القضاء :املباشرة يف التحقيق رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
برخص شركات اهلاتف
مؤيد الالمي

بغداد/الزوراء:
اكد مجلس القضاء االعىل املبارشة بالتحقيق
يف موضوع رخص رشكات الهاتف النقال فور
االنتهاء.وذكر بيان للمجلس  :ان «رئيس مجلس
القضاء األعىل ،القايض فائق زيدان ،استقبل أعضاء
مجلس النواب كالً من محمد الدراجي عن اللجنة
املالية وعالء الربيعي عن لجنة االعالم واالتصاالت،
ومحمد الغزي عن اللجنة القانونية».واضاف البيان
«تم بحث إجراءات القضاء يف الشكوى التي تقدم
بها عضو مجلس النواب عالء الربيعي اىل االدعاء
العام بخصوص املخالفات القانونية املرتكبة يف
موضوع تجديد رخصة الهاتف النقال».
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العمليات املشرتكة :اجلهات اليت تقف خلف قصف
املنطقة اخلضراء تريد اضعاف الدولة
بغداد /الزوراء:
اصدرت قيادة العمليات املشرتكة ،االحد ،بيانا ً بشأن القصف الذي تعرضت له املنطقة
الخرضاء امس االحد ،بقذائف هاون ،معتبة أن الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم
مازالت تريد خلط األوراق واضعاف الدولة.وقالت القيادة يف بيان  :إن «املنطقة الخرضاء
تعرضت بعد ظهر اليوم (امس) اىل سقوط ثالث قذائف هاون عيار  82ملم انفجرت
اثنان وواحدة لم تنفجر» .وأضافت أنه «من الواضح بأن الجهات التي تقف خلف هذا
الهجوم مازالت تريد خلط االوراق واضعاف الدولة ،وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء
القائد العام للقوات املسلحة قيادة العمليات املشرتكة بتكليف جهد امني استخباري
رسيع للتوصل للفاعلني وتقديمهم للقضاء» ،داعية املواطنني اىل «التعاون مع القوات
االمنية يف تقديم املعلومات ملكافحة هذه املجاميع االجرامية».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7290 :االثنين  20تموز 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7290 Mon 20 Jul 2020

كشف عن استضافة وزير الرتبية اليوم ملناقشة امتحانات السادس اإلعدادي

رئيس جلنة الرتبية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشيف رئيس لجنة الرتبية النيابية،
قيي الييارسي ،عين عيزم لجنتيه
استضافة وزير الرتبية ،عيل الدليمي،
اليوم يف البملان ملناقشة عدة محاور،
وفيميا اوضيح ان اللجنية سيتبحث
تأجييل موعيد اجيراء امتحانيات
السيادس االعيدادي اىل االول مين
ايلول املقبل ،وامكانية اعتماد املعدل
الرتاكميي ،اكد ان الظيروف الراهنة
غر مؤهلة إلجراء االمتحانات.
وقيال الييارسي ،يف حدييث
لي”اليزوراء” :ان لجنية الرتبيية
النيابية ستسيتضيف ،اليوم االثنني،
وزير الرتبية عيل الدليمي يف مجلس
النواب لغرض مناقشة عدة محاور،
منها اعادة الصالحيات ،عىل اعتبار
ان اليوزارة منقولية الصالحيات اىل
املحافظات .مبينيا :ان لجنة الرتبية
والكثير من اعضياء مجلس النواب
ميع اعيادة الصالحييات اىل وزارة
الرتبية الن نقلها أثر سيلبا عىل اداء
الوزارة.واضاف :ستتم ايضا مناقشة
موضيوع امتحانيات السيادس
االعيدادي ،اليذي يعد مين املواضيع
املهمة لكونها مرحلة مصرية ،وما
يمر به البلد اليوم من ظروف صعبة
تحتيم ايجياد الحليول واملقرتحات
التي تالئم الطلبة .الفتا اىل :ان لجنة
الرتبيية النيابيية قدميت الكثر من

املقرتحات بخصوص العام الدرايس
الحيايل ،وجمييع مقرتحاتها اخذت
بنظر االعتبار من قبل وزارة الرتبية،
وكان اخرهيا موضيوع امتحانيات
الثالث املتوسيط.واوضح :ان اللجنة
سيتبحث ميع وزير الرتبيية ،كذلك،
امتحانات السادس االعدادي ،حيث

 :ندرس تأجيل االمتحانات إىل مطلع أيلول املقبل

ان اليوزارة حيددت موعدها يف  8اب
املقبيل ،بينميا رأي اللجنية النيابية
ميع تأجيلهيا اىل بداية شيهر ايلول
املقبل ،كما سيتتم مناقشة امكانية
اعتمياد املعدل الرتاكميي من ناحية
سيلبياته وايجابياته.واشار اىل :انه
ال يوجيد يف النظيام العراقيي معدل

تراكمي ،كما ان الدول التي تعمل به
تخضع الطلبة فيهيا اىل االختبارات
قبل دخولهيم اىل الجامعات .مبينا:
ان اليوزارة ال تمتليك االمكانييات
إلجراء االختبارات يف الوقت الراهن،
لكين الوضيع اسيتثنائي ،وسيتتم
مناقشية هذا املوضوع ميع الوزير،

بعد قرار فتح املوالت واالسواق  ..احلياة تعود من جديد يف بغداد

وسينخرج بقرارات تنفيع الطالب.
وتابيع :ان الوضيع اليذي يمير بيه
البليد غير طبيعيي واسيتثنائي،
حيث ليسيت هنياك قاعيات مهيئة
إلجيراء االمتحانات ،كميا ان حرارة
الجيو املرتفعة واالنقطاع املسيتمر
للكهربياء يجعيالن مين الصعوبية
إجراء االمتحانيات يف وقتها املحدد.
الفتيا اىل :ان وزارة الرتبيية ال تمليك
االمكانييات لتوفر املولدات والتبيد
لقاعيات االمتحانات ،ما جعل رؤية
اللجنية ميع تأجييل موعيد اجيراء
االمتحانيات اىل بداية ايليول املقبل،
عىل امل ان تتحسن درجات الحرارة
وكذليك الطاقة الكهربائيية ،وايضا
الوضع الوبائي يف البلد.وكان رئيس
اللجنية القانونيية النيابيية ،رئيس
كتلية سيائرون يف البمليان ،صباح
الساعدي ،قد ارسل توصيات عدة اىل
لجنة الرتبية النيابيية لطرحها عىل
الوزيير خيالل االسيتضافة ،ابرزها
اعتمياد املعيدل الرتاكمي للسينوات
السيابقة ميع اضافية  10درجيات
عىل املعيدل ملن دون اليي  ،% 60و5
درجيات ملين فيوق اليي  ،60%كما
اقيرتح أن يكون املوضيوع اختياريا
للطلبية ،عيىل ان يتم تأجييل موعد
االمتحانيات اىل اشيعار اخير للذين
يرغبيون بإدائهيا ،ملنع تفيي وباء
كورونا بني الطلبة.

الكعيب:جلنة التحقيق بالكهرباء ستكشف عمليات هدر املال العام والفساد منذ  2003واىل اليوم

ص5

علماء كنديون يطورون كمامات جديدة تعطل فريوس كورونا

االخرية

خالل إجرائه اتصالني بولي العهد ورئيس جملس الوزراء

رئيس الوزراء يطمأن على صحة أمري الكويت
الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح

املالية النيابية لـ

الزوراء  /خاص:
تتواصل االنقسيامات داخيل اللجنة املالية
النيابية حول امكانية تمرير قانون املوازنة
العامية  2020املتأخيرة بعهيدة الحكومة
حتى اآلن ،ميا دفع اوسياطا نيابية اخرى
اىل تبني تعديل قانون االدارة املالية والدين

خالل استقباهلا وزير اخلارجية اإليراني

الرئاسات الثالث تؤكد ضرورة توسيع آفاق
التعاون الثنائي بني البلدين

بغداد /الزوراء:
اكدت الرئاسيات الثالث ،خالل اسيتقبالها
وزير الخارجية االيراني محمد جواد ظريف،
امس االحد ،رضورة توسييع آفاق التعاون
الثنائي بني العراق وايران يف املجاالت كافة.
وذكير مكتب رئييس الجمهوريية ،يف بيان
تلقيت «اليزوراء» نسيخة منيه :ان رئيس
الجمهورية ،برهم صالح ،اسيتقبل ،امس
االحيد ،يف قير بغيداد ،وزيير الخارجيية
اإليراني محمد جواد ظريف والوفد املرافق
له.وأكد الرئيس عمق الروابط التاريخية مع
الجمهورية اإلسيالمية اإليرانية ،ورضورة

توسيع آفاق التعاون الثنائي بني البلدين يف
املجاالت كافة ،مشيددا ً عىل حرص العراق
ليكيون عاميل اسيتقرار ومركيزا ً لتالقيي
املصاليح املشيرتكة ليدول املنطقية وبميا
يرسخ السلم واألمن اإلقليمي.وأشار رئيس
الجمهوريية إىل :أن املنطقية بحاجة لبناء
عالقات متوازنة وتفاهم وتنسييق مشرتك
ورؤيية واضحة للوصيول إىل حلول جذرية
لألزميات والتوترات من خالل االعتماد عىل
الحوار ّ
البناء والريح بني جميع األطراف
الدولية.

تفاصيل ص2

 :قلة اإليرادات وراء عدم وصول قانون موازنة  2020إىل الربملان

العام مع التأكيد عىل اعداد موازنة شهرية
وتحدييد االقيرتاض .وقيال عضيو اللجنة
املاليية ،النائيب احمد الحاج حمه رشييد،
لي»اليزوراء» :ان «موازنية العام الجاري ال
يمكن تمريرها يف ظل تدني اسيعار النفط
« ،مشيرا اىل «ان القانيون اليجييز تمرير

موازنة بعجز مايل يبلغ نحو .« %30واضاف
ان « الظيروف التي يمر بها العراق صعبة ،
وامكانيية تمرير موازنة  2020ال تزال غر
مؤكيدة ،الن تدني اسيعار النفط سييخلق
عجزا كبيرا باملوازنية يف حيال اقرارها «.
مبينا ان « وزارة املالية تعاني قلة االيرادات

منذ شهر كانون الثاني املايض ،وسبب عدم
وصول ميروع قانون موازنية  2020اىل
البمليان حتى اآلن هو نتيجة قلة االيرادات
«.واوضيح ان «اييرادات الدولية االتحادية
مين النفط ال تكفي لسيد احتياجات البالد
من الرواتيب والتزامات تقديم الخدمات يف

ظل اسيتمرار انخفاض األسعار العاملية».
مشيرا اىل وجود مجموعة مقرتحات لدى
الحكومة ،منها ان تكون املوازنة شيهرية
او نصف سينوية ملدة  6اشهر ،لكن االقرب
هي ان تكون املوازنة شهرية «.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  2310إصابات جديدة وشفاء  2036حالة

ارتفاع نسبة الشفاء بكورونا يف العراق إىل أكثر من  % 65مع اخنفاض معدل الوفيات

بغداد /الزوراء:
اطمأن رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس االحيد ،عىل صحة امير دولة الكويت
الشييخ صباح األحمد جابير الصباح ،وقدم
تعازيه بوفاة الشييخ نارص الصباح ،خالل
اجرائه اتصالني بيويل العهد ورئيس مجلس
اليوزراء الكويتيني.وذكير مكتيب رئييس
اليوزراء ،يف بييان تلقيت “الزوراء” نسيخة
منيه :ان رئيس مجلس اليوزراء ،مصطفى
الكاظميي ،أجيرى ،اميس األحيد ،اتصالني
هاتفيني مع كل مين ويل عهد دولة الكويت
الشييخ نيواف األحميد الصبياح ،ورئييس
مجلس الوزراء ،الشيخ صباح الخالد الحمد
الصبياح ،لالطمئنان عىل صحية أمر دولة
الكويت ،الشيخ صباح األحمد جابر الصباح

بعيد دخوله املستشيفى.وأعرب الكاظمني،
بحسب البيان ،عن أمنياته بموفور السالمة
ألمر دولية الكويت ،داعيا امليوىل القدير أن
ّ
يمن علييه بالصحية والعافية.مين جهته،
ّ
عب ويل العهد الكويتي عن شيكره وتقديره
لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
شاكرا ً له دعواته الصادقة ومشاعره النبيلة،
وحرصه عيىل إدامة العالقيات األخوية بني
البلدين الشقيقني.كما ق ّدم الكاظمي ،خالل
اتصاله الهاتفي ،تعازيه ومواسياته اىل أمر
دولة الكويت والشعب الكويتي بوفاة الشيخ
نارص الحمود الجابر الصباح ،سيائال املوىل
العيل القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
ورضوانه ،ويدخله فسيح جناته ،وأن يلهم
أرسته جميل الصب والسلوان.

بغداد /الزوراء:
وصيل الوفيد الحكوميي العراقي برئاسية
وزيير املالية ،عيل عبد األمير عالوي ،امس
األحيد ،إىل العاصمية السيعودية الريياض
بزيارة رسيمية ،قبيل وصول رئيس الوزراء
مصطفيى الكاظمي.وقيال مصيدر :إن
“الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس
اليوزراء وزير املالية ،عييل عالوي ،وصل إىل

العاصمة السيعودية الرياض ،لبدء اجتماع
مجليس التنسييق السيعودي العراقيي،
والتمهييد لزيارة رئيس اليوزراء مصطفى
الكاظميي إىل اململكة”.وأضياف أن “الوفد
يضم يف عضويتيه وزراء النفط والتخطيط
والكهرباء والزراعية والرياضة ،وأمني عام
مجليس اليوزراء نعييم الغزي ،وعيددا من
املسؤولني واملستشارين”.

قبيل زيارة الكاظمي  ..الوفد احلكومي
برئاسة وزير املالية يصل إىل الرياض

العراق واألردن يتفقان على زيادة سعات
االنرتنت الدولية عرب منفذ طريبيل

بغداد /الزوراء:
اتفيق وزيير االتصياالت ،أركان شيهاب
أحمد الشييباني ،مع نظره األردني ،مثنى
الغرايبة ،عىل زيادة سعات االنرتنت الدولية
الداخلية للعيراق عن طريق منفيذ طريبيل
الحيدودي .وقال املكتيب اإلعالميي لوزارة

االتصياالت يف بيان  :إن “وزيير االتصاالت،
أركان شيهاب أحميد الشييباني ،اسيتقبل
السيفر منتير جعفير الزعبيي ،سيفر
اململكة األردنية الهاشيمية ،يف بغداد والوفد
املرافق له”.

تفاصيل ص2

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحية والبيئة ،امس االحد،
املوقيف الوبائيي اليومي لجائحية كورونا
املسيتجد يف العراق ،وفيما اكدت تسيجيل
 2310اصابية جدييدة و 90حالية وفياة
وشيفاء  2036حالة ،وبهيذا ارتفع معدل
الشيفاء بنسيبة اكثر  ،%65حيددت دائرتا
صحة الرصافة والكيرخ التوزيع الجغرايف

لالصابات حسيب املناطق.وذكرت الوزارة
يف بييان تلقيت «الزوراء» نسيخة منه :انه
تيم فحيص ( )15737نموذجيا يف جمييع
املختيبات املختصية يف العيراق ليوم امس
؛ وبذليك يكيون املجميوع اليكيل للنماذج
املفحوصية منيذ بدايية تسيجيل امليرض
يف العيراق ( .) 793024واضافيت :ان
مختباتهيا سيجلت لييوم اميس ()2036

حالية شيفاء يف العيراق موزعية كالتيايل:
بغداد /الرصافة  ،299بغداد  /الكرخ،354
مدينية الطيب  ،181النجف االٔرشف ،108
السيليمانية  ، 49أربييل  ، 56دهيوك ،13
كربالء  ،150كركوك  ، 36دياىل ، 80واسط
 ،208البيرة  ، 116ميسيان  ،96بابيل
 ، 43الديوانيية  ، 47ذي قيار  ،101االٔنبار
 ،11نينوى  ،23صالح الدين . 65واشيارت

اىل ان االصابيات الجدييدة 2310 :حالية،
وكميا ييل:بغيداد الرصافية  ،421بغيداد
الكرخ  ،310مدينة الطب  ،30النجف ،133
السيليمانية  ، 100أربييل  ، 37دهوك ، 5
كربالء  ، 161كركوك  ، 96دياىل  ،58واسط
 ، 146البيرة  ،172ميسيان  ، 61بابيل
 ، 190الديوانيية  ، 86ذي قيار  ،38االٔنبيار
 ،20املثنيى  ،166نينيوى  ، 24صالح الدين

. 56وتابعيت :ان الوفيات  90حالة وكما
ييل  :بغداد الرصافة  ،15بغداد الكرخ ،10
مدينة الطب  ،2النجف  ، 2السيليمانية ،7
أربييل  ، 4كربالء  ،2كركيوك  ،11دياىل ، 1
واسيط  ،1البرة  ، 6ميسيان  ،3بابل ، 6
الديوانيية  ،6ذي قار  ، 9االٔنبار ، 2املثنى ،1
صالح الدين .2

تفاصيل ص3

بريطانيا تصر على اتهام روسيا مبحاولة ترامب يرفض التعهد بقبول خسارته يف االنتخابات الرئاسية
سرقة أحباث لقاح كورونا
لندن /متابعة الزوراء:
كرر وزير الخارجية البيطاني ،دومينيك راب،
اتهاماته لروسيا بالسعي لرسقة أبحاث حول
لقياح محتميل لفيروس كورونا باسيتخدام
هجميات قرصنية ،فيميا وصف الوزيير هذه
املحاوالت بأنها “مروعية وبغيضة”.كما اتهم
روسييا بمحاولة تخريب تعياون دويل لتطوير
لقياح للفروس ،قائال يبيدو أن “جني األرباح
هيو دافعهم”.وجياء إرصار الوزير البيطاني
عيىل اتهام روسييا بعد يوم واحيد من مقابلة
نفى السيفر اليرويس فيهيا محاولية رسقة
أبحاث لقاح كورونا.وقال السيفر يف مقابلته
ميع بيي بيي يس إنيه “ال يصيدق القصة عىل
اإلطيالق ،فهي ال معنيى لها”.وكانيت أجهزة

األمين البيطانية قد أعلنت يف وقت سيابق أن
قراصنية إلكرتونيني اسيتهدفوا جهات تعمل
عىل تطوير لقاح ،وقالت إنهم يعملون لصالح
املخابرات الروسيية بشكل شبه مؤكد.ورفض
السيفر ،كليني ،أيضيا ،مزاعيم بشيأن تدخل
روسييا يف االنتخابات البيطانية العام املايض
عين طريق وثائق حصليت عليها بطريقة غر
رشعية.واتهمت هيئات أمنية أمريكية وكندية
وبريطانية ،مجموعة من القراصنة تدعى “آي
بي تي  ،”29باسيتهداف جهات ع ّدة تشارك يف
تطويير لقاح ضيد “كوفيد .”19وقيال معهد
األمن اإللكرتوني الوطني يف اململكة املتحدة إنه
متأكد بنسيبة تفيوق  95يف املئة ،أن املجموعة
ترتبط باملخابرات الروسية.

واشنطن /متابعة الزوراء:
رفض الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،التعهد باالعرتاف
بأيية نتيجة محتملة لالنتخابات الرئاسيية األمريكية يف
نوفمب .2020وقال ترامب ،يف مقابلة مع قناة “فوكس
نييوز” األمريكية“ :لسيت خيارسا جييدا ،ال أحب تكبد
الهزائيم .ال أخيرس كثيرا وال أحيب أن أخرس”.واعتيب
ترامب ،املرشيح من معسكر الجمهوريني ،أن التصويت
اإللكرتونيي يف االنتخابات ،الذي طرحيه الديمقراطيون
كخييار لضمان إجيراء االقيرتاع رغم اسيتمرار جائحة
فروس كورونا ،قيد يؤدي إىل “تزوير االنتخابات”.وقال
ردا عيىل سيؤال حول ميا إذا كان ينوي رفيض االعرتاف
بنتائيج االنتخابيات حال خسيارته“ :ال ،يجيب عيل أن
أراهيا قبيل كل يشء”.وعن تكرار السيؤال حيول قبوله
بنتائيج االنتخابات أو رفضها ،أكيد ترامب“ :ال ،ال أنوي
أن أقيول مجرد نعم كما ال أنيوي أن أقول ال”.كما أعرب
مين جديد عين قناعته بأن منافسيه ،جو باييدن ،الذي

حصد مؤخيرا دعما كافيا من مندوبيي املؤتمر املرتقب
للحزب الديمقراطي لرتشيحه رسميا للسباق االنتخابي،
“سييدمر البالد”.ووصف ترامب باييدن بأنه غر مؤهل
للرئاسة ،وهو “شخص ال يستطيع الربط بني كلمتني يف
حديثه” ،ويتم التحكم به من قبل أشخاص آخرين.

الوباء يضرب أكثر من  210دول دون هوادة

كورونا يأخذ منحى تصاعديا مستمرا مصيبا أكثر من  14مليون إنسان

بغداد /متابعة الزوراء:
ما زال فيروس كورونا يأخذ منحى
ّ
تخطى عدد املصابني
تصاعديا ،حيث
بالفروس حول العالم 14,443,127
مصاباً ،تويف منهم أكثر من 605,202
شيخص ،فيما بليغ عيدد املتعافني
ً
عاملييا .8,627,753وعربييا ،بليغ
عدد اإلصابات املعلنية ،أمس األحد،
 830،840إصابية (باسيتثناء أرقام

األرايض الفلسيطينية املحتلة املعلنة
من قبل االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجل
من بينها ما يزيد عىل  14,718وفاة،
فيميا بلغ عدد املتعافيني .606,915
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل
عربيا ً يف عيدد املصابني بي248,416
مصابياً ،تيويف منهيم  ،2447وتعاىف
 ،194,218تليهيا قطر التي أحصت
إصابة  106,308أشيخاص ،ووفاة

 ،154وتعيايف  103,023شيخصاً،
ثيم مير التيي أحصيت 87,172
إصابية ،وهي تتص ّدر عيدد الوفيات
ً
فضيال عن
عربييا ً بيي 4251وفياة،
تعيايف  27,868شيخصاً.وبلغ عيدد
املصابني يف سيلطنة ُعمان 65,504
إصابيات ،وسيجلت  308وفييات،
وتعياىف  42,772شيخصاً ،وأحصت
الكوييت  58,904إصابيات ،و407

وفييات ،وتعيايف  49,020شيخصاً،
وسيجلت اإلمارات إصابية 56,711
شيخصاً ،تيويف منهيم  ،338وتعاىف
 .48,917وأكيدت البحرين 36,004
إصابات ،و 124وفاة ،وسيجل تعايف
 31,765شيخصاً.وأعلنت الجزائير
تسيجيل  22,549إصابية ،مين
بينهيا  1068وفياة ،وتعايف 15,744
شيخصاً .وأحىص املغيرب 17,015

إصابة و 269وفياة وتعايف 14,629
شخصاً ،وسجّ ل السيودان 10,682
إصابية و 673وفياة ،وتعيايف 5637
شيخصاً .ورصدت موريتانيا 5813
إصابية و 153وفياة وتعيايف 3279
شيخصاً ،وأكيدت جيبوتي تسيجيل
 5003إصابيات و 56وفياة وتعيايف
 4809أشخاص.
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مقرتحات لتعديل قانون اإلدارة املالية والتأكيد على إعداد موازنة شهرية

املالية النيابية لـ  :قلة اإليرادات وراء عدم
وصول قانون موازنة  2020إىل الربملان
الزوراء  /خاص:
تتواصل االنقسامات داخل اللجنة املالية النيابية حول
امكانية تمرير قانون املوازنة العامة  2020املتأخرة بعهدة
الحكومة حتى اآلن ،ما دفع اوساطا نيابية اخرى اىل تبني
تعديل قانون االدارة املالية والدين العام مع التأكيد عىل
اعداد موازنة شهرية وتحديد االقرتاض .
وقال عضو اللجنة املالية ،النائب احمد الحاج حمه رشيد،
لـ»الزوراء» :ان «موازنة العام الجاري ال يمكن تمريرها
يف ظل تدني اسعار النفط « ،مشريا اىل «ان القانون اليجيز
تمرير موازنة بعجز مايل يبلغ نحو .« %30
واضاف ان « الظروف التي يمر بها العراق صعبة  ،وامكانية
تمرير موازنة  2020ال تزال غري مؤكدة ،الن تدني اسعار
النفط سيخلق عجزا كبريا باملوازنة يف حال اقرارها «.
مبينا ان « وزارة املالية تعاني قلة االيرادات منذ شهر
كانون الثاني املايض ،وسبب عدم وصول مرشوع قانون
موازنة  2020اىل الربملان حتى اآلن هو نتيجة قلة االيرادات
«.واوضح ان «ايرادات الدولة االتحادية من النفط ال تكفي
لسد احتياجات البالد من الرواتب والتزامات تقديم الخدمات
يف ظل استمرار انخفاض األسعار العاملية» .مشريا اىل وجود
مجموعة مقرتحات لدى الحكومة ،منها ان تكون املوازنة
شهرية او نصف سنوية ملدة  6اشهر ،لكن االقرب هي
ان تكون املوازنة شهرية «.باملقابل ،اكدت اوساط نيابية
رضورة مراجعة قانون االدارة املالية لعام  ،20١٩واقرتحت
تعديل بعض فقراته .
وقال عضو اللجنة املالية ،ناجي السعيدي :ان «قانون االدارة
املالية رقم  6لعام ( 20١٩املادة  /١3اوال تنص عىل «يف حالة
تأخر إقرار املوازنة العامة االتحادية حتى  /3١كانون األول

من السنة السابقة لسنة إعداد املوازنة ،يصدر وزير املالية
إعماما ،يقيض أوال الرصف بنسبة ( )١2/١فما دون من
إجمايل املرصوفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة املالية
السابقة بعد استبعاد املرصوفات غري املتكررة ،عىل أساس
شهري ولحني املصادقة عىل املوازنة العامة االتحادية».
وكشف السعيدي عن مقرتح تعديل املادة ( /)١3يف قانون
االدارة املالية عرب استبدال الفقرة اوال ،ليصبح نصها «يف
حال اخفاق الحكومة بإرسال مرشوع قانون املوازنة
العام ضمن التوقيتات الزمنية ألي سبب كان ،وتأخر إقرار
املوازنة العامة االتحادية حتى  / 3١كانون األول من السنة
السابقة لسنة إعداد املوازنة ،يصدر وزير املالية إعماما
باعتماد املوازنة الشهرية ألجل التكيف املايل مع االيرادات
الحكومية املتاحة من جهة ،وضمان ضبط النفقات العامة
ضمن االمكانات املتاحة من جهة اخرى».
كما اكدت ،النائب انعام الخزاعي ،رضورة اعادة النظر يف
هيكل ومضمون قانون ادارة الدين النافذ ،مشرية اىل انه
ال يوجد مربر بإقرار قانون لإلدارة املالية يخلو من قانون
للدين الحكومي رغم ان االخري جزء من االول .
واقرتحت الخزاعي أن «تحدد نسبة الدين اىل الناتج املحيل
االجمايل من االقرتاض الداخيل ال تتجاوز( )%60واالقرتاص
الخارجي ال تتجاوز  %40من الناتج املحيل االجمايل لضمان
عدم تمادي الحكومات يف اغراق البلد بديون ثقيلة داخلية
وخارجية» .مؤكدة» رضورة ان يتضمن قانون االدارة
املالية مادة خاصة بسقوف الدين العام لكبح جماح
الحكومة يف االقرتاض الداخيل والخارجي ،واغراق االقتصاد
بديون سيادية كبرية ترهق االجيال وترهن سيادة البلد اىل
الخارج».

العراق واألردن يتفقان على زيادة سعات االنرتنت
الدولية عرب منفذ طريبيل
بغداد /الزوراء:
اتفق وزير االتصاالت ،أركان شهاب
أحمد الشيباني ،مع نظريه األردني،
مثنى الغرايبة ،عىل زيادة سعات
االنرتنت الدولية الداخلة للعراق عن
طريق منفذ طريبيل الحدودي.
وقال املكتب اإلعالمي لوزارة االتصاالت
يف بيان  :إن «وزير االتصاالت ،أركان
شهاب أحمد الشيباني ،استقبل
السفري منترص جعفر الزعبي ،سفري
اململكة األردنية الهاشمية ،يف بغداد
والوفد املرافق له» ،الفتا إىل أنه «يف بداية

اللقاء رحب الشيباني بالسفري الزعبي
والوفد املرافق معربا عن ترحيبه بهذه
الزيارة ،ومؤكدا عمق العالقات بني
الشعبني الشقيقني».
من جانبه ،قدم الزعبي التهاني
للوزير الشيباني بـ»مناسبة تسنمه
وزيرا لالتصاالت ،متمنيا للشيباني
دوام املوفقية والنجاح يف أداء مهامه
الوزارية».
وأضاف البيان أنه «جرى خالل
اللقاء بحث سبل التعاون املشرتك يف
قطاع االتصاالت واملعلوماتية ،حيث

أجرى الشيباني مكاملة هاتفية مع
نظريه األردني مثنى الغرايبة ،واتفق
الجانبان عىل زيادة سعات االنرتنت
الدولية الداخلة للعراق عن طريق منفذ
طريبيل الحدودي ،كون العراق يتجه
يف القريب العاجل إىل إطالق خدمة الـ
( )4Gوالتحول نحو خدمة الـ (،)Ftth
مما يتطلب مضاعفة سعات االنرتنت
الداخلة للعراق» ،مبينا أن «الجانبني
اتفقا عىل تبادل الزيارات عىل مستوى
وزراء البلدين ،وبما يخدم مصلحة
الشعبني الشقيقني».

خالل استقباهلا وزير اخلارجية اإليراني

الرئاسات الثالث تؤكد ضرورة توسيع آفاق التعاون
الثنائي بني البلدين
بغداد /الزوراء:
اكدت الرئاسات الثالث ،خالل
استقبالها وزير الخارجية االيراني
محمد جواد ظريف ،امس االحد،
رضورة توسيع آفاق التعاون الثنائي
بني العراق وايران يف املجاالت كافة.
وذكر مكتب رئيس الجمهورية ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
استقبل ،امس االحد ،يف قرص بغداد،
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف والوفد املرافق له.
وأكد الرئيس عمق الروابط التاريخية
مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية،
ورضورة توسيع آفاق التعاون
الثنائي بني البلدين يف املجاالت كافة،
مشددا ً عىل حرص العراق ليكون
عامل استقرار ومركزا ً لتالقي
املصالح املشرتكة لدول املنطقة وبما
يرسخ السلم واألمن اإلقليمي.
وأشار رئيس الجمهورية إىل :أن
املنطقة بحاجة لبناء عالقات
متوازنة وتفاهم وتنسيق مشرتك
ورؤية واضحة للوصول إىل حلول
جذرية لألزمات والتوترات من خالل
االعتماد عىل الحوار ّ
البناء والرصيح
بني جميع األطراف الدولية.
وشدد الرئيس عىل :أن العراق
يويل أهمية لحماية سيادته وأمنه
واستقراره ويتعاون مع الحلفاء
واألصدقاء يف إطار االحرتام املتبادل،
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية.
مشيدا ً بمواقف الجمهورية اإلسالمية
ودعمها للعراق ،السيما يف مجال
محاربة اإلرهاب ومواجهة عصابات
داعش.
ُ
رئيس الجمهورية وزي َر
وحمّ ل
الخارجية تحياته وتمنياته إىل
الرئيس حسن روحاني وتمنياته
للشعب اإليراني باملزيد من التطور
والتقدم واالستقرار.
بدوره ،نقل ظريف تحيات الرئيس
روحاني والقيادة اإليرانية للرئيس
وتمنياتهم للشعب العراقي بمزيد من
الرفاهية واالزدهار.
كما أعرب وزير الخارجية عن

العراق باملرتبة  11يف أكرب احتياطي للغاز بالعامل
واشنطن /متابعة الزوراء:
احتل العراق املرتبة  ١١بأكرب احتياطي
للغاز بالعالم خالل عام  20١٩حسب منصة
نويما االمريكية للبيانات واالبحاث .
وحسب املنصة فقد احتل العراق املرتبة
 ١١عامليا بأكرب احتياطي للغاز بالعالم
وبمقدار  ١32.22ترليون قدم مكعب،
مبينة ان روسيا جاءت باملرتبة االوىل
عامليا باحتياطي بلغ  ١.688.23ترليون
قدم مكعب ،يليها ايران باملرتبة الثانية

باحتياطي بلغ  ١.١٩3.٩7ترليون قدم
مكعب.
وبحسب مكتب التحقيقات الحكومية
يرتبط حوايل ثالثة أرباع احتياطيات الغاز
الطبيعي يف العراق بالنفط ،ويقع معظمها
يف الحقول العمالقة يف الجنوب.
وبحسب ا ٕدارة معلومات الطاقة االٔمريكية
( )EIAبينت ان ا ٕنتاج العراق من الغاز
الطبيعي الجاف بلغ  357مليار قدم مكعب
( )Bcfيف عام  ، 20١7مع زيادة  ١8مليار

قدم مكعب ا ٕضافية خالل العام.
واشارت اىل ان العراق قام العراق بإشعال
 62٩مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي ،
ليصبح ثاني أكرب بلد مصدر للغاز املشتعل
يف العالم بعد روسيا ،مبينة انه يتم حرق
الغاز الطبيعي بسبب عدم كفاية خطوط
االٔنابيب والبنية التحتية االٔخرى وسط
املياه.
واستهلك العراق  422مليار قدم مكعب من
الغاز الطبيعي الجاف يف عام .20١7

الوباء يضرب أكثر من  210دول دون هوادة

كورونا يأخذ منحى تصاعديا مستمرا مصيبا أكثر من  14مليون إنسان
بغداد /متابعة الزوراء:
ما زال فريوس كورونا يأخذ منحى تصاعديا،
ّ
تخطى عدد املصابني بالفريوس حول
حيث
العالم  ١4,443,١27مصاباً ،تويف منهم
أكثر من  605,202شخص ،فيما بلغ عدد
املتعافني عامليا ً .8,627,753
وعربيا ،بلغ عدد اإلصابات املعلنة ،أمس
األحد 830،840 ،إصابة (باستثناء أرقام
األرايض الفلسطينية املحتلة املعلنة من
قبل االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجل من بينها
ما يزيد عىل  ١4,7١8وفاة ،فيما بلغ عدد
املتعافني .606,٩١5
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربيا ً يف
عدد املصابني بـ 248,4١6مصاباً ،تويف منهم
 ،2447وتعاىف  ،١٩4,2١8تليها قطر التي
أحصت إصابة  ١06,308أشخاص ،ووفاة
 ،١54وتعايف  ١03,023شخصاً ،ثم مرص
التي أحصت  87,١72إصابة ،وهي تتص ّدر
عدد الوفيات عربيا ً بـ 425١وفاة ،فضالً عن
تعايف  27,868شخصا ً.
ُ
وبلغ عدد املصابني يف سلطنة عمان 65,504
إصابات ،وسجلت  308وفيات ،وتعاىف
 42,772شخصاً ،وأحصت الكويت 58,٩04
إصابات ،و 407وفيات ،وتعايف 4٩,020
شخصاً ،وسجلت اإلمارات إصابة 56,7١١
شخصاً ،تويف منهم  ،338وتعاىف .48,٩١7
وأكدت البحرين  36,004إصابات ،و١24
وفاة ،وسجل تعايف  3١,765شخصا ً.
وأعلنت الجزائر تسجيل  22,54٩إصابة ،من
بينها  ١068وفاة ،وتعايف  ١5,744شخصاً.
وأحىص املغرب  ١7,0١5إصابة و 26٩وفاة
وتعايف  ١4,62٩شخصاً ،وسجّ ل السودان
 ١0,682إصابة و 673وفاة ،وتعايف 5637
شخصاً .ورصدت موريتانيا  58١3إصابة
و ١53وفاة وتعايف  327٩شخصاً ،وأكدت
جيبوتي تسجيل  5003إصابات و 56وفاة
وتعايف  480٩أشخاص.

وأكدت فلسطني وجود  78٩5إصابة وتسجيل
 62وفاة ،وتعايف  ١487شخصاً .وأحىص
الصومال  3١١١إصابة و ٩3وفاة ،وتعايف
 ١452شخصاً ،وأعلن لبنان تسجيل 2775
إصابة و 40وفاة ،وتعايف  ١485شخصاً،
ورصدت ليبيا  ١7٩١إصابة و 48وفاة ،وتعايف
 385شخصا ً.
وأحىص اليمن  ١58١إصابة و 443وفاة،
وتعايف  70١شخص .وأعلنت تونس تسجيل
 ١348إصابة و 50وفاة ،وتعايف ١0٩5
شخصاً ،فيما أحىص األردن  ١2١4إصابة
و ١١وفاة ،وتعايف  ١022شخصاً .وسجلت
سورية  4٩6إصابة ،منها  25وفاة ،وتعايف
 ١44شخصاً .فيما أعلنت جزر القمر تسجيل
 328إصابة بفريوس كورونا و 7وفيات،
وتعايف  3١١شخصا ً.
وتم تسجيل حاالت اإلصابة والوفاة بهذا
الفريوس الفتاك يف أكثر من  2١0دول
ومناطق يف مختلف أنحاء العالم ،منذ اكتشاف
أول حاالت يف مدينة ووهان ،وسط الصني يف
كانون األول /ديسمرب عام .20١٩
وسجلت منظمة الصحة العاملية ،زيادة
قياسية جديدة ،ولليوم الثاني عىل التوايل ،يف

أعداد اإلصابات بفريوس كورونا عىل مستوى
العالم بلغت  25٩848حالة خالل الساعات
األربع والعرشين املاضية ،بينما زادت الوفيات
 7360حالة يف أكرب زيادة يومية منذ العارش
من أيار /مايو.
وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكرب
الزيادات حدثت يف الواليات املتحدة والربازيل
والهند وجنوب أفريقيا.
ووفقا للوكالة ،فقد تصدرت الواليات املتحدة
القائمة مسجلة  ١3٩,205حاالت وفاة
و 3,666,280حالة إصابة بمرض كوفيد-
.١٩
وبحسب وكالة فرانس برس ،مستندنة عىل
أرقام جامعة جونز هوبكنز ،فقد سجلت
الواليات املتحدة نحو  60,207إصابات جديدة
بفريوس كورونا خالل  24ساعة.
وحلت الربازيل يف املركز الثاني ،مسجلة
 77,85١حالة وفاة و 2,046,328حالة
إصابة ،وجاءت الهند يف املركز الثالث مسجلة
 26,273حالة وفاة و ١,0387١6حالة
إصابة ،بينما حلت روسيا رابعة بعد أن
سجلت  ١2,247حالة وفاة و 765,437حالة
إصابة.

رغبة بالده بتوسيع آفاق التعاون
والتنسيق الثنائي ،ومساندتها للعراق
يف مختلف الصعد ،مشريا ً إىل أهمية
تعزيز العالقات بني دول املنطقة
من أجل دعم االستقرار ومواصلة
مكافحة اإلرهاب.
وجرى ،خالل اللقاء ،بحث آخر
املستجدات السياسية عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل وسبل تعزيز فرص
السالم واالستقرار.
من جهته ،استقبل رئيس مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،امس
األحد ،وزير خارجية الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،محمد جواد
ظريف ،والوفد املرافق له.
وأجرى الكاظمي ،بحسب بيان
ملكتبه ،مباحثات مع الوفد الزائر
حول العالقات الثنائية والقضايا ذات
االهتمام املشرتك يف مختلف املجاالت.
ونقل ظريف اىل رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،اهتمام إيران
عىل أعىل املستويات بالزيارة املرتقبة
لسيادته اىل إيران ،لبدء مرحلة جديدة
من التعاون بني البلدين .
وأكد الكاظمي ،خالل اللقاء ،أهمية
العالقات الثنائية بني العراق وإيران
وتطويرها وتنميتها يف مختلف
املجاالت ،بما يخدم مصالح الشعبني
العراقي واإليراني ،فضالً عن العمل
املشرتك من أجل دعم أمن املنطقة
واستقرارها.

حمافظة النجف االشرف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

واضاف :ان العراق يسعى اىل تأكيد
دوره املتوازن واإليجابي يف صناعة
السالم والتقدم يف املنطقة ،بما
ينعكس إيجابا ً عىل كل شعوبها
باملزيد من االستقرار والرفاه
والتنمية املستدامة.
من جانبه ،أشار ظريف ،اىل أن إيران
تتطلع اىل مرحلة جديدة وإيجابية
من العالقات مع العراق ،والتوجه
لتفعيل االتفاقيات بني البلدين يف
مختلف القطاعات .
اىل ذلك ،استقبل رئيس مجلس
النواب ،محمد الحلبويس ،امس األحد،
وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،محمد جواد ظريف ،والوفد
املرافق له.
وبحث اللقاء ،بحسب بيان ملكتب
رئيس الربملان ،العالقات الثنائية بني
البلدين ،وتطوير التعاون يف القضايا
ذات االهتمام املشرتك وفقا ً للمصالح
املتبادلة ،ورضورة العمل من أجل
دعم استقرار املنطقة وترسيخ السلم
واألمن اإلقليمي فيها.
وأشار رئيس مجلس النواب إىل:
أن العراق عانى الكثري من عدم
االستقرار ،وهو يحرص عىل بناء
عالقات متوازنة مع الجميع ،عىل
أساس االحرتام املتبادل.
كما أكد :أن السلطة الترشيعية تدعم
الحكومة يف ِّ
كل ما من شأنه تقوية
عالقاتها مع دول الجوار واملنطقة.

اعالن

من جانبه ،نقل وزير الخارجية
اإليراني تحيات رئيس الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية السيد حسن
روحاني إىل سيادته ،مبينا ً أن العراق
بدأ يأخذ دوره الفاعل كقوة إقليمية،
وال ب َّد أن يكون محورا ً الستقرار
املنطقة .كما أعرب عن رغبة بالده
يف تفعيل االتفاقات بني البلدين،
وتوسيع آفاق التعاون مع العراق يف
املجاالت كافة.
كما استقبل وزير الخارجيّة ،فؤاد
حسني ،وزير الخارجيّة
اإليراني،
ّ
محمد جواد ظريف ،وأجرى الجانبان
باحثات مُ ّ
مُ َ
كثفة تعلّقت بتطوير
ُ
العالقات بني البلدين،
وسبُل دفع
الثنائي.
مسارات التعاون
ّ
وأشاد الوزير ،بحسب بيان لوزارة
الخارجية ،بالعالقات التاريخيّة
الوثيقة ،والتعاون املُ َ
شرتك ،ووحدة
ؤكدا ً
الرؤى التي تربط البلدين ،مُ ّ
حرصه عىل تعزيز ،وترسيخ التعاون
مع طهران يف شتى املجاالت ،وبما
يعود بالنفع ملصلحة الشعبني.
وبحث الجانبان تنويع وتعزيز أطر
التعاون املُ َ
شرتك يف شتى املجاالت،
ومن بينها مرشوعات البنية التحتيّة
كالربط
والكهرباء،
السككي،
ّ
والتجارة ،واالستثمار ،ومُ َ
واجهة
الجائحة الفايروسيّة.
وتطرّقا إىل آخر التطوّرات اإلقليميّة
ذات االهتمام املُتبا َدل ،وأهمّ ية
الج ُهود ملُ َ
ُ
تضافر
واجهة التح ّديات؛
وذلك تدعيما ً لألمن واالستقرار
ّ
اإلقليمي ،وأهمّ ية تقويض
التدخالت
ّ
الخارجيّة.
من جانبه ،أشاد ظريف بمسار
العالقات الثنائيّة
االسرتاتيجي بني
ّ
البلدين ،مُ ّ
ؤكدا ً ّ
أن بالده تدعم وحدة
ً
ّ
وسيادة العراق ،مُ عربا عن تطلع
بالده لتطوير التعاون املشرتك عىل
ُ
مُ ختلِف
الص ُعد ،والسيّما يف الوقت
الراهن ،إذ تشهد املنطقة تح ّديات
تالحقة تقتيض رضورة تضافر
مُ ِ
ّ
ُ
التدخالت الخارجيّة،
الج ُهود ملنع
وتكثيف التنسيق عىل خلفيّة الثقل
الذي يحظى به العراق يف املنطقة.

العدد140 :
التأريخ2020/7/ 19 :

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة /محافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات
املبينة تفاصيلها أدناه والعائد اىل بلدية (املناذرة) وللمدد املبينة تفاصيلها يف أدناه وفقا ً ألحكام قانون
بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )2١لسنة  20١3فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية
خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبني معهم
التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا ً للقانون وستجري املزايدة يف البلدية
املذكورة الساعة ( ١0صباحا) من صباح اليوم التايل النتهاء فرتة االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة
عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة
املصاريف وأجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة أيام من تأريخ إجرائها .
الحقوقي
عماد غانم بديد االبراهيمي
مدير ناحية القادسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة
الرشوط:
 -١تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية أعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
وبطاقة السكن.
 -2تبدأ مدة العقد من تأريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل
 30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال
بالتزاماته .
 -3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة
دون الحاجة اىل االنذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم .
 -4اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من أجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء
العقد .
 -5تكون امانات دخول املزايدة للشاغلني للعقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد
املحافظ .
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الكاظمي يدعو جملس األمناء لتقديم ورقة
عمل إصالحية لتطوير عمل شبكة اإلعالم
بغداد /الزوراء:
دع�ا رئي�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،امس االح�د ،مجلس
االمن�اء اىل تقدي�م ورق�ة عم�ل
اصالحي�ة لتطوي�ر عمل ش�بكة
االعالم العراقي.
وذك�ر مكت�ب رئيس ال�وزراء ،يف
بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة
من�ه :ان رئيس مجل�س الوزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،اس�تقبل
ام�س األح�د ،رئي�س وأعض�اء

مجل�س أمن�اء ش�بكة اإلع�الم
العراقي ،واإلعالمي الدكتور نبيل
جاسم.
وأكد الكاظمي ،خالل اللقاء ،دعم
الحكومة لإلعالم الحر واملس�تقل
يف الع�راق ،بوصف�ه أداة لبن�اء
الدولة وترسيخ ثوابتها الوطنية،
مش�ددا ع�ى رضورة تحص�ني
ش�بكة اإلع�الم العراق�ي م�ن
التأثريات والضغوط السياس�ية،
لتبق�ى منص�ة إعالمي�ة حرة يف

صناع�ة رأي ع�ام يؤم�ن بوحدة
العراق وبتكامل الدولة وأسسها.
وج�دد الكاظم�ي دعم�ه لعم�ل
شبكة اإلعالم العراقي ،وخيارات
مجل�س األمن�اء ،داعي�ا أعض�اء
املجل�س ،والدكتور نبيل جاس�م،
اىل تقدي�م ورق�ة عم�ل إصالحية
بشأن تطوير عمل شبكة اإلعالم،
ّ
يمكنه�ا م�ن أداء دوره�ا
بم�ا
املح�وري والقي�ام بمهامها عى
الوجه األمثل.

بعد احلكم املثري للجدل يف لندن

السماح لعروس داعش بالعودة إىل بريطانيا
ملتابعة حماكمتها
لندن /متابعة الزوراء:
ي�وم خرست ع�روس داعش ،التي
ذاع صيته�ا ع�ى م�دى س�نوات،
جنس�يتها الربيطاني�ة ظه�رت يف
مقاب�الت تلفزيونية تش�كو همها
وتنتحب ،إال أن الحكم األخري الذي
صدر قبل أي�ام وأثار جدال كبريا يف
بريطاني�ا بعد أن حكم بالس�ماح
له�ا بالع�ودة م�ن أج�ل متابع�ة
محاكمتها يف الب�الد ،أعاد الفرحة
إىل قلبها.
فقد نقل أحد حراس مخيم الروج،
حي�ث تقبع ش�ميمة بيغ�وم ،بعد
أن نقل�ت من مخيم الهول ش�مال
رشق س�وريا ،بأنها تتطاير فرحا،
بحس�ب ما أف�ادت وس�ائل إعالم
بريطانية.
فالشابة التي بلغت اليوم العرشين
من عمرها طاوية بذلك  5س�نوات
عاش�ت جزءا كب�ريا منه�ا يف ظل
الخالفة الداعش�ية بعد أن سافرت
إىل س�وريا عرب تركيا حني كانت يف
ال��  15فقط ،س�عيدة للغاية ألنه
س�مح له�ا بالع�ودة إىل بريطانيا
عى الرغ�م من بع�ض القلق الذي
يس�اورها خوفا من نظ�رة الناس
لها.
إال أنه�ا رغ�م كل ذل�ك ،فرحة جدا
لتمكنها من رؤي�ة عائلتها مجددا
بع�د أن غادرته�ا رسا لالتح�اق
بالتنظيم اإلرهاب�ي ،وزواجها من
مقاتل هولندي يدعى ياغو ريديك.
وي�وم الخمي�س امل�ايض ،حك�م

كبار القض�اة يف اململك�ة املتحدة،
برضورة عودة بيغوم التي خرست
 3أطف�ال يف س�وريا م�ن أج�ل
خوض املعركة ضد قرار الحكومة
الربيطانية س�حب الجنسية منها
إثر انضمامها إىل داعش.
وكان�ت بيغ�وم واح�دة م�ن 3
تلميذات من رشق لندن سافرن إىل
سوريا من أجل االنضمام إىل “دولة
الخالفة املزعومة”.
وعث�ر عليه�ا يف فرباير م�ن العام
املايض يف مخيم الهول وهي حامل
يف ش�هرها التاس�ع ،إال أن طفلها
رسعان ما فارق الحياة بعد والدته،
لتنقل الشابة إىل مخيم آخر يف وقت
الحق.
يذك�ر أن الق�وات الكردي�ة الت�ي
تحتج�ز بيغ�وم كانت دع�ت مرارا ً
وتكرارا ً اململكة املتحدة إىل إعادتها
م�ع عن�ارص آخري�ن م�ن عائالت
مقاتلني يف داعش ،لكن الس�لطات
الربيطانية رفضت ذلك.
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ويف الحك�م الكامل ال�ذي أصدرته
محكم�ة االس�تئناف قب�ل يومني،
وأثار جدال يف الب�الد ،اعترب اللورد،
جاس�تيس فلوك�س ،أن مخ�اوف
األمن القومي بشأن بيغوم “يمكن
معالجتها “ يف اململكة املتحدة.
وأض�اف“ :إذا اعترب األمن واالدعاء
الع�ام أن�ه ت�م اس�تيفاء األدل�ة
واختب�ارات املصلح�ة العام�ة
ملقاضاتها بجرائم إرهابية ،فيمكن
عندئ�ذ توقيفه�ا واتهامه�ا ف�ور
وصولها إىل اململكة املتحدة وإعادة
حبسها رهن املحاكمة”.
يف املقاب�ل ،تحركت وزارة الداخلية
ملن�ع تأث�ري م�ا وصفت�ه ب�”قرار
املحكم�ة املخيب لآلم�ال للغاية”.
وق�ال متح�دث باس�م ال�وزارة:
“س�نقدم اآلن طل ًب�ا للحصول عى
إذن الس�تئناف هذا الحكم ،وبقاء
آث�اره يف انتظ�ار أي اس�تئناف
قادم”.
يف حني ،اعترب محامي عائلة بيغوم
أن ش�ميمة كان�ت طفل�ة عندم�ا
غ�ادرت اململك�ة املتح�دة وتأثرت
بذلك.
يشار إىل أن مسألة عودة الدواعش
أو عائالته�م تث�ري جدال واس�عا يف
بريطانيا ،ال سيما أنه من بني أكثر
من  900شخص سافروا إىل سوريا
والع�راق م�ن اململك�ة املتح�دة،
عاد نصفه�م تقريبا ،إنم�ا لم تتم
مقاض�اة س�وى  40منه�م فقط،
بحسب ما أفادت تقارير محلية.

بعد تسجيل  2310إصابات جديدة وشفاء  2036حالة
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ارتفاع نسبة الشفاء بكورونا يف العراق إىل أكثر من % 65
مع اخنفاض معدل الوفيات
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس
االحد ،املوقف الوبائي اليومي لجائحة
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما
اكدت تس�جيل  2310اصابة جديدة
و 90حالة وفاة وشفاء  2036حالة،
وبهذا ارتفع معدل الش�فاء بنس�بة
اكث�ر  ،65%ح�ددت دائرت�ا صح�ة
الرصاف�ة والكرخ التوزي�ع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان�ه ت�م
فح�ص ( )15737نموذجا يف جميع
املخت�ربات املختصة يف الع�راق ليوم
ام�س ؛ وبذلك يك�ون املجموع الكيل
للنماذج املفحوصة منذ بداية تسجيل
امل�رض يف الع�راق ( .) 793024
واضاف�ت :ان مخترباته�ا س�جلت
لي�وم ام�س ( )2036حال�ة ش�فاء
يف الع�راق موزع�ة كالت�ايل :بغداد/
الرصافة  ،299بغ�داد  /الكرخ،354
مدينة الط�ب  ،181النجف االٔرشف
 ،108الس�ليمانية  ، 49أربي�ل ، 56
دهوك  ،13كربالء  ،150كركوك ، 36
دياىل ، 80واسط  ،208البرة 116
 ،ميس�ان  ،96باب�ل  ، 43الديوانية
 ، 47ذي قار  ،101االٔنبار  ،11نينوى
 ،23صالح الدين . 65
واش�ارت اىل ان االصاب�ات الجديدة:
 2310حال�ة ،وكم�ا ييل:بغ�داد
الرصافة  ،421بغ�داد الكرخ ،310
مدين�ة الط�ب  ،30النج�ف ،133
الس�ليمانية  ، 100أربيل  ، 37دهوك
 ، 5كرب�الء  ، 161كركوك  ، 96دياىل
 ،58واس�ط  ، 146الب�رة ،172
ميس�ان  ، 61باب�ل  ، 190الديوانية
 ، 86ذي ق�ار  ،38االٔنبار  ،20املثنى
 ،166نينوى  ، 24صالح الدين . 56
وتابع�ت :ان الوفي�ات  90حال�ة
وكم�ا ي�يل  :بغ�داد الرصاف�ة ،15
بغ�داد الكرخ  ،10مدين�ة الطب ،2
النج�ف  ، 2الس�ليمانية  ،7أربيل 4
 ،كرب�الء  ،2كرك�وك  ،11دي�اىل ، 1
واسط  ،1البرة  ، 6ميسان  ،3بابل
 ، 6الديواني�ة  ،6ذي قار  ، 9االٔنبار 2
،املثن�ى  ،1صالح الدي�ن  ،2مبينة ان
مجموع الش�فاء  ( 60528 :نسبة
الش�فاء  ، )% 65.4ام�ا مجم�وع
االٔصاب�ات  ،92530 :بينما الراقدين
ال�كيل ،28221 :يف ح�ني الراقدي�ن
يف العناي�ة املرك�زة ،389 :ومجموع
الوفيات.3781 :
م�ن جهته ،اعل�ن مدير ع�ام صحة
بغ�داد الرصافة الدكت�ور عبد الغني
الس�اعدي ،تس�جيل  421اصاب�ة
جديدة بفريوس كورون�ا بينها 199

اصابة خ�الل حمالت الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وق�ال الس�اعدي ،يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نسخة منه :ان “املؤسسات
الصحي�ة يف جانب الرصافة س�جلت
 421اصاب�ة جديدة الي�وم بفريوس
كورون�ا موزعة كالت�ايل 199 :حالة
خ�الل حمالت الرصد الوبائي الفعال
للقطاعات الصحية  /قطاع النهروان
 40حالة  /قطاع بغداد الجديدة 25
حال�ة  /قط�اع الش�عب  35حالة /
قط�اع االعظمية  20حال�ة  /قطاع
الص�در  14حالة  /قط�اع الرصافة
 26حال�ة  /قط�اع االس�تقالل 17
حال�ة /قط�اع البلدي�ات الثاني 10
ح�االت  /قطاع املدائ�ن  4حاالت /
قطاع البلديات االول  8حاالت .
واش�ار اىل :ان  222خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية :مدينة الصدر
 79حال�ة محل�ة ,555 ,521 ,557
,516 ,513 ,517 ,537 ,528 ,535
 ,538قطاع�ات /17 ,67 ,8 ,62
الك�رخ الحارثية حال�ة واحدة محلة
 /883ح�ي النر حالة واحدة /ام
الكرب والغزالن حالة واحدة /املشتل
حال�ة واحدة ق�رب املجلس البلدي /
ب�اب الرشق�ي حالة واحدة /س�بع
اب�كار حال�ة واح�دة محل�ة /336
الرافية حالة واحدة  /حي االطباء
جالة واحدة  /الطالبية حالة واحدة
 /ش�يخ عمر  3ح�االت محلة ,129
 /145املعام�ل حالتني محلة /799
الكرخ العامرية  3حاالت محلة /630
الوزيري�ة حالة واح�دة محلة /302
الكرخ القادسية حالتني محلة ,602
 /604الكف�اح حالتني محلة /105

الش�عب  22حالة محلة ,339 ,398
 ,313 ,317 ,357 ,307الثعالب�ة,
ح�ي اور  ,البن�وك ,ح�ي امله�دي/
شارع فلسطني  5حاالت محلة ,505
 /503 ,510 ,508البلديات  8حاالت
محلة شارع املرور ،شارع املرف/
الكرادة  5ح�االت محلة ,909 ,904,
 /905الفض�ل  3ح�االت  /االم�ني
 3حاالت محلة  /7الكرخ الطوبجي
 3ح�االت  /412 ,410االعظمي�ة
 12حال�ة محل�ة /312 ,310 ,320
زعفرانية  9حاالت محلة ,958,977 ,
 /962 ,951الكمالية حالة واحدة/
بغداد الجديدة  10حاالت محلة ,721
 /717 ,713العبيدي  3حاالت محلة
 / ,769 ,771الك�رخ الحري�ة حالة
واح�دة محل�ة  /438حي الرئاس�ة
حالة واحدة محل�ة  /751محافظة
دياىل حال�ة واحدة ناحية الس�الم /
الكرخ املنصور حالة واحدة /الكرخ
ال�دورة  6حاالت محل�ة ,830 ,860
الزراعي  /النه�روان حالة واحدة /
الكرخ ش�اطئ التاج�ي حالة واحدة
 /الجادري�ة حال�ة واح�دة /كراج
االمان�ة حال�ة واحدة  /ش�يخ عمر
حالتني محلة  /129الكرخ الش�علة
حالتني محلة  /450حي الصحفيني
حالة واح�دة  /زيونة حالتني محلة
 ,716الشقق /الصليخ حالة واحدة
محل�ة  /326الغدي�ر حالتني محلة
 /706شارع املغرب  5حاالت محلة
 /301 ،304 ,306القاه�رة حالتني
محل�ة  /322 ,309الراش�دية حالة
واحدة  /املدائن حالتني حي الوحدة,
الزراع�ي /الكرخ حي الع�دل حالة
واحدة  /الحس�ينية  3حاالت محلة

 /222 ,227الكرخ حي العامل حالة
واحدة  /الكاظمية حالة واحدة.
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع
املصاب�ني اىل الحج�ر الصحي لتلقي
العالج فيما نقل�ت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل يف
كل مستشفى” ،مشريا اىل ان “العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 14292
تويف منهم  843لالسف ،فيما اكتسب
الش�فاء  10350واملتبقي قيد العالج
.”3099
ودعا الساعدي املواطنني اىل “االلتزام
بإج�راءات الوقاية وتطبي�ق التباعد
االجتم�اع لحمايته�م م�ن االصاب�ة
وتقليل تفيش الوباء”.
اىل ذلك ،حددت دائ�رة صحة الكرخ،
املوق�ف الوبائ�ي له�ا م�ع اع�داد
وعناوي�ن الح�االت املش�خصة يف
مخترباته�ا بمرض ف�ريوس كورونا
املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاي�ة الس�اعة الع�ارشة م�ن ليل�ة
السبت واملعلن عنها امس االحد.
وذكرت الدائرة يف بيان :ان االصابات
توزعت كما ييل :أبو دش�ري  ،١٠ابو
غري�ب  ،٣االس�كان  ،٣البي�اع ،١٧
التاجي  ،٤ال�رتاث ١٠ن الحارثية ،١
الحري�ة  ،١٨ال�دورة  ،٢٨الدولعي ،٨
الرحمانية  ،٤السيدية  ،١٥الشالجية
 ،١الرشط�ة الخامس�ة  ،٥الرشط�ة
الرابعة  ،١الش�علة  ،١٤الصالحية ،٢
الطارمية  ،١٩الطوبجي  ،٦العامرية
 ،٢الغزالية  ،٨القادسية  ،٢الكاظمية
 ،١٠الكرخ  ،٥اللطيفية  ،٣املحمودية
 ،٣املش�اهدة  ،٦املعال�ف  ،٤املنصور
 ،٤الوشاش  ،١الريموك  ،٤اليوسفية
 ،١جك�وك  ،٢حي الجامع�ة  ،٥حي
الجه�اد  ،٢٥ح�ي الخ�رضاء  ،١حي
العامل  ،٣٤حي العدل  ،١سبع البور
 ،٢س�ويب  ،١ش�ارع حيفا  ،١صدر
اليوس�فية  ،٢مجمع االيادي الخرية
 ،١سكنة جانب الرصافة .١٣
واش�ارت اىل ان عدد الش�فاء،354 :
مبين�ة ان الوفي�ات توزعت كما ييل:
وفاة٥٨/س�نة /انث�ى /الجعيف�ر/
محل�ة ،٢٠٨وف�اة ٥٨ /س�نة/
ذكر /الش�علة /محل�ة ، ٤٥٦وفاة/
٦٨سنة /ذكر /الشعلة /محلة٤٥٠
 ،وفاة٦٩ /سنة/ا نثى /سبع البور/
محلة ، ٤٤٥وفاة٦٨ /س�نة /انثى/
الدورة /محلة ، ٨٣٦وفاة٤٠/سنة/
ذكر ،وفاة٤١/سنة /انثى /الغزالية/
محل�ة ، ٦٥١وف�اة ٤٩/س�نة/
ذك�ر /الشماس�ية /محل�ة،٣١٨
وفاة٦٥ /س�نة /ذك�ر /الجادرية/
محلة ، ٩١٣وفاة٧١/س�نة /انثى/
حي الجهاد /محلة.٨٩٧

هل تنهي حماكمة البشري “مسلسل االنقالبات الطويل” يف السودان؟
اخلرطوم /سكاي نيوز:
يمث�ل الرئي�س الس�وداني املخل�وع عم�ر
البشري ،و 15من ضباط القوات املسلحة و8
مدنيني م�ن قيادات اإلخوان املس�لمني،يوم
غ ٍد الثالث�اء ،أمام محكم�ة خاصة ملواجهة
اتهام�ات تص�ل عقوبته�ا لإلعدام بس�بب
تقوي�ض النظ�ام الدس�توري ع�ى خلفية
املش�اركة يف انقالب  30يونيو  1989بغطاء
م�ن جماعة اإلخ�وان املس�لمني الت�ي كان
يتزعمها حس�ن الرتابي الذي تويف يف مارس
.2016
وتشمل قائمة املتهمني املدنيني ،عيل عثمان
ط�ه ونافع عيل نافع وع�وض الجاز وأحمد
محم�د ع�يل الفشش�وية والزب�ري محم�د
الحس�ن ،األمني الع�ام للحركة اإلس�المية،
إضافة إىل عيل الحاح وإبراهيم السنويس.
وقب�ل اإلطاح�ة به يف ثورة ش�عبية يف أبريل
 ،2019حكم البشري السودان  30عاما عقب
انق�الب نف�ذه يف  30يوني�و  ،1989مطيحا
بحكوم�ة مدنية انتخب�ت يف  1986بعد عام
م�ن انتفاض�ة أنه�ت  16عام�ا م�ن حكم
الرئيس األسبق جعفر نمريي ،الذي وصل إىل
السلطة عرب انقالب نفذه يف مايو  1969كان
الثاني منذ استقالل السودان يف العام 1956
بعد انق�الب الفريق عب�ود يف نوفمرب 1958
والذي اس�تمر حتى اكتوبر .1964
أجمع ساس�ة ومراقبون تحدثوا ل�”سكاي
نيوز عربية” ،عى أن انقالب البش�ري اختلف
عن غريه من االنقالبات السابقة يف  5جوانب
رئيس�ية وهي ارتدائه ث�وب عقائدي صارخ
وسعيه نحو أدلجة الجيش والقوات األمنية
وتش�كيل مليش�يات موازي�ة والتفري�ط يف
وحدة البالد من خالل فصل الجنوب وإفشاء
الفس�اد وتدمري االقتصاد إضافة إىل اإلمعان
يف ممارس�ة القتل خارج مظلة القانون.
وع�رب املتحدث�ون ع�ن أملهم يف أن تش�كل
محاكم�ة البش�ري آخ�ر حلق�ة يف مسلس�ل
االنقالبات يف السودان ،مشريين إىل  3عوامل

مهم�ة قد تجعل ذل�ك ممكنا أوله�ا التفاف
اإلرادة الشعبية نحو الحكم املدني واستفادت
ث�ورة ديس�مرب م�ن دروس التج�ارب التي
اجهضت الثورات الث�الث املاضية إضافة إىل
التح�والت الكبرية يف البيئ�ة العاملية التي لم
تعد ترحب بالحكم العسكري.
اعت�رب القي�ادي يف ق�وى الحري�ة والتغيري،
عادل خلف الله ،محاكمة البش�ري واملتهمني
اآلخرين ملش�اركتهم يف انقالب  1989نقطة
تاريخية فارقة يف مسرية التطور الوطني يف
السودان ،وخطوة مهمة نحو وقف مسلسل
االنقالب�ات التي حصدت نح�و  54عاما من
تاري�خ الحك�م الوطني بعد اس�تقالل البالد
قبل نحو  64عام.
وينظ�ر خل�ف الله إىل انق�الب  89من زاوية
أنه يختلف عن االنقالبات األخرى كونه جاء
بتخطي�ط وتدب�ري من حزب دين�ي جري كل

م�واردالدول�ةلصالح�ه.
ويعدد خلف الله النتائ�ج الكارثية لالنقالب
وعى رأس�ها سياس�ة التمك�ني التي جريت
معظم موارد الب�الد لصالح جماعة اإلخوان
األمر الذي أحدث دمارا اقتصاديا وسياس�يا
واجتماعيا واسعا.
ويق�ول خل�ف الل�ه إن تبع�ات وتداعي�ات
االنق�الب لم تقف عن�د الجانب الدس�توري
فقط بل ش�ملت إدخال الدولة السودانية يف
حروب طاحنة توس�عت من جنوب البالد اىل
غربه�ا ورشقها ،مما أدى إىل هدر العديد من
املوارد والفرص.
أما رئي�س الحزب االتح�ادي املوحد ،محمد
عصمت يحيى ،فيقسم االنقالبات العسكرية
الثالث�ة التي وصل�ت إىل الحكم يف الس�ودان
إىل نوع�ني ،األول ت�م بدعم س�يايس دون أن
يخ�رج املؤسس�ة العس�كرية م�ن عباءتها

الطبيعي�ة وه�و ما ح�دث يف انقالب�ي عبود
يف نوفم�رب  1957وانق�الب النمريي يف مايو
 ،1969اللذين نجحا يف الحفاظ عى تماسك
املؤسس�ة العس�كرية دون اقحامه�ا يف أي
ايديولوجيات سياسية أو أنشطة اقتصادية
ظاه�ره؛ ع�ى عكس الن�وع الثان�ي املتمثل
يف انق�الب  1989وال�ذي كان تح�ت غط�اء
س�يايس كامل م�ن جماع�ة اإلخ�وان التي
اس�تخدمت املخل�وع عمر البش�ري وقيادات
تابعة لها داخل املؤسسة العسكرية وعملت
من خاللها عى فرض أيديولوجيتها الخاصة
داخل املؤسسة.
ووفق�ا لعصمت ف�إن نظام البش�ري ارتكب
ثالثة أخطاء تاريخية لم تحدث يف االنقالبني
الس�ابقني وهي تغذية التوجه األيديولوجي
يف أوس�اط قيادات الجيش واألجهزة األمنية
وإقح�ام املؤسس�ة العس�كرية يف أنش�طة

اقتصادي�ة مكنته�ا من قطاعات حساس�ة
وحاسمة خارج مظلة املؤسسات املناط بها
الوالي�ة عى املال العام مما تس�بب يف الكثري
م�ن املش�كالت االقتصادي�ة املتفاقمة التي
تعان�ي منها الب�الد يف هذا الظ�رف االنتقايل
الح�رج ،أما الخط�أ الثال�ث فيتمثل يف خلق
العدي�د من املليش�يات العس�كرية واألمنية
املوازي�ة والت�ي كان�ت تعم�ل خ�ارج إطار
سيطرة القوات املسلحة.
وفيما يعترب عصم�ت أن فصل الجنوب أحد
الجرائم الكربى التي ارتكبها نظام البش�ري،
إال أن�ه ي�ربئ الق�وات املس�لحة م�ن ه�ذه
الجريمة التي يرى أن مس�ؤوليتها تقع عى
عاتق الحاضنة السياسية املتمثلة يف جماعة
اإلخوان.
ومن أجل وضع حد نهائي لظاهرة االنقالبات
املتكررة يف السودان ينصح عصمت برضورة
إعادة صياغة العقلية والعقيدة العس�كرية
بحيث توجه جه�ود واهتمامات املؤسس�ة
العس�كرية نحو هدفه�ا الطبيعي املتمثل يف
حماية الدستور والرتاب الوطني.
م�ن جانب�ه وص�ف القي�ادي يف “املؤتم�ر
السوداني” ورئيس الحزب يف والية الخرطوم،
رشي�ف محم�د عثم�ان ،محاكمة البش�ري
بالخط�وة املهم�ة يف طريق تحقي�ق العدالة
وإغالق الباب امام االفالت من العقاب .لكن
عثم�ان اعت�رب أن املحاكمة لوحدها ليس�ت
كافية إلنه�اء عقود من االس�تبداد و الظلم
و الحكم الش�مويل ،وقال إن هناك عدة حزم
وإجراءات لقط�ع الطريق أم�ام االنقالبات
العسكرية.
وأبدى عثمان أس�فه من أن مس�رية الحكم
الوطن�ي يف الس�ودان ظلت حبيس�ة لدائرة
رشيرة من عدم الصرب عى عمليات االنتقال
والتح�ول الرسي�ع م�ن النظ�ام املدن�ي إىل
األنظمة الشمولية.
وم�ن أجل كرس هذه الحلق�ة الرشيرة ،يرى
عثمان رضورة االهتمام بتحقيق ش�عارات

الثورة املتمثلة يف العدالة والحرية والسالم.
ويربط عثمان الوصول إىل استقرار يف النظام
املدن�ي الديموقراط�ي يف الب�الد ب�رضورة
معالج�ة قضايا الحرب و الس�الم وتحقيق
العدال�ة االجتماعي�ة وانته�اج الش�فافية
ومحاربة الفساد.
يعزو املحلل عادل عبد العزيز األزمة ظاهرة
تعدد االنقالبات يف السودان إىل اعتقاد بعض
العس�كريني ب�أن الح�ل يكم�ن يف توليه�م
الس�لطة بق�وة الس�الح ،مس�تغلني ضعف
الحكومات ورفض الشعب لها.
ما يشري عبدالعزيز إىل أن حالة كبت الحريات
والسيطرة األمنية والفساد املسترشي تجعل
بع�ض العس�كريني يعتق�دون أنه�ا عوامل
تؤهله�م لت�ويل الس�لطة بحجة أنه س�يتم
تسليمها لحكومة منتخبة.
وي�رى عب�د العزي�ز ان إنه�اء مسلس�ل
االنقالبات يتم عرب التوعية الشعبية وتشديد
اإلج�راءات القانونية عيل كل من ينقلب عى
األنظمة الديمقراطية ،إضافة إىل رضورة أن
تنأى الحكومات الديمقراطية عن املهاترات
السياس�ية وتهت�م باالن�راف إىل قضاي�ا
الوط�ن وتحس�ني مع�اش الن�اس واحرتام
الرأي اآلخر مع وضع اطار قانونية واضحة
وضبط وسائل اإلعالم بصورة ال يجعل منها
ن�ارا توقد الراعات بني القوي السياس�ية
كما حدث خالل الديمقراطية الثالثة.
ووفق�ا للكات�ب الصحف�ي محم�د عب�د
العزي�ز فإن ضع�ف األنظم�ة الديمقراطية
ومؤسسات الدولة الحديثة وانتشار ظاهرة
النهج االنقالبي لدى بعض القوى السياسية
الصغرية الباحثة عن الرشعية ،هي الدوافع
األساسية التي تؤدي لالنقالبات التي تتكرر
بالسودان من حني آلخر.
ويلخص محم�د الحلول يف العم�ل عى بناء
مؤسس�ات قوي�ة تؤس�س لنظ�ام مدن�ي
ديمقراط�ي ،والعم�ل عى ترس�يخ مبدأ أن
الديمقراطية هي أفضل طريقة للحكم.
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النقل تكشف معلومات صادمة عن واقع
شركة اخلطوط اجلوية
بغداد /الزوراء:
كشف وزير النقل ،نارص الشبيل ،معلومات
صادمة عن واقع رشكة الخطوط الجوية
العراقية وفسادها.
وقال الشبيل ،يف مقابلة تلفزيونية ،تابعتها
«الزوراء» :ان «لدينا اآلن  ٣١طائرة يف
الخطوط الجوية العراقية ،ولكن نصفها
معطلة عن العمل بسبب سوء االدارة»،
مضيفا ً انه «من الصعب جدا إيجاد
بدالء يف مسؤويل رشكة الخطوط الجوية
بسبب الفساد وعدم الكفاءة واالنتماءات
السياسية».
وأضاف الشبيل« :جئت ووجدت ميزانية
الرشكة خاوية ،وهناك زخم يف املوظفني
بمكاتبها الخارجية مثل اسطنبول
والقاهرة وغريها ،بل هناك مكاتب يف دول
ال وجود لخطوط ونقل لها مع العراق».
وتابع الشبيل انه «اتخذت قرارا بإرجاع
موظفي هذه املكاتب بسبب النفقات
املالية وإبقاء محطة ومحاسب فقط،
ولكن البعض رفض وتم توجيه إنذار لهم
ربما يصل اىل الفصل عن الخدمة».
وبني ان «رشكة الخطوط الجوية العراقية
وقعت عقودا بسيطة غري رصينة مع

وكالء وعليهم ديون غري مسددة تصل اىل
ماليني الدوالرات» .مشريا ً اىل انه «حتى
املضيفني فقدوا تأهيلهم ،وسنعمل عىل
إعادة النظام للرشكة عىل نظامها السابق
ونأمل تغيري هذا النظام يف الرشكة».
من جانب اخر ،نفى املدير العام ملوانئ
العراق ،فرحان محيسن الفرطويس ،امس
االحد ،الشائعات املتداولة عىل مواقع
التواصل االجتماعي حول انفصال املوانئ
عن وزارة النقل وإلحاقها برئاسة مجلس
الوزراء.

االتصاالت تعلن إخراج ثالثة مواقع
لتهريب االنرتنت عن اخلدمة

بغداد /الزوراء:
ْ
كشفت وزارة االتصاالت ،أمس األحد ،عن إخراج ثالثة مواقع غري قانونية تابعة
للرشكات املهربة لسعات االنرتنت يف نينوى ودياىل وكركوك عن الخدمة.
وقال وزير االتصاالت ،أركان شهاب الشيباني ،يف ترصيح صحفي :إن «وزارته ما زالت
تواصل حمالتها امليدانية للكشف عن مواقع تهريب سعات االنرتنت غري القانونية ،وبعد
انطالق العمليات مؤخرا ً يف كركوك تم إخراج ثالثة مواقع ومحطات وأبراج ومصادرة
األجهزة الخاصة بعمليات التهريب» ،منوها بأن «الوزارة عملت عىل توفري خدمة
االنرتنت للمناطق التي كانت تغذيها املواقع غري القانونية».
وأكد ان «الحملة إقامتها الوزارة بالتعاون مع هيئة اإلعالم واالتصاالت وجهازي
املخابرات واألمن الوطني وقوات الرد الرسيع يف وزارة الداخلية واالسايش يف اإلقليم،
وبإرشاف ودعم مبارش من رئيس الوزراء من اجل مكافحة تهريب سعات االنرتنت يف
محافظات دياىل وكركوك ونينوى» .داعيا الرشكات الوطنية واملواطنني «لدعم عمليات
الصدمة واملساعدة يف الكشف عن أماكن التهريب ألنها تتسبب يف تذبذب خدمات االنرتنت
املقدمة اىل املواطنني وتؤثر يف سوق العمل».
وتابع الشيباني ان «الوزارة تعمل جاهدة من اجل تحسني خدمة االنرتنت ،إذ تقوم بشتى
الطرق لتطوير واقع االتصاالت ،إذ بدأت بحمالتها العام الحايل ،ومن املؤمل ان نلمس
نتائجها مطلع العام املقبل ،إذ تحتاج اىل تكاتف الجميع والجهات العليا من اجل الوقوف
عىل املعوقات التي كانت موجودة سابقا والتي تعمل عىل عرقلة عمل الوزارة يف محاربة
الفساد يف قطاع االتصاالت واملعلوماتية» ،مبينا ان «الوزارة تسعى لتجاوز العراق املئة
«ملدا» الخاصة بتجهيز سعات االنرتنت ،وعندها سيكون هناك تحسن بخدمة االنرتنت
ورسعة يف استخدامه ،من اجل تغطية ابعد نقطة بالخدمة يف عموم البالد».
وأضاف وزير االتصاالت ان «الوزارة تعمل من خالل عمليات الصدمة عىل إنهاء وإيقاف
االرضار باالقتصاد املحيل وخرق السيادة الوطنية للبلد».

عمليات بغداد تصدر توجيها بشأن عمل
أصحاب توصيل الطلبات
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أكدت نيتها توسيع منظومة كامريات العاصمة

حمافظة بغداد تنفي إصدارها قراراً يسمح بإعادة افتتاح املطاعم
بغداد /الزوراء:
نفت محافظة بغداد إصدارها قرارا ً يسمح
بإعادة افتتاح املطاعم من جديد بعد توقف
طويل بسبب انتشار فريوس كورونا .وفيما
اوضحت انها تس َعى لوضع آلية تعاون مع قيادة
الرشطة من اجل توسيع منظومة كامريات
العاصمة والدوائر األمنية الخدمية فيها ،اكدت
ان هذا االمر يأتي من اجل تعزيز عملية السيطرة
املركزية للحفاظ عىل االمن العام.
واكدت محافظة بغداد ،يف بيان :ان «جميع
دوائر املحافظة تعمل وفقا لقرارات اللجنة العليا
للصحة والسالمة الوطنية (مكافحة جائحة
كورونا) ،وقرارها األخري رقم ( )٧٥لسنة ٢0٢0
والذي جاء بفقرته الرابعة نقطة  ١٦املتضمن
(إلزام إدارة املوالت بغلق املطاعم ومحالت بيع
املرشوبات واملرطبات واملقاهي (الكافيهات)
كافة وأشكال التدخني جميعها)».
مشرية اىل «عدم إصدارها أي قرار بالسماح
للمطاعم باالفتتاح بما فيها املطاعم املوجودة يف
املوالت سواء باملنصور او غريها من املناطق»،
موضحة يف الوقت نفسه «بأن ما صدر من إحدى
وحداتها اإلدارية ال يمثل املحافظة ولم يتم اخذ

رأي مكتب محافظ بغداد فيه ،وسيتم تعديله
إداريا بكتاب ملحق يصدر من الوحدة اإلدارية
نفسها واعمام من مكتب املحافظ».
ودعت املحافظة «جميع وسائل اإلعالم اىل اخذ
األخبار الرسمية التي تصدر من قسم اإلعالم
واالتصال الحكومي».
من جانب اخر ،تس َعى محافظة بغداد لوضع

آلية تعاون مع قيادة الرشطة من اجل توسيع
منظومة كامريات العاصمة والدوائر األمنية
الخدمية فيها ،بما يسهم يف تعزيز عملية
السيطرة املركزية للحفاظ عىل االمن العام.
وأوضح محافظ بغداد ،املهندس محمد جابر
العطا :ان «املحافظة وبالتنسيق مع قيادة
رشطة بغداد تسعى اىل وضع آلية تعاون بني

الكهرباء :إدخال وحدات توليدية إىل حمطة الرميلة الغازية
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الكهرباء امس االحد،
إدخال مجموعة من الوحدات
التوليدية يف محطة الرميلة
الغازية.
وذكر املتحدث باسم وزارة
الكهرباء ،أحمد موىس العبادي ،يف
ترصيح صحفي :أن «رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي وجه خالل

زيارته االخرية اىل محافظة البرصة
بتطوير قطاع الكهرباء والبنى
التحتية للمنظومة يف املحافظة»،
الفتا ً إىل أن» الوزارة أدخلت مجموعة
من الوحدات التوليدية يف محطة
الرميلة الغازية التي تعد رافدة
لجهد وضع املنظومة الكهربائية يف
محافظة البرصة».
وأشار العبادي إىل أن «مشاريع

وزارة الكهرباء قائمة من دون
توقف ،وأنه تم االنتقال إىل خطة
الطوارئ لفك االختناقات ومعالجة
االرتباكات يف الشبكة ،بعد أن
تعطلت الخطة االسرتاتيجية التي
تم رسمها بسبب تداعيات الوضع
االقتصادي».
وأشاد املتحدث باسم وزارة
الكهرباء «بدور رئيس الوزراء

العمل تعلن قرب إطالق وجبة القروض
الـ( )28للعاطلني
بغداد /الزوراء:
اعلن مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني يف
وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،رائد جبار
باهض ،ان ( )٥٥٧٦من الباحثني عن العمل
حدثوا بياناتهم ممن كانوا مسجلني للحصول
عىل القرض للمدة من  ٢0١٨-٢-١٥ولغاية -١٥

.٢0١٨-٣
وقال يف بيان :سيتم يف األيام القادمة إطالق
الدفعة ( )٢٨ملن ح َّدثوا بياناتهم .مؤكدا »:ان
باب التقديم عىل القروض مغلق يف الوقت الحايل،
وسيتم اإلعالن يف حال فتح باب التقديم عن طريق
االستمارة االلكرتونية يف موقع الوزارة «.

أعمال القشط واالكساء يف املحلتني ( ) ٥٥٥ ، ٥٥٧
ضمن منطقة االورفيل التابعة ملدينة الصدر رشق
بغداد ،وبواقع  ١٥0الف مرت مربع من االكساء”.
وأضافت أنه “تم انجاز قشط واكساء  ٥0ألف
مرت مربع سابقاً ،وسيتم استئناف العمل باملتبقي
خالل األيام القليلة املقبلة”.

اعتقال متهمني برتويج املخدرات يف البصرة
بغداد /الزوراء:
أصدرت قيادة عمليات بغداد ،امس األحد،
توجيها بشأن تسهيل مهمة اصحاب
توصيل الطلبات بالعاصمة.
وقال قائد العمليات ،قيس املحمداوي ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« :نرجو
إبداء املساعدة وتسهيل مرور أصحاب
الدراجات (خدمة التوصيل دليفري)
النهم يمثلون رشيحة كبرية من الشاب
العاملني بعرق جبينهم وبظروف صعبة
بحثا عن كسب مرشوع ومرشف،
وأيضا ينعكس االمر بتسهيل مرورهم

بغداد /الزوراء:
أعلنت املديرية العامة ملكافحة املخدرات ،أمس
األحد ،القبض عىل  ٣متهمني برتويج املخدرات
يف البرصة وبحوزتهم كميات كبرية من الحبوب
املخدرة.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إنه «بنا ًء عىل توجيهات وزير الداخلية
واملتابعة املبارشة من قبل وكيل الوزارة
لش ٔوون الرشطة ،وبإرشاف مبارش من قبل
مدير عام مكافحة املخدرات وامل ٔوثرات العقلية
مازن كامل منصور ،تمكنت املديرية العامة
ملكافحة املخدرات وامل ٔوثرات العقلية قسم

مكافحة مخدرات البرصة من خالل نصب
الكمائن املحكمة ضمن املحافظة ومقاطعة
املعلومات مع املصادر من ا ٕلقاء القبض عىل
( )٣متهمني».
وأضافتُ :
«ضبط بحوزتهم ( )٤00كيس كل
كيس يحتوي عىل ( )١000حبة مخدرة من
نوع كبتاجون (صفر )١-عالمة اللكزز مجموع
الحبوب ( ،)٤00،000حيث يقوم ه ٔوالء املتهمني
بالتوزيع ا ٕىل جميع محافظات العراق».
وتابعت« :تم اتخاذ االٕجراءات القانونية بحقهم
عىل وفق أحكام املادة ( )٢٨مخدرات وا ٕحالتهم
إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل» .

إتالف أدوية وإعادة ارسالية فاكهة تالفة يف منفذ القائم

ضبط معسل خمالف وعجلة معدة للتهريب يف أم قصر الشمالي وطريبيل
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس االحد،
عن تمكن السلطة الكمركية يف مركز كمرك
ام قرص الشمايل رصيف ( )١١من ضبط
حاوية تحتوي عىل معسل تبغ ممنوع
من االسترياد مخالفة لضوابط وتعليمات
االسترياد.
وأضافت الهيئة يف بيان تلقته «الزوراء» :إنه
تم «اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة
حسب قانون الكمارك رقم  ٢٣لسنة ١٩٨٤
النافذ وإحالتها للقضاء».
من جهتها ،تمكنت هيأة املنافذ الحدودية
منفذ طريبيل الحدودي يف محافظة االنبار
من ضبط عجلة نوع (كيا سبورتنج) موديل
 ٢0٢0بدون معاملة كمركية .
واضاف الهيأة يف بيان تلقته «الزوراء» :إن
«عملية الضبط تمت خارج الحرم الكمركي
عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا بعد
تدقيق معامالت مجموعة العجالت مستوردة

وخطته الهادفة إىل تقليل الزخم عىل
الوزارة ،خالل رفد املولدات بالكاز
مجاناً ،وإيعازه لوزارة النفط برفد
محطات اإلنتاج يف الكهرباء بالوقود
الغازي واملشتقات النفطية».
وأضاف العبادي أنه»فيما يتعلق
بالكهرباء فقد طرحت عدة مواضيع
يف اجتماع جلسة مجلس الوزراء
التي عقدت يف البرصة ،منها فك

االختناقات يف بعض أحياء املحافظة،
ومعالجة انخفاض الفولتية عرب
إنشاء املحطات التحويلية ،إضافة
إىل مد الخطوط الرئيسة لدعم
الطاقة لتسهم يف معالجة انخفاض
الفولتيات» ،مشريا ً إىل أن»مشاريع
وزارة الكهرباء يف محافظة البرصة
تعد من املشاريع الكبرية الرامية
لتقديم الخدمات للمواطنني».

انطالق عملية أمنية ملالحقة فلول
«داعش» يف صالح الدين

أمانة بغداد تستأنف أعمال اإلكساء يف
منطقة االورفلي
بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد ،أمس األحد ،استئناف االكساء
يف منطقة االورفيل خالل أيام.
وذكرت األمانة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه:
ان “أمانة بغداد تعلن عن قيام مالكاتها يف دائرة
املشاريع وخالل االيام القليلة املقبلة باستئناف

للتقليل من توجه الناس للمطاعم وكثرة
التجمعات ونقل الوباء ،وخاصة انهم
يستخدمون دراجة يستقلها شخص
واحد ،وهناك علبة او بوكس لوضع
وجبات الطعام ،وأيضا هناك عالمات
داللة مكتوب فيها اسم املطعم والعنوان
والتلفون».
واضاف «ابتدا ًء من اليوم يجب ايصال
التوجيه لجميع السيطرات واملرابطات
للعمل بموجبه ،وباإلمكان إذا تطلب
األمر تفتيش الدراجة عند الشك بأي
موضوع».

الجانبني وتوسيع منظومة الكامريات املنصوبة
يف مناطق العاصمة املختلفة ،إضافة اىل تلك
الخاصة بالدوائر الخدمية االمنية التابعة
للمحافظة من املرور والجنسية والجوازات».
وأشار اىل ان «توسيع هذه املنظومة سيتم من
حيث العدد والنوعية واملالكات البرشية الهندسية
واإلدارية ،بما يسهم يف تعزيز عملية املراقبة،
السيما ان جميع الكامريات مرتبطة من خالل
منظومة خاصة بغرفة عمليات يف املحافظة،
وبالتايل تعزيز عملية السيطرة واملراقبة ،وبما
يعمل عىل رفع مستوى الخدمات التي تقدمها
هذه الدوائر ،كما انه يسهل عملية السيطرة عىل
الجريمة وكشفها من خالل مراقبتها ،والذي
يؤدي بمجمله اىل بسط سيطرة الدولة والقانون
من خالل التعاون الفاعل بني الجانبني».
وأفاد العطا بأن «هذه الكامريات تعمل عىل نطاق
واسع جدا وهي تعد من اكرب وأفضل أنواعها».
مؤكدا «مساهمتها يف تحسني الوضع األمني
ورفع مستوى الدوائر الخدمية فيها» ،منبها عىل
أن «املحافظة تسعى اىل تخصيص قطعة ارض
اىل قيادة الرشطة بما يسهم يف توسيع نشاطاتها
الخدمية املختلفة التي تقدمها اىل املواطنني».

لنفس املوديل والغاية تهريبها مع باقي
العجالت مما يعد تهربا من دفع الرسوم
الكمركية والرضيبية ومحاولة لتهريبها».

وتابعت« :تمت إحالة ما تم ضبطه عىل وفق
محرض أصويل إىل قايض تحقيق محكمة
الرطبة إلتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة

بحقها وبحق املقرصين املنجزين للمعاملة
الكمركية يف املنفذ الحدودي».
بينما قامت هيأة املنافذ الحدودية /منفذ
القائم الحدودي بإتالف ()٤00كغم عصارة
كريم طبية لعدم وجود إجازة استرياد
وتحتاج إىل موافقات طبية خاصة.
واضافت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن «عملية االتالف تمت من قبل لجنة
شكلت لهذا الغرض من مركز رشطة الكمرك
واملركز الصحي والبحث والتحري /هيأتنا
وممثل االستخبارات ومركز كمرك منفذ
القائم».
وتابعت« :كما تمت إعادة ارسالية فاكهة
تالفة غري صالحة لالستهالك البرشي
إىل الجانب السوري عرب معرب البوكمال
الحدودي ومخالفة لقانون الحجر
الزراعي» .
وبينت ان «عملية اإلعادة تمت عىل وفق
محرض أصويل من الجهات ذات العالقة».

بغداد /الزوراء:
نفذت قوات الحشد الشعبي والجيش ،امس األحد ،عملية أمنية ملالحقة فلول داعش يف جزيرة
صالح الدين .وكشف عن توسيع خطة مسك الحدود بني محافظتي دياىل وصالح الدين.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان ” قوة من اللواء  ، ٣١وبإسناد
كتيبة الدروع الرابعة للحشد والجيش ،نفذت عملية تطهري واسعة عىل قاطع الجزيرة شملت
مناطق السكريات وام العكارب وصوال اىل وادي الثرثار يف صالح الدين”.
وأضاف البيان أن “العملية انطلقت بإسناد طريان الجيش” ،مشريا إىل أنه “تم رفع عدد من
العبوات الناسفة وتفتيش عدة مناطق وتأمينها من تسلسل عنارص داعش”.
بينما كشف الحشد الشعبي ،امس األحد ،عن توسيع خطة مسك الحدود بني محافظتي دياىل
وصالح الدين.
وقال الناطق اإلعالمي ملحور دياىل يف الحشد الشعبي ،صادق الحسيني ،يف ترصيح صحفي :ان”
الحشد الشعبي وسع من خطة مسك الحدود بني دياىل وصالح الدين لتصل اىل ٢0كم» .الفتا اىل
«ان خطوط املسك تمتد يف مناطق وعرة وذات تضاريس معقدة جدا”.
وأضاف الحسيني ان” مسك الحشد الشعبي لجزء مهم من الحدود الفاصلة بني دياىل وصالح
الدين لم يشهد طيلة تموز الجاري أي خروقات او عمليات تسلل بسبب اإلجراءات املشددة
واالنتشار الكبري لرسايا الحشد واغالق كل الفراغات ومعابر التسلل املعروفة ،باإلضافة اىل قوة
الكمائن يف الليل والنهار”.
وأوضح أن “املنطقة كانت تشهد يف املايض القريب خروقات متكررة وعمليات تسلل شبه دائمة،
لكن األمر تغري بعد انتشار الحشد الشعبي ومسك األرض”.
وتعد الحدود الفاصلة بني دياىل وصالح الدين من التحديات االمنية الكبرية بسبب تكرا الخروقات
وعمليات التسلل التي جرت يف األشهر املاضية.

النزاهة تضبط مسؤوال سابقا يف جماري
الديوانية بتهمة االختالس
بغداد /الزوراء:
أوضحت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،أمس
األحد ،تفاصيل ضبطها مدير مجاري
الديوانيَّة السابق مع ثالثة موظفني يف
املديريَّة بتهمة االختالس.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن “دائرة التحقيقات يف
الهيئة ،ويف معرض حديثها عن تفاصيل
عمليَّة الضبط التي تمَّ ت بموجب مُ َّ
ذكر ٍة
قضائ َّي ٍة ،أفادت بانتقال فريق مؤلف
من مكتب تحقيق الهيئة يف املحافظة إىل
مخازن مديريَّة مجاري الديوانيَّة ،بعد
معلومات حول وجود عمليَّة
تلقي املكتب
ٍ
ً
مؤكدة ضبط
اختالس يف مخازن املديريَّة،
املدير السابق وثالثة موظفني فيها بتهمة

إخراج خزانات وأنابيب حجم  ١١0وحجم
 ٣٥0من أحد مخازن املديريَّة ،ونقلها إىل
ً
منوهة
املزرع ٍة الخاصة باملدير السابق،
بضبط الفريق ملستندات اإلخراج الخاصة
باملواد”.
وأضافت أنه “ت َّم تنظيم محرض ضبط
أصويل باملربزات الجرميَّة املضبوطة،
وعرضه عىل السيد قايض محكمة التحقيق
املختصة بقضايا النزاهة يف الديوانيَّة؛
التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت ،يف الثامن عرش من
شباط املايض ،عن تمكن مالكات املكتب
من ضبط موظف يف دائرة مجاري الديوانيَّة
متلبسا ً بالجرم املشهود باختالس رواتب
أحد األجراء اليوميني.
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الدوالر يسجل اخنفاضا يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت أسعار رصف الدوالر يف بورصة الكف�اح واألسواق املحلية،
ام�س األحد ..وسجلت أسعار بورصة الكفاح يف بغداد  123.250دينارا ً
ل�كل  100دوالر .وكان�ت أسع�ار البي�ع والرشاء يف مح�الت الصرفة
كاآلت�ي :سعر بيع الدوالر  123.750دينارا ً ل�كل  100دوالر .أما سعر
رشاء الدوالر فبلغ  122.750دينارا ً لكل  100دوالر.

رفع دعوى قضائية على مستثمري
مشروع التكسي النهري
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير املوارد املائية ،مهدي رش�يد الحمداني ،امس األحد ،عن رفع
دع�وى قضائية عىل مستثمري مرشوع التكيس النهري بسبب تحويله
اىل مراك�ز سياحية .وقال الحمدان�ي ،يف ترصيح صحفي :إن” مرشوع
التك�يس النهري استغل بشكل فردي من قبل بعض املستثمرين” ،الفتا
اىل ان” امل�رشوع تحول اىل مراكز سياحية من قبل املستثمرين القائمن
عليه” .وأضاف الحمداني أن” الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد هؤالء
املستثمري�ن لحس�م املوضوع” ،مبين�ا ان”املرشوع أطل�ق بعد دراسة
مستفيض�ة وتنسيق عال مع وزارة النقل ،إال انه تغر مساره بالكامل
وأصبح بعيدا تماما عن الهدف األساس من إطالقه”.

ارتفاع مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية ،امس االحد ،مرتفعا
بنسب�ة ( .)1.53%وج�اءت م�ؤرشات التداول لسوق الع�راق لألوراق
املالية ليوم امس كما يي :بل�غ عدد االسهم املتداولة ()634.089.249
سهم�ا ،بينم�ا بلغت قيم�ة االسه�م ( )273.173.786دين�ارا .واغلق
م�ؤرش االسعار ISX 60يف جلسة امس ع�ىل ( )457.79نقطة مرتفعا
بنسب�ة ( )1.53%ع�ن اغالقه يف الجلس�ة السابقة البال�غ ()450.87
نقطة .وتم تداول اسهم ( )26رشكة من اصل ( )104رشكة مدرجة يف
الس�وق ،واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية
لع�دم التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )23رشكة .وبلغ عدد االسهم
املشرتاة من املستثمرين غر العراقين يف السوق النظامي ( )71مليون
سهم بقيمة بلغت ( )39مليون دينار من خالل تنفيذ ( )21صفقة عىل
اسهم ثالث رشكات .بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين غر
العراقي�ن يف الس�وق النظام�ي ( )15مليون سهم بقيم�ة بلغت ()10
مالين دينار من خالل تنفيذ  18صفقة عىل اسهم رشكة واحدة.
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من فائض املنتجات الزراعية كمرحلة أوىل لدول اخلليج العربي
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وزير الزراعة يعلن تصدير  750طنا من ثالثة حماصيل إىل السعودية واإلمارات
بغداد /الزوراء:
أعلن وزي�ر الزراعة ،محمد
كريم الخفاجي ،أمس األحد،
عن إكمال إج�راءات تصدير
ثالث�ة محاصي�ل زراعية اىل
السعودية واإلمارات ،مبينا
أن الكمي�ة تبل�غ 1.250
مليون كمرحلة أوىل.
وق�ال الخفاجي ،يف ترصيح
صحفي :إن “الوزارة أنجزت
جمي�ع اإلج�راءات الخاصة
بتصدي�ر ثالث�ة محاصي�ل
زراعي�ة ه�ي الطماط�م
والباذنجان والبطاطا بكمية

 250طن�ا ل�كل محص�ول
زراعي م�ن فائض املنتجات
الزراعي�ة كمرحل�ة أوىل
ل�دول الخليج العربي حاليا،
اإلم�ارات العربي�ة املتح�دة
والسعودية”.
وأض�اف الخفاج�ي أن�ه
“ستت�م متابع�ة الس�وق
املحلية م�ن ناحية الكميات
املتوف�رة وأسع�ار السل�ع
الزراعية مما يضمن سحب
فائ�ض املنتج�ات الزراعية
للتصدي�ر” ،مبين�ا ً أن�ه “تم
منح رشك�ة واحة الصحراء

العربي�ة الزراعي�ة إج�ازة
تصدير للمنتج�ات الزراعية
اع�اله ،وسيتم منح إجازات
أخ�رى للرشك�ة نفسه�ا
ورشك�ات تسوي�ق زراعي
أخ�رى ترغ�ب بالتصدي�ر
للخارج”.
وأش�ار الخفاج�ي إىل أن
“ال�وزارة اتبع�ت ملواجه�ة
فائ�ض اإلنت�اج الزراع�ي
محلي�ا م�ن جه�ة وتعظيم
م�وارد الدول�ة م�ن العملة
األجنبي�ة ،وتوف�ر ف�رص
للمهندس�ن
تشغي�ل

واألطب�اء
الزراعي�ن
البيطري�ن واملزارع�ن من
جهة أخرى سياسة اإلنتاج
الزراعي من أجل التصدير”.
داعي�ا ً جمي�ع املزارع�ن،
وكذل�ك رشك�ات اإلنت�اج
الزراع�ي ،إىل «االهتم�ام
باستعم�ال التكنولوجي�ا
الحديثة يف الزراعة واعتماد
األصن�اف ذات اإلنتاجي�ة
العالية ،واالهتم�ام بعملية
التسويق الزراع�ي من فرز
وتعبئة وتدري�ج املحاصيل
الزراعية”.

الكعيب :جلنة التحقيق بالكهرباء ستكشف عمليات هدر املال العام والفساد منذ  2003واىل اليوم
بغداد/نينا:
اكد النائب االول لرئيس الربملان حسن
الكعب�ي ،ان لجن�ة التحقي�ق لن تكون
كسابقاتها ولن تبح�ث خطط الوزارة
ب�ل الكشف الكامل لعملي�ات هدر املال
الع�ام والفساد يف قط�اع الكهرباء منذ
.2003
وقال مكتب الكعبي يف بيان  :ان «اللجنة
النيابي�ة والرقابي�ة التنفيذي�ة املكلفة
بالتحقي�ق والتدقيق بتعاق�دات وزارة
الكهرباء برئاسة حس�ن كريم الكعبي
زارت ،امس االحد ،مقر وزارة الكهرباء
حيث ج�رى استقبالهم من قبل الوزير
ماجد مهدي االمارة والكادر املتقدم يف
الوزارة».
واضاف ان «الكعبي ترأس فور وصوله
مع لجن�ة التحقيق ،اجتماع�ا موسعا
جرى فيه استعراض كامل عن االنفاق
االستثم�اري الفع�ي لل�وزارة من عام
 2005حت�ى  2019ومشاري�ع انت�اج
الطاق�ة وتاهي�ل املحط�ات ومشاريع
نقل وتوزيع الطاق�ة وتاهيل محطات
وخط�وط نق�ل الطاق�ة ونفق�ات
املديري�ات الساندة ،فض�ال عن االنفاق
الج�اري لل�وزارة بكاف�ة التفاصي�ل
ومجم�وع الق�درات التصميمي�ة
واملفقودة للمحطات املنفذة منذ 2003
حتى اليوم».

واكد الكعبي «عىل ان لجنة التحقيق لن
تك�ون كسابقاتها من اللج�ان النيابية
ولن نقوم بمناقشة اية خطط وبرامج
مستقبلي�ة لعم�ل وزراة الكهرب�اء،
وانم�ا اصل تشكيل اللجنة هي التدقيق

والتحقيق الكامل لكل تعاقدات الوزارة
من�ذ  2003اىل  2020والكش�ف ب�كل
عمليات هدر املال الع�ام والفساد التي
صاحبتها».
وتاب�ع ان «املبال�غ املرصوف�ة ع�ىل

الكهرب�اء وحسب الج�داول التي اطلع
عليه�ا ش�خصيا الي�وم ضخم�ة ج�دا
ال تتناس�ب وحج�م معان�اة املواط�ن
ومأسات�ه املستم�رة طيل�ة السن�وات
السابق�ة م�ن ت�ردي وانع�دام للطاقة

الكهربائي�ة دون معرف�ة حقيقي�ة
لالٔسباب».
وطالب�ت اللجن�ة «وزارة الكهرب�اء
بإجابتها بشكل رسمي ملجموعة قضايا
بينه�ا م�ا يخ�ص املحط�ات التوليدية
والج�دوى االقتصادي�ة له�ا يف ظ�ل
االمكانيات املتاحة ،وتزويدها بقائمة
التعاق�دات املُربمة وتصنيفها وقيمتها
ومدة التنفيذ والرشكات املنفذة وااللية
املتبعة يف الفحوصات وتوقيت التعاقد
واالنشاء والتاهيل ونوع الوقود لغاية
شهر تموز .»2020
وشدد الكعبي عىل ان «اللجنة ستبارش
باستضاف�ة عدد م�ن املس ٔوولن داخل
ال�وزارة وخارجه�ا ،منه�م يف الخدمة
الوظيفية مستمرا او خارجها و حسب
ما ترتأيه اللجنة وعملها ،وضمن اطر
التحقيق الرسم�ي ،لتشخيص مكامن
الخلل س�واء يف ال�وزارة او غرها من
الوزارات وامل ٔوسس�ات الحكومية ذات
الصلة ،ومسببات الفساد وش�خوصه
ايا كانوا واينما كانوا».
ودع�ا النائ�ب االول لرئي�س املجل�س
اىل « استم�رار التع�اون والتنسيق بن
اللجن�ة النيابي�ة والوزارة ل�كل ما من
ش�أنه تقديم الخدمة ل�كل فرد عراقي
من خالل كش�ف الفاسدين وتقديمهم
للقضاء بأرسع وقت ممكن».

بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون واجلهات املالية

إحالة  47تقرير «اشتباه» بغسيل األموال على اإلدعاء العام
بغداد /الزوراء:
َ
أح�ال مكت�ب مكافح�ة غس�ل األموال
وتمويل اإلرهاب  47تقرير اش�تباه عىل
رئاسة االدعاء الع�ام بواقع  34تقريرا
خ�الل الع�ام امل�ايض و 13تقريرا خالل
النصف األول من العام الحايل .2020
وذك�ر املكت�ب يف تقري�ر ان «إحالة تلك
التقاري�ر حصل�ت بع�د أن ق�ام املكتب
بتحلي�ل واستكم�ال إج�راءات وجم�ع
املعلوم�ات ل��  451بالغا ً عن ش�بهات
غس�ل األموال أو تموي�ل إرهاب وردت

إلي�ه م�ن ع�دد م�ن املؤسس�ات املالية
وغ�ر املالي�ة ،بغية الوص�ول اىل تطبيق
العقوب�ات بح�ق تل�ك الشبه�ات الت�ي
حددها قان�ون مكافحة غس�ل األموال
رق�م  39لسن�ة  .»2015وأضاف املكتب
يف تقري�ره ان «ه�ذه البالغ�ات توزعت
بمع�دل  279بالغ�ا ً خ�الل ع�ام ،2019
و 172حتى شهر حزيران من هذا العام،
وق�د ارتف�ع مع�دل البالغ�ات السنوية
للسنت�ن أع�اله مقارن�ة بالسن�وات
السابق�ة ،إذ بل�غ ( )40بالغا فقط لعام

 2016و( )134بالغا لعام  ،2017يف حن
كانت يف عام  )158( 2018بالغاً» .عازيا
ارتفاع عدد البالغات خالل العام املايض
اىل «زي�ادة نرش الوع�ي وإقامة عدد من
ال�ورش وال�دورات التدريبي�ة ،ووضع
معاي�ر وضوابط جديدة من قبل املكتب
اىل الجه�ات املعني�ة واستخ�دام طريقة
التحلي�ل التكتيك�ي والتشغي�ي» .وأكد
املكت�ب ان «تفعي�ل اتفاقي�ات التعاون
املش�رتك م�ع جه�ات إنف�اذ القان�ون
والجهات املالية كان سببا ً مهما ً يف تطوير

منح إجازة لتنفيذ مشروع قرب منفذ الشالجمة بـ  8ماليني دوالر
بغداد /الزوراء:
أعل�ن رئي�س هيئ�ة االستثم�ار
يف الب�رصة ،املهن�دس ع�الء عب�د
الحسن سلمان ،ام�س األحد ،عن
منح إجازة استثمارية إىل مستثمر
مح�ي لتنفيذ مرشوع خدمي قرب
منف�ذ الشالمجة الح�دودي بكلفة
تتجاوز  8مالين دوالر.

مبين�ا :انه يتضم�ن إنشاء محطة
وق�ود ومتاجر ومطاع�م وقاعات
السرتاح�ة املسافري�ن وورش�ة
لتصلي�ح السي�ارات مواق�ف
للسيارات ع�ىل مساحة  29دونما.
الفتا اىل تنفي�ذ املرشوع خالل مدة
 30شهر.
وقال سلمان يف بيان ،اطلعت عليه

«ال�زوراء» :إن “امل�رشوع ينسجم
مع تطلعات الحكومة االتحادية يف
تطوير املنافذ الحدودية بما يسهم
يف رفع وت�رة التبادل التجاري بن
الدولتن الجارتن وانعكاساته عىل
زيادة امل�وارد االقتصادي�ة للبلد».
مش�را ً إىل «أن امل�رشوع سيق�دم
خدمات ممي�زة مقارنة بالخدمات

املقدمة خالل الفرتة املاضية”.
يذك�ر ان الحكوم�ة املحلي�ة يف
البرصة أعلنت إع�ادة افتتاح منفذ
الشالمج�ة الحدودي مطلع الشهر
الحايل امام حركة التبادل التجاري
مع الجانب االيراني بعد إغالق دام
أربعة أش�هر بسبب تفيش جائحة
كورونا.

كشفت عن ثالث فئات مل تتسلم رواتبها منذ أشهر

املالية النيابية :رواتب املوظفني مؤمنة وستصرف من دون تأخري
بغداد /الزوراء:
أكدت اللجنة املالية يف مجلس النواب
ان روات�ب املوظفن خالل األش�هر
الثالث�ة املقبلة مؤمنة وسترصف يف
موعدها وم�ن دون تأخ�ر .وفيما
كشف�ت عن وج�ود ث�الث فئات لم
يتسلموا رواتبهم منذ أش�هر ،أكدت
أن مشكل�ة العراقي�ن ب�ال روات�ب
وهم أرباب أرس.
وقال عضو اللجنة ،محمد الدراجي،
ام�س االح�د :ان «اللجن�ة املالي�ة
بانتظار ورقة اإلصالح االقتصادي
التي ستقدمها الحكومة».
وأضاف «ان اللجنة املالية تعمل عىل
دم�ج ورقة اإلصالح الترشيعية مع
الورقة التنفيذي�ة» ،مؤكدا «أهمية
تفعي�ل م�رشوع قان�ون اإلص�الح
االقتصادي».
وبش�أن الروات�ب ،أش�ار الدراج�ي
إىل ان «قان�ون االق�رتاض امن دفع

روات�ب املوظف�ن خ�الل األش�هر
الثالثة املقبلة من دون تأخر».
وأعلن البنك املركزي ،يف وقت سابق،
تفاصي�ل مساهمت�ه يف مواجه�ة
االزم�ة املالي�ة ،وفيم�ا أك�د إعادة
خصم سندات ل�وزارة املالية لتأمن
الروات�ب مل�دة ثالث�ة أش�هر ،رجح
رصفها بداية األسبوع املقبل.
وقال مدي�ر عام املحاسب�ة يف البنك
املركزي ،إحسان شمران :ان «البنك
املرك�زي ل�ه دور كب�ر يف مواجهة
األزمة املالي�ة الراهنة ،مؤكدا ً إعادة
خصم سندات لصال�ح وزارة املالية
بنحو  8تريليونات دينار».
وأض�اف ان «هذه السندات ستمكن
الوزارة م�ن تأمن رواتب املوظفن
لالش�هر تموز واب وأيل�ول» ،الفتا
اىل «ان البن�ك سه�ل ع�ىل وزارة
املالي�ة عملية تسدي�د الدين ملدة 10
سنوات».

بينم�ا كشف عض�و اللجن�ة املالية
النيابي�ة ،ثامر ذيب�ان ،أمس األحد،
ع�ن وجود ثالث فئات ل�م يتسلموا
رواتبه�م من�ذ أش�هر ،مؤك�دا أن
مشكل�ة العراقين ب�ال رواتب وهم
أرباب أرس.
وق�ال ذيب�ان ،يف ترصي�ح صحفي:
“هل يعل�م رئيس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي ان املوظف�ن الذين تمت
إحالته�م للتقاع�د من�ذ ش�هور بال
روات�ب ،واملنقول�ن م�ن وزارة إىل
وزارة بال رواتب واملعينن الجدد بال
رواتب”.
وأضاف أن “تأخر دفع رواتب الفئات
الث�الث ،األم�ر ال�ذي ين�ذر بكارثة
نشوب احتجاجات شعبية”.
وأشار ذيبان إىل أن “تعامل حكومة
الكاظم�ي م�ع روات�ب املوظف�ن
واملتقاعدين أظه�ر ارتباكا واضحا
يف اتخاذ القرارات الصائبة”.

مهام�ه بالكش�ف ع�ن ش�بهات غس�ل
األموال وتمويل االرهاب ،وكنتيجة لهذا
التعاون املشرتك فقد قام املكتب بإشعار
الجه�ات الرقابي�ة بمؤرشات االش�تباه
الت�ي تتوفر لدي�ه لغ�رض الوقوف عىل
السب�ل الكفيلة التي تسه�م يف الوصول
اىل املبال�غ الت�ي استخدم�ت يف عمليات
غسل األموال والتي تحصلت عن جرائم
أصلي�ة بجمي�ع أش�كالها واسرتدادها،
وضم�ان عدم وص�ول هذه األم�وال اىل
املجامي�ع اإلرهابي�ة والخالي�ا النائم�ة

وأرسه�م ،حي�ث يسهم ذل�ك يف تجفيف
منابع اإلرهاب» .من جهة أخرى ،وبغية
تحدي�د املخاط�ر الت�ي تواج�ه القطاع
امل�ايل ،تم تشكيل لجن�ة للتقييم الوطني
ملخاطر غسل األم�وال وتمويل االرهاب
والتي بدأت بجم�ع البيانات واملعلومات
ومعالجته�ا لتحدي�د نق�اط الضع�ف،
واإلسه�ام يف تحدي�د مست�وى املخاطر
ليت�م التعامل معها لخفضه�ا والقضاء
عليها وجعل الع�راق منخفض املخاطر
دوليا ً».

جلنة برملانية :احلكومة عاجزة عن إجياد
حلول لألزمة املالية
بغداد /الزوراء:
أوضح�ت عض�و لجن�ة االقتص�اد
واالستثم�ار النيابي�ة ،النائب�ة ع�ن
الب�رصة ،ميث�اق الحام�دي ،ام�س
األحد ،أن الحكومة عاجزة عن إيجاد
حلول وتنتظ�ر ارتفاع أسعار النفط
إلنهاء األزمة املالية.
وقال�ت الحام�دي ،يف بي�ان تلق�ت

«الزوراء» نسخة منه :ان «الحكومة
ليس لديها حلول حقيقية للسيطرة
ع�ىل انهي�ار الوض�ع االقتص�ادي
بسبب جائحة كورونا» ،الفتة إىل إن
«حكوم�ة الكاظمي م�ا زالت تعول
ع�ىل إع�ادة ارتف�اع أسع�ار النفط
إلنه�اء االزم�ة املالية الت�ي تعصف
بالبالد».

وأضافت أن «تفعيل القطاع الخاص
وتوجه الحكومة بهذا الشأن بحاجة
اىل وق�ت ليس بالقص�ر ،فضال عن
الحاج�ة اىل األموال الت�ي تدعم هذا
القطاع».
وأش�ارت الحام�دي إىل أن «االعتماد
عىل النفط هو م�ن تسبب باملشاكل
االقتصادية الحالية».

بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املرك�زي العراقي ،امس
االحد ،عن بيعه أكثر من  156مليون
دوالر ،وبمشاركة  35مرصفا.
وبلغت مبيع�ات البنك ،ي�وم امس،
 156مليون�ا واكث�ر م�ن  609آالف
دوالر غطاه�ا البن�ك بسع�ر رصف

اساس بلغ  1190دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز
االرص�دة يف الخ�ارج ع�ىل ش�كل
حواالت واعتم�ادات ،والتي غطاها
البن�ك بالكام�ل بسع�ر رصف بل�غ
 1190دين�ار ل�كل دوالر واح�د ،قد
بلغت اكثر من  145مليون دوالر .أما

اجم�ايل البيع النقدي فكان اكثر من
 11مليون دوالر .فيما بلغت اجمايل
املبيعات الكلية .156,609,000
فيم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  35مرصف�ا املشارك�ة يف
م�زاد العمل�ة ب�أي ع�روض لبي�ع
الدوالر.

املركزي يبيع  156مليون دوالر يف مزاد العملة

اىل الرشي�ك (ست�ار ج�رب
حمود) اقتى حضورك اىل
مديرية بلدية النجف االرشف
لغرض اص�دار اجازة البناء
للرشيك (قيص عب�د الرضا
كاظ�م) للقطع�ة املرقم�ة
( )3/54630يف النجف حي
النداء مقاطعة 4

اىل الرشي�ك (جاس�م عب�د
الرض�ا جف�ات) اقت�ى
حض�ورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض
اصدار اجازة البناء للرشيك
(قاس�م كري�م ه�ادي
حس�ن) للقطع�ة املرقمة
( )3/53609يف النجف حي
النداء .

أصفر وأمحر
الصفاقسي يرفض دفع  50الف
دوالر ألمين حسني

تونس /متابعة الزوراء
رفض الصفاقي التونـي ،قرار لجنة النزاعات التابعة للفيفا ،بإلزام فريق عاصمة الجنوب،
بدفع  50ألف دوالر لالعبه السابق أيمن حسني.
وقـال مهـدي الغريبي ،عضـو اللجنة القانونيـة يف الصفاقي« :صحيح وصلتنا مراسـلة من
الفيفا تلزمنا بدفع  50ألف دوالر لفائدة أيمن حسني ،ولكن هذا الحكم لم يرضينا».
وأضاف« :قدمنا ما يفيد بخالص الالعب ،ولذلك سنسـتأنف ضـد هذا القرار؛ إلنزال املبلغ إىل 5
آالف دوالر».وقررت إدارة الصفاقي ،يف الصيف املايض ،فسخ عقد الالعب ايمن حسني بسبب
فشله يف التأقلم مع املجموعة.
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احملافظة جاهزة الستضافة احلدث املهم

درجال :احلكومة تدعم بقوة إقامة منافسات خليجي  25يف البصرة
بغداد /عيل نوري
عرب وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال عن سعي الحكومة الحثيث
إلقامة خليجي  25يف البرصة واملؤمل
أجرائها يف شهر كانون األول من العام
املقبل.
وقال الوزير عدنان درجال إن الحكومة
العراقية تويل اهتماما ً منقطع النظري
الستضافة الحدث الخليجي املهم عىل
أرض العراق.
وأضاف  :نعرف جيدا ً ما أهمية هذه
البطولة بالنسبة للخليجيني عموما ً
وللعراقيني خصوصا ً  ،البطولة تمثل
أرثا ً حقيقيا ً ألبناء املنطقة  ،نسعى
جاهدين ليكون خليجي  25يف البرصة
بعد سنوات طويلة من إقامتها يف العراق
الذي أستضاف البطولة للمرة األوىل عام
.1979
وأشار  :قرار رؤساء االتحادات
الخليجية بإسناد البطولة للعراق يف
اجتماع الدوحة كان مفرحا ً للغاية
 ،الجميع يعرف مدى محبة وشغف
جميع العراقيني باحتضان البطولة
عىل أرضهم وبني جماهريهم  ،نتطلع
باعتزاز الستضافة أشقائنا يف دول
الخليج بكل محبة ووفاء  ،لنربهن لهم
مدى الحب الذي يكنه أبناء الرافدين
ألخوتهم يف دول الخليج كافة.
وبشأن جاهزية البرصة من حيث
املنشآت الرياضية والبنى التحتية قال
درجال  :املدينة تملك منشآت ومالعب
عىل أعىل مستوى  ،لدينا ملعب جذع
النخلة  65الف متفرج  ،ولدينا ملعب
الفيحاء  10اآلالف متفرج  ،وسيكون
ملعب امليناء األوملبي  30الف متفرج من
ضمن املالعب التي تستضيف مباريات
البطولة.
وتابع  :نتحرى بشوق كبري ملجيء موعد
إقامة خليجي  25يف البرصة  ،متاكدون

وليد الزيدي :سنطالب التطبيعية
بضمان مقاعد العراق يف دوري ابطال اسيا
بغداد /ماهر حسان
اكد ٔ
نائب رئيس الهيئة االدارية لنادي
القوة الجوية وليد الزيدي انه من
امل ٔومل ان تنطلق الوحدات التدريبية
للصقور بعد عيد االضحى املبارك،
بانتظار وضع الطريان وباقي الدول
لتحديد املعسكر الخارجي .
واضاف ان وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال كشف لالندية ان
اجتماعه مع رئيس الوزراء تركز
عىل دعم االندية اضافة اىل عودة
النشاط الريايض ومران االندية من
خالل الحصول عىل الضوء االخرض
من الجهات املختصة مبينا ان لعبنا
سيكون املوسم املقبل الشهداء (

الحبيبية ) بانتظار انهاء اعمال
الرصف الصحي فقط بعد اكتمال
باقي املرافق.
وتابع ان وزير الشباب والرياضة
وعدنا بالتدخل بشكل شخيص اليجاد
الحلول مع امينة بغداد الزالة املعوقات
يف سبيل انطالق العمل يف ملعب القوة
الجوية موضحا سنوجه كتاب اىل
التطبيعية برضورة مفاتحة االتحاد
القاري لضمان تواجد االندية العراقية
عىل اقل تقدير بمقعدين بشكل مبارش
واخر ملحق سيما وان ممثل العراق يف
االتحاد االسيوي عبد الخالق مسعود
اكد بدوره عىل تفعيل االمر لضمان
ذلك املطلب الجماهريي.

نادي النجف يسعى لضم هداف
دوري الكرة املالديفي

تماما أن البطولة ستكون واحدة من
أنجح البطوالت عىل مدى تاريخها ،
سريى العالم بإكمله محبة العراقيني
لكرة القدم  ،وأجزم أن كل مباريات
البطولة ستحظى باهتمام جماهريي
غفري تمىلء مدرجات مالعب البرصة.

نادي امانة بغداد :لن نستغين عن
خدمات الالعب خلدون ابراهيم

وأكد  :نتعهد بتوفري كل املستلزمات
الرضورية إلنجاح البطولة  ،وستكون
البرصة جاهزة من النواحي اإلدارية
واألمنية والتنظيمية ويف أعىل املستويات
 ،سنعمل عىل أن يكون خليجي 25
حديث كل األوساط اإلعالمية الخليجية

والعربية وحتى العاملية.
وختم درجال حديثه بالقول  :مرحبا ً
بجميع األشقاء يف عراق املحبة والنقاء
 ،مرحبا بكل أخوتنا وأحبائنا يف
دول الخليج ببلدهم العراق  ،ستمثل
استضافة البرصة للبطولة عرسا ً كرويا ً

خليجيا ً مميزا ً  ،وسريى الجميع مدى
االهتمام والحفاوة البالغة  ،ومدى
املحبة التي يكنها العراقيني ألخوتهم ،
العراق بلد الخري والبرصة هي أم الخري ،
وأهالً بالجميع يف مدينة السياب  ،مدينة
الكرم والطيبة واالخوة.

بغداد /متابعة الزوراء
اقرتب مهاجم نادي «دا غراندي»
املالديفي ،عبيدة كاظم ،من االنضمام
اىل صفوف نادي النجف يف االنتقاالت
الصيفية الحالية.
عبيدة يعد أحد املواهب العراقية
البارزة ،فهو العب استطاع ان
يفرض نفسه يف الدوري املالديفي
وان يحصد لقب الهداف يف املوسم
املايض.
وقال عبيدة إن «تجربتي يف الدوري
املالديفي كانت رائعة للغاية ،وبفضل
الله تمكنت من حصد لقب الهداف».
وأضاف ان «تلقيت عدة عروض
هنا يف املالديف لكني رفضتها

جميعا ً بسبب رغبتي يف العودة للعب
بالدوري العراقي وتمثيل املنتخبات
الوطنية مستقبالً».
وعن انباء اقرتابه من االنضمام اىل
النجف ،اكد عبيدة ان «نادي النجف
من األندية العريقة يف الدوري املمتاز،
خاصة وان الفريق يقوده املدرب
حسن احمد الذي يجيد التعامل مع
الشباب».
وتابع «يرشفني اللعب لنادي النجف
وأتمنى اسعاد جماهري غزالن البادية،
تلقيت اتصاالً من املدرب حسن احمد
خالل األيام املاضية وسأعود اىل بغداد
خالل الفرتة القليلة املقبلة للجلوس
طاولة املفاوضات مع إدارة النجف».

جيل فيسنيت الربتغالي يفاوض املهاجم عالء عباس
بغداد /متابعة الزوراء
تلقى عالء عباس ،العب املنتخب العراقي
واملحرتف يف نادي الكويت الكويتي،
عرضا احرتافيا من نا ٍد برتغايل لتمثيله
باملوسم املقبل.وقال مصدر مقرب من
الالعب إن عباس تلقى عرضا رسميا من
نادي جيل فيسنتي الربتغايل ،والالعب يف
صدد دراسة العرض مع مدير أعمالهـ

التخاذ القرار املناسب.وأضاف املصدر،
أن عباس أبدى رغبته لالنتقال بتجربة
احرتافية جديدة يف أوروبا.وأوضح أن
عالء عباس يطمح أن تكون التجربة يف
الربتغال ،بوابة حقيقية للعب يف إحدى
الدوريات األوروبية الكبرية ،ملا يمتلكه
من مواصفات مهارية وبدنية وحس
تهديفي مميز.وأشار املصدر إىل أن عالء

عباس يتواجد حال ًيا يف نادي الزوراء،
من أجل الحفاظ عىل جاهزيته البدنية
وخوض التدريبات بعد العودة من
الكويت.يذكر أن عالء عباس ،أحد أهم
املواهب العراقية حال ًيا وتألق بشكل الفت
مع أسود الرافدين يف بطولة خليجي ،24
والتصفيات املزدوجة املؤهلة إىل كأس
العالم  2022وكأس آسيا .2023

نادي احلدود يسمي وسام كاصد مدربا حلراس املرمى
بغداد  /اثري الشوييل
قررت الهيئة االدارية لنادي امانة بغداد إطالق الدفعة االخرية من
املوسم املايض خالل االسبوع الحايل ،والتي قيمتها  ٪50اىل جميع
الالعبني الذين مثلوا الفريق خالل املوسم .2020-2019
وقال عضو الهيئة االدارية للنادي ،احمد عزت املوسوي؛ أكملنا جميع
اإلجراءات بخصوص مستحقات الالعبني الذين ارتدوا فانيلة الفريق
املوسم املايض ،وستوزع الدفعة خالل هذا االسبوع ،بغية افساح
املجال للعمل املقبل.
واضاف املوسوي :اما بخصوص املوسم املقبل فقد وقعنا مع بعض
الالعبني الشباب الذين سيمثلون الفريق يف منافسات الدوري -2020
 2021الذي من املؤمل ان ينطلق يوم  20مِ ن شهر ايلول املقبل بحسب
ما حددته الهيئة التطبيعية ،فضال عن التجديد لبعض العبي املوسم
املايض ،وأملنا كبري باملالك التدريبي والالعبني ،وبانتظار موافقة خلية
االزمة بغية البدء يف التدريبات قبل انطالق الدوري.واستطرد املوسوي
لن نمنح االستغناء لالعب خلدون أبراهيم من اجل مغادرة الفريق.
واكد ان الهيأة اإلدارية ومن خالل اجتماعها بالكادر التدريبي ،ناقشت
موضوع الالعب خلدون أبراهيم وقررت التمسك بخدمات الالعب خالل
الفرتة املقبلة وعدم منحه كتاب االستغناء النه العب مهم يف الفريق.

نادي أربيل يضم مدافعاجديدا
لصفوفه
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي أربيل الريايض ،عن
تعزيز صفوفه بمدافع جديد
للدفاع عن الوان فريقه يف
املوسم املقبل.وذكر النادي يف
بيان أن “نادي أربيل ،تتعاقد
مع العب ديدار غازي لغرض
للعب يف صفوف فريق يف دوري

العراقي املمتاز لكرة القدم”.
وأضاف ان “ديدار غازي من
مواليد ( )1997و يلعب فی خط
الدفاع”.
تجدر اإلشارة اىل ان سوق
االنتقاالت الصيفية يف العراق
ينتهي مع انطالق املوسم املقبل
من دوري الكرة.

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي الحدود الريايض ،تسمية الحارس الدويل السابق
وسام كاصد مدربا ً لحراس فريق الكرة بالنادي.وذكر النادي
ان “إدارة نادي الحدود قررت تسمية املدرب والحارس الدويل
السابق وسام كاصد مدربا ً لحراس مرمى الحدود”.من جانبه،

اكد كاصد انه متشوق جدا ً لبدء تجربتي مع نادي الحدود وكادره
التدريبي بقيادة مظفر جبار”.وأضاف “سأبذل قصارى جهدي
ان اشكل اإلضافة املأمولة مني للفريق وان يكون حراس النادي
بأفضل مستوى يف املوسم املقبل”.يذكر أن نادي الحدود حافظ
عىل كادره التدريبي بقيادة املدرب مظفر جبار.

علي ياسني :تركت االنيق بسبب اهمال ادارة النادي

بغداد /متابعة الزوراء
كشف الحارس الجديد لنادي الزوراء
والسابق بنادي الطلبة ،عيل ياسني،
عن سبب خروجه من «االنيق» يف
االنتقاالت الصيفية الجارية.واعلن
نادي الزوراء ضم ياسني يف  30حزيران
املايض بعقد يمتد ملوسم واحد.وقال

ياسني إن «سبب تركي لنادي الطلبة
يعود اىل اإلهمال من قبل ادارة االنيق
ولو كان رئيس النادي عالء كاظم
متواجدا ً يف بغداد ملا كنت اود الخروج
من الطلبة».وأضاف «اسعى ان اكون
الحارس االسايس يف الزوراء باملنافسة
الرشيفة مع حارس املنتخب الوطني

جالل حسن».
وبني انه «يف العراق العب املنتخب
الوطني يف حال تعرض لإلصابة
سيستبعد من املنتخب مدى الحياة».
وتابع ياسني« ،جمهور الطلبة انيق يف
كل يشء واتمنى ان اعود لتمثيل االنيق
لكن ليس يف الوقت الحايل».

االحتاد العربي للصحافة الرياضية يشارك يف مؤمتر االمناء العرب
عمان /الزوراء
شارك االمني العام لالتحاد العربي
للصحافة الرياضية الناطق االعالمي
الزميل عوني فريج يف مؤتمر امناء
عموم االتحادات الرياضية والنوعية
العربية الذي نظمه اتحاد االتحادات
الرياضية العربية عن بعد عرب تطبيق
زووم الذي افتتحه صاحب السمو
امللكي االمري طالل بن بدر رئيس
املجلس الريادي العربي رئيس اتحاد
االتحادات الرياضية العربية وعقد
يوم الخميس املايض بمشاركة 45
اتحادا رياضيا عربيا ،ناقش العديد
من النقاط الخاصة بربامج االتحادات
واملقرتحات املقدمة من االتحادات

الرياضية العربية بحضور االمني
العام التحاد االتحادات سعود بن عيل
العبد العزيز واالمني العام املساعد
سعد السفياني ..وقدم الزميل فريج
خالل املؤتمر مداخلة حث من خاللها
االتحادات العربية عىل منح االعالم
الريايض اهمية يف كل النشاطات
اللتي تقيمها االتحادات مثلما قدم
ورقة عمل باسم االتحاد حملت
عنوان « العالقة ما بني االتحادات
الرياضية العربية واالعالم الريايض
العربي « واشتملت عىل املقرتحات
التالية :
اهمية تفاعل االتحادات الرياضية
العربية مع الدور املهم الذي يقوم

به االعالم الريايض بابراز االنجازات
الرياضية املختلفة سواء عىل

مستوى رياضات االلعاب الفردية او
الجماعية ..
رضورة اعتبار االعالم الريايض رشيك
مهم يف كل االنشطة الرياضية املهمة
التي تنظمها االتحادات الرياضية
يف الوطن العربي من خالل دعوة
الزمالء والزميالت لحضور الفعاليات
املختلفة والقيام بالتغطية واالهتمام
بتلك االحداث االمر الذي من شأنه
ان يوفر االنتشار لتلك الرياضات
واملساهمة يف ابراز االنجازات ..
االستعانة بخرباء االعالم الريايض
يف الوطن العربي والعالم اللقاء
محارضات متخصصة حول الدور
الطليعي الذي يقوم به االعالم

الريايض باملساهمة بتقدم وتطور
الرياضة العربية ..واالثر املهم الذي
يرتكه يف هذا الجانب باعتباره رشيكا
اسرتاتيجيا يف كل حدث ريايض ..
اهمية التعاون مع االتحاد العربي
للصحافة الرياضية يف جوانب التوعية
والتثقيف للجيل الجديد من االعالميني
ووضعهم يف صورة االنظمة والقوانني
املتعلقة بااللعاب الرياضية ال سيما
وان االتحاد العربي قام بتنظيم
العديد من الدورات املتخصصة يف
رياضات كرة القدم واليد والسلة
والعاب القوى وغريها ..حارض فيها
كبار الخرباء واملدربني واملختصني يف
الجانبني النظري والعميل .
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إيكر كاسياس قد يعود إىل ريال مدريد
سييعود حيارس املرميى السيابق إيكر
كاسيياس إىل ناديه رييال مدريد املتوج
هذا املوسم بلقب الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،ليشغل منصبا ً استشاريا ً لرئيسه
فلورنتينيو بريييز ،بحسيب ميا أفادت
تقارير صحافية محلية.
وأوضحيت التقاريير ،ومنهيا لصحيفة
“مياركا” املدريدية والخدمة اإلسيبانية
لشيبكة “إي أس بي أن” ،أن املفاوضات
بن القائد السابق للفريق وإدارة النادي
بلغت مراحل متقدمة ،ويرجح أن يكون
يف منصبيه الجدييد مع انطالق موسيم
 2020-2021يف أيلول/سبتمرب.
ونشيأ كاسيياس ( 39عاماً) يف صفوف
ريال ،وأمىض معيه نحو  25عاماً ،دافع
يف  16منها عن الفريق األول ،قبل انتقاله
يف  2015إىل بورتو الربتغايل.
وأصبيح كاسيياس ضمين األسيماء
األسيطورية يف تاريخ القلعية البيضاء.
ويصيف املوقع االلكرتونيي لريال قائده
السيابق بي”أفضيل حيارس مرميى يف
تاريخنيا” بعدميا خياض  725مبياراة
(الثانيي تاريخييا خليف حاميل الرقيم

القييايس راؤول ميع  741مبياراة) ،يف
مسيرية شيهدت تتويجيه بيي 19لقباً،
أبرزهيا ثالثية يف دوري أبطيال أوروبيا،
وخمسة يف الدوري اإلسباني.
كما حمل شارة قيادة املنتخب اإلسباني
الذي خياض معيه  167مبياراة دولية،
وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثالثة
ألقاب كبيرية متتالية هيي كأس العالم
 ،2010وكأس أوروبا  2008و.2012

وابتعد كاسيياس عن خيوض املباريات
مع بورتو الذي حسيم هذا املوسيم لقب
اليدوري املحيل لصالحه للمرة التاسيعة
والعريين ،منيذ تعرضه ألزمية قلبية
مطلع أيار/مايو .2019
وبات الحارس السابق السابق يف االعتزال
عمليياً ،وترجح التقارير اإلسيبانية انه
ينتظير نهاية املوسيم يف الربتغال (لقاء
بورتيو وبنفيكا يف نهائي الكأس يف األول

من آب/أغسطس) ،العالن ذلك رسميا ً.
وكان كاسيياس قيد أعلين يف حزيران/
يونيو ،انسحابه من السيباق اىل رئاسة
االتحياد اإلسيباني لكيرة القيدم ،يف
االنتخابيات املقررة يف النصف الثاني من
آب/أغسطس املقبل.
وأفيادت “مياركا” ان “إيكر كاسيياس
سيعود إىل ريال مدريد بعد خمسة أعوام
من انتقاله إىل بورتو”.
وأضافت“ :الحارس األسيطوري يستعد
ّ
ويحرض نفسه
النهاء مسيريته كالعب،
لتيويل أول منصب بعيدا من أرض امللعب
( )...سيعمل بشكل وثيق مع فلورنتينو
برييز كمستشار يف منصب سيتم تحديد
(مهاميه) بشيكل إضيايف يف األسيابيع
املقبلة”.
ورأت الصحيفية التيي تعيد مقربة من
النيادي ،أن بريييز اليذي يتيوىل رئاسية
النيادي امللكي منذ العام ( 2009يف والية
ثانيية بعيد أوىل بين  2000و)2006
“يدرك بما يكفي قيمة إيكر بالنسبة إىل
النادي ( )...ويرييد أن يدمجه يف فريقه
اإلداري”.

اعالم الكرتوني

سانشو على أعتاب مانشسرت
يونايتد

وأفادت التقارير أن برييز يرغب من خالل
اسيتعادة كاسيياس ،رضب عصفورين
بحجير واحد :طيي صفحية االنتقادات
التي طالته لعدم منح الحارس السيابق
وداعا ً يليق به يف  2015بعد موسم صعب
ميع امليدرب الربتغايل جوزييه مورينيو،
واالسيتمرار يف سياسيته لإلفيادة مين
خربات نجيوم النادي بعد اعتزالهم ،كما
حصل سيابقا ً ميع أمثيال الفرنيس زين
الدين زيدان (عمل مستشيارا ً له وتدرج
الحقا ً يف الجهاز الفني وصوالً إىل منصب
امليدرب حاليا ً للميرة الثانيية) ،وراؤول
وإميليو بوتراغوينيو.
ونقليت “إي أس بيي أن” عين مصيادر
قريبية من مفاوضات عودة كاسيياس،
اعتبارهيا ان الخطيوة “جييدة ليكل
املدريدين”.
مين جهتهيا ،شيددت “مياركا” عىل أن
“صفحات املاضية طويت” بن الرجلن،
وهما يستعدان “لبدء فصل جديد بعدما
أقر كل منهما بأخطائه” ،مشيرية إىل أن
عالقتهما تحسينت بعدما عقدا لقاءات
واجتماعات مبارشة بينهما.

أكيدت تقارير إعالمية أن مانشسيرت يونايتيد اقرتب من إكمال
صفقة التعاقد مع جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند.
وأضافت التقارير أن املدرب أويل غونار سولشيار أوىص النادي
بيرضورة إكميال الصفقة ودفيع املبلغ املطلوب من بوروسييا
دورتموند والبالغ نحو مئة وسيتة وعرين مليون دوالر وذلك
مين أجل بنياء فريق للمسيتقبل بهجوم يتكون مين ماركوس
راشفورد ومايسون غرينوود إضافة إىل سانشو.
وأشيارت التقارير أن وفدا من مانشسيرت يونايتد سييغادر إىل
أملانييا إلكميال التفاوض بمجرد انتهاء املوسيم الحيايل وبداية
سوق االنتقاالت يف السابع والعرين من يوليو الجاري.

آرسنال اىل نهائي كأس اجنلرتا

ميالن يواصل التو ّهج وأتاالنتا يتعثر يف فريونا
انفرد ميالن مؤقتا ً باملركز السيادس بفوزه الكبري عىل
ضيفيه بولونيا العارش  5-1عىل ملعب سيان سيريو،
ضمن األسيبوع الرابيع والثالثن من اليدوري اإليطايل
لكرة القدم.
وحقق الفريق اللومباردي انتصاره السيادس يف آخر 8
مباريات ،ورفع رصيده إىل  56نقطة مقابل  53لنابويل
الذي استقبل أودينيزي أمس األحد.
وتقيدم فرييق املدرب سيتيفانو بييويل رسيعيا ً بهديف
البلجيكيي أليكسييس سيايليمايكرس ( )10والرتكي
هاكان تشيالهان أوغلو ( ،)24قبل أن يقلص الياباني
تاكيهريو تومياسيو األرقيام من تسيديدة صاروخية
جميلة قبل االسرتاحة (.)44
يف الشوط الثاني ،سجل العب الوسط الجزائري الدويل
إسيماعيل بن نارص هدفه األول ميع ميالن ( )49هذا
املوسيم ،قبيل أن يقيي الكرواتي أنتيي ريبيتش عىل
آميال بولونيا ( )57ليختتم دافييدي كاالبريا مهرجان
األهداف للروسونريي (.)90+2
وأخيرج أتاالنتا نفسيه منطقيا ً من اليرصاع عىل لقب
اليدوري اإليطيايل لكيرة القدم ،بعيد اكتفائيه بنقطة
التعيادل بأداء عادي عىل أرض فريونيا  ،1-1يف افتتاح
املرحلة الرابعة والثالثن.
وبعد مهرجانه التهديفي الثالثاء املايض ضد بريشييا
( ،)6-2كان فرييق امليدرب جيان بيريو غاسيبرييني
يسيعى إىل مواصلة عروضيه الهجوميية وإزاحة إنرت
عين الوصافة ولو مؤقتياً ،لكن األخري سييكون قادرا ً
باالبتعياد عنه بفارق  3نقاط بحال فوزه عىل مضيفه

روما الخامس أمس األحد.
وفيرض أتاالنتا نفسيه كأحيد أفضل الفيرق يف القارة
العجيوز من حييث النتائيج واألداء ،خاطفيا ً األضواء
بأرقام قياسيية شيخصية ملفتة.وأصبح ثالث فريق
ً
هدفيا يف  33مباراة بعد
يف تارييخ الدوري يصل إىل 93
تورينو الذي سيجل  105أهداف موسم ،1947-1948
وميالن الذي سيجل  103أهداف موسم 1949-1950
و 101هدف موسم .1950-1951
لكين “ال دييا” اليذي يواجيه بارييس سيان جريمان

الفرنيس يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة األوىل
يف تاريخيه ،ابتعد بفارق  6نقاط عين يوفنتوس الذي
لعب مباراة أقل ويواجه ضيفه التسيو اليوم اإلثنن يف
ختام وقمة املرحلة.ويف ّ
ظل إيقاف مدرب فريونا إيفان
يوريتيش ،افتقدت املباراة مواجهة الفتة بن الكرواتي
وأستاذه السابق مدرب أتاالنتا جان بيريو غاسبرييني،
إذ عمل معه كالعب ثم مساعد مدرب يف جنوى.
وحياول الكولومبيي دوفيان زاباتا والكرواتيي ماريو
مر ميى
باشياليتش إيجياد الطيرق نحيو

يوفنتوس يفاضل بني جنمني خلالفة هيجواين
يفاضيل يوفنتوس بن العبين يف املريكاتو
الصيفيي ،لخالفية جونزاليو هيجوايين
يف هجيوم السييدة العجيوز خالل املوسيم
املقبل.
ً
ووفقا ملوقع “كالتشيو مريكاتو” اإليطايل،
فيإن األول هو أركادييوز ميلييك ،مهاجم
نابويل ،اليذي ينتهي عقيده يف صيف العام

املقبل.
وأشيار إىل يوفنتيوس حصيل بالفعيل عىل
موافقة ميليك ،لكين يجب التوصل التفاق
ميع نابويل حول قبول العبين يف الصفقة،
لخفض سيعر النجم البولندي الذي يرتاوح
بن  40و 50مليون يورو.
وذكرت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”

فيإن يوفنتيوس مهتم ً
أيضيا بدوفان
زاباتيا ،مهاجيم أتاالنتا ،اليذي يتميز
بالقيوة البدنيية والقيدرة عيىل بناء
اللعب.وأوضحيت أن يوفنتيوس قدم
ً
عرضيا بالفعل لضيم زاباتا نظري 30
مليون ييورو ،باإلضافية إىل خدمات
الحارس ماتيا بريين.

خسارة برينتفورد متنح ليدز لقب الدرجة األوىل
خطف لييدز يونايتد بقييادة امليدرب األرجنتيني
املخرضم مارسييلو بييلسيا لقيب دوري الدرجة
األوىل اإلنكليزية يف كرة القدم “تشامبيونشييب”
من دون أن يلعب ،مستفيدا من خسارة برينتفورد
مطارده الوحيد بهدف نظيف أمام ستوك سيتي،
بعيد أن ضمين ييوم الجمعية امليايض عودته إىل
اليدورياملمتيازللميرةاألوىلمنيذ16عاميا.
وأدت خسيارة وسيت بروميتش الثاني  1-2أمام
هادرسيفيلد يف افتتاح املرحلة  45ما قبل األخرية
إىل صعيود ليدز إىل اليي “بريمريليغ” ،حيث تجمد
رصييده عنيد  82نقطة مقابيل  87للييدز ،علما
أن البطيل والوصيف يرتقييان إىل دوري األضواء
مبارشة.
إال أن الفرصة كانت متاحة أمام برينتفورد الثالث
( 81نقطة من  44مباراة قبل خسارة أول أمس)
لتأجييل تتويج لييدز باللقب واالرتقياء إىل املركز
الثانيي لتعزييز حظوظيه يف الصعيود إىل الدوري
املمتاز ،غري أنه سقط أمام ستوك ليبقى الرصاع
مفتوحيا عىل املركز الثاني بن وسيت بروميتش،
برنتفورد وفولهام.
ودوّن يل غريغوري هدف ستوك سيتي يف الدقيقة
الثامنة والثالثن.

وتخيوض الفرق من املراكيز الثالث إىل
السيادس ملحقيا النتيزاع البطاقة
الثالثة األخرية املؤهلة إىل الدوري
املمتاز.
واحتشيدت جماهيري لييدز
خارج ملعب “إيالند رود”
اليذي يتسيع لقرابة 35
أليف مشيجع الجمعة
احتفياال بالعودة إىل
دوري األضواء.
وقيال االيطيايل
أ ند ر ييا
را د ريتسيا ني
ماليك النادي:
“أنيا سيعيد
لكل شيخص
عائلية
يف
ليدز يونايتد،
نسيتحق
جميعيا هيذا
الصعود”.
وتابع رادريتساني
( 45عاميا) اليذي
اشيرتى النيادي عام
“ :2017لييدز يونايتد
أحيد أفضيل األنديية يف
إنكليرتا ومين أكثرهيا
جماهريية ويملك تاريخا
عريقيا معيروف يف جميع
أنحياء العاليم ( )...سيعينا
لهذه اللحظة منذ بدء مشيواري
يف ليدز يف صيف العام  2017وحان الوقت
لكي نحتفل جميعا بعودة النادي إىل حيث
ينتمي”.

7

حيارس فريونيا ماركو سيلفسيرتي دون تسيجيل يف
الشوط األول.
ً
طوييال يف الشيوط الثاني ،فمن
لكين التعادل ليم يدم
خطيأ فادح للمدافع األملاني كيوراي غونرت الذي تلعثم
بالكيرة ،اقتنصها العميالق زاباتا وأطليق كرة أرضية
مفتتحا ً التسجيل (.)50
عادل فريونا ،تاسيع الرتتيب ،بعد خطأ بالتشتيت من
باشاليتش وتسديدة قوية من الكوسويف أمري رحماني
فشل الحارس بيري لويجي غوليني يف السيطرة عليها،
تابعهيا ماتيو ّ
بيسيينا ،املعار مين أتاالنتيا ،يف املرمى
(.)59
تألق سيلفسيرتي بإنقاذ مزدوج أميام غوميز وزاباتا
( ،)63ثيم أغلق فريونا منطقته بإحكام وفرض رقابة
لصيقة عىل مهاجمي خصمه لتنتهي املباراة بالتعادل
 ،1-1دون إظهيار أتاالنتيا ح ّدتيه املعروفية يف املراحل
السيابقة.وصحيح أن أتاالنتا تعثر واستسلم منطقيا
يف رصاع اللقيب ،إال انيه عادل أطول سلسيلة له بعدم
الخسيارة يف  14مبياراة يف اليدوري عىل غرار موسيم
.1989وعيىل غيرار أتاالنتاّ ،
تعثر ساسيوولو الذي يع ّد
من أبرز مفاجآت املوسم أيضا والذي لم يخرس يف آخر
ثماني مبارييات (املركز الثامن) ،بتعادله مع كالياري
الحادي عر واملنقوص عدديا .1-1تقدم ساسيوولو
عرب نجم هجومه املخرضم فرانشيسكو كابوتو ()12
رافعيا رصيده اىل  18هدفا ،وبرغم طرد الشياب أندريا
كاربونيي للمضييف ( ،)48عيادل األخيري عين طريق
الربازييل جواو بيدرو (.)63

تجاوز أرسينال منافسيه مانشسيرت سييتي  2-0يف نصف نهائي
كأس االتحياد اإلنكلييزي لكيرة القيدم ،ليقطع بطاقية العبور إىل
نهائي املسيابقة.وتقدم أرسينال صاحب العيدد التاريخي بمرات
الفوز باللقيب ( )13بفضل الغابوني أوباميانغ الذي اسيتفاد من
عرضية محكمة أرسيلها زميله اإليفواري بيبي د ()19وطغى عىل
أداء سييتي يف الشيوط األول البيطء والفردية يف الثليث األخري من
ملعب أرسنال األمر الذي جعل حامل اللقب يخرج إىل غرف املالبس
متأخرا ً بالنتيجة.وتحسين سيتي بشكل ملحوظ يف أول ربع ساعة
من القسم الثاني دون أن يهز الشباك ،إذ غاب التوفيق عن ستريلينغ
ووقف حارس أرسينال ودفاعه يف وجه محاوالت الجزائري رياض
محرز والبلجيكي كيفن دي بروين.وحسم أوباميانغ اللقاء بهدف
ثيان مين مرتدة مثاليية د ( )71بعد تمريرة املدافع الشياب تريني
ٍ
محبطا ً آمال سيتي الذي كان قريبا ً من التعديل.وجاء فوز أرسنال
بعد أيام قليلة فقط من إسقاطه ليفربول يف الدوري املمتاز ()2-1
ليضع عشاق سيتي يف حرية قبل مباراته املرتقبة يف أب /أغسطس
أميام ريال مدريد اإلسيباني ضمن إياب ثمن نهائيي أبطال أوروبا
رغم تفوقه ذهابا ً يف إسبانيا .2-1وسيلتقي أرسنال يف النهائي مع
الفائز من لقاء تشييليس ومانشسرت يونايتد التي انتهت يف ساعة
متأخرة من ليلة أمس األحد.

بروكلني نتس يتعاقد مع جاسنت أندرسون
تعاقيد بروكلن نتس مع جاسيتن أندرسيون حتى نهاية
املوسم الجاري من دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفن.
وكانت هذه الصفقة متوقعة بعد خروج مايكل بيسيل من
منذ أيام بعدما ذكرت تقارير
تشكيلة الفريق
بفريوس كورونا .وشارك
أنه أصيب
أندرسيون يف ثيالث
ميع نتيس يف كانيون
مبارييات
ينايير بعقيد قصيري
ا لثا نيي /
وبلغ متوسط الالعب
مليدة عيرة أيام.
واحدة ومتابعة 0.7
تسيجيل نقطية
الواحدة.
كيرة يف املبياراة
وبصفية عامية
فقد بلغ متوسط

أندرسيون ميع أربعية فرق عىل ميدار خمسية مواسيم يف الدوري
األمريكيي تسيجيل  5.3نقطية ومتابعية  2.5كرة مرتدة.وشيارك
أندرسون خالل تلك الفرتة يف  219مباراة منها  23كأسايس.

أرتيتا يشيد بفريقه
أشياد اإلسيباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال
اإلنكليزي بأداء فريقه بعد تجاوز مانشسرت
سييتي  2-0يف نصف نهائيي كأس االتحاد
اإلنكليزي مؤكدا ً رضورة استمرار الغابوني
أوباميانيغ مع الغانرز.وسيجّ ل أوباميانغ
ثنائيية فيوز أرسينال عيىل السييتيزنس،
األمر الذي دفع أرتيتا للتشيديد عىل أهمية
مهاجم املدفعجية وميدى ثقة الجماهري به
يف ظل إشارة العديد من التقارير الصحفية عىل
رغبته يف الرحيل.وقال اإلسيباني جوسييب غوارديوال مدرب مانشسرت سيتي
إن فريقه لم يق ّدم األداء املطلوب أمام أرسينال مما حكم عىل “السييتيزنس”
بمغادرة كأس االتحاد اإلنكليزي من الدور نصف النهائي.

مفكرة الزوراء
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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر القرار

على خلفيّة مزاعم حول بايدن

منع قناتي “العربية” و”احلدث” من العمل
يف قطاع غزة

جدل بني الرئيس االمريكي ومذيع تلفزيون “فوكس نيوز”

غزة/متابعة الزوراء:
ق�ررت وزارة الداخلي�ة يف غ�زة،
مساء الخميس املايض ،منع قناتي
“العربية” و”الحدث” الس�عوديتني
م�ن العمل يف القط�اع ،وفق ما أفاد
به مصدر يف الوزارة لوكالة “فرانس
برس” ،وذلك إثر بثهما تقارير حول
اعتق�ال خلي�ة بتهمة التع�اون مع
إرسائي�ل وصفتها حركة “حماس”
بأنها “أخبار مفربكة”.
وأكدت قناة “العربية” القرار.
ويش�مل ق�رار املن�ع “تقدي�م أي
ش�خص أو رشك�ة م�ن القط�اع
أي خدم�ات لقنات�ي (العربي�ة)
و(الح�دث)” ،بحس�ب صحف�ي
متعاون مع قن�اة “العربية” .وقال
الصحف�ي ال�ذي فض�ل ع�دم ذكر
اسمه إن الوزارة أبلغته بالقرار الذي
بثت�ه قناة “العربية” عرب شاش�تها
وموقعها اإللكروني.
وذكرت قناة “العربية” عىل موقعها
اإللكرون�ي أن حرك�ة “حم�اس”
أصدرت “قرارا ً األربعاءاملايض يمنع
ظه�ور أي صحف�ي عىل شاش�تي
(العربي�ة) و(الح�دث) م�ن غزة”،
مشرية إىل أن “حماس” قررت أيضا ً
“معاقب�ة أي جه�ة تق�دم خدمات
إعامية إىل (العربية) و(الحدث)”.
وكان�ت وزارة الداخلي�ة التابعة ل�
“حماس” نفت الخ�رب الذي أوردته
قناة “العربية” ،مؤكدة “ممارس�ة
القناة للتضلي�ل والعمل عىل ترويج

الشائعات واألكاذيب”.
وأكد عضو املكتب السيايس لحركة
“حم�اس” ،م�وىس أب�و م�رزوق،
خ�رب اعتق�ال الخلية .لكن�ه أوضح
يف مقابلة مع قن�اة “امليادين” التي
تب�ث م�ن ب�ريوت “أن م�ا نرشت�ه
وس�ائل إعام حول اته�ام قادة من
(القس�ام) بالعمال�ة غ�ري صحيح
حركة (حم�اس) ألقت القبض عىل
بعض املتعاونني مع االحتال ،ليس
بينه�م رابط مش�رك ،وهم ليس�وا
قيادات يف الحركة أو يف (القس�ام)،
أحدهم هرب باتجاه االحتال”.
وأضاف أن “ما ينرش كذب وتدليس،
ونرجو من وسائل اإلعام وال سيما
(العربي�ة) أن تتح�رى الدق�ة وأال
تتحوّل إىل وسائل إعام عربية”.
وس�بق أن أغلق�ت مكات�ب قن�اة
“العربي�ة” يف غ�زة ع�ام .2013

واتهم�ت “حم�اس” حينه�ا قن�اة
“العربي�ة” بب�ث “أخب�ار غ�ري
صحيح�ة” .ويف وقت الحقُ ،س�مح
ملحلل�ني سياس�يني وصحفي�ني
متعاون�ني بالظه�ور ع�ىل شاش�ة
القناة خال العدوان اإلرسائييل عىل
غزة عام .2014
واس�تنكرت نقاب�ة الصحفي�ني
الفلس�طينيني ق�رار من�ع قنات�ي
“العربي�ة” و”الحدث” من العمل يف
القطاع.
ووصف�ت النقاب�ة يف بي�ان واق�ع
الحري�ات اإلعامي�ة يف قط�اع غزة
بأن�ه “خط�ري” .وقال�ت إن “حملة
االعتقاالت واالس�تدعاء للصحفيني
والتضيي�ق ع�ىل حري�ة العم�ل
الصحف�ي واس�تمرار إغ�اق ومنع
املؤسس�ات اإلعامي�ة م�ن العم�ل
منافية لألخاق والقيم الوطنية”.

مالحقة صحفيني سودانيني بتهمة “اإلساءة للجيش”
اخلرطوم/متابعة الزوراء:
أعلنت القوات املسلحة السودانية،اول
امس السبت ،أنها عينت ،منذ مايو/
أي�ار امل�ايض ،أحد ضباطه�ا ليكون
مفوضا ً عنه�ا ومتخصصا ً يف جرائم
ً
موضحة ّ
أنه “س�يتوىل
املعلوماتي�ة،
فت�ح الباغ�ات ومتابعة الش�كاوى
ضمن فري�ق بإرشاف املدع�ي العام
العسكري وعضوية ضباط قانونيني
م�ن القض�اء العس�كري ،تتمث�ل
مهامهم يف رصد كافة اإلساءات التي
تمس القوات املسلحة بكل مكوناتها
واتخاذ اإلج�راءات القانونية الازمة
حيالها”.وذكر بي�ان ملكتب املتحدث
الرس�مي باس�م القوات املسلحة ّ
أن
“الفري�ق رصد عددا ً م�ن املخالفات
واإلس�اءات للقوات املسلحة ،فبارش
بفتح باغات مع النيابات املختصة،
تأسيس�ا ً لدول�ة القان�ون ،ووفق�ا ً
للقانون الجنائ�ي والجرائم املوجهة
ض�د الدول�ة ،وقان�ون الصحاف�ة
واملطبوعات وجرائم املعلوماتية”.
ُ
وتحك�م الس�ودان س�لطة انتقاليّة
لث�اث س�نوات ،منذ آب/أغس�طس
امل�ايض ،وذل�ك بع�د إطاح�ة عم�ر
البشري يف نيس�ان/إبريل  2019عىل

واشنطن/أ ف ب:
تج�ادل الرئيس األمريك�ي دونالد
ترام�ب م�ع مذي�ع يف تلفزي�ون
“فوك�س ني�وز” ع�ىل خلفي�ة
مزاع�م أطلقها حول نية مرش�ح
الحزب الديموقراط�ي لانتخابات
الرئاسية جو بايدن خفض موازنة
الرشطة.
وخال حوار يف باح�ة أمام املكتب
البيضوي ،ألقى ترامب مس�ؤولية
العن�ف املتصاع�د يف بع�ض امل�دن
األمريكي�ة ع�ىل ق�ادة الح�زب
الديموقراطي.
وعلّق ترامب عىل إش�ارة الصحفي
كري�س واالس إىل أن كث�ريا م�ن
امل�دن يديره�ا رؤس�اء بلدي�ات
ديموقراطيون من�ذ عقود بالقول
“إنهم يديرونها بشكل يسء”.
وتاب�ع الرئي�س األمريك�ي “كان

الوض�ع س�يئا دائما ،لكن�ه خرج
تمام�ا ع�ن الس�يطرة اآلن .وذلك
ألنه�م يري�دون خف�ض موازن�ة
الرشط�ة ،وباي�دن يري�د خف�ض
موازنة الرشطة”.

لك�ن واالس عارض ترام�ب قائا
“كا ،سيدي ،إنه ال يرغب يف ذلك”،
وفق ما ورد يف فيديو أعاد تلفزيون
“فوك�س ني�وز” ن�رشه األحد عىل
توير.

حينها ،زع�م ترامب أن بايدن ّ
وقع
ميثاق�ا م�ع الس�ناتور اليس�اري
بريني س�اندرز لخف�ض موازنات
قوات األمن.
وعندم�ا عارض�ه الصحفي ،طلب
امللياردير الجمهوري من معاونيه
البحث عن امليثاق ،لكنهم لم يجدوا
م�ا يبحث عنه ،وفق ما قال واالس
يف تعليقات الحقة عىل التلفزيون.
ونش�طت حركة لخف�ض موازنة
الرشط�ة عقب مقتل جورج فلويد
يف مدين�ة مينيابوليس نهاية أيار/
ماي�و ،بعد أن طرحه رشطي أرضا
ووض�ع ركبته ع�ىل رقبت�ه لنحو
تسع دقائق.
وكان للحرك�ة بع�ض التأث�ري ،إذ
ّ
خفضت نيويورك املوازنة السنوية
للرشطة بمليار دوالر عقب أسابيع
من االحتجاجات يف املدينة.

فيتنام تفتتح متحفاً للصحافة بينما حتظر اإلعالم املستقل
هانوي/متابعة الزوراء:
دش�نت فيتن�ام ،متحف�ا ً عن
تاري�خ الصحاف�ة فيها ،عىل
الرغم من كونها تحظر وجود
أي وس�ائل إع�ام مس�تقلة.
ويحوي املتح�ف ،الذي افتتح
الشهر املايض يف هانوي ،آالف
الوثائق واألغراض التي يعود
تاريخه�ا إىل العام  1865فما
بعد ،وخصوص�ا ً إىل مرحلتي
االس�تعمار الفرن�ي وحرب
فيتن�ام ،منها مق�االت وآالت
تصوير وآالت كاتبة.
ولي�س يف أي مكان يف املتحف
أي إش�ارة إىل ّ
أن وس�ائل
اإلعام املستقلة ممنوعة من
النظام الشيوعي الذي يفرض
رقابة مش�ددة ع�ىل الصحف
ومحطات التلفزة.
وقال مساعد مدير قسم آسيا
يف منظم�ة “هيوم�ن رايتس
ووتش” غ�ري الحكومية ،فيل

روبرتس�ون ،لوكالة “فرانس
ّ
األدق إطاق
برس” ،إنه “من
تسمية (متحف الربوباغندا)
(أو الدعاية السياس�ية) عىل
ه�ذا املتح�ف ،نظ�را ً إىل أن
السلطات تحكم قبضتها عىل
الصحاف�ة”.وكان صحافيان

ينتق�دان الحكوم�ة قد أوقفا
قب�ل مدة قصرية م�ن افتتاح
ّ
امل�س بأمن
املتح�ف بتهم�ة
الباد ،ما قد ي�ؤدي إىل فرض
عقوب�ات قاس�ية بالس�جن
عليهم�ا .وتف�رض فيتن�ام
إحدى أقوى درجات الرقابة يف

العالم ،وق�د صنفتها منظمة
“صحفي�ون ب�ا ح�دود” يف
املرتب�ة  175م�ن أص�ل 180
دولة يف هذا املجال.
وقال�ت مدي�رة املتح�ف تران
ُّ
“تمكننا من
ت�ي كي�م ه�وا:
ُ
ظه� ُر أن
ي
املتحف
بن�اء ه�ذا
ِ

حرية الصحافة موجودة” يف
فيتنام.
ويواص�ل النظ�ام توقي�ف
املعارض�ني الناش�طني ع�ىل
ش�بكات التواصل االجتماعي
وإن�زال األح�كام القضائي�ة
به�م ،من�ذ تس�لّم حكوم�ة
محافظة السلطة عام .2016
وكش�فت “منظم�ة العف�و
الدولي�ة” أن نحو  10يف املائة
من الس�جناء السياس�يني يف
فيتنام قابعون وراء القضبان
بس�بب نش�اطهم عىل شبكة
“فيس�بوك” .وتفاق�م ه�ذا
الوضع جرّاء جائحة فريوس
كورون�ا ،إذ اس�تجوبت
الس�لطات الفيتنامي�ة املئات
م�ن مس�تخدمي فيس�بوك
بس�بب م�ا ن�رشوه يف ش�أن
األزمة الصحية وطريقة إدارة
هان�وي إياه�ا ،وف�ق بيانات
“منظمة العفو الدولية”.

استطاعت بحرفية كبيرة التقاطه وواصلت تقديم النشرة
إثر أشهر من االحتجاجات الشعبيّة
الت�ي أنه�ت ُحكم�ا ً اس�تم ّر ثاثني
عاما ً.
ّ
ووق�ع رئي�س مجل�س الس�يادة
االنتق�ايل ،الفري�ق أول عب�د الفتاح
الربه�ان ،قب�ل أي�ام ،ع�ىل قان�ون
للتعدي�ات املتنوع�ة وقىض يف بنوده
بتشديد العقوبة يف جرائم املعلوماتية
لتص�ل إىل  10س�نوات س�جنا ً يف
بع�ض الجرائ�م .وأش�ار البي�ان إىل
أن اإلج�راءات القانوني�ة الت�ي قام
به�ا فريق الق�وات املس�لّحة طالت
مجموعة من الناشطني واإلعاميني
وغريه�م داخل وخ�ارج الس�ودان،

و”س�يتم تمليك تفاصيلها بانتظام
للرأي العام”.
وق�ال البي�ان ّ
إن “القوات املس�لحة
اتخذت تلك الخطوة بعد أن تجاوزت
اإلس�اءات واالتهام�ات املمنهج�ة
ح�دود الصرب ،وه�ي ضمن مخطط
يس�تهدف جيش الب�اد ومنظومته
األمني�ة” .كم�ا أكد “الت�زام القوات
املسلحة بالقانون كما هو ديدنها”،
مضيفا ً “لن تح�اول تقييد الحريات
أو املس�اس بحري�ة ال�رأي ،وإنم�ا
صون حقوق أكرب مؤسس�ة قومية
وطنية بالباد مص�در فخر وإعزاز،
وفق الدستور”.

مذيعة أوكرانية تفقد سنها األمامية على اهلواء مباشرة
لندن/بي.بي.سي:
تختل�ف املواق�ف التي ق�د تحدث
خال الب�ث التلفزيون�ي املبارش،
م�ا بني خلل فني أو س�لوك غريب
للضي�وف ،ولك�ن م�ا ح�دث مع
األوكراني�ة ماريتش�كا بادالكو لم
يكن متوقعا.
فق�د واجهت بادالكو ،وهي قارئة
نرشات أخبار ،موقفا محرجا هذا
األس�بوع عندما س�قطت س�نها
األمامية فج�أة أثناء تقديم إحدى

النرشات.
واستطاعت بحرفية كبرية التقاط
ّ
الس�ن بيده�ا وواصل�ت تقدي�م
النرشة.
وكتبت عىل إنس�تغرام ”:اعتقدت
برصاح�ة أن الحادث لن يمر دون
أن ياحظه أحد”.
وأضاف�ت تعليق�ا ع�ىل مقط�ع
فيديو أثناء سقوط السن “ولكننا
ل�م نتوقع ق�درة املش�اهدين عىل
ماحظة الواقعة”.

وكش�فت بادالك�و أنه�ا احتاجت
إىل إص�اح س�نها قب�ل نح�و 10
سنوات ،بعد أن تس�ببت ابنتها يف
كرسها عن طريق الخطأ.
ورغ�م أن القن�اة اإلخباري�ة ل�م
تنرش الفيديو يف البداية عىل موقع
يوتي�وب ،إال أن بادالكو قالت إنها
سعيدة بقدر الدعم الذي تلقته.
وأضافت“ :حافظوا عىل الهدوء يف
جميع الحاالت”.
“أراكم غدا يف الصباح”.

جاء الستدامة االحتيال باستخدام العمالت الرقمية

اخرتاق تويرت قبل االنتخابات الرئاسية يقلق جملس الشيوخ األمريكي
واشنطن/وكاالت:
طالب رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ
األمريك�ي موظف�ي توي�ر بإط�اع اللجن�ة
بحل�ول  23يولي�و عىل تقري�ر مفصل حول
طبيعة اخراق حس�ابات ش�خصيات بارزة
األسبوع الجاري ،حيث سلط االخراق الضوء
عىل املخاطر املحيطة بأمن املنصة خصوصا
قبل االنتخابات الرئاسية األمريكية القادمة.
وب�دأ أعضاء املجل�س يف فرض رقاب�ة فيما
يجري مكت�ب التحقيقات االتحادي (إف بي
آي) تحقيق�ا حول حادثة اخراق حس�ابات
ش�خصيات مؤث�رة مث�ل الرئي�س الس�ابق
ب�اراك أوبام�ا ،واملؤس�س املش�ارك لرشكة
مايكروس�وفت بيل غيتس ،ومؤسس رشكة
تس�ا إيلون موسك ،واملرش�ح الديمقراطي
للرئاس�ة جو باي�دن ،ومغني ال�راب كانييه
ويست ،وزوجته كيم كاردش�يان ،والرئيس
التنفي�ذي لرشك�ة أم�ازون جي�ف بي�زوس
وغريهم ،وتم نرش رس�الة تتعل�ق باالحتيال
ع�ن طري�ق العمل�ة اإللكروني�ة املش�فرة
بيتكوين.
وأكد مكتب التحقيقات االتحادي أنه يحقق يف
الح�ادث ،قائا يف بيان عرب الربيد اإللكروني
“يبدو أن الحسابات قد تم اخراقها الستدامة
االحتيال باستخدام العمات الرقمية”.
وقال إن املتس�للني ارتكب�وا عمليات احتيال
حصلوا فيه�ا عىل مبال�غ بالعمل�ة الرقمية

بعد أن س�يطروا عىل هذه الحس�ابات لفرة
وجيزة.
وذك�رت رشكة توي�ر يف تحديث لها مس�اء
الخميس املايض أنه�ا تعتقد أن “حوايل 130
حس�ابا ،تم اس�تهدافها من قب�ل املهاجمني
بطريقة ما ،كجزء من الحادث”.
وأضاف�ت “بالنس�بة إىل مجموع�ة فرعي�ة
صغرية من تلك الحسابات ،تمكن املهاجمون
م�ن الس�يطرة عىل الحس�ابات ،ثم أرس�لوا
تغري�دات م�ن تل�ك الحس�ابات” .وتابع�ت
الرشك�ة أنه�ا تعتق�د أن هن�اك “هجوم�ا
هندسيا اجتماعيا منسقا”.
ورصح ش�خصان مطلع�ان يف رشكة توير
بأن الرشك�ة كثفت خال األس�ابيع األخرية
بحثه�ا عن رئيس لقطاع أمن املعلومات قبل
أن يتم اخراق حس�ابات ش�خصيات رفيعة
املستوى.
وال يزال غري واضح ما إذا كان املخرقون قد
تمكنوا من االطاع عىل رسائل خاصة بعثها
أصحاب الحس�ابات ،وإن كانت رشكة توير
قالت إنه لي�س لديها دليل عىل أن املهاجمني
تمكنوا من الوصول إىل كلمات املرور.
وقال�ت الرشك�ة يف بي�ان إنها تواص�ل غلق
الحس�ابات التي غريت كلم�ات املرور خال
الش�هر األخ�ري ،لكنه�ا أضاف�ت “نعتقد أن
مجموع�ة فرعي�ة صغ�رية فق�ط م�ن هذه
الحس�ابات املغلقة هي التي ت�م اخراقها”.

وامتنعت توير عن التعليق عىل مسألة السعي
لتوظيف مسؤول عن أمن املعلومات.
ويف عامة عىل حجم القلق الذي أثارته عملية
االخ�راق ب�ني املرشع�ني األمريكي�ني ،أبدى
الديمقراطي�ون والجمهوري�ون اتفاقا نادرا
عىل أن منصة توي�ر يجب أن تفرس بصورة
أوضح كيفية حدوث هذا االخراق وما تعكف
عليه ملنع مثل هذه الهجمات مستقبا.
وقال عضو مجلس الش�يوخ روجر ويكر ،يف
رس�الة إىل رئيس رشكة توير جاك دوريس،
“ال يمكنن�ي املبالغ�ة يف م�دى ما نش�عر به
من القلق إزاء هذه الواقعة ،س�واء من حيث
آثارها أو (من ناحية) إخفاق ضوابط توير
الداخلية يف منعها إخفاقا واضحا”.
ورجّ ح ويكر أن يكون هدف االخراق تحقيق
مكاس�ب مالي�ة ،ولك�ن يمك�ن اس�تخدام
األساليب نفسها ألغراض أكثر بشاعة.
وقال حاك�م نيويورك أندرو كومو إنه بصدد
إص�دار توجيه�ات بإجراء “تحقي�ق كامل”
يف االخراق ،حيث أثار مخاوف بش�أن األمن
الس�يرباني يف الفرة التي تس�بق االنتخابات
الرئاسية يف نوفمرب.
وأض�اف كومو يف بيان صحف�ي ”إن اخراق
توير واالستياء بشكل واسع عىل حسابات
توي�ر التي ت�م التحقق منها أم�ر يثري بالغ
القلق ويثري مخاوف بش�أن األمن السيرباني
ألنظمة االتصاالت لدينا”.
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رسالة العدالة والنقاش املفتوح ال
تبدد ظالم احلياة الرقمية

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن
أمر يدعو إىل اإلزعاج أكثر من الحرية ،أن
يكون كاتبا عىل درجة من األهمية وأصدر
أكثر من خمسة كتب يف املعرفة والفلسفة،
لكن عند تأمل حساباته عىل مواقع التواصل
تكتشف بيرس االنهيار املريع يف اللغة وتراجع
األفكار! ال يمتلك هذا املثال غري ذريعة
الخضوع إىل الثقافة السائدة الستقطاب
املزيد من املتابعني ،وليس اإلسهام بصناعة
معرفة عميقة .بينما كان األجدر به أن
يبقي عىل ربطة عنقه مشدودة! احرتاما
لقواعد اللغة.
بمجرد اقتحام “جيوش من الحمقى”
لوسائل التواصل االجتماعي وفق تعبري
الراحل أمربتو إيكو ،صارت الحرب تدور حول
“إلغاء الثقافة” وانهيار “صناعة األفكار”
و”قتل اللغة” و”تشويه اآلخر وسحقه”
و”نرش األكاذيب” يقابلها “خنق حرية
التعبري” و”املصادرة واملنع” و”الالعدالة”
و”ثقافة اإللغاء” ،ويف كال املستويني يجري
األمر بدون وجه حق واضح وبحماقة ّ
قل
نظريها يف التاريخ .وهو ما يصفه الصحايف
الربيطاني أوين جونز بـ”سياسة النقاش
السام الذي أصبح هدفا لإلساءة”.
ويكتب جونز يف صحيفة الغارديان “النقاش
السيايس أصبح سببا لالنقسام واالنتهاك
الشخيص واإلساءات أمر يكاد يكون يوميّا
بني الناس”.
ال نتحدث هنا عن السفاهة والعبث السائد
بال اكرتاث فقط ،بل عن خسارة النخب
املعرفية لنفسها يف عرص وسائل التواصل
االجتماعي .فأولئك الذين تم وصفهم
بـ”الغوغاء عرب اإلنرتنت” هم يف الغالب
أشخاص لم يتمكنوا أبدا من التأثري عىل
املحادثات بشأن مصائرهم ،وفق تعبري
نرسين مالك الكاتبة يف صحيفة الغارديان
الربيطانية .فلماذا يراد لآلخرين أن يسريوا
خلفهم وهم نيام ،من دون الشعور
باملسؤولية.
يبدو األمر متعلقا بحرية اإلنرتنت يف
الغالب وليس الحرب األيديولوجية والدينية
والعرقية املندلعة منذ سنوات عىل وسائل
التواصل .فالرشكات التكنولوجية ال تريد
فتح صناديقها السوداء عىل سعتها امتثاال
ملدونة القيم ونرش الثقافة العالية ،ألن ذلك
يغري نماذج أعمالها ويؤثر عىل أرباحها ،مثل
كل يشء رديء وشائع.
تحاسب نرسين نفسها كمدونة عىل
حسابها الشخيص يف مرحلة الحقة ملا تكتبه
يف الصحيفة التي تعمل بها ،كي ال تبدو
متأخرة عن التفكري بما تتبناه متسائلة
“كم عدد الطرق التي يمكن أن يساء فهمها،
وهل يمكنني الدفاع عنها إذا كانت كذلك؟”،
فالكتابة عىل مواقع التواصل ليست عملية
فكرية واعية اآلن ،إنها مجرد غريزة بهدف
الرضر باآلخر وإن تطلب األمر تمزيقه،
الكتابة عىل مواقع التواصل أضيفت إىل
غرائز اإلنسان األخرى كدليل عىل التطهري
واالجتثاث الذي يمارس من دون رقابة

أخالقية يف عالم رقمي مهول يتفاعل معه
املاليني.
ومع ذلك ال يمكن يل ولغريي ،إدانة التجربة
الحية التي تقدمها اإلنرتنت لإلنسانية ،مثلما
ال يمكن لنا إنكار أهمية وسائل التواصل
االجتماعي ،كوسيلة نسمع من خاللها
أصواتا مهمشة والتعرف أكثر عىل طريقة
تفكري أصوات مهمة أخرى ،حتى بالنسبة
إلينا كصحافيني أصبحت تلك املنصات
منافسا حقيقيا لغرف األخبار.
قد يكون من الصعب يف بعض األحيان
التمييز بني جماعات مدفوعة بهدف اإلرضار
باألشخاص والدول عىل مواقع التواصل،
وبني املؤسسات األمنية التي تعمل عىل إثارة
الفوىض ،لكن من السذاجة االعتقاد بعدم
وجود جهات متطرفة وغري متسامحة تعمل
عىل املنصات االجتماعية تحت ذريعة الدفاع
عن العقيدة والدين والطائفة والقومية
والوطن.
لقد طمس العالم الرقمي بعد اجتياحه
لحياتنا منذ أكثر من عقد ،الخطوط
الفاصلة بني العام والخاص ،وبني املسؤولية
الشخصية والعملية ،وكشف عن نرجسية
تهدد مفهوم الحرية ،ورصنا مراقبني بذهول
للتصعيد الدرامي يف كل يشء من التالعب
باالنتخابات إىل دعاية األنظمة االستبدادية
والرتويج ألفكار متعصبة يجهر بها رجال
دين بطريقة وكأنهم شهود عيان عىل ما
حدث يف التاريخ السحيق ،بل إنهم يخولون
الحق ألنفسهم بمسك سوط الله لجلدنا
يوميا يف منصات يتابعها املاليني.
بالنسبة إىل كل هؤالء بما فيهم األنظمة ال
يتعلق األمر باستغالل حرية التعبري فقط،
بل إلزاحة النخبة الفكرية وصنع قوى
جديدة تدير ثقافة مدمرة ترتسخ اليوم
بفكرة “ما بعد الحقيقة” ،وهذه القوى
الجديدة ليست سوى أحدث طريقة يتم بها
انتزاع الخطاب الدعائي السيايس القديم من
الجهات التي كانت فاعلة يف يوم ما وتسيطر
بمفردها عىل العقول عرب جعل صوتها
الحنجرة القوية والوحيدة.
ُ
أدرك مثل الكثريين أن التمييز وسط هذا
الكل املهول من املعلومات ،صعب عىل
األغلب ،وأن العدالة مختلف بشأنها عىل
املنصات الرقمية ،بيد أن الرسالة املفتوحة
بشأن “العدالة والنقاش املفتوح” التي ّ
وقع
عليها  150كاتبا وصحافيا وباحثا ،ونرشت
األسبوع املايض يف مجلة “هاربر” أثارت
االلتباس واالنتباه معا بشأن مصرينا الذي
يرسم عىل وسائل اإلعالم ومواقع التواصل،
أو طريقة تعريفنا بأنفسنا.
فعندما تطالب نخبة من املفكرين والكتاب،
بينهم نعوم تشومسكي وجي .كي .رولينغ
وسلمان رشدي ومارغريت آتوود ،يف تلك
الرسالة املحتجني يف العالم بعدم االنجرار إىل
ما وصفته بـ”ثقافة اإللغاء” ،هذا يعني أن
مفهوم الحرية يف خطر أيضا! األمر الذي دفع
الكاتب الصحايف جوناثان كوك إىل اعتبار من
السهولة بمكان دعم حجة الرسالة الداعية
إىل التسامح والنقاش الحر والعادل “لكن
الحقيقة تكمن يف أن العديد من الذين وقعوا
عليها لم يظهروا التزاما تاما بحرية التعبري
يف أفعالهم .وتبدو نية الكثريين منهم عكس
هدفهم املعلن :فهم يريدون خنق حرية
التعبري ،وليس حمايتها”.
لقد وصف من قبل املحلل التكنولوجي جون
نوتون العالم الرقمي بأنه غارق يف الظالم.
ويبدو أن رسالة العدالة والنقاش املفتوح ال
تبدد الكثري من الظالم الذي يحيط بحياتنا
الرقمية.
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«عدالة» فوق العدالة ! ! !
عبد احلسني شعبان
باحث ومفكر عراقي

“فرضنـا عقوبـات عـىل أعضـاء
املحكمة الجنائية الدولية ،وسوف
ُتتخذ اإلجراءات املناسـبة يف حال
إقدامها عىل إصدار قرارات بشأن
الجنـود األمريكيـني… ونرفـض
قـرارات املحكمـة التـي تتعلّـق
بإرسائيـل  ،ولـن نقبـل أن يمس
أحد أفرادنـا وحلفاءنا…” هذا ما
قاله مايك بومبيو وزير الخارجية
األمريكي يف مؤتمر صحفي عقده
نائب الرئيس األمريكي مايك بنس
 ،ض ّمـه إىل وزيـر العـدل ويليـام
بـار ووزيـر الدفـاع مارك أسـرب
ومستشـار األمن القومي روبرت
أوبراين.
وإذا مـا عرفنا أن هذا الكالم يقال
بمناسـبة صدور أمر تنفيذي من
الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان
“حماية األمن القومي األمريكي”
 ،سندرك أهمية  ،بل خطورة  ،مثل
هـذا الكالم الذي يأتي عقب اتخاذ
املدعي العـام يف املحكمة الجنائية
الدوليـة قـرارا ً يف شـهر مـارس
(آذار ) املنـرصم ،قـىض باملـي
بتحقيقـات بخصـوص الجرائـم
التي ارتكبهـا الجنـود األمريكان
يف أفغانسـتان  ،حيث خـدم فيها
نحو  800ألـف جندي منذ غزوها
العام  2001ولغاية العام الجاري
 ، 2020وكانت واشنطن قد قررت
االنسـحاب مـن أفغانسـتان بعد
توقيع اتفاقية مع تنظيم طالبان

يف فرباير (شباط) املايض .2020
أمـا روبـرت أوبراين فقـد أضاف
عـىل كالم بومبيـو بأن واشـنطن
سـتفرض عقوبات عىل مسـؤويل
املحكمـة وعائالتهـم يف حـال
اتخاذهـا إجـراءات ضـد جنـود
الجيـش األمريكي وأفـراده ،وزاد
عىل ذلـك وليام بار اتهام املحكمة
بالفسـاد مؤكـدا ً أن النظـام
القضائي األمريكي هو أفضل من
أي نظام ،وقال إن القرار يهدف إىل
الدفاع عن “السـيادة األمريكية”
وأن املحكمـة تسـتهدف “العدالة
األمريكية”.
وقـارب مارك أسـرب املسـألة من
زاوية أخرى حني قال :لن نسـمح
بمحاكمـة مواطنـني أمريكيـني
بقضايـا ” غـري رشعيـة” ،وأن
رجال ونساء الجيش األمريكي لن
يمثلوا بـأي حال من األحوال أمام
املحكمـة الجنائيـة الدولية ،وإننا
نعمل عىل دعـم القانون وحقوق
اإلنسان.
وتطـرح هـذه املعطيـات ثـالث
قضايـا قانونيـة دوليـة أمـام
الباحث:
أولهـا -ملـن العلويـة للقانـون
الوطني أم للقانـون الدويل؟ وهي
إشكالية قديمة -جديدة ،وإذا كان
هناك يف واشنطن من يقول سمو
القوانـني األمريكيـة عـىل جميع
القوانـني ،ألنها األفضـل واألرقى،
فلمـاذا تطالـب الواليـات املتحدة
دول العالم وشـعوبها بالخضوع
للقانـون الدويل؟ ولعلها ال تتحرّج
عـن مثل هـذا التناقـض الصارخ
الذي ال يقبله املنطق القانوني وال
ترتضيه الدول مهما كانت صغرية
أم كبرية.
وثانيها -فكرة السيادة ،التي لم تعد
“مطلقة”  ،بل إن واشنطن هي من
أوائـل الدول التي ّ
بـرشت بهدم مبدأ
السـيادة التقليـدي واعتبـار قاعدة

حقوق اإلنسان ذات سمة أرقى من
بقية قواعد القانون الدويل املعارص،
ّ
تـرص خـالل رصاعهـا
وكانـت
اآليديولوجي مع املعسكر االشرتاكي
عـىل ذلـك ،ونجحـت يف تثبيت هذه
القاعـدة العلوية كقاعدة مسـتقلة
يف مؤتمر هلسـنكي لألمن والتعاون
األوروبي العام  1975الذي حرضته
مع كندا ،إضافة إىل  33دولة أوروبية
 ،فكيف لها أن تقول بتق ّدم السيادة
عىل حقوق اإلنسان؟
وثالثهـا -موضوع العدالـة الدولية
وعالقتها بالعدالة األمريكية  ،فكيف
تهمل واشـنطن ما تراكم من قواعد
قانونيـة دولية ذات صفة إنسـانية
فيمـا يسـمى بالقانون اإلنسـاني
ً
وخصوصـا اتفاقيات الهاي
الدويل،
لعـام  1899و 1907واتفاقيـات
جنيف لعـام  1949وملحقيها لعام
 ،1977وتضـع نظامهـا القضائـي
فـوق النظـام القضائي الـدويل ،بل
تهـ ّدد األخـري بالعقوبـات  ،ضاربة
عـرض الحائـط الرتاكـم الـدويل
التاريخي عىل هذا الصعيد.

والسـؤال اليوم إذا كانت واشنطن
ترفض إخضاع جنودها للمحكمة
الجنائية الدولية التي تأسسـت يف
رومـا العام  1998وسـبق لها أن
انضمت إليهـا ومعها “إرسائيل”،
ولكنهـا حني دخلت حيّـز التنفيذ
العـام  2002انسـحبت منهـا
ومعهـا حليفتها  ،فكيف تسـمح
لنفسـها اليـوم أن تالحـق قـادة
دول ومنظمـات وحـركات تحرّر
شـعبية وفقـا ً لقوانينهـا يف حني
أنها ترفض مثول أفرادها للقضاء
الدويل عن جرائـم ارتكبوها بحق
شـعوب ودول مسـتقلة بموجب
مواثيـق واتفاقيـات دوليـة ،من
ّ
تتلقـى ملفـات
جانـب محكمـة
يحيلها إليهـا مجلس األمن الدويل
يفالكثـريمـناألحيـان؟
ومـن املفارقة أن واشـنطن حني
تتحلّـل مـن القوانـني الدوليـة
وتـزدري القضاء الدويل ،تسـمح
لنفسها بفرض قوانينها الخاصة
عـىل اآلخريـن ،كما هـو “قانون
قيرص” الـذي دخل حيّـز التنفيذ
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ضد سـوريا بفرض حصار مش ّدد
عليها وعقوبات عـىل من يتعامل
معهـا ،باعتبارها صاحبة ” حق”
يميل معهـا حيثما تميـل  ،مثلما
قامت بقصف مدينتي هريوشيما
ونكازاكـي اليابانيتـني بالقنابـل
الذرية يف العام  1945عشية انتهاء
العمليـات الحربية ،واسـتخدمت
” سياسـة األرض املحروقـة” يف
حربهـا ضـد فيتنـام ومارسـت
حصـارا ً ضـد كوبـا ملـدة  6عقود
مـن الزمان ،واحتلت أفغانسـتان
بزعم القضاء عىل اإلرهاب الدويل،
وكانت قد فرضت حصارا ً شـامالً
ضـد العراق ألكثـر مـن  12عاما ً
اسـتهدفت منـه تجويـع وإذالل
شـعب كامل  ،ثم قامت باحتالله
وتدمـري الدولة العراقيـة بجعلها
عرضـة للعنف واإلرهاب وفرضت
عليها نظاما ً طائفيا ً إثنياً؛
فعـن أي عدالـة نتحـدث وكيـف
يمكـن مسـاءلة املرتكبـني عـن
جرائـم دوليـة حسـب القانـون
الدويل؟!

أملانيا واالحتاد االوربي يف مواجهة تداعيات ازمة كورونا االقتصادية

د .بارق حممد رضا شرب
خبري اقتصادي عراقي

يف االول من تموز من هذا العام استلمت أملانيا
بشـخص املستشـارة أنجال مريكل الرئاسـة
الدوريـة ملجلـس رؤسـاء الـدول األعضاء يف
االتحـاد االوربـي ()Der Europäische Rat
السـبعة وعـرشون (بعـد خـروج بريطانيا
العظمـى يف بداية هذا العـام) وللمرة الثانية

بعد ثالثة عرش سـنة .ويف هذا الوقت الحرج
سـوف لن تكـون مهمة املستشـارة سـهلة
بالرغـم من خربتها الطويلـة يف التعامل مع
قضايـا الوحدة االوربية عىل مدى الخمسـة
عرش عاما املاضية من حكمها كأول سـيدة
يف تاريخ أملانيا تتسلم دفة القيادة السياسية
لرابع أكرب اقتصاد يف العالم وأكرب اقتصادات
ً
ومتانة.
االتحاد االوربي أدا ًء
تواجـه دول االتحاد االوربي بعد وصول وباء
كورونا إىل إيطاليا يف شباط املايض والتفيش
الرسيـع يف كل دول االتحـاد أكـرب ازمـة
اقتصاديـة يف تاريخ هـذا التكتل االقتصادي
والسـيايس االكرب يف العالـم وأصبح واضحا
للمراقبـني وللباحثني بأنها وأكرب وأخطر من
االزمـة املالية وازمة مديونيـة اليورو يف عام
 2010-2008ولربمـا تتصاعـد تداعياتها إىل
مسـتويات قريبة من ازمة الكساد العاملي يف
بدايـة ثالثينيات القرن املـايض .عدا ذلك ما

يـزال االتحاد االوربـي يواجه ازمـات اخرى
ومنها ازمة الالجئني من الرشق االوسط ومن
افريقيا ،وتبعات خروج بريطانيا من االتحاد
االوربي (بركسـيت) ،وازمة الحرب التجارية
والحمائيـة التـي يقودها الرئيـس االمريكي
دونالد ترامب
ويف هـذا اليـوم املصـادف  17تمـوز 2020
يجتمـع رؤسـاء الـدول األعضـاء السـبعة
والعرشيـن ألول مرة بالحضور الشـخيص يف
مفوضية االتحاد يف بروكسـل التخاذ قرارات
مهمـة تخـص مسـتقبل االتحـاد االوربـي
والذي يـرى بعض املراقبني بأنـه عىل املحك.
تواجـه املستشـارة مـريكل مهمـة صعبـة
لتوحيد املواقف املتباينة بـني الدول األعضاء
حـول آليـات ادارة االزمة الحاليـة املتفاقمة
والخـروج بتوافقـات قابلـة للتنفيـذ عـىل
مسـتوى جميع دول األعضـاء .ومن وجهة
ً
امتحانا جديد
نظري سـيكون هذا االجتماع

لخرباتها الطويلة ولقدراتها التفاوضية التي
تتصف بمزيج مـن املرونة والقوة الناعمة يف
تحقيـق اهداف االتحاد االسـرتاتيجية ،حتى
وان تمت عىل حسـاب الحلول الوسـطى بني
الفرقاء وعىل اساس الحد االدنى من تحقيق
املصالح املشرتكة بني الدول األعضاء كخطوة
مرحلية نحو املزيد من تحقيق املشـرتكات يف
املسـتقبل وهذا مـا يميز االنجـازات الكثرية
التي حققها االتحاد يف مسريته الطويلة التي
دامـت  63عامً ـا لحد االن بالرغـم من بعض
االخفاقات كخـروج بريطانيـا العظمى من
االتحاد .ولألسف الشـديد لم تستفد جامعة
الـدول العربية وال اعضائهـا الكبار املؤثرين
وال مروجي أيديولوجية االمة العربية الواحدة
ذات الرسـالة الخالـدة مـن تجربـة االتحاد
االوربي املمنهجة علميا ومهنيا بشـكل جدي
واقتـرصوا عـىل ترديـد الشـعارات الجوفاء
وتضليل شعوبهم برسديات املايض العظيم.

العرب بني العراك والوحدة العنقاء
عبد الرمحن شلقم
وزير خارجية ليبيا ومندوبها األسبق لدى األمم املتحدة

يف املصائب فوائد وكثريا ً ما يكون
العكس صحيحاً .أيام اإلقامة الجربية
التي فرضها علينا الطاغية «كورونا»،
أعطتنا مساحة من الوقت والعزلة
والهدوء لقراءة كتب الفلسفة
والتاريخ.
مِ ن أبدع ما قدمته لنا التقنية ،نحن كبار
السن ،الذين أرهقوا نظرهم سنني ،وهم
يطوفون به من كتاب إىل آخر ،قدمت لنا
التقنية الكتاب املقروء حيث تستلقي
هادئا ً منفرداً ،لرتحل مستمعا ً ملا
تحتويه أمهات الكتب وآباؤها ،وتصري
األذن هي العني .مؤرخ عراقي سجل
مئات الساعات املرئية مع شخصيات
سياسية وعسكرية ومفكرين مؤرخني
ومثقفني ،عربوا الحقب العراقية
من امللكية إىل عهد عبد الكريم قاسم
والعارفني عبد السالم وعبد الرحمن ،إىل
زمن البعث العربي االشرتاكي بني أحمد
حسن البكر وصدام حسني.

قرأت أغلب مذكرات أعضاء مجلس
قيادة الثورة املرصيني ،وشاهدت
تسجيالت طويلة مع رجاالت عهد عبد
النارص :أعضاء مجلس قيادة الثورة
والضباط األحرار والسياسيني ورجال
أمن ودبلوماسيني ،وتاريخ القيادات
السياسية العربية من املرشق إىل املغرب.
الفلسفة تشحن العقل اإلنساني منذ
اليونان إىل النهضة والتنوير وعقول
العرص الحديث ،وبخاصة األوروبيني.
لألسف الحضور العربي يف هذا الخضم
الفلسفي اإلنساني يكاد يكون غائباً.
بعد تراجع الهيمنة األجنبية عىل
األقطار العربية بانهيار اإلمرباطورية
العثمانية وتأسيس اململكة العراقية
برعاية بريطانية ،توالت االستقالالت
وقامت نظم ملكية وجمهورية،
ثم توالت االنقالبات العسكرية يف
عدد من البلدان العربية .ارتفعت
يف بعض البلدان أصوات وشعارات
تطالب بالوحدة العربية تقدمها حزب
البعث العربي االشرتاكي الذي وُلد يف
الجمهورية السورية .الوحدة املرصية
السورية كانت التجسيد األول لذلك
الشعار ،وكانت نهايتها الرسيعة
املطرقة التي هشمته وبطريقة أقرب
ما تكون إىل الهزلية .عندما نستعيد
الدوافع التي حرّكت إقامة تلك الوحدة،
والطريقة التي تمت بها ،ومن بعد كيف
أُديرت دولة الوحدة ،ال نستغرب املآل
الذي انتهت إليه .مجموعة من ضباط

سوريني يتسامرون ليالً ويركبون
طائرة إىل القاهرة يعرضون الوحدة عىل
الرئيس املرصي جمال عبد النارص ،من
دون علم رئيس الجمهورية السوري
ورئيس حكومته ووزير خارجيته.
تم تكون املفارقة عندما يقود مدير
مكتب املشري عبد الحكيم عامر املوجود
بدمشق ويتوىل مقاليد األمور بها ،يقوم
مدير مكتبه الضابط السوري عبد
الكريم النحالوي بانقالب االنفصال.
انهارت الوحدة األوىل ،لكن صوت
الشعار َّ
ظل يخفت ويرتفع من حني

آلخر .االمتحان اآلخر الكبري عندما
تمكن حزب البعث العربي االشرتاكي
بجناحيه السوري والعراقي من
الوصول إىل السلطة يف البلدين ،برسعة
اشتعل وهج العداء بينهما ،وعندما
جرى القفز املفتعل بني الطرفني،
ورشع نظام حافظ األسد وأحمد حسن
البكر يف التقارب والرتتيب للوحدة ،شعر
صدام حسني ،نائب الرئيس العراقي،
بأنه سيكون الخارس األكرب يف املرشوع
الوحدوي ،فقام بإزاحة البكر وتصفية
رفاقه من رموز قادة حزب البعث

العراقي ،وعادت نار العداوة بني البلدين
إىل االشتعال ،وانتهت باصطفاف نظام
سوريا مع إيران يف حربها مع العراق
البعثي العربي االشرتاكي.
لم تتوقف مباريات الوحدة العربية،
من مرشوع االتحاد بني مرص وسوريا
وليبيا إىل الوحدة الليبية التونسية
واملغربية الليبية.
تراجع صوت االندماج ،ورست أصوات
أخرى تنحو إىل الواقعية ،فكانت صيغة
التجمعات اإلقليمية وتجاوز مزاج
االندماج .البداية من مجلس التعاون

الخليجي الذي حقق نتائج عملية عىل
األرض ،وكان هو املؤهل األكثر للنجاح
بحكم تماثل أنظمة الحكم وامتدادات
النسيج االجتماعي بني أقطاره ،ثم
االتحاد املغاربي ،ومن بعده مجلس
التعاون العربي .األول أصابه يشء من
التسمم بسبب الخالف مع دولة قطر،
أما االتحاد املغاربي فقد وُلد ميتا ً بسبب
الخالف املزمن بني الجزائر واملغرب،
واختالف طبيعة أنظمة الحكم يف دوله.
االتحاد العربي الذي ض َّم مرص والعراق
واليمن واألردن ،لم يعش إال أياما ً عىل
أوراق الوهم التي م ّزقها صدام حسني
بعدوانه عىل الكويت.
الرئيس التونيس الراحل الحبيب
بورقيبة ،كان مدرسة سياسية
أسسها العلم والنضال والوطنية ،كان
سابقا ً لعرصه ،واعتربه الكثريون
صوتا ً نشازا ً رجعياً ،بل عميالً .سنة
 1972ذهب الراحل معمر القذايف إىل
تونس وألقى خطابا ً بقاعة الباملريوم
يف العاصمة ،دعا فيه إىل قيام وحدة
اندماجية بني البلدين .نهض بورقيبة
املريض من فراشه ،وتوجه إىل القاعة
وألقى خطابا ً طويالً وشامالً ،تحدث
فيه عن الوضع التونيس والليبي
والعربي والدويل ...الخالصة كما
رآها بورقيبة هي تكوين العقول
(األدمغة) بلغته ،بالتعليم والتقنية،
وليس بإضافة مليون ونصف املليون
ليبي ألربعة ماليني تونيس .التعاون

والتكامل بني الشعوب والدول قضية
لم تغب عن البرش يوما ً يف كل أنحاء
ٌّ
وكل يدفع بمربراته .العرب
العالم،
يجمعهم أكثر من عامل وأهمها
التاريخ واللغة والدين وهو ما نجده
يف بعض دول أمريكا الالتينية .هناك
من حاول أن يوظف هذه العوامل
آيديولوجياً ،لكنها لم تحقق نجاحاً .يف
الزمن الذي مىض حاول بعض القادة
أن يفرضوا سيطرتهم عىل من حولهم
بقوة السالح من بونابارت إىل هتلر
يف أوروبا ،فشل املرشوعان ،ولكن
عندما سادت العقول أو -األدمغة-
حسب تعبري الرئيس بورقيبة ،حققت
أوروبا وحدتها السلمية من دون قوة
أو اندماج أو آيديولوجيا .التدخل
العسكري أو اآليديولوجي يف الدول
األخرى ليس سوى عراك عبثي مهما
كانت الشعارات والعناوين .لألسف
لم نحفر بعمق يف تجاربنا الفاشلة
وتجارب اآلخرين الناجحة .من الوحدات
املزاجية إىل الغزو الدموي العراقي
للكويت ،والتجمعات اإلقليمية العربية
التي لم تتحقق ولم تحقق .هناك صيغ
واقعية وعملية للعالقات بني الدول،
املبني عىل
ابتدا ًء من حسن الجوار
ّ
الثقة والتجارة البينية والتعاون يف
مجايل الصحة والتعليم واالستثمار،
مع ترسيخ قاعدة مقدسة تقوم عىل
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول
األخرى ،وتجاوز األوهام العنقاوية.
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حنو مستقبل افضل...هلا

للوقاية من التسوس ..أشياء
يفعلها أطباء األسنان دائماً

تبادل األدوار أهمها ..مخس حيل للتخلص من الروتني اليومي مع شريك حياتك
ُيعان�ى الكث�ر من�ا م�ن ت�رب امللل
إىل حيات�ه نتيجة استس�المه للروتني
اليومى ،حتى أصبحنا نعمل بشكل آيل،
وهذا هو أس�اس املش�كلة ،لذلك علينا
البح�ث عن خطوات جدي�دة للتخلص
من هذه الحالة التي قد تهدد باستمرار
عالقت�ك برشي�ك حيات�ك ،لذل�ك عليك
باتباع االسرتاتيجيات الخمس املجربة
واملختربة لتغير إيقاعك الروتيني قليالً
واالس�تمتاع بالحياة اليومية بطريقة
مختلفة.
تعرف عىل الروتني
واحدة من أفضل الط�رق لالبتعاد عن
الروتينات هي ببساطة التعرف عليها
يف البداية ،وزيادة وعيك بها ،لذلك عليك
بكتاب�ة روتين�ك اليومي م�ع رشيكك،
ً
وص�وال إىل
بداي�ة م�ن طه�ي الفطور
النوم ،ثم قارن ذل�ك معه ،وابحث عن
مدى مشاركتك له يف أعماله ونشاطاته
اليومية.
تحدث عن الروتني مع رشيكك
عندما نريد الهروب من الحياة اليومية،
يحل�م معظمن�ا بالش�واطئ الرملي�ة
البيضاء والعصائ�ر الباردة ،ونتخطى
األش�ياء الصغرة التي يمكن أن تجعل
يومنا أس�هل ،لذلك بدالً من الترع يف

املطبخ

الج�زء الحالم ال�ذي ال يمكن تحقيقه
يف كل م�رة ،توق�ف وفك�ر واقع ًي�ا يف
الروتينات الرئيس�ة الثالث�ة التي تريد
تغيرها.

ناق�ش ه�ذا مع رشي�كك األم�ر ،ربما
يريد هو طهي العشاء لك أو ربما يريد
اس�رتاحة من غس�ل املالب�س .واعلم
أن التواصل هو املفت�اح هنا ،فبمجرد

أن تتمك�ن من التح�دث برصاحة عن
الروتين�ات اململة لك يف الحياة اليومية،
يمكنك أنت ورشيكك العمل م ًعا لجعلها
أسهل أو أكثر متعة.

استبدال الروتني تدريج ًيا
ضع خط�ة مع رشي�كك لتغير روتني
ً
ً
فش�يئا .عندم�ا تق�وم
ش�يئا
األدوار
بتب�ادل االلتزام�ات أو املس�ؤوليات
م�ع رشي�كك  -حتى م�رة أو مرتني يف
األسبوع  -يحصل كل واحد منكما عىل
اسرتاحة من فكرة الروتني.
يوم بدون روتني
من الصعب حذف الروتني تمامً ا ،ولكن
يف بعض األحيان ،عليك فقط التخلص
منه ،فاخرت يومً ا لالس�رتخاء التام من
الروتني .ال وظائف ،وال جداول زمنية،
وال التزام�ات ،وكل م�ا عليك فعله هو
امل�ي قدمً ا يف الي�وم ،وال توجد خطة
يف األفق.
املغامرة
فك�ر يف األش�ياء الت�ي ل�م تفعلها من
قبل ،ولكن قد تكون مثرة لالهتمام لك
ولرشيكك .واكتشف أشياء جديدة عن
الناس والعال�م وبالطبع عن بعضكما
البعض.
ق�م برحلة قص�رة إىل م�كان لم تقم
بزيارته من قبل ،وجرب مطعمًا جدي ًدا
مرة واحدة يف الشهر عىل األقل ،وجرب
أيضا ألعا ًبا جديدة ،وجمع األلغاز م ًعا،
وادخل إىل دورة تدريبية.

خينة الدجاج مع سلطة الزبيب واللوز

املكونات
 4صدور دجاج خالية من العظام
محلول املخلل
 2ملعقتا طعام من عصر الحامض
بعض أغصان الزعفران
 2ملعقت�ان صغرت�ان م�ن الزنجبيل
املطحون
 1ملعق�ة صغ�رة م�ن الكمّ�ون
املطحون
 1بصلة ،مفرومة ناعما ً
 2ملعقتا طعام من اللوز املطحون

 2ملعقت�ا طع�ام م�ن زي�ت الزيتون
للسلطة
الطريقة
كوب من الزبيب( ٣/٤كوب) من اللوز
الكام�ل ،املن�زوع الق�رشة حبتان من
الطماط�م الناضج�ة ،مفرومة 100غ
من الحمّ�ص املطهوبضعة حبات من
الزيت�ون األس�ود ،املس�تخرجة النوى
واملشطورة إىل نصفينملعقتا طعام من
ّ
تش�ق صدور
زي�ت الزيتون الحامض
الدجاج ،وتتبل وتوضع يف قاعدة وعاء

ّ
مسطح.
زجاجي شبه
تم�زج كل مكوّن�ات املحل�ول املخل�ل
وتبس�ط فوق الدج�اج .يغطى الوعاء
ويرتك محتواه منقوعا ً ملدة  1س�اعة.
تم�زج س�وية كل مكونات الس�لطة،
وتتب�ل جي�داً .توض�ع يف ال�رباد طوال
الليل.
يطهى الدجاج عىل محمل الشواء ملدة
 10دقائق ،م�ع تقليبه غالباً .ثم يزيّن
الطبق بقطع الحامض املشوية ويق ّدم
مع السلطة.

سلوكيات

الوال�دان ،وب�ني األس�باب التي يكون أساس�ها
األبن�اء ،فاالبن ال يصارح والدي�ه بأرساره لعدة
أس�باب ،منها كثرة انش�غال الوالدين وبعدهما
عن�ه وعدم االهتم�ام بتفاصيل حيات�ه ،أو قلة
مح�اورة الوالدي�ن لألبناء والصم�ت عند اللقاء
بهم واالجتماع معهم عىل الطعام أو يف السيارة،
أو أن يك�ون االب�ن قد م�ر بتجربة س�ابقة مع
والدي�ه عندما كش�ف لهما ع�ن رس خاص به،
ث�م علم أن�ه افتضح أم�ره عند أهل�ه أو يف بيت
جدته أو بني أصحابه وأحبابه ،والس�بب الرابع
كث�رة عصبية الوالدين واعتماد أس�لوب الرتبية
بالصوت العايل ففي هذه الحالة ال يشعر األبناء
باألم�ن واألم�ان فينعك�س ذل�ك عىل ش�فافية
العالقة مع الوالدين ،وأحيانا يكون السبب عدم

ثقة األبناء بنضج والديهم.
أما عدم كشفهم األرسار بسببهم فأول األسباب
ه�و املحافظة عىل الس�معة والصورة املوجودة
لدى الوالدي�ن عن االبن ف�إذا ارتكب االبن خطأ
ً
كب�را ف�ال يكش�ف رسه لوالديه حت�ى يحافظ
ع�ىل صورت�ه ،أو قد يك�ون ارتكب ذن ًب�ا ويريد
أن يس�رت عىل نفس�ه وال يريد أن يكشف والداه
ً
أحيانا يك�ون األبناء لديهم
س�رت الله علي�ه ،أو
الرغب�ة بمصارح�ة والديهم ولك�ن ال يعرفون
كيف يبدؤون املوضوع ،أو يخافون من ردة فعل
والديهم القوية فيتعرضون للحرمان أو الرضب
أو العقوبات الشديدة.
إذا اكتش�ف الوال�دان رسًا البنهما ف�إن عليهما
السرت عليه ومحاولة إصالح األمر.

طبيبك يف بيتك

كم دقيقة جيب أن متارس الرياضة أسبوعياً حتى ال تتأثر مبضاعفات (كورونا)؟
َ
وس�ط انتش�ار فروس كورونا املستجد ،من
امله�م األخ�ذ بجمي�ع اإلج�راءات االحرتازية
الالزم�ة للوقاية من اإلصابة ب�ه ،ليس فقط
عىل صعي�د النظاف�ة والتعقيم ،وإنم�ا أيضا ً
بممارسة الرياضة.
وذك�ر أن�ه يج�ب التم�رن مل�دة  150دقيقة
أس�بوعيا ً من النش�اط البدني املنتظم ،كونه
يس�اعدك ع�ىل الوقاي�ة أيض�ا ً م�ن مختلف
األمراض والرطانات.
•الوقاية من السمنة
•الوقاية م�ن خطر اإلصابة بأم�راض القلب
واألوعية الدموية
•الوقاية من السكري
•الوقاية م�ن أنواع معينة من الرطان ،مثل
رسطان القولون ورسطان الثدي
وكان املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية
يف منطق�ة الرشق األوس�ط قد ن�رش يف وقت
سابق تغريدة حول عدم ارتداء الكمامات عند

مِ ن املعروف بأن االعتناء باألسنان
أمر رضوري للحفاظ عىل صحتها
والحؤول دون إصابتها بالتسوس،
إذ ينص�ح أطباء األس�نان بالعديد
من اإلجراءات الوقائية مثل تجنب
تن�اول األطعمة الحل�وة والعناية
بنظاف�ة األس�نان باس�تخدام
معجون األسنان املناسب ،وتناول
األطعمة الغنية باأللياف.
فيما ي�ي مجموعة م�ن النصائح
الت�ي تضمن الحف�اظ عىل صحة
األسنان:
اس�تخدام معجون أسنان يحتوي
عىل الفلورايد
ت�ويص طبيب�ة األس�نان الن�ا
روزينب�رغ ،بق�راءة ملص�ق
معج�ون األس�نان للتأك�د م�ن
احتوائه ع�ىل الفلوراي�د .وتقول:
“يحم�ي معج�ون األس�نان
بالفلورايد من فقدان املعادن الذي
يتس�بب به اتحاد البكتريا يف الفم
مع الس�كريات إلنت�اج األحماض
التي ت�ؤدي بدوره�ا إىل تآكل مينا
األسنان”.
تنظيف األس�نان مرتني بفرش�اة
أسنان كهربائية
يرشح طبي�ب األس�نان والرئيس
التنفي�ذي لرشك�ة دنت�ال  365يف
نيوي�ورك ،أن الحفاظ عىل نظافة
األس�نان باس�تخدام الفرش�اة
الكهربائي�ة يق�ي م�ن البكتري�ا
الس�يئة ،إذ أثبت�ت الدراس�ات أن
فرشاة األسنان الكهربائية تنظف
األس�نان بش�كل أفض�ل بكث�ر
م�ن العادي�ة .وأض�اف س�كوت

أسنيس أن معظم فرايش األسنان
الكهربائية لها مي�زات تمنع تلف
األسنان واللثة.
مراجعة طبيب األس�نان مرة عىل
األقل يف السنة
يقول طبيب األسنان الكندي هيثم
دهان ،إن مراجعة طبيب األسنان
بانتظام ،يس�اعد عىل العثور عىل
نخور صغ�رة أو جدي�دة وتقديم
عالج�ات يمكن أن تمنع تس�وس
األس�نان .يمكن للطبيب معالجة
النخ�ور بالفلورايد وم�واد مانعة
للت�رب ،أو اس�تخدام فلوراي�د
ديام�ني الفض�ة ال�ذي يمك�ن أن
يوقف النخور من النمو.
الحذر من األدوية
وصفاتك الطبية يمكن أن يكون لها
بعض اآلثار الجانبية غر املتوقعة،
مثل إلحاق الرضر بأسنانك .تحذر
جراحة الفم األمريكية إيرا كامب،
من أن األدوية التي تتسبب بجفاف
الفم تجع�ل األس�نان أكثر عرضة
للتس�وس ،ل�ذا ت�ويص بممارس�ة
نظافة فموية شاملة عدة مرات يف
اليوم بما يف ذلك بعد تناول الطعام،
إضافة إىل تناول الكثر من املاء.
تن�اوُل طع�ام صح�ي منخف�ض
السكر
يقول الدكتور روزنبرغ“ :الطعام
الصحي املنخفض الس�كر يساعد
ع�ىل إبع�اد اللويحة الت�ي تحطم
مينا األسنان .يف كل مرة تأكل فيها
وجبة خفيفة غنية بالس�كريات،
تكون أسنانك تحت خطر التسوس
ملدة  20دقيقة”.

لطلة ابهى....

ما األسرار اليت خيفيها األبناء عن والديهم؟
ل ْو اكتش�فنا خط�أ يفعله أبناؤن�ا أو بناتنا رسًا
فكي�ف نت�رصف مع�ه؟ وخاص�ة إذا كان ه�ذا
ً
كب�را؛ كمحادثة ابنتنا
الخطأ الذي اكتش�فناه
مع ش�اب ،أو مش�اهدة ابننا األفالم اإلباحية أو
التدخ�ني ،ففي مثل هذه الح�االت هناك خمس
خطوات ال ب�د من فعلها ُ
لنحس�ن إدارة املوقف
وعالجه:
األوىل :االلت�زام بالهدوء والوضوء والصالة حتى
ال نندفع كث ً
را يف مواجهة الحدث ونفسد العالقة
الرتبوية بسبب ردة الفعل العنيفة.
ثان ًي�ا :نتأكد من صحة الخ�رب الذي وصلنا ومن
مصداقي�ة مص�دره حت�ى ال نبن�ي أفعالنا عىل
تخمينات أو أوهام.
ً
ثالثا :أن ال نوجه كل أصابع االتهام البننا ونحن
نتحدث مع�ه حتى نعطيه فرص�ة للرتاجع عن
خطئه.
راب ًع�ا :لو أقر بالخطأ أن نعتمد مبدأ املس�امحة
عن�د املصارحة حت�ى نعطيه فرص�ة لتصحيح
خطئه.
ً
خامس�ا :التعامل معه بمرونة بني ش�د وجذب
يف حالة تكراره للخطأ واس�تمراره فيه من غر
أن نس�تخدم أس�لوب الهجر الدائم أو املقاطعة
الطويل�ة أو الطرد من البي�ت مهما كان الخطأ
ال�ذي ارتكبه ،فه�ذه خمس قواع�د مهمة عند
اكتشاف رس ألبنائنا.
ولكن السؤال األهم هو :ما األرسار التي يخفيها
أبناؤن�ا علينا؟ وحتى نجيب عن هذا الس�ؤال ال
ب�د أن نفرق بني األس�باب التي يكون أساس�ها
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ممارسة الرياضة.
وذك�ر“ :يمك�ن أن يتس�بب الع�رق يف ابتالل
الكمام�ة برع�ة ،مم�ا ي�ؤدي إىل صعوب�ة
التنفس ويساعد عىل نمو امليكروبات”.

ويبقى م�ن املهم اتب�اع اإلج�راءات الوقائية
الالزمة عند ممارس�ة الرياض�ة ،حيث تذكر
الصحة العاملية برضورة االبتعاد عن اآلخرين
بمسافة ال تقل عن مرت واحد.

ثالثة أقنعة طبيعية للعناية بالبشرة اجلافة
ُ
الب�رشة الدهنية ه�ي برشة المعة،
وخاصة يف منطقة الجبهة وأس�فل
األن�ف إىل الذق�ن ،وه�ي ع�ادة ما
تكون جاف�ة عند الخ�دود لذا ال بد
من اختيار القناع الطبيعي املناسب
ملا يعرف بالبرشة املختلطة
ملعرفة م�ا إذا كانت برشتك دهنية،
بكل بساطة اضغطي منديالً ورقيا ً
ع�ىل وجه�ك وس�تالحظني إذا م�ا
تلطخ�ت أو امتصت الزيوت .وعىل
الرغم من أن هذه املشكلة مزعجة،
إال أن حس�ناتها تكم�ن يف أنه�ا ال
تش�يخ بس�هولة وال تظه�ر عليها
عالم�ات التق�دم يف الس�ن بش�كل
واضح.
قناع املوز للبرشة الدهنية
هذا القناع يتمتع بخصائص مهدئة
ويعتني بالبرشة الدهنية عن طريق
امتصاص الزيوت الزائدة
تحتاجني إىل:
موزة ناضجة
ملعقة عسل كبرة
برتقال أو ليمون
اهريس املوز ثم اخلطيه يف العس�ل

وأضيفي بض�ع قطرات من عصر
الربتقال أو الليمون
يوض�ع عىل الوجه مل�دة  15دقيقة
ث�م يش�طف باملاء ويغط�ى الوجه
بمنش�فة باردة أو دافئة .بعد ذلك،
أضيفي كريم الرتطيب الخاص بك
الب�رشة الجاف�ة ع�ادة م�ا تصاب
بالبقع الحم�راء والتجاعيد ،ولذلك
ال ب�د م�ن العناي�ة بها باس�تمرار
عن طريق اس�تخدام أقنعة الوجه،
جنبا إىل جنب مع التقش�ر املنتظم
واالس�تخدام اليوم�ي للمرطب�ات
التي تعمل عىل تهدئة الجلد الجاف
أو املتشقق
قناع األفوكادو والعسل
هذه الوصفة الكالس�يكية للبرشة
الجافة تحتاج فق�ط إىل األفوكادو
الناضجة والعسل ،لعالج التجاعيد
والجفاف وتغذية البرشة
تحتاجني إىل
نصف حبة أفوكادو ناضجة ولينة
¼ كوب عسل
ته�رس األف�وكادو يف وع�اء ،ث�م
يضاف إليها العسل ويوضع املزيج

عىل الجلد ويرتك ملدة  10دقائق ،ثم
يشطف الوجه بمنشفة باردة.
أما نوع البرشة األكثر ش�يوعا ً لدى
النس�اء فهو البرشة املختلطة التي
تكون جافة عند الخدود إنما دهنية
يف الجبهة األنف والذقن.
قناع الورد
للعناي�ة به�ذا الن�وع م�ن البرشة
ننصحك بقناع الورد:
تحتاجني إىل

 6بتالت من الورود
 2مالعق كبرة من ماء الورد
ملعقة كبرة م�ن الزبادي (اللبن)
الطبيعي
ملعقة كبرة من العسل
تنق�ع بت�الت ال�ورد ثم تس�حق يف
وع�اء ،ويض�اف إليه�ا م�اء الورد
واللبن والعسل .يخلط املزيج جيدا ً
يوضع عىل الوجه ملدة  10دقائق ثم
يشطف جيدا.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

جمموعة غذائية شائعة قد تسبب تساقط الشعر
ُ
يمكن أن تكون لفقدان الش�عر أسباب معقدة ،وقد يكون من املفاجئ أن
نسمع أن مجموعة طعام شهرة يمكن أن تسبب تساقط الشعر.
وكش�ف الدكتور شارون وونغ ،استشاري األمراض الجلدية يف مستشفى
“لندن بريدج” ،أن استهالك القليل جدا من الكربوهيدرات أو النوع الخطأ
يمكن أن يحفز تساقط الشعر.
وبحس�ب مانقلت “روس�يا اليوم” ،يف حديثه إىل موقع “إكسربيس” ،قال
الدكتور وونغ“ :هناك حاجة إىل كمية هائلة من الطاقة ملواكبة تغر خاليا
بصيالت الش�عر .الوجبات الغذائي�ة الخالية من الكربوهيدرات تس�تنفد
الجس�م من مصادر الطاقة الحيوية ،ويمكن أن تؤدي إىل زيادة تس�اقط
الشعر”.
وع�ىل العكس من ذلك ،أوضح ووانغ أن النظ�ام الغذائي الغني باألطعمة
املصنع�ة والكربوهي�درات املك�ررة ،بمس�تويات عالي�ة من الس�كريات
البس�يطة ،يحف�ز الجس�م ع�ىل إنت�اج املزي�د م�ن هرمون�ات الذك�ورة
(األندروجينات) ،والتي بدورها يمكن أن تسهم يف بدء عملية ترقق الشعر
والصلع.
وتش�مل الكربوهيدرات املكررة أو البسيطة :السكريات والحبوب املكررة
املج�ردة م�ن النخالة واأللي�اف والعن�ارص الغذائية .ويش�مل ذلك الخبز
األبي�ض وعجينة البيت�زا واملعكرون�ة واملعجنات والدقي�ق األبيض واألرز
األبيض والحلويات الحلوة.
وقال الدكتور وون�غ إن الكربوهيدرات املعقدة ،من ناحية أخرى ،تحتوي
عىل نس�بة أعىل من األليافُ ،
وتهضم ببطء أكرب وتنتج القليل من ارتفاع
السكر ،وينبغي أن تشكل أساس الكربوهيدرات يف نظامنا الغذائي.

وقد ي�ؤدي عدم احتواء كمي�ة كافية من الربوتني يف نظام�ك الغذائي ،إىل
مشاكل تساقط الشعر الحقا.
وأوضح الدكتور وونغ“ :تتكون ألياف الشعر يف الغالب من بروتني يسمى
الكراتني .إن اللبنات األساس�ية للربوتني هي األحماض األمينية ،ويمكن
أن يؤدي سوء التغذية بالربوتني إىل هشاشة الشعر وفقدانه”.
وأش�ارت إىل أن�ه ال يمكن الحصول عىل األحماض األمينية األساس�ية ،إال
بكميات كافية من خالل النظام الغذائي.
توجد هذه األحماض األمينية األساس�ية التي تحتوي عىل الربوتني بشكل
طبيع�ي ،يف اللح�وم والبي�ض والتوفو وف�ول الصويا والحنطة الس�وداء
والكينوا ومنتجات األلبان.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :يوم دقيق يواجهك قريباً ،لكن مع عدم الترسّ ع
ّ
تخطي املوضوع ،عليك االستفادة من هذا الدرس
يمكنك
عاطفياً :إذا كنت واثقا ً بخطواتك املستقبلية مع الرشيك ،فال
ترت ّدد يف مصارحته بنيّاتك تجاهه
ّ
تتخى عن كل يشء بغية االهتمام بوضعك الصحي
صحياً:
والتخلّص من السمنة املفرطة

الثور

مهنياً :أنشطتك املتعددة تمنحك القوة يف مواجهة
اآلخرين ،لكن يستحسن أال تضع كل رصيدك يف
مواجهة واحدة
ّ
تستغل وضع الرشيك للحصول عى ما تريده
عاطفياً :ال
منه ،بل بادر إىل مساعدته
صحياً :ابتعد عن العادات السيئة كالتدخني وإدمان الكحول ألن
ّ
مرض بصحتك وبنفسيتك
ذلك

الجوزاء

مهنياً :الحظ املمتاز يكون حليفك ويغر االتجاهات
نحو األفضل بعد سلسلة من التعثرات غر امل ّ
ربرة
عاطفياً :عالقة عاطفية تتحكم فيها املزاجية ،وهذا
يدفعك إىل اتخاذ قرارات حاسمة يف هذا االتجاه
صحياً :تتفوق عى مصاعبك الصحية بالتفاؤل واألمل الكبر،
وتعيش أجمل حياتك

السرطان

مهنياً :يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة
ملواجهة التحديات ،قد تجد نفسك يف غر ورطة أو
موقف محرج ،بسبب منافس أو خصم أو عد ّو لك
عاطفياً :نبش الدفاتر القديمة يعيد فتح صفحات املايض
املزعج ،فحاول أن تبقى بعيدا ً عنها فهي لن تنفعك بيء
صحياً :بدأت تحصد ثمار الحمية التي اتبعتها وطبقتها
بحذافرها لتتخلص من السمنة املفرطة

األسد

مهنياً :قرارات مهمة قد ّ
تغر مجرى حياتك عى
ً
نحو مفاجئ ،لذا عليك أن تكون مستعدا لكل جديد
يف هذا اإلطار
عاطفياً :كثرة انهماكاتك تنسيك الرشيك إىل حد كبر ،وهذا
قد أصبح مزعجا ً له بسبب غيابك املتكرر ،وعليك إيجاد ّ
حل
رسيع
صحياً :تتجنب قدر اإلمكان مخالطة األشخاص الذين يحاولون
دائما ً إثارة عصبيتك

العذراء

مهنياً :يحالفك الحظ تدريجيا ً وتزول بعض الهموم
ويطمنئ بالك ،ويكون الجو واعدا ً بانفراجات
واسعة
عاطفياً :أمل التغير يف نمط حياتك العاطفية كبر جداً،
بعدما تعرّفت إىل رشيك جديد
ّ
التخيل عن العزلة واالختالط باآلخرين للتخلص
صحياً :تميل إىل
من حالة نفسية كئيبة تالزمك منذ مدة

الميزان

مهنياً :قد يصعب عليك إعادة تصحيح املسار أو
العودة عن قرار ما ،تفا َد إثارة املشكالت ،وال تتدخل
يف شؤون اآلخرين
عاطفياً :ال تستمع إىل أقاويل اآلخرين عن الحبيب وثق بأنه
صادق ومخلص لك عى الدوام
صحياً :من أراد املحافظة عى صحة سليمة عليه القيام بما
يلزم ليتوصل إىل ذلك ،هذا هو املطلوب منك اليوم

العقرب

مهنياً :ال تكرتث لترصفات بعض الزمالء ،وال سيما
أولئك الذين يعتمدون أسلوبا ً خاصا ً لدفعك اىل اتخاذ
قرارات عشوائية
عاطفياً :حاول أن تفسح يف املجال للرشيك للتعبر عن
وجهة نظره ،وقد تكون نصائحه مهمة ويف مكانها الصحيح
صحياً :القيادة ساعات طويلة تسبب لك آالما ً يف الظهر ،فحاول
أن تخفف منها واستعض عنها باملي

القوس

مهنياً :يشهد هذا اليوم بعض األحداث املربكة ،وهذا
ما يجعلك تعيش تجربة دقيقة مرتبطة بظروف
العمل فكن جاهزا ً لذلك
عاطفياً :ال ترت ّدد يف طرح األفكار التي تراودك تجاه
الرشيكّ ،
وعرب له عن حقيقة مشاعرك نحوه
صحياً :تشارك مع أفراد العائلة واملقرّبني نشاطاتهم الرياضية
املتنوعة ،ورافقهم يف رحالتهم ونزهاتهم

الجدي

َ
تحاش الجدال وال تناقش املوضوعات
مهنياً:
ّ
الحساسة والعالقة تحت وطأة الغضب
عاطفياً :ال تحقد عى الحبيب إذا انتقدك ،بل انتظر هدوء
أعصابك لتبحث معه موضوعا ً دقيقا ً
صحياً :األلم يف الظهر سببه كثرة الجلوس وعدم القيام بحركات
رياضية تخفف من ذلك

الدلو

مهنياً :تفرح بشعبيتك املتواصلة وبدعم األصدقاء
واملجموعات لك وتزدهر أعمالك التي تتعلّق باآلخرين
سواء أكانت العالقة مبارشة معهم أم غر مبارشة
عاطفياً :تلتقي الشخص الذي ترتاح إليه ،ما يشعرك
بسعادة كبرة بعد فرتة صعبة أمضيتها أخرا ً
صحياً :تحاول ابتداء من اليوم التخفيف من تناول الطعام ليالً
واعتماد نظام غذائي صحي

الحوت

مهنياً :قد تشعر ببعض التعب الذي يقلق راحتك،
ّ
لكن األمر ليس بالخطورة التي تتصوّرها ويمكن
معالجته
عاطفياً :ال تصدر األحكام الرسيعة عى الرشيك ملجرد فرض
هيبتك ،فقد تصاب بخيبة أمل كبرة
صحياً :ال تهمل كل ما يقوله لك األصدقاء بشأن صحتك ،أنت
وحدك ستكون الخارس

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1535إمرباط�ور اإلمرباطوري�ة الروماني�ة
املقدس�ة كارل�وس الخامس يحت�ل مدينة تونس
بتواطؤ من الس�لطان الحفيص الحسن بن محمد
الحفيص.
 - 1774توقي�ع معاھ�دة كج�ك قينارج�ه ب�ني
اإلمرباطورية الروسية والدولة العثمانية.
 - 1798ھزيم�ة جي�ش املماليك بقي�ادة مراد بك
يف معرك�ة إمباب�ة وذل�ك أثناء الحملة الفرنس�ية
عى مرص ،وقاد الجان�ب الفرنيس يف ھذه املعركة
نابليون بونابرت.
 - 1865تبادل إطالق نار وايلد بيل ھيكوك  -ديڤيز
توت يف ميدان س�ربينجفيلد ،ميزوري ،وقتل وايلد
بيل ھيك�وك لديڤيز توت يف ما ُيعت�رب أول مبارزة
باملسدسات يف الغرب األمريكي القديم.
 - 1925ان�دالع الثورة الس�ورية الك�ربى بقيادة
سلطان األطرش ضد سلطة االنتداب الفرنيس.
 - 1944إع�دام كالوس ش�تاوفنربج بتھم�ة
التخطيط الغتيال أدولف ھتلر.
 1960انتخ�اب س�ريمافو باندرانايكا رئيس�ةل�وزراء رسيالن�كا بع�د مقتل زوجھ�ا ،وأصبحت
بذلك أول رئيسة وزراء يف العالم.
 - 1969وص�ول رائ�د الفض�اء األمريك�ي ني�ل
آرمس�رتونج إىل س�طح القم�ر ليك�ون بذلك أول
إنسان يصل إليه.
 - 1970نھاي�ة العمل يف الس�د العايل بعد  11عاما
من بدأ البناء.
 - 1973فري�ق اغتيال إرسائييل يقتل نادال مغربيا
يف مدينة ليلھامر النرويجية ظنا منھم أنه القيادي
الفلسطيني عيل حسن سالمة (قضية ليلھامر).

 - 1980اغتيال رئيس وزراء سوريا األسبق صالح
البيط�ار يف باريس بواس�طة املخابرات الس�ورية
وذلك بسبب خالفه مع الرئيس حافظ األسد.
 - 1986رئيس وزراء إرسائيل شمعون بريز يقوم
بأول زيارة علنيه له إىل املغرب.
 - 1994انتخ�اب توني بلررئيس�ا لح�زب العمال
الربيطاني.
 - 2002رشك�ة االتصاالت العمالقة «وورلد كوم»
تعلن إفالسھا.
  2004إصابة الس�يايس الفلسطيني نبيل عمروبأعرة نارية يف ساقه من قبل ملثمني بالقرب من
منزله.
العث�ور ع�ى رأس الرھين�ة األمريك�ي «ب�ول
جونسون» يف ثالجة بأحد املنازل بالسعودية.
 - 2008إلق�اء القب�ض عى رادوف�ان كاراديتش
زعيم جمھورية رصب البوسنة األسبق واملطلوب
للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب يف يوغوسالفيا
وذلك للمحاكمة يف جرائم حرب قام بھا يف البوسنة
ضد املسلمني.
 - 2009رئيس وزراء اليابان تارو أس�و يعلن حل
مجلس النواب ويدعو إىل إجراء انتخابات عامة يف
 30أغسطس.
 - 2013ألب�ر الثان�ي مل�ك بلجي�كا يتن�ازل عن
عرشه ،وابنه فيليب يتس�لم مقاليد الحكم ،وذلك
يوم العيد الوطني البلجيكي.
 - 2017رام ن�اث كوفين�د يف�وز يف االنتخاب�ات
الرئاس�ية الھندي�ة  2017بنس�بة أص�وات 6.65
%بع�د تغلب�ه عى منافس�ته م�را كوم�ار التي
حصلت عى نسبة أصوات %.35.34

اختبارات شخصية

افقي :
.1عسكري وسيايس أوربي قاد
العالم اىل ويالت الحروب
.2تج�ده يف كل غرف�ة  /ثرث�ار
(م(
.3م�رضوب ب�ه املث�ل يف جمع
املال يف القران الكريم (م) /فيه
الحياة(م(
.4عاصمة دولة أفريقية
 .5طائر مائي
.6كت�اب اخالق�ي مش�هور
للفيلسوف افالطون(م(
.7مدينة يف اليمن  /غزير (م(
.8لع�ب أو لهو (م) /مس�اعد
إداري
.9مدين�ة مهم�ة يف بريطاني�ا
(م)

غزل عراقي
گلولك نسيت�����ك تعقل شل����������ون
وهذا الگالك كل عقله ناسي��������ك
ولك حته القصايد صارن وي������اك
أكتب عالع�����راق وتطلع عل������يك
ردت أنساك حته بنومي أرت�������اح
وأغمض جفني ويمرن ط����واريك
وتمريم باب عيني وتحچي الدموع
وتمر يم باب جرحي وينخبص بيك
وتخرض تايه بلون املح����������طات
ويتاني����ك القط�����ار ومايتاني������ك
واشوفك سيف ماتندل الج�����روح
وتكرس خاطري وبجروحي أدل����يك

من الفيسبوك

اختبار بااللوان ملعرفة صفات الشخصية

َ
يمك�ن اختب�ار الش�خصية ع�ن
طري�ق االل�وان ان يس�اعد ع�ى
معرف�ة الكث�ر ع�ن خفاياه�ا
وارساره�ا يف مدة ق�د ال تتخطى
الدقيق�ة الواح�دة .وم�ن اج�ل
ذل�ك يج�ب النظ�ر اىل الك�ؤوس
واختي�ار احده�ا بحس�ب اللون
م�ن دون التفكر لوق�ت طويل.
وبع�د ه�ذا يمك�ن معرف�ة ابرز
صفات الشخصية املتوقعة وغر
الواضح�ة .ويطل�ق ع�ى اختبار
الش�خصية ه�ذا اس�م اختب�ار
ماكس الرش.
ابتكر ه�ذا االختب�ار اختصايص
علم النفس الدكتور ماكس الرش
يف العام  .1969وهو شائع جدا ً يف
اوساط االشخاص الذين يهتمون
به�ذا الن�وع م�ن االختب�ارات يف
العال�م .كم�ا انه س�هل التطبيق
ويمك�ن ان يظهر عددا ً من خبايا
الش�خصية ويلج�أ الي�ه احيان�ا ً
بعض خرباء علم النفس من اجل
كشف ما يدوريف الوعي مرضاهم.
كذل�ك يمك�ن ه�ذا االختب�ار ان
يح�دد الق�درات االجتماعي�ة
ومدى التمتع بالطاقة والنفسية
والتحيل بالصرب من اجل مواجهة
التوت�ر .ولالس�تفادة من�ه يجب
اختيار احد االكواب.
الرمادي
ي�دل ه�ذا الل�ون ع�ى الغموض
وع�ى التمتع بصفات ش�خصية
غر واضحة بالنسبة اىل اآلخرين.
كم�ا يكش�ف يف املقاب�ل جاذبية

الحض�ور والق�درة ع�ى لف�ت
االنظ�ار يف الكثر من املناس�بات
واملواق�ف .ويعن�ي الرم�ادي يف
اختب�ار الش�خصية ه�ذا املي�ل
اىل الصم�ت والتفك�ر اله�ادئ
بعي�دا ً ع�ن الضجي�ج والفوىض
واالزدحام.
االسود
هو لون عدم االستسالم والحفاظ
عى املب�ادئ وعدم التن�ازل عنها
اي�ا ً تكن الظروف الت�ي يمكن ان
تدف�ع اىل ذلك .وهو يش�ر ايضا ً
اىل الق�درة ع�ى اكتس�اب ثق�ة
اآلخرين وعى تحمل املسؤوليات
وخصوصا ً يف االوقات العصيبة.
االصفر
هو لون العفوية والصرب والحذر
والتفك�ر ملي�ا ً قبل القي�ام بأي
خط�وة .كم�ا ان اختي�اره يعني
القدرة عى اخ�ذ القرارات املهمة
والحاسمة واملصرية .وهو يشر
اىل االنط�واء عى ال�ذات يف بعض

االوق�ات وخصوص�ا ً يف ظ�روف
الف�وىض وتل�ك غ�ر االعتيادية.
فهذا يتيح التفكر بهدوء من اجل
ايجاد الحلول للمش�اكل العالقة
والتخطيط لتجاوز العقبات.
البني
يش�ر ه�ذا اىل االنفع�ال وع�دم
الق�درة غالبا ً عى الس�يطرة عى
املش�اعر وخصوص�ا ً يف ح�ال
مواجهة بعض املواقف املفاجئة.
كم�ا يعن�ي امكاني�ة ارت�كاب
االخطاء بسبب الترسع يف الحكم
ع�ى املواق�ف واالش�خاص منذ
اللحظة االوىل ومن النظرة االوىل.
االزرق
ي�دل ه�ذا الخي�ار ع�ى الق�درة
ع�ى التفك�ر بعم�ق يف مختلف
املواق�ف وش�ؤون الحي�اة .كم�ا
يش�ر اىل التمتع بموهبة التعبر
عن املش�اعر ب�ذكاء واىل التفوق
يف الرتكي�ز عى االه�داف والدفاع
عن وجه�ات النظر بعقالنية كما

يف االقن�اع .ويدل ايضا ً عى الثقة
بالذات واالستعداد الدائم ملواجهة
الظروف الصعبة واالزمات بقوة
وتماسك.
البنفسجي
ي�دل ه�ذا الل�ون ع�ى التمت�ع
بش�خصية تميل اىل املثالية .كما
يعن�ي املي�ل اىل تطبي�ق القوانني
والقواع�د بحذافره�ا ومن دون
نقص�ان .وه�و ل�ون الجدي�ة
والح�رص ع�ى تنفي�ذ الخطط
بحس�ب القواعد م�ن اجل بلوغ
االهداف التي تم وضعها من دون
اي اخ�الل باملعاي�ر الت�ي جرى
تحديدها لذلك.
االحمر
يش�ر الل�ون االحم�ر يف اختب�ار
الش�خصية ه�ذا اىل الحيوي�ة
والنش�اط والتمتع بروح املبادرة
وعدم الرتدد يف تقديم التش�جيع
لآلخري�ن كلما احتاج�وا اىل هذا.
كما يكش�ف التحيل بالقدرة عى
تش�ارك االفكار والح�وار وتبادل
القدرات واملواهب .
االخرض
من ابرز دالالت هذا اللون املرونة
يف التعام�ل مع املواقف واالحداث
ً
فض�ال ع�ن التمتع
واالش�خاص
ب�إرادة قوي�ة م�ن اج�ل احداث
التغي�ر الرضوري .ويش�ر هذا
الخيار ايضا ً اىل عدم االنسياق اىل
آراء اآلخرين وخصوصا ً اذا كانت
تفتق�ر اىل الواقعي�ة واملنطق واىل
امليل اىل بناء العالقات املفيدة.

عمودي :
.1عال�م فلك�ي عرب�ي أل�ف كت�اب
املناظر
.2احد االنبياء  /أشيد (م(
ُ .3يزي�د (م) /ال�يء مقس�وم عى
اربعة
.4فرتة زمنية
.5احدى اس�لحة الح�رب البحرية /
أداة رشط
.6التأوه (م)  /يمنح العلم (م(
.7نصف تذيل  /اس�م من اسماء الله
الحسنى
.8يخ�رج م�ن الن�ران  /اح�د أبناء
النبي يعقوب ( عليه السالم).
.9قبيل�ة اسس�ت وحكم�ت فرتة يف
االندل�س اش�هر مآثره�م بناء قرص
الحمراء يف طليطلة (م)

F

acebook

هـــــــل تعلــــــم

ْ
ه�ل تعلم أن هن�اك أنواعا من النباتات تتغ�ذي عى الحرشات أي
تع ّد من آكالت اللحوم.
ه�ل تعلم أن النبات يأتي ترتيب تواج�ده يف الطبيعة بعد ثم يأتي
بعده الحيوان ثم اإلنسان.
هل تعلم أن النبات يعدل نسبة الرطوبة يف الجو ويقلل التوتر.
هل تعلم أن النبات يساعدنا عى االسرتخاء والشعور بالسعادة.
ه�ل تعل�م أن النب�ات يعج�ل االستش�فاء ل�ذا نالح�ظ وج�ود
املستشفيات بأماكن مزروعة.
هل تعلم أن النباتات تحفظ الطاقة وتمتص الضوضاء.
هل تعلم من حيث التصنيف البيولوجي تعد الفطريات أكثر قربا
للحيوانات منها إىل النباتات.
هل تعلم أن النباتات تتنفس األكسجني وتخرج غاز ثاني أكسيد
الكربون وذلك يف املساء أو يف األماكن املغلقة التى ال يدخلها ضوء،
لذا ينصح بعدم وضع األزهار والنباتات يف غرف النوم ألنها تقلل
من األكسجني املتوفر يف الغرفة.

قصة وعربة

الفأر و املصيدة اليت قتلت اجلميع
َ
كان هناك م�زارع يعيش مع زوجته يف مزرعتهم
املتواضع�ة ،و كان لديهم بق�رة و دجاجة و كان
هن�اك فأر صغر.و يف يوم من االيام ش�اهد الفار
امل�زارع يفت�ح طردا وصل�ه عن طري�ق الربيد ،و
دف�ع الفضول الف�ار ملعرف�ة محت�وى الطرد ،و
بعد محاوالت ُ
ص�دم الفأر بانه�ا مصيدة خاصة
بالفرئان.
فه�رع الف�ار مذع�ورا لتحذي�ر الحيوان�ات من
املصي�دة ،فذهب اوال لتحذي�ر الدجاجة ،فاجابته

بال مباالة  :ان هذه املصيدة لك فالخطرعى حياتك
فقط اما أنا فال مشكلة لدي مع هذه املصيدة ،فال
تزعجني بتفاهاتك.
ث�م ذه�ب اىل البق�رة و ل�م تكرتث ه�ي االخرى
لكالمه.
ح�زن الفار بش�دة م�ن ردت فع�ل الحيوانات يف
املزرعة و عاد اىل جحره حزينا.
و يف اح�دى اللي�ايل س�معت زوجة امل�زارع صوت
املصي�دة ،فذهب�ت لتتفق�د االمر ،و لم تس�تطع

الزوج�ة تمي�ز ال�يء العال�ق باملصيدة بس�بب
الظ�الم ،و عندم�ا اقرتب�ت م�ن املصي�دة وجدت
ثعبان س�ام علق ذيله بها .و فجاة هاجم الثعبان
الزوجة و عضها.
مرض�ت الزوجة و الزمت الفراش و احتار املزارع
يف امره و فجاة تذكر ان حس�اء الدجاج قد يكون
مفيدا له�ا .فذهب عى الفور و ذب�ح الدجاجة و
اعد منها الحساء.
و اش�تد م�رض الزوجة حت�ى فارق�ت الحياة ،و

توافد الج�ران واالصداقاء ع�ى املزرعة لحضور
الجن�ازة مما اضطر املزارع لذب�ح البقرة الطعام
الزوار.
و يف النهاي�ة ل�م يبق يف املزرع�ة اال الزوج و الفار
ال�ذي ش�اهد االح�داث بح�زن ش�ديد .م�ن هذه
القصة نستنج انه عندما يواجه شخص ما ضمن
مجموع�ة خطر ،فان الجميع يف خطر .و انه من
األفضل مس�اعدته و دعم�ه و العمل جميعا عى
مواجهة هذا الخطر و القضاء عليه.
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زين كرزون ممنوعة من الجلوس بأمر من الطبيب
عـين على العالم
علماء كنديون يطورون كمامات
جديدة تعطل فيروس «كورونا»
بمقدار  444مليار دوالر

ّ
أكد فري�ق من العلماء يف تورنتو
بعد اختبارات علمية قدرة أقنعة
وجهي�ة جدي�دة ع�ىل تعطي�ل
فريوس كورونا املُستجد املسبب
مل�رض كوفي�د ،-19وأنتج�ت
رشكة آي  3بيوميدكال كمامات
تريومي�د أكتي�ف ماس�ك ال�ذي
يعط�ل نحو  99%م�ن فريوس
كورون�ا املستج�د خ�الل دقائق
وفق البيان الصحفي الذى نرشته
الرشك�ة ،ووصف�ت الرشك�ة
الكمامة ً
أيضا ّ
بأنه�ا األوىل التى
تتمتع بهذه الخصائص الفريدة،
وأكد باحثو جامعة تورنتو هذه
النتائج.
وق�ال ،بي�ري ج�ن ميس�ري،
الرئيس التنفي�ذي لرشكة آى 3
بيوميدكال« :إن تريوميد آكتيف
ماسك ه�و القن�اع األول املوفر
للحماي�ة التنفسية ،فهو يعطل
الفريوس املسب�ب لكوفيد،-19

فيقلل احتم�ال اإلصابة ملرتديه.
وعملنا سن�وات طولية وأنفقنا
مالين ال�دوالرات لتطوير تقنية
تفاعلية مضادة للميكروبات».
وتش�كل الكمام�ة العادية ً
عبئا
عىل الن�اس غ�ري املعتادين عىل
ارتداء الكمامة الجراحية يوم ًيا،
وقد يسبب ملس الكمامة بصورة
متك�ررة انتق�ال الف�ريوس من
األيدى إىل الط�رق التنفسية ،ما
يزيد خطر العدوى بشكل أكرب.
ولم يجد العلم�اء آثار الفريوس
بعد استخ�دام التغطية املضادة
للميكروبات املتوفرة ىف الكمامة
الجدي�دة ،وحص�ل العلماء عىل
النتيجة ذاتها بعد إعادة التجربة
عدة م�رات .ويبل�غ ثمن خمس
كمام�ات من ه�ذا الن�وع نحو
 7,29دوالر كن�دى ،وتستم�ر
صالحي�ة الكمام�ة مل�دة خمس
سنوات يف حالة التخزين.

كشف�ت نجم�ة السوش�يال ميدي�ا ،زي�ن
ك�رزون ،عن أنه�ا تعرضت لوعك�ة صحية
خط�رية ستلزمها الفراش ملدة أسبوع كامل
دون أية حركة بسيطة.
وأوضح�ت زين أن مكان إصابتها يف منطقة
الظه�ر ،وذلك بعد إصابته�ا بشد عضيل كاد
أن يصل لكرس بالعمود الفقري.
وقالت زين يف مقطع فيديو عرب «انستجرام»:
«مس�اء الخ�ري يا حلوي�ن ،ه�أل لسه مىش
الدكتور من عن�دي ،أنا ممنوعة من الحركة
والجلوس والشغل ملدة أسبوع ،راح أحكلكن
القصة ،وأنا باملزرعة ش�ديت الرششف راح
رضب ومسك يف ظهري».
وتابع�ت زي�ن« :فج�أة حسي�ت إن الج�زء
العل�وي عن�دي بعم�ودي الفق�ري راح عىل
اليم�ن ،اليل يشوف�ه راح يقول هاد ظهرها
انكرس ،قعدت أرصخ كثري من األلم».
واستط�ردت« :رح�ت للدكت�ور عطاني إبر
ومسكن�ات ،لك�ن والله بحس بأل�م الله ما
يكتب�ه ع�ىل أحد ..وق�ايل إن�ي الزم أنام عىل
جانب�ي الشم�ال أو ظهري مل�دة أسبوع ما
أتحرك».

كشف�ت منصة التغري�دات تويرت
عن واجهة جديدة ملي�زة الرسائل
املبارشة  DMيف موقعها
ع�ىل الوي�ب ،حيث
يتي�ح التصمي�م
ا لجد ي�د
للمستخد من
إ ر س�ا ل
و ا ستقب�ا ل
ا لر سا ئ�ل
الخاص�ة بدون
الحاج�ة ملغ�ادرة
الشاش�ة الرئيسية،
وذلك ع�ىل غ�رار طريقة
عرض الرسائل يف فيس بوك.
ويف الوضح الحايل ،فإن املستخدم
يفت�ح صفح�ة جدي�دة خاص�ة
بالرسائل الخاصة لقراءة وإرسال
الرسائ�ل ،إال أن الواجهة الجديدة
ستتي�ح للمستخدم�ن الظهور يف
ش�كل نافذة منبثق�ة أسفل يمن
الشاش�ة الرئيسي�ة ،مم�ا يتي�ح
للمستخدم�ن تب�ادل الرسائ�ل
وق�راءة التغريدات معاً .كذلك فإن

آبل تزود أجهزتها بميزات جديدة
لمتابعة أحدث األخبار

ق�ررت رشك�ة آب�ل توسي�ع
نشاطاته�ا واستقطاب أكرب عدد
م�ن املستخدم�ن لربمجياته�ا،
وأعلن�ت حزم�ة م�ن التحديثات
الجديدة ألجهزتها.
وحول هذا املوضوع قالت رئيسة
تحري�ر  ، Apple Newsلوري�ن
كرين« :ستع�رض Apple News
العدي�د م�ن مواضي�ع الصحافة
الرائع�ة ،نح�ن متحمس�ون
للمساع�دة يف إضاف�ة املزي�د من
الحيوي�ة ع�رب ط�رق جدي�دة يف
خدم�ات  ،Apple Newsستك�ون
هن�اك قص�ص صوتي�ة وبرامج
إخبارية يومية».
وأش�ارت آب�ل يف تدوين�ة لها عىل
اإلن�رتت إىل برمجي�ات -Po
 castالجدي�دة الت�ي ستوفره�ا
للمستخدم�ن وتمكنه�م م�ن
االستم�اع إىل العديد م�ن امللفات

الصوتي�ة وتحميل هذه امللفات يف
أجهزتهم أيضا .
كم�ا أعلنت الرشك�ة أنها ستنتج
ح�وايل  20قصة صوتية أسبوعيا،
ستشم�ل مواضيعه�ا مختل�ف
االهتمامات ،سريويها مختصون
محرتفون يف هذا املجال ،وستضم
مقتطف�ات م�ن أفض�ل التقارير
واملق�االت الت�ي تنرشه�ا وسائل
إع�الم ش�هرية مث�ل  TIMEو
 Sports IllustratedوNew York
 magazineو Essenceوغريها.
ويأت�ي إع�الن آب�ل ع�ن ه�ذه
الربمجي�ات يف الوقت الذي ينتظر
في�ه عش�اق منتجاته�ا إص�دار
النس�خ الجدي�دة م�ن أنظم�ة
التشغي�ل الخاصة بهواتف آيفون
وحواسب آيباد ،والت�ي يتوقع أن
تحم�ل معه�ا العديد م�ن امليزات
اإلضافية.

وأضافت« :وأن�ا هالء بحجر منزل ،ممنوعة
من سواق�ة العربية ،من الوق�وف والقعود
كله بسبب الرششف ،كبست مرة راح رضب،
يالله ع�ىل الوجع ،الحمد لله يارب اجت عىل
قد هي�ك ،أنا حبي�ت أطمنك�م وأقولكم عن
سبب غيابي عىل السوشال ميديا ،انتوا أهيل

فنانات يتضامن مع فلسطين
ويستنكرن حذفها من خارطة
«جوجل»

تويتر تظهر الرسائل الخاصة على
طريقة الفيس بوك
التصمي�م الجديد يحم�ل الرسائل
الخاصة عىل تويرت إىل شكل أقرب
للدردش�ة واملحادث�ات
بدالً م�ن الرسائل،
وه�و م�ا يع�د
به�ا
مشا
بش�كل كبري
لفي�س بوك
ولينك�د إ ن ،
حي�ث تظهر
شاشة صغرية
منبثق�ة يمكن
تصغريه�ا وفتحها
وإنش�اء الرسائ�ل والرد
ع�ىل املحادث�ات بسهول�ة ،فيم�ا
ينتظ�ر أن يجع�ل ه�ذا التصمي�م
من السهل عىل األش�خاص الذين
يستخدم�ون الرسائ�ل الخاص�ة
عىل توي�رت بكثاف�ة العم�ل بقوة
وزي�ادة التوص�ل والتفاعل ،لكنه
قد يكون مزعجا ً ملن ال يستخدمها
ألنه�ا ستحجز مساحة إضافية يف
الشاش�ة الرئيسية حتى إن كانت
مصغرة.

حتية للباشا نوري سعيد يف
ذكرى مقتله

وبشكركم».
وكان�ت زين قد احتفلت يف ال�  24من ش�هر
يونيو املايض بعقد قرانها عىل الشاب عبدالله
كنعان بحضور عدد من األقارب واألصدقاء،
وتم االحتف�ال بالخطوبة ع�ىل نطاق ضيق
بالتزامن مع عيد ميالد زين وهيا كرزون.

استنك�رت فنانات عربيات ق�رار محرك
البح�ث العامل�ي «جوج�ل» بح�ذف اسم
فلسطن من خارطتها.
وغ�ردت املمثلة السوري�ة ،كندة علوش،
ع�رب حسابها عىل موقع «تويرت»« :اليوم
عم نعيش زمن فيه خرب القبض عىل فتاة
التيك ت�وك أهم ألف م�رة وبياخد تفاعل
أك�رت م�ن خرب إزال�ة اس�م فلسطن من
خرائط جوجل».
وحذفت الفنانة السورية التغريدة قائلة:
«بعت�ذر ل�كل م�ن فه�م كالم�ي باتجاه
خاط�ئ ..يف تويتة سابق�ة كتبتها اليوم
وحذفته�ا من�ذ قليل ألن البع�ض حملها
تفسريات حتماً لم أكن اقصدها».
كم�ا علق�ت املمثل�ة السوري�ة ،نرسين
طاف�ش ،عىل ح�ذف اس�م فلسطن من
خارط�ة جوج�ل ،بنرشه�ا ص�ورة عرب
حسابها عىل موقع «إنستغرام» لخارطة
الوط�ن العرب�ي ودولة فلسط�ن مزينة
ٔ
رض
بالورود ،وعلقت عليها «عىل َه ِذ ِه اال ِ
ُ ُٔ
ْض ،أُمُّ الب َدا َي�اتِ أُ َّم ِّ
الن َها َياتِ ..
َس َّي َدة االر ِ
ِ
ُ
ْ
َك َان ْ
َ
سَ
سَ
�ت ُت مَّى ِفلِسْ طِ ن ..ص�ارَت ت مَّى
ستح ُّ�ق ،الٔ َّن ِ�ك
فلسْ طِ �نَ ..س ِّي َدت�ي :ا َٔ ِ
الح َي ْ
س ِّي َد ِتي ،ا َٔ ْس َت ِح ُّ�ق َ
اة» (وهي قصيدة
الشاعر الفلسطيني محمود درويش).
ون�رشت املمثل�ة املرصي�ة فلسطيني�ة
األص�ل ،ياسمن رئي�س ،ع�ىل حسابها
بموقع تويرت ،ص�ورة لفلسطن وعلقت

قائل�ة »:ستك�ون فلسط�ن موج�ودة
دائما».
ون�رشت ياسمن يف تغريدة أخرى صورة
لدول�ة فلسطن قبل االحتالل اإلرسائييل،
قائلة»:أعدوا فلسط�ن إىل الخرائط ،إنها
فلسطن وستظل دائمًا علم فلسطن».
وتضامن�ت الفنان�ة املرصي�ة ،رشيهان،
م�ع الشع�ب الفلسطين�ي ،وعلقت عرب
حسابه�ا بموق�ع تويرت ،قائل�ة »:سالماً
للسالم وما رأت يوماً سالما
ألرض ُخلقت
ٍ
ِ
..فلسطن».
واختف�ت فلسطن من خرائ�ط جوجل،
خرائ�ط مح�رك البح�ث األمريك�ي،
وأوضح�ت رشك�ة جوج�ل ع�دم وجود
فلسط�ن ع�ىل خرائطه�ا بالسع�ي إىل
عرض املناطق املتنازع عليها بموضوعية
باستخدام خط حدودي رمادي منقط.
وأضاف�ت الرشك�ة «ل�م يتغ�ري نهجنا يف
تصوي�ر املناط�ق ع�ىل الخرائ�ط ،حيث
تحص�ل جوج�ل ع�ىل املعلوم�ات م�ن
املنظمات ومص�ادر رس�م الخرائط عند
تحدي�د كيفي�ة تصوير الح�دود املتنازع
عليه�ا ..وم�ا زلنا محايدي�ن فيما يتعلق
بالخالفات الجيوسياسية وبذل كل جهد
لعرض موضوعي لتلك املناطق.
وعند البحث يف محرك البحث عن خرائط
فلسطن تظهر الدول املجاورة ،وال يظهر
اسم فلسطن عىل الخريطة.

تغريم أحدث أفالم تامر حسني  30ألف جنيه
تسبب أح�دث أفالم الفن�ان املرصي ،تامر
حسن�ي ،يف أزم�ة بش�وارع ح�ي الدقي يف
العاصمة املرصية القاهرة.
وأش�ار حي الدقي التاب�ع ملحافظة الجيزة
إىل أن تصوير فيلم «مش أنا» أحدث إشغاال
عىل جانب�ي الطريق ،دون أن تحصل أرسة
العمل الفن�ي عىل ترصيح رسم�ي للقيام
بذل�ك .وأوض�ح الح�ي أن أرسة الفيل�م
حصلت ع�ىل ترصي�ح أمني فق�ط وليس
ترصيحا بإش�غال جانبي الطريق ،وهو ما
يعد مخالفا للقانون ،ويتم عىل إثره توقيع
غرامة مالية هي  30ألف جنيه.
كما أمر رئيس حي الدقي ،اللواء أحمد عبد
الفتاح ،بمص�ادرة معدات تصوير وسيارة
محملة باملعدات كانت تشغل الشارع أثناء
التصوير بدون ترصيح.
وفيل�م «مش أنا» م�ن بطولة تامر حسني
وحال ش�يحة وماج�د الكدوان�ي وسوسن
بدر ،وهو م�ن تأليف تامر حسني وإخراج
سارة وفيق.

هيدي كرم تسبب مشاكل ألحمد زاهر في «لؤلؤ»
يستع�د النجم أحم�د زاهر لتصوي�ر مسلسل
«لؤل�ؤ» بطولة مي عمر ،ويظه�ر أحمد زاهر
يف شخصية قريبة من شخصية «فتحي» التى
قدمه�ا يف مسلس�ل «الربن�س» للنج�م محمد
رمض�ان ،ومت�زوج م�ن هيدي ك�رم ويحدث
مش�اكل بينهم�ا بسبب زيجة ثاني�ة يف الرس،
وم�ن املق�رر أن يب�دأ تصوير مشاه�ده األوىل
مطل�ع أغسط�س املقب�ل .مسلس�ل «لؤل�ؤ»
تأليف زينب عزي�ز وإخراج محمد عبد السالم
وإنت�اج رشكة سينرجى ،ومق�رر بدء تصوير
مطل�ع ش�هر أغسط�س املقب�ل ،وتخ�وض
ب�ه م�ي عم�ر أوىل بطوالتها املطلق�ة يف عالم
الدراما التليفزيونية .وتعمل مي عىل التحضري
واالستعداد للعم�ل من خالل إجراء العديد من
الربوف�ات عىل االستعراض�ات األغانى السيما
وأنها تظهر خالل األحداث بشخصية مطربة،

ويشارك ىف بطولة املسلسل أحمد زاهر ،نرمن
الفقي ،محمد الرشنوبي ،نج�الء بدر ،إدوارد،
سل�وى عثمان ،عم�اد زيادة ،حم�دي هيكل.
يذك�ر أن آخر أعمال هيدي ك�رم هو مسلسل
«الزوج�ة  »18يف رمض�ان قب�ل امل�ايض ،من
بطولة حس�ن الرداد ،ناه�د السباعي ،سلوى
خطاب ،ش�يماء سيف ،اين�اس كامل ،بيومي
فؤاد ،محمود البزاوي ،محمود الليثي ،كوكي،
اي�ه سماحة ،وم�ن تأليف كل م�ن محمد أبو
السع�د ،خالد أبو بكر ،ولي�د أبو املجد وإخراج
مصطفى فكري .وكان آخر أعمال أحمد زاهر
مشاركت�ه يف مسلسل «الربنس» للنجم محمد
رمض�ان وحق�ق نجاح�ا ً جماهريي�ا ً تألي�ف
وإخراج محمد سامي ،وش�ارك يف بطولته كل
م�ن روجينا ومحم�د عالء ودنيا عب�د العزيز،
وإدوار ،ورحاب الجمل وغريهم من النجوم.

سعد حمسن خليل

ال نري�د ان نثري املواجع او نمج�د او ننتقد ما يسمى بثورة ١4
تم�وز ع�ام  ١٩٥٨التي احتفلن�ا قبل ايام بذكراه�ا ،ففي مثل
ه�ذه االيام املشؤومة يف نظر من عاش تلك الفرتة ،نعم اقولها،
وبم�لء فم�ي ،مشؤومة ،حي�ث سق�ط النظام امللك�ي وكان
م�ن نتائجها مقتل العائل�ة املالكة ،ومن بينه�ا رئيس الوزراء
الباش�ا نوري سعيد ،ابرز شخصية عربية ظهرت عىل املرسح
السي�ايس يف منطقة الرشق االوسط يف تلك الفرتة ،وبعد مقتله
يف عملي�ة التخلو م�ن وحشية ،مُ ِث َل بجثت�ه ُ
حلَت يف معظم
وس ِ
شوارع بغداد ..وتفاوتت الروايات يف مقتله ،البعض من محبيه
قالوا ان�ه رفض تسليم نفسه وانتحر ح�ال احساسه بالخطر
بع�د هروبه وانكشاف ام�ره ،والبعض االخر قال ان�ه ُق ِت َل من
قبل الجماهري املنتفضة عىل النظام امللكي ،وأيا كانت الحقيقة
ف�إن مقتل نوري سعيد كانت البداي�ة لزيادة التناحر واالقتتال
ب�ن االحزاب السياسي�ة التي خرجت م�ن جحورها منتفضة
حت�ى اوصلت العراق لحالة من الف�وىض ما زالت ماثلة امامنا
اىل الي�وم ..ونقول ،بملء فمنا ،رحم الله رئيس الوزراء الباش�ا
ن�وري سعيد ،فقد امتلك ه�ذا السيايس رغ�م اتهامه بالعمالة
لربيطاني�ا ،امتلك نظرة ثاقبة لالمور ،حت�ى انه تمتع بمقدرة
ع�ىل استرشاف املستقبل ،اضافة اىل امتالكه خزينا من املعرفة
عن طبيعة املجتمع العراقي ،ويقال انه وصف نفسه مرة ألحد
النواب املعارضن لسياسته بأنه اش�به بغطاء البالوعة يف حال
رفع�ه من س�دة الحكم ،وق�ال ان تنحيته عن رئاس�ة الوزراء
اشبه برفع غطاء البالوعة ،حيث برفعه ستخرج الروائح النتنة
والعفنة التي تزكم االنوف ..ويبدو ان نظرة الباشا نوري سعيد
لالمور كانت محقة ،فقد تأثر بما ورد من حكم واقوال العالم
اب�ن خلدون ،حي�ث ورد فيما ق�ال ابن خل�دون “ال تولوا ابناء
السفل�ة والسفهاء قي�ادة الجنود ومناصب القضاء وش�ؤون
العام�ة النه�م اذا اصبح�وا م�ن ذوي املناصب اجته�دوا بظلم
االبرياء وابناء الرشفاء واذاللهم بشكل متعمد نظرا لشعورهم
املستمر بعقدة النقص والدونية التي تالزمهم وترفض مغادرة
نفوسهم مما يؤدي يف نهاية املطاف اىل سقوط العروش ونهاية
الدول” ..وتأثرا بهذا القول ،يقال ان الباش�ا نوري سعيد اعتاد
حالقة رأسه عند احد الحالقن من اهايل بغداد يف احدى املناطق
الشعبي�ة ،وان هذا الحالق كان لديه ولد صغري يعمل لدى والده
“صان�ع ح�الق” يقوم بتنظي�ف وجه الزبون م�ن الشعر حال
انتهائ�ه م�ن الحالقة لق�اء مبل�غ بسيط “بقشي�ش” ،ومرت
السن�ن ،وعند مراجعة الباش�ا السعيد الح�الق لحالقة رأسه،
طل�ب الحالق من رئيس ال�وزراء ان يساع�ده او يتوسط له يف
قب�ول ول�ده يف الكلي�ة العسكرية بع�د ان تخرج م�ن الدراسة
االعدادي�ة ،فقال له الباش�ا “ال يمكن ذلك سأتوسط لك لقبوله
يف أي�ة كلي�ة مدنية ع�دا الكلي�ة العسكرية ،الن�ه سيتخرج يف
املستقبل ضابطا ،وقد يتدرج يف الرتب واملناصب ويصبح قائدا
كبريا ويؤث�ر املنصب عىل نفسيته وبعالقت�ه باملجتمع املحيط
به” ،م�ع االعتذار لكل الحالقن ..كم ان�ت عظيم ايها السعيد،
تعيس ايها الشعب الذي خرج يف
وكم انت
مثل هذه االيام لقتل وسحل
ش�خص ما زال�ت ذكراه
ماثل�ة لكل من عارصه
من العراقيي ..خرسه
الع�راق ال�ذي دخل
بعد نهايته يف عرص
الفوىض التي ما
زال�ت آثارها
ثل�ة
ما
أ ما من�ا
حت�ى
ا لو ق�ت
الحارض.

ريم مصطفى تاجرة مخدرات في فيلم «العنكبوت»
تجس�د الفنان�ة ،ري�م مصطف�ى،
ش�خصية تاج�رة مخ�درات ضم�ن
أحداث فيلم «العنكبوت» ،الذي يشارك
يف بطولته كل من الفنان أحمد السقا
ومنى زكي وظافر العابدين ،ش�يماء
سي�ف ،زك�ي فط�ن عب�د الوه�اب،
ومحم�د ممدوح ،وم�ن تأليف محمد
ناير واخراج احمد نادر جالل ويتبقى
لفري�ق العم�ل ح�وايل أسب�وع ع�ىل
االنته�اء من آخر مشاه�د العمل ولم
يتح�دد موع�د طرحه ب�دور العرض.
م�ن ناحي�ة أخ�رى تجس�د الفنان�ة
ري�م مصطف�ى يف أح�داث مسلس�ل
«ش�ديد الخطورة» ال�ذى يعرض عىل
منص�ة  watch itالرقمية ،ش�خصية

فت�اة تدع�ى «نور» وه�ي خبرية أمن
معلوماتي من الدرجة األوىل يف رشكة
«تداول» لألوراق املالية وهي شخصية
عني�دة ،طموحة ،رومانسي�ة ،ذكية،
قوية وتلتقى «مالك»  -أحمد العويض
وبعده�ا تب�دأ املغام�رات .وقالت ريم
مصطف�ى ع�ن املسلسل إنه�ا قررت
خ�وض تجرب�ة «ش�ديد الخط�ورة»
تحدي�ا ً لنفسها خاص�ة كأول ممثلة
تق�دم أكش�ن حقيقي ،مضيف�ة أنها
قدمت كافة املشاهد بدون االستعانة
بدوبل�ري رغ�م وجود مشاه�د خطرة
بالفع�ل عىل حسب وصفه�ا مشددة
ع�ىل أن التجرب�ة رغ�م صعوبته�ا،
إال أنه�ا كان�ت ممتعة بالنسب�ة لها،

تغريدات
يحت�اج اإلنسان إىل سنت�ن ليتعلم
الكالم وخمسن ليتعلم الصمت...
سيرين عبد النور

عبد المجيد عبداهلل

أخريا ً نزلت األغنيه .اتمنى تعجبكم
وتحسّ وه�ا أكثر ،فيها كالم صادق
ولحن بسيط لكنه ش�جي وتوزيع
يلي�ق بفخام�ة العم�ل ش�كرا ً لنا
قروب العمل ولروتانا ولكم

وتعدها اختبارا كب�ريا لها خالل
لون جدي�د تقدم للم�رة األوىل.
«ش�ديد الخط�ورة» مق�رر
تقديمه عىل أكثر من جزء كل
ج�زء  7حلقات ويعرض عىل
منص�ة  watch itالرقمي�ة،
وبطولة أحمد العويض وريم
مصطفى وري�اض الخوىل،
ه�ادي الجي�ار ،محم�ود
حج�ازى ،ناه�د رش�دي،
حمزة العييل ،حسني شتا،
خال�د كمال ،وم�ن تأليف
محمد سيد بشري وإخراج
حسام عيل وإنتاج رشكة
سينرجي.

إحالة رامز جالل للمحاكمة لسرقته «رامز مجنون رسمي»
من كاتبة مصرية

أحال�ت محكمة جنح مرصي�ة دعوى تتهم
الفن�ان رامز ج�الل ،ومالك قن�وات «أم بي
يس» ،برسق�ة فك�رة الربنام�ج الرمضاني
«رامز مجنون رسمي» م�ن كاتبة مرصية
ش�ابة ،لرئاس�ة املحكم�ة لعل�ة ع�دم
االختصاص.
وعىل رئاس�ة املحكمة ،وفقا لقانون أصول
املحاكمات ،اتخاذ الالزم بشأن إحالة قضية
رسقة فكرة برنامج رام�ز جالل للمحكمة
لالقتصادية صاحبة االختصاص النوعي.
وجاء قرار املحكمة ،التي حرضها محاميان
ع�ن رام�ز ج�الل ،وح�رض ص�الح بخيت،
املحام�ي بالنق�ض ،ع�ن الكاتب�ة الشاب�ة

صاحبة فكرة برنامجه الرمضاني الذي نال
شهرة كبرية وانتشارا واسعا.
ونص�ت بالدع�وى عىل قي�ام رام�ز ومالك
القن�اة باالعت�داء ع�ىل الحق األدب�ي واملايل
الخاص�ن بحق�وق كاتبة فك�رة الربنامج،
هي�ام كم�ال ،والت�ي تعد رشيك�ا يف تأليف
برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة
الفكرة املكتوبة للربنامج.
وأضاف�ت الدعوى ،أن الكاتب�ة تمتلك فكرة
الربنام�ج وتواص�ل معه�ا فري�ق إع�داد
برنامج رامز ومدير أعماله ومدير الربنامج
للتع�اون معه�ا وأخ�ذوا فكرته�ا املسجلة
واملحمي�ة وفقا لقان�ون امللكي�ة الفكرية،

وقاموا برسق�ة الفكرة املكتوب�ة للمصنف
والعم�ل به�ا حرفيا بع�د أن تحصلوا عليها
بشكل تفصييل وكامل من الكاتبة بطريقة
احتيالية.
وأوض�ح ن�ص الدع�وى أن القائم�ن ع�ىل
رسق�ة فك�رة الربنامج ،اعتق�دوا أن الفتاة
صاحب�ة الفكرة صيد سه�ل ،وأنها لم تقم
بتسجيل فكرتها املكتوبة واستغلوا سعيها
لكس�ب فرص�ة املشاركة يف العم�ل الفني،
وأوهموها بأنهم يف طور اختيار فكرة العمل
من بن أفكار عدي�دة مكتوبة ومقدمة من
املتسابقن ع�ىل نيل تلك الفرص�ة ليقوموا
باالعتداء عىل حقها يف املصنف املذكور.

