أقم
به ألنني قمت بعميل ،واآلن يقولون إن عميل (كصحفية) هو الجريمة نفسها .ال يوجد
تربير لإلرهاب يف كلماتي ...كنت أتحدث عن كيفية منع اإلرهاب”.
وقالت ممثلة االدعاء ،ناتاليا ميليشينكو ،مستنده إىل آراء خرباء ،إن بروكوبييفا وصفت
التفج�ر االنتح�اري بأنه من أعمال االحتجاج الس�يايس العادية وش�جعت عليه .ومن
املقرر أن تصدر محكمة يف مدينة بسكوف حكمها يف القضية يف يوليو/تموز.

يونسكو تدين “القوة املفرطة” ضد الصحفيني

نيويورك/ا.ف.ب:
أعربت املديرة العامة ل�”منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة” (يونسكو) ،أودري
أزوالي ،االثنني ،عن “قلقها لتصاعد أعمال العنف ضد الصحفيني” الذين يغطون التظاهرات،
مذكرة بأن “حرية التعبر عنرص أسايس يف الديموقراطية”.
وجاء يف بيان صادر عن “يونسكو” أن “التغطية املبارشة لألحداث يف صلب العمل الصحفي”.
وأضافت “هذا العمل أسايس لضمان حرية الصحافة والحق يف الحصول عىل معلومات”.
وتابع البيان “يف الس�نوات األخرة أظهرت التظاهرات عرب العالم مخاطر االستخدام املفرط
للق�وة من قبل قوات األمن ضد الصحافي�ني :تعرض صحافيون للقتل أو جرحوا بالرصاص
املط�اط ،يف حني تعرض آخرون يقوم�ون بتغطية التظاهرات مب�ارشة لالعتقال ،أو اتهموا
بعدم االنصياع ألوامر التفرق ،وصودرت معداتهم أو أُتلفت”.
ومطل�ع يوني�و /حزيران الح�ايل ،دانت املفوض�ة العليا لحقوق اإلنس�ان يف األم�م املتحدة،
ميش�يل باش�ليه“ ،االعتداء غر املس�بوق” عىل صحافيني يف الواليات املتحدة التي ش�هدت
حركة احتجاج ضخمة ضد العنرصية وعنف قوات الرشطة.
وذكرت “يونس�كو” بأنها دربت منذ  2013أكثر من  3400عنرص يف قوات األمن يف  17بلداً،
قاض يف أمركا الالتينية وأفريقيا ،يف إطار دورات عىل ش�بكة اإلنرتنت حول
ونح�و  17أل�ف
ٍ
حرية التعبر ،لتفرس لهؤالء هذا “الحق األس�ايس” ودور اإلع�الم الرئييس يف الديموقراطية.
وتمنت تعميم “هذه الدورات عىل الدول كافة”.

No: 7273 Wed 24 June 2020

www.alzawraapaper.com

8

اإلعالميّة السعوديّة نادين البدير تواجه انتقادات متشددين
عمان/متابعة الزوراء:
يتص� ّدر املش�هد االنفتاح�ي يف العربيّ�ة
الس�عوديّة هذه األيّام ،م�ا كان ُيعرَف يف
عرص ُسلطات املُ ّ
ؤسس�ة الدينيّة ،بالتيّار
ّ
واالتهامات الت�ي كانت تلحقه
اللي�ربايل،
ّ
ولعل اإلعالميّة
بالتحريض عىل االنحالل،
السعوديّة نادين البدير ،واحدة من هؤالء،
الذين طاملا نادت بتحرير املرأة ،وإعطاءها
ُحقوقها ،وإن بضوابط تتماىش مع عدم
االصطدام مع رجال الدين يف بالدها.
البدي�ر ،تبدو أكثر ً
ثقة الي�وم بمُ عتقداتها
“الليرباليّ�ة” ،ويف ِظل عرص االنفتاح الذي
تش�هده بالدها ،وأخ ً
را ظه�رت املذكورة
ع�رب فيدي�و مص�وّر ع�ىل حس�ابها يف
“توي�رت” ،انتقدت فيه الحجاب ،واعتربت
أنه ليس مقياس�ا ً لألخ�الق والرشف كما
قال�ت ،وهو ما أثار حفيظة نش�طاء عىل
ّ
املنصات ضده�ا ،واعتربوه ضمن حمالت
التحريض ،ع�ىل خلع الحجاب ،والتمايش
م�ع ع�رص الرتفي�ه ،والس�ماح للم�رأة
بقي�ادة الس�يّارة.وقالت البدي�ر ضم�ن
حديث ،اس�تنفر البعض ضدها ،أن رشف
امل�رأة ،والحُ ك�م علي�ه ،ال يتعلّ�ق بغطاء

ش�عر مرتي�ن قم�اشّ ،
لفت به ش�عرها،
أو ّ
تنقب�ت ب�ه عىل ح�د توصيفه�ا ،فيما
ظه�رت اإلعالميّة يف املقط�ع الذي رافقها
فيه مُ حاور رجل ظهر من شبّاك افرتايض
خالل البث ،بدون حجاب ،ورداء أسود ،قد
يكون وفق املعاير الس�عوديّة املُحافظة،
كاش�فا ً لس�رت املرأة.ووضعت اإلعالميّة،
تعريفا ً لألخالق وفق رأيها ،حني ّ
لخصتها

بالص�دق ،واألمان�ة ،والوف�اء ،والخلق يف
التعام�ل ،كما أش�ارت يف حديثها هذا ،إىل
ّ
أن الش�وارع العربيّة كانت تكاد تخلو من
الحجاب خ�الل مُ نتصف القرن العرشين،
وما قبله ،وهي ُتش�ر ُهنا بطبيعة الحال
إىل ُ
صع�ود الح�ركات اإلس�الميّة م�ا بعد
ذلك ،وسيطرة األفكار الصحويّة املُتش ّددة
ع�ىل املُجتمع�ات ،وانتقاله�ا تدريجيّا ً إىل

الحجاب ،والتعامل مع املرأة ،كونها فتنة
ً
قائلة“ :النساء
يجب س�رتها ،وتس�اءلت
يف هذا الوقت ،كيف كانوا عايشني ..بعي ًدا
عن الحش�مة”؟ أي تقص�د ما قبل عرص
الصحوة.
وحديث نادين هذا ،يأتي بعد تراجع رموز
الصحوة عن تش ّددهم ،واعتذار الفت من
أحد أبرز شيوخ هذا التيّار ،الشيخ عائض
القرن�ي ،وتوجيه�ه أصاب�ع ّ
االته�ام إىل
تركيا ،ومس�ؤوليّتها عن هذا الفكر ،كما
ّ
وتوعد األمر محمد بن سلمان املُتش ّددين
باملُالحقة واالعتقال ،وعدم س�ماحه لهم
كما رصّ ح بتضييع ثالثني سنة من عمره،
والعيش يف أفكارهم.
ِّ
ووج َه�ت للبدي�ر ،انتق�ادات ح�ا ّدة عىل
ُ
خلفيّة ترصيحاتهاّ ،
بالخروج
واتهامات
ع�ن تعالي�م اإلس�الم ،وتقدي�م أف�كار
مش�بوهة ،ومُ حاول�ة لتجمي�ل خل�ع
الحجاب ،والسر عىل نهج مُ نفلت ،تحت
عناوين بحس�بهم إعادة تعريف األخالق،
توقي�ت تح�رص الدول�ة
وال�رشف ،ويف
ٍ
الس�عوديّة فيه ،عىل اإلصالح االجتماعي
املُنفتح ،فيما توجّ ه له�ا انتقادات تتعلّق
بحُ قوق اإلنسان.

أمريكا تضيف أربع وسائل إعالم صينية إىل قائمة املنافذ اليت تعمل لصاحل دول اجنبية
واشنطن/أ ف ب:
أعل�ن وزير الخارجية األمركي
ماي�ك بومبي�و ّ
أنه أم�ر بتعديل
الوضعي�ة القانوني�ة ألرب�ع
وس�ائل إع�الم صينية رس�مية
معتم�دة يف الوالي�ات ّ
املتح�دة
ستعترب من اآلن فصاعدا ً
بحيث ُ
“بعث�ات دبلوماس�ية أجنبية”،
يف إج�راء ه�و الثاني م�ن نوعه
يف غضون أش�هر ومن شأنه أن
يتيح لواش�نطن تشديد القواعد
ّ
املؤسسات
التي تحكم عمل هذه
املتهم�ة ّ
ّ
بأنها “أجه�زة دعاية”
لبكني.
وق�ال بومبي�و يف تغري�دة ع�ىل
تويرت “من أجل ضمان املزيد من
الشفافية للكيانات التي يقودها
الح�زب الش�يوعي الصين�ي يف
الواليات املتحدة ،طلبت تصنيف
أربعة أجه�زة دعائي�ة إضافية
لجمهوري�ة الص�ني الش�عبية
بعثات دبلوماسية أجنبية”.
م�ن جهت�ه ق�ال نائ�ب وزي�ر
الخارجي�ة األمرك�ي لش�ؤون
رشق آس�يا ديفي�د س�تيلويل
للصحفيني “م�ن اآلن فصاعداً،
ّ
س�يتعني عليه�م إب�الغ وزارة
الخارجية بقائم�ة موظفيهم”

و”بممتلكاتهم العقارية”.
اإلعالمي�ة
واملؤسس�ات
األرب�ع املش�مولة بالق�رار هي
“التلفزيون املرك�زي الصيني”
ووكالة “خدمة األنباء الصينية”
و”صحيف�ة الش�عب اليومية”
و”غلوبال تايمز”.
وكانت الوزارة ّ
اتخذت يف شباط/
فرباير املايض قرارا ً مماثالً
ّ
بحق
خم�س وس�ائل إع�الم صينية

رسمية أخرى.
ويومه�ا أعلن�ت الخارجي�ة
األمركية ّ
أن الوس�ائل اإلعالمية
الصيني�ة الخم�س املش�مولة
بالقرار هي وكالة الصني الجديدة
لألنب�اء “ش�ينخوا” وش�بكة
التلفزيون العاملية الصينية “يس
ج�ي ت�ي أن” و”إذاع�ة الص�ني
الدولي�ة” واملو ّزعون األمركيون
لجريدت�ي “صحيف�ة الش�عب”

و”تشاينا دييل”.
ّ
وش�كل الق�رار يومه�ا بداي�ة
تصعي�د يف املي�دان اإلعالمي بني
القوت�ني العامليتني اللتني ّ
توترت
العالق�ات بينهم�ا بش� ّدة وال
س�يّما بس�بب فروس كورونا
املستج ّد.
ويف أواخر شباط/فرباير ،طردت
الص�ني ثالث�ة م�ن صحفي�ي
جريدة “وول سرتيت جورنال”

ً
انتقام�ا م�ن مق�ال
األمركي�ة
نرشته الصحيف�ة النيويوركية
واعتربته بكني عنرصيا ً.
ّ
خفض�ت
ويف أعق�اب ذل�ك،
واش�نطن بش�كل ح�ا ّد ع�دد
الصينيني املسموح لهم بالعمل
يف وس�ائل اإلع�الم الرس�مية
الصيني�ةيفالوالي�اتاملتح�دة.
ور ّدت الس�لطات الصيني�ة
ع�ىل ذل�ك الق�رار بط�رد مزيد
م�ن الصحفي�ني األمركي�ني
املوفدين لحساب “وول سرتيت
جورنال” وصحيفتني أمركيتني
أخريني هم�ا “نيويورك تايمز”
و”واشنطن بوست”.
وبموج�ب التصني�ف الجدي�د
باتت هذه املؤسس�ات اإلعالمية
الصيني�ة بحاج�ة إىل موافق�ة
مس�بقة من الوزارة ل�رشاء ّ
أي
عق�ار يف الوالي�ات املتحدة ،كما
بات�ت ملزم�ة بتقدي�م قوائ�م
بجمي�ع املوظف�ني العامل�ني
لديه�ا ،بم�ن فيه�م املواطنون
األمركيون.
ّ
وتؤك�د واش�نطن ّ
أن اإلجراءات
ً
الجديدة لن تقيّد بتاتا ممارس�ة
هذه الوس�ائل لعملها اإلعالمي
يف الواليات املتحدة.

تعرض صحفي مغربي متابع قضائيا “للتجسس” من طرف السلطات بواسطة برنامج لشركة اسرائيلية
الرباط/متابعة الزوراء:
كش�ف تحقي�ق قام�ت ب�ه منظم�ة العفو
الدولي�ة عن تعرض الصحف�ي املغربي عمر
ال�رايض املتاب�ع قضائيا“ ،للتجس�س” ملدة
سنة من طرف الس�لطات بواسطة برنامج
تابع ملجموعة ” إن إس أو”  NSOاالرسائيلية
وأن هاتف�ه كان محل اس�تهداف بهجمات
متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة.
وتق�وم رشك�ة “إن إس أو” اإلرسائيلي�ة
بتس�ويق تقنيتها يف مكافح�ة وباء فروس
كورونا ،ويف هذا االطار دعت املنظمة الدولية
اىل منعها من بيع تقنيتها إىل الحكومات التي
يرجّ �ح أن تس�تخدمها يف انته�اكات حقوق
اإلنس�ان ،وإذا لم توق�ف مجموعة “إن إس
أو” استخدام تكنولوجيتها يف االنتهاكات.
وكش�فت منظمة العفو الدولية ،يف تحقيقها
 ،ع�ن تع�رض هات�ف عم�ر رايض لهجمات
متعددة باس�تخدام تقنية جدي�دة متطورة،
تثبّت خلس�ة برنامج التجس�س بيغاسوس
يسء السمعة التابع ملجموعة “إن إس أو”.
وأعلن مصدر من املنظمة ،أن الهجمات وقعت
ع�ىل مدى فرتة تعرض فيها رايض ملضايقات
متكررة من قبل الس�لطات املغربية ،مضيفا
أن إح�دى الهجمات وقعت بعد أيام فقط من
تعهد مجموعة “إن إس أو” بوقف اس�تخدام
منتجاتها يف انتهاكات حقوق اإلنسان ،مؤكدا
أن الهجمات عىل هاتف عمر رايض ،استمرت
عىل األقل ،حتى كانون األول /يناير .2020
وقال�ت دان�ا إنغلت�ون ،نائبة مدي�ر برنامج
التكنولوجي�ا يف منظم�ة العف�و الدولية أنه
“من الواضح أنه ال يمكن الوثوق بمجموعة
“إن إس أو” ،مش�ددة عىل أنه يف الوقت الذي
“كانت تش�ن املجموعة حملة عالقات عامة
لتبييض صورتها ،كان�ت أدواتها تمكن من
املراقبة غر القانونية لعمر رايض ،الصحفي
والناشط الحقوقي”.
“وأضاف�ت املتحدث�ة ،أنه حت�ى بعد تقديم
أدل�ة صادم�ة ملجموع�ة “إن إس أو” حول
استخدام برمجية التجسس لتتبع النشطاء
يف املغرب ،يبدو أن املجموعة اختارت اإلبقاء
عىل الحكومة املغربية كعميل لها.
وطالب�ت املس�ؤولة يف املنظم�ة ،يف ح�ال لم

توق�ف مجموع�ة “إن إس أو” اس�تخدام
تكنولوجيته�ا يف االنته�اكات ،بمنعه�ا
م�ن بيعه�ا إىل الحكوم�ات الت�ي يرجّ ح أن
تستخدمها يف انتهاكات حقوق اإلنسان”.
وحمل�ت املتحدث�ة ،املس�ؤولية للس�لطات
املغربي�ة ع�ن االس�تهداف غ�ر القانون�ي
للنش�طاء والصحفي�ني مث�ل عم�ر رايض،
مضيفة أن رشكة مجموعة “إن إس أو” قد
س�اهمت يف هذه االنتهاكات من خالل إبقاء
الحكوم�ة كعميل نش�ط ،عىل األق�ل ،حتى
يناير/كانون الثاني  .2020مضيفة “أن هذا
قد منح السلطات إمكانية الوصول املستمر
إىل برمجيات التجسس التابعة للرشكة”.
وج�اء يف التحقي�ق ،أن عم�ر رايض ق�د
استهدف بش�كل ممنهج من قبل السلطات
املغربية بس�بب عمله كصحفي ونش�اطه،
وف�ق التحقي�ق ،معت�ربا أن األخ�ر ق�ام

بانتق�اد رصيح لس�جل الحكوم�ة يف مجال
حقوق اإلنس�ان ،وبأنه تحدث عن الفس�اد،
وكذلك ع�ن الروابط بني املصال�ح التجارية
والسياسية يف املغرب.
ويف  17آذار /م�ارس ُ ،2020حكم عىل عمر
رايض بالس�جن ملدة أربعة أش�هر مع وقف
التنفي�ذ بس�بب تغري�دة نرشه�ا يف أبريل/
نيسان  2019ينتقد فيها محاكمة مجموعة
من النشطاء.
وأضاف�ت دان�ا إنغلت�ون قائلة“ :تس�تخدم
الس�لطات املغربية بش�كل متزاي�د املراقبة
الرقمية لقم�ع املعارضة .ويجب إيقاف هذا
التجسس غر القانوني ،وهذا النمط األوسع
ملضايقة النشطاء والصحفيني”.
ويف ش�باط /فرباير  ،2020أج�رى برنامج
التكنولوجيا يف منظمة العفو الدولية تحليالً
تقني�ا ً لهاتف آي ف�ون التاب�ع لعمر رايض،

وقد “كش�ف ذلك أن الجهاز كان قد تعرض
لسلس�لة من الهجمات التي تمت عىل شكل
“حقن شبكة االتصاالت”.
فباستخدام عمليات حقن شبكة االتصاالت،
يتمك�ن املهاجم�ون م�ن رص�د واع�رتاض
والتحك�م يف حرك�ة اله�دف ع�ىل اإلنرتنت،
بع�د ذلك ،يتم إعادة توجي�ه متصفح الويب
للهاتف إىل موقع ض�ار ،دون الحاجة إىل أي
نشاط من قبل الهدف ،ليقوم املوقع الضار،
بعد ذلك بتثبيت برنامج تجسس بيغاسوس
خلسة عىل الهاتف املستهدف.
وج�اء يف التحقي�ق أن “الس�لطات املغربي�ة
كانت مسؤولة عن الهجوم عىل (هاتف) عمر
رايض” ،لك�ون القيام بعملية حقن ش�بكات
االتص�االت ،يوجب ع�ىل املهاجم إم�ا القرب
امل�ادي من األهداف أو الوصول عرب ش�بكات
الهات�ف املحم�ول يف البالد الت�ي ال يمكن إال

للحكوم�ة أن ت�أذن بها ،يف إش�ارة أخرى إىل
 .فف�ي اآلونة األخرة ،وحت�ى يناير/كانون
 ،2020قامت مجموعة “إن أس أو” بتسويق
مثل ه�ذه التكنولوجي�ا املتط�ورة العرتاض
األهداف.
وعن�د تثبي�ت برنام�ج بيغاس�وس ،يتمكن
املهاج�م م�ن الوص�ول الكام�ل إىل رس�ائل
الهاتف ورسائل الربيد اإللكرتوني والوسائط
وامليكروف�ون والكامرا واملكامل�ات ،وجهات
االتص�ال .ومن املع�روف أن هجم�ات حقن
االتص�االت يصع�ب عىل الضحية اكتش�افها
ألنها ال ترتك دليالً يذكر.
وتش�ر بيانات التحليل التقني املس�تخرجة
م�ن هات�ف عم�ر رايض إىل وق�وع هجمات
حقن شبكة االتصاالت يف  27كانون الثاني/
يناي�ر و 11ش�باط /فرباي�ر و 13أيل�ول/
س�بتمرب  .2019ويف  10أيل�ول /س�بتمرب
 ،2019تعه�دت مجموع�ة “إن إس أو” علنا ً
بااللت�زام بمبادئ األمم املتح�دة التوجيهية
بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
وقالت املتحدثة ،أن�ه قد تم توجيه املتصفح
املوج�ود ع�ىل هات�ف عم�ر رايض إىل نفس
املوق�ع الضار ال�ذي وجدته منظم�ة العفو
الدولي�ة يف هج�وم ع�ىل أكاديمي وناش�ط
مغرب�ي ،املعطي منجب ،كما ُكش�ف ذلك يف
تقري�ر املغ�رب ” :اس�تهداف املدافع�ني عن
حق�وق اإلنس�ان بربنام�ج تجس�س تاب�ع
ملجموع�ة “إن إس أو” ،صدر يف  10أكتوبر/
ترشين األول .2019
وتابع�ت أن�ه تم تزوي�د مجموع�ة “إن إس
أو” بنس�خة مس�بقة من ه�ذا التقرير يف 2
أكتوبر/ترشي�ن األول  .2019يف  6أكتوب�ر/
ترشي�ن األول ،أُغل�ق املوق�ع الض�ار ،قب�ل
أي�ام من إع�الن منظمة العف�و الدولية عن
نتائجه�ا .ومع ذل�ك ،تظهر أدل�ة جديدة أن
هجمات حقن الش�بكة املماثل�ة ضد هاتف
عمر رايض اس�تمرت حتى  29يناير/كانون
الثاني  ،2020باستخدام موقع عىل اإلنرتنت
مختلف.
وم�ع زعم مجموع�ة “إس إن أو” أنها تبيع
برمجي�ات التجس�س فق�ط إىل املخاب�رات
الحكومي�ة واجهزة إنف�اذ القانون ،تضيف

املتحدثة ،أن األدلة التي كشفت عنها منظمة
العف�و الدولي�ة ،تش�ر إىل أن “الحكوم�ة
ً
ً
نش�طا ملجموعة “إن
عمي�ال
املغربي�ة ظلت
إس أو” ،واستطاعت االستمرار يف استخدام
تكنولوجيا الرشكة لتتبع وترهيب وإسكات
أصوات النشطاء والصحفيني واملنتقدين”.
وعندم�ا أطلع�ت منظم�ة العف�و الدولي�ة
مجموعة “إن إس أو” عىل أحدث نتائجها ،لم
تؤكد الرشكة أو تنفي ما إذا كانت السلطات
املغربي�ة تس�تخدم تقنياتها ،وذك�رت أنها
ستقوم بمراجعة املعلومات املقدمة.
ودع�ت دانا إنغلتون مجموع�ة “إن إس أو”
اىل اإلجابة عىل أس�ئلة “جدية بشأن ماهية
اإلج�راءات الت�ي اتخذتها عندما ق�دم إليها
أدلة ب�أن تقنيتها ق�د اس�تخدمت الرتكاب
انته�اكات لحق�وق اإلنس�ان يف املغ�رب”،
وكذل�ك “وملاذا لم تنه عقدها مع الس�لطات
املغربية؟”.
وأضافت إن تعريض الصحفيني والنش�طاء
للرتهيب من خالل املراقبة الرقمية املنتهكة
للخصوصي�ة يع�د انته�اكا ً لحقوقه�م يف
الخصوصية وحرية التعبر”.
وتق�ول مجموع�ة “إن إس أو” إنه�ا تجري
مراجعة صارمة فيما يخص حقوق اإلنسان
قب�ل بيع منتجاته�ا ،إال أن ه�ذه االدعاءات
تفتق�ر إىل التفاصي�ل ،وبالنظ�ر إىل ع�دد
الهجمات عىل املجتم�ع املدني ،يبدو أنها لم
تكن فعالة يف حاالت عديدة.
وج�اء يف التحقيق أيض�ا ،أن منظمة العفو
الدولي�ة ،وجه�ات أخ�رى ،قام�ت بتوثي�ق
نم�ط م�ن اس�تخدام برمجي�ة التجس�س
بيغاس�وس التابع�ة ملجموع�ة “إن إس
أو” الس�تهداف املجتم�ع املدن�ي .فق�د ت�م
اس�تخدام برمجي�ة التجس�س يف الهجمات
ع�ىل الصحفي�ني والربملاني�ني يف املكس�يك،
والنش�طاء الس�عوديني :عمر عب�د العزيز،
ويحيى العسري ،وغانم املصارير ،والناشط
اإلمارات�ي أحمد منص�ور الحائز عىل جائزة
يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان ،وأح�د موظفي
منظم�ة العف�و الدولي�ة .وحس�بما زع�م،
اس�تخدمت ه�ذه الربمجية أيض�ا ً يف عملية
قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
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ريكاردوس يوسف حيكي لـ”الزوراء” تفاصيل مسريته من املوصل اىل دترويت
رييكاردوس يوسيف هو ممثيل ومخيرج عراقي ولد
يف عقيد  1952يف العيراق ،درس يف كليية الفنيون
الجميلة ،وعمل يف  67مسلسيل عراقي ،وعمل يف أفام
ومرسحيات عديدة ،وأشيهر مسلسياته «عنفوان األشيياء»،
«األماني الضالة»« ،أجنحة الثعالب»« ،رجال الظل ،ذئاب الليل

ج ،2أييام التحيدي ،أصايل» وغرها عيرشات األعمال الجميلة
األخيرى .كمل مثل وأخرج أفام ناطقية بالرسيانية مثل فيلم
طوفان .يف سينة  2014هاجر إىل الواليات املتحدة ويقيم حاليا ً
يف مدينة ديرتويت ،وأخرج هناك العديد من املرسحيات
للجالية العراقية هناك.

حوار – مجال الشرقي
اليزوراء اتصليت بالفنيان الكبير
رييكاردوس يف دتروييت يف الوالييات
املتحدة االمريكيية واجرت معه الحوار
التايل -:
اسيتاذ رييكاردوس جرييدة اليزوراءترحب بيك وتتصل بك مين بغداد الجرا
حوار صحفي معك .
كل الرتحيب واالمتنيان لكم ولجريدةاليزورا الغيراء وهيي تتابيع العراقيني
املبدعني يف كل مكان واسيمح يل اناقدم
التهانيي للجرييدة بذكيرى تاسيسيها
وذكرى عيد الصحافية العراقية املجيد
 .تحياتي وسيامي للعيراق وصحفيي
العراق امليامني بهذا املناسيبة العطرة .
بدايية نشيكرك ونيود انتقدم نفسيكلقرائنا الكرام .
نعم اسمي الكامل ريكاردوس يوسفابراهيم موالييد  1952متزوج ويل ولد
وبنت فقط دخلت االبتدائية عام 1958
وتخرجت من الكلية عام  1978خريج
األكاديميية بكالوريوس قسيم املرسح
واكمليت املاجسيتر  1990وعينيت
أسيتاذا يف كلية الفنون الجميلة 1992
وكنيت قبلها رئيسيا لقسيم املرسح يف
معهيد الفنيون الجميلة فيرع املوصل
ثم انتقلت اىل بغيداد عام  1992أكملت
الدكتوراه عام  2003واستلمت رئاسة
قسيم الرتبية الفنية يف املوصل ملدة عام
ثيم انتقلت بعد ذليك للعيش يف دترويت
أمرييكا ألسيباب خاصية بيي وقبلهيا
سيكنت اربييل عيام  2007وعشيت يف
اربيل .
طييب لنتحيدث االن عين التاثيراتوالبيئة هل كان للبيئة والعائلة تاثر يف
حياتيكلتكيونممثيا؟
نعيم تربيت يف عائلة كان جدي هو مايسمى قصخون أي طبيب وكان والدي
موظفا يف البلدية ويف تلك الفرتة تعرفت
عىل سر العرب وعمري خمس سنوات
وقرأت عن الزيرسيالم وعنرت ابن شداد
وسييف بن ذي يزن واخرين فضا عن
الكتيب الدينيية التي كانيت ترتل انذاك
ومنها تعلميت االلقاء والرتتيل وعمري
خمس سينوات وقراءاتي كونت عندي
شيخصية معينية جريئية فقدكنت يف
املدرسية اقدم القصائد واالناشيد امام
املعلمني والطلبة وكنت امتلك الشجاعة
االدبية وقد اكتبتها من داخل البيت اما
بالنسيبة الخوايل كانيوا رياضيني وابن
عميي كان بطل العيراق يف القفز العايل
والقفيز بالزانية فتاثيرت بهيم وانا يف
السيادس االبتدائيي وكنيت اتمرن عىل
ييده وحينهيا تمييزت بالقفيز بالزانة
واصبحت واحدامن ابطال املوصل ولدي
ذكيرى يف هذا املجال ال انسياها حدثت
معيي يف الكليية عندميا كان اسيتاذي

بدري حسيون فريد يف امليرسح وحدث
ان غبت ملحارضتني فسيالني يف حينها
اين كنت وملياذا تغيب فقليت له عندي
معسيكر تدريبيي فاندهيش وعندميا
عيرف انني اميارس الرياضية فانزعج
وقيال كييف ان طالب ميرسح وتتدرب
رياضييا فامير بطيردي كونيي امتلك
رغبية وهواييات غير امليرسح فذهب
اىل اسيتاذي جعفير السيعدي واخربته
بالخرب فهدئنيي ونصحني بان التمثيل
يناسبني وان شكيل مائم ألكون ممثا
وفعا دخلت االختبيار اىل كلية الفنون

الجميلة وكان اسيمي يف القبول الثاني
يف القائمية ومن هناك اقول كان التاثر
االول هيو جدي يف االلقياء والنطق كما

واليدي الربعة اييام عىل قراة املنشيور
كما دربنيي مدرس اللغية العربية عىل
التشيكيل اللغيوي وانا اعتيرب هذا هو

نفسه التقيت الفنان الراحل عمانوئيل
رسام فكلفني بدور طبيب وكان دوري
مع الفنانة شيذى سيالم وكنا كوجوه
جدييدة وكان اليدور اهيم مين اليدور
السيابق وفييه اكثر من السيابق وكان
اسيم التمثيليية يوميات محليه واديته
بنجاح ثم اعطاني الفنان بسيام الورد
وهذا كليه وانا طالب يف الصيف الثاني
من االكاديمية ثيم مثلت كلكامش مع
االستاذ سيامي عبد الحميد ومن هناك
بدأت شهرتي كممثل ناجح .
يف تليك الفيرتة مياذا كان عمليكالرسمي؟
كنيت ال ازال طالبيا ويف الصف الثالثمثلت مرسحية كلكامش اخراج سامي
عبيد الحمييد ويف وقتهيا مثليت فلمني
سيينمائيني ( بييوت يف ذليك الزقياق

تمت مشاركتي يف اول عمل بمرسحيةحسني رخيص
هناك تم التحاقك يف بغداد .نعيم والني التحقيت يف بغداد ورصتقريبيا مين املخرجيني فقيد توالت عيل
التكليفات للمشياركة بادوار مرسحية
فقيد اسيندت يل العدييد مين االدوار
التلفزيونيية واىل عيام  84تيم انتدابي
مرة اخيرى اىل املوصيل يف الرتبية وبعد
فرتة التحقت بدراسة املاجستر بحدود
عيام عام  86وبعدها رجعيت اىل بغداد
للتمثيل والدراسة
كم عمل تلفزيوني شاركت به ؟اكثر من  68مسلسيل تلفزيوني و32مرسحية
واكثرها شهرة حسب رايك ؟-كلكامش وكاليلو كاليليه .

أبو العبياس صبحي العيزاوي برشى
إسماعيل عز الدين طابو سناء سليم
فيلم حفر الباطن 1999
فيليمالعيراقلميعرﺝبعد
ان قصة الفلم حقيقيه وعاشيها جنود
عراقيون من الجيش العراقي ان هؤالء
الجنيود وخيال املعركة يف عيام 1991

ريكاردوس يوسف يهنئ اسرة حترير الزوراء وكل صحفي مبناسبة عيد الصحافة العراقية
اكملت املاجستري والدكتوراه يف املسرح وأخرج أفالما ناطقة بالسريانية
تثرت بافام السينما عندما كان والدي
ياخذنيا معه ومن حييث االفام تاثرت
بالفنياناحميدميريس.
-طييب بعد كل هيذه التاثيرات الفنية

اول عميل جيري عىل امليرسح اما االف
من الحارضين واسيتمر الحال ورصت
مسيتعدا اللقا كل يش واملشاركة يف كل
يش حتيى وصلت يف حياتيي اىل تدريس

والثقافية ومميا اخذته من والدك ومن
جدك واسياتذتك ومحيطيك هل قدمت
عميا ابداعييا يف مجيال التمثييل او
االلقا؟
اول عميل يف االلقياء قدمتيه كان يفمناسيبة اسيمها القربيان وهي احدى
الطقوس املسييحية التي يتعلمها االبنا

االف الطلبة ولخمسية وثاثني عاما يف
االلقا والنطيق وتخرج عىل يدي االالف
يف الكلية ويف املعهد .
واول خطواتك يف مجال املرسح قبل انتمتهن التمثيل ؟
اول مجياالت التمثييل كان املجياالتالطابية .
وماذا عن نشاطاتك يف مجال الكلية؟عنيد دخويل الكليية أي يف الصف االولكان طياب املرحلية الرابعية يكلفوني
بياالدوار التيي تتعليق بأطروحاتهيم
وليدي ذكيرى ميررت بهيا اذ طلبنيي
األسيتاذ املرحوم اسيعد عبد الرزاق ان
اذهيب معيه وانيا ال اعيرف اىل اين ويف
وعنيد وصولنيا اىل ميكان معيني قرات
لوحية مكتيوب عليها فرقية  14تموز
هنيا وبرصاحية اندهشيت كثيرا الني
سيالتقي بعماقة الفن مثل وجيه عبد
الغني وقاسيم صبحي وفاضل جاسيم
وشيكري العقييدي وسيعدية الزييدي
وسيليمه خضير وعند الدخيول رحب
بي جمييع الفنانيني املتواجدين كوني
شياب يف مقتبل العمر وكانت سعادتي
ال توصف بتلك املناسيبة وكانت لديهم
تمثيليية عنوانهيا ودار الزمين بطولة
فوزيية الشيندي فتيم تسيليمي دور
طبيب لكين الطبيب يقول كلمة واحدة
وفعا قمت بالدور بنجاح وبعد اسبوع
ابلغيت باسيتام مكافيأة ويف الوقيت

للمخرج قاسم حول ومثلت فلما اسمه
فيرج لطيارق الجبيوري وهنيا رصت
معروفيا بالسيينما ويف الصيف الرابع
مثلت كاليليو كاليليه وهي من اشيهر
املرسحيات التيقدميت يف العراق وفيها
حصلت مقارنةمع سيامي عبد الحميد
يف دور املتنبي واعطيت الجائزة له وهو
يستحقها وخال تلك الفرتة كان هناك
شغل .
نود يا اسيتاذ ريكاردو سيان نتحدثعن التخرج ؟
-سنة 1978تم تخرجي من الكلية

وماذا عن مشاركاتك يف االذاعة ؟اكثر مين  1000تمثيلية اذاعية حيثكنت يوميا يل مشاركة معينة .
وهيل انتمييت كمنتسيب يف دائيرةالسينما واملرسح ؟
ابدا لم اكن موظفا فيها واترشف انيكنت ضيف رشيف معهم.
متيىانتقليتللعييشيفدترويي ت؟سينة  2014وبعد دخول الدواعش اىلاملوصيل طلبيت التقاعيد وخرجت من
العراق .
-وكيف كان قبولك يف امريكا ؟

كانت قيوات االحتال قد قامت بدفنهم
احياء داخل ماجئهم يف منطقة ( حفر
الباطن ) الحدودية
ﺝخراﺝ :عبدالسيام األعظميي طاقيم
العميل :زهيرة الربيعيي رييكاردوس
يوسف طالب الفراتي نزار السامرائي
محمود عبدالحميد مرتىض حبيب
ذئاب الليل ج)1996( 2
مسلسيل يف العراق تم عرضه
وهو مسلسل بوليي مشوق  ..بضعة
اشيخاص يرسقون سيبائك من الذهب

لدينيا بعض االسيئلة التيي نتطلعمنخالها ملعرفة بعض جوانب ريكاردوس
الشخصية فهل تسمح؟
نعم تفضل من أنت يف جملة قصرة؟ الفنان العراقي ريكاردوس يوسف.بماذا تتفاءل؟أتفاءل يف ابتسامة وضحكات األطفال،ويف زقزقة العصافر وقت الصباح.
نقاط القوة والضعف يف شخصيتك؟ قوتي إنني إنسيان رصيح وال أجاملوال أخيى لومية الئيم يف قيول الحق،
وضعفي حني أرى دميوع امرأة وبكاء
طفل.
متى تعتذر؟لو أخطأت بحق إنسان.ميا الصفة التيي تكرههيا وتحبها يفاملرأة؟
أكيره فيهيا الخيانية وأُحيب فيهيااإلخاص والوفاء .
ترصف يزعجك؟النفاق. تاريخ ال يمكنك نسيانه؟تارييخ احتيال املوصيل عيام2014ليم يكن متوقعيا ونحن نمليك الجيش
والساح .
روحيك الداخليية تشيبه مياذا مينالطبيعة؟

ريكاردوس يوسف :تاثرت بابي وجدي وتعلمت منهما اجلرأة الثقافية
لدي االن مسرحية أود ان اشارك بها يف املسارح العاملية وال أود ذكرها

املسيح وخا املناسبة يقرأ عىل الجميع
منشيور دينيي مكون مين اربع عرشة
صفحية وتم اختيياري لقراة املنشيور
عيىل النياس املحتفليني وقيد دربنيي

هيل تتذكير اول تمثيليية تلفزيونييةمثلت فيها ؟
نعيم اول تمثيليية تلفزيونيية ملونةيف العيراق عيام  77اسيمها موقيف
بطولة سيليم البرصي وسليمه خضر
وبطولتي مع روناك شوقي وكان هناك
برنامج تلفزيوني اخرجه رشيد شاكر
ياسني .
طييب حدثنا عن مجميل اعمالك بعدالتخرج خاصة مطليوب منك ان تخدم
يف الجيش انذاك ؟
بعيد تخرجيي خرونيي ان البيس يفالجييش ا وان اتعيني يف وزارة الرتبيية
ويتم تاجييل من الجيش ثاث سينوات
عندهيا كانيت ليدي اشيغاال يف البييت
فقبليت ان اكيون تدريسييا وان اعيش
يف املوصل وفعا تم تعييني ودرسيت يف
املدارس الثانوية .
وكم بقيت يف التدريس الثانوي ؟بقييت ميا يقيارب السينة والنصيفبعدها انتقلت للتدريس بمعهد الفنون
الجميلة املوصل عيام  80أي اىل ثانوية
تلكييف وهنياك اسيتطعت ان ابنيي
مرسح والنشياط املدريس وبعيد انتها
االنتيداب تيم التحاقيي بالجييش ويف
الجيش تم سحبي اىل املرسح العسكري
يف . 1980/1/1
ومالذي شياركت به وانيت يف املرسحالعسكري ؟

دخليت وتم قبيويل بعيد تحقيق الربعساعات
ومياذاقدمي تيفامرييكا؟يف امريكا التقيت مع الفنان العراقينيومنهيم عبيد املطليب السينيد وبهجت
الجبوري وعدد كبرمنهم وتم الرتحيب
بي وانتميت بمشاركاتي بفرق شعبية
ومنها فرقة الرافدين حيث اخرجت لهم
ثياث مرسحييات واعماال اخيرى مثل
سيدتي الجميلة لربناردشو ومرسحية
اسمها فندق بايك هوه .
ومالذي بيدك االن كاخر عمل لديك؟بييدي االن مرسحية جيادة ال اود ذكراسيمها االن واو دان اشيارك بهيا يف
مهرجانات عربية .
هل بامكانك ان تلخص جملة اعمالكوان توضح فكرة بعض تلك االعمال ؟
بكل ممنونية فمثا مرسحية القضية238
وتيدور أحداث العمل يف قرية الرواشيد
ناحيية بني سيعد حول رشكية تمديد
أنابيب تسيتخدم مواد معياد تصنيعها
تحتوي عىل اليورانيوم املشيع وبتلوث
املياء ويصاب األطفيال وأهيايل القرية
بطفح جليدي ولوكيميا ﺝخراﺝ :جال
كامل (مخيرج ) أياد رايض (مسياعد
مخرج)
تأليف:صبياحعطيوان(مؤليف)
طاقيم العمل :غيازي القييي خضر

و يضعونهيا يف مخبيأ و بعيد سينوات
السيجن يخرجيون ليبحثيون عنها  ,و
يصطدميون مع عصابة تحاول تهريب
مولدات الكهرباء من العراق اىل ايران ..
لصوص الذهب يرفضون ﺝخراﺝ :نبيل
يوسف (مخرج )
تأليف:صبياحعطيوان(مؤليف)

تشيبه الطبيعية بيكل تناقضاتهياوجمالها.
آخر كتاب قرأته؟إعيادة قيراءة روايية الكاتبية أجاثياكريستي»جريمة يف باد الرافدين».
 أغنية قريبة لروحك؟ -أغنية ياس خرض»حن وآنة حن».

طاقيم العميل :بهجيت الجبيوري
فريال كرييم مقداد عبدالرضا سيناء
عبدالرحمن محمود أبو العباس محمد
حسني عبدالرحيم .

عمل درامي قدمته وقريب لك؟«أجنحييييية
مسلسييييييياالثعاليب»و»األمانييالضالية».
أفضيل اخيرتاع اخرتعيه اإلنسيانبرأيك؟
كل االخرتاعيات مهمية ولكني منبهرباخرتاع الطائرة والقطار.
أمنية لم تتحققها اىل اآلن؟أن أعيش يف بلد آمن.شيكرا لفناننيا الكبير الدكتيوررييكاردوس يوسيف متمنني ليك دوام
العطاء والصحة والعافية .
-شيكري للزوراء ولكم اخي العزيز .

اشهر اعماله كلكامش وعنفوان األشياء و األماني الضالة و أجنحة الثعالب و رجال الظل و ذئاب الليل ج 2و أيام التحدي
هاجرت اىل امريكا بعد احتالل الدواعش للموصل ومثلت يف امريكا العديد من املسرحيات
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل ..هلم

ملاذا يفضل عدم ملء خزان
وقود سيارتك؟

كيف لوسائل التواصل االجتماعي أن تؤثر على الصداقات؟
ق�د يس�اعدك انضمام�ك إىل مجموعة دردش�ة أو
مجتم�ع ع�ىل اإلنرنت يف إقامة عالق�ات والحفاظ
عليه�ا فضالً ع�ن التخلص من الش�عور بالوحدة،
ومع ذلك ،تفيد األبحاث أن استخدام مواقع التواصل
االجتماعي ال تعني بالرضورة تكوين عالقات أوثق
بعي� ًدا ع�ن اإلنرنت مع أعض�اء ش�بكة اإلنرنت.
َّ
تتوخ�ى الح�ذر عند
باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،تذك�ر أن
مشاركة معلوماتك الش�خصية أو الرتيب لنشاط
مع شخص ال تعرفه إال عن طريق اإلنرنت.
إن إقام�ة صداق�ات جيدة والحف�اظ عليها عملية
تق�وم عىل مبدأ األخذ والعطاء .ففي بعض األحيان
تجد نفس�ك أن�ك أنت الذي تقدم الدع�م لغريك ،ويف
أحي�ان أخرى تك�ون أنت ال�ذي يتلق�ى الدعم من
غريه.
وإن نجاح�ك يف أن تثبت ألصدقائ�ك أنك مهتم بهم
وأن�ك تقدرهم يس�اعد يف تقوي�ة الرواب�ط بينكم.
ً
صديقا جي ًدا لغريك،
وكما أنه من املهم لك أن تكون
فكون�ك تحي�ط نفس�ك بأصدق�اء طيب�ني ال يقل
أهمية.
وإلثراء صداقاتك:
 تقبّل نفسكاب�دأ ب�زرع ص�ورة ذاتية لنفس�ك تتس�م بالصحة
والواقعي�ة .واب�ذل م�ا تس�تطيع لغرس الش�عور
بتقدي�رك لذاتك عن طريق االهتمام بنفس�ك؛ اتبع
نظامً �ا غذائ ًي�ا صح ًي�ا واجع�ل لأنش�طة البدنية

م�ن هذا الرصيد ،والش�كوى الت�ي ال تتوقف تمثل
ً
ضغطا عىل الصداقة.

نصي ًبا م�ن روتينك اليومي .فالش�عور بعدم الثقة
والنق�د الذاتي الدائم قد يقط�ع الطريق عىل إقامة
صداقات محتملة.
 تقبّل اآلخرينال تحك�م عىل ترصفات اآلخري�ن .وامنح أصدقاءك
مساحة للتغيري والظهور وارتكاب األخطاء .وشجع
أصدقاءك عىل التعب�ري بأريحية عن عواطفهم ،وال

تح�ط من قدر اآلخري�ن أو تس�تخف بأفكارهم أو
مشاعرهم.
 كن إيجاب ًيافك�ر يف الصداقة عىل أنها حس�اب بنكي عاطفي،
ف�كل فعل ي�دل عىل حس�ن الخل�ق وكل تعبري عن
قب�ول اآلخري�ن عب�ارة ع�ن ودائع تودعه�ا يف هذا
الحس�اب ،بينما النقد والس�لبية يشبهان السحب
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 تجنب املنافسةال تدع الصداقة تتحول إىل معركة تدور رحاها حول
من يملك ماالً أكثر أو من يتمتع بمنزل أجمل .لكن
ب�دالً م�ن ذلك ،أظه�ر إعجابك بمواه�ب أصدقائك
واحتف بحظهم الطيب.
ِ
 أظهر اهتمامك باآلخريناحرص ع�ىل معرفة ما يحدث يف حي�اة أصدقائك،
واجع�ل أفعال�ك وأقوالك تثبت لصديق�ك أنك توليه
اهتماما ً خاصا ً م�ن خالل التواصل البرصي ،ولغة
الجس�د وإب�داء التعليق�ات املخترصة ب�ني الحني
واآلخر مثل ،هذا ممتاز .وعندما يشاركك أصدقاؤك
تفاصي�ل أوقاتهم العصيب�ة أو تجاربهم الصعبة،
شاركهم بوجدانك ،لكن ال تبدأ بإبداء النصح حتى
يطلب أصدقاؤك ذلك.
 احرم الحدودحافظ عىل رسية أي معلومات ش�خصية يبوح لك
به�ا أصدقاؤك ،وال تحاول طرح أس�ئلة تبعث عىل
وتذك�ر أن الباب مفت�وح دوما ً
ّ
ضج�ر أصدقائ�ك.
إلقام�ة صداق�ات جدي�دة أو اس�تعادة صداقات�ك
القديم�ة .وقد يك�ون الرب�ح من اس�تثمار الوقت
يف إقام�ة صداق�ات وتقوية صداقات ه�و أن تنعم
ً
إرشاقا لس�نوات
بصحة أفضل وتبدو بمظهر أكثر
قادمة.

عندم�ا يم�أ خ�زان وقود س�يارته ع�ن آخره يف ظ�ل ح�رارة الصيف،
فإن�ه يعرض س�يارته ألرضار محتمل�ة .ويحذر ن�ادي «حماية قائدي
الس�يارات» بمدينة ميونيخ جنوب أملانيا م�ن إمكانية تمدد البنزين أو
الدي�زل يف ظل الحرارة الش�ديدة ،مم�ا قد يؤدي إىل ت�سب الوقود عرب
غط�اء الخزان أو إنبوب التنفي�س وبالتايل يمكن أن يُلحق الوقود رضرا ً
بالطالء وقاع السيارة.
وأض�اف نادي الس�يارات األملاني أنه يف أس�وأ الحاالت يمكن أن يش�ب
حريق بالس�يارة ،عىل سبيل املثال بفعل تدخني السجائر بشكل يشوبه
اإلهمال.
ل�ذا ينص�ح نادي الس�يارات بعدم ملء خ�زان الوقود ع�ن آخره يف ظل
درجات الحرارة املرتفعة خ�الل ذروة فصل الصيف إال يف حال االنطالق
بالسيارة بعد ذلك مبارشة يف رحلة طويلة نسبياً.

تدبري منزلي

كيف نتخلَّص من رائحة السمك
يف املطبخ؟

املطبخ

احملشـي على الطريقة السورية
املقادير
حبة (رأس)متوسطةالحجم من امللفوف
ثالثة أرباع الكيل�و غرام من اللحم املفروم
ناعما ً
ك�وب م�ن األرز قصري الحب�ة منقوع قبل
ساعة من إعداد الطبق
كوب وربع الكوب من املاء
حبة متوس�طة الحجم من البصل املفروم
فرما ً ناعما ً
ربع كوب من البقدونسل املفروم
ملح ،حسب الرغبة
ملعقة صغرية من الكركم
ملعقة صغرية من السكر البني

 5مالعق كبرية من خل التفاح
طريقة التحضري
 .1افص�ي أوراق امللف�وف ع�ن بعضه�ا
البع�ض برفق ،وقطع�ي كل ورقة الكبرية
م�ن بينها إىل نصفني ،ثم ضعيها بمجملها
يف قدر من املاء املغي ،وذلك ملدة  5دقائق.
ّ .2
صف�ي ه�ذه األوراق من امل�اء ،وانزعي
الضلوع الكبرية ،برفق.
 .3إلعداد الحشو:اخلطي اللحم ،مع األرز،
وامل�اء ،والبص�ل ،والبقدون�س .وأنث�ري
الكركم وامللح.
 .4م�دي أوراق امللف�وف ،وضعي قليل من
حش�و األرز عىل الطرف الكب�ري ومنها ،ثم

ّ
الداخل،فلفيها.
اطوي الجوانب إىل
 .5صف�ي ضل�وع امللفوف الت�ي تخلصتِ
منه�ا مس�بقاً ،يف قع�ر وع�اء الطهي،ث� ّم
صف�ي لفائ�ف امللف�وف فوقه�ا .وصب�ي
فوقها امل�اء ،وضعي صحن�ا ً ثقيالً فوقها،
ثم غطي الوع�اء ملدة  45دقيقة ،وذلك عىل
نار هادئة.
 .6اخلطي السكر والخل معاً ،واسكبي هذا
الخليط ف�وق امللفوف ،واتركي�ه عىل النار
ملدة  25دقيقة إضافية.
 7زيّني ه�ذا الطبق بحب الرم�ان األحمر،
أو بالكمون،وقلي�ل م�ن الش�بت املفروم.
وق ّدميه مع الليمون الحامض.

دراسات حديثة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

احذر غلي املاء مرتني يف الغالية الكهربائية
ال يكاد يخلو أي منزل من وجود الغالية الكهربائية ،بسبب رسعتها
يف تس�خني املياه وس�هولتها ً
بدال من الغالية التقليدية ،وبالرغم من
ذلك إال أنها تسبب العديد من األرضار عند غي املاء بها مرتني.
إليكم أرضار غي املاء مرتني:
ي�ؤدي تكرار غ�ي املاء مرت�ني إىل ّ
تغري الركي�ب الكيميائ�ي للماء،
باإلضاف�ة إىل أن امل�واد املوج�ود بها تتح�ول مل�واد كيميائية ضارة،
وتختلف طبيعة املاء تماما ،وبالتايل ،فأنت يف الواقع تركز عىل العديد
من املواد الكيميائية الضارة بدال من التخلص منها.
وهذه التغريات الكيميائية لها أثار ضارة عىل صحتك ،حيث إن األمالح
التي تتواجد بكمية يف املاء مثل أمالح الكالس�يوم ،يؤدي تركيزها إىل
التأثري سلبا عىل الكىل ،ما يؤدي إىل تكوين حصوات الكىل وحصوات
املرارة ،باإلضافة إىل التهاب املفاصل وتصلب الرايني.
وأيضا تتحول النرات إىل نيروزامني ما يزيد بش�كل كبري من فرص
إصابتك بالسطان ،وبالتايل يصبح الزرنيخ أكثر وفرة يف املياه املعاد
تس�خينها ،ويمكن أن يؤدي إىل اإلصاب�ة بالسطان وأمراض القلب
واضطرابات النمو لدي األطفال بجانب املشاكل العصبية ،باإلضافة
إىل تسمم الزرنيخ.
وتوجد مادة الفلوريدا بش�كل طبيعي يف املياه ،وعند غي املياه يؤدي
ذل�ك إىل تغ�ري يف الفلوريدا ،م�ا ينتج عنه مش�اكل يف النمو العصبي

املعريف لدى األطفال الصغار.
لذل�ك من األفضل ،تغيري املاء بعد كل مرة يف الغالية ،ويجب االكتفاء
بغ�ي املاء م�رة واحدة فقط ،لذل�ك يجب وضع كمية م�ن املاء عىل
حسب االحتياج.

سلوكيات

علمي طفلك التسامح
من مس�ؤولياتكِ كأم أن ُتعلّمي
طفل�كِ التس�امح والغفران من
جمل�ة املفاهي�م االجتماعي�ة
األساس�ية والرضوري�ة ل�ه يف
حياته اليومية .وفيما يي بعض
النصائ�ح ملس�اعدتكِ يف تحقيق
هذه الغاية
*علِّمي طفلكِ تقبّل اآلخر
علّم�ي طفلكِ ب�أن يتقبّل اآلخر
ّ
ب�أن
كم�ا ه�و .وارشح�ي ل�ه
كل ش�خص مميّ�ز ع�ن اآلخ�ر
ويترصف بطريقة مختلفة عن
اآلخ�ر وال بد م�ن التعامل معه
عىل هذا األس�اس ومس�امحته
ع�ىل أخطائه .ومل�ا يعتاد طفلكِ
ع�ىل هذا األس�لوب يف الترصف،
س�يتف ّهم أهمي�ة التس�امح
وس�يتعلّم اح�رام اآلخري�ن
وتقدير حضورهم يف املجتمع
*ع�وِّدي طفل�كِ ع�ىل التفك�ري
اإليجاب�ي ّ
فسي لطفلكِ الفارق
بني التفك�ري اإليجابي والتفكري
الس�لبي .وعلّمي�ه ب�أن ّ
يفك�ر
ّ
يتمكن
بإيجابية وتف�اؤل حتى
من ح�ل املش�اكل التي تعرض
س�بيله ويترصف بحكم�ة إزاء

رغم مذاق أطباق السمك اللذيذ ،إال َّ
أن طهي السمك ،وال سيَّما قليه ،يولِّد رائحة
ِّ
منف�رة تنت�ر يف أرج�اء البي�ت ،ويصعب التخلُّ�ص منها عىل الف�ور .ويف هذا
اإلطار،نق ّدم مجموعة من نصائح التدبري الهادفة إىل املتعة بمذاق الس�مك ،من
دون الرائحة املزعجة يف البيت:
َّ
تت�سب رائحة
 .1أثن�اء الق�ي ،يجب إغ�الق أبواب غرف املن�زل كافة ،حتى ال
ّ
الش�فاط الكهربائي
الس�مك إليها من املطبخ ،الذي ُتفتح نوافذه ،مع تش�غيل
فيه ومروحة إذا توافرت ،وذلك طوال م َّدة القي.
 .2بع�د الف�راغ من قي الس�مك ،يج�ب املس�ارعة إىل تنظيف ف�رن الغاز وفق
الطريق�ة اآلتي�ة يف التدبري املنزيل :يُنثر امللح مكان بق�ع الزيت املتطايرة ،ويُزال
ّ
الخل األبيض وال�”بيكينغ
بعد دقيقتني ،بوساطة قطعة من القماش .ثم ،يُمزج
صودا” م ًعا ،ويضاف س�ائل الجي وبضع قطرات من عصريالليمون الحامض.
ثم ،تغمس قطعة القماش بالخليط ،ويُمسح فرن الغاز.
 .3يُستحس�ن جي األوان�ي والقدور املس�تعملة ،فور االنتهاء م�ن القي،وقبل
تناول الطعام.
 .4يُفيد غي التوابل واألعش�اب ،كالقرفة والقرنقل ،ما ينر رائحة منعش�ة يف
املطبخ.

دراسة :فصيلة الدم حتدد شدة األعراض بعد اإلصابة بكورونا
كش�ف خرباء أوروبيون يبحثون عن أسباب
تباين أعراض مرض كوفيد -19بني املصابني
أن فصيل�ة ال�دم وعوام�ل جيني�ة أخرى قد
تك�ون مرتبط�ة بدرج�ة ش�دة امل�رض بعد
اإلصابة بفريوس كورونا.
وتش�ري النتائ�ج املنش�ورة يف دوري�ة “نيو
إنغالن�د جورن�ال” الطبية ،األربع�اء ،إىل أن
أصح�اب فصيل�ة ال�دم “إي�ه” معرض�ون
بدرجة أكرب م�ن غريهم لإلصابة بالفريوس
ومواجهة أعراض أشد.
وحل�ل الباحث�ون ،خ�الل ذروة الوب�اء يف
أوروبا ،جينات أكثر من  4000شخص بحثا ً
عن عوامل مشركة بني املصابني بالفريوس
الذي�ن عان�وا م�ن أع�راض ش�ديدة مل�رض
كوفيد.-19
واكتشف الباحثون شيوع مجموعة متغريات
يف جينات مرتبطة باستجابة الجهاز املناعي
بني أفراد عانوا من أعراض شديدة لكوفيد-
 .19وارتبط�ت هذه الجين�ات أيضا ً بربوتني
عىل س�طح الخالي�ا يحمل اس�م “إيه .يس.
إي ”2 .يس�تخدمه الف�ريوس لدخول خاليا
الجسم وإصابتها.
ووج�د الباحث�ون ،بقي�ادة الدكت�ور أندريه

فرانك�ه م�ن جامع�ة كريس�تيان ألربيخت
يف كي�ل بأملاني�ا والدكتور توم كارلس�ن من
مستشفى جامعة أوسلو يف النرويج ،عالقة
بني شدة املرض وفصيلة الدم.
وكان خط�ر اإلصاب�ة بأع�راض ش�ديدة
لكوفي�د -19أعىل  45%بني أصحاب فصيلة
ً
مقارن�ة بغريها م�ن الفصائل،
ال�دم “إيه”

وكان�ت الخط�ورة أق�ل  35%م�ع أصحاب
الفصيلة “أو”.
وقال كارلس�ن “النتائج تق�دم أدلة محددة
بخصوص األع�راض املرضية التي قد تظهر
يف الحاالت الشديدة لكوفيد ،”-19لكنه أشار
إىل رضورة إج�راء أبح�اث إضافية لتحقيق
االستفادة من تلك النتائج.

طبيبك يف بيتك

ماهي األطعمة اليت تطهر كبدك من السموم ؟
يدخل جسم اإلنس�ان العديد من السموم من
خ�الل ما يتع�رض له م�ن مص�ادر متعددة،
وتركز هذه الس�موم يف الكب�د. .وهناك بعض
األطعم�ة التي تس�اعد عىل تطه�ري الكبد من
السموم:
 1الثوميحت�وي عىل مركب�ات تنتج إنزيم�ات كبدية،
تساعد عىل تنظيف الكبد من السموم.
 2-الليمون

كل حادث يطرأ عىل حياته
*كوني خري قدو ٍة لطفلك
ّ
تتوقع�ي لطفل�كِ أن ُيطبّ�ق
ال
ُ
تعاليم�كِ ما لم ي�راكِ تطبّقينها
بنفس�كِ وتعتمدينه�ا نهج�ا ً يف
حيات�ك .فل�و أردتِ لطفل�ك أن
يس�امح اآلخرين ع�ىل أفعالهم
وأخطائه�م ،كوني الس�بّاقة يف
مس�امحته ومس�امحة كل من
ُيخطئ بحقك

*علِّمي طفلكِ أال يكون حقودا ً
علّمي طفل�كِ أال يحرص تفكريه
باألح�داث واألحادي�ث الت�ي
طاولته أثناء عراكه مع أحدهم.
فالغضب واالنتق�ام لن يوصاله
إىل نتيج�ة واألفض�ل أن يك�ون
متسامحا ً وغفورا ً ويضع األمور
السلبية وراء ظهره
*علِّمي طفلكِ كيف يكون كائنا ً
اجتماعيا ً

دع�ي طفل�كِ يختل�ط بالناس،
الكب�ار منه�م والصغ�ار ،حتى
يتعلّم من خالل اللعب والتواصل
والتفاع�ل معه�م ،األس�اليب
املس�لكية الصحيح�ة .ويف كل
مرة يدخل فيها طفلكِ يف شجار
ّ
س�نه ،حاويل
م�ع أطف�ال م�ن
ّ
أالّ
تتدخ�ي واس�محي لصغريكِ
بأن يتعلّم بنفس�ه إيج�اد الحلّ
املناسب ملشكلته

غني بكميات كبرية من فيتامني يس ومضادات
األكس�دة ،وتس�اعد عىل تحليل املواد الس�امة
وتفتيتها وتحويلها إىل مواد تذوب يف املاء.
 3التفاحيحت�وي عىل نس�بة عالية م�ن البكتني ،وهو
مادة يحتاجها الجس�م لحماي�ة وتنقية الكبد
م�ن الس�موم ،كما أنه يس�اعد عىل تحس�ني
وظائف الكبد.
 4-الربوكي

ب�ه مض�ادات األكس�دة ويعترب مص�در جيد
لفيتامني أ ،باإلضافة إىل احتوائه عىل مركبات
تنش�ط إنزيمات الكبد التي تعم�ل عىل تنقية
الكبد.
 5البطيخالليكوبني املضاد لأكسدة ،واملركبات التي تزيد
من إنتاج الجس�م للجلوتاثي�ون ،املوجودتان
بالبطي�خ ،م�واد طبيعي�ة تس�اعد ع�ىل طرد
السموم.
 6الجزريحتوي عىل نس�بة عالية من البيتا كاروتينات
والفالفونيوئي�دات ،وه�ي مركب�ات طبيعي�ة
تس�اعد ع�ىل تحس�ني وظائ�ف الكب�د وطرد
السموم.
 7األفوكادويس�اعد الجس�م ع�ىل إنت�اج الجلوتاثي�ون
ال�رضوري لنش�اط الكب�د يف عملي�ة تنظيف
الكبد.
 8الشاي األخرضيحت�وي ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن مض�ادات
األكسدة ،ما يساعد الكبد عىل تكسري السموم
والتخلص منها.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

برهن للجميع أنك تملك الكفاءة والخربة الالزمة
وانطل�ق يف اس�تثماراتك بش�جاعة .ناقش بعض
املواضي�ع الحساس�ة والعالقة م�ع الحبيب وتوصال
إىل حل�ول إيجابية .انظر إىل األوض�اع من حولك بطريقة
إيجابية لتشعر بالطمأنينة .تفكر يف قضاء الفرتة املاضية
إما يف تعلم شئ جديد أو يف السفر ملكان بعيد.

الثور

اليوم هو يوم مهم جدا من الناحية العاطفية،
حاول أن تكون هادئا مع الحبيب واس�تمع له
وحاول أن تفهم ماذا يريد .ال تضع نفسك يف وضع
مجابه�ة مع�ه وس�تالحظ انجذابا قويا من�ه .الحظ
العاطفي معك اليوم فاس�تغل ه�ذه الفرصة .قرار جديد
ُيفرض عليك يف العمل قد ال تحبه.

الجوزاء

 - 1497ج�ون كابوت يھبط بجزي�رة نيوفاوندالند
الكندي�ة ،ليك�ون أول مستكش�ف أوروب�ي بع�د
الفايكن�ج � ين�زل بھ�ذه املنطق�ة م�ن أمري�كا
الشمالية.
 - 1529التوقي�ع ع� معاھدة س�الم إلنھاء الحرب
األھلية يف سويرسا.
 - 1717تأسيس املحفل املاسوني األول يف لندن.
 - 1839نشوب معركة نسيب بني الدولة العثمانية
ووايل م�ر محمد عيل باش�ا والتي انتھت بھزيمة
العثماني�ني وفتح�ت الطريق أم�ام إبراھيم باش�ا
للوص�ول إىل عاصمة دولة الخالفة لوال تدخل الدول
األوروبية الذي حال دون ذلك.
 - 1859نش�وب معرك�ة س�ولفرينو ب�ني فرنس�ا
والنمس�ا والت�ي كان�ت الس�بب املبارش لتأس�يس
الصلي�ب األحم�ر ع� يد الس�ويرسي ج�ان ھنري
دونانت.
 - 1910غزت اليابان كوريا.
 - 1926إجھ�اض محاول�ة انقالب يف إس�بانيا ضد
الدكتاتور بريمو دي ريفرا.
 - 1932استقالل وإعالن الدستور يف تايالند.
 - 1963زنجبار تنال الحك�م الذاتي تحت الوصاية
اإلنجليزية.
 - 1965خل�ع حاكم إمارة الش�ارقة الش�يخ صقر
بن سلطان القاسمي ،وتويل الشيخ خالد بن محمد
القاسمي حكم اإلمارة مكانه.
 - 1977انتخ�اب حس�ن جوليد رئيس�ا لجمھورية
جيبوتي ليكون أول رئيس لھا.
 - 1978اغتيال رئي�س الجمھورية العربية اليمنية
أحمد حس�ني الغش�مي عن طريق رسالة مفخخة
نقلھا له مبعوث رئيس جمھورية اليمن

قضيت الشهور املاضية يف االهتمام بمشاريع
ال ج�دوى منها .أما اآلن فأن�ت مهتم بمقابلة
أش�خاص ج�دد والتخطيط لرح�الت قصرة مع
األه�ل واألصدقاء .توقع تغ�را ملحوظا ع� الصعيد
الشخيص واملهني قريبا .ستقيض أجمل لحظات حياتك
قريبا جدا.

السرطان
توت�ر العالقات بينك وبني رئيس�ك يف العمل قد
يكون س�ببا يف تدهور مستقبلك املهني يف الفرتة
الراهنة .ال تضع وقتك يف القلق بشأن األمور املهنية.
فأنت ال تدري إن كانت األمور ستتحن أم ال ،لكن يجب
أن تكون متفائال .كل يشء س�يكون ع�� ما يرام ،ولكن
ذلك يعتمد بشكل أسايس ع� مهاراتك وذكائك.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

طب�ق املبادئ الت�ي تعلمتها والتزم�ت بها منذ
الصغ�ر .ال تغل�ق الب�اب يف وج�ه أح�د وأع�ط
الفرصة الكافية ملن أمامك ،وقد يأتي يوم وتحتاج
هذا الش�خص .ال تحكم ع� اآلخرين من النظرة األوىل
بل أعط نفسك الوقت الكايف ملعرفة حقيقتهم.

العذراء

ق�د تت�رف بطريق�ة مختلف�ة الي�وم م�ع
الرشيك ،األمر الذي يجعله مرسورا طوال اليوم.
ع�� الرغم من أنك تح�اول أن تترف بجدية مع
اآلخري�ن ،إال أن وجهك املبتس�م قد يخي�ب آمالك .ما
يحدث اليوم مع املحيطني بك سيكون خارج التوقعات.

الميزان
تواجه أزمة مالية ىف عملك .لن تندهش أو تتفاجأ
برف�ض بع�ض األصدق�اء واألش�خاص املقربني
مس�اعدتك ،فأنت ال تع�رف ظروفه�م الحقيقية وال
تحكم عليهم أبدا من هذا املوقف .كل مش�اكلك سيمكن
التغلب عليها بمجرد التحدث مع ش�خص مقرب إليك .كن
شجاعا وال تقلق من ردود الفعل.

العقرب
تدخ�ل يوما م�ن التحدي�ات واألعم�ال الكثرة
والتقلب�ات واالنقالبات يف بع�ض األحيان .كل ما
هو مطلوب منك االهتمام بصحتك وس�المتك .كذلك
قد يكون بانتظارك بعض النزاعات يف العمل ،مع الرشكاء
والحلفاء أو الزمالء والتي س�تولد الش�كوك يف نفس�ك أو
عدم االطمئنان.

القوس
ننصح�ك يف ه�ذا الي�وم الرائ�ع أن تش�ارك يف
رياض�ة جديدة تس�اعدك ع�� تنش�يط الدورة
الدموية .ليس املقصود بممارسة هذه الرياضة أنك
مضطر ان تكون بطال أو نجما مشهورا يف أحد النوادي.
اكتف فقط بممارسة رياضة امليش كل صباح حتى تعزز
طاقتك العقلية والبدنية.

الجدي

قد يكون اليوم هو آخر فرصة لك لتحدد موقفك
يف بعض القضاي�ا .قد تك�ون عدوانيا ومنفعال
ولذلك لن تستطيع أن تتعامل مع اآلخرين بطريقة
جي�دة .س�يكافئك البع�ض الي�وم ع� جه�ودك .تبدو
هادئا أحيانا ولكن سيتقلب مزاجك بصورة مستمرة ع�
مدار اليوم.

الدلو
لدي�ك رغب�ة يف الس�فر ربما مع صدي�ق أو مع
زمي�ل يعي�ش يف م�كان بعي�د عن�ك .ترتب كل
يشء من أج�ل هذه الرحلة ولكن ق�د تتعثر األمور
يف آخ�ر لحظة .ربم�ا يطلب منك أح�د أصدقائك اليوم
أن تس�اعده يف مهمة ما بس�بب مروره بأزمة تمنعه من
إنجاز عمله ع� الوجه املطلوب.

الحوت

تج�رب نفس�ك اليوم ع�� التوقف ع�ن التفكر
يف الحبي�ب أو يف األم�ور العاطفي�ة .تذكر جيدا
ان ه�ذا ال يعني أن تمنع نفس�ك ع�ن املزاح واملرح
واملتع�ة .األوقات الجميلة مع األصدقاء س�تخفف من
ضغوطك بشكل ال تتخيله.

الديمقراطية الشعبية.
 - 1983قط�ع العالق�ات ب�ني س�وريا ومنظم�ة
التحرير الفلسطينية.
 - 1985مركب�ة الفض�اء ديس�كفري تنطلق وع�
متنھا العربي األمر سلطان بن سلمان.
 - 1992عودة حزب العمل اإلرسائييل للحكم.
 - 2010نائب�ة رئي�س الحكومة األس�رتالية جوليا
غي�الرد تت�وىل رئاس�ة ال�وزراء بع�د تنح�ي رئيس
الوزراء كيفن رود من منصبه يف محاولة
م�ن ح�زب العم�ال الحاك�م تجن�ب الھزيم�ة يف
االنتخابات العامة ،وبذل�ك تصبح غيالرد أول امرأة
تتوىل رئاسة الوزراء يف تاريخ أسرتاليا.
 - 2012لجنة انتخابات الرئاسة املرية تعلن فوز
املرش�ح محمد مريس برئاس�ة الجمھورية ،ليكون
أول رئيس لھا بعد ثورة  25يناير.
 - 2016اململك�ة املتحدة تص�وت لصالح خروجھا
من االتح�اد األوروبي ،ورئيس ال�وزراء الربيطاني
ديفيد كامرون أعلن أنه سيستقيل من
منصبه يف أكتوبر املقبل.
 - 2017صادق الرئيس املري عبد الفتاح السييس
ع�� اتفاقية ترس�يم الح�دود البحري�ة بني مر
والس�عودية لتصب�ح بمقتضاھ�ا جزيرت�ي تران
وصنافر تابعتان للمملكة العربية السعودية.
 2018والية رئاسية ثانية بعد أن حصد ما نسبته% 59.52م�ن أصوات الناخب�ني يف اإلعالن عن فوز
الرئي�س ُ
الرتكي رجب طيب أردوغ�ان باالنتخابات
الرئاسية املبكرة.
 - 2019اختي�ار مدينتي ميالنو وكورتينا دامبيدزو
الستضافة كل من األلعاب األوملبية الشتوية 2026
واأللعاب الباراملبية الشتوية.

قصة وعربة

سر اجلوهرة
يحك�ي أن يف قدي�م الزمان كان
هن�اك رج�ل عجوز لدي�ه ثالثة
أبناء يعيشون جميعا ً يف سعادة
وهن�اء ،وذات ي�وم اصاب االب
مرض خط�ر وازداد عليه االلم
حتي اوش�ك عيل امل�وت ،وكان
االبن�اء الثالث�ة يحرص�ون عيل
العناي�ة بأبيهم ويتنافس�ون يف
خدمت�ه وتمريض�ه واالهتمام
به ،ويف ي�وم طلب االبن االصغر
من إخوته ان يسمحوا له بأخذ
ابي�ه ايل بيته حتي يتفرغ تماما ً
لخدمت�ه والعناي�ة ب�ه يف ايامه
االخرة ،رفض االبناء يف البداية
إال انهم وافق�وا عندما اخربهم
اخوهم أنه س�وف يتن�اول لهم
عن نصيبة يف مراث والدهم .
وبالفع�ل أخ�ذ االب�ن الصغ�ر
اباه ايل منزل�ه وأصبح يهتم به
ويرع�اه ه�و زوجت�ه ويخدمة
خ�ر خدمة حت�ي م�ات االب،
ويف ليل�ة م�ن اللي�ايل رأي االبن
وال�ده يف املن�ام يخ�ربه أنه خبأ
كن�زا ً يف م�كان بعي�د وذك�ر له
هذا املكان بالتفصيل ،استيقظ
االب�ن وذه�ب بحثا ً ع�ن املكان
ال�ذي حدده ل�ه وال�ده ،وهناك
وج�د صندوق�ا ً صغ�را ً مل�ئ

باألموال واملجوهرات ،اخذ االبن
الصن�دوق وذه�ب ايل اخوت�ه
وق�ص عليه�م ما ح�دث معه،
فقال�وا له  :لق�د تناولت لنا عن
نصيبك يف مراث والدك ،وبالتايل
هذا الصن�دوق من حقنا وحدنا
وليس لك اي حق يف هذه االموال
واملجوهرات .
ويف ليل�ة رأي االبن حلما ً مماثالً
وم�ن جدي�د اس�تيقظ وذه�ب
ايل املكان الذي ح�دده له والده،
وعندما عثر ع�يل املال ذهب به
ايل اخوته ،فأخذوها منه وفعلوا
مثلما فعلوا املرة السابقة  ..عاد
ً
حزين�ا وعندما
االب�ن ايل منزله

اس�تغرق يف الن�وم رأي والده يف
الحلم يخ�ربه انه وض�ع دينارا ً
يف ج�رة املاء يف حقله�م البعيد،
ذهب االب�ن ايل اخوته وأخربهم
بما رأي ،فأخذوا يسخرون منه
وقالوا له  :دين�ار واحد ؟! خذه
أنت إن شئت .
اتج�ه االب�ن ايل الحق�ل فأخ�ذ
الدين�ار وبينم�ا ه�و يف طري�ق
عودت�ه ايل املن�زل قاب�ل صي�اد
عجوز يعرض س�مكتني للبيع،
فاقرتب منه وس�أله  :بكم تبيع
هاتني السمكتني  :فقال الصياد
 :ال اري�د س�وي دين�ار واح�د،
فأعط�اه االب�ن الدين�ار واخ�ذ

الس�مكتني ،وذه�ب ايل منزل�ه
فأعطي زوجته السمكتني وطلب
منه�ا أن تعدهم�ا للطعام ،وما
إن شقت الزوجة بطن السمكة
االويل حتي وجد بداخلها ش�يئا ً
يلمع ،اخرجته فوجدته جوهرة
كب�رة ،م�دت الزوج�ة يده�ا
وفتحت بطن الس�مكة االخري،
فوجدت جوه�رة ثانية يف بطن
الس�مكة ،وتناقل الناس اخبار
هذه الجواهر الثمينة ،فلما علم
املل�ك أمر بإحضاره�ا له وكافأ
الرجل عليها بالكثر من االموال
ألن امللك كان منذ سنوات يبحث
عن هذتني الجوهرتني الثمينتني
 ،فهما تعودان ايل عائلته امللكية
وق�د فقدهم�ا ذات ي�وم البحر
ومن يومها وهو يحاول العثور
عليهم�ا ،وقد نذر يف نفس�ه أن
يكافئ من يعيدهم�ا إليه بمال
كثر .
الحكمة من القص�ة  :النه كان
برا بوال�ده وصادق م�ع اخوته
رزقه الله من حيث ال يحتسب،
وَمَ ن َي َّت ِ�ق اللَّ َه يَجْ َعل َّل ُه مَ ْخر ًَجا
َو َي ْر ُز ْق ُه مِ ْ
�ن َحي ُْث َال يَحْ َت ِس�بُ
وَمَ �ن َي َت�و ََّك ْل َع َ
�� اللَّ� ِه َف ُه� َو
َحسْ ُب ُه .

اختبارات شخصية

هل انت مميز بصداقتك مع االخرين ؟؟
ه�ذا االختبار الش�خيص ملعرفة
طبيع�ة عالقت�ك بأخوان�ك
وأصدقائك س�وف اط�رح عليك
خمسة أس�ئلة بخيارات متعددة
،اختار مايناس�بك وبعد اإلجابة
ع� جميع األس�ئلة انزل اىل آخر
الصفحة لتعرف شخصيتك.
س :1أي الصفات تميز صديقك
املفضل عن اآلخرين؟
أ-جاذبيته الشخصية
ج-طريقت�ه يف الت�رف م�ع
الناس
د-مركز أرسته
ه�-ذكاؤه
س 2-هل تشعر بالغرة بالنسبة
له؟
د -نعم من كل األشخاص الذين
له عالقة بهم
ج -أش�عر أحيان�ا بالغ�رة ولو
أنني أعرف أن ه�ذا خطأ واطرد
هذا
الشعور بقوة.
ه�� -أغ�ار فق�ط إذا كانت لدي
مربرات وجيهة لذلك
س 3-بماذا تشعر حينما تلتقي

به؟
أ -حماس وسعادة
ه� -أتظاهر بعدم االهتمام
د -أن الوقت يهرب برسعة
ج -تملؤني الرغبة أن أبقى معه
س:4مالذي يسعدك وأنت معه؟
ج-يس�عدني االس�تماع ل�ه وأن
يشاركني أفكاري وهمومي
أ -أتمن�ى ل�و كان\ أخي\أختي
لنكون معا ً طوال الوقت
د -أح�اول أن أرضي�ه وأوافق�ه
ع� كل مايقوله
ه�� -أرسح يف التفكر أحيانا ً يف
مسائل أخرى
س:5تأخرت عن موعد معك ملدة
نصف ساعة فماذا تفعل؟
د -أش�عر بالخوف فربما ليست
عنده رغبة ألن يراني
أ -أنرف فقد انتظرت بما فيه
الكفاية
ه� -أقرر أن أعنفه إذا لم يعطني
تعليال مقبوال لتأخره
ج -انتظر يف قلق البد ش�يئا ً غر
مألوف قد حدث له
اآلن اعرف شخصيتك..

إذا كانت أكثر إجاباتك (أ)
أنت أناني محب لنفس�ك مشتت
الفك�ر م�ن الصع�ب عليك عمل
عالقات طويلة املدى مع اآلخرين
ألنك الترتبط حقا ً بأحد.
إذا كانت أكثر إجاباتك(ه�)
أنت توحي للناس بأنك شخصية
رزينة مضبوطة يف كل شئ لكنك
تفض�ل يف تعامالت�ك أن تخل�ط
االهتم�ام بالجف�اء لك�ي تظهر
شخصية غامضة
النتيج�ة أن�ك ب�ارد ص�ارم مع
أصدقائك.
إذا كانت أكثر إجابتك(ج)

أن�ت حس�اس تع�رف كي�ف
تتمتع بالحي�اة وتنقل العواطف
لألخري�ن أنت التخ�اف من عمل
عالقات دائمة ألنك تعرف معنى
الصداق�ة وه�ي أن التطغى ع�
أحد أوترتك أحد يطغى عليك.
إذا كانت أكثر إجاباتك(د)
أن�ت منحن�ي دائم�ا ً ألصدقائك
مضحي بمصالحك لهم مس�تعد
لعمل أي شئ للمحافظة عليهم
لكنك تطل�ب منهم الكثر أحيانا ً
وتغ�ار عليه�م كث�را ً ربم�ا أنك
تخاف من الوحدة لذا تستس�لم
تماما...

رأيس
1اول غ�زوة غزاها الرس�ول
عليه الصالة والسالم
2كلمة لي�ايل مبعثرة  oطعام
معكوسة
3احد االبوين  oمتشابهات
4اهتز ملوته عرش الرحمن
5نوع من الغناء
6مكتش�ف قان�ون الجاذبية
االرضية معكوسة
7يشء يس�يل م�ن الرط�ب o
بحر
8نصف كلمة رامي  oمهرج
9قل�م م�ن قص�ب  oمغل�ق
معكوسة
10عص�ا تس�تخدم يف لعب�ة
البلياردو معكوسة

أفقي
1اقدم متحف بالعالم
2براق  oسورة يف القران
3للتعريف  oم�ا تعطيه التجارب
 oللنداء معكوسة
4نصف بيان  oللوداع بالعامية o
ارهاق معكوسة
5نحن باال جنبي  oنعمره
6ح�رف جزم  oح�رشة قد توجد
بالراس
7متش�ابهان  oاس�م مؤن�ث o
للتمني معكوسة
8متشابهات  oمكافآت
9املط�ر الخفي�ف اللطيف  oبيت
الدجاج معكوسة
10نصف كلمة غايل  oشقيق االم
 oطعم الصرب

غزل عراقي
اعيون اثنني عن�������دك بيهن اتشوف
لذلك من تص���������د تعمي اليشوفون
واجب كون أضم�����ك بني الضلوع
واتسرت علي�������������ك من اليمرون
مو لنك گلب وتعاش����������ر الروح
أخاف عليك من عي����ن اليحسدون
صح أنه اشتهي������ك بكل األحوال
ألن تفاح خ ّدك يعك���������س الكون
حالتك بالشمس م��ن تطلع أتذوب
يحتاج الحالت���������ك أذن ماعون
العبايه الغطتك هدلت ع� الگاع
ألن شافت حري���ر يغطي املتون
أعيون الناس متوسطه الوج�ه دوم
وأنته بكل وجه تتوسط���ك أعيون
تفز چنك طفل وأم���������ك تناغيك
حگها أمك علي������ك من اليخافون

من الفيسبوك

F

acebook

ال تصنع سجنك بآراء اآلخرين عنك
ال أحد يعرفك جيدا أكثر من نفسك..

سودوكـــو

وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رة ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبر وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
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ميريام فارس  :لن أغادر لبنان»أبداً»
يف ّ
ظ�ل األوض�اع املعيشيّ�ة الصعبة ،بات موض�وع الهجرة
مُ ت�داوالً ب�ن روّاد مواق�ع التواص�ل اإلجتماع�ي والنج�وم
اللبنانين ،فهل ستهاجر الفنانة مرييام فارس من لبنان؟
يف التفاصي�ل ،تس�اءل أح�د متابع�ي ملكة امل�رسح مرييام
ف�ارس «مرييام بتفك�ري بالهجرة؟ انو ترتك�ي بلدك لبنان
وتستقرّي وتعييش يف بلد آخر؟».
ور ّدت مريي�ام فارس عى هذه التس�اؤالت وحسمت الجدل
بأنها لن تغادر لبنان للعيش يف الخارج مع عائلتها ،فأجابت
ً
قائلة «أبداً».
بحزم

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

إنسان آلي جديد يعقم محطات
القطارات بوجه مبتسم

دفع املسئولون يف إحدى محطات
القط�ارات يف العاصمة اليابانية
طوكيو بإنس�ان آيل جديد يقوم
بتطهري املحطة لحماية الركاب
م�ن مخاط�ر ع�دوى ف�ريوس
كورون�ا املستج�د ،حي�ث ت�م
اختب�ار روبوت التطهري املسمى
«بات�ورو» يف محط�ة القط�ار
ملكافح�ة كورون�ا وذلك من قبل
رشك�ة خاص�ة تق�وم بتصنيع
سيارات ذاتية القي�ادة ،ويتميز
الروب�وت «بات�ورو» بتعب�ريات
وجه�ه املرشق�ة حي�ث يبستم
للم�ارة وينظرحوله ويجوب كل
أرج�اء املحط�ة للقي�ام بأعمال
التنظي�ف والتطه�ري .وكان�ت
ق�د منح�ت الحكوم�ة اليابانية
الضوء األخرض لعودة الجماهري
إىل مالعب كرة القدم والبيسبول
ب�دءا ً م�ن  10يولي�و املقب�ل،
وعق�د ممثلو دورى ك�رة القدم
والحكوم�ة الياباني�ة اجتماع�ا َ
مهم�اً ،ت�م خالل�ه اإلع�الن عن
ع�ودة الجماه�ري إىل املالعب 10
يولي�و املقبل ،م�ع فرض بعض
القيود الخاصة بأعداد الجماهري
واإلج�راءات الوقائي�ة األخرى،

«تويتر» يقدم اعتذاراً لمستخدميه

ق�دم موق�ع «توي�رت» اعتذارا
إىل مستخدمي�ه ،بسبب بعض
املش�كالت التي ظه�رت لهم يف
خدمة «التغري�دات الصوتية»
الجدي�دة الت�ي يختربه�ا،
ولتقص�ريه يف مراعاة مصالح
ذوي الحاج�ات الخاص�ة.
واعت�ذر التطبي�ق بسب�ب
عدم طرح�ه خدم�ات خاصة
للمعاق�ن وذوي االحتياج�ات
الخاصة يف خدم�ة «التغريدات
الصوتي�ة» الجديدة .ولم يقدم

«توي�رت» يف خدمت�ه الجدي�دة
إمكاني�ة الرتجم�ة أو ال�رشح
املخصصة لذوي اإلعاقة ،األمر
ال�ذي وصف�ه املدافع�ون عن
الحق�وق املدنية ،بأن�ه «خطأ
ال يغتف�ر» .ورد «توي�رت» م�ن
حساب الدعم الرسمي الخاص
به ،قائال« :هذه نسخة مبكرة
م�ن ه�ذه املي�زة ونستكشف
طرقا لجع�ل هذه األن�واع من
التغريدات يف متناول الجميع».
ولكن بيان «تويرت» فجر حملة
غض�ب ثاني�ة ض�ده ،حي�ث
اتهم�ه البع�ض ب�أن التفكري
يف ذوي االحتياج�ات الخاص�ة
متأخر بالنسبة ل�ه ،وهذا أمر
غ�ري مقب�ول .وازدادت ح�دة
االنتق�ادات ض�د «توي�رت» ،ما
دفع�ه إىل تقديم اعتذار رسمي
ث�ان ،والوع�د بط�رح تحديث
ثان للخدمة يقدم فيه مميزات
لذوي االحتياجات الخاصة.

أبل تعلن عن تطبيق  CarKeyلفتح
سيارتك باستخدام أيفون

أعلن�ت أب�ل ع�ن  ،CarKeyوهى
طريق�ة لفت�ح سيارت�ك السلك ًيا
باستخ�دام أيف�ون ،وذل�ك خالل
فعاليات  ،WWDC 2020حيث إن
امليزة هى جزء م�ن  iOS 14الذى
ً
حديثا ،وستعمل
تم الكشف عن�ه
ع�رب  ،NFCكم�ا تق�ول أب�ل،
وستكون أول سيارة مدعومة هى
سلسل�ة  BMW 5 2021الجديدة،
الت�ى ستص�در الشه�ر املقب�ل،
وتقول أبل إنه�ا تعمل عى معيار
عى مستوى الصناعة من ش�أنه
أن يستخ�دم رشيح�ة  U1فائقة
االتساع الجديدة بدالً من االعتماد
فقط ع�ى  .NFCوبمج�رد إقران
أيفون أو ساعة أبل بسيارة تدعم
 ،CarKeyفإذا كنت ترغب ىف إلغاء
قف�ل سيارت�ك ،فستحت�اج فقط
إىل حم�ل جه�از أبل الخ�اص بك

بالقرب من قارئ  NFCاملوجود ىف
سيارتك ،وسيُطلب منك املصادقة
باستخدام  Face IDأو Touch ID
قبل إلغاء قفل السيارة ،أو يمكنك
إع�داد الوض�ع الرسي�ع لتخطى
املصادق�ة البيومرتي�ة ،ويمكن�ك
ً
أيض�ا مشارك�ة الوص�ول م�ع
اآلخرين ع�رب  ،iMessageوتقول
أبل أن امليزة ستدعم ً iOS 13
أيضا.
وتقدم رشكات صناعة السيارات
األخ�رى بالفع�ل مفاتي�ح رقمية
له�ا وظائ�ف متشابه�ة ،ولكنها
تطبيقات منفصلة ،غري موضوعة
مب�ارشة ىف أنظم�ة تشغي�ل أبل،
م�ع جمي�ع املزايا الت�ى يمكن أن
توفرها ،وقد يتيح لك وجود مكان
مرك�زى ىف  iOSملفاتي�ح السيارة
االحتفاظ باملفاتيح الرقمية لعدة
سيارات ىف مكان واحد.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

منمنمات

نادين نسيب نجيم وتيم حسن معا
من جديد
للحماي�ة م�ن ف�ريوس كورونا
املستجد .وبدأت فعاليات دورى
البيسب�ول الجمعة املاىض خلف
األب�واب املغلق�ة ،بع�د تأجي�ل
انط�الق البطول�ة لثالثة أش�هر
ج�راء جائح�ة كورون�ا ،بينم�ا
ستستأن�ف منافس�ات الدورى
اليابان�ى لك�رة الق�دم  4يوليو
املقبل ،دون جمه�ور أيضاً ،بعد
توقف دام نحو أربعة أشهر.
من جانبه ،قال اتسوهى سايتو،
أكرب مسؤول بدورى البيسبول،
عق�ب املشارك�ة ىف اجتم�اع
م�ع ممث�ى دورى ك�رة الق�دم
والحكوم�ة اليابانية« ،سمحت
لن�ا الحكومة باإلع�الن عن أننا
سنك�ون قادري�ن ع�ى البدء ىف
قبول الجماه�ري اعتبارا ً من 10
يولي�و ،رغم أننا سنق�وم بذلك
واضع�ن ىف الحسب�ان الوض�ع
الصح�ى» .وسيقت�ر ع�دد
الجماه�ري الياباني�ة ىف البداي�ة
ع�ن  5آالف ش�خص ىف املالعب
كحد أق�ى ،قبل أن يت�م زيادة
عدد الحضور إىل  50%من سعة
املالع�ب ،كلم�ا سم�ح الوض�ع
بذلك.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

أنهى فريق عمل مسلسل « »2020لنادين
نسي�ب نجيم وق�ي خويل تصوي�ر آخر
مشاه�د العمل قبل ساعات ،حيث احتفل
قي خويل وماريتا الحالني بتصوير آخر
مشهد يجمعهما قبل ساعات ،ونرش قي
فيدي�و خاص�ا ً من داخل موق�ع التصوير
ليعل�ن لجمه�وره إنهاء التصوي�ر تمهيدا ً
لعرضه قريبا ً عرب شاشة ال�أم بي يس.
وكذل�ك فريق مسلس�ل «الهيب�ة ،املوسم
الراب�ع» لتي�م حسن الذي يحم�ل عنوان
«الهيب�ة ال�رد « الذي أنه�ى تصويره قبل

محام أيوب اليتيم من
محامات بغداد الرتاثية
طارق حرب

أي�ام بمشه�د درام�ي يجمع�ه
ّ
وتجسده
بوالدته ضمن األحداث
من�ى واص�ف ،لتبدأ شاش�ة
ال��أم ب�ي يس برتتي�ب
خريطته�ا الدرامية املقبلة
خالل الساع�ات القليلة ،مع
اإلع�الن ع�ن موس�م
درام�ي جديد بنجوم
يخوض�ون املنافسة
مع�ا ً ألول م�رة بعيدا ً عن
رمضان.

األمير وليام يحتفل بعيد محبو نانسي عجرم يفرحون قلب نجمتهم
ميالده
احتفل األمري وليام ،الوريث الثاني يف ترتيب وراثة عرش
يف
بريطانيا ،األحد ،بعيد ميالده ال�38
حفل خاص.
ونرش قر كنسينغتون
ع�رب «توي�رت» ص�ورة
جديدة لألمري وليام مع
أطفاله الثالثة :األمري
ج�ورج ( 6أع�وام)
واألمرية ش�ارلوت (5
أع�وام) واألمري لويس
(عامان).
وق�ال الق�ر إن زوج�ة
األمري وليام ،دوقة كامربيدج
كاتري�ن ميدلت�ون ( 38عام�ا)،
التقط�ت الصورة يف وقت سابق من هذا الشهر ،وفقا ملا
نرشته وكالة األنباء األملانية.

ع�رب هاش�تاغ «نحبك نان�ي» ّ
عرب
محبّ�و النجم�ة اللبناني�ة نان�ي
عجرم عرب تويرت عن اش�تياقهم لها
ومحبّته�م الكبرية الت�ي ال يرت ّددون
باإلفص�اح عنها دوم�ا ً عرب منصات
السوشيال ميديا.
ه�ذا الهاش�تاغ تص� ّدر ع� ّدة دول
عربي�ة ،حي�ث اتخ�ذ فان�ز ناني
من�رب تويرت للحديث م�ع نجمتهم
املفضلة؛ فالبعض تغ ّزل بجمالها
وابتسامته�ا الت�ي ال تف�ارق
وجهه�ا ،والبع�ض اآلخ�ر تح ّدث
عن السعادة التي تنرشها ناني يف
نفوسهم ،وال�روح اإليجابية النابعة
من أغانيها ،فيما نرش البعض اآلخر
إنج�ازات ناني األخريه�ا يف الحقل
املوسيقي.
ناني ر ّدت بدورها عى موجة املحبّة
الت�ي اجتاح�ت توي�رت لتق�ول »:كل

كلمة منكن عم توصلني وبتفرحني..
بحبكن كتري».
يف هذا الوقت ،ال ت�زال ناني تحصد
نجاح حفلته�ا األونالين منذ أسابيع
تح�ت عن�وان «أم بال ح�دود» حيث
ّ
تخطت الثالث�ة مالين مشاهدة عى
موقع يوتيوب.
ع�ى صعي�د آخ�ر ،كم�ا ّ
كن�ا نرشنا
تفكر عج�رم جديا ً
يف وق�ت ساب�قّ ،
يف ط�رح أغني�ة جديدة م�ن ألبومها
الغنائي املنتظ�ر لتهديها لجمهورها
قبل طرح األلبوم ،حيث تنتظر وضع
اللمس�ات النهائية ألح�دث أعمالها
الغنائي�ة الت�ي أنه�ت تسجيلها قبل
فرتة يف لبنان ،وهي باللهجة املرية،
ّ
تتكتم عن تفاصيلها ملا تحمله
فيم�ا
من مفاج�أة لجمهوره�ا ،وهي من
توزي�ع أحم�د إبراهيم وألح�ان وليد
سعد وكلمات خالد تاج الدين.

إليسا وسيرين عبدالنور تعربان عن استيائهما لما وصلت إليه لبنان
أعرب�ت الفنانة إليس�ا والنجمة سريين
عب�د الن�ور ع�ن استيائهم�ا الشديد ملا
وصلت إليه األوضاع يف لبنان خالل اآلونة
األخرية ،حيث علق�ت الفنانة إليسا عرب
حسابه�ا الرسمي عى موق�ع التواصل
االجتماعي «توي�رت» ،عى انقطاع التيار

الكهربائ�ي يف لبن�ان قائل�ة« :مش مهم
نقعد ب�ال تيار كهربائي ،امله�م يف التيار
الوطني الحر».
من جانبها ،شاركت الفنانة سريين عبد
الن�ور متابعيها عرب حسابه�ا الرسمي
ع�ى موقع التواصل االجتماعي «تويرت»

صورة له�ا معلق�ة عليها »:لبن�ان الله
أستطي�ع
ال
يحمي�ك..
ثقل
أن أتنفس وكأن
العالم فوق
رئتي».

بينهم شاكيرا ومايلي سايرس

حفل عالمي لجمع التبرعات لمحاربة
كورونا السبت المقبل

يقدم عدد م�ن النجوم العاملين حف�ال ينقله التلفزيون
ويعرض عى مواقع التواصل اإلجتماعي يوم السبت 27
يوني�و ،لجم�ع التربعات للمساع�دة يف محاربة فريوس
كورون�ا املستج�د يف إطار مبادرة مشرتك�ة بن منظمة
 Global Citizenواملفوضي�ة األوروبي�ة ،وع�يل رأس
النجوم النجمة ش�اكريا وماييل سايرس و جاستن بيرب
وأرش وفري�ق كول�د بالي وع�دد آخر من النج�وم ،كما
سيقدم الحفل النجم دوين جونسون «ذا روك».
كما سينضم إليهم املمثل هيو جاكمان والعب كرة القدم
املعتزل ديفيد بيكهام واملمثلة تشارليز ثريون.
وته�دف املبادرة التي أُطلق عليه�ا اسم “Global Goal:
 ”Unite for Our Futureإىل جم�ع مليارات الدوالرات يف
ش�كل تربعات خاصة وعامة لإلسهام يف الحد من تأثري
الجائحة عى املجتمع�ات املهمشة ،وفقا ملوقع » ddea
.»line
ويف بث عى اإلنرتن�ت قبل الحفل ،قالت نجمة موسيقى
الب�وب ماييل سايرس إن الفقراء واملهمشن هم األش�د
ت�رضرا ً من الجائح�ة وحث�ت املانحن الذي�ن يتربعون

باملال للفحوص والعالجات واللقاحات عى ضمان
تطويره�ا بط�رق تجعله�ا متاح�ة للجمي�ع يف كل
مكان.
وك�ان ق�دم ع�دد م�ن النج�وم حف�ل مشاب�ه
شهرأبريل املاىض ضم النجمة كندية األصل
سيل�ن دي�ون باإلضاف�ة إىل
مواطنه�ا النجم جاستن
ومارجري�ت
بي�رب
أت�وود ،إىل مجموع�ة
مشاه�ري كندي�ن يف
ح�دث إذاع�ي ع�رب
اإلنرتن�ت تحت عنوان
«أقوى مع�ا» ،لتكريم
بمج�ال
العامل�ن
الرعاي�ة الصحية الذين
يكافحون وب�اء كورونا
(كوفي�د ،)d19وجم�ع
األموال لبنوك الغذاء.

تغريدات
نصيحه ملن يستمع يف احلكومة  ،من اجل بناء أسس صحيحه
للدولــه جيب إقــرار موازنة لعــام  ٢٠٢٠حتى لــو بفقرات
بســيطه يكــون العجــز فيهاواضح .الزلنا نعانــي من عدم
إقرار موازنة ٢٠١٤الذي ادى اىل غياب احلســابات اخلتامية
حينهــا وحلد االن  .دولة بال حســابات ختامية معناها ترك
النائب محمد صاحب الدراجي احلبل على الغارب
يســتمر الواقع اإلجتماعي باالنقســام الطائفــي والتخلف
،طاملا له مغذيات وســلطة سياســية طائفيــة يعتمد وجودها
على هذا اإلنقسام  ،إسقاط الطائفية يبدأ من األعلى .
فالح المشعل

ت َّم بناء الحمام سنة  1713م أي زمن حكم الوايل العثماني حسن باش�ا وحيث ان
دلي�ل اململكة الصادر سنة  1936ذكر هذا الحم�ام ،فإن ذلك يعني ميض أكثر من
قرن�ن عى بنائ�ه وعمله يف محلة الشيخ بشار ،وهي م�ن املحالت الرتاثية لكرخ
بغ�داد التي تقع عى ش�اطئ نهر دجلة التي تحيطه�ا محلتا سوق الجديد ورأس
الجرس .
واسمه�ا يف العهد العبايس بالعقبة ،واخذت اسم الشيخ أبو الحسن عيل بن محمد
بن بشار املتوىف سنة  311هج زمن الخليفة العبايس املقتدر.
وق�د كان اسم�ه حمام اليتيم وبعد ذلك استبدل اسم�ه فسمي حمام أيوب بعد أن
أصبح السيد عبد املجيد أيوب احد الورثة مسوؤال ومرشفا ً عى الحمام.
وه�ذا الحمام يلتزم برسوم الحمامات البغدادية من وجود( املدلكچي) والچايچي
والصان�ع والخلف�ة والوقاد واالج�راءات الخاصة بالحمام�ات كرضبة( الطاسة)
والوزرات ( من وزره وهي قطعتان قماش عادة تكون من لون درج اهل الحمامات
استخدامه واح�دة للبطن والسيقان واخرى للرأس والص�در) ،وألن الحمام قريب
م�ن نهر دجلة كان يجهز بامل�اء مبارشة من النهر بواسطة ( الكرود) أي البكرات
والحب�ال خالف�ا ً لحمامات بغ�داد االخرى الت�ي تعتمد عى مياه االب�ار التي تحفر
والسواق�ي الت�ي يت�م حفرها لجلب امل�اء ،والحم�ام يقع ضم�ن منطقة سكنية
ش�عبية ومنطقة اسواق والحمام استمر بالعمل وقريبا ً من جامع الحنان وساحة
يوس�ف السوي�دي املسماة ساح�ة الشهداء ،واستم�ر عمل الحم�ام حتى نهاية
القرن العرشي�ن ،ويتألف الحمام من مبنن االول مخص�ص للرجال ،يطل مدخله
ع�ى السوق املسم�ى باسمه الحمام هو س�وق أيوب ،والثان�ي الحمام املخصص
للنس�اء ،ويط�ل مدخله عى زقاق فرعي يق�ع يف الجانب الغربي وي�ؤدي اىل الدور
السكنية ألعطاء يشء من الحشمة للداخالت للحمام والخارجات منه خالفا ً ملدخل
الرج�ال والب�اب الرئيس لحمام الرج�ال من الخشب ذي مراع�ن يؤدي اىل ممر
مستطي�ل الشكل بسق�ف يوصل بن الشارع العام والقاع�ة الباردة داخل الحمام
ال�ذي يتألف من قاعة كبرية وعدد كبري من القاعات الصغرية وأروقة وممرات ذات
سقوف بأقبية نصف اسطوانية تتوسط سقف كل قبو وبشكل يساعد عى دخول
الضوء اىل القاعات وترتبط االروقة واملمرات والقاعات بأبواب ،والحمام يتألف من
طاب�ق واحد يشغل القسم االكرب منه القاعة الباردة أو املنزع ،وهي أكرب القاعات،
وسقفه�ا عى ش�كل قبو مدبب محمول ع�ى عقود مدببة واالرتف�اع هذا يساوي
تقريبا ً ارتفاع طابقن ،لذا فأنه يرتبط مع االبنية املجاورة التى يكون ارتفاعها من
طابقن ،وينتهي عند مم�ر مستطيل الشكل ،وسقفه معقود باآلجر والجص عى
شكل قبو اسطواني ،وهنالك غرفة عى يسار الداخل كانت مخصصة لعمل الشاي
والنوم�ي حامض والدارس�ن ،ويف نهاية املمر مقابل الب�اب الخارجي ،يوجد باب
خشب�ي يقود اىل القاعة الكربى التي تكون عى ش�كل قاع�ة مستطيلة تحيط بها
مجموعة من املقاعد الخشبية او مايسمى ش�عبيا ً (التخوت) مفروش�ة بحران
مصنوعة من عبدان ش�جرة (الحلفاء) سابقا ً ويف االيام االخرية استبدلت بعد ذلك
بالبس�ط املصنوع�ة من النسيج القطن�ي والصويف ويتوسط القاع�ة الكربى هذه
التي تسم�ى باملنزع نافورة م�اء ،وهنالك تخوت لحفظ املالب�س واالسرتاحة بعد
االستحم�ام ويف بداي�ة القاع�ة هذه ويف الزاوي�ة الجنوبية منها تق�ع دكة (مكان
مرتف�ع ) حيث يجل�س( الحمامچي) وهو املسوؤل عن الحم�ام وغالبا ً ما يكون
صاح�ب الحم�ام وذات قاع�دة مرتفعة اكثر م�ن مرت عن ارضية الحم�ام يعلوها
دوالب خشب�ي يش�كل حاجزا ً ب�ن( الحمامچي) والزبائن وبجان�ب مكان جلوس
الحمامچ�ي هنالك خزانة خشبية صغرية تتألف م�ن عدة مجرات لحفظ االمانات
الت�ي تسلم للحمامچي لقاء رق�م يسلمه اىل من دفع االمانة الي�ه ،وتمتاز القاعة
الك�ربى بسقفها املرتفع بشكل يختلف عن السي�اق العام للسقوف االخرى ،فيها
خشبي�ة ،وهنال�ك دهلي�ز يتوسطه باب
ثالث�ة ش�بابيك
قاعة مستطيلة ويف نهايتها فتحة
ي�ؤدي اىل
ت�ؤدي اىل املراف�ق الصحي�ة
وبجانبه�ا فتحة ت�ؤدي اىل
املك�ان املخص�ص إلزالة
الشع�ر واماكن خاصة
لغسل االجسام بماء
يتساقط م�ن اعى
يسم�ى( الدوش)
وغالب�ا ً ما يكون
الغس�ل بع�د
ا كم�����ا ل
االستحمام.

تأجيل حفل توزيع جوائز غولدن غلوب إلى
فبراير  2021بسبب كورونا
قال منظم�و الحفل السنوي لتوزيع
جوائ�ز غول�دن غل�وب للسينم�ا
والتلفزي�ون يوم االثنن إنه تأجل إىل
فرباير شباط .2021
وسيق�ام الحف�ل ،الذي يمث�ل بداية
موسم جوائز هوليوود ،يف  28فرباير
شباط بدالً من موعده املعتاد يف األحد
األول من شهر يناير كانون الثاني.
ُ
واتخذ قرار تأجيل غولدن غلوب بعد
تأجيل حفل توزيع جوائز األوسكار
ش�هرين إىل  25أبريل نيسان بسبب
آثار جائحة فريوس كورونا املستجد
عى صناعة الرتفيه.

