الرتبية توافق على إقامة امتحانات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املنتهية حسب املنطقة اجلغرافية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اعلنت لجنة الربية النيابية ،امس االربعاء ،عن
موافقة وزارة الربية عىل اجراء االمتحانات
النهائية للمراحل املنتهية حسب املنطقة
الجغرافية .وذكر عضو اللجنة ،عباس الزاميل،
يف بيان مقتضب ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
«وزير الربية وافق عىل اجراء االمتحانات النهائية
للمراحل املنتهية حسب املنطقة الجغرافية ،اي
طالب األقضية والنواحي ستجرى امتحاناتهم يف
مدارس اقضيتهم ونواحيهم ملا تقتضيه املرحلة،
وتماشيا ً مع اجراءات وزارة الصحة».

وزير التخطيط :جائحة كورونا تسببت
بارتفاع نسبة الفقر يف العراق

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم ،عن ارتفاع نسبة الفقر يف العراق إىل %31.7
مقارنة بما كانت عليه النسبة عام  2018والبالغة  ،%20فيما بني أن عدد الفقراء
بموجب هذا االرتفاع ،بلغ  11مليونا و 400ألف فرد.وقال وزير التخطيط يف بيان :
إن «الوزارة أنجزت مؤخرا دراسة تفصيلية عن تقييم أثر جائحة كورونا عىل الفقر
والفئات الهشة يف املجتمع العراقي ،بالتعاون مع البنك الدويل ومنظمة اليونسيف،
وفريق مبادرة «أوكسفورد» للفقر والتنمية البرية ،ومستشار من صندوق األمم
املتحدة للسكان».وأضاف الوزير وفقا للبيان ،أن «عدد الفقراء بموجب هذا االرتفاع،
بلغ ( )11مليونا و( )400ألف فرد ،بعد أن كان قبل األزمة حوايل ( )10ماليني
فرد» ،الفتا إىل أن «نسبة الفقر بني األطفال دون سن الي ( 18بعد جائحة كورونا)
بلغت .»%38

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

العدد 7284 :الخميس  9تموز 2020

السعر  500دينار

No: 7284 Thu 9 Jul 2020

العالقات اخلارجية :طلبنا من احلكومة استخدام الورقة االقتصادية ضد االعتداءات الرتكية

االمن النيابية تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشيفت لجنة االمن والدفياع النيابية،
رد السيفري الركيي ليدى بغيداد عنيد
اسيتدعائه مين قبيل وزارة الخارجية
العراقيية ،وفيما طالبت بموقف موحد
بيني املركيز واالقليم تجياه التجاوزات
الركية املتكررة عىل االرايض العراقية،
اكدت لجنة العالقات الخارجية النيابية
انها طالبت الحكومة باستخدام الورقة
االقتصادية والشكوى الدولية للضغط
عىل الحكومة الركية لوقف اعتداءاتها
تجاه االرايض العراقية.
وقيال عضيو لجنية االمين والدفياع
النيابية النائب كاطع الركابي يف حديث
لي”اليزوراء” :ان الحكومية مطالبية
باتخاذ موقف صلب تجياه االعتداءات
الركية املتكررة عىل االرايض العراقية ،
الفتا اىل انها تجاوزت مرحلة االعتداءات
وانما هنياك ارصار تركي عيىل التوغل
داخيل االرايض العراقية.واضياف ،ان
السيفري الركيي ليدى بغيداد عندميا
اسيتدعته وزارة الخارجيية العراقيية
وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة
كان رده لييس اعتذارا وانما رصح بان
القوات الركية مستمرة بتقدمها تجاه
االرايض العراقية بذريعة مطاردة حزب
العمال الكردستاني.واشار اىل ان ذريعة
محاربية حيزب العميال الكردسيتاني

رد السفري الرتكي عند استدعائه من قبل اخلارجية وتطالب مبوقف موحد

يستخدمها الجانب الركي منذ سنوات
حتى يف زمن النظام السابق حيث كان
تدخيل القوات الركية اىل العراق وتبني
قواعيد عسيكرية لها بحجية مطاردة
حيزب العمال.واوضيح :ان موقيف
العيراق تجاه هذه االعتيداءات ضعيف

جدا ،مشددا عىل رضورة اتخاذ موقف
قوي وموحيد بالتعاون والتنسييق ما
بني حكومتي املركز واقليم كردسيتان
لوقيف هيذه االعتداءات.بيدوره ،اكيد
عضيو لجنية العالقيات الخارجيية
النيابية النائب عامر الفائز ،ان حماية

الدولة من واجيب الحكومة العراقية ،
الفتيا اىل ان لجنة العالقيات الخارجية
ناشسدت الحكومة وملرات عدة باتخاذ
موقيف اكثير حزميا مميا هيو عليه.
وقال الفائيز يف حديث لي”الزوراء” :ان
القضيية االن تعدت مرحلة االسيتنكار

رغم ارتفاع درجات احلرارة  ..القوات االمنية ترتدي الكمامات والكفوف اثناء تأدية الواجب

واالدانية وتسيليم رسيائل احتجياج ،
لكونها اصبحت احتيالل ارايض وليس
خروقيات او اعتداءات.واضياف ،ان
لجنية العالقيات الخارجيية طلبت من
الحكومة استخدام الجانب االقتصادي
كورقية ضغط عىل الحكومية الركية،
لكون االقتصاد الركي معتمد شبه كليا
عيىل العراق ،كما طالبيت اللجنة برفع
شيكوى ليدى االميم املتحيدة ومجلس
االمين الدويل ضيد االعتيداءات الركية
املتكررة عىل االرايض العراقية.واشيار
اىل ان اىل االن املواقيف خجولة من قبل
الحكومية العراقية  ،مميا جعل الكثري
من الدول تتجرا وتقوم باالعتداءات عىل
السيادة العراقية وكان اخرها السفارة
االمريكية يف بغداد التيي تعدت واجبها
الدبلوميايس وقاميت بعمل عسيكري
وسيط العاصمة بغيداد بمنطقة اكث
حساسية حيث تتواجد فيها الحكومة
والسيفارات والبعثيات الدبلوماسيية
الدوليية ،وهيذا يعيد خرقيا واضحيا
للسييادة العراقي.وشيدد عىل رضورة
ان يكيون هناك موقف واضح ورصيح
من قبيل الحكومة العراقيية للحد من
تجاوزات الدولة عىل العراق ،مشريا اىل
ان استمرار التهاون من قبل الحكومة
العراقية سييجعل هناك تجاوزات اكثر
عىل السيادة العراقية.

الكاظمي يوجه باالسراع يف امتام التحقيق جبرمية اغتيال اهلامشي

ص2

صحفيون يعتزمون مقاضاة رئيس الربازيل لنزعه الكمامة خالل لقائهم

ص8

يف رسالة وجهها إىل نظرائه األوروبيني

العراق يعرتض على تصنيفه اوربيا
بقائمة الدول عالية املخاطر

بغداد /الزوراء:
وجه وزير الخارجية فؤاد حسني ،رسالة
إىل نظرائيه األوروبييني يحثهم فيها عىل
رفيض قرار مفوضية االتحياد األوروبي
إدراج العراق ضمن قائمية الدول عالية
املخاطر بشأن “غسييل األموال وتمويل
اإلرهاب”.وعير وزيير الخارجيّية فؤاد
حسيني يف رسالة بعثها إىل نظرائه وزراء
األوروبيي بحسيب بييان
دول االتحياد
ّ
للوزارة :عن خيبة أميل العراق إزاء قرار
األوروبي إدراج العراق
مُ فوّضيّة االتحاد
ّ
يف القائمة املُ ّ
نقحة للدول عالية املخاطر
بشأن غسيل األموال ،وتمويل اإلرهاب.
وقال وزيير الخارجيّة ان العيراق ّ
حقق
تق ُّدما ً كبريا ً أ ّدى يف عام  2019إىل شطبه
من القائمة العامليّة لفرقة العمل املعنيّة
باإلجيراءات املاليّية الدوليّية ()FATF
أوجيه ُق ُ
للبليدان التيي ُتعانيي من ُ
صور
سيراتيجي يف عمليّيات مكافحة غسيل
ّ
األموال ،وتمويل اإلرهاب .مشيريا إىل ّ
أن

العيراق اتخذ ِعي ّدة تدابيري لتعزيز إطاره
القانوني؛ ممّا أ ّدى إىل زيادة التعاون مع
ّ
نظرائهّ ،
وأن العراق شار ََك بشكل كامل،
وعمل من كثيب مع اللجنة منذ اعتماده
الالئحية السيابقة املُفوَّضية مين قبيل
األوروبي 1675/2016
مُ فوّضيّة االتحاد
ّ
يف عام .2016

تفاصيل ص2

قبل عنارص عصابات داعش اإلرهابية يف
قضاء طيوز خرماتو ،ضمن قاطع املقر
املتقيدم لقييادة العمليات املشيركة يف
محافظة كركوك”.وأضافت“ :أسيفرت
هيذه الرضبيات عين تدميري األهيداف
بالكاميل ،مين بينها كهف فييه عبوات
ناسيفة وأسلحة ،وقد شيوهدت النريان
تتصاعد منه”.

مدير منظمة الصحة ينسحب من ندوة
بعد تأكيد أمريكا خروجها من املنظمة

لندن  /متابعة الزوراء:
انسيحب تيدروس أدهانوم جيريسوس
املدير العام ملنظمية الصحة العاملية من
نيدوة مقامة يف لنيدن يف اللحظة األخرية
امس األربعاء بعيد أن قال املنظمون إنه
يتعيني عليه حضيور اجتماعيات تتعلق
بإعيالن الوالييات املتحيدة خروجها من
املنظمية.وكان مين املقيرر أن يشيارك
تييدروس يف الندوة التيي يعقدها مركز
دراسيات تشياثام هياوس يف لنيدن عن
جائحية كوفييد -19ويديرهيا ديفييد
هايميان املسيؤول السيابق باملنظمية
وأستاذ الصحة العاملية.وقال هايمان يف

الزوراء  /خاص:
توقعيت لجنية االقتصياد واالسيتثمار
النيابيية ،امكانية تجياوز االزمة املالية
واالقتصاديية الراهنية باالعتمياد عىل
ميوارد غيري نفطيية لتعظيم اييرادات
الخزينية العامية للدولية .وقالت عضو
اللجنية النائب ندى جيودت لي»الزوراء
« ،ان «هنياك موارد نفطية واخرى غري
نفطيية بإمكانها أن تدر عيىل الخزينة

مصدر يكشف لـ اسباب غلق العيادات
الطبية اخلاصة ويؤكد انه اجراء مؤقت

بغداد /الزوراء:
كشيفت مصيدر يف وزارة الصحية
والبيئية ،عين اسيباب غليق العيادات
الطبيية الخاصية ،وفيميا اكيدت ان
االجراء مؤقت ملدة اسيبوعني ،حددت
ضوابيط السيفر مين واىل العيراق.
وقال املصيدر يف حدييث لي»الزوراء»:
ان السيبب الرئييس وراء اتخياذ قرار
غليق العييادات الطبيية الخاصة من
قبل اللجنية العليا للصحة والسيالمة
يرجيع اىل التجمعيات التيي تحدثهيا
تليك العييادات ،حيث هنياك اكتظاظ
باملراجعيني يف اغليب العييادات مميا
يسيهل عملية نقل العيدوى لفريوس
كورونيا بيني املواطنني.واضياف ،ان
اللجنية العليا اتخذت القيرار بناء عىل
مقيرح تقدميت بيه وزارة الصحية
والبيئية ،مؤكيدا ان االغالق سييكون
مؤقتيا مليدة اسبوعني.واشيار املصدر
اليذي فضل عدم الكشيف عن هويته،
اىل ان الوزارة شخصت اكثر من اصابة
بفيريوس كورونيا يف بعيض العيادات
الطبية  ،مما دفعها اىل تقديم املقرح،
مبينيا ان وزارة الصحية سيتلزم

العييادات الطبيية الخاصية بتطبييق
اجراءات السيالمة والوقاية خالل مدة
االغيالق عر تعقيم وتعفيري العيادات
وكذليك وضيع ضوابط لتحدييد اعداد
املراجعني ،من اجيل منع نقل العدوى
بني املراجعني.ويف سياق اخر ،اصدرت
وزارة الصحة والبيئة ،ضوابط جديدة
للسفر من واىل العراق.وبحسب وثيقة
رسيمية تلقت «الزوراء» نسخة منها:
ان الضوابط الجديدة تضمنت ما ييل:
 -1يتم فحص جميع الوافدين رسيريا
والفحيص الرسييع ويف حالية عيدم
وجود اعراض ونتيجة الفحص سالبة
فيتم اجراء الحجر املنزيل واخبار دائرة
الصحية املعنيية للمتابعية.ويف حالة
وجيود اعيراض فيريوس كورونيا او
نتيجية الفحص موجبية فيتم احالته
اىل املستشفى املعني التخاذ الالزم.
 -2السيماح للعراقيني بالسفر خارج
العيراق للجمييع مع التعهيد بالحجر
الصحي املنزيل عند العيودة بعد اجراء
الفحيص الرسيري واملختري يف املنفذ
الحدودي واتخاذ االجيراءات الصحية
الالزمة حسب النتائج.

 :االيرادات غري النفطية بإمكانها ان تؤمن للدولة امواال طائلة جدا

أميواالً كبرية جيدا ً إذا كانيت الحكومة
جيادة يف تجياوز األزمية االقتصادية ،
ومنهيا اسيتالم مباليغ النفيط املصدر
مين قبيل اإلقلييم  ،وتطبييق الحوكمة
االلكرونيية للمنافيذ الحدوديية الرية
والبحريية واملطارات يف عموم البالد بما
فيها منافيذ اإلقليم  ،وكذلك السييطرة
ومحاسيبة رشكات الهاتيف النقيال
واالنرنت واستحصال األموال املستحقة

عىل تليك اليركات ،فضال عن إنشياء
رشكية وطنية للهاتيف النقيال وإلغاء
العقيود مع الركات التيي تعمل حاليا
«.واضافيت ان « هنياك حليول رسيعة
قصرية االمد واخرى طويلة بعيدة االمد
 ،تتعلق بالسييطرة عىل ايرادات املوانئ
واملنافذ الحدودية ومزاد العملة اليومي
وعقيارات الدولية  ،وتفعييل شيبكة
االتصياالت الوطنيية وحيرص اييرادات

رخصية الهاتيف النقيال ميع جبايية
ايرادات الرضائيب وتحويلها اىل املوازنة
العامة  ،وكذلك اخضياع ايرادات منافذ
االقليم اىل سييطرة الحكومة االتحادية
 ،واعيادة تأهييل املصانيع واليركات
الوطنيية وانعياش القطياع الزراعيي ،
وتقلييل االعتمياد عيىل اسيترياد الغاز
والطاقة ومشتقات النفط «.واوضحت
ان « يتوجيب عيىل الحكومة ايقاف بيع

ميزاد العملة يف الوقيت الحارض ،كونها
أصبحت عملية لتهريب العملة الصعبة
خيارج البيالد» ،مبينية رضورة معرفة
املواد والبضائع التي يتم سيحب العملة
مين قبيل التجار لغيرض جلبهيا للبلد،
األمير الذي يوجيب احتسياب الرضيبة
عيىل البضائع واملواد التي سييتم جلبها
داخل البالد «.

تفاصيل ص2

بعد جتاوز االصابات الـ 67الفا والوفيات تقرتب من الثالثة االف

العراق يسجل  2741إصابة جديدة بكورونا هي االعلى منذ تفشي الوباء

التحالف الدولي يضرب أوكار
“داعش” يف طوز خرماتو

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني امس األربعاء،
عن تنفيذ طريان التحالف الدويل رضبات
جويية ضيد أوكار تنظييم “داعيش”
اإلرهابي شيمايل العراق.وذكرت يف بيان
صحفيي“ :وفيق معلوميات دقيقة نفذ
طيريان التحاليف الدويل رضبيات جوية
اسيتهدفت ثالثية كهوف تسيتخدم من

االقتصاد النيابية لـ

الصحة حتدد ضوابط السفر من واىل العراق

النيدوة املقامة عير اإلنرنت ”كنت عىل
اتصال مع مكتبه (تيدروس) بخصوص
أمير آخر وأبلغونيي أن لديه عدة لقاءات
دبلوماسيية الييوم نتيجية انسيحاب
الوالييات املتحدة“.وليم ييرد مكتيب
تيدروس عىل طلب للحصول عىل تعليق.
وأكيدت الوالييات املتحيدة الثالثياء أنها
سيتخرج من منظمة الصحة العاملية يف
السيادس مين يوليو تموز عيام .2021
واتهيم الرئيس األمريكيي دونالد ترامب
املنظمة بأنهيا أصبحت أداة يف يد الصني
أثناء جائحة كوفيد .-19وتنفي املنظمة
ذلك.

بغداد /الزوراء:
اعلنيت وزارة الصحية والبيئية ،اميس
االربعياء ،املوقيف الوبائيي اليوميي
لالصابيات املسيجلة لفيريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 2741اصابية جدييدة و 94حالة وفاة
وشيفاء  1627حالية ،حيددت دائرتيي

صحية الرصافية والكيرخ التوزييع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسيخة منه :انه تيم فحص ( ) 12807
نموذجيا يف كافية املختيرات املختصة
يف العيراق لييوم اميس ؛ وبذليك يكون
املجميوع اليكيل للنمياذج املفحوصية

املرور متنع قيادة الدراجة النارية يف
حال استقالهلا من شخصني

بغداد /الزوراء:
ً
متوعيدة
قيررت مديريية امليرور العامية،
املخالفني بحجيز الدراجة وفيرض غرامة
مالية قدرهيا  100أليف دينار.وقال إعالم
املديريية يف بيان  :إن “مديرية املرورالعامة
تصيدر بييان رقيم ( )6لسينة .”2020
وأوضحت ،أن البيان ينص عىل:
أوالً :يمنع منعا باتا قيادة الدراجة النارية
ذات العجلتيني يف حال اسيتقاللها من قبل
شخصني.
ثانييا :يعاقيب املخاليف بحجيز الدراجية
النارية ويتم فيرض غرامة مالية مقدارها
( )100اليف دينيار اسينادا ً الحيكام املادة
(/25ثانيا/أ).مين جانبه قال مدير املرور
العامة ،الليواء زهري الخفاجيي ،يف حديث
صحفي :إن “عملية استرياد عدد كبري من

الدراجات مخالف للضوابط ،اضافة اىل انها
غري مستوفية للروط القانونية” ،مشريا
إىل “صيدور قيرار يمنع ركوب شيخصني
عيىل دراجية واحيدة ،وسيتبارش مفيارز
املرور بالعميل به ومحاسيبة املخالفني”.
وأضياف أن “مديرية املرور قدمت مقرحا
يف وقت سيابق بتسيجيل الدراجات ومنح
صاحيب الدراجية رقم فحيص مؤقت مع
سينوية” ،مؤكدا “إعادة رفع املقرح مرة
اخرى لوضع آلية جديدة تضمن السييطرة
عيىل الكيم الهائيل مين الدراجات”.ولفت
الخفاجيي ،إىل أن “ميدة العمل بهذه اآللية
ليسيت بالقلييل يف ظيل عيدم االسيتجابة
الرسيعية من قبل املواطين” ،مؤكدا “عدم
القيدرة عىل وضيع اوقات محيددة لحركة
سري الدراجات”.

منيذ بداية تسيجيل امليرض يف العراق (
.) 637227واضافيت :ان مختراتهيا
سيجلت ليوم اميس (  )2741اصابة يف
العراق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة
 ،258بغداد  /الكرخ  ،363مدينة الطب
 ،206النجف االٔرشف  ،126السليمانية
 ، 284اربييل  ،186دهيوك  ،25كربيالء

 ،125كركيوك  ،117ديياىل  ،60واسيط
 ، 144البيرصة  ،254ميسيان  ،90بابل
 ،43الديوانيية  ،126ذي قيار ،113
االٔنبار  ،26املثنى  ،46نينوى  ،15صالح
الدين .134واشارت اىل ان عدد الشفاء:
 1627حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة
 ،213بغداد الكيرخ  ، 227النجف 106

 ،السيليمانية  ،10اربيل  ، 65دهوك 4
 ،كربيالء  ، 64كركيوك  ، 52ديياىل 78
 ،واسيط  ، 159البيرصة  ،88ميسيان
 ، 130بابيل  ، 58الديوانيية  ، 125ذي
قار  ،130االنبار  ،16املثنى  ، 50نينوى
 ، 10صالح الدين .42

تفاصيل ص2

جونسون يرفض االعتذار وحيمل نفسه مسؤولية
استجابة احلكومة لكورونا

لندن /متابعة الزوراء:
اكيد رئييس اليوزراء الريطانيي ،بوريس جونسيون ،إنه
يتحمل املسيؤولية الكاملة عن اسيتجابة الحكومة لتفيش
جائحة فريوس كورونا.ونفى جونسون أن يكون قد حاول
إلقاء اللوم عىل العاملني يف قطاع الرعاية الصحية يف انتشار
عيدوى كوفيد.-19وتعيرض جونسيون النتقادات بسيبب
قوليه إن بعيض دور الرعايية لم تتبع اإلجيراءات للحد من
الوفييات باملرض ،وطلب منه زعييم حزب العمال املعارض

كري سيتارمر مرارا االعتذار .لكن رئييس الوزراء لم يعتذر.
وقال جونسيون ،أمام الرملان“ :آخير ما أريد القيام به هو
إلقاء اللوم عىل العاملني بالرعاية الصحية فيما حدث أو أن
يتصور أي منهم أنني ألقي اللوم عليهم”.وأضاف“ :عندما
يتعليق األمير بتحمل املسيؤولية ،فأنيا أتحمل املسيؤولية
الكاملية عميا حدث .ما لم يكين معروفا للجمييع يف بداية
التفييش أن الفيريوس ينتقل مين أشيخاص ال يعانون من
أعراض لغريهم ولذلك غرينا اإلرشادات والتوجيهات”.

غوتريس :الصراع اللييب دخل مرحلة غري مسبوقة بسبب التدخل اخلارجي

نيويورك /متابعة الزوراء:
ندد األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو
غوتريييس بي”تدخيل خارجيي بليغ
مسيتويات غيري مسيبوقة” يف ليبيا،
مع “تسيليم معيدات متطيورة وعدد

املرتزقة املشاركني يف املعارك”.وأعرب
غوتريييس خيالل مؤتمير وزاري عر
الفيديو ملجليس األمن عين قلقه إزاء
حشد قوات عسكرية يف محيط مدينة
رست ،الواقعية بيني طرابلس (غرب)

وبنغيازي (رشق).وقيال غوتيريس
إن “ مناقشياتنا الحاليية تركيز عيىل
رضورة رحيل املرتزقة من ليبيا” وإنه
يجب وقيف التصعيد يف ليبيا والذهاب
للحوار.

كورونا حيقق توسعا يف العامل وعدد مصابيه يبلغ حنو  12مليونا

بغداد /متابعة الزوراء:
يستمر فريوس كورونا بالتوسع يف العالم دون هوادة
مصيبا أمثر من  11,965,661إنسانا ،تويف منهم أكثر
من  546,988شيخصاً ،فيما بلغ عدد املتعافني عامليا ً
 6,913,793شيخصاً.وعربيا تجياوز عيدد اإلصابات
املعلنية ،أمس األربعياء 709,497 ،إصابة (باسيتثناء
أرقيام األرايض الفلسيطينية املحتلة املعلنية من قبل
االحتيالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّيجل من بينهيا ما يزيد عىل
 11,985وفياة ،فيميا بليغ عيدد املتعافيني أكثير من
 488,251متعافياً.وتحافيظ السيعودية عيىل املرتبة

ً
عربييا يف عيدد املصابني بيي 217,108مصابني،
األوىل
تيويف منهم  ،2017وتعياىف  ،154,839تليها قطر التي
أحصت إصابة  100,945شخصا ،ووفاة  ،134وتعايف
 94,903أشيخاص ،ثيم مرص التي أحصيت 77,279
إصابة ،والتيي تتصدر عيدد الوفيات عربييا ً بي3489
ً
فضيال عن تعيايف  21,718شيخصاً .وبلغ عدد
وفياة،
املصابيني يف اإلمارات  ،52,600تويف منهم  326وتعاىف
 .41,714وأحصيت الكوييت  51,245إصابية و377
وفاة وتعايف  41,515شخصاً.

تفاصيل ص2

ترامب :سنقطع التمويل عن املدارس اليت
ال تفتح أبوابها يف اخلريف
واشنطن /متابعة الزوراء:
هدد الرئيس األمريكيي دونالد ترامب ،بقطع
التموييل الفدرايل عن امليدارس التي لن تمتثل
لقرار فتيح أبوابها يف الخريف املقبل.وكتب يف
تغريدة عىل “تويير”“ :يعتقد الديمقراطيون
أن األمير سييكون صعبا عليهم سياسييا ،يف

حال فتحيت املدارس األمريكية قبل انتخابات
نوفمير املقبيل ،لكنهيا مهمية لألطفيال
والعائالت”.وأضياف“ :قد نقطع التمويل عن
تلك املدارس إذا لم تفتح أبوابها!” ،مشيريا إىل
إعادة فتح املدارس يف بعيض الدول األوروبية
دون مشاكل.
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صاحل يؤكد ضرورة وقف االنتهاكات
العسكرية الرتكية على األراضي العراقية
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية برهم
صالح ،رضورة وقف االنتهاكات
العسكرية الرتكية عىل األرايض
العراقية ،معترا ً اياها تجاوزا عىل
السيادة العراقية.
وقالت رئاسة الجمهورية يف بيان
 :إن «رئيس الجمهورية برهم
صالح استقبل يف قرص بغداد ،امس
األربعاء ،عددا ً من سفراء الدول
العربية ،وجرى ،خالل اللقاء ،بحث
سبل تعزيز العالقات مع الدول
العربية وتوسيع آفاق التعاون
ّ
البناء يف مختلف املجاالت بما
يضمن تحقيق املصالح املتبادلة».
وأكد رئيس الجمهورية أن «الدولة
العراقية املقتدرة ذات السيادة هي
املرشوع الوطني الذي سيحفظ
للعراق أمنه وسلمه املجتمعي»،
مشريا ً إىل أن استقرار العراق يعد
ركيزة أساسية من ركائز االستقرار
اإلقليمي».
وشدد صالح عىل أن «العراق دولة
لها قوتها وتأثريها يف محيطها
اإلقليمي والدويل ويجب عىل
الجميع احرتام سيادتها ،وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية من
أجل بناء عالقات متطورة مبنية
عىل التفاهم املشرتك بشأن العديد
من القضايا الراهنة» ،مؤكدا ً
«أهمية دعم مسارات الحلول
السلمية ملعالجة األزمات والتوترات

يف املنطقة بما يرسخ األمن
واالستقرار لجميع الدول ،مشريا ً
إىل أن العراق ال يمكن أن يكون
جزء من سياسة املحاور ،كما أنه
حريص عىل عمقه العربي انطالقا ً
من امتداده التأريخي ودوره
املحوري ،وسعيه الجاد إليجاد
بيئة آمنة تلتقي وتشرتك يف تحقيق
املصالح واألهداف املشرتكة التي
تحقق التقدم والتطور واالزدهار
االقتصادي لشعوبنا».
ولفت صالح اىل «رضورة وقف
االنتهاكات العسكرية الرتكية
عىل األرايض العراقية» ،عادا ً إياها
«تجاوزا عىل السيادة العراقية وأمن
املنطقة» ،مشيدا ً ب�»موقف الدول

الشقيقة وجامعة الدول العربية
املساند للعراق تجاه استمرار
الخروقات الرتكية ،ودعمهم ألمنه
واستقراره».
وأكد «رضورة العمل والتنسيق
املشرتك من أجل إيجاد الحلول
للمشاكل الحدودية بني البلدين
بالطرق الدبلوماسية وعر الحوار
الجاد والتعاون املشرتك.
بدورهم عر سفراء الدول العربية
عن «دعمهم لجهود العراق يف حماية
سيادته وأراضيه من أي تدخالت
خارجية» ،مؤكدين «حرص بلدانهم
عىل توطيد العالقات ،وتوسيع آفاق
التعاون والتنسيق حيال العديد من
املواضيع ذات االهتمام املشرتك».

الكاظمي يوجه باالسراع يف امتام التحقيق جبرمية اغتيال اهلامشي

جملس االمن الوطين يؤكد فرض الغرامات
على املخالفني إلجراءات احلظر الصحي
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،امس االربعاء ،االجهزة
املعنية باالرساع يف اتمام التحقيق
بجريمة اغتيال الدكتور هشام
الهاشمي ،وفيما اكد املجلس الوزاري
لالمن الوطني فرض الغرامات عىل
املخالفني إلجراءات الحظر الصحي.
وقال املكتب االعالمي لرئيس مجلس
الوزراء يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن « رئيس مجلس
الوزراء ،القائد العام للقوات املسلحة،
مصطفى الكاظمي ترأس  ،اجتماع
املجلس الوزاري لألمن الوطني»،
الفتا اىل انه «يف بداية االجتماع وجّ ه
املجلس بالغ تعازيه باستشهاد،

الدكتور هشام الهاشمي ،وق ّدم
مواساته اىل عائلة الفقيد وذويه
ومحبيه».
وشدد رئيس مجلس الوزراء وفقا
للبيان« ،عىل تأكيد تنفيذ توجيهاته
اىل األجهزة املعنية باإلرساع يف
إتمام التحقيق بهذه الجريمة
النكراء ،ورفع النتائج ،وتقديم
الجناة اىل عدالة القضاء» ،مؤكدا إننا
«مصممون بعزم ال يلني عىل مالحقة
الجناة ،وأن ال تمر هذه الجريمة
الجبانة بال عقاب ،وإن سيادة
القانون سيكون لها دائما ً الصوت
األعىل واألخري».
وتابع البيان أن «املجلس الوزاري
لألمن الوطني أكد عىل أجهزة وزارة

الداخلية والقوات األمنية املاسكة
لألرض بأن تواصل تطبيق ساعات
حظر التجوال بمنتهى االنضباط
وااللتزام ،وأن تتعامل بجدية وحسم
يف تطبيق قرارات الحظر الصحي،
فضالً عن محاسبة املخالفني
واملتسببني بخرق التعليمات ،فضال
عن تنفيذ املقررات السابقة بفرض
الغرامات عىل املخالفني إلجراءات
الحظر الصحي ،والتأكيد عىل
إغالق كل ماله عالقة بتجمّعات
األفراد املخالفة لرشوط مجابهة
جائحة كورونا ،بما يف ذلك القاعات
الرياضية ،واألماكن الرتفيهية،
والنوادي واملقاهي واملطاعم واملحال
التجارية الكبرية».

الكعيب يؤكد اهمية استمرار دعم عمل شبكة االعالم
العراقي وابعاد التدخالت السياسية عنها
بغداد/نينا:
اكد نائب رئيس مجلس النواب
حسن كريم الكعبي اهمية استمرار
دعم عمل شبكة االعالم العراقي
وابعاد التدخالت السياسية عنها .
وقال الكعبي خالل لقائه ر ٔييس
واعضاء مجلس امناء شبكة االعالم
العراقي  ،بحضور ر ٔييس لجنة
االتصاالت و االعالم ور ٔييس لجنة
االمن والدفاع ،وعدد من النواب»:
ان الدولة بسلطاتها وم ٔوسساتها
الدستورية تقع عىل عاتقها ادامة

دعم واستقاللية وحيادية عمل
شبكة االعالم العراقي وابعاد كل
التدخالت السياسية عنها «.
ودعا  ،حسب بيان ملكتبه االعالمي
 ،اىل  »:عدم التدخل بقرارات
مجلس االمناء التي تنسجم مع
قانون شبكة االعالم العراقي  ،بما
يعزز دور الشبكة ويمكنها من
اداء مهامها عىل اكمل وجه خالل
التحديات الكبرية الراهنة التي
تواجه البالد «.
وعقد الكعبي مع مجلس االمناء

اجتماعا موسعا لبحث عدد من
الرامج والر ٔوى الهادفة اىل تطوير
عمل الشبكة بكافة مفاصلها
 ،وتذليل جميع الصعوبات و
التحديات التي تواجه عمل مجلس
امناء وكوادر شبكة االعالم ،
مشددا عىل  »:اهمية استمرار دعم
السلطتني الترشيعية والتنفيذية
لعمل امل ٔوسسة وادامة التعاون
والتواصل الوثيق مع كافة م ٔوسسات
الدولة للوصول اىل تنفيذ الخطط
والسرتاتيجيات املرسومة «.
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بعد جتاوز االصابات الـ 67الفا والوفيات تقرتب من الثالثة االف

العراق يسجل  2741إصابة جديدة بكورونا هي االعلى
منذ تفشي الوباء
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء،
املوقف الوبائي اليومي لالصابات املسجلة
لفريوس كورونا املستجد يف العراق ،وفيما
اكدت تس�جيل  2741اصاب�ة جديدة و94
حال�ة وفاة وش�فاء  1627حال�ة ،حددت
دائرتي صح�ة الرصافة والك�رخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة من�ه :انه ت�م فح�ص ( ) 12807
نموذج�ا يف كاف�ة املخت�رات املختص�ة يف
العراق ليوم ام�س ؛ وبذلك يكون املجموع
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية تسجيل
املرض يف العراق ( .) 637227
واضافت :ان مختراتها سجلت ليوم امس
(  )2741اصاب�ة يف العراق موزعة كالتايل:
بغ�داد  /الرصاف�ة  ،258بغ�داد  /الكرخ
 ،363مدينة الط�ب  ،206النجف االٔرشف
 ،126السليمانية  ، 284اربيل  ،186دهوك
 ،25كرب�الء  ،125كرك�وك  ،117دياىل ،60
واس�ط  ، 144البرصة  ،254ميس�ان ،90
باب�ل  ،43الديواني�ة  ،126ذي ق�ار ،113
االٔنب�ار  ،26املثن�ى  ،46نينوى  ،15صالح
الدين .134
واشارت اىل ان عدد الشفاء 1627 :حالة،
وكما ي�يل :بغ�داد الرصاف�ة  ،213بغداد
الك�رخ  ، 227النج�ف  ، 106الس�ليمانية
 ،10اربي�ل  ، 65ده�وك  ، 4كرب�الء ، 64
كرك�وك  ، 52دي�اىل  ، 78واس�ط ، 159
الب�رصة  ،88ميس�ان  ، 130باب�ل ، 58
الديوانية  ، 125ذي قار  ،130االنبار ،16
املثنى  ، 50نينوى  ، 10صالح الدين .42
وتابع�ت :ان الوفيات  94حالة وكما ييل :
بغداد الرصافة  ،25بغداد الكرخ  ،9النجف
 ،3الس�ليمانية  ،7اربي�ل  ، 1كرب�الء ،2
كرك�وك  ، 7دياىل  ،1البرصة  ،11ميس�ان
 ،6باب�ل  ، 3الديواني�ة  ، 1ذي ق�ار ، 11
االنب�ار  ، 3املثن�ى  ، 1ص�الح الدي�ن ، 3
مبينة ان مجموع االصابات  ،67442 :اما
مجموع ح�االت الش�فاء  ،37879 :بينما
الراقدين الكيل ،26784 :يف حني الراقدين يف
العناي�ة املركزة ،403 :ومجموع الوفيات:
.2779
م�ن جهته ،اعل�ن مدير عام صح�ة بغداد

توقعت امكانية جتاوز االزمة املالية الراهنة عرب تعظيم ايرادات اخلزينة العامة

االقتصاد النيابية لـ  :االيرادات غري النفطية بإمكانها
ان تؤمن للدولة امواال طائلة جدا
الزوراء  /خاص:
توقعت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ،امكانية تجاوز
االزمة املالية واالقتصادية الراهنة باالعتماد عىل موارد غري
نفطية لتعظيم ايرادات الخزينة العامة للدولة .
وقال�ت عضو اللجنة النائ�ب ندى جودت ل�”ال�زوراء “ ،ان
“هناك م�وارد نفطية واخرى غري نفطي�ة بإمكانها أن تدر
ع�ىل الخزينة أم�واالً كبرية جدا ً إذا كان�ت الحكومة جادة يف
تج�اوز األزم�ة االقتصادي�ة  ،ومنها اس�تالم مبالغ النفط
املصدر م�ن قبل اإلقلي�م  ،وتطبي�ق الحوكم�ة االلكرتونية
للمنافذ الحدودية الرية والبحرية واملطارات يف عموم البالد
بما فيها منافذ اإلقليم  ،وكذلك السيطرة ومحاسبة رشكات
الهاتف النقال واالنرتنت واستحصال األموال املستحقة عىل
تلك الرشكات ،فضال عن إنشاء رشكة وطنية للهاتف النقال
وإلغاء العقود مع الرشكات التي تعمل حاليا “.
واضاف�ت ان “ هن�اك حل�ول رسيعة قص�رية االمد واخرى
طويلة بعيدة االمد  ،تتعلق بالس�يطرة ع�ىل ايرادات املوانئ
واملناف�ذ الحدودية ومزاد العملة اليوم�ي وعقارات الدولة ،

يف رسالة وجهها إىل نظرائه األوروبيني

العراق يعرتض على تصنيفه اوربيا بقائمة الدول
عالية املخاطر
بغداد /الزوراء:
وجه وزير الخارجية فؤاد حسني ،رسالة إىل
نظرائه األوروبيني يحثهم فيها عىل رفض قرار
مفوضية االتحاد األوروبي إدراج العراق ضمن
قائمة الدول عالية املخاطر بشأن «غسيل األموال
وتمويل اإلرهاب».وعر وزير الخارجيّة فؤاد
حسني يف رسالة بعثها إىل نظرائه وزراء دول
األوروبي بحسب بيان للوزارة :عن خيبة
االتحاد
ّ
األوروبي
أمل العراق إزاء قرار مُ فوّضيّة االتحاد
ّ
إدراج العراق يف القائمة املُ ّ
نقحة للدول عالية
املخاطر بشأن غسيل األموال ،وتمويل اإلرهاب.
حقق تق ُّدما ً كبريا ً
وقال وزير الخارجيّة ان العراق ّ
أ ّدى يف عام  ٢٠١٩إىل شطبه من القائمة العامليّة
لفرقة العمل املعنيّة باإلجراءات املاليّة الدوليّة
أوجه ُق ُ
ُ
صور
( )FATFللبلدان التي ُتعاني من
سرتاتيجي يف عمليّات مكافحة غسل األموال،
ّ
وتمويل اإلرهاب.مشريا إىل ّ
أن العراق اتخذ ِع ّدة
القانوني؛ ممّا أ ّدى إىل زيادة
تدابري لتعزيز إطاره
ّ
ّ
وأن العراق شار ََك بشكل
التعاون مع نظرائه،
كامل ،وعمل من كثب مع اللجنة منذ اعتماده
الالئحة السابقة املُفوَّضة من قبل مُ فوّضيّة
األوروبي  ٢٠١٦/١٦٧٥يف عام .٢٠١٦
االتحاد
ّ
وابدى الوزير استغرابه ملا ق َّدمته اللجنة من ترير
لقرارها بشأن العراق ،وأفصح بالقول :السلطات
املُ
ّ
ختصة لدينا كانت تعمل عن كثب عىل مدار
العامني املاضيني لتوفري املعلومات الروريّة

وذات الصلة من خالل القنوات الرسميّة بشأن
األوروبي ملكافحة غسل
تلبية مُ تطلّبات االتحاد
ّ
ّ
َّ
األموال ،وتمويل اإلرهاب.وأكد الوزير أن العراق
استوىف املعايري التي وضعتها مجموعة العمل
املايلّ ( ،)FATFواملعايري املنصوص عليها يف توجيه
األوروبي ذي الصلة  ،٢٠١٥/٨٤٩وعالج
االتحاد
ّ
أوجه ُ
الق ُ
ُ
صور والثغرات التي أبرزتها
جميع
َّ
يتلق ّ
سلبي من الهيئة حتى
أي ر ّد
املُفوّضيّة ،ولم
ّ
اعتماد الالئحة املذكورة يف  ٧أيار.
وطالب الوزير املُفوّضيّة بالشفافيّة ،ورضورة
االستماع إىل ما أبداه العراق من التزام واضح
باملعايري ذات الصلة بمكافحة غسيل األموال
وتمويل اإلرهاب.
أن العراق ّ
واكد ّ
نفذ عىل م ّر السنني قوانني
وإجراءات مُ همّة؛ بهدف مكافحة غسل األموال،
وتمويل اإلرهاب ،وتخفيف املخاطر املرتبطة بها ،
مشريا اىل ان تقرير مجموعة العمل املايلّ ()FATF
اكد ّ
أن اإلجراءات الوقائيّة ملكافحة غسل األموال
ومكافحة تمويل اإلرهاب ( )AML / CFTيف
العراق قويّة وراسخة.
وحذر « من ّ
أن قرار املُفوّضيّة إذا لم يرفضه
األوروبي سيكون له تأثري
االتحاد
مجلس
ّ
واجتماعي ضا ّر عىل العراق ،وسي ّ
ّ
ُؤثر
اقتصادي
ّ
األوروبي
يف التعاون مع الدول األعضاء يف االتحاد
ّ
بموجب اتفاقيّة الرشاكة والتعاون بني العراق
األوروبي.
واالتحاد
ّ

الرصاف�ة الدكت�ور عبد الغني الس�اعدي،
تس�جيل  258اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس
كورون�ا بينه�ا  73اصاب�ة خ�الل حمالت
الرصد الوبائي الفعال.
وق�ال الس�اعدي يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة منه :ان “صحة الرصافة س�جلت
 258اصابة جديدة اليوم بفريوس كورونا
موزع�ة كالت�ايل 73:حال�ة خ�الل حمالت
الرصد الوبائي الفعال للقطاعات الصحية:
قط�اع الصدر  20حال�ة  /قطاع النهروان
 23حال�ة  /قط�اع املدائ�ن  10ح�االت /
قط�اع البلدي�ات االول  7ح�االت  /قطاع
الرصاف�ة  3ح�االت  /قط�اع االعظمية 6
حاالت  /قطاع بغداد الجديدة  4حاالت .
واش�ار اىل ان  185حالة خالل مراجعتهم
للمؤسس�ات الصحية  :مدين�ة الصدر 37
حالة ضمن محالت ,546 ,536 ,455 ,530
 ,521 ,555 ,547قط�اع  /20الزعفرانية
 45حال�ة محل�ة ,961 ,964 ,958 ,951
 ,952 ,957 .953 ,950 ,966املعس�كر,
التج�اوزات ,الزراع�ي  /الك�رخ ال�دورة
 3ح�االت الزراع�ي  /ش�ارع فلس�طني 8
ح�االت محل�ة  /503 ,508 ,505االم�ني
 7ح�االت محل�ة ,735 ,737 ,741 ,731
سعيدة  /التاجي حالة واحدة  /الطالبية
حال�ة واحدة محل�ة  /321بغداد الجديدة
 4ح�االت محل�ة  /711 ,741 ,724جرس
دي�اىل  13حال�ة الزراع�ي ,ح�ي الرياض,

مجم�ع االحس�ان / ,س�بع اب�كار حالة
واحدة محلة  /332املعامل حالة واحدة /
املش�تل  3حاالت محلة /751 ,709 ,751
بوب الشام حالة واحدة محلة  /361سبع
قص�ور حالة واحدة /الش�عب  10حاالت
محلة  ,357 ,325 ,315الزراعي ,الديوان,
حي اور ,كم�رية /الكرادة  6حاالت محلة
 /919 ,906 ,907ح�ي القاه�رة حال�ة
واحدة محل�ة  /309الراش�دية حالتني /
محافظة الديوانية حالة واحدة  /العبيدي
 3ح�االت محل�ة  / ,754 ,737الك�رخ
الحرية حالة واحدة قرب جامع الرحمن/
الغدي�ر حالت�ني  /ح�ي اكد حال�ة واحدة
محل�ة  /772الفضيلية حالة واحدة قرب
املس�توصف  /االعظمية  7ح�االت محلة
 /310 , ,324 ,302 ,318الحس�ينية 6
ح�االت محل�ة ,209 ,216 ,222 ,221
 /ح�ي الوح�دة حال�ة واح�دة الزراع�ي
 /الك�رخ ابو دش�ري حالة واح�دة  /حي
الزه�راء حال�ة واحدة  /بس�ماية حالتني
 /محافظة ذي قار حالتني حي التضحية
 /باب الش�يخ حالة واح�دة محلة /113
البلديات  3حاالت محلة  / ,746 ,728حي
املعلمني حالة واح�دة محلة  /751الكرخ
ح�ي الجامعة حال�ة واح�دة محلة /631
النه�روان  5ح�االت محل�ة الزراعي وحي
الوحدة وقرب مركز الرشطة .
واض�اف :انه “تم نقل جمي�ع املصابني اىل

الحج�ر الصحي لتلقي الع�الج فيما نقلت
الح�االت الحرج�ة منه�ا العناي�ة املركزة
االنع�اش الرئ�وي” ،مبين�ا ان “الع�دد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل  10772تويف
منه�م  669فيما اكتس�ب الش�فاء 7330
ومتبقي قيد العالج  2773حالة “.
ودع�ا الس�اعدي اىل “تطبي�ق الق�رارات
الصادرة بمحاس�بة املخرتق�ني لإلجراءات
الوقائية وعدم االلتزام بالتباعد االجتماعي
واجراءات السالمة”.
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائ�ي لها مع اع�داد و عناوين الحاالت
املش�خصة يف مختراتها بم�رض فريوس
كورونا املستجد لغاية الساعة العارشة من
ليلة الثالثاء واملعلن عنها امس االربعاء.
وذكرت الدجائرة يف بي�ان تلقت “الزوراء”
نسخة منه :ان االصابات توزعت كما ييل:
أبو غريب  ،١٨أبو دش�ري  ،١٠االس�كان
 ،٢االع�الم  ،٣البي�اع  ،٢١التاج�ي ،٢
التاجي�ات  ،١ال�رتاث  ،٣الحارثي�ة ،٥
الحري�ة  ،٣١الخطي�ب  ،٨ال�دورة ،٣٠
الدولعي  ،٤الرحمانية  ،٥الس�يدية ،٤
الش�الجية  ،١الرشط�ة الخامس�ة ،٤
الرشطة الرابعة  ،1الشعلة  ،١٥الصالحية
 ،٤الطارمي�ة  ،١٩الطوبجي  ،٨العامرية
 ،٢العطيفية  ،٢الغزالية  ،١٥القادس�ية
 ،٤الكاظمي�ة  ،١٩الك�رخ  ،٤املحمودية
 ،١٩املعال�ف  ،٢املنصور  ،٢الريموك ،٥
اليوس�فية  ،٢جك�وك  ،١ح�ي الجامعة
 ،٨ح�ي الجه�اد  ،١٣حي الخ�راء ،٢
ح�ي العام�ل  ،٣٩حي العدل  ،٥ش�ارع
حيفا  ،١س�جن الكرخ  ،٣س�كنة جانب
الرصافة .١٦
واضافت :ان الوفيات :وفاة٦٦/سنة/ذكر/
الكاظمية/محل�ة ، ٤٢٧وفاة٤٧/س�نة/
انثى/الدورة/محلة ، ٨٣٨وفاة٥٥/سنة/
ذكر/الحرية /محلة  ، ٤٢٩وفاة٥٦/سنة/
ذكر/الغزالية/محلة، ٦٦٥وفاة٦٠/سنة/
ذكر/املحمودية/اللطيفية/ح�ي الزهور ،
وفاة٥٩/سنة/ذكر/الجعيفر/محلة٢٠٦
 ،وفاة٥١/سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٢٨
 ،وفاة٤٦/س�نة/ذكر/الدورة/محلة٨٣٦
وفاة٧٣/س�نة/ذكر/العطيفية/
،
محلة.٤٠٣

وتفعيل ش�بكة االتصاالت الوطني�ة وحرص ايرادات رخصة
الهات�ف النقال مع جباي�ة ايرادات الرائ�ب وتحويلها اىل
املوازن�ة العام�ة  ،وكذل�ك اخض�اع اي�رادات مناف�ذ االقليم
اىل س�يطرة الحكوم�ة االتحادي�ة  ،واعادة تأهي�ل املصانع
وال�رشكات الوطني�ة وانع�اش القط�اع الزراع�ي  ،وتقليل
االعتماد عىل استرياد الغاز والطاقة ومشتقات النفط “.
واوضح�ت ان “ يتوج�ب ع�ىل الحكوم�ة ايق�اف بي�ع
م�زاد العملة يف الوقت الح�ارض ،كونها أصبحت عملية
لتهري�ب العملة الصعبة خارج الب�الد” ،مبينة رضورة
معرفة املواد والبضائع التي يتم س�حب العملة من قبل
التجار لغرض جلبها للبلد ،األمر الذي يوجب احتس�اب
الريب�ة عىل البضائع واملواد التي س�يتم جلبها داخل
البالد “.
باملقاب�ل اقرتح�ت اللجنة املالي�ة النيابي�ة مجموعة حلول
رسيعة لتعظيم االيرادات وتخفيض معدل العجز يف املوازنة
العام�ة لع�ام  ، 2020التي ماتزال لم تقر حت�ى االن  ،وذلك
ع�ىل ضوء أس�عار النف�ط العامالي�ة وق�درة الحكومة عىل

تنويع االيرادات ومكافحة الفساد .
وق�ال عضو اللجن�ة النائب حنني القدو يف ترصيح س�ابق
ل��” ال�زوراء “ ،ان “املوازن�ة العامة تواج�ه تحديات كرى
م�ا لم تض�ع الحكوم�ة مخرج�ات حقيقية لالزم�ة املالية
واالقتصادية الراهنة “ ،مش�ريا اىل أن “السيطرة عىل املنافذ
الحدودي�ة ،فضالً ع�ن جباية اجور الكهرب�اء واملاء  ،يمكن
أن يدع�م املوازن�ة ويخف�ف من مع�دل العج�ز  ،الن العراق
يخرس مبالغ كبرية بس�بب عدم الس�يطرة عىل ايرادات تلك
املنافذ”.
واضاف ان “ عجز املوازنة هو ارقام تخمينية وليست أرقاما ً
حقيقي�ة  ،وباإلمكان تغطية عج�ز املوازنة او التقليل منها
من خالل ايجاد مصادر تمويل داخيل للمشاريع املهمة “ ،
مبينا أن “ هناك نحو  162مرشوعا ً عمالقا متوقفا ً بس�بب
عدم وجود الرقابة املالية الالزمة عىل املقاولني املتعاقدين”.
واوض�ح ان “ اللجن�ة النيابي�ة بص�دد إيج�اد مخرج�ات
للمش�اريع املتلكئة ودعم ملف البطاق�ة التموينية وضمان
ديمومة رواتب املتقاعدين واملوظفني “.

بعد ان اودى حبياة اكثر من نصف مليون انسان

كورونا حيقق توسعا يف العامل وعدد مصابيه يبلغ حنو  12مليونا

بغداد /متابعة الزوراء:
يس�تمر فريوس كورونا بالتوسع يف العالم
دون هوادة مصيبا أمثر من 11,965,661
إنس�انا ،ت�ويف منه�م أكثر م�ن 546,988
ش�خصاً ،فيم�ا بلغ ع�دد املتعاف�ني عامليا ً
 6,913,793شخصا ً.
وعربيا تجاوز عدد اإلصابات املعلنة ،أمس
األربع�اء 709,497 ،إصاب�ة (باس�تثناء
أرقام األرايض الفلس�طينية املحتلة املعلنة
من قبل االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّ�جل من
بينها ما يزيد عىل  11,985وفاة ،فيما بلغ
عدد املتعافني أكثر من  488,251متعافيا ً.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربيا ً
يف عدد املصابني ب� 217,108مصابني ،تويف
منهم  ،2017وتعاىف  ،154,839تليها قطر
الت�ي أحص�ت إصابة  100,945ش�خصا،
ووفاة  ،134وتعايف  94,903أش�خاص ،ثم
مرص الت�ي أحصت  77,279إصابة ،والتي
تتص�در عدد الوفيات عربيا ً ب� 3489وفاة،
فضالً عن تعايف  21,718شخصا ً.
وبلغ ع�دد املصابني يف اإلم�ارات ،52,600
تويف منهم  326وتعاىف  .41,714وأحصت
الكوي�ت  51,245إصاب�ة و 377وف�اة
وتعايف  41,515ش�خصاً .وسجلت سلطنة
ُعمان  48,997إصاب�ة و 224وفاة وتعايف
 31,000شخص .وأكدت البحرين تسجيل

 30,321إصابة و 98وفاة وتعايف 25,570
شخصا ً.
وأعلنت الجزائر تس�جيل  16,879إصابة،
م�ن بينه�ا  968وف�اة ،وتع�ايف 12,094
شخصاً .وأحىص املغرب  14,607إصابات
و 240وف�اة وتع�ايف  10,639ش�خصاً،
وسجل الس�ودان  9,997إصابة و 622من
الوفي�ات وتع�ايف  5034ش�خصاً .وأكدت
جيبوتي تس�جيل  4878إصابة و 55وفاة
وتعايف  4621ش�خصاً ،ورصدت موريتانيا
 5024إصاب�ة و 135وف�اة وتع�ايف 1944
شخصاً.
وأك�دت فلس�طني  4458إصابة و 23وفاة
وتع�ايف  668ش�خصاً ،وأح�ىص الصومال
 3015إصاب�ة و 92وف�اة وتع�ايف 1096
ش�خصاً ،وأعل�ن لبن�ان تس�جيل1907
إصابات و 36وفاة وتعايف  1348ش�خصاً،
ورص�د اليم�ن 1297إصاب�ة و 348وف�اة
وتعايف  591شخصاً .وأعلنت تونس 1205
إصابات و 50وفاة وتعايف  1049ش�خصاً،
فيم�ا أح�ىص األردن  1169إصاب�ة و10
وفيات وتعايف  969شخصا ً.
ورص�دت ليبي�ا  1182إصاب�ة و 35وف�اة
وتعايف  295شخصاً ،وسجلت سورية 372
إصاب�ة ،منها  14وفيات وتعايف  .126فيما
أعلنت ج�زر القم�ر تس�جيل  311إصابة

بف�ريوس كورونا و 7وفي�ات وتعايف 266
شخصا ً.
ويف إيران رف�ع تصاعد بلغت الوفيات أكثر
من  12ألفاً ،بعد تسجيل  153وفاة جديدة
خالل الساعات ال� 24املاضية ،ليبلغ العدد
اإلجم�ايل للوفي�ات  12ألفا ً و 84ش�خصاً،
بحس�ب املتحدث�ة باس�م وزارة الصح�ة
اإليرانية ،سيما سادات الري.
وأعلن�ت الري أيضا ً تس�جيل  2691إصابة
جدي�دة بكورونا خالل الس�اعات األخرية،
مش�رية إىل ارتف�اع حصيل�ة املصاب�ني إىل
 248ألف�ا ً و ،379م�ن بينهم  3309حاالت
حرجة.
دولي�ا أعلن�ت الحكومة األس�رتالية ،أمس
األربعاء ،عزل والي�ة فيكتوريا ،يف محاولة
الحت�واء تفيش فريوس كورون�ا ،يف الوقت
الذي تس�تعد في�ه مدينة ملب�ورن إلعالن
اإلغ�الق للم�رة الثاني�ة ،بعد ع�ودة تفيش
امل�رض يف األماكن التي نجحت يف البداية يف
السيطرة عليه.
ويعد فشل ملبورن يف كبح جماح الفريوس
يف األس�ابيع الثالثة املاضية ،تجربة وبائية
مختلف�ة تماما ً عن أجزاء أخرى من البالد،
الت�ي نجح�ت بش�كل كام�ل يف مكافح�ة
الف�ريوس وتراج�ع اإلصابات فيه�ا إىل ما
دون العرشة.

ويف رصبيا ،اندلعت الفوىض ،يف الوقت الذي
خاض فيه آالف املتظاهرين ،مواجهات مع
الرشطة وحاول�وا اقتحام مبنى الرملان يف
بلغ�راد ،أمس الثالثاء ,عقب إعالن الرئيس
إعادة فرض اإلغالق.
ووصف الرئيس ألكسندر فوتشيتش ،وضع
الفريوس يف بلغراد بأنه “مقلق” و”حرج”،
حيث اقرتبت مستشفيات املدينة من بلوغ
طاقتها االس�تيعابية القصوى ،بعد إعالن
مس�ؤويل الصحة عن أعىل عدد للوفيات يف
ي�وم واحد ،بل�غ  13حالة ،وتس�جيل 299
إصابة جديدة بكوفيد.-19
ويف الصني ،حيث ظه�ر الوباء أواخر العام
املايض ،ت ّم تس�جيل س�بع ح�االت جديدة
بالفريوس ،فقط أم�س األربعاء ،جميعها
كانت قادمة من خ�ارج البالد .لكن كوريا
الجنوبي�ة أبلغت ع�ن  63إصاب�ة جديدة.
وتسعى س�لطات كوريا الجنوبية جاهدة
لوقف عملي�ات التفيش املرتبط�ة بأماكن
مثل الكنائ�س واملعابد واملطاع�م وأماكن
العمل.
ويف باكس�تان ،انخف�ض مع�دل اإلصاب�ة
اليوم�ي إىل ّ
أقل م�ن  ،3000للي�وم الثاني
عىل التوايل .ويُطالب خراء طبيون بتوخي
الحذر ،مشريين إىل ّ
أن فحوص الكشف عن
كورونا ،انخفضت بنسبة الثلث تقريبا ً.
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الفروف يصف حمادثات سد النهضة بني مصر والسودان وإثيوبيا باملشجعة

املعارضة التونسية تشكك
بقانونية حزب النهضة

تونس/ميدل ايست اونالين:
تس�تمر املعارض�ة التونس�ية وع�ىل
راس�ها الحزب الدستوري الحر يف كشف
تج�اوزات وانته�اكات حرك�ة النهض�ة
االخوانية بحق اجهزة الدولة التونسية.
واعل�ن الح�زب اعتزام�ه الطع�ن يف
الرتخي�ص املمن�وح للنهض�ة للنش�اط
الس�يايس بدع�وى وج�ود مخالف�ات
قانونية وبتورط رئيسها راشد الغنويش
بتدليس وثائق للحصول عىل الرتخيص.
وقال�ت رئي�س الحزب ،عب�ر مويس ،يف
مؤتم�ر صحف�ي ،إن إجراءات تأس�يس
الحزب ،إبان اندالع الثورة يف عام ،2010
ج�اء مخالفا لقان�ون األحزاب الس�ائد
يف تون�س منذ ع�ام  1988وحتى تاريخ
صدور مرس�وم جديد يف أيلول/سبتمرب
عام  2011بعد أشهر من سقوط النظام
السابق يف  14كانون ثان/يناير.
وتع�د خط�وة الح�زب الدس�توري الذي
يمث�ل واجه�ة النظ�ام الس�ابق ،أحدث
معرك�ة ض�د خصم�ه الل�دود حرك�ة
النهضة االس�المية ،بعد ع�دم تمكنه يف
وق�ت س�ابق يف تمري�ر الئح�ة للنقاش
والتصويت يف الربمل�ان لتصنيف الحركة
“تنظيما اخوانيا ارهابيا مناهضا للدولة
املدنية”.
وأوضح�ت مويس أن مل�ف الحزب ،الذي
تم سحبه من وزارة حقوق االنسان وفق
مطلب الحق يف النفاذ إىل املعلومة ،يكشف
خل�و امللف من عدة وثائ�ق وتنصيصات
يف قان�ون األح�زاب  ،كم�ا اتهمت حركة
النهضة بالتحايل عىل اإلدارة التونسية.
ومن بن تلك املخالفات  ،بحسب مويس،
وثيق�ة تتضم�ن إمضاء رئي�س الحركة
راش�د الغنويش بتاريخ  28كانون ثان/
يناير ع�ام  ، 2011بينم�ا األخر عاد إىل
تون�س من منف�اه يف لندن ي�وم  30من
نفس الشهر.
كما أوضحت رئيس�ة الحزب الدستوري
أن مل�ف حرك�ة النهض�ة للحصول عىل
ترخي�ص ،ل�م يتضم�ن وثائق رس�مية
من الدولة تثبت عدم امتالك املؤسس�ن
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موسكو /متابعة الزوراء:
رصح وزير الخارجية الروسية،
س�رغي الف�روف ،أن موس�كو
ترح�ب باس�تئناف م�ر
والسودان وإثيوبيا للمفاوضات
من أجل التوصل إىل اتفاق بشأن
سد النهضة اإلثيوبي.
وق�ال الفروف عق�ب محادثات
م�ع وزراء خارجي�ة تروي�كا
االتح�اد األفريق�ي (جمهوري�ة
الكونغ�و الديمقراطي�ة ومر
وجن�وب أفريقي�ا) باتص�ال
بالفيدي�و “من املش�جع اآلن أن
األط�راف اتفقت مرة أخرى عىل
ترسي�ع االتصاالت ب�ن الوزراء
املسؤولن”.
وأش�ار إىل أن موس�كو تطال�ب
باستكمال تنسيق النهج املقبول

للحركة جنس�ية ثاني�ة وال وثائق تتعلق
بالعف�و التريع�ي الع�ام واس�تعادة
الحق�وق املدنية ،بس�بب ص�دور أحكام
قضائية مشددة ضد قيادات بارزة ،بينها
الغن�ويش ،خالل حك�م الرئي�س الراحل
الحبيب بورقيبة.
كم�ا اك�دت عب�ر م�ويس عزمه�ا رفع
قضي�ة ض�د وزي�ر الداخلي�ة االس�بق
فرح�ات الراجح�ي لتورط�ه لتورطه يف
من�ح الرتخي�ص للنهضة رغ�م ان امللف
كان منقوصا ومدلسا.
وقالت م�ويس إن تأس�يس الح�زب ذي
املرجعي�ة اإلس�المية واأليدولوجي�ا
العقائدية يتعارض م�ع قانون األحزاب
لعام 1988.
وينشط حزب حركة النهضة منذ 2011
بعد عقود م�ن الحظر وفاز باالنتخابات
الربملاني�ة يف عام�ي  2011و 2019وهو
متواجد يف السلطة حتى اليوم.
ويات�ي موقف عب�ر م�ويس تزامنا مع
دع�وات وحمالت ش�عبية للكش�ف عن
مصدر ثروة راشد الغنويش حيث وجهت
حمل�ة “ م�ن اين ل�ك ه�ذا” عريضة اىل
رؤس�اء الجمهورية والحكومة والربملان
بخص�وص ث�روة الغن�ويش مطالب�ة
بتش�كيل لجنة تحقيق مستقلة للتدقيق
يف مصدر ثروة السياسين.
ووقع عىل العريضة عدد من الحقوقين
والسياس�ين واإلعالمين وش�خصيات
من مختلف املجاالت.
وامام االنتقادات املوجهة لحركة النهضة
ه�دد رئيس كتلته�ا نورالدي�ن البحري
بح�ل الحزب الدس�توري الحر بحجة ان
رئيس�ته عبر مويس وفرت كل الروط
القانونية للقيام بتلك الخطوة.
وزع�م البح�ري يف ح�وار ع�رب إذاع�ة
موزاييك الخاصة ان عبر مويس رفضت
االعرتاف بالدستور والخضوع إىل القانون
والتحريض عىل الكراهي�ة والتقاتل بن
التونس�ين وإنكاره�ا ملب�ادئ الث�ورة،
باإلضاف�ة إىل التميي�ز بن التونس�ين”.
وفق تعبره.

بش�كل عام بأقرب وقت ممكن
ع�ىل أس�اس القان�ون ال�دويل
ومصالح كل جانب.

ويف وقت سابق أفادت األنباء أن
م�ر والس�ودان وإثيوبيا ،من
خالل وساطة االتحاد األفريقي،

اس�تأنفوا املفاوض�ات للتوصل
إىل اتف�اق بش�أن س�د النهض�ة
اإلثيوبي قيد اإلنشاء ،يف يونيو/
حزي�ران  ،بعد انقطاع دام ثالثة
أشهر يف املفاوضات.
واتفقت مر والسودان وإثيوبيا
عىل إنشاء لجنة بمشاركة خرباء
تقنين وقانونين من ثالث دول،
باإلضافة إىل ممثلن عن االتحاد
األفريق�ي واملنظم�ات املراقب�ة
الدولي�ة للتف�اوض ع�ىل وثيقة
نهائية بشأن السد.
وتعهدت أدي�س أبابا بعدم البدء
يف م�لء الس�د دون مث�ل ه�ذه
الوثيقة.
وكان�ت م�ر ق�د ناش�دت
يف الس�ابق رس�ميا مجل�س
األم�ن ال�دويل طالب�ة التدخل يف

املفاوض�ات لتجن�ب خط�وات
أحادية الجانب من أديس أبابا.
وقالت القاهرة إنها اتخذت مثل
هذه الخطوة بسبب املفاوضات
“املتوقفة” فيما يتعلق باملوقف
“السلبي” إلثيوبيا وافتقارها إىل
“الرغبة السياسية”.
تنف�ذ إثيوبي�ا م�روع بن�اء
الس�دود ع�ىل نطاق واس�ع منذ
ع�ام  ،2012بحس�ب الخ�رباء،
إن ملء البحرة خلفه ،س�يؤدي
حتما إىل نقص املياه يف السودان
ومر ،الواقعة أسفل املصب.
منذ ب�دء البن�اء ،عق�دت الدول
الث�الث بالفعل أكث�ر من عرة
اجتماع�ات لحل قضاي�ا توزيع
املي�اه وإط�الق منش�أة جديدة،
ولكن ال تزال هناك خالفات.

اتفاق حول رفع حصة النساء يف مواقع ومناصب حزب مريكل

برلني /متابعة الزوراء:
بعد محادثات طويلةّ ،
تبنت قيادة حزب املستش�ارة األملانية
ً
مقرتح�ا بزي�ادة تدريجية يف تمثيل النس�اء
أنغي�ال م�ركل
يف املس�تويات القيادي�ة للح�زب ويف حصت�ه م�ن املناصب
السياس�ية والتمثيل الربملاني لتصل النسبة إىل  50%بحلول
ع�ام .2025وافق�ت قيادة الح�زب املس�يحي الديمقراطي،
املنتمية إليه املستش�ارة األملانية أنغي�ال مركل ،عىل مقرتح
بزي�ادة تمثيل النس�اء داخ�ل الح�زب إىل  50%بحلول عام
.2025وتوصلت لجنة الحزب املحافظ للش�ؤون الهيكلية إىل
اتفاق بش�أن اقرتاح حول حصة ملزمة من التمثيل النسائي
يف الحزب ،يف وقت متأخر أمس الثالثاء (الس�ابع من تموز/
يولي�و) عقب  11س�اعة من املحادث�ات .ويتضمن املقرتح،
الذي يعترب تس�وية يف وجه معارضة له داخل الحزب ،زيادة
تدريجية يف تمثيل النساء خالل السنوات املقبلة.
ووفقا ً للمقرتح ،فإنه من املخطط أن تش�غل النس�اء نسبة
 30%م�ن املناصب الحكومي�ة واملقاع�د الربملانية الخاصة
بالحزب املس�يحي الديمقراطي بحلول عام  ،2021وبنسبة
 40%بحلول عام  ،2023وبنسبة  50%بحلول عام .2025

وبحس�ب املقرتح ف�إن القواع�د الجديدة س�تطبق فقط يف
حال�ة االنتخابات الجماعية ،كما هو الحال بالنس�بة لنواب
الرؤساء واملستش�ارين القانونين ،لكنها لن تطبق يف حالة
االنتخاب�ات الفردي�ة ،كما هو الحال بالنس�بة للرؤس�اء أو
أمناء الرس عىل املستوى االتحادي.
وم�ن املقرر طرح املقرتح خ�الل املؤتمر العام للحزب املقرر
عقده مطل�ع كانون األول/ديس�مرب املقبل يف ش�توتغارت،
حي�ث س�يصوت املندوب�ون ع�ىل م�ا إذا كان�وا س�يتبنون
اإلجراءات الجديدة.
تجدر اإلش�ارة إىل أن النس�اء ممث�الت تمثيالً جي�دا ً يف أعىل
املناصب يف الحزب ،مع مركل كرئيسة للحكومة ،وأنيغريت
كرامب-كارينب�اور ،التي تتوىل حالي�ا ً منصب وزيرة للدفاع
وزعيم�ة الحزب.ومع ذلك ،فإن التمثيل النس�ائي للحزب يف
الربملان األملاني (بوندس�تاغ) يشكل أقل من  20%من الكتلة
الربملانية للحزب ،والتي تضم أيضا الش�قيق األصغر للحزب
(الحزب املسيحي االجتماعي البافاري).
وللمقارنة ،تش�كل النس�اء حوايل  43%من الكتلة الربملانية
للحزب االش�رتاكي الديمقراطي ،الريك يف االئتالف الحاكم

يف أملانيا.
وباإلضاف�ة إىل االتفاق عىل حصة ملزمة للنس�اء يف الحزب،
ح�ددت وثيق�ة املق�رتح الت�ي تق�ع يف  16صفح�ة ،والتي
اطلعت عليها وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) ،خطط االعرتاف
بمجموعة من األعضاء املثلين جنس�يا ً يف الحزب ،واملعروفة
باس�م “إل إس أو” ،كمنظم�ة رس�مية داخل الح�زب .وتم
تأجي�ل املناقش�ة حول وض�ع املجموعة إىل وق�ت الحق من
اليوم األربعاء.

مدير التحقيقات الفيدرالي :الصني هي “اخلطر األكرب” الذي يهدد الواليات املتحدة
واشنطن/بي .بي .سي:
ق�ال مدي�ر مكت�ب التحقيق�ات
الفي�درايل األمريك�ي “اف بي آي”
إن أعمال التجس�س والرسقة التي
قامت بها الحكومة الصينية تشكل
“أك�رب تهدي�د عىل امل�دى الطويل”
ملستقبل الواليات املتحدة.
وتحدث كريس�توفر راي إىل معهد
هادس�ن يف واش�نطن ع�ن حمل�ة
واس�عة النطاق تش�نها الحكومة
الصيني�ة لتكدي�ر صف�و الحي�اة
األمريكية.وق�ال راي إن الص�ن
بدأت تستهدف املواطنن الصينين
مم�ن يعيش�ون خ�ارج أراضيه�ا
وتكرهه�م عىل العودة ،وتعمل عىل
تعريض األبحاث األمريكية املتعلقة
بفروس كورونا للخطر .
وق�ال راي“ :ال يمك�ن للمخاط�ر
أن تك�ون درجتها أع�ىل من ذلك”،
وأض�اف“ :تبذل الص�ن جهدا عىل
مس�توى الدول�ة لتصب�ح الق�وة

العاملي�ة العظم�ى ب�أي طريق�ة
ممكنة”.
ويف خطاب اس�تمر لقرابة س�اعة
اول ام�س الثالث�اء ،رس�م مدي�ر
مكتب التحقيقات الفيدرايل صورة
قاتمة للتدخ�ل الصيني ،املتمثل يف
حملة واسعة النطاق من التجسس
االقتص�ادي ورسق�ة البيان�ات
واألموال واألنشطة السياسية غر
القانوني�ة ،واللج�وء إىل الرش�وة
واالبت�زاز للتأث�ر ع�ىل السياس�ة
األمريكية.وق�ال راي“ :بلغنا الحد
الذي أصبح فيه مكتب التحقيقات
الفيدرايل اآلن يفتح كل  10ساعات
قضي�ة جديدة ملكافحة التجس�س
تتعل�ق بالصن .فمن بن ما يقرب
من  5000حالة مكافحة تجس�س
يج�ري العمل عليها حاليا يف أنحاء
البالد ،هناك م�ا يقرب من نصفها
يتعلق بالصن”.
وق�ال مدي�ر املكت�ب إن الرئي�س
الصيني يش جينبينغ قاد برنامجا

أطلق عليه اس�م “فوكس هانت”،
يستهدف املواطنن الصينين الذين
يعيش�ون يف الخ�ارج والذين ينظر
إليه�م ع�ىل أنه�م يمثل�ون تهديدا
للحكومة الصينية.
وأض�اف“ :نتح�دث ع�ن خص�وم
سياس�ين وعن منشقن وناقدين
يس�عون للكش�ف ع�ن انتهاكات
حقوق اإلنس�ان الت�ي ترتكب عىل
نطاق واسع يف الصن ”.وأضاف أن
“الحكومة الصينية تريد إجبارهم
عىل الع�ودة إىل الصن ،وتكتيكاتها
إلنجاز هذا األمر صادمة”.
وتابع“ :عندما ال تتمكن الحكومة
من تحديد أحد تلك األهداف ،فإنها
ترس�ل أحدا لزيارة عائلت�ه هنا يف
الوالي�ات املتح�دة ،لينق�ل رس�الة
إىل اله�دف تضع�ه أم�ام خيارين:
إم�ا الع�ودة الفوري�ة إىل الصن أو
االنتحار”.
ويف هذا الخطاب االستثنائي ،طلب
راي من األش�خاص الذين ولدوا يف

الصن ويعيشون حاليا يف الواليات
املتح�دة أن يتواصل�وا م�ع مكتب
التحقيق�ات الفي�درايل إذا ج�رى
اس�تهدافهم م�ن قبل املس�ؤولن
الصينين إلعادتهم.
ودافعت الحكومة الصينية عن هذا
الربنامج يف املايض ،قائلة إنه يمثل
جزءا م�ن جهد م�روع ملكافحة
الفس�اد.وقال راي إن التهديد الذي
تمثله الصن سيجري تناوله أيضا

من قب�ل املدع�ي الع�ام األمريكي
ووزي�ر الخارجية خالل األس�ابيع
القادمة.ويأت�ي ه�ذا الخط�اب يف
وقت يشهد تصاعدا يف التوترات ما
بن الواليات املتحدة والصن.
ووجه الرئي�س األمريك�ي انتقادا
ش�ديدا إىل الص�ن مع أزم�ة وباء
ف�روس كورون�ا ،وألق�ى م�رارا
بالل�وم عليه�ا يف املس�ؤولية وراء
انتشار هذه الجائحة العاملية.

 11معلومة عن أخطر ترسانة أسلحة سرية يف الشرق األوسط
واشنطن/متابعة الزوراء:
يمثل س�الح إرسائيل النووي واحدا
م�ن أخط�ر ترس�انات األس�لحة
الرسي�ة يف العال�م ،ألن ت�ل أبي�ب ال
تع�رتف بامتالكه ،رغ�م أن التقارير
غر الرس�مية تقول إنها واحدة من
الدول ال�  9النووية يف العالم.
ويوجد يف العال�م  9دول تمتلك نحو
 15أل�ف قنبلة نووية ،لك�ن  4منها
ليس�ت ّ
موقع�ة ع�ىل معاه�دة منع
االنتش�ار النووي وال تعرتف رسميا
بامتالكها أس�لحة نووية ،بحس�ب
موق�ع “ف�اس” األمريك�ي ،ال�ذي
أوضح أنها تشمل إرسائيل إضافة إىل
الهند وباكس�تان وكوريا الشمالية،
وأن إجم�ايل م�ا تمتلكه نح�و 350
قنبلة نووية.
ووفق�ا لإلحص�اءات الت�ي أورده�ا
املوقع األمريكي ،فإن إرسائيل تمتلك
نح�و  80قنبلة نووية ،بينما يش�ر
تقرير مجلة “ناش�يونال إنرتس�ت”
إىل أن رسالة إلكرتونية مرسبة لوزير
الخارجي�ة األمريكي الس�ابق كولن
ب�اول ،كان�ت تش�ر إىل أن إرسائيل
تمتلك نحو  200قنبلة نووية.
وتابعت املجلة“ :رغم أن عدد القنابل
النووية التي تمتلكها إرسائيل محل
التباس ،إال أنه ال يوجد شك يف أن تل
أبيب تمتلك ترسانة نووية قوية”.
وتعتم�د إرسائي�ل ع�ىل األس�لحة
النووية لتكون وس�يلة ردع ألعدائها
تح�ول دون اس�تهدافها بهج�وم
ن�ووي أو كيميائ�ي أو بيولوج�ي،
إضافة إىل استخدامها كمالذ أخر إذا

انهزم الجي�ش اإلرسائييل يف الحرب
التقليدية.
هدف السالح النووي اإلرسائييل هو
حماية وجود الدولة اإلرسائيلية
تق�ول املجلة األمريكي�ة إنه من غر
املنتظر أن تعلن إرسائيل نفسها قوة
نووي�ة يف أي وق�ت قريب ،مش�رة
إىل أن حال�ة االلتب�اس حول حقيقة
امتالكه�ا س�الحا نوويا م�ن عدمه
تخ�دم مصلح�ة إرسائي�ل بص�ورة
جيدة.
كان ديفي�د ب�ن غوريون ،مؤس�س
دول�ة إرسائي�ل ،مهووس�ا بامتالك

الس�الح الن�ووي لتأم�ن وج�ود
إرسائيل.
استطاع شيمون بريز ،الذي أصبح
رئي�س وزراء إرسائي�ل ورئيس�ها
يف وق�ت الح�ق ،أن يعق�د اتفاقا مع
فرنس�ا يف خمسينيات القرن املايض
للحص�ول ع�ىل مفاع�ل م�اء ثقيل
ومفاع�ل لتخصي�ب اليورانيوم ،تم
إنش�اؤه تح�ت األرض يف صح�راء
ديمونة ليصبح املكون األس�ايس يف
إنتاج أسلحة إرسائيل النووية.
يف س�تينيات القرن املايض ،أش�ارت
التقارير األمريكية إىل أنه من املحتمل

أن تكون إرسائيل قد امتلكت أسلحة
نووية.وذهب�ت الجه�ود األمريكية
لجع�ل إرسائيل تنض�م ملعاهدة منع
االنتشار النووي أدراج الرياح.
يف ع�ام  ،1969أبرم�ت رئيس وزراء
إرسائي�ل غول�دا مائ�ر والرئي�س
األمريكي ريتشارد نيكسون ،اتفاقا
رسي�ا ح�ول برنامجه�ا الن�ووي،
ينص عىل تخفي�ف الواليات املتحدة
إلج�راءات التفتي�ش ع�ىل منش�آت
إرسائي�ل النووية وااللت�زام بجهود
حظ�ر االنتش�ار الن�ووي ،مقاب�ل
إيق�اف إرسائي�ل تجاربه�ا النووية

وعدم اإلعالن عن سالحها النووي.
كانت حرب أكتوب�ر /ترين األول،
نقط�ة فارق�ة يف تاري�خ الن�ووي
اإلرسائييل وأول أزماتها النووية.
عندم�ا تمكن�ت الجي�وش العربي�ة
من تحقيق انتصارات اس�رتاتيجية
مفاجئ�ة ع�ىل الجي�ش اإلرسائييل،
وضعت إرسائيل أسلحتها النووية يف
وضع االستعداد ،بحسب املجلة ،التي
أش�ارت إىل أنه تم تجهي�ز صواريخ
“أريحا  ”1صواريخ (أرض – أرض)
برؤوس نووية ،كما تم تحميلها عىل
مقاتالت “إف –  ”4فانتوم ،لكنه لم
يتم استخدامها يف نهاية املطاف.
تق�ول املجل�ة“ :ال يوجد منافس�ن
إقليمين لديهم أس�لحة نووية مثل
إرسائي�ل ،لك�ن جيش�ها يعتمد عىل
هذا الس�الح ليكون فع�اال يف تدمر
أرت�ال من الدباب�ات إذا تحركة نحو
إرسائيل يف تش�كيالت كب�رة تفوق
قدرة الجيش اإلرسائييل عىل التصدي
لها باألسلحة التقليدية.
وتضي�ف املجل�ة“ :م�دى ص�اروخ
أريح�ا ال يتج�اوز  500كيلوم�رتا
(قصر املدى) وهو قادر عىل رضب
القاهرة ودمش�ق بالرؤوس النووية
التي يحملها”.
ولم تؤكد إرسائيل أو تنفي امتالكها
لألسلحة النووية.
وتقول املجل�ة األمريكية“ :تقديرات
الخ�رباء الت�ي تق�ول إن ترس�انة
إرسائي�ل النووي�ة تض�م نح�و 80
قنبل�ة ،تعني أن م�ا تملكه إرسائيل
أق�ل مم�ا تملك�ه دول أخ�رى مثل

فرنسا أو الصن أو بريطانيا”.
وتضي�ف“ :لك�ن عندم�ا نض�ع يف
اعتبارنا ع�دم امتالك خصومها ألي
أسلحة نووية ،فإن ذلك يعني أن تلك
الرتس�انة يمكنه�ا أن تقل�ب األمور
رأسا عىل عقب”.
ولفت�ت املجل�ة إىل أن إرسائيل توزع
أس�لحتها النووي�ة ع�ىل أس�لحتها
املختلف�ة ب�را وبحرا وج�وا ،لتكون
قادرة عىل إطالق هجوم نووي بعدة
ط�رق تجعلها واحدة من الدول التي
تمتلك “ثالوث الردع النووي”.
تق�ول املجل�ة“ :طائ�رة “فانت�وم”
إف –  ،4الت�ي تعم�ل بمحركن هي
أول طائ�رة تحمل أس�لحة إرسائيل
النووية إلطالقها من الجو.
ويف وق�ت الحق ،أصبح الجيل الثاني
من القناب�ل النووية اإلرسائيلية يتم
تحميله عىل مقاتالت “إف –  15آي”
ومقات�الت “إف –  16آي” ألن�ه أقل
حجما.
والحقا تم إخراجه من الخدمة وحل
محل�ه “أريح�ا –  ”2م�داه يتجاوز
 1400كيلوم�رتا ،وص�اروخ “أريحا
–  ”3م�داه يتجاوز  4900كيلومرتا،
وتش�ر تقارير إىل أن إرسائيل تمتلك
نحو  20صاروخا من هذا النوع.
تمتل�ك إرسائيل  5غواص�ات نووية
تش�ر تقاري�ر إىل أنه�ا مجه�زة
بوس�ائل إط�الق صواري�خ حامل�ة
ل�رؤوس نووي�ة ،وه�و م�ا يجعلها
قادرة عىل إط�الق هجوم نووي من
البحر حت�ى يف حالة تعرضت جميع
وسائل إطالق األس�لحة النووية برا

وجوا للدمار.
لو لم يك�ن هناك مواط�ن إرسائييل
اس�مه موردخاي فانون�و ،ربما لم
يكن العال�م ليعرف حتى يومنا هذا،
ما إذا كان لدى إرسائيل فعال أسلحة
نووي�ة أم ال .فق�د كان موردخ�اي
مهندس�ا يف مرك�ز أبحاث الس�الح
النووي يف مفاعل ديمونة يف صحراء
النقب.
كشف أخطر رس نووي يف العالم
يف خمس�ينات الق�رن امل�ايض بدأت
إرسائيل يف بناء ترس�انتها النووية،
وكانت فرنسا هي أهم من ساعدها
يف ه�ذه الخط�وة ،واعتقد مؤس�س
دولة إرسائيل ع�ام  1948ديفيد بن
غوريون أن امتالك س�الح نووي هو
أهم وسيلة لحماية دولة إرسائيل.
وامتلك�ت إرسائي�ل أول أس�لحتها
النووي�ة يف س�تينيات القرن املايض
وكانت تتأهب الستخدامها يف حرب
أكتوب�ر ض�د الجي�وش العربية ،ويف
ع�ام  1986ذهب مواط�ن إرسائييل
يدعى موردخاي فانونو ،إىل أسرتاليا
وأبل�غ الصحاف�ة الربيطاني�ة ع�ن
تفاصيل رسي�ة بخصوص الربنامج
النووي اإلرسائييل.
كان فانونو ،يعمل مهندسا يف مركز
أبح�اث الس�الح الن�ووي يف مفاعل
ديمون�ة يف صحراء النق�ب ،وتمكن
بعده�ا “املوس�اد” م�ن إعادت�ه إىل
إرسائي�ل وتم الحكم عليه بالس�جن
 18عاما بتهمة “التجسس وإفشاء
األرسار” ،بحس�ب تقرير “دويتشه
فيله”.
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العدل تعلن التنسيق مع الفريق األممي
إلنصاف ضحايا اإلرهاب
بغداد /الزوراء:
أفاد مصدر مسؤول يف وزارة العدل ،امس
االربعاء ،بأن االخرية تسعى للتنسيق مع
الفريق األممي إلنصاف ضحايا اإلرهاب.
وقال املصدر :ان «وزير العدل القايض،
ساالر عبد الستار محمد ،التقى الفريق
الدويل التابع لألمم املتحدة ،املعني
بالتحقيق يف الجرائم التي ارتكبتها
عصابات داعش االرهابية».
واضاف أنه «بصدد التنسيق الفعيل مع
الفريق من أجل تعزيز آليات التوثيق
وجمع األدلة ،والسيما ما يخص مجزرتي
سبايكر ،وسجن بادوش ،وما ارتكبته
عصابات «داعش» من جرائم السبي
والتهجري بحق االيزيديني».
واشار اىل أن «الفريق األممي أبدى
استعداده لتقديم الدعم الالزم للوزارة

بهذا املجال والتنسيق املشرتك معها،
لكونه خطوة مهمة يف جمع امللفات
الخاصة بهذه الجرائم» .مشريا اىل
أن «هذه امللفات يتم جمعها ومن ثم
أرشفتها الكرتونيا بموجب نظام حفظ
الكرتوني يحافظ عىل هذه امللفات من
الضياع ،وتزويد الجهات املعنية بهذه
امللفات».
وكان رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
قد شدد ،خالل استقباله كريم خان،
املستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق
التابع لألمم املتحدة لتعزيز املساءلة
عن الجرائم املرتكبة من قبل “داعش”،
عىل رضورة بذل الجهود إلدانة جرائم
القتل واالضطهاد والسبي ،وتقديم
املتورطني بها إىل محكمة دولية خاصة
ملحاسبتهم.

بغداد ختاطب األجهزة األمنية ملتابعة
املخالفني من أصحاب املولدات

شددت على ضرورة جتاوز اخلالفات وتوحيد الكلمة ملواجهة الفريوس

األزمة النيابية :العراق دخل يف مرحلة تفشي وباء «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أكدت خلية األزمة النيابية دخول العراق يف
مرحلة تفيش وباء كورونا ،واشارت اىل ان هذه
املرحلة تتطلب استعدادات جديدة.وفيما شددت
عىل رضورة ايالء جائحة كورونا االهتمام التام
وترك الخالفات السياسية جانبا ،أوضحت انه
يجب توحيد الكلمة ملواجهة الوباء بعد تسجيل
ارقام كبرية يف االصابات اضافة اىل حل املشاكل
املالية املتعلقة برواتب املوظفني.
وقال عضو خلية األزمة النيابية ،حسن خالطي،
امس االربعاء ،يف ترصيح صحفي :ان «العراق
دخل يف مرحلة جديدة ،وهي مرحلة تفيش وباء
فريوس كورونا ،عىل الرغم من اتخاذ جميع
اإلجراءات الالزمة» ،مشريا إىل أن «هذه املرحلة
تتطلب استعدادات جديدة».
وأضاف أن «وزارة الصحة اتخذت خطة جيدة
بتوسيع عدد األرسة ،فضال عن اتخاذها أماكن
لدعم املستشفيات «.
واشار اىل ان «الخطط املتبعة جيدة مع رضورة
اعداد وتجهيز املستشفيات ،السيما اننا
اآلن امام واقع جديد يتطلب اتخاذ خطوات
رسيعة».

نّ
وبني أن «قضايا املستلزمات الطبية يجب ان
تؤخذ بنظر االعتبار ،وأن يحسب حسابها ويتم
توفرها بأعداد اضافية وكبرية تحسبا ً للحاالت
املقبلة».
وأوضح أن «استنفار جهود الوزارات األخرى
يجب ان تكون حارضة ضمن إجراءات وزارة
الصحة» ،مشريا إىل أن «وزارات الصناعة

والداخلية والدفاع والكهرباء والنفط يمكن ان
تدعم وزارة الصحة بقضايا لوجستية تحتاجها
يف خطتها املقبلة».
ولفت خالطي اىل ان «اجراء عدم فرض الحظر
الشامل واقعي ،ويتناسب مع الحالة املوجودة
« ،مبينا أن « املعركة مع الفريوس طويلة،
ويجب ان يبقى االساس هو اتباع االجراءات

الوقائية «.
من جانبه ،شدد عضو خلية االزمة النيابية،
مرض خزعل ،عىل رضورة ايالء جائحة كورونا
االهتمام التام وترك الخالفات السياسية جانبا
وتوحيد الكلمة ملواجهة الوباء بعد تسجيل
ارقام كبرية يف االصابات اضافة اىل حل املشاكل
املالية املتعلقة برواتب املوظفني.
وقال خزعل ،يف ترصيح صحفي :ان “الحكومة
مطالبة بإيالء جائحة كورونا االهتمام الخاص
وتركيز كل الجهود ملواجهة الوباء للحد من
انتشاره”.
واضاف ان “االولوية يف الحوارات واتخاذ
القرارات يجب ان ترتكز باتجاه ايجاد حلول
ومعالجات لتقليل االصابات املسجلة بفريوس
كورونا ،وخاصة املشاكل والخالفات السياسية
وتوحيد الكلمة ازاء هذا االمر”.
وبني ان “الحكومة يجب ان تحل االزمة املالية
الراهنة ،وتعالج مشكلة تأخري رصف رواتب
املوظفني لكون ان الحياة بأكملها يف البالد
متوقفة عىل توزيع الرواتب للموظفني وغري
املوظفني من اصحاب الدخل املحدود واملهن
املختلفة”.

التقاعد :مشول  500ألف عامل بالضمان االجتماعي نهاية 2020

بغداد /الزوراء:
كشفت محافظة بغداد عن مخاطبة محافظها ،محمد جابر العطا ،االجهزة االمنية
ملتابعة املخالفني من اصحاب املولدات ،مستدركة يف الوقت نفسه ان عدم تحسن
الكهرباء ولد ضغوطات يف ادارة ملف املولدات.
واوضحت املحافظة ،يف بيان إلعالمها :ان «املحافظ خاطب قيادة عمليات بغداد وقيادة
الرشطة االتحادية ،وجهاز االمن الوطني وقيادة رشطة محافظة بغداد ومديرية نجدة
بغداد ،بأهمية التعاون والتنسيق مع رؤساء الوحدات االدارية وحسب الرقعة الجغرافية
ملتابعة التزام اصحاب املولدات ومحاسبة املخالفني منهم ،خاصة بعد منح املحافظ
صالحية تحديد سعر االمبري للقائممقام ومدير الناحية».
واشارت املحافظة اىل ان «الوحدات االدارية التابعة لها مستمرة يف متابعة ومحاسبة
املخالفني من اصحاب املولدات ،واخذ تعهدات خطية بااللتزام وفرض عقوبات وفقا
للسياقات القانونية».
كما جددت املحافظة تأكيداتها ان «عدم تحسن الكهرباء (الوطنية) والتذبذب الحاصل
يف ساعات التجهيز ،ولد ضغوطا كبرية عىل املحافظة ووحداتها االدارية يف ادارة ملف
املولدات بالرغم من دورها الساند لوزارة الكهرباء وليس االسايس» .داعية «وزارة
الكهرباء اىل تحمل مسؤولياتها لتخفيف الضغط الحاصل عىل املحافظة».

أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن
موقع يف الشيخ عمر
بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس االربعاء ،رفع
الكتل الكونكريتية عن موقع وسط
العاصمة.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «مالكاتها يف دائرة

الوحدات االنتاجية وبلدية الرصافة
وبمتابعة مكتب امني بغداد ،بارشت برفع
الكتل الكونكريتية من محيط مرصف
القابض االسالمي ضمن شارع الشيخ
عمر وسط بغداد املوضوعة سنة ،٢00٨
وبعد استحصال املوافقات الالزمة».

الكهرباء تكشف مجلة أسباب وراء تذبذب
جتهيز الطاقة
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الكهرباء ،امي االربعاء ،ان التذبذب الحاصل يف التيار الكهربائي يف محافظة
البرصة وعدد من املحافظات االخرى تقف وراءه جملة من االسباب ،ويف مقدمتها عدم
اقرار موازنة العام الجاري .٢0٢0
وقال املتحدث باسم الوزارة ،احمد العبادي ،يف ترصيح صحفي :ان وزارته لم تزود بأي
اموال حتى اآلن سواء كانت منحا او قروضا او غريها من ابواب الرصف ضمن املوازنات
املالية لغرض ادامة زخم العمل ،ما ادى اىل عدم اكتمال الصيانات الدورية واالضطرارية
لبعض محطات االنتاج ،ناهيك عن زيادة الطلب عن الطاقة الكهربائية.
واشار اىل :ان التجاوزات عىل التيار الكهربائي وتلكؤ اطالقات الوقود الغازي من خالل
الخطة الوقودية املشغلة ملحطات االنتاج ،اسباب اخرى ساعدت عىل تذبذب ايصال
التيار اىل املواطنني.

بغداد /الزوراء:
أطلقت دائرة التقاعد والضمان
االجتماعي يف وزارة العمل والشؤون
االجتماعية منصة إلكرتونية
لربنامج االشرتاكات لتسهيل
أصحاب املشاريع تسجيل اعمالهم
يف الضمان االجتماعي ،فيما لفتت
اىل أنه سيتم شمول  ٥00ألف عامل
بالضمان االجتماعي نهاية العام
الحايل.
وقال مدير عام الدائرة ،رائد جبار
باهض ،يف ترصيح صحفي :إنه «تم

اتخاذ هذه املنصة من أجل مواجهة
فريوس كورونا وللحد من حاالت
الفساد التي تحصل جراء املراجعات
والزخم» ،مشريا إىل أن «إطالق
املنصة جاء بتوجيه من وزير العمل
والشؤون االجتماعية».
وأضاف أن «هذا الربنامج يسهل
عملية دفع اشرتاكات املواطنني
خالل عملية ربط إلكرتوني مع
قسم التفتيش دون الحاجة ملراجعة
الدائرة « ،مشريا إىل أنه «وحسب
املبادرة التي أطلقها وزير العمل

والشؤون االجتماعية سيكون ٥00
ألف عامل مشمولني بالضمان
االجتماعي نهاية عام.»٢0٢0
وأكد أنه «تم إطالق حمالت تفتيشية
قبل أسبوعني يف محافظتي
البرصة وكركوك وستشمل جميع
املحافظات ،وأن نتائج الحملة
كانت شمول  ٦000عامل جديد
يف محافظة كركوك بالضمان
االجتماعي».
بدورها ،أعلنت معاونة مدير دائرة
التقاعد والضمان االجتماعي،

خلود حريان الجابري« :وجود
ثالثة أهداف رئيسية وراء املنصة
اإللكرتونية» .منوهة إىل أن «أول
أهداف املنصة تسهيل عملية
االشرتاكات والتسديد عرب الرشكات
اإللكرتونية ملنع الرشوة وزخم
املراجعني».
وتابعت أنه «يمكن خالل املنصة
معرفة عدد العمال املسجلني بشكل
رسمي لدى دائرة التقاعد والضمان
االجتماعي ،وعدد العمال األجانب،
ما يساعد يف تحديد ما إذا كان

عدد العمال األجانب يتجاوز العدد
املطلوب وهو  % ٥0لكل رشكة».
وأردفت الجابري أن «الهدف
الثالث من املنصة معرفة إيرادات
الصندوق والعمل عىل تعظيمها،
ألن الدائرة تعمل بالتمويل الذاتي،
ولديها التزامات رواتب املتقاعدين
ومكافآت العمال عند نهاية الخدمة
ملن ال يستحقون راتبا تقاعديا ،فيما
ال يتقاىض العمال الذين يستحقون
الراتب التقاعدي مكافأة نهاية
الخدمة».

النزاهة تضبط مهندسني ومديرا مفوضا يف الصحة الربملانية :غلق العيادات واجملمعات
نينوى هلدر املال العام
الطبية سيزيد من إصابات «كورونا»

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديريَّة تحقيق نينوى يف هيئة النزاهة
االتحاديَّة ،امس األربعاء ،عن قيامها بتنفيذ عمليَّة
ضبط للمدير املُفوَّض إلحدى رشكات املقاوالت،
ٍ
إضافة إىل عد ٍد من املُهندسني التابعني لديوان
املحافظة.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن
“فريق عم ٍل من مالكات املديريَّة ،الذي انتقل إىل
منطقة القبة يف الجانب األيرس من مدينة املوصل،
َّ
تمكن من ضبط املدير املُفوَّض إلحدى رشكات
املقاوالت وثالثة مهندسني من قسم التطوير
الريفي التابع لديوان محافظة نينوى؛ عىل خلفية
تهم إلحاق الرضراملُتعمَّد باملال العام”.

وأضاف البيان أن “تهمة اإلرضار املُتعمَّد باملال
ُ
العام ِّ
وكلَت إليهم
وج َهت إىل املُ َّتهمني الذين أ ِ
مهمَّة اإلرشاف وتنفيذ عمليَّة تبليط الطرق بمادةَّ
االسمنت ،التي أظهر الكشف عليها وجود تفطرات
وتشققات فيها؛ األمر الذي أ َّدى لإلرضار بالطرق؛
بسبب النقص يف نسبة استخدام االسمنت وعدم
الحدل بصور ٍة جينّدةٍ”.
َّ
ضبط
تنظـيم محرض
وبيَّـنت الهيئة أنه |ت َّم
ٍ
أصويلٍّ بالعمليَّة التي ُن ِّف َذت؛ بنا ًء عىل مُ َّ
ذكر ٍة
قضائيَّـ ٍة ،وعرضها بصحبة املُ َّتهمني عىل السينّد
قايض محكمة التحقيق املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة
يف نينوى ،الذي قرَّر إجراء التحقيق معهم وفقا ً
ألحكام املا َّدة ( )340من قانون العقوبات”.

إجرام العاصمة تقبض على متهم باالبتزاز االلكرتوني
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة اإلجرام يف بغداد ،امس
االربعاء ،عن القاء القبض عىل متهم باالبتزاز
االلكرتوني.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :وردت معلومات اىل مكتب بغداد الجديدة
ملكافحة االجرام يف مديرية مكافحة اجرام بغداد
التابعة اىل وكالة شؤون الرشطة يف وزارة الداخلية،
تفيد بوجود حادث ابتزاز الكرتوني بحق مواطنة
بعد ان قام املتهم بتهديدها بنرش صورها الخاصة
عىل مواقع التواصل االجتماعي مقابل مبلغ (١40

مليون دينار عراقي) عىل شكل دفعات متتالية».
وتابعت «عىل الفور من تلقي املعلومات تم
استحصال املوافقات القضائية وتشكيل فريق
عمل مختص وتنسيق الجهود الفنية واستدراج
املتهم ،وبالجرم املشهود تم القبض عليه اثناء
استالم املبلغ ،وتم ضبط مبلغ (خمسة ماليني دينار
عراقي) اثناء عملية القاء القبض من ضمن املبلغ
الكيل للمساومة ،وقد جرى تدوين اقوال املتهم
قضائيا باالعرتاف بارتكابه لجريمة االبتزاز ،وتم
اتخاذ االجراءات القانونية بحقه بصدد القضيةعىل
وفق املادة ( )430ق.ع».

بغداد /الزوراء:
رأت لجنة الصحة والبيئة يف مجلس النواب ،امس األربعاء ،أن قرار اللجنة العليا الخاص بغلق
العيادات واملجمعات الطبية سيتسبب بزيادة إصابات كورونا يف البالد.
وقال نائب رئيس اللجنة ،فارس البريفكاني ،يف ترصيح صحفي :إن «قرار غلق العيادات
واملجمعات الطبية بوقت واحد؛ سيحدث إرباكا ً وتخبطا ً واضحا ً يف عمل املؤسسات الحكومية
املنهمكة منذ أشهر يف التصدي لجائحة كورونا» ،منوها اىل أن «هذا القرار يفتقر اىل البعد الفني
واملهني واملجال التخصيص عندما تم اصداره».
وأكد ،أنه «إذا ما تم تنفيذه فستزداد أعداد التجمعات بشكل ملحوظ وتراكمي عىل املستشفيات
والعيادات االستشارية الحكومية التي ستكون حافزا لزيادة أعداد االصابات بفريوس كورونا»،
داعيا اىل «إعادة النظر بهذا القرار ودراسته دراسة مستفيضة ،وباالمكان اصدار تعليمات
بتحديد ساعات العمل وأعداد املراجعني من دون اصدار هكذا قرار مطلق وبهذه الرسعة ،ولفرتة
ستزيد من حجم التحدي الذي تعانيه املالكات الصحية بشكل عام».
وأشار البريفكاني ،إىل «نقطة جديرة باالهتمام وهي أن يتم إرشاك ممثل عن لجنة الصحة والبيئة
مع اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية باعتبارهم السلطة الترشيعية لرسم السياسة
الصحية للبالد ،وعدم االستهانة بحجم الخربة الرتاكمية واملعلوماتية التي حملها أعضاء اللجنة
والتي يمكن اغناء اللجنة العليا باتخاذ قرارات أكثر مهنية ،إال أن «هذا الطلب لم يلق استجابة
من قبل رئاسة الوزراء».

ضبط مواد كيميائية خمالفة يف مجرك
أم قصر الشمالي

بعمليات استباقية بنا ًء على معلومات استخبارية

اإلطاحة مبسؤولني يف «داعش» وخياطتني إرهابيتني متخفيتني مبخيم للنازحني
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة نينوى إلقاء القبض عىل
«أبو رحيل» يف الجانب األيرس ملدينة املوصل،
وفيما اعتقلت وكالة االستخبارات يف وزارة
الداخلية ما يسمى بـ{اإلداري لقضاء الدبس
والية} محافظة كركوك ،ألقت قوة من وكالة
االستخبارات يف وزارة الداخلية القبض عىل
داعشيتني يف مخيم ليالن يف محافظة كركوك.
وقال قائد رشطة نينوى ،امس األربعاء ،العميد
ليث خليل الحمداني ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «فوج طوارئ الرشطة السابع
التابع لقيادة رشطة نينوى ،وبنا ًء عىل
معلومات استخبارية دقيقة ،تمكن من القاء
القبض عىل الداعيش (ع خ ع د) املكنى ( ابو
رحيل )».
وأضاف الحمداني أن «أبو رحيل» كان «يعمل
فيما يسمى املنظومة االستخبارية لداعش
خالل فرتة سيطرته عىل مدينة املوصل ،وقد تم
القبض عليه يف منطقة حي االنتصار يف الجانب
األيرس ملدينة املوصل».
من جهتها ،ألقت وكالة االستخبارات يف وزارة
الداخلية ،امس االربعاء ،القبض عىل ما يسمى

بـ{اإلداري لقضاء الدبس والية} محافظة
كركوك.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :بعملية استباقية استخباراتية دقيقة،
ألقت مفارز وكالة االستخبارات القبض عىل
أحد قادة داعش اإلرهابي يف محافظة كركوك

واملطلوب عىل وفق أحكام املادة  4ارهاب
النتمائه لعصابات داعش اإلرهابية لشغله
منصب (اإلداري ملا يسمى قضاء الدبس والية
كركوك) ،والذي اعرتف من خالل التحقيقات
األولية بشغله املنصب واملبايعة لعصابات
داعش اإلجرامية».

وأضاف انه «تم تدوين أقوال الداعيش ،واحالته
عىل الجهات املختصة».
بينما ألقت قوة من وكالة االستخبارات يف وزارة
الداخلية ،امس االربعاء ،القبض عىل داعشيتني
يف مخيم ليالن يف محافظة كركوك.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
انه «إستنادا ملعلومات استخباراتية دقيقة،
ألقت مفارز وكالة االستخبارات يف وزارة
الداخلية القبض عىل داعشيتني مطلوبتني
عىل وفق أحكام املادة  4ارهاب ،النتمائهما
لعصابات داعش اإلرهابية يف مخيم ليالن
للنازحني ،وبعد التحقيق االبتدائي معهما
اعرتفتا بانتمائهما للعصابات اإلجرامية
واملبايعة ،كما عملتا بصفة خياطتني للزي
األفغاني الذي كان يرتديه الدواعش آنذاك».
وأضاف انه «تم ضبط كدس للعتاد من مخلفات
داعش اإلرهابية يف أطراف ناحية يايجي التابعة
ملحافظة كركوك يستخدم يف تصنيع العبوات
الناسفة يحتوي عىل  ٦٢قنربة نمساوي عيار
(.»)١٥٥
وأشار البيان اىل «تدوين أقوال االرهابيتني
وإحالتهما للجهات املختصة».

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس االربعاء،
ضبط مواد كيميائية مخالفة يف جمرك ام
قرص الشمايل.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :ان مركز جمرك ام قرص الشمايل
بالتعاون مع جهاز املخابرات الوطني ،شكل

لجنة لفتح اربع حاويات حجم ( )40قدما من
الحاويات املرتوكة تحتوي عىل مواد كيميائية
خطريه ذات استخدام مزدوج مخالفة
للضوابط والتعليمات النافذة».
واضافت انه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية
بحق املخالفة حسب قانون الجمارك رقم ٢3
لسنة  ١٩٨4النافذ ،وإحالتها عىل القضاء «.

مكافحة املتفجرات تعاجل  25عبوة
ناسفة يف كركوك

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة املتفجرات ،امس األربعاء ،معالجة  ٢٥عبوة ناسفة يف ناحية الرشاد بمحافظة
كركوك.وقال إعالم املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «نداء ورد إىل خرباء مديرية
مكافحة املتفجرات يفيد بوجود أجسام غريبة يف محافظة كركوك قضاء الرشاد قرب قرية نوفل».
وأضاف أنه «عىل الفور تم تشكيل فريق عمل مختص والتوجه إىل محل الحادث ،وبعد الكشف الدقيق
تبني وجود  ٢٥عبوة ناسفة وقنربة هاون  ٦0ملم ،تمت معالجتها عىل وفق اإلجراءات القياسية».
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وضعت شروطا أساسية للسماح بتمرير العقود

جلان نيابية تطالب بإلغاء قرار جتديد عقود تراخيص شركات اهلاتف النقال

بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق ،امس األربعاء ،استقرارا ً
بسعر رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وكان�ت أسعار بيع ورشاء ال�دوالر يف رشكات ومكاتب الصريفة،
كاآلت�ي :سع�ر البيع لل�دوالر الواحد  1230دين�اراً ،أي  123ألف
دينار للمائة دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر  1220دينارا ،أي 122
ألف دينار للمائة دوالر.

صرف  253مليارا من مستحقات
الفالحني
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت الجمعي�ات الفاحية ،ام�س االربعاء ،عن اط�اق وزارة
املالية جزء من مستحقات الفاحني.
وقال املكتب االعامي للجمعيات الفاحية يف بيان مقتضب تلقت
«ال�زوراء» نسخة من�ه ،إن “وزارة املالية اطلقت  253مليارا من
مستحقات الفاحني”.
وأضاف البيان أنه “سيتم البدء بتوزيعها االسبوع القادم”.

بغداد /الزوراء:
القى قرار مجلس ال�وزراء بتجديد عقود
تراخيص رشكات الهاتف النقال العاملة
يف الع�راق ،امتعاضا ورفض�ا من اللجان
النيابي�ة الحكومية ،وفيما طالبت بإلغاء
ه�ذا الق�رار ،وعدته ه�درا للم�ال العام
وتهاونا باستيفاء حقوق الدولة ،اعتربته
مخالف�ة قانونية واضح�ة رغم استيفاء
نصف الديون الواجبة وجدولة املتبقي.
فقد أعلنت لجنة النزاه�ة النيابية ،امس
االربعاء ،رفضها لقرار الحكومة العراقية
بتجديد رخصة رشك�ات الهاتف النقال،
متوع�دة باللج�وء للقضاء يف ح�ال عدم
ادخ�ال تعدي�ات جوهري�ة ع�ى رشوط
الرخص املمنوحة.
وخاطب�ت اللجنة مكتب رئي�س الوزراء
بكت�اب رسم�ي اك�دت فيه�ا رفضه�ا
القاطع لتجدي�د عقود رشك�ات الهاتف
النقال ،مطالبة بإدخال تعديات اساسية
ضم�ن رشوط العقد ،تتضمن رفع نسبة
املشارك�ة يف األرب�اح املتحقق�ة له�ذه
الرشك�ات لصالح وزارة املالي�ة العراقية
لتص�ل ملا ال يقل عن  ،75٪وارشاك ديوان
الرقابة املالية يف احتساب األرباح.
كما طالب�ت اللجن�ة باستحصال جميع
الديون املثبتة عى رشكات الهاتف النقال
بم�ا فيه�ا الغرامات التأخريي�ة والفوائد
املرتتب�ة عليها لدعم خزين�ة الدولة وسد
العجز الهائل يف املوازنة العام.

وحث�ت اللجنة ايض�ا عى اهمي�ة ايجاد
معالج�ة عملي�ة وواقعية للخل�ل الكبري
يف من�ح رشائح الخط�وط الهاتفية دون
تثبيت بيانات مستخدميها ،مع التشديد
ع�ى إلغاء جميع الخط�وط التي ال توثق
بياناته�ا خ�ال فرتة ش�هر واح�د كحد
أق�ى ،فض�ا ع�ن إرشاك جه�از األمن
الوطن�ي يف متابع�ة إلغاء تل�ك الخطوط
واتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بح�ق

املستخدمني والرشكات املتواطئة.
ودع�ت اىل التعام�ل بشفافي�ة اكث�ر يف
ملكي�ة ه�ذه الرشك�ات والكش�ف ع�ن
مالك�ي األسه�م لرشك�ات اسي�ا سيل،
وزين العراق ،وكورك تيليكوم ،سواء من
العراقي�ني او غريه�م ،ونسب�ة كل واحد
منه�م من�ذ دخ�ول الرشك�ات للعمل يف
العراق.
كما اكدت اللجنة عى اضافة بند يف رشوط

التعاقد يتيح لوزارة االتصاالت بمحاسبة
رشك�ات الهات�ف النق�ال وتغريمه�ا او
سحب الرخص منها يف حال سوء ورداءة
الخدمات بما يف ذلك خدمة ال� . 4G
واش�ارت اىل انها إذ تضع ه�ذه الرشوط
والتعدي�ات م�ن اج�ل الصال�ح الع�ام
والحف�اظ عى اهم مورد مايل للدولة بعد
النفط وهو قطاع االتصال الخلوي ،فإنها
ستتبع املسار القضائي يف حالة استمرار

مجلس ال�وزراء باتمام ه�ذا العقد الذي
سيلحق رضرا ً كبريا ً باملال العام والشعب
العراقي.
م�ن جهته�ا ،طالب�ت لجن�ة االتصاالت
واالع�ام النيابية ،ام�س االربعاء ،رئيس
الوزراء مصطفى الكاظم�ي بالغاء قرار
تجديد عق�ود تراخيص رشكات االتصال
النقال.
واكدت اللجن�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نسخة منه :ان «عدم محاسبة الرشكات
ع�ى مخالفاته�ا يع�د مخالف�ة قانونية
واضحة».
وعدت ،حس�ب البي�ان« :ان ه�ذا القرار
يعد ه�درا للم�ال العام وتهاون�ا واضحا
باستيفاء حقوق الدولة».
م�ن جانبه ،استغرب عضو اللجنة املالية
النيابي�ة محم�د صاحب الدراج�ي ،قرار
مجلس الوزراء ،والقايض بتجديد إجازات
رشكات الهاتف النقال.
وق�ال الدراجي ،يف تغري�دة عى صفحته
يف توي�رت ،تابعتها «الزوراء» :إن «مجلس
الوزراء مدد لرشكات الهاتف النقال وهي
اساسا مديونة للدولة ،وكان من املفرتض
فتح ب�اب املنافسة ويفرض عليها تقليل
االسع�ار ع�ى املواطن واستيف�اء رسوم
الرخصة اكث�ر من الذي دفع�وه قبل ١٥
عاما ً الن الوض�ع تغري من خال عروض
جدي�دة» .واضاف« :من لم يسدد الديوان
يجب ان يستبعد ال يكافئ بالتجديد».

اللجنة املالية :السيطرة على املنافذ ستدعم
الدولة يف  3ملفات مهمة

املركزي يبيع  184مليون دوالر
يف مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعل�ن البنك املرك�زي العراقي ،امس االربعاء ،ع�ن بيعه أكثر من
 184مليون دوالر ،وبمشاركة  33مرصفا .وبلغت مبيعات البنك،
ي�وم ام�س 184 ،مليونا واكثر من  925ال�ف دوالر غطاها البنك
بسع�ر رصف اساس بلغ  1190دينار لكل دوالر .وكانت مبيعات
البن�ك لتعزيز االرصدة يف الخارج عى ش�كل حواالت واعتمادات،
والت�ي غطاها البنك بالكامل بسع�ر رصف بلغ  1190دينار لكل
دوالر واحد ،قد بلغت اكثر من  177مليون دوالر .أما اجمايل البيع
النقدي فكان اكثر من  7مايني دوالر .فيما بلغت اجمايل املبيعات
الكلي�ة  .184.925.671فيما لم تتقدم أي من املصارف ال�بالغة
 33مرصفا املشاركة يف مزاد العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

بغداد /الزوراء:
اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية
النائب ،جمال كوجر ،امس االربعاء،
أن السيط�رة عى املناف�ذ الحدودية
ستدعم االمن الغذائي يف الباد وتدعم
الدولة يف  3ملفات مهمة.
وق�ال كوج�ر ،يف حدي�ث صحف�ي:
ان” السيطرة ع�ى املنافذ الحدودية
يمثل سي�ادة الدولة التي يبنغي عى
الحكوم�ة االستعج�ال به�ا ،خاصة

االقتصاد الربملانية :قرب طرح مشروع ميناء الفاو هيئة الضرائب 1.5 :تريليون دينار إيرادات
النصف األول لـ2020
لالستثمار

بغداد /الزوراء:
أك�دت عضو لجن�ة االقتص�اد واالستثم�ار النيابيّة يف
ّ
الحام�دي ،امس األربعاء ،عزم
مجل�س النواب ،ميثاق
وزارة النقل عى إكمال ميناء الفاو ،عرب االستثمار.
وقال�ت الحام�دي ،يف ترصي�ح صحفي :أنه�ا «التقت
وزير النقل ،نارص بندر الشبيل ،والذي سيزور البرصة،
م�ن اجل االطاع عى ميناء الف�او الكبري ،وإعانه عن
قرار مه�م سيخ�دم املحافظة ويقدم حل�ول متقدمة
إلستئناف العمل يف امليناء».
وأضاف�ت أن «وزير النقل أكد عزمه عى إكمال مراحل
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إنجاز ميناء الفاو الكبري ،وذلك عرب فتح باب االستثمار
وإحالت�ه إىل مستثم�ر ينج�ز أعمال�ه بوق�تٍ محدد»،
منوهة إىل أن «اللقاء ش�هد أيضا مناقشة ملف تطوير
املوانئ واملنافذ الحدوديّة يف محافظة البرصة».
وتابع�ت أن «زي�ارة وزير النق�ل إىل محافظة البرصة،
ستكون مهمة وميدانيّة ملين�اء الفاو الكبري وستشهد
ً
موضحة
األش�هر القادمة إعانه فرصة استثماريّة».
أن «الزيارة ستشهد أيض�ا ً تخصيص املعرض الخاص
برشك�ة املوان�ئ العراقيّ�ة لحج�ر املصاب�ني بفريوس
كورونا أو املامسني وبالتنسيق مع دائرة الصحة».

بغداد /الزوراء:
اك�دت الهي�أة العام�ة للرضائ�ب ،امس
االربع�اء ،ان اي�رادات النص�ف االول م�ن
الع�ام الج�اري بلغ�ت اكث�ر م�ن ترليون
دينار.
وذكرت الهي�أة ان « ايرادات النصف االول
من العام الجاري بلغ�ت اكثر من ترليون
و 500مليار دينار».

ويعان�ي العراق حاليا م�ن ضائقة مالية
كب�رية جراء انخف�اض أسع�ار النفط يف
الس�وق العاملية وتفيش ف�ريوس كورونا،
مم�ا انعك�س سلبا عى ع�دم التوصل إىل
مرشوع قانون للموازنة االتحادية للعام
الح�ايل ،والت�ي تعتم�د من�ذ ع�ام 2003
حت�ى اآلن عى  95%من اإلي�رادات املالية
املتحققة من مبيعات النفط الخام.

النفط يستقر وإصابات «كورونا» واملخزونات األمريكية تعرقالن التعايف
رويرتز /متابعة الزوراء:
استق�رت أسع�ار النفط إىل
ح�د كب�ري للجلس�ة الرابعة،
امس األربع�اء ،إذ أدت زيادة
مخزونات الخ�ام األمريكية
وارتف�اع ح�االت اإلصاب�ة
بف�ريوس كورونا يف الواليات
املتح�دة لتوق�ف تع�اف يف
اآلونة األخرية نتيجة تخفيف
إجراءات العزل.
وبحل�ول الساع�ة 1135
بتوقيت جرينت�ش ،ارتفعت
العق�ود اآلجل�ة لخ�ام برنت
 10سنت�ات إىل  43.18دوالرا
للربمي�ل .كم�ا زادت العقود

اآلجل�ة لخام غ�رب تكساس
الوسي�ط األمريك�ي ث�اث
سنت�ات إىل  40.65دوالرا
للربميل.
ويتجه الخام�ان القياسيان
لتسجيل تغي�ريات يومية من
حيث النسبة املئوية تقل عن
واحد باملئة س�واء صعودا أو
هبوطا للجلسة الرابعة.
وتج�اوزت ح�االت اإلصاب�ة
بكورون�ا ثاث�ة مايني حالة
يف الوالي�ات املتحدة حتى يوم
الثاثاء ،حيث أعلنت املزيد من
الواليات رص�د أعداد قياسية
من الحاالت الجديدة.

وكشف�ت بيان�ات معه�د
الب�رتول األمريك�ي ع�ن أن
مخزون�ات الخ�ام األمريكية
زادت يف األسب�وع امل�ايض
عى الرغم م�ن أن مخزونات
البنزي�ن ونوات�ج التقط�ري
انخفضت أكثر من املتوقع.
وقال�ت إدارة معلوم�ات
الطاق�ة األمريكي�ة ،الثاثاء،
إنه من املتوق�ع تراجع إنتاج
الخام األمريكي بمقدار 600
ألف برميل يوميا خال العام
الح�ايل ،وهو تراج�ع أقل من
 670أل�ف برمي�ل يومي�ا يف
توقعات سابقة.

وان تأثريها يف االمن الغذائي كبري اذا
ما عرف بأن احدى الدراسات اشارت
اىل احصائية تتحدث عن زيادة بنسبة
 37%يف تعاطي املخدرات ،باالضافة
اىل امراض الرسطات وهي مؤرشات
تشري بش�كل واض�ح اىل وجود خلل
يف االم�ن الغذائي املعتمد عى انشطة
املنافذ الحدودية”.
واض�اف كوج�ر ان” السيط�رة عى
املناف�ذ الحدودي�ة س�وف تسه�م يف

تصيح املس�ارات يف  3ملفات مهمة
هي اع�ادة هيبة الدول�ة والسيطرة
ع�ى مايج�ري يف الداخ�ل والحد من
النفوذ الخارجي”.
وك�ان نواب اكدوا وج�ود العديد من
املنافذ غ�ري الرسمية مع بعض دول
الجوار تقوم بإدخ�ال مواد ممنوعة
م�ن االسترياد ،ما ألح�ق رضرا بالغا
يف االنشط�ة الزراعي�ة والصناعي�ة
العراقية.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق
منخفضا
بغداد /الزوراء:
اغل�ق مؤرش االسعار يف سوق العراق لاوراق املالية ،امس االربعاء ،منخفضا
بنسبة (.)0.03%
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم امس كما ييل :بلغ
عدد االسه�م املتداولة ( )2.580.913.562سهم�ا ،بينما بلغت قيمة االسهم
( )1.166.958.538دينارا.
واغلق مؤرش االسعار ISX 60يف جلسة امس عى ( )432.17نقطة منخفضا
بنسبة ( )0.03%عن اغاقه يف الجلسة السابقة البالغ ( )432.30نقطة.
وت�م ت�داول اسه�م ( )27رشكة من اص�ل ( )104رشكة مدرج�ة يف السوق،
واصب�ح عدد الرشكات املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفصاح املايل ( )23رشكة.
وبلغ عدد االسهم املش�رتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق النظامي
( )4مايني سهم بقيمة بلغت ( )11مليون دينار من خال تنفيذ ( )7صفقات
عى اسهم رشكة واحدة.
بينم�ا بلغ ع�دد االسه�م املباعة م�ن املستثمرين غ�ري العراقي�ني يف السوق
النظام�ي ( )43مليون سهم بقيمة بلغت ( )13مليون دينار من خال تنفيذ
 8صفقات عى اسهم رشكتني.
ونفذت رشك�ة االياف االسامي للوساطة أم�را متقابا مقصودا عى اسهم
رشك�ة مرصف الثقة االسامي بعدد اسهم بلغ مليارين ،بقيمة بلغت ()700
مليون دينار بعقد واحد فقط.

الذهب ينتعش ويصل إىل أعلى
سعر منذ  9سنوات

الصناعة :قادرون على سد حاجة السوق من األجهزة املنزلية
بغداد /الزوراء:
أك�دت رشك�ة الصناع�ات
الخفيف�ة التابع�ة ل�وزارة
الصناع�ة واملع�ادن ،ام�س
األربعاء ،أن املنتجات العراقية
املصنع�ة تواك�ب التقني�ات
الحديثة ،مش�رية اىل إمكانية
تأمني حاج�ة السوق املحلية
باالجه�زة الكهربائية بشكل
كامل.
وقال مدير الرشكة املستثمرة
لرشكة الصناع�ات الخفيفة
التابع�ة لل�وزارة ،ولي�د جرب
سلم�ان ،يف ترصيح صحفي:
إن «الرشك�ة وضم�ن حمل�ة
صن�ع يف الع�راق تمكنت من
إدخال خطوط إنتاجية جديدة

لتصني�ع االجه�زة املنزلي�ة
التي تحم�ل ماركة عشتار».
مش�ريا اىل أن «تل�ك املنتجات
تشم�ل الثاجات والعارضات
والطباخ�ات
واملجم�دات
واملدافئ واملنتجات االخرى».
وأض�اف أن «الرشك�ة تمتلك
خربات وإمكانيات كبرية من
األي�دي العامل�ة املاهرة ،كما
ان املنتجات العراقية املصنعة
تواكب التقني�ات الحديثة ،إذ
تعم�ل الرشك�ة ع�ى تصنيع
منتج�ات تمت�از بكف�اءة
وج�ودة يف النوعية ومطابقة
القياسي�ة
للمواصف�ات
املعتمدة».
وتاب�ع أن «االسعار املوجودة

تشجيعي�ة ومناسب�ة ج�دا
مقارن�ة بأسع�ار األجه�زة
الكهربائي�ة املست�وردة»،
مؤك�دا أن «الرشك�ة ق�ادرة
عى س�د حاجة الس�وق من
االجه�زة الكهربائي�ة بشكل
كامل».
وطال�ب مدي�ر الرشك�ة
وزارات ودوائ�ر الدول�ة كافة
ب�»التع�اون الجاد عن طريق
رشاء منتجاته�ا املتمي�زة،
تشجيعا ً منه�ا للمنتج املحيل
ودعم�ا ً للصناع�ة الوطنية»،
الفتا ً اىل أن «تشجيع الصناعة
املحلي�ة م�ن ش�أنه أن يوفر
العملة الصعبة للبلدن ويخلق
فرص العمل للعاطلني».

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
تجاوز سعر أونصة الذه�ب  1800دوالر ،امس األربعاء ،للمرة األوىل منذ عام
 ،2011إذ استفاد املعدن األصفر من وضعه كماذ آمن يف أوقات االضطرابات
االقتصادية ،التي تسبب بها فريوس كورونا.
وبلغ سع�ر أونصة الذهب  1800,86دوالرا يف ح�وايل الساعة  08,30بتوقيت
غرينتش ،يف سوق لندن للسبائك ،عى وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.
ويعد هذا أعى مستوى للذهب منذ ثماني سنوات ونصف ،بعد أن كان مقرتبا
يف املعامات األولية ،يف وقت سابق ،امس األربعاء ،من  1795دوالرا لألوقية.
وقال كبري املتداولني يف (يو.إس غلوبال إنفستورز) ،مايكل ماتوسيك“ :عندما
يك�ون هناك خوف ،سواء ك�ان فريوس كورونا أو خوف م�ن أن االقتصاد ال
يبيل باء حسنا ،فإن ذلك دائما ما يكون عاما داعما للذهب” ،بحسب وكالة
روي�رتز .ويتلقى الذهب دعما من إج�راءات تحفيزية ضخمة لتقييد األرضار
االقتصادي�ة لجائحة ف�ريوس كورونا ،بالنظر إىل أن املع�دن النفيس يعد أداة
للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيم العمات .وصعدت أسعار املعدن األصفر
أكثر من  18باملئة منذ بداية عام .2020

أصفر وأمحر
فايروس كورونا يصيب النجم عماد
حممد وعائلته

بغداد /متابعة الزوراء
أصيب النجم الدويل الس�ابق ومدرب منتخب الناشئني الحايل ،عماد محمد ،وعائلته ،بفايروس
كورونا املستجد «كوفيد .»19
وظه�رت األعراض الرسيري�ة للفايروس عىل محمد خ�الل األيام القليلة املاضي�ة ،األمر الذي
دفعه إلجراء الفحوص الطبية والتي ظهرت نتائجها امس وأكدت إصابته بفايروس كورونا.
ويخضع محمد للحجر الصحي رفقة عائلته مع االلتزام بالتعليمات الطبية ملواجهة الفايروس
ال�ذي هاجم محمد بش�كل مفاجئ.يذكر ان محم�د قام بالكثري من االعم�ال الخريية وجمع
العديد من التربعات ملواجهة الفايروس.
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خارطة طريق جديدة لعمل اللجنة االوملبية

الدولية توافق على عقد اجتماع استثنائي للهيئة العامة واجراء انتخابات جديدة للمكتب التنفيذي
بغداد/الزوراء
أوكلت اللجنة األوملبية الدولية اىل رئيس
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية رعد
حمودي مهمة التهيئة واالرشاف املبارش
عىل إقامة إنتخابات املكتب التنفيذي
املقبل للجنة األوملبية العراقية بعد ثالثة
أشهر من عقد مؤتمر إسنثنائي للجمعية
العمومية الحالية.
جاء ذلك يف رسالة أبرقتها األوملبية
الدولية اىل األوملبية العراقية والتي تمت
االشارة فيها اىل قرار غالبية االتحادات
الرياضية العراقية املطالب باقامة
إنتخابات املكتب التنفيذي للجنة األوملبية
العراقية إنها ًء لحالة التقاطع القانوني
مع قرار القضاء العراقي الذي كان
ألغى ،بوقت سابق ،رشعية االنتخابات
األخرية التي أجريت منتصف شباط من
العام املايض.
وأشعرت األوملبية الدولية وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال ،و رئيس لجنة
الشباب والرياضة بمجلس النواب ديار
برواري ،أشعرتهما ،بتفصيالت رسالتها
هذه وتخويل حمودي باقامة املؤتمر
االستثنائي املقبل ،وقيادة اللجنة األوملبية
لحني إنبثاق املكتب التنفيذي املقبل.
وحددت األوملبية الدولية تعاملها اآلن
مع الرئيس الحايل لألوملبية العراقية
ً
راسمة جدول االعمال املفرتض للمؤتمر
االستثنائي املقبل للجمعية العمومية.
وألزمت األوملبية الدولية األوملبية
العراقية بجملة من النقاط يف املؤتمر
االستثنائي أبرزها إنهاء التقاطع مع
القضاء الوطني العراقي بما اليتعارض
مع امليثاق األوملبي الدويل ،وإقرار
التعديالت الرضورية يف النظام االسايس،
بالتشاور مع وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال.
وفيما ييل النص الكامل لرسالة اللجنة
األوملبية الدولية لألوملبية العراقية..
2020-7-7
لوزان -سویرسا
اللجنة االوملبیة الدولیة
الی رعد حمودي رئیس اللجنة االوملبیة
الوطنية العراقیة
م /حالة اللجنة األوملبية الوطنية

العراقية
عزيزي الرئيس،
نعرتف  ،مع الشكر  ،باستالم البالغ الذي
أرسله إلينا مكتبك يف  20يونيو 2020
(املرفق)  ،بما يف ذلك الطلب من الغالبية
العظمى من االتحادات األعضاء إلجراء
انتخابات جديدة داخل اللجنة االوملبیة
الوطنية العراقية بعد مناقشاتنا مع
وزير الشباب والرياضة العراقي السيد
عدنان درجال  ،نحن نفهم أن هناك
اآلن إجماع بني اللجنة االوملبیة الوطنية
العراقية  ،ومعظم االتحادات األعضاء
والوزارة عىل إجراء انتخابات جديدة
داخل اللجنة االوملبیة الوطنية العراقية يف
أقرب وقت ممكن  ،بالنظر إىل أن القيادة

احتاد الصحافة الرياضية
ينعى فقيده فاضل رستم

بغداد /الزوراء
ببالغ األىس والحزن  ,ينعي األتحاد العراقي للصحافة الرياضية الرائد
الصحفي الريايض فاضل رستم الذي أنتقل اىل رحمة الله أمس األول  .ولد
الراحل فاضل رستم يف بغداد عام  1942وأبتدأ مشوار العمل الصحفي
منذ عام  1957وأشتغل يف عدد من الصحف اليومية واألسبوعية قبل أن
يستقر يف جريدة ( الريايض ) التي عمل فيها محررا نشطا منذ تأسيسها
تقريبا يف عام  1971وحتى سنة أغالقها عام 1989كما عمل الفقيد
سنوات عديدة يف مجلة ( املبارز العربي ) حيث كان عنوانا للمهنية
الحقة يف األداء كما عرف بروحه الطيبة املرحة وعالقاته الوطيدة يف
الوسطني األعالمي والريايض .نبتهل من الباري جل يف عاله أن يتغمد
الصحفي الرائد فاضل رستم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أهله ومحبيه الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .

حممد شوكان يتفق على متثيل
الشرطة من جديد
بغداد /متابعة الزوراء
ظفرت إدارة نادي الرشطة،
بخدمات الالعب محمد شوكان،
العائد من تجربة احرتاف مع
كاظمة الكويتي.وقال مصدر
مقرب من الرشطة ،إن مجلس
اإلدارة اتفق رسم ًيا مع العب
نفط الوسط السابق ،محمد
شوكان ،لتمثيل الفريق يف
منافسات املوسم املقبل.وأوضح
أن الرشطة نجح يف إعادة شوكان
للفريق ،حيث سبق له تمثيل
النادي يف املوسم قبل املايض.
وشدد أن رغبة املدرب عبد الغني
شهد ،وراء إعادة محمد شوكان
لصفوف الرشطة من جديد.يشار
إىل أن الرشطة أبرم صفقات

شبابية مهمة يف املوسم الحايل،
تحض ً
ريا للموسم املقبل -2020
.2021ويف سياق منفصل جددت
الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوسط
تعاقدها مع ثنائي الفريق ،سجاد
رعد ورسالن حنون.وقال نائب
رئيس الهيئة اإلدارية للنادي،
هيثم عباس بعيوي ،نجحنا يف
تجديد عقد سجاد رعد ورسالن
حنون ،لتمثيل الفريق ضمن
منافسات املوسم املقبل».وتابع
«كما جددت اإلدارة عقود أمري
حامد وصباح عواد والحارس
عيل كاظم كطفان».ونوه أن
إدارة نفط الوسط نجحت يف وقت
سابق ،يف التعاقد مع عبد الله عبد
األمري قادمً ا من الزوراء.

الحالية للجنة االوملبیة الوطنية العراقية
ليس لها وضع قانوني يف الوقت الحايل
يف العراق وال يمكنها العمل من املنظور
القانوني ،بسبب قرار املحكمة الذي
أبطل انتخابات اللجنة االوملبیة الوطنية
العراقية التي جرت يف  15و 16
فرباير  .2019وبالتايل  ،ومن أجل حل
املأزق الحايل مرة وإىل األبد والتأكد من أن
اللجنة االوملبیة الوطنية العراقية يمكن
أن تعمل بشكل قانوني يف العراق  ،نؤكد
أنه لن يكون لدينا أي اعرتاض إذا قررت
اللجنة االوملبیة الوطنية العراقية عقد
إجتماع الجمعية العامة االستثنائي
تحت قيادتكم لتحديد الخطوات التالية
املؤدية النتخابات اللجنة االوملبیة

الوطنية العراقية  .و كما نوقش  ،نفهم
أن هذه الجمعية العامة غري العادية
ينبغي أن تنظر يف البنود التالية من
جدول أعمالها:
 -1لإلقرار رسميا ً بقرار املحكمة
الذي أبطل انتخابات لجنة االنتخابات
الوطنية التي جرت يف  15و  16فرباير
 .2019ونتيجة لذلك  ،ينبغي للجمعية
العامة يف اجتماعها االستثنائي أن تؤكد
التاريخ الذي ستجري فيه انتخابات
اللجنة االنتخابية الوطنية الجديدة (يف
غضون ثالثة أشهر من إجتماع الجمعية
العامة االستثنائي) وينبغي أن تؤكد عىل
قدم املساواة أنه يجب سحب أي إجراء
قانوني معلّق آخر فيما يتعلق بهذه

املسألة بشكل نهائي ،عىل الفور.
 -2دراسة واعتماد بعض التعديالت عىل
النظام األسايس للجنة االوملبیة الوطنية
العراقية و بمراجعة وتأكيد مسبق من
قبل االوملبیة الدولیة ،حسب اإلجراء
املعتاد ،للتأكد  ،عىل وجه الخصوص ،
من أن قوانني اللجنة االوملبیة الوطنية
العراقية متوافقة تمامً ا مع القانون
العراقي الجديد للجنة االوملبیة الوطنية
العراقية ،التي تم وضع اللمسات األخرية
عليها واالتفاق عليها مع اللجنة األوملبية
الدولية العام املايض لجعلها متوافقة
مع امليثاق
األوملبي ويمكن تسجيلها حسب األصول
من قبل السلطات املختصة  ،بمجرد

اعتمادها من قبل الجمعية العامة للجنة
االوملبیة الدولیة.
إلكمال إجراءات التسجيل يف
العراق والتأكد من عدم وجود قضايا
قانونية أخرى .التعديالت القليلة
املقرتحة يجب مناقشتها مع وزير
الشباب والرياضة وتقديمها إىل اللجنة
األوملبية الدولية  ،من قبل رئيس اللجنة
االوملبیة الوطنية العراقية  ،للمراجعة
املسبقة واملالحظات واملوافقة عليها قبل
اجتماع الجمعية العامة االستثنائي.
 -٣التأكيد عىل أن الرئيس الحايل للجنة
االوملبیة الوطنية العراقية  ،السيد رعد
حمودي  ،سيقود العملية حتى االتنهاء
من العملیة االنتخابية للجمعية العامة
للجنة االوملبیة الوطنية العراقية  ،وذلك
للحفاظ عىل االستمرارية القانونية
لقيادة اللجنة االوملبیة الوطنية
العراقية  .إذا لزم األمر  ،فإن الجمعية
ً
وفقا لتقديرها
العامة االستثنائي ،و
بالكامل وخاضعة للتشاور املسبق
مع وزير الشباب والرياضة  ،ستكون
قادرة عىل تعيني عدد محدود ج ًدا
من األعضاء ملساعدة رئيس اللجنة
االوملبیة الوطنية العراقية يف تلك
العملية ولتجنب الشك  ،سيظل رئيس
اللجنة االوملبیة الوطنية العراقية الحايل
املمثل القانوني الوحيد لها واملحاور
املبارش االوملبیة الدولیة و املجلس
االوملبي االسیوي خالل هذه الفرتة
التي تؤدي إىل االنتخابات الجدیدة
للجنة االوملبیة الوطنية العراقية بما
أن الهدف الرئييس من هذه العملية
هو استعادة الوضع القانوني اللجنة
االوملبیة الوطنية العراقية يف البلد ومع
السلطات الحكومية ذات الصلة  ،يجب
عىل اللجنة االوملبیة الوطنية العراقية
أن تنسيق جميع هذه الخطوات مع
وزير الشباب والرياضة  ،ويجب وضع
العملية بأكملها تحت إرشاف اللجنة.
األوملبية الدولية  /مكتب الشؤون
القانونية  ،لضمان ما ييل:
 ُستجرى االنتخابات الجديدة للجنة
االنتخابات الوطنية عىل أساس النظام
األسايس الذي أقرته اللجنة األوملبية

العراقية والقانون العراقي الجديد بشأن
عملية االنتخابات الوطنية العراقية .
 سيتم االعرتاف بنتائج هذه العملية عىلالنحو الواجب من قبل اللجنة االوملبیة
الدولیة و املجلس االوملبي االسیوي
والسلطات الحكومية ذات الصلة يف
العراق وأخ ً
ريا  ،ال ينبغي أن تؤثر حالة
االتحادات الوطنية عىل عملية انتخابات
اللجنة االوملبیة الوطنية العراقية.
نحن ندرك جيدا ً أن القانون العراقي
الجديد حول االتحادات الریاضیة الوطنية
ال يزال أمام مجلس النواب .نأمل أن يتم
االنتهاء منه قري ًبا  ،لكن هذه العملية
 ،وآثارها املحتملة عىل القوانني و  /أو
االنتخابات املستقبلية داخل االتحادات
الوطنية  ،يجب أن تظل مستقلة عن
عملية انتخابات اللجنة االوملبیة الوطنية
العراقية املذكورة أعاله.
بالنسبة لالتحادات الوطنية القليلة
التي تواجه نزاعات داخلية  ،سنكون
مستعدين للمساعدة  ،إذا لزم األمر  ،يف
التنسيق مع االتحادات الریاضیة الدولیة
املعنية ملحاولة إيجاد حل.
ً
وفقا للميثاق األوملبي
بصورة عامة  ،و
ونظام الداخيل للجنة االوملبیة الوطنية
العراقية  ،فإن االتحادات الوطنية التي
تعترب رشعية للمشاركة يف اجتماع
الجمعية العامة للجنة االوملبیة الوطنية
العراقية هي تلك التي يتم االعرتاف بها
عىل النحو الواجب من قبل االتحادات
الریاضیة الدولیة املعنیة بها يف تاريخ
اجتماع الجمعية العمومية .
نتطلع إىل تلقي تأكيدك للخطوات التالية
يف أقرب وقت ممكن من أجل ترسيع
العملية والتأكد من أن اللجنة االوملبیة
الوطنية العراقية يمكن أن تعمل بكامل
طاقتها يف أقرب وقت ممكن من أجل
الرتكيز عىل إعداد وفدها الریايض
لأللعاب األوملبية  ،طوكيو  ، 2020التي
تقام يف عام  ، 2021وتستفيد من الدعم
الكامل من السلطات الحكومية ملا فيه
مصلحة الحركة األوملبية والرياضية
العراقية  ،ويف املقام األول الرياضيني
العراقیین .
شكرا لتعاونكم.

صاحل سدير :املوسم املقبل سيكون االخري لي يف املالعب
بغداد /ماهر حسان
اكد الالعب صالح سدير ان املوسم
املقبل سيكون االخري يف مسريتي قبل
اعالن االعتزال بشكل رسمي.
وقال امني النفس ان اقدم االضافة
لفريقي يف موسمي االخري وان اعلق
حذاء اللعب وانا يف مستوى متقدم من
عطائي بني جمهوري واهيل ونايس
مبينا امتلك عرض من نادي النجف اىل

جانب مفاتحة من ناد اخر حيث ساقرر
وجهتي املقبلة بعد استقرار الوضع
الصحي يف العراق.
واضاف لن افكر بعد االعتزال بالتوجه
بشكل مبارش اىل التدريب او الشق
االداري بحكم ان هناك اسماء كثرية
سبقتني وتستحق الفرصة بعد ان
انتظرتها منذ فرتة ليست بالقصرية
مشريا اىل اهتمامي االول سيكون

اكمال الدراسة وتطوير امكانياتي من
خالل دخول دورات ادارية وفنية ليكون
رصيد يف حال رغبت يف العمل باحد
املجاالت.
وتابع رغبتي الحقيقية ان الج مجال
(البزنس) واالعمال التجارية يف املستقبل
القريب قبل التفكري بامور اخرى ترتبط
بالرياضية ،ولكن هذا ال يعني مطلقا ً
االبتعاد عن معشوقتي كرة القدم.

احتاد الركيب ينضم رمسيا اىل االحتاد االسيوي للعبة
بغداد /محمد حنون الجزائري
اعلن االتحاد االسيوي للركبي موافقته الرسمية عىل منح العراق
العضوية الرسمية يف االتحاد االسيوي اىل جانب فلسطني وكمبوديا
وافغانستان يف اجتماع مجلس ركبي اسيا الذي عقد فجر اليوم

االربعاء عرب املنصة االلكرتونية .وقال رئيس االتحاد االسيوي
للركبي قيس الظالعي  :بصفتي رئيسً ا التحاد آسيا للركبي ،
يسعدني أن أرحب بانضمام لجنة الركبي العراقي واتحاد الركبي
الكمبودي ولجنة الركبي الفلسطينية واالتحاد االفغاني لعائلة
آسيا .واضاف  :أشكر اللجنة التنفيذية لركبي آسيا  ،ومجلس
آسيا للركبي وإشارة خاصة إىل أعضاء لجنة األخالقيات والحوكمة
بقيادة الرئيس كخرامون جليلوف.وقدم الظالعي شكره اىل رئيس
لجنة الركبي العراقية أحمد قاسم حسني و رئيس االتحاد األفغاني
هاريس رحمن  ،و رئيس اتحاد كمبوديا مدام تان تياني  ،ورئيس
لجنة الركبي الفلسطينية ربيع املرصي .عىل عملهم الشاق وهنأهم
عىل هذه اللحظة التاريخية لجميع هذه االتحادات وعائلة الركبي
بالخصوص.ويعد االتحاد االسيوي للركبي أكرب هيئة إقليمية
يف االتحاد الدويل للركبي حيث أصبح لديها اآلن  ٣4اتحاد عضو ،
ويمثل أعضاء آسيا الركبي بشكل جماعي عدد سكان يزيد عن 4
مليار شخص  ،وهو ما يمثل  ٪ 55من سكان االرض.

الشركة املنفذة مللعب ذي قار االومليب تواصل العمل بوحدتني صباحية ومسائية
بغداد /محمد حمدي
اكد مدير عام الدائرة الهندسية والفنية
يف وزارة الشباب والرياضة املهندس
نجم عبد الواحد ،بناء عىل تواصل
ومتابعة وتوجيهات وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال ملجريات
العمل
يف ملعب ذي قار االوملبي سعة ٣0
الف متفرج ،ال سيما التأكيد عىل
عاميل إختصار الوقت ودقة التنفيذ
 ،تواصل رشكة سارل اور الفرنسية

املنفذة للمرشوع العمل بواقع وحدتني
متواصلتني صباحية ومسائية عىل
الرغم من ارتفاع درجات الحرارة
والظروف الصحية الصعبة التي
خلفتها جائحة كورونا .
واشار اىل ان التقرير االخري ملكتب
املهندس املقيم سجل تنفيذ سري العمل
قبل يومني وتضمن اخذ نماذج املكعبات
للمخترب لغرض اجراء الفحص الدقيق
للكتل الخرسانية ،ويف الجانب االخر
ما زال العمل مستمر بتسليح سقف

القطاع رقم( )5إذ انجزت كافة
الجسور وتبقت الحصرية الحديدية
الساندة وهي يف طور العمل واالكمال
كما تم يف تمام الساعة الرابعة عرصا
صب ( )7قطع بريكاست للمدرجات
وسوف تكون اوقات الصب ليالً الرتفاع
درجة الحرارة يف النهار.
وكانت الرشكة قد اكملت يف وقت سابق
اعمال الدفن بمادة السبيس للمناطق
املنخفضة وحدل مقرتبات امللعب
وتهيئة الخباطة املركزية.
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قمة ليسرت سييت وآرسنال تنتهي بالتعادل وتشيلسي يرتقي للمركز الثالث
حقق تش�يلي املطلوب بانت�زاع فوز
ثمن من مضيفه كريستال باالس ،3-2
يف افتت�اح املرحلة الرابعة والثالثن من
منافسات الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ورف�ع فريق ال�”بل�وز” رصيده إىل 60
نقط�ة يف املرك�ز الثال�ث ،مقرتب�ا ً من
ضم�ان بطاقة التأهل إىل بطولة دوري
أبطال أوروبا.
ورغ�م وضعيت�ه املريح�ة إال أن عودة
كريس�تال ب�االس الراب�ع ع�رش (42
نقطة) ،للمنافسات بعد وقفة فريوس
كورون�ا القرسي�ة ،كان�ت مخيبة جدا
بخس�ارته أربع مباري�ات تواليا (أمام
ليفرب�ول صف�ر -4وبرين�يل صفر-1
وليسرت سيتي صفر -3ثم تش�يلي).
وغ�اب ع�ن تش�يلي الع�ب الوس�ط
الفرني نغولو كانتي بعد تعرّض بطل
العالم لالصابة يف عضلة الساق الخلفية
يف مب�اراة فريقه األخرية ضد واتفورد.
ولعب بدال منه اليافع االسكتلندي بييل
غيلمور ( 19عاما).
وكان تش�يلي بقي�ادة امل�درب فرانك
المبارد ق�د عوّض خس�ارته املفاجئة
أمام وست هام  ،2-3بفوز رصيح عىل
واتفورد 3-صفر يف الجولة السابقة.
وافتتح تشيلي التسجيل بهدف مثري
للجدل ،عندما اس�تفاد العب الوس�ط
الربازي�يل ويلي�ان م�ن إصاب�ة املدافع

غاري كايهل ،فعك�س الكرة للمهاجم
الفرني أوليفييه جريو تابعها س�هلة
يف املرمى (.)6
وتب�ادل املتأل�ق ويلي�ان الك�رة مج�ددا
م�ع ج�ريو ،لتص�ل إىل األمريكي الش�اب
كريستيان بوليش�يتش ،أطلقها يسارية
قوي�ة يف الزاوي�ة الضيق�ة هدف�ا ثاني�ا
(.)27لك�ن أجمل لقطة يف الش�وط األول
حمل�ت توقيع اإليف�واري ويلفري�د زاها
عندما أطلق ك�رة صاروخية من نحو 25
مرتا ف�وق رأس الحارس اإلس�باني كيبا
أريس�اباالغا ( ،)34مقلص�ا الف�ارق إىل
.1-2
يف الش�وط الثان�يّ ،
وج�ه البديل تامي

أبراه�ام صفعة قوية آلم�ال املضيف،
عندما انس�ل ع�ىل الجه�ة اليمنى من
املنطق�ة ،كارسا مصي�دة التس�لل
ومطلقا ك�رة أرضية قوي�ة يف الزاوية
اليرسى البعيدة (.)71
لك�ن كريس�تال ب�االس ع�اد مج�ددا
وبرسعة قياس�ية هذه امل�رة (بعد 82
ثانية) ،بعد جملة جماعية عىل الجهة
اليرسى وصلت إىل البلجيكي كريستيان
بنتيكي تابعها ع�ىل باب املرمى الخايل
(.)72
ونج�ا تش�يلي بنقاط�ه بمعج�زة يف
اللحظ�ات األخرية ،عندما ارتدت رأس�ية
املداف�ع س�كوت دان م�ن القائ�م األيمن

البعيد ملرمى كيب�ا ( ،)90+5قبل أن ينقذ
املداف�ع الفرن�ي كورت زوم�ا الكرة من
بن قدمي بنتيكي املنفرد (.)90+6
واس�تغل واتف�ورد امله�دد بالهب�وط
مواجهة ضيفه نوريتش سيتي متذيل
الرتتي�ب ليتغل�ب علي�ه  ،2-1ويحقق
فوزه األول بعد  3هزائم تواليا.
افتت�ح الضي�وف التس�جيل ع�رب
األرجنتيني إيميليانو بوينديا بتس�يدة
يس�ارية ذكي�ة ( ،)4قب�ل أن يس�جّ ل
واتفورد السابع عرش يف الرتتيب ثنائية
ع�ن طري�ق كريغ داوس�ون برأس�ية
قريب�ة ( )10والعائد م�ن إصابة داني
ولبي�ك بأكروباتي�ة خلفي�ة رائعة من
داخل املنطقة (. )56
وحس�م التع�ادل اإليجاب�ي ()1-1
نتيج�ة قمّ ة أرس�نال وضيفه ليس�رت
س�يتي ضم�ن منافس�ات املرحل�ة
الرابعة والثالثن من الدوري اإلنكليزي
املمتاز.
س�جل جيم�ي ف�اردي هدف�ا متأخرا
ثمين�ا ليتع�ادل ليس�رت س�يتي 1-1
م�ع مس�تضيفه أرس�نال ضم�ن
منافس�ات املرحل�ة  34م�ن مباريات
ال�”بريمريلي�غ” بعد طرد البديل إيدي
نكيتياه العب أرسنال.
وبدا أن ه�دف بيري-إيمريك أوباميانغ
رقم  20يف الدوري هذا املوس�م قد منح

اعالم الكرتوني

الفري�ق صاح�ب الضياف�ة االنتص�ار
الرابع عىل التوايل ليحافظ عىل آماله يف
إنهاء املوسم يف املربع الذهبي.
وأنقذ كاس�رب ش�مايكل حارس ليسرت
مرماه من العديد من الفرص الخطرية
ليبق�ي فريقه يف املب�اراة بعد أن افتتح
أوباميانغ التسجيل يف الدقيقة  21لكن
الفريق الزائر رد بقوة بعد االسرتاحة.
وطرد نكيتياه العب أرسنال يف الدقيقة
 75بس�بب تدخ�ل عنيف ع�ىل جيمس
جاس�تن بعد أن راجع الحكم املخالفة
يف شاشة يف جانب امللعب.
وأدرك ليسرت التعادل يف الدقيقة  84عرب
فاردي بع�د تمريرة عرضية منخفضة
من ديماراي غراي.
وانتظ�ر ف�اردي ق�رار حك�م الفيديو
املس�اعد لتأكي�د الهدف بع�د أن كانت
هن�اك ش�كوك يف وج�ود تس�لل ليعود
ليسرت إىل دياره بنقطة ثمينة.
ويتفوق ليسرت الرابع بأربع نقاط عىل
مانشسرت يونايتد الخامس ( 59مقابل
 )55الذي تنقصه مباراة.
وكان ليس�رت ،ال�ذي ف�از يف مبارات�ن
فقط من آخر  10يف الدوري ،قد تراجع
يف وقت سابق إىل املركز الرابع بعد فوز
تش�يلي  3-2عىل كريس�تال باالس.
ويحتل أرس�نال املركز الس�ابع مبتعدا
بتسع نقاط عن املركز الرابع.

ليتشي وميالن يقلبان الطاولة على التسيو ويوفنتوس
أسدى التس�يو الوصيف خدمة إضافية ليوفنتوس،
حامل اللقب يف آخر ثمانية مواس�م ،بخس�ارته مرة
ثاني�ة تواليا أمام مضيفه ليت�ي املتواضع  ،1-2يف
افتتاح املرحلة الحادية والثالثن من الدوري اإليطايل
لكرة القدم.
وس�جل اإلك�وادوري فيليب�ي كايس�يدو ( )5هدف
التس�يو ال�ذي خ�رس أمام مي�الن صفر -3الس�بت
امل�ايض ،والس�نغايل خوم�ا باب�اكار ( )30وفابي�و
لوتشوني ( )47لليتي.
وتجمّ�د رصيد التس�يو عند  68نقطة بفارق س�بع
نقاط ع�ن يوفنت�وس املتص� ّدر الذي تكب� ّد هزيمة
كبرية أمام ميالن بأربعة أهداف لهدفن.
وخ�رج ليتي مؤقت�ا من ثالثي الهب�وط إىل الدرجة
الثاني�ة ،بإضافت�ه ثالث نقاط لرصي�ده ليصبح 28
نقط�ة يف املركز الس�ابع عرش ،محققا ف�وزه األول
بعد أربع خس�ارات متتالية منذ استئناف منافسات
البطولة الشهر املايض ،بعد أكثر من ثالثة أشهر من
التعليق نتيجة نفي وباء فريوس كورونا املستجد.
وهي الخس�ارة الثالثة لالتسيو يف املباريات الخمس
األخ�رية مقاب�ل فوزي�ن ،ما يف�وق عدد خس�اراته
الت�ي لقيها خالل املراحل ال� 26التي س�بقت إيقاف

البطولة عندما تعرّض لخسارتن فقط.
وزادت مهم�ة “النس�ور” للف�وز باللق�ب الثالث يف
تاريخهم بعد موسمي  1973-1974و1999-2000
صعوبة ،قبل سبع مراحل من انتهاء املوسم.
قلب مي�الن الطاولة عىل ضيف�ه املتصدر يوفنتوس

وح�وّل تأخره أمامه بهدفن إىل ف�وز  4-2يف مباراة
مث�رية ج�دا ً ضمن الجول�ة  31من ال�دوري اإليطايل
لكرة القدم.
وكان يوفنت�وس يمن�ي النف�س بالف�وز واالقرتاب
خط�وة إضافي�ة م�ن اللق�ب ،لك�ن مي�الن نجح يف

شكوك حول مشاركة نادال يف فالشينغ ميدوز
أعلن اإلسباني رافايل نادال املصنف ثانيا عامليا،
أن�ه سيش�ارك يف دورة مدريد ،ليثري الش�كوك
حول ما إذا كان ينوي الدفاع عن لقبه يف بطولة
الواليات املتحدة املفتوحة آخر البطوالت األربع
الكربى.وش�هدت الواليات املتحدة عودة حادة
لحاالت جدي�دة من فريوس كورونا املس�تجد،
ما أدى إىل ازدياد الش�كوك ح�ول إقامة بطولة
الوالي�ات املتحدة املفتوحة املقررة بن  31آب/
أغس�طس و 13أيلول/س�بتمرب ،ع�ىل مالعب
“فالشينغ ميدوز” يف نيويورك من دون جمهور
ويف ظل إجراءآت وقاية صحية.وستنطلق دورة
مدري�د عىل املالعب الصلصالية يوم  14أيلول/
سبتمرب.وستكون دورة مدريد بمثابة اإلحماء

لبطولة روالن غاروس الفرنسية التي تم تغيري
موعدها ليصبح بن 27من الشهر نفسه و11
ترشين األول/أكتوب�ر املقبل.وكتب مدير دورة
مدريد فيليس�يانو لوبيز عىل حسابه يف تويرت:

“لقد تحدثت مع صديق�ي رافايل نادال الذي
أك�د مش�اركته يف مدريد يف أيلول/س�بتمرب.
كم�ا هو الح�ال دائما ،ونح�ن ننتظرك مع
أذرع مفتوحة يف كاخا ماخيكا”.ورد نادال:
“هذا صحيح فييل .أراك يف أيلول/س�بتمرب
يف مدريد .آمل أن تس�ري األمور عىل ما يرام
حت�ى ذل�ك الوقت”.وق�ال العب�ون ب�ارزون
م�ن بينهم املصنف الثالث عامليا النمس�اوي
دومينيك تييم ،إنهم يتوقعون
ق�رارا م�ن منظم�ي
بطول�ة فالش�ينغ
مي�دوز ه�ذا
األسبوع.

عدم شفاء دينويدي من كورونا يبعده عن نهاية املوسم
كشف سبنرس دينويدي مدافع بروكلن نتس يف الدوري األمريكي
ملحرتيف كرة الس�لة ،عدم مش�اركته يف اس�تئناف مباريات “أن
بي ايه” يف فلوريدا ،بس�بب اس�تمرار اصابته بفريوس كورونا
املس�تجد.وكان دينويدي مع زميله دياندري جوردان ،قد أعلن
األس�بوع املايض إصابته بالفريوس ،وأك�د الثاني عدم التحاقه
بالفري�ق لدى ع�ودة املباريات يف مدين�ة أورالن�دو اعتبارا من
 30تموز/يوليو.وغ�رّد دينوي�دي ع�ىل موقع “توي�رت”“ :بعد
اختبار إيجابي جديد ونظرا للعوارض ،قررنا مع بروكلن نتس
واألطباء ،أنه س�يكون م�ن مصلحتي أنا والفري�ق عدم اللعب
يف أورالن�دو”.وكان الالع�ب البالغ  27عاما قد رشح األس�بوع
املايض بعد إعالن إصابته “أعاني من بعض العوارض ،الس�يما
ارتفاع درجة الحرارة وألم يف الحلق ،ومن الصعب معرفة ما إذا
س�أكون قادرا عىل اللعب أم ال”.وس�بق لع�دد من العبي نتس،
القط�ب الثاني ملدينة نيويورك بعد نيك�س ،أن أعلنوا إصابتهم
بالف�ريوس منذ آذار/مارس ،أبرزهم كيفن دورانت الذي انضم
إىل صفوفه قبل بداية موس�م  ،2019-2020لكنه لم يخض أي
مباراة لكونه يتعاىف من إصابة قوية تعرض لها يف ختام املوسم
املايض مع فريقه الس�ابق غولدن س�تايت ووريرز.ويجد نتس
نفس�ه أمام معضلة عىل صعيد التش�كيلة لدى عودة املباريات

يف مجمع “ديزن�ي وورلد”.فإضافة
إىل غي�اب ج�وردان ودينوي�دي،
س�يكون الفري�ق
م�ن دون العبه
و يلس�و ن
تش�ا ند لر
ل�ه أن
ال�ذي س�بق
النادي عدم
أبل�غ إدارة
يف م�ا تبق�ى
مش�ا ر كته
من املوس�م.كما يفتقد الفريق بس�بب اإلصابة ،اىل
دورانت ،النجم كايري إيرفينغ الذي خضع قبل أشهر
لعملية جراحية ملعالجة إصابة يف الكتف ،علما بأنه
كان ضم�ن مجموعة من العبي الدوري التي أبدت
معارضتها الس�تكمال املوسم.ويحاول نتس (30
فوزا و 34خس�ارة) املنافس�ة عىل آخر بطاقتن
من املنطقة الرشقية ،حيث يتقدم عىل اورالندو
ماجي�ك ( ،)30-35فيما تبدو آمال واش�نطن
ويزاردز ( )24-40ضئيلة.
ونت�س هو أحد الفرق ال�� 22التي من املقرر
أن تشارك يف استكمال الدوري.وأقرت رابطة
ال� “ان بي ايه” صيغة معدلة ملتابعة املوسم،
بمشاركة  22فريقا من أصل  ،30ستخوض
لق�اءات للتصنيف ،قب�ل أن تنتقل  16منها
لخ�وض األدوار االقصائي�ة (“بالي أوف”).
وستكون كل املباريات خلف أبواب موصدة،
ع�ىل أن تقيم الف�رق يف املجمع ،م�ع اعتماد
إج�راءآت وقاي�ة صحية صارمة خش�ية أي
تف�ش للفريوس.وس�بق لرئي�س الرابط�ة
ٍ
آدم س�يلفر أن أملح اىل أن أي انتش�ار واس�ع
للفريوس يف صفوف الالعب�ن بعد العودة ،قد
يدفع اىل تعليق املنافسات مجددا.
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أتلتيكو مدريد يتعثّر أمام سلتا فيغو

ّ
يتع�ن عىل أتلتيكو مدريد االنتظار لضمان تأهله لدوري أبطال
أوروبا يف كرة القدم ،بعد تعادله مع مضيفه سلتا فيغو  ،1-1يف
املرحلة  35من الدوري اإلس�باني.ورفع أتلتيكو الذي لم يخرس
يف ال�دوري منذ مطلع ش�باط/فرباير ،رصي�ده إىل  63نقطة يف
املركز الثالث ،بفارق  3نقاط عن إشبيلية الرابع والذي يحل عىل
أتلتيك بلب�او اليوم الخميس.وأجرى امل�درب األرجنتيني دييغو
سيميوني ثالثة تغيريات عىل تشكيلة اتلتيكو الفائزة عىل ريال
مايوركا يوم الجمعة املايض ،مع غياب املصابن الربتغايل جواو
فيليك�س والبلجيكي ياني�ك فرييرا كاراس�كو.وافتتح أتلتيكو
التسجيل باكرا قبل انتهاء الدقيقة األوىل ( 51ثانية) ،عن طريق
املهاجم الفارو موراتا ،مس�جال هدف�ه الثالث يف آخر مباراتن.
وعادل س�لتا مطلع الش�وط الثاني ،بكرة محظوظة من العب
الوس�ط الش�اب فران بلرتان هزمت الحارس السلوفيني املميز
ي�ان أوب�الك (.)50وحاف�ظ فالنس�يا ع�ىل آمال�ه بالتأهل إىل
مس�ابقة الدوري األوروبي يف املوسم املقبل ،بفوزه املتأخر عىل
ضيفه بلد الوليد  ،2-1يف افتتاح املرحلة الخامسة والثالثن من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

شفيع ينضم لالئحة املخضرمني

كس�ب النقاط الثالث وعزز بهذا الفوز التاريخي من
حظوظ�ه األوروبية يف املوس�م املقب�ل ،إذ بات يحتل
اآلن املرك�ز الخامس مؤقتا ً برصيد  49نقطة يف حن
تجمّ�د رصيد ي�ويف عند  75نقط�ة يف الصدارة وبات
يبتع�د عن التس�يو الثان�ي الذي خ�رس ( )1-2عىل
أرض ليتي بفارق  7نقاط.
س�جّ ل ملي�الن كل من زالت�ان ابراهيموفت�ش ()62
وفران�ك كيس�ييه ( )66ولي�او ( )67وانتي ريبيتش
( )80وليوفنتوس ادريان رابيو ( )47وكريس�تيانو
رونالدو )53(.
ونجح مي�الن يف الفوز عىل يوفنت�وس للمرة الثانية
يف آخ�ر 15مب�اراة بينهم�ا مقابل  13فوزا ً للس�يدة
العج�وز ،وهي امل�رة األوىل منذ آذار/م�ارس 1989
الت�ي يس�جل فيها مي�الن أربع�ة أه�داف يف مرمى
يوفنتوس.
ً
أيض�ا التي يتلقى فيه�ا يوفنتوس
وه�ي املرة األوىل
 4أه�داف يف إحدى مباريات ال�دوري منذ  20أكتوبر
 2013أمام فيورنتينا.
ونجح أخريا ً س�تيفانو بيويل م�درب ميالن الحايل يف
الفوز للمرة األوىل عىل اليويف خالل مشواره التدريبي
(خرس  11مرة وتعادل  3مرات).

نج�ح االتحاد األردني لكرة القدم ،يف تقديم الوثائق واألدلة التي
تؤكد أحقية قائد منتخب النش�امى عامر شفيع بدخول قائمة
أكث�ر الالعب�ن خوضا ً للمباري�ات الدولية يف تاري�خ كرة القدم
واستقراره يف املركز التاسع عاملياً.وعىل امتداد األشهر األخرية،
بدأ االتحاد األردني يف مراسلة االتحاد الدويل ،للتأكيد عىل أحقية
ش�فيع يف دخول القائمة ،بعد أن مثل النشامى يف مائة وخمس
وس�بعن مب�اراة ،يف الوقت ال�ذي كان يعتمد في�ه الفيفا مائة
وأربعا وخمسن مباراة فقط لقائد النشامى.وبعد تقديم كافة
الوثائق املطلوبة ،عىل امتداد تاريخ ش�فيع مع النشامى والذي
بدأ بمواجهة كينيا وديا ً شهر أغسطس من العام ألفن واثنن،
متضمن�ا ً جمي�ع اللق�اءآت الودية والرس�مية ،أك�د “الفيفا”
رس�ميا ً لالتحاد األردن�ي ،اعتماده مائة وثمانا وس�تن مباراة
لعامر شفيع واستقراره بالتايل يف املركز التاسع ،يف قائمة أكثر
الالعبن خوضا ً للمواجهات الدولية.

جريزمان قد يستمر مع برشلونة
كش�ف تقري�ر صحفي فرن�ي ،ع�ن تفاصيل
االجتم�اع ال�ذي أنط�وان جريزم�ان مهاج�م
برش�لونة ب�اإلدارة الفني�ة للحدي�ث ح�ول
مس�تقبله م�ع البارس�ا.وانترشت العديد من
التقاري�ر خالل الفرتة املاضي�ة ،عن احتمالية
رحي�ل جريزم�ان س�واء ببيع�ه أو تضمينه يف
صفق�ة يحتاجه�ا الفريق.وبحس�ب صحيف�ة
“ليكيب” الفرنس�ية ،فق�د التقى جريزم�ان ،بعد

يوم�ن م�ن مبارات�ه الرائعة أم�ام فياريال ،م�ع مديري برش�لونة
لتوضيح وضعه يف املوس�م املقبل.وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن اإلدارة
الرياضية ً
أيضا كانت حارضة ،وعىل رأس�ها الس�كرتري الفني إيريك
أبيدال ،واملدير الفني كيكي سيتن.وأعرب ممثلو برشلونة عن ثقتهم
الكامل�ة يف جريزمان ،وأخربه س�يتن ،بحس�ب صحيف�ة “ليكيب”
نفس�ها“ :نح�ن نعتمد عليك بش�كل كبري”.وراف�ق جريزمان أناس
م�ن بيئته ،بما يف ذلك أخته والتي تعترب وكيل أعماله ً
أيضا.وبات من
املؤكد وفقا لهذا االجتماع أن يستمر جريزمان مع برشلونة.

مستقبل ستونز مع مانشسرت سييت سيتحدد بعد نهاية املوسم
قال بيب غوارديوال مدرب مانشس�رت سيتي إنه سيجتمع
مع املدافع جون س�تونز بعد انتهاء الدوري االنكليزي
املمت�از لكرة الق�دم للحدي�ث عن مس�تقبله.وعانى
س�تونز م�ن نق�ص اللياق�ة البدنية من�ذ انضمامه
إىل س�يتي ع�ام  2016وتراجع ترتيب�ه يف قلب دفاع
الفري�ق بع�د إيمريك الب�ورت وفرنانديني�و وإيريك
غارسيا ونيكوالس أوتامندي.وتكهنت وسائل اعالم
بريطانية بأن س�تونز ،الذي يمتد عقده مع س�يتي
حت�ى  ،2022يعد مطلبا ً ألرس�نال وناديه الس�ابق
إيفرتون ،وأوضح غوارديوال للصحفين“ :قلت عدة
مرات وسأكرر قويل إنني أكثر من سعيد بشخصية
واحرتافية س�تونز”.وأضاف“ :أريد أفضل يشء له
ويف نهاية املوس�م سنجتمع لنتحدث عما سيحدث

ألنه أحيانا تكون رغبتي معاكس�ة لرغب�ة الالعبن أو رغبة
الن�ادي ،أن�ا صادق معهم وموقفي لي�س فقط مع جون بل
مع أي العب آخر هو الحاجة للتغيري وسنتحدث يف ذلك”.

مفكرة الزوراء
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صحفيون يعتزمون مقاضاة رئيس الربازيل
لنزعه الكمامة خالل لقائهم

برازيليا /متابعة الزوراء:
أعلنت نقاب�ة الصحفين الربازيلي�ن ( ،)ABIعن نيتها مقاضاة الرئيس جاير بولس�ونارا،
لتعريضه الصحفين لخطر عدوى فريوس كورونا املستجد خالل مؤتمر صحفي.
وذكرت الرابطة ،أن الرئيس بولس�ونارا ،التقى مع الصحفي�ن الثالثاء ،وأعلن خالل ذلك أن
نتيجة االختبار عىل الفريوس الذي أجراه ،كانت إيجابية .يف بداية اللقاء ،كان الرئيس يرتدي
الكمام�ة الواقي�ة مع عدم مراعاة املس�افة االجتماعي�ة .لكنه الحقا ابتع�د عن الصحفين
ملسافة أمتار قليلة ،وخلع قناعه ليثبت أنه يف حالة جيدة.
وذك�ر بي�ان النقابة ،أن الرئيس انتهك نظ�ام العزلة الذاتية ،و”ت�رف بطريقة إجرامية”،
وعرض الصحفين للخطر .واتهمت النقابة ،رئيس الدولة بانتهاك مادتن جنائيتن تنصان
عىل عقوبة يف ش�كل غرامة والسجن .وعىل أس�اس ذلك تعتزم الجمعية مقاضاة بولسونارا
يف املحكمة العليا.
منذ بداية الوباء ،نفى بولسونارا ،البالغ من العمر  65عاما ،وجود فريوس كورونا املستجد،
ورفض فرض تدابري جدية ملحاربة العدوى .باإلضافة إىل ذلك ،انتقد بش�دة القيود املفروضة
عىل التجارة والخدمات يف البالد ،واملتعلقة بمكافحة كوفيد.-19

“الراي” و”القبس” الكويتيتان تعلنان
عن شراكة تلفزيونية

الكويت/متابعة الزوراء:
أعلنت مؤسستا الراي والقبس الكويتية عن رشاكة تلفزيونية غري مسبوقة ملوسم تلفزيوني
واح�د ،بربام�ج كويتي�ة ش�بابية  .% 100الربامج س�تكون منوّعة وسياس�ية واقتصادية
ورياضية وترفيهية بوجوه كويتية شبابية جديدة.
تعترب مؤسس�تا ال�راي والقبس الكويتيتان مدرس�تن عريقتن يف عال�م الصحافة واإلعالم
التقلي�دي الحديث ،فتلفزيون الراي يعترب أول تلفزيوني كويتي خاص يلتقي مع مؤسس�ة
القب�س ،والتي لها أس�لوبها الخاص يف مجال اإلعالم التقليدي ،وته�دف هذه الرشاكة إىل أن
تكون نموذج يف التجارب الجريئة التي تحتذى( .املصدر/ايالف)

مصر ..التحفظ على أشهر وزير إعالم
يف عهد مبارك
إسطنبول /األناضول:
قررت أعىل محكمة طعون بمر ،التحفظ عىل صفوت الرشيف ،أبرز وزراء اإلعالم يف عهد
الرئيس الس�ابق حسني مبارك (.)1981-2011ووفق وس�ائل إعالم محلية بمر ،بينها
صحيف�ة “املري اليوم” (خاصة) ،حددت محكمة النقض ،جلس�ة  15س�بتمرب/أيلول
املقبل ،لصدور حكم نهائي عىل الرشيف يف الطعن عىل حكم سجنه بقضية “فساد مايل”.
وأوضحت أن أجهزة األمن تحفظت عىل الرشيف ،وجرى ترحيله إىل الس�جن ،لحن انعقاد
جلس�ة الطعن عىل حكم سابق ضده بالسجن؛ إثر إدانته ب�”تحقيق كسب غري مرشوع”،
وفق املصدر ذاته.ويف س�بتمرب/أيلول  ،2018قضت محكمة جنايات القاهرة ،عىل صفوت
الرشيف بالس�جن  3س�نوات والغرامة  99ملي�ون جنيه (نحو  6مالي�ن دوالر) إلدانته يف
القضية ذاتها.
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موسكو توقف صحفياً سابقاً ومستشاراً لدى وكالة الفضاء الروسية بتهمة “اخليانة”
موسكو /متابعة الزوراء:
أوقفت روسيا صحفيا ً سابقا ً كبريا ً
أصبح مستشارا ًملدير وكالة الفضاء
الروس�ية “روسكوس�موس”،
بتهمة “الخيان�ة” لصالح دولة يف
حل�ف ش�مال األطل�ي ،يف قضية
وصفها زم�الؤه الس�ابقون بأنها
انتقام ملقاالت كتبها.
وعمل إيفان س�افرونوف صحفيا ً
متخصصا ً يف الش�ؤون العسكرية
والفض�اء لحس�اب الصحيفت�ن
“فيدوموس�تي”
الروس�يتن
و”كومريس�نت” وكت�ب مق�االت
محرجة بالنس�بة للجيش الرويس
يف السنوات األخرية.
وبع�د أن ُدف�ع إىل االس�تقالة م�ن
“كومريس�نت” عام  ،2019أصبح
يف أيار/ماي�و  2020مستش�ارا ً
ملدير “روسكوس�موس” ،ديمرتي
روغوزين.
و يُش�تبه بأنه “جمع ونقل أرسار
دول�ة بش�أن التعاون العس�كري
والتقني والدف�اع واألمن الرويس”
إىل “جه�از اس�تخبارات دول�ة يف
حل�ف األطل�ي” ،وف�ق م�ا أف�اد
متحدث باسم أجهزة االستخبارات
الروس�ية يف تري�ح نقلته وكالة
“تاس” الرسمية.من جهته ،أشار

املتح�دث باس�م الكرملن ديمرتي
بيسكوف خالل مؤتمر صحفي إىل
أنه يُش�تبه بأن يكون سافرونوف
“نق�ل معطي�ات رسي�ة إىل أجهزة
استخبارات أجنبية”.
وأض�اف “أجهزتن�ا ملكافح�ة
التجس�س لديه�ا كثري م�ن املهام
والعمل وتنجز ذلك بطريقة مفيدة
جداً”.
وأك�دت وكالة “روسكوس�موس”
للفض�اء يف بي�ان “تقدي�م كل
املساعدة الالزمة للسلطات املكلفة
ً
مشرية إىل أن االتهامات
التحقيق”
املوجهة إىل س�افرونوف “ال تشمل
عمله الحايل”.
وق�ال مدي�ر “روسكوس�موس”
ديم�رتي روغوزي�ن لوكال�ة تاس

أن س�افرونوف “لم يكن لديه حق
الوص�ول إىل معلوم�ات رسي�ة”
يف الوكال�ة وكان مكلف�ا ً مس�ائل
التواصل.
وتعرض قط�اع الفضاء الرويس يف
السنوات األخرية لسلسلة نكسات
محرجة وواجه فضائح فساد.
كت�ب إيف�ان س�افرونوف عندم�ا
كان صحفي�اً ،مقاالت كثرية حول
الجيش الرويس ،تطرقت إىل حادث
غواص�ة رسية يف القطب الش�مايل
والحريق عىل متن حاملة الطائرات
الروس�ية الوحي�دة والحرائق أثناء
تدريبات عسكرية بارشاف الرئيس
ال�رويس فالديم�ري بوت�ن أو حتى
أول تحط�م ملقاتل�ة عري�ة من
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ّ
وع�رب العدي�د م�ن الصحفي�ن
والصحفي�ن الس�ابقن الثالث�اء
عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي
ع�ن دعمه�م إليفان س�افرونوف
واعت�ربوا أن توقيفه مرتبط بعمله
الصحايف.
ون�رش فري�ق تحري�ر صحيف�ة
“كومريسنت” أيضا ً رسالة دعم له
من�ددا ً باتهام�ات “عبثية” بحقه.
وأش�اد ب�”أحد أفض�ل الصحفين
يف البالد” واصفا ً إياه بأنه “مهني”
و”وطني فعالً”.
وكتب�ت الصحيف�ة “م�ن الصعب
جدا ً بالنس�بة لألشخاص املتهمن
بخيان�ة عظم�ى أن يخضع�وا
لتحقيق عادل ومحاكمة شفافة”.
وأضاف�ت “الجمه�ور مُ رغ�م عىل
االعتم�اد فق�ط ع�ىل تريح�ات
األجه�زة املختص�ة ،الت�ي يط�رح
عمله�ا أكث�ر فأكث�ر أس�ئلة كل
س�نة”.وتجمع داعمون للصحفي
الس�ابق بع�د الظه�ر أم�ام مق�ر
أجهزة األمن يف موسكو لالحتجاج
ع�ىل توقيف�ه .وأُوقف�ت صحافية
يف “كومريس�نت” ،وف�ق ما أفادت
منظمة غري حكومية متخصصة.
من جهته ،أكد الكرملن أن توقيف
س�افرونوف “ال عالقة له بنشاطه

الصحفي”.
ع�ام  ،2019حذف�ت صحيف�ة
“كومريس�نت” أح�د مق�االت
سافرونوف بعد اتهامات بالكشف
عن أرسار دولة .وكان املقال يتناول
نية روسيا تسليم مقاتالت حديثة
ُ
ملر.وفت�ح تحقيق آن�ذاك بتهمة
“استغالل حرية الصحافة”.
وأُرغم س�افرونوف عىل االستقالة
م�ن الصحيفة يف أيار/مايو 2019
مع صحايف آخر بعد مقال جاء فيه
أن رئيسة مجلس الشيوخ فالنتينا
ماتفيينك�و ،الش�خصية املؤث�رة
واملعروفة بقربها من بوتن ،يمكن
أن تستقيل.
وتكث�ر االتهامات بانته�اك حرية
الصحفة ضد الس�لطات الروسية
من�ذ عرشي�ن عاماً.وحك�م ع�ىل
صحافي�ة روس�ية االثن�ن بدف�ع
غرام�ة باهظ�ة بتهم�ة “تربي�ر
اإلره�اب” بس�بب مق�ال ع�ن
هج�وم انتحاري اس�تهدف أجهزة
االس�تخبارات الروس�ية ،يف قضية
ن�دد به�ا املدافع�ون ع�ن حق�وق
اإلنسان.
موس�كو توق�ف صحفيا ً س�ابقا ً
ومستش�ارا ً ل�دى وكال�ة الفضاء
الروسية بتهمة “الخيانة

مئات الصحفيني خيسرون وظائفهم يف صحف بريطانية
لندن/متابعة الزوراء:
أعلن�ت مجموع�ة ذا ريت�ش اإلعالمي�ة
الربيطانية عن ش�طب  550وظيفة ،عقب
خس�ارة عائدات إعالنات تقدر باملالين من
الجنيه�ات اإلس�رتلينية خالل ف�رتة تفيش
فاي�روس كورون�ا ،لتنض�م إىل مجموعات
أخرى عانت من أوضاع مشابهة.
وقال�ت مجموع�ة ذا ريت�ش ،الت�ي تمتل�ك
صحيفت�ي دي�يل م�ريور ودييل اكس�ربيس
بجان�ب الع�رشات م�ن الصح�ف املحلي�ة
واإلقليمي�ة إنه�ا تعت�زم إجراء مش�اورات
بش�أن شطب  550وظيفة ،أو ما يعادل 12
يف املئة من طاقم عملها.
ومنذ أشهر تعيش وسائل اإلعالم الربيطانية
هواج�س أزم�ة جديدة ت�رب الصحافة،
بسبب تأثريات كورونا عىل القطاع ،وبسبب
تراج�ع املبيعات لإلص�دارات الورقية بفعل
الحجر املنزيل وتدهور سوق اإلعالنات.
وتوقع�ت مؤسس�ات عدي�دة خس�ائر يف
عائداتها باملالين من الجنيهات ،وقد قلّصت
روات�ب موظفيه�ا وطلب�ت منه�م العم�ل

لس�اعات ّ
أقل أو أخذ إج�ازات غري مدفوعة
األج�ر .وأعلن�ت مؤسس�ات إعالمية أخرى
ع�ن عمليات دم�ج مرتقبة أو ح�ذرت من
التوجه إىل اإلقفال الكامل .وأش�ار محللون
متخصص�ون إىل أن ه�ذا الوض�ع يه�دد ما
يصل إىل خمسة آالف موظف يف القطاع.
ورغم ذلك ،اعترب االتحاد الوطني للصحفين
أن إعالن مجموعة “ذا ريتش” مثل “صدمة
ورضبة” للقطاع.
وقالت ميش�يل سانس�رتيت ،األم�ن العام
لالتح�اد الوطن�ي للصحفي�ن إن إع�الن
املجموع�ة اإلعالمي�ة عن ش�طب الوظائف
بمثابة “مكافأة سيئة للصحفين الكادحن
الذي�ن أظهروا مرونة وتكيف�ا رائعا” خالل
عملهم يف فرتة تفيش فايروس كورونا.
وأف�ادت “ذا ريت�ش” أنه�ا تري�د تحقي�ق
مركزي�ة الف�رق التحريري�ة الوطني�ة
واإلقليمية “لتعزيز الكفاءة و التخلص من
التكرار” حيث أنها تهدف لتوفري  35مليون
جنيه إسرتليني ( 44مليون دوالر سنويا.
وأوضح�ت املجموع�ة أن عائداتها تراجعت

بنسبة  27.5يف املئة خالل ثالثة أشهر حتى
يونيو املايض “حيث تأثرت برتاجع املبيعات
واإلعالنات مقارنة بالعام املايض”.
وق�ال جيم مولر املدير التنفيذي للمجموعة
“تس�ارعت وت�رية التغري الهي�كيل يف قطاع
اإلع�الم خالل فرتة تف�يش الفايروس ،وهذا
أدى لالتج�اه ملنتجاتن�ا الرقمي�ة بص�ورة
متزايدة”.وكان�ت هيئ�ة اإلذاعة الربيطانية
“بي.ب�ي.يس” ق�د أعلنت األس�بوع املايض
عن خططها لش�طب  450وظيفة من أجل
خف�ض التكالي�ف وإعادة هيكل�ة خدمات
األخبار املحلية يف إنجلرتا.
وذك�ر رئي�س تحري�ر داييل مريور س�ابقا
ّ
تتوقف بعد
روي غرينس�اليد أن األزمة ل�ن
رف�ع تداب�ري الحج�ر املن�زيل رغ�م الجهود
واالس�رتاتيجيات املس�تقبلية إلعادة تركيز
أنشطة غرف التحرير.
وأض�اف غرينس�اليد أن الفرتة التي س�تيل
ّ
“ستشكل عىل األرجح املرحلة األخرية
الوباء
من الرتاجع الطويل للصحف الورقية”.
ومن دون مساعدة “فورية” من الحكومة،

س�تضطر مؤسس�ات صحفي�ة ع�دة إىل
اإلغ�الق بحس�ب جيم�س ميتشينس�ون،
رئي�س تحري�ر صحيف�ة يوركرش بوس�ت
املحلية يف شمال إنجلرتا.وقال يف تريحات
أدىل بها أخ�ريا لصحيفة صن�داي تايمز إن
“التدابري الت�ي اتخذناها لتقليص التكاليف
ال تع�وض تراج�ع إيراداتن�ا اإلعالني�ة”.
واعت�رب ميتشينس�ون أن الصحافة تحتاج
إىل “مس�اعدات” وأيض�ا إىل تغيري يف قواعد
أنظم�ة التعوي�ض املح�ددة م�ن الحكومة
الربيطانية من�ذ بدء أزمة فايروس كورونا.
ويه�دف ذل�ك إىل الس�ماح للصحفين وهم
“عاملون رئيس�يون” بمواصل�ة العمل من
دون خط�ر فقدان الوظيف�ة عندما ال تعود
مؤسساتهم قادرة عىل دفع مستحقاتهم.
وس�جلت املؤسس�ات اإلعالمي�ة الب�ارزة
مثل “بي.ب�ي.يس” ارتفاعا كبريا يف نس�بة
متابعته�ا يف ظ�ل الحاج�ة املتزاي�دة إىل
معلوم�ات من مص�ادر موثوق بها وس�ط
س�يل األنب�اء الكاذبة التي ت�ري منذ بدء
األزمة الصحية.

إدانة صحفية روسية بتربير اإلرهاب النتقادها احلياة السياسية
موسكو /متابعة الزوراء:
أدين�ت الصحفية الروس�ية س�فيتالنا بروكوبييفا بتهمة
تربير اإلره�اب ،وتم تغريمها  500ألف روبل (س�بعة آالف
دوالر) ،خالل محاكمة قوبلت بانتقادات دولية.
وتفوق قيمة الغرامة متوسط الراتب السنوي يف روسيا.
وكان االدع�اء يف البداي�ة يطال�ب بتوقي�ع عقوبة الس�جن
 6س�نوات ع�ىل بروكوبييفا التي تعمل يف مؤسس�ة “راديو
ليبريتي” األمريكية ،مع منعها من ممارسة املهنة ملدة أربع
سنوات.
وأدين�ت بروكوبييف�ا بس�بب التعليق عىل ضع�ف املجتمع
الرويس ،يف أعقاب التفجري الذي استهدف مقر االستخبارات
الداخلية الروسية بواسطة شخص يبلغ من العمر  17عاما
يف نوفم�رب  ،2018وتس�اءلت في�ه م�ا الذي دف�ع فوضو ًيا
ً
مراهق�ا لتفجري نفس�ه خ�ارج جه�از األمن الفي�درايل يف
مدينة أرخانجيلس�ك الش�مالية ،وربطتها باملناخ السيايس
يف روسيا.
ّ
ش�ن الهجوم احتجاجا عىل
وكان ميخائيل ش�لوبيزكي قد
“املحاكمات غ�ري النزيهة” و”أعمال التعذي�ب” التي تقوم
بها االس�تخبارات الداخلية الروسية ،وقد قىض نحبه خالل
االنفجار.وانتق�دت نقاب�ة الصحفين الروس�ية املحاكمة

باعتبار أنها “تزيد من تقييد حرية الصحافة” ،فيما طالب
رئيس النقابة فالديمري سولوفيوف بإلغاء العقوبة.
وقالت منظمة “مراس�لون بال حدود” ،يف بيان عىل موقعها
اإللكرتون�ي“ ،يف ح�ن أن الصحفي�ة اإلذاعي�ة الروس�ية
س�فيتالنا بروكوبييف�ا ق�د ت�م تغريمه�ا بدالً م�ن عقوبة
الس�جن التي طلبته�ا النياب�ة العامة ،إال أنه تم�ت إدانتها
بتهم�ة “تربي�ر اإلرهاب” ودع�ت املنظم�ة إىل إلغاءها عند
االستئناف.
ً
ش�خصا ،بمن فيه�م ممثل
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مراسلون بال حدود وصحفيون من راديو سفوبودا (الخدمة
الروس�ية إلذاعة ليربتي التي تموله�ا الحكومة األمريكية)،
إلظهار الدعم لربوكوبييفا الذي تلقت الحكم بهدوء.
وقال�ت جان كافلييه ،مديرة مكتب أوروبا الرشقية وآس�يا
الوس�طى يف منظمة مراس�لون بال حدود “إن ه�ذه اإلدانة
سخيفة وتعس�فية ألن س�فيتالنا بروكوبييفا لم تربر بأي
شكل من األشكال هذا العمل اإلرهابي”.
وأضاف�ت أنه “يت�م اس�تخدام القان�ون بطريق�ة ملتوية
لرتهي�ب الصحفين الذين يقومون بعمله�م فقط ،وتقييد
حري�ة التعبري بطريقة غري مس�بوقة .نح�ن مرتاحون ألن
ه�ذه الصحافية تجنبت عقوبة الس�جن وحظر ممارس�ة
مهنتها لكننا نحث السلطات عىل إلغاء إدانتها ونؤيد عزمها
عىل االستئناف”.
م�ن جهتها ،علق�ت بروكوبييفا وهي تغ�ادر املحكمة بعد
املحاكم�ة مؤك�دة بالقول “لس�ت مذنبة” ،ش�اكرة جميع
الذين حروا لدعمها.وبعد أن قالت النيابة إنها تس�عى إىل
الحكم بالسجن ملدة ست سنوات ،تظاهر صحفيون بشكل
عفوي لدعم بروكوبييفا خالل عطلة نهاية األس�بوع يف كل
من موس�كو وبس�كوف ،وتم اعتقال حوايل  12منهم لفرتة
وجيزة.

اشتباك بني متحدثة البيت األبيض والصحفيني
واشنطن/العربية نت:
تش�اجرت الس�كرترية الصحفي�ة
للبي�ت األبيض كاي�يل ماكناني مع
الصحفي�ن ،بع�د أن وجه�ت له�ا
الصحاف�ة وابال من األس�ئلة حول
تغري�دة ألقى فيه�ا الرئيس ترمب
بالل�وم عىل قرار ناس�كار (االتحاد
الريايض لس�باق السيارات) بحظر
عل�م الكونفدرالي�ة يف انخف�اض
التصنيف�ات منتق�دا أح�د أب�رز
السائقن السود يف هذه الرياضة.
وتس�اءلت ع�ن عدم وجود أس�ئلة
ح�ول العنف املتفج�ر يف املدن التي
يحكمها ديمقراطيون؟
ودافع�ت ماكنان�ي ع�ن التغريدة،
قائل�ة إن ترم�ب ل�م يك�ن “يصدر
حكم�ا ً بطريقة أو بأخ�رى” حول
م�ا إذا كان�ت ناس�كار مخطئة يف
من�ع عل�م الكونفدرالية من دخول
أحداثه�ا .لكنها رفض�ت أن تتناول
سبب دعوة الرئيس للسائق املعروف
بوبا واالس إىل االعتذار بعد أن زعم
كذبا وجود حبل مشنقة تم تركيبه

يف املرآب الخ�اص به يف أالباما ،عىل
أنه هجوم بدافع الكراهية ،وهو ما
نف�اه مكتب التحقيق�ات الفيدرايل
ال�ذي ق�ال إن الحب�ل كان موجودا
منذ عدة شهور وإنه ليس جز ًءا من

جريمة كراهية.
وقال�ت املتحدث�ة إن “اله�دف من
التغريدة هو اإلشارة إىل الحادث أنه
جريم�ة كراهي�ة مزعومة وهي لم
تكن يف الواقع جريمة كراهية ..ويف

النهاي�ةُ ،ذكر الحظر املفروض عىل
العلم يف السياق األوسع”.
وش�بهت املتحدثة “اندفاع وسائل
اإلع�الم للحكم ع�ىل الحب�ل” بأنه
حبل مش�نقة ويس�تهدف السائق

بوب�ا واالس بقضي�ة املمثل جويس
س�موليت والذي تم اتهام�ه العام
امل�ايض بفربك�ة هج�وم عنري
وق�ررت الس�لطات يف ش�يكاغو
اتهام�ه بتنظي�م جريم�ة كراهية
وحكم عليه بالسجن.
وقال�ت ماكيناني“ :أنت�م تركزون
عىل كلمة واحدة يف الجزء الس�فيل
م�ن تغري�دة تخ�رج تمامً �ا م�ن
س�ياقها وتهمل االندف�اع اإلعالمي
الكامل للحكم عىل هذا األمر”.
وكان ترمب قد غرّد يف وقت س�ابق
م�ن ي�وم االثن�ن للم�رة األوىل عن
الح�ادث ال�ذي تع�رض ل�ه واالس
وق�رار اتح�اد الس�يارات بحظ�ر
األع�الم الكونفدرالي�ة يف األحداث،
ع�ىل الرغم م�ن أن االثنن قد حدثا
قبل أسبوعن وشهر ،عىل التوايل.
وق�ال ترم�ب“ :ه�ل اعت�ذر @
 BubbaWallaceلجمي�ع ه�ؤالء
الس�ائقن واملسؤولن الذين جاؤوا
لنجدته ،ووقف�وا إىل جانبه ،وكانوا
عىل اس�تعداد للتضحي�ة بكل يشء

م�ن أجله ،فقط ملعرفة أن كل يشء
كان مجرد خدعة أخرى؟”.
وغرّد ترمب عىل تويرت“ ،هذا وقرار
العل�م تس�بب يف أدن�ى التصنيفات
للعبة اكثر من أي وقت مىض!”.
وخلص تحقي�ق أمن�ي إىل أن حبل
املش�نقة كان يف امل�رآب املخص�ص
ل�واالس منذ ع�دة أش�هر .وقررت
السلطات أنه لم يكن عمال عنريا
متعمدا تجاه واالس.
وقال�ت ماكنان�ي إن “مكت�ب
التحقيق�ات الفدرايل ،كما الحظتم،
خل�ص إىل أن ه�ذه ليس�ت جريمة
كراهي�ة وإنه يعتقد أنه س�يقطع
ش�وطا طوي�ال إذا خ�رج واالس
واعرتف بذلك أيضا”.
واع�رتف واالس بنتائ�ج التحقي�ق
وش�كر الرياضة عىل أخذ األمر عىل
محمل الجد.
وقال�ت ماكنان�ي“ :لق�د رشح�ت
لك�م ،وه�ذا ه�و ،اعتق�د أن ه�ذه
ه�ى املحاول�ة الرابع�ة ،بي�د أنن�ا
س�نحاول مرة أخرى” ،منددة مرة

أخ�رى“ :بترع وس�ائل اإلعالم ىف
الحك�م” ،ول�م ت�رد ماكنان�ي مرة
أخ�رى عىل س�ؤال “مل�اذا يجب أن
يعت�ذر واالس؟” ،بعد أن طرح أحد
الصحفي�ن الس�ؤال م�رة أخ�رى.
وقال�ت وه�ي تنتق�ل إىل مراس�ل
آخ�ر “لن أجي�ب عىل س�ؤال للمرة
السادسة”.
واختتم�ت ماكنان�ي مؤتمره�ا
اإلعالم�ي بانتق�اد وس�ائل اإلعالم
لرتكيزه�ا ع�ىل تغري�دة ترم�ب
وتجاه�ل األح�داث يف الوالي�ات
املتحدة األمريكية.
وأوضحت“ :لقد ُ
سئلت عىل األرجح
 12س�ؤاالً حول علم الكونفدرالية.
ه�ذا الرئيس يركز ع�ىل العمل وأنا
مستاءة قليال من عدم تلقي سؤال
واحد ح�ول الوفيات الت�ي حصلنا
عليه�ا ىف نهاية هذا األس�بوع” ،ىف
إش�ارة إىل انفجار العنف املسلح ىف
امل�دن الكربى خ�الل عطل�ة نهاية
األس�بوع والتي تق�ع تحت قيادات
ديمقراطية.
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الكليات واجلامعات األهلية يف العراق بني الواقع واملستقبل
الدكتورة راجحة علي غالب العلي
أستاذة التأريخ والفكر االسالمي

أن التعليم االهيل جزء ال يتجزأ من
التعليم العام يف العراق وقد تكون
الشهادة الجامعية هي التذكرة
الذهبية للحصول عىل وظيفة
أفضل  ،ولكن هل غابت معايري اداء
الكليات االهلية يف دهاليز قسم
التعليم االهيل يف وزارة التعليم
العايل؟
أن الرتبية والتعليم ركنان
اساسيان لنهضة وأزدهار العراق
اذ اليمكن ألي بلد تحقيق قدر من
التقدم بدون بناء منظومة تعليمية
راقية بدءا برياض االطفال وانتهاء
بالجامعات واكرب دليل تصنيف
شنغهاي العاملي للجامعات والذي
يعرف ب (التصنيف األكاديمي
لجامعات العالم) ( )ARWUو
تصنيف مجلة التايمز للتعليم
العايل Times Higher Education
 ))THEومؤرش التايمز ادخل فقط
الجامعة التكنولوجية برتتيب 351
وجامعة بغداد برتتيب  251ضمن
افضل  400جامعة يف اسيا ،بفضل
القيادة الجامعية لتلك الجامعتني،
واما الجامعات الحكومية االخرى
أخرجت من التصنيف والكليات
االهلية فلم تصنف اصال.
والبد ان القي الضوء عىل تاريخ
الجامعات االهلية يف العراق  ،حيث
ان أول جامعة اهلية يف العراق هي(
جامعة الحكمة ) يف بغداد وتأسست
يف عام  1956من قبل األب توماس
هيس اليسوعي رئيس كلية بغداد
من أقليم نيو إنجالند من الواليات
املتحدة االمريكية.
ويف ترشين الثاني سنة 1957
وضع الحجر االساس للجامعة
يف منطقة الزعفرانية جنوب
العاصمة بغداد ،ولم يتم انجازها اال
عام  1959وتم يف هذا العام انتقال
الجامعه اىل املقر الجديد وبقيت
جامعة الحكمة مبعث اهتمام
ورعاية بعض موظفي الدولة خالل
العهود السابقة وظلت تحت ادارة
االباء اليسوعيني تمارس اعمالها ،
علما ان جامعة الحكمة خرجت
قرابة  1900طالب من الجامعة من
الكوادر الهندسية والفنية الجيدة
من الشباب العراقي ومن خرية
العوائل العراقية املعروفة  .وسبب
اختيار األباء اليسوعيني ألسم
(الحكمة) لجامعتهم تيمنا ً باحدى
املرافق العلمية يف العرص العبايس
التي يطلق عليها (بيت الحكمة).
بعد سيطرة حزب البعث املنحل
عىل الحكم يف البالد عام(  1968م)
رشعت الحكومة الجديدة والسباب
سياسية انهاء أعمال جامعة
الحكمة وتحويلها اىل جامعة
حكومية بموجب قانون
جامعة الحكمة رقم ( )190لسنة
 1968م ،ولم يدم هذا الحال طويال
فرسعان ما صدر قرار جديد عمل
عىل الغاء جامعة الحكمة اىل االبد
يف  1969/8/5م والحقت جميع

كلياتها بجامعة بغداد وفق القرار
( )342املعروف ب (قانون اعادة
تنظيم الجامعات ) وتحولت ابنية
الجامعة اىل معهد التكنولوجيا
يف منطقة الزعفرانية بعد الغاء
جامعة الحكمة .وكذالك كلية بغداد
ومدرسة املنصور التأسيسية .
أما يف الستينيات القرن املايض
بدأ التعليم االهيل الحديث بالتأسيس
عام 1963م حيث بادرت نقابة
املعلمني بتأسيس (الكلية الجامعة)
سنة التي تطورت سنة  1968م
اىل الجامعة املستنرصية وفق قرار
( )167بتاريخ 1968/11/16م ،
وبالغاء التعليم االهيل عام 1974
(قانون مجانية التعليم) أصبحت
رسمية
الجامعة املستنرصية
وحكومية .
و بسبب تداعيات الحرب العراقية
االيرانية وأعادة هيكلة الدولة
وتفييض املوظفني دعت الحاجة
للسماح بتاسيس كليات اهلية
،فقد تاسست يف بغداد عام  1988م
كلية املنصور الجامعة التي انشأها
املرحوم الدكتور فؤاد الدهوي
مع الجمعية العراقية للمكتبات
واملعلومات ،وكلية الرتاث الجامعة
التي تاسست من قبل جمعية
الرتاث وكلية الرافدين بمبادرة من
الجمعية العراقية للعلوم االحصائية
.
ويف تسعينات القرن املايض
توسع التعليم االهيل بكلية املامون

جامعة احلكمة يف بغداد 1969-1956
التقديم لهذه الدراسات .
لم يتمكن اتحاد املؤرخني العرب
ومعهد التاريخ العربي لالعرتاف
بشهادته منذ  1995من قبل وزارة
التعليم العايل باستثناء حاالت
فردية وبمبادره من وزير التعليم
السابق الدكتور سامي املظفر
باعرتافه ببعض الشهادات والغي
االعرتاف مرة اخرى يف عهد الوزير
السابق االستاذ عيل االديب.

يرغبون بااللتحاق بتخصصات لم
تؤهلهم معدالتهم الدراسية للقبول
بالجامعات الرسمية .
ولم يسمح اىل االن للكليات االهلية
بفتح برامج دراسات عليا او
دراسات طبيه كالطب العام اال بعد
سنة ، 2009ويف جميع االحوال كان
يغلب عليها الطابع التجاري عىل
الرغم من خضوعها ألرشاف وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.

قانون الجديد للتعليم االهيل رقم
( )25لسنة  2016م بلغت الكليات
والجامعات االهلية أكثر من () 75
كلية وجامعة اهلية يف جميع انحاء
العراق مع اقليم شمال العراق
ومن ضمنها تخصصات طبيه
وصحية تتطلب كوادر مهنيه عالية
املستوى مسجلة يف ملفات الوزارة
ولكن مفقودة عىل أرض الواقع يف
الكليات والجامعات االهلية نتيجة

طلبة جامعة احلكمة يف بغداد قبل أكثر من نصف قرن!!

الجامعة  1990م بمبادرة من
نقابة املعلمني ،وكلية بغداد للعلوم
االقتصادية بمبادرة من نقابة
االقتصاديني العراقيني وكلية
املعارف يف االنبار وكلية الريموك
بدياىل وكلية الحدباء يف املوصل
واخريا كلية الصيدلة االهلية بدعم
من نقابة الصيادلة العراقيني سنة
 2000م.
أما الدراسات العليا يف عقد
التسعينيات قام اتحاد املؤرخني
العرب الذي يتخذ من من بغداد مقرا
له باستحداث معهد التاريخ العربي
لدراسات املاجستري والدكتوراه
مما اضطر رئاسة الجمهورية سنة
 1993للتدخل ومنع املوظفني من

بعد الرسد التاريخي للتعليم
االهيل يف العراق بني ( 1955اىل
 )2003سوف أعرج عىل مميزات
فالدراسات
التعليم االهيل
الجامعيه االولية بأستثناء الطبية
كالتخصصات يف (كلية الصيدلة
االهلية) أقترصت عىل األدبية
واالنسانية وعلوم الحاسبات كونها
التتطلب استثمارات مالية ضخمه،
سوى توفري القاعات الدراسية
وبعض الحواسيب وأجور ورواتب
املحارضين.
وأمتاز التعليم االهيل حاليا بتدني
معدالت الطلبة املتقدمني بكلياته
من الذين لم يتمكنوا من االلتحاق يف
الجامعات الرسمية او الطلبة الذين

ما ذكر اعاله أنعكس عىل
أداء طلبة الكليات االهلية وكما
هو متوقع ضعيف جدا سواء يف
األمتحانات التقويمية او أمتحانات
الرصانة الجل ذالك صدرت مجموعة
من القوانني التي تنظم التعليم
االهيل كقانون ( )13لسنة 1996
م الذي جاء محدثا لقانون ()814
 1987/10/26م وبعد هذا التاريخ
لم تؤسس أية جامعه اهليه يف
العراق اال يف عام(  2004م ) وهي
جامعة ال البيت سنة ،وجامعة
االمام الصادق تأسست ببغداد عام
 2010بعد مصادرة أبنية جامعة
البكر للعلوم العسكرية .
أما الواقع الراهن ويف ظل

هروب الكوادر الطبية خارج العراق
السباب نعرفها مسبقا.
فضال عن افتقار الكليات
والجامعات االهلية اىل ابسط
مستلزمات قطاعي التعليم الطبي
والهنديس من االجهزة املختربية
واملعدات العلمية والطبية ذات
التكلفة املالية الباهضة.
واعرتف الوزير االسبق لوزارة
التعليم العايل والبحث العلمي بهذا
الواقع املؤلم يف مقابلة بجريدة املدى
يف  2019/4/3م بعدد  4402نصا
ماييل (بالتأكيد هناك دعم لهذه
الكلية أو تلك من بعض األحزاب
ومن بعض السياسيني) .ويف
 2019/5/13نقلت جريدة الصباح
بعدد  4530عن وزير التعليم العايل
والبحث العلمي نصا ماييل(التعليم
يف الجامعات األهلية أصفه بـ
النقطة السوداء وبانه استحداث
غري حقيقي لكثري من الجامعات
والكليات ألن هناك طاقات متالعبا ً
بها).
بعد ان آل اليه قطاع التعليم
العايل بشكل عام واالهيل بشكل
خاص من خراب وتسلط الفاسدين
عىل الكثري من مفاصله فهل يا ترى
يمكن اصالحه؟ نقول نعم ،يمكن
اصالحه واالصالح ليس سهالً
لكنه ليس مستحيالً ،واذا توفرت
ملنظومته قيادات وطنيه كفوءه
بعيدا عن املحسوبية واملحاصصه
الطائفية وتهيئة البيئة الوطنية
واملدركه الهمية التعليم واجتثاث
كل الفساد الذي ينخر قطاع
التعليم العايل .
بناء عىل ذالك يتطلب تشكيل
هيئة مستقلة من كبار علماء
العراق ومفكريه واساتذة الجامعات
ملسح واقع التعليم العراقي الراهن
واقرتاح الحلول العاجلة النتشاله

من واقعه املرير ووضع أسرتاتيجة
وطنية للنهوض به وتوجيه التعليم
االهيل نحو األصالح والقضاء عىل
حيتان وسمارسة الفساد ،لذا اضع
هذه التوصيات الزالة االنحراف
ووضع التعليم االهيل يف الطريق
الصحيح وهي:
اوال :فصل التعليم االهيل عن وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي
وأنشاء(الهيئة املستقلة للتعليم
العايل والبحث العلمي األهيل )
مرتبطة باالمانة العامة ملجلس
الوزراء.
ثانيا:تشكيل لجنة قانونية من قبل
فقهاء القانون ملراجعة جميع بنود
القانون املرقم ( )25لسنة  2016م،
والرتكيز عىل دور املستثمر والهيئة
املؤسسة وعالقتهما بوزارة التعليم
العايل والكلية االهلية .
ثالثا:أقرتح بان يكون اعضاء الهيئة
التدريسية يف الجامعات الحكومية
لهم دور املرشف واملراقب من
حيث املنهج واملصدر التعليمي
ويقترص دور املدرس الجامعي
يف الكليات االهلية عىل االلقاء
املحارض ووضع درجات السعي
،اما االمتحان النهائي فتضعه لجنة
من الهيئة التدريسية يف جامعة
بغداد باعتبارها الجهة الوحيدة
املصنفة عامليا يف مؤرش التايمز مع
شقيقتها الجامعة التكنولوجية.
رابعا :نويص بالغاء قسم طب
االسنان والصيدلة والطب العام
والتحليالت والهندسة الطبية من
الكليات االهلية وحرصها بيد
الجامعات الحكومية،بسبب عدم
حصول تلك االقسام الطبية عىل
تصنيف دويل وأيضا أحرتاما ألرواح
املرىض والعراقيني.
خامسا :يف حالة أستحالة الغاء
االقسام الطبية من الجامعات
االهلية  ،يتم وضع رشوط صارمه
عىل االقسام الطبية كتوئمتها مع
افضل  10كليات طبية بالعالم
وانشاء عيادات ومستشفيات
تعليمية تابعة للكليات االهلية
بطاقة استيعابية  1000رسير
وبمؤرش مواصفات وجودة
عاملية وتقدم  %50من الخدمات
للمواطنني العراقيني مجانا.
سادسا :نويص بغلق الدراسات
املسائية للكليات االهلية حيث ان
املرشع العراقي اعطى للجامعات
الحكومية امتياز الدراسات املسائية
وفق قرار( )148لسنة 1996م .
سابعا :نويص بعدد الطالب الدراسة
الصباحية يف الكليات االهلية ويف
كل قسم اليتجاوز ( )50طالبا
يف كل مرحلة يف جميع االقسام
العلمية واالنسانية كما هو الحال
يف جامعة النهرين.
ثامنا :تعيني عميد الكلية او
الجامعة االهلية يشرتط ممارسة
مهام عمادة الكلية يف أحدى
الكليات الحكومية وبدرجة استاذ
اذا كان متقاعدا،أو منسبا ً من
كلية حكومية بتقييم اداء لخمس
سنوات  %80اذا اليزال موظفا يف
وزارة التعليم وبراتب اليزيد عن 25
 %من رواتب ومخصصات عمداء
الجامعات الحكومية يف حالة اعارة
الخدمات.
تاسعا:عند انتهاء مدة عمل العميد
اليجوز التمديد له مطلقا وألي
سبب كان (كما هو الحال مع عميد
احدى الكليات االهلية الذي يمارس
دور العميد لستة عرشة سنة
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متواصلة).
عارشا:أجراءات فتح الكلية او
الجامعة االهلية تتشكل من لجنة
يتألف اعضائها من ديوان الرقابة
املالية وهيئة النزاهة وقايض من
وزارة العدل ومديرعام التصاميم
يف أمانة بغداد او املحافظة وهيئة
االستثمار(يف حالة وجود عقد
بني الهيئة املؤسسة واملستثمر)
وتخضع كل الكليات والجامعات
الحالية لهذه التوصية.اما دور
التعليم االهيل يف الوزارة فهو فقط
االرشفة والحفظ وليس االستحداث
ألسباب ذكرتها سابقا وألجل أبعاد
الوزارة عن ضغوطات االحزاب
السياسية ومافيا الفساد.
احدى عرش :نتيجة للتوسع
يف الجامعات والكليات االهلية
ووصول عددها اىل  80جامعة
وكلية سنة  2020م نويص بتشكيل
محكمة تبت يف النزاعات ومشاكل
التعليم االهيل من كليات وجامعات
وهيئات التدريسية والهيئات
املؤسسة واملستثمرين  ،ألن وزارة
التعليم العايل ليست حكما او قاضيا
ليبت يف تلك املشاكل ،باالظافة اىل
ان بريد الوزير اليومي طغى عليه
(التعليم االهيل ) بعرشة اضعاف
الربيد الخاص بديوان الوزراة .
اثنى عرش:تشكيل دائرة يف وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي لحرص
املتخرجني من الكليات والجامعات
االهلية منذ( 1988م2020-م )
والتحقق من وثائقهم الدراسية
ومتابعة مسريتهم بعد التخرج .
ثالثة عرش :نظام الرتقيات يف
الكليات والجامعات االهية يعاد
النظر به ،الن نظام الرتقيات مصاب
بعاهات مستديمة لن تزول .
اربع عرش :ينبغي للهيئة املؤسسة
ان تكون قرارتها باالجماع وليس
باالغلبية ،الن قانون( ) 25لسنة
2016م لم يثبت ذالك بمادة قانونية
و نصية رصيحة .
خمسة عرش :نويص بتعيني مدير
املالية للجامعة االهلية او الكيات
االهلية بالتنسيب من قبل ديوان
الرقابة املالية واليعني من قبل
املستثمر وحاصل عىل شهادة أولية
حكومية وبتسلسل العرشة االوائل.
ألن  %80من ريع أموال الكليات او
الجامعات االهلية تترسب اىل خارج
العراق.
ستة عرش:نظام الرواتب او
االهلية
للكليات
الرصفيات
والجامعات االهلية يرتبط باالرشاف
الشهري لديوان الرقابة املايل
االتحادي ونسخة منه اىل الشؤون
املالية يف وزارة التعليم العايل.
سبعة عرش :نويص بان املستثمر
اليحق له توقيع عقد االستثمار مع
الهيئة املؤسسة اال بعد أستحصاله
موافقه من قبل وزير التعليم العايل
والبحث العلمي وديوان الرقابة املايل
االتحادي وهيئة االستثمار وبكفالة
 10اعضاء من غرفة تجارة بغداد
ويضع مبلغا من املال (وديعة يف
بنك الرافدين) كضمان لحساباته
املالية عىل ان التقل الوديعة البنكية
.وبعد ذالك يستحصل املستثمر
املوافقات االمنية ويتم توقيع العقد
عند كاتب العدل بنموذج خاص
وبموافقة جميع اعضاء الهيئة
املؤسسة باالجماع وليس باالغلبية
ويتم ذالك بمادة نصية بالقانون
املعدل لرقم () 25لسنة 2016م.
ثمانية عرش :أرباح املستثمر
والهيئة املؤسسة تؤطر بقانون
معدل من قانون  25لسنة . 2016
تسعة عرش :تشكيل لجنة مستقلة
الستحداث او غلق االقسام العلمية
يف الكليات والجامعات االهلية من
االن للنظر بكل االقسام الحالية
او السابقة املستحدثة ومدى
توافقها مع الرشوط وبعضوية
ميدرية التصاميم يف امانة بغداد
او املحافظة(.عىل سبيل املثال فتح
قسم هندسة الطائرات يف كلية
اهلية) فهل توجد اصال لدى الدولة
أمكانية لكي يفتح مثل هذا القسم
عىل مستوى العراق لكي يفتح
بمدينة نائية ؟ .
عرشون:تحسني نظام تقييم االداء
والجودة للموارد البرشية للكليات
والجامعات االهلية وتطوير نظام
القبول املتلكأ حاليا يف الكليات
والجامعات االهلية.
وكيل ثقه ان هناك كثري من العنارص
العلمية يف وزارة التعليم العايل تعمل
جاهدة لالصالح ومحاربة الفساد.
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لطلة ابهى..

حنو مستقبل افضل ..هلا

إليك
للحفاظ على مجالكِ ..
عادات مهمة قبل النوم

هل يفضل الرجل املراة الضعيفة ام القوية الشخصية؟
ه�ل يفضل الرجل امل�راة الضعيفة ام
القوية الش�خصية  ،س�ؤال حري كثري
م�ن النس�اء  ،خصوص�ا وأن هن�اك
تناق�ض كبري يف هذه املس�ألة الهامة
 ،ألن الرج�ل قد يعجب باملرأة القوية ،
ولكنه يفضل املرأة الضعيفة أيضا!..
*الرجل يعجب باملرأة القوية ويتزوج
من الضعيفة
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بال�زواج ،
يبع�د الرج�ل كليا ع�ن اختي�ار املرأة
القوي�ة الش�خصية مهم�ا أبه�ر بها
وبش�خصيتها وبعقله�ا ،فالرجل قد
يهاب اإلرتباط بها  ،ملا لها من حضور
ق�وي إذا تحدثت  ،ولذاتها املس�تقلة ،
ولشخصيتها القوية واحرتام الجميع
لها ولذاتها.
*الرج�ل يه�اب امل�رأة القوي�ة
الشخصية
فاملرأة القوية وان كانت محل إلعجاب
الرج�ل  ،فه�ي يف كث�ري م�ن الحاالت
ليس�ت املفضلة لدي�ه ،خصوصا عند
الرجل الذي يعش�ق فرض الس�يطرة
عىل أنثاه  ،ومؤمن بمفاهيم ليس لها

أساس من الصحة عن الرجولة.
*ملاذا يفضل الرجل املرأة الضعيفة ؟
يف كثري م�ن الحاالت  ،يفض�ل الرجل
امل�رأة الضعيفة  ،واألس�باب عديدة ،

نذك�ر منها  ،ضعف ش�خصيتها أمام
ش�خصية الرجل  ،وع�دم قدرتها عىل
اإلس�تقالل عنه  ،فالرج�ل يحب املرأة
التابع�ة  ،الضعيف�ة الت�ي تش�عره

برجولته أكثر كما أن الرجل سيضمن
ع�دم تحدي املرأة الضعيفة له يف كثري
م�ن املواق�ف  ،كم�ا أنها س�تكون يف
يديه كالعجينة التي يس�هل تشكليها

كيفما يش�اء  ،كذلك فاملرأة الضعيفة
س�تضطر بقب�ول كث�ري م�ن األمور
واألخط�اء  ،وق�د تخضع لواق�ع أليم
ألنه�ا ال تس�تطيع الحي�اة بدونه�م ،
خصوصا مع ضعف ثقتها بنفس�ها ،
وبقدراتها التي خلقها عليها الله
س�بحانه وتع�اىل ،وم�ن املفارق�ات
العجيبة التي تبدو واضحة يف شخصية
الرج�ل الرشق�ي تحديدا،هوإعجاب�ه
الش�ديد للم�رأة القوية الش�خصية ،
وميله�ا إليها  ،إال أنه ينفر منها خوفا
من أن يفشل يف فرض سيطرتها عليها
 ،ولرهبته من فشل حياته معها.
نصيحه للرجل
يجب أن يعلم الرج�ل أن املرأة القوية
الش�خصية ه�ي األفض�ل ألن�ه م�ن
املمك�ن اإلعتم�اد عليه�ا يف كثري من
املواق�ف الحياتي�ة املختلف�ة  ،كما أن
امل�رأة القوية قد تك�ون بمثابة جيش
قوي ودرع حماية للرجل يظل مرافقا
ل�ه إذا م�ا رحل عن�ه الجمي�ع  ،وهذا
م�ا يج�ب أن يعلم�ه كل رجل يخىش
اإلرتباط من املرأة القوية.

كل يوم معلومة

نصائح مهمة حلماية إطارات السيارات من التلف خالل الصيف
يبحث الكث�ري من مالكي الس�يارات عن
الط�رق األمث�ل للعناية باإلط�ارات خالل
فصل الصي�ف ،ذلك باعتباره�ا من أكثر
األجزاء عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية
ودرجات الحرارة املرتفعة.
وحماية إطارات الس�يارة م�ن التأثريات
الس�لبية الناتجة عن الحرارة املرتفعة ،ال
يق�ي اإلطارات فقط م�ن التلف ،بل ً
أيضا
يحافظ عىل ركاب الس�يارة من مجابهة
ح�وادث قد تك�ون كارثي�ة ،خاص�ة إذا
انفجر أحد اإلطارات أثناء السري.
وق�ال بيري جرانزوتو مدير عام س�يارات
الرك�وب ،ونائب رئيس ميش�الن ملنطقة
أفريقي�ا والهند والعال�م العربي إن هناك
ع�دد من التداب�ري التي يج�ب اتخاذها يف

األوقات التي تكون فيها درجات الحرارة
مرتفعة للحفاظ عىل اإلطارات بعي ًدا عن
أية مشاكل.
ويمك�ن التع�رف ع�ىل تداب�ري حماي�ة
اإلطارات يف فصل الصيف :
فحص اإلطارات
الفحص املنتظم إلطارات السيارة األربعة
باإلضافة إىل اإلطار االحتياطي من األمور
الهام�ة للغاي�ة ،حي�ث يمكن م�ن خالل
هذا اإلجراء اكتش�اف أي أرضار أو تمزق
باإلطار أو برزو األسالك الداعمة.
ضغط الهواء
يق�ول جرانزوت�و أن فح�ص ضغ�ط
اإلطارات من األمور التي يجب مراجعتها
مرة واحدة عىل األقل ش�هر ًيا ،وذلك كون

انخف�اض الضغ�ط باإلط�ار يؤث�ر ع�ىل
كفاءته�ا والقدرة عىل التحكم بالس�يارة
بواس�طة املكابح ،كما أن ضغط املرتفع
خاص�ة عند ملء اإلطارات بالهواء وليس
النيرتوجني يسبب انبعاجات باإلطار ،كما
تسبب مع االحتكاك بالطريق يف تلفه.
الرتصيص
فح�ص ات�زال اإلط�ارات م�ن األم�ور
الت�ي يج�ب مراجعته�ا عند اإلحس�اس
باهت�زازات أثن�اء الس�ري ،فالحفاظ عىل
ت�وازن اإلطارات يس�هم يف إطالة عمرها
االفرتايض.
أوزان زائدة
األوزان الزائدة بالس�يارة من أكثر األمور
الت�ي ترسع م�ن عملي�ة تل�ف اإلطارات

بش�كل ع�ام  ،حي�ث أن ذلك يؤث�ر عليها
عند االحتكاك بالطري�ق وارتفاع الحرارة
ً
فضال عن ضعف
الناجمة ع�ن االحتكاك،
قدرة املكابح واستهالك أكرب للوقود.
مجموعة التعليق
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عن�د الش�عور بمي�ل أو انح�راف أثن�اء
القيادة ،يجب فح�ص ميزانية العجالت،
ألن ذل�ك يؤث�ر يف س�المة أدوات التعليق
وخل�ل ميزانيته�ا ،م�ا يؤثر ع�ىل كفاءة
اإلطارات.

كشفت عارضة األزياء الشهرية
«إييل ماكفريسون» عن األشياء
الت�ي تق�وم بها للحص�ول عىل
نوم أفضل والحفاظ عىل تألقها
وجمالها.
وقال�ت «إييل» إنه�ا تعلمت بأن
تتمتع بنوم أفضل يف الس�نوات
األخرية بفضل املمارس�ات التي
تقوم بها قبل النوم الذي أطلقت عليه اسم «نوم الجمال».
وهذه قائمة باألشياء التقي تقوم بها «إييل» قبل الخلود إىل الفراش:
 استنشاق الهواء النقي لفرتة من الوقت كل يوم. اس�تخدام س�اونا األش�عة تحت الحم�راء ،والتعرض للبخ�ار لزيادةمرونة الجسم وتخفيف األلم والتوتر ،وتحسني الدورة الدموية.
 تناول العشاء يف السادسة مساء ،مما يسمح لجسدها بالصيام حتىالصباح ،ويمنحها عملية هضم مريحة.
 تناول كوب من الشاي األخرض الدافئ. النوم عىل وسادة معطرة بعطر الخزامى الذي يضيف شعورا ً بالراحةوالهدوء للمكان.
 يف حال الش�عور باألرق ،يمكن االستلقاء عىل األرض ،ووضع القدمنيع�ىل الحائ�ط وتمري�ن الذراعني مل�دة  5دقائق ،ملس�اعدة الجس�م عىل
االسرتخاء والنوم.

املطبخ

طريقة عمل بان بريدو
فرنسي بدون بيض
املكوّنات
خبز أبيض بائت –  500غرام
حليب – نصف لرت
زبدة – كوب وربع
للتقديم:
موز حجم صغري ،مقطع إىل رشائح
–5
ّ
مقطعة إىل رشائح – نصف
فراولة،
كوب
عسل – بحسب الرغبة
طريقة العمل
ّ
سخني الحليب يف قدر عىل
1حرارة هادئة دون أن يغيل.
ّ 2قطعي الخبز إىل رشائح بسماكة
 2سم.
 3أطفئي النار تحت الحليب.اسكبي هذا األخري يف وعاء4- .
ّ
سخني ملعقة كبرية من الزبدة يف
مقالة عىل حرارة متوسطة.

 5غمّيس رشيحة من الخبزبالحليب من الجهتني.
 6إقيل رشيحة الخبز بالزبدة حتىيصبح لونها ذهبي من الجهتني.
 7عندما تنضج ،ضعيها يف طبقوأضيفي بعض رشائح املوز.
 8أعيدي الخطوات  4،5،6و 7حتىانتهاء الكمية.
 9زيّني ال�”بان بريدو” بالفراولةوأضيفي العسل عىل الوجه.
 10ق ّدمي الطبق عىل سفرةالفطور .ألف صحة!

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

مثانية عناصر منزلية تصبح سامة إذا استخدمتها بشكل خاطئ أربع مشكالت معوية قد تدل على خطر اإلصابة بنوبة قلبية
هناك العديد من العنارص املنزلية
الت�ي قد تكون ش�ديدة الخطورة
إذا ل�م يت�م اس�تخدامها بش�كل
صحيح.
وقد تثبت أن بعض األش�ياء التي
نستخدمها يف حياتنا اليومية غري
صحية بالنسبة لنا:
1رقائق األلومنيوم:
قد يكون له�ذه القطع�ة املنزلية
املفي�دة آث�ار صحي�ة ض�ارة،
حي�ث يمك�ن أن تنتق�ل جزيئات
األلومني�وم إىل طعام�ك ،خاص�ة
عند طه�ي طعام�ك ملفوفا بها،
فقد تس�تهلك مستويات أعىل من
األلومنيوم أكثر من املوىص به.
 2األواني غري الالصقة:
يف حني أن أدوات املطبخ هذه توفر
لنا الكثري من الوقت عندما يتعلق
األم�ر بتنظيف أوان�ي الطهي ،إال
أنه�ا قد تس�بب مخ�اوف صحية
أكث�ر خطورة ،ألنها مطلية بمواد
كيميائية متعددة الفلور (،)PFC
يمك�ن أن تطل�ق غ�ازات وم�واد
كيميائية س�امة عند تس�خينها،
حي�ث إن مركب�ات  PFCsيمك�ن
أن تدخل طعامك م�ن املقايل غري
الالصقة.
 3منظفات الرصف والفرن:
نظرا ألن منظفات الفرن والرصف
مصممة إلزالة األوساخ والعوائق،
فقد تك�ون خطرة ع�ىل صحتنا،
الحتوائه�ا ع�ىل قلويات مس�ببة

للت�آكل ،ما يعني أنها قد تس�بب
حروق�ا ومش�كالت يف الجه�از
التنفيس واملزيد إذا استنش�قت أو
انسكبت عىل الجلد.
باإلضاف�ة إىل أن منظف�ات
الترصي�ف له�ا أيض�ا مخاط�ر
صحي�ة إذا ت�م استنش�اقها أو
ابتالعها أو إذا ملست عينيك ويمكن
أن تسبب التسمم ،الحتوائها عىل
ثال�ث أكس�يد الكربي�ت وحمض
الكربيتيك ،وه�ي مكونات يمكن
أن تك�ون خط�رة للغاي�ة ع�ىل
صحتك.
4حاويات تخزين بالستيكية:
أصبح�ت حاوي�ات التخزي�ن
البالس�تيكية يف متن�اول الي�د
لس�هولة حمله�ا ،وم�ع ذل�ك،
تعت�رب س�يئة ،حيث إنه�ا ترسب
موادا كيميائية س�يئة إىل طعامك
إذا كن�ت تس�تخدم ميكرووي�ف
لتس�خينها ،تس�مى ه�ذه امل�واد

الكيميائية  BPAونحن نستهلكها
م�ن البالس�تيك ،مث�ل حاوي�ات
التخزين والزجاجات.
وق�د يعني أن تس�خني الحاويات
البالستيكية يف امليكروويف يؤدي
إىل تن�اول املزي�د م�ن  ،BPAالذي
يبدو أنه مرتبطا بتأثريات صحية
خط�رية مث�ل الرسط�ان والعقم
والسكري والسمنة.
5معطرات الجو:
يفضل الجميع معطر الهواء سواء
إلخفاء الروائح من الحيوانات أو
إلضف�اء الروائح الجذابة يف املنزل
للضي�وف ،وم�ع ذلك ،قد تس�بب
هذه البخاخات مش�اكل صحية،
وتق�ول إح�دى الدراس�ات إنه�ا
يمكن أن تسبب الصداع النصفي
ومشاكل يف التنفس.
6طابعات الليزر:
قد تكون ه�ذه اآللة الرضورية يف
كل م�كان عمل ومعظ�م املنازل،

ولكنه�ا بالرغ�م م�ن أهميته�ا
ضارة بالصحة ،نظرا ألنه يمكنها
إط�الق جزيئ�ات يف اله�واء ،عىل
غرار الكمية من دخان السجائر،
نظرا ألن الجزيئ�ات صغرية جدا،
يمكن أن تس�بب بعض املش�اكل
الصحية الس�يئة عند استنشاقها
يف الجسم ،لذا يجب عليك مغادرة
الغرفة عند القيام بمهمة طباعة
كبرية وفتح النوافذ.
7البطاريات:
البطاري�ات ه�ي يشء نمتلك�ه
ونحتاجه�ا جميع�ا ،ولكنه�ا
يمكن أن تك�ون أيضا خطرة عىل
صحتنا ،إذا تم استخدامها بشكل
غري صحيح ،وذلك ألن الكثري منها
مصن�وع م�ن حم�ض الكربيتيك
وهو ضار للبرشة إذا ترسب.
8املبيضات:
يحتوي كل منزل تقريبا عىل مواد
مبيض�ة ،وه�ي م�ادة كيميائية
مضمونة لتنظي�ف منزلك ،ولكن
مخاطر التبيي�ض معروفة جيدا،
ألنه�ا يمك�ن أن تس�بب حروق�ا
ومشكالت يف التنفس.
وعندم�ا يتعلق األم�ر بالتنظيف،
يمك�ن أن يك�ون م�زج م�واد
التبيي�ض مع منتج�ات التنظيف
األخ�رى ،ض�ارا جدا ألن�ه يمكن
أن يس�بب تفاع�ال كيميائي�ا مع
األبخ�رة والغ�ازات الخطرة ،مثل
غاز الكلور.

طبيبك يف بيتك

خلطة سحرية إلذابة دهون البطن
تعت�رب وجبة اإلفط�ار أهم الوجب�ات اليومية
لجس�م االنس�ان ،ل�ذا يجب أن تك�ون صحية
وغنية بامل�واد الغذائي�ة املفيدة لتم ّد الجس�م
بالطاق�ة الالزمة ملواصل�ة أنش�طته اليومية
بشكل فعال .ومن أفضل الوجبات التي يمكن
تناوله�ا خالل وجبة اإلفطار هي بذور الش�يا
والشوفان ،التي تعمل عىل إذابة الذهون.
وتعترب حبوب الش�وفان من العنارص الغذائية
الغني�ة واملفي�دة للجس�م ،والت�ي م�ن املفيد
إدراجها ضمن وجباتنا اليومية ،ألنها تس�اعد
عىل املحافظة عىل صحة الجسم وكذلك تقوي
مناعته الطبيعية.
بينما بذور الشيا ،الغنية باأللياف والكالسيوم
وبدهون األوميغا  3واألوميغا  ،6فهي تحس�ن
من كف�اءة األوعية الدموي�ة ،وتخفض معدل

الكوليس�تريول ،كم�ا أنه�ا غني�ة بمض�ادات
األكس�دة .ه�ذا وتعت�رب مض�ادة لاللتهابات،
وهي مفيدة جدا ً ملرىض التهاب املفاصل.
وم�ن ّ
ألذ أطب�اق اإلفط�ار الغنية الت�ي يمكن
إعدادها من حبوب الشيا والشوفان نقدم لكم
هذا الطبق.
املكونات:
كوب من الش�وفان و 4مالعق من بذور الشيا
وملعقة من بودرة القرفة وملح وملعقتني من
الفانيليا وملعقتني من العس�ل و 500مل من
املاء.
طريقة التحضري:
ويمكن تحضريه بخلط املاء والقرفة والفانيليا
بوعاء وترتك عىل النار حت�ى الغليان .مع بدء
غليان الخليط ،نخفف من شدة النار ونضيف

الش�وفان .يرتك الخليط يغيل لدقائق قليلة ثم
يرتك ليربد لخمس دقائق.
من ثم يضاف اىل الخليط العسل وامللح وبعدها
بذور الش�يا .ويمك�ن إضافة بع�ض الفواكه
أيضا ً كالتف�اح أو املوز أو الفراول�ة أو الكرز،
بحسب الرغبة.

تع�د النوب�ة القلبي�ة حال�ة ط�وارئ طبي�ة
خط�رية ينبغي الحذر منها م�ن خالل التعرف
ع�ىل اإلنذارات املبك�رة ،التي قد تك�ون منقذة
لألرواح.وتحدث النوبات القلبية عندما يصبح
الرشي�ان الذي يزود القلب بالدم واألكس�جني،
مسدودا ،عادة بجلطة دموية .وهناك عدد من
العالم�ات التي يطلقها الجس�م تحذيرا من أن
أمرا ما ليس عىل ما يرام.
ويمكن أن يش�ري ألم املعدة ومشكالت الجهاز
الهضم�ي األخرى ،إىل أم�راض القلب واألوعية
الدموية.
وعادة ،تح�دث هذه األع�راض املعدية املعوية
ألن القلب يواجه صعوبة يف ضخ الدم يف جميع
أنحاء الجسم.
ويمك�ن أن تش�مل بع�ض مش�اكل الجه�از
الهضمي :الق�يء والغثيان وانتف�اخ املعدة أو
آالم البطن.
ويف دراس�ة مع مجلة  New Englandالطبية،
ت�م التحقي�ق يف أع�راض الجه�از الهضم�ي
املرتبطة بأمراض القلب.
والحظ�ت الدراس�ة“ :يستش�ري العدي�د م�ن
األشخاص املصابني بأمراض القلب أوال طبيب
الجهاز الهضمي بسبب أعراض عرس الهضم.
وق�د تنش�أ أع�راض الجه�از الهضم�ي م�ن

تش�وهات خلقية يف الجهاز القلب�ي الوعائي.
وقد يكون الغثيان والقيء لدى مريض مس�ن
العالم�ة الوحيدة عىل تجل�ط الرشيان التاجي
من النوع الصامت”.
ويمكن أن تش�مل مش�اكل الجه�از الهضمي
األخ�رى ،التي تش�ري إىل وج�ود مضاعفات يف
القلب ،االنتفاخ البطني.
 كيف تقلل من خطر اإلصابة بنوبة قلبيةمن أك�رب العقبات التي يج�ب التغلب عليها يف

تقلي�ل خطر اإلصابة بنوبة قلبي�ة ،هو البقاء
يف وزن صحي.
ويمك�ن أن تؤدي زي�ادة الوزن أو الس�منة إىل
زيادة خطر إصابة الش�خص بأمراض القلب،
ألن زي�ادة الوزن غالبا ما ترتبط بعوامل خطر
أخرى تتعلق بأمراض القلب.
ويساهم الحفاظ عىل مستويات الكوليسرتول
والده�ون الثالثية تح�ت الس�يطرة ،يف تقليل
خطر اإلصابة بنوبة قلبية.

دراسات حديثة

هل تعلم أنك تستطيع تعلم لغة جديدة وإتقانها وأنت نائم؟
توص�ل فري�ق م�ن العلم�اء إىل أدلة تش�ري إلمكانية تحس�ني املفردات
اللغوية ،بل تعلم لغة أجنبية جديدة أثناء النوم.
والجديد الذي توصل إليه فريق العلماء بجامعة برن السويرسية هو أن
مخ اإلنسان يمكنه معالجة املعلومات أثناء النوم ،وهو اكتشاف مغاير
ملا س�بق التوصل إليه م�ن أن هناك أدلة عىل أن الن�وم يقوي الذكريات
التي يكونها الناس أثناء اليقظة.
ووج�د العلم�اء أن الن�وم يس�هم يف تحس�ني ودم�ج تخزي�ن الكلمات
واملعلومات يف املخ ،مما يسهل تذكرها أثناء اليقظة.
وم�ن الالفت للنظر أن العلماء وج�دوا أن الكلمات األجنبية وترجماتها
يمك�ن أن ُت�درّس أثناء النوم ،ويمكن للمش�اركني الوص�ول إىل معاني
الكلمة بس�هولة باملقارنة مع من لم يقم بتجرب�ة الربمجة للمخ أثناء
النوم.ويرجح تفس�ري الدراس�ة الجديدة أن الحص�ني ،وهو بنية مخية
أساسية للتعلم التنموي ،يساعد عىل “استيقاظ” مخ اإلنسان للوصول
ً
حديثا.
إىل الكلمات الجديدة ،التي تم تعلمها
وقام الباحثون بفحوصات عىل املش�اركني لتبني ما إذا كان الش�خص
النائ�م ق�ادرا ً ع�ىل تكوي�ن ارتباط�ات جديدة ب�ني الكلم�ات األجنبية
وترجماته�ا خالل الحاالت النش�طة يف خاليا املخ ،واملس�ماة “الحاالت
ُ
املتقدمة”.وتس�مى الحال�ة غري النش�طة “الحالة املتدني�ة” .وتتناوب
الحالتان التواجد كل حوايل نصف ثانية .وعندما يصل اإلنسان إىل مراحل
النوم العميق ،فإن خاليا املخ تقوم بالتنس�يق تدريجيا ً بني نش�اط كلتا
الحالتني .وتكون خاليا املخ ،أثناء النوم ،نشطة لفرتة وجيزة من الوقت
قبل أن تدخل بشكل مشرتك يف حالة من الخمود القصري.
ويقول دكتور مارك زوس�ت ،قائد الفريق البحث�ي ،تبني أنه يتم حفظ

وتخزي�ن الروابط بني الكلمات ،عندما يتم تش�غيل تس�جيالت صوتية
أثن�اء النوم للغة ما وترجمتها باللغ�ة األملانية ،فإنه يتم تخزين الكلمة
الثانية فقط ،إذا تم تس�جيل املعنى املرتجم فقط للكلمة بشكل متكرر
أثناء “الحالة املتقدمة”.
ويوضح دكتور زوس�ت“ :أنه كان من املث�ري لالهتمام أن مناطق اللغة
يف املخ والحصني  -محور الذاكرة األس�ايس للمخ  -تم تنش�يطها أثناء
اسرتجاع املفردات التي تم تعلمها أثناء النوم ألن هذه املناطق يف تركيب
امل�خ تقوم بعمليات الوس�اطة عن�د تعلُّم املفردات الجدي�دة .ويبدو أن
هذه األجزاء من املخ تتوسط يف تكوين الذاكرة بشكل مستقل عن حالة
الوعي الس�ائدة – وعدم الوعي أثناء الن�وم العميق ،وتكون واعية أثناء
اليقظة”.
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كلمات متقاطعة

الحمل

ال تش�ارك يف منافس�ات أو أنش�طة تتطل�ب من�ك
اليقظة والحيوية ،فأنت لس�ت يف حالة جيدة .إنه يوم
جيد رشط التحرك .البحث يف دفاتر املايض يعيدك إىل عالم
الذكري�ات الجميلة ،وه�ذا يمنحك يوما م�ن الراحة والتأمل
والتفكري يف مشاريع ترفيهية مع الرشيك.

الثور

س�تقيض وقتا جمي�ال بجانب أرست�ك وبالتحديد
مع أطفال�ك الصغار .ربما تقرر املك�وث يف املنزل
اليوم م�ن أجلهم .الليلة ،اطلب الطعام املفضل لديهم
ولديك أيضا وتنالوه يف املنزل أثناء مش�اهدة بعض األفال
املس�لية .اخرج م�ن جو االكتئ�اب الذي كان يس�يطر عليك
الفرتة املاضية وابتسم فالعمر لحظة.

الجوزاء

عندم�ا تخ�رج إىل الطبيعة مع ش�خص ما اليوم،
ربما تسرتجع ذكرياتك الجميلة معه أثناء الصغر.
ذكريات�ك معه ال تعني بالرضورة وقوعك يف حبه .أهم
يشء بالنسبة لك اليوم هو الحفاظ عىل صحتك واالهتمام
بها .تبدو اليوم إيجابيا ومتحمسا لتجربة كل ما هو جديد.

السرطان
أنت اليوم تش�عر باحس�اس رائ�ع وصحة جيدة
وتش�عر بالثقة ،فأنت باملقدم�ة يف العمل ،ويمكنك
أخ�ريا البدء يف تطبي�ق أفكار جدي�دة .حياتك الخاصة
مس�تمرة يف االزده�ار .اس�تغل الوقت ملحاولة اكتش�اف
فرص جديدة.

األسد

مش�اريع مهم�ة قد تحم�ل الكثري م�ن املتغريات
األساس�ية ،لذا عليك عدم االس�تخفاف بأي يشء
أو إهماله .تخلص م�ن الرتاكمات القديمة من خالل
معالجته�ا م�ع الرشي�ك واالنط�الق بخط�وات جدي�دة
ومدروسة .خذ قسطا من الراحة يف العمل ،وخصصه لبعض
األنشطة الفكرية والرياضية.

العذراء

أنت ش�خص مرن وتتقب�ل التغيري .يج�ب اتخاذ
الح�ذر م�ن تحم�ل ع�بء القي�ام بع�دد كبري من
األعم�ال دفعة واح�دة ،فتجد نفس�ك محم�ال بما ال
طاقة لك به.األلم الذي تش�عر ب�ه اليوم ما هو إال نتيجة
للجهد الذي بذلته أمس.

الميزان
تبدو اليوم متوترا ولس�ت عىل ما يرام .عىل الرغم
م�ن هذه الحال�ة التي تمر بها اليوم إال أنك س�تبدأ
مرشوع عم�ل جديدا وم�ن املتوقع أن يك�ون ناجحا.
اليوم من أهم األي�ام التي تتمكن فيها من تعديل خططك
املستقبلية فال تقلق من حدوث تغري مفاجئ.

العقرب
محاول�ة تحقيق الت�وازن بني بع�ض األمور قد ال
يك�ون أمرا جي�دا الي�وم ،ألن التوزان يف ه�ذا اليوم
بالتحدي�د قد ينعكس س�لبا ع�ىل حياتك .االس�تيقاظ
مبك�را ق�د ديك�ون أصع�ب يشء يف يوم�ك ه�ذا .يفض�ل
االغتس�ال باملاء البارد بدال من الس�اخن حتى يعزز مناعتك
ويقلل من إصابتك بنزالت الربد.

القوس
االتص�االت واملكاملات الهاتفية ق�د يكون لها دور
إيجاب�ي ومهم يف حياتك املهنية وربما تجعلك تنجز
أعمالك بطريقة أسهل .تشك يف قدرتك عىل القيام بهذه
املهام ولكن ال تقلق .س�تكون قادرا ع�ىل التعامل مع أي
مهمة كأي فرد.

الجدي

تخل الي�وم عن العدوان واالندفاع والتهور .اضحك
وابتس�م ولكن يف أوق�ات محددة! ح�اول أن تفعل
ش�يئا جديدا للتخلص م�ن هذا امللل .كل م�ا تحتاجه
اليوم ه�و االبتس�امة الدافئة لك�ي تتغلب عىل الش�عور
باإلحباط املفاجئ.

الدلو
إذا كنت تس�عى منذ فرتة لتحقيق مكاس�ب مالية
معين�ة ،ربم�ا تص�ل إىل ه�ذه الغاي�ة ه�ذا اليوم.
طاقتك العاطفية والبدني�ة تمنحك قدرة عىل التفكري
والتخطي�ط .س�تنبهر يف نهاي�ة الي�وم بالنتائ�ج الت�ي
حققتها عىل املس�توى املادي واملهني .مشاريعك الشخصية
تسري عىل ما يرام.

الحوت

الفش�ل ليس نهاية العالم .فكر يف أس�باب فش�لك
به�دوء وموضوعية ،وانطلق منه�ا نحو النجاح يف
امل�رة القادمة .لكن لو أضعت وقتك ومجهودك يف ندب
حظك ،فال أمل يف نجاح مستقبيل

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1850مي�الرد فيلم�ور يتوىل رئاس�ة الواليات
املتحدة بعد وفاة الرئيس زكاري تايلور.
 - 1900امللك�ة فيكتوري�ا تق�ر مرس�وم ملكي
يق�يض بإنش�اء الكومنويل�ث األس�رتايل ،وھ�و
املرسوم الذي أقر توحيد املستعمرات املتواجدة
القارة األسرتالية وجعلھا تحت حكومة فيدرالية
واحدة.
 - 1944الق�وات الكندي�ة  /الربيطاني�ة تح�رر
مدينة كا الفرنس�ية يف إط�ار املعارك التي وقعت
عقب إنزال الحلفاء يف النورماندي.
 - 1952اس�تقالة حكوم�ة ن�وري الس�عيد يف
العراق.
 - 1963تأس�يس االتح�اد املالي�زي ال�ذي ض�م
مجموعة من الجزر التي كانت خاضعة لالحتالل
الربيطاني قبل استقاللھا لتشكل دولة ماليزيا
االتحادية.
 - 1991إع�ادة انضمام جنوب أفريقيا إىل اللجنة
األوملبية الدولية بعد طردھا قبل ثالثني سنة.
 - 2002تأس�يس املقر الجديد لالتحاد األفريقي

يف أديس أبابا بعدم�ا تحولت من منظمة الوحدة
األفريقية.
 - 2003إطالق النسخة العربية من ويكيبيديا.
 - 2004محكمة العدل الدولية تقر بعدم رشعية
الج�دار الفاص�ل الذي بنت�ه إرسائي�ل يف الضفة
الغربية.
 - 2006املنتخ�ب اإليط�ايل يتغلب ع�ىل املنتخب
الفرن�ي بال�ركالت الرتجيحية ويس�تحوذ عىل
كأس العالم لكرة القدم بنسخته الثامنة عرش.
 - 2007تفجري انتحاري يف ناحية آمريل يف وسط
العراق ش�مال بغداد أدت إىل مقتل أكثر من 150
واصابة  255أخرين.
 - 2011االعالن عن استقالل جنوب السودان عن
السودان املوحد ،وسيلفا كري يؤدي اليمني رئيسا
لھا ،ويأتي االستقالل نتيجة تصويت
س�كان الجنوب يف اس�تفتاء تقرير املصري والذي
أجري يف الفرتة من  9إىل  15يناير .2011
 - 2017الجي�ش العراق�ي يعل�ن عن اس�تعادة
مدينة املوصل بالكامل من قبضة تنظيم داعش.

اختبارات شخصية

ماذا تكشف عاداتكم حتت الدوش عن شخصيتكم ؟
كل الناس يغتس�لون بني الحني واآلخر .أغلبية الناس
يغتسلون مرة يف اليوم .البعض كل يومني ،البعض
مرت�ني باليوم .لكن هل كل الناس يغتس�لون
بنفس الطريقة ؟ الجواب هو ال !
بني هؤالء الذين يغتس�لون برسعة كبرية
وأولئك الذين ينام�ون تقريبا ً تحت املاء،
أولئ�ك الذين يغن�ون أو الذي�ن ينظفون
أسنانهم بالفرش�اة ،االختالفات عديدة.
طريقتك�م بأخذ حمامك�م تخرب الكثري
عن شخصيتكم ،وهذه هي اإلثباتات .
 .1تحبون الغناء تحت الدوش
بالنس�بة لك�م ،ال�دوش ( والحياة بش�كل
ع�ام ) ه�و م�رادف لل�ذة .أنت�م تحب�ون أن
يش�ارككم غريكم أذواقكم ( وصوتكم ) ،س�واء
كنتم ناجحني فعالً يف الغناء أو فاش�لني .لديكم ثقة
بنفس�كم وال يهمكم م�ا يفكر ب�ه اآلخرون عنك�م .أنتم
تذهبون باألمور بعيدا ً ألنكم ال تضيعون وقتا ً يف التدقيق إذا كان هذا
الت�رف هو الجيد أو ذاك .والرائع يف كل هذا ،أن الناس يعش�قون
أن يكونوا بصحبتكم.
 .2أنتم تنظفون أسنانكم خالل الدوش
تحبون أن تقوموا بعدة أشياء يف نفس الوقت لسبب بسيط  :لديكم
دم�اغ ق�ادر عىل ذل�ك ،وأنتم تس�تفيدون من�ه إىل أقىص ح�د .ملاذا
تضيعون وقتا ً يف تنظيف أس�نانكم عند املغس�لة قبل أو بعد الحمام
بينما تستطيعون أن تفعلوا االثنني معا ً وترضبوا عصفورين بحجر
واحد ؟
لديكم تفكري تناف�ي متطور ولكنكم تحبون اللعب النظيف أيضاً.
أنتم نافدو الص�رب قليالً ،لكن الناس يعجبون بقدرتكم عىل التحكم
بوقتك�م ومالك�م وطاقتكم بس�هولة ! عموماً ،لديك�م أيضا ً مهنة
غنية ومليئة.
 .3تفضلون الحمامات الطويلة بدون توتر
تنظ�رون إىل العال�م كنه�ر طويل ه�ادئ .أنتم ال تفهم�ون ملاذا كل
الناس بحاجة إىل االس�تعجال والتوتر كل الوقت .حتى عندما تكون
الظ�روف صعبة أو حتى كارث�ة ،قدرتكم عىل أخذ اس�رتاحة وترك
األمور تميض ،مدهشة .ال يشء يساوي ملذات الحياة البسيطة.
سواء كنتم يف كامل لياقتكم البدنية أم ال ،فهذا ال يهمكم .ما يهمكم
ه�و أن تكون�وا متواصل�ني مع كل ج�زء من جس�مكم .مقاربتكم
الهادئ�ة واملفعمة باملش�اعر للحياة تجعل اآلخري�ن يغارون منكم
أحياناً ،لكن هذا بكل بساطة بسبب أنهم ال يفهمونكم.
 .4تقومون بإعداد برنامجكم تحت الدوش
تجدون صعوبة كبرية يف وضع دماغكم عىل  .offكل األوقات مناسبة
للتفكري ،حتى األكثر تفاهة مثل فرك الس�اقني بالصابون أو وضع
الشامبو عىل الشعر .أنتم بحاجة لتنظيم أيامكم كل الوقت.
لك�ن ه�ذا ليس س�يئا ً  :الدوش بالنس�بة لك�م فرتة ممي�زة عندما
يغمرك�م اله�دوء وبخار املاء ،حي�ث يعمل دماغك�م بكامل طاقته
كي يسمح لكم بتحسني إنجازاتكم اليومية .بفضل هذا ،أنتم دائما ً
ظرفاء وودودون يف عالقاتكم الشخصية كما يف العمل.
 .5تأخذون الدوش برسعة كبرية
بالنس�بة لكم ،الدوش ممر إجباري ولكن�ه أيضا ً تضييع وقت .أنتم

قصة وعربة
* كان اليوم موعد محارضة ألحد املفكرين
املشهورين يف البالد  ..حرض الناس باملئات
ملكان انعقادها وجلسوا ينتظرون....
دخ�ل ش�اب واضحة معال�م الثق�ة عليه
وجلس يف الكريس الذي وجده فارغا وانتظر
املحارض بش�غف...ولم يطل انتظاره حتى
تحق�ق م�ا يري�ده فدخ�ل املح�ارض وبدأ
يتحدث عن أمور يف الحياة ...
مل�ح املفك�ر وج�ه الش�اب ممتعض�ا ً من
ترف�ات بع�ض األش�خاص الذي�ن رن
هاتفه�م  ...أو م�ن فت�اة تجل�س جانب�ه

بكل تأكيد شخص يف حالة رصاع دائمة مع الوقت.
س�واء أخذتم ال�دوش صباحا ً قب�ل العمل أو
مس�ا ًء قبل أن تخرجوا ،أنت�م تقومون به
ب�أرسع وق�ت لتحاولوا التق�اط بعض
الوقت الضائع.
تأخرك�م م�ربر دائم�اً ،ألنك�م يف
الحقيق�ة تضيع�ون وقت�ا ً يف قضاء
بعض األوق�ات مع املقربني منكم أو
م�ع أصدقائك�م الذين ه�م بدورهم
يعش�قون رفقتك�م .أنت�م ش�خص
يعطي الكثري م�ن االهتمام ألصدقائه
عىل حس�اب التزاماته املهنية .وهذا له
ثمنه !
 .6أنت�م تحافظون عىل أخ�ذ دوش بارد من
وقت آلخر ( أو كل الوقت )
بالنسبة لكم ،الدوش هو مرادف لجائزة ترضية ألنكم
ش�خص يحاول الوصول إىل أقىص ما يمكنه .أخذ دوش بارد يسمح
لك�م باس�تعادة هدوئكم وبالحصول ع�ىل القليل م�ن الصفاء .ما
يميزكم هو أنكم تعرفون نفس�كم جي�دا ً وأنتم قادرون عىل معرفة
أخطائكم واكتش�اف األوقات التي من األفضل أن تبتعدوا فيها لكي
ال تسمموا الوضع.
عندما تشعرون أن األحداث تجاوزتكم ،تأخذون دوشا ً باردا ً صغرياً،
ويعود كل يشء عىل ما يرام !
 .7خالل الدوش ،تحلمون
عندم�ا تكون�ون تحت الدوش ،يمك�ن أن ينهار العال�م من حولكم
ب�دون أن تع�ريوا األمر أدن�ى أهمية .عندم�ا تغمركم ح�رارة املاء،
تش�عرون أنكم بأفضل حال لدرجة أن فكركم ينطلق يف جولة حول
العالم .بالنسبة لكم ،الدوش هو الجنة !
أنتم تعيش�ون يف عالم خيايل تحلمون باملغامرات والرحالت .فكركم
الحر يجعل منكم ش�خصا ً مبدعا ً وفنان�اً .يعجب اآلخرون بفكركم
الفريد م�ن نوعه ومزاجك�م الجيد الذي يكش�ف طريقتكم املميزة
والرومانسية برؤية األمور !
 .8أنتم تفركون جسمكم باللوفة خالل الدوش
بالنس�بة لكم ،الدوش تقلي�د تقومون به بالكثري م�ن الجدية .هذا
االهتمام وهذه الدقة ليس�ا فقط يف الدوش ،لكنهما جزء من مالمح
شخصيتك العامة.
س�واء كانوا زمالءكم أو أصدقاءك�م ،الناس لديهم ثقة عمياء بكم.
كل الن�اس يعرفون أنه�م إذا أوكلوا إليكم عمالً ،فس�تنجزونه عىل
أكمل وجه .لديكم حس التفاصيل الذي يس�مح لكم بالتحليق بعيدا ً
يف حياتكم ويف مهنتكم.
 .9تدخلون إىل الدوش قبل أن تفتحوا املاء
تحب�ون ركوب املخاطر .ق�د تحرتقون أو تتجلدون به�ذا املاء الذي
س�يخرج من الدوش ،ولكن هذا ال يخيفك�م .يف الواقع ،هذا يثريكم
قليالً .لديكم فكر املغامر ،ومقاربتكم للدوش هي نفسها مقاربتكم
للحياة  :أنتم تجربون أشياء جديدة دائماً.
لديكم طبيعة عفوية ويعجب أصدقاؤكم بالس�هولة التي تتكيفون
بها مع كل املواق�ف .يحبون أن يكونوا عىل خطاكم ويعرفون أنكم
ستذهبون بعيدا ً يف الحياة !
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وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

الشاب الذي ينتقد املوبايل

ترس�ل الرس�ائل من جهازه�ا الخلوي ...
كان الش�اب ينظر إىل ه�ؤالء الناس بتكرب
واض�ح واس�تهجان مل�ا يقوم�وا ب�ه من
استعمال للهاتف...
كل ذل�ك كان تح�ت عي�ون املفك�ر  ..كان
تحت مراقبته...
م�رت الدقائق واملفكر يتكل�م من دون أن
يشعر أحد بما يدور يف خلده ...
وفجأة ملح الشاب يخرج موبايله ويحاول
اس�تخدامه ..فوق�ف املفك�ر مم�ا أث�ار
اس�تغراب الحضور وطلب من هذا الشاب

أن يحرض إىل املنصة...
صعد الش�اب وه�و يتس�اءل يف عقله عن
رس منادات�ه  ...وعندم�ا وص�ل س�أله
أم�ام الجمه�ور “ :ملاذا تس�تخدم املوبايل
هنا؟”....
فأجاب الش�اب  “ :هن�اك يشء طارىء يف
العمل ويجب أن أرسل ملفا ً لهم”...
فقال له املفكر  “ :إذن ملاذا كنت تستهجن
ما تفعله الفتاة التي بجانبك من استعمال
لجهازها الخلوي؟”.
ق�ال ل�ه الش�اب  “ :ألنه�ا ال تق�وم بيشء

مهم”...
ح�رك املفكر حاجبي�ه بطريقة تش�ري إىل
اس�تعجابه م�ن هذا الش�اب فق�ال له “ :
سنرى !”..
ن�ادى الفتاة فق�ال لها م�اذا كنت تفعلني
..فأجابت  “ :إنه أخي يطمئنني عىل صحة
أمي املريضة يف املستشفى”....
ث�م ن�ادى الش�اب األخ�ر ال�ذي تع�رض
الس�تهجان صاحبنا فقال له  “ :لقد كنت
أرس�ل البني الوحيد ال�ذي توفيت أمه قبل
ش�هرين بأنني س�أعود بعد س�اعة لعمل

الطعام لنا”...
فنظر املفكر للش�اب وقال ل�ه  “ :إياك أن
تعتق�د أنك امله�م الوحيد يف العال�م  ..إياك
أن تعتق�د أن كل م�ن حول�ك خاطئ�ون
وأنك الوحيد عىل الح�ق يف هذه الدنيا  ...ال
تفرتض شيئا ً باألخرين أبدا ً فهذا ليس من
حقك”...
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«مو ضروري» لماجد المهندس
تتصدر يوتيوب
أطل�ق برنس الغناء العربي ماجد
املهن�دس أغنيت�ه الجدي�دة «م�و
رضوري» االس�بوع امل�ايض ،وه�ي
أغني�ة باللهج�ة العراقي�ة كتبها رامي
العب�ودي ولحنه�ا ووزعه�ا ميث�م عالء
الدي�ن ،ورسع�ان م�ا تص�درت األغني�ة
«يوتيوب» واحتل�ت الرتند الثامن عىل
املوق�ع .ماج�د م�ن جهته ،ش�كر
جمهوره عىل املحبة الكبرة بعد

عـين على العالم
تقنية سرية تفتح الطريق لـ»فيسبوك»
تطبيقي «ماسنجر» و»واتساب»
لدمج
ْ
بمقدار  444مليار دوالر

التهاف�ت الكبر عىل س�ماع األغني�ة ،وقال يف
تغريدة له عرب حس�ابه عىل «تويرت» « :ش�كرا
لهذا الح�ب ..اغنية انت عن�دي #مو_رضوري
مليون مشاهدة يف يوم واحد».
وكان ماج�د املهندس أطل�ق األغنية من خالل
تطبيق (ش�ادو) الخاص بمش�اركة الجمهور
لنجومه�م الغن�اء ،عرب خاصي�ة (الكاريوكي)
الش�هرة ،وهي امل�رة األوىل الت�ي يطلق ماجد
أغنيته بهذا األسلوب.

يسرا تبدأ المغامرة وتطارد
آسر ياسين
كشف�ت تقارير صحفي�ة عاملية
أن رشكة «فيسبوك» بدأت تعتمد
تقني�ة رسي�ة يمك�ن أن تفت�ح
تطبيقي
الطري�ق لخط�ط دم�ج
ْ
«ماسنجر» و»واتساب».
تل�ك التقني�ة ستدع�م تقدي�م
إشعارات متباينة بني «ماسنجر»
و»واتس�اب» لدع�م الدردش�ة
املتقاطعة بني التطبيقني.
وتساع�د تل�ك التقني�ة عىل دعم
إمكانية دمج تطبيقي الدردش�ة
«ماسنجر» و»واتساب».
ولك�ن مص�ادر قال�ت :إن تل�ك
التقني�ة ل�ن تؤثر ع�ىل التشفر
الكامل وع�دم ع�رض اإلعالنات
عىل «واتساب» ،كما أن معلومات
الدردشة لن يتم تخزينها عىل أي

خادم له عالقة ب�»فيسبوك».
وستساع�د تلك التقنية يف معرفة
املستخدم�ني املحظوري�ن ع�ىل
واتس�اب ،وتفاصي�ل است�الم
الدردش�ة أو ورود رسالة جديدة
هامة ،وستصل كله�ا إىل تطبيق
ماسنج�ر إذا ك�ان يستخدم�ه
الشخ�ص يف الوق�ت الح�ايل،
والعك�س إذا ك�ان الشخ�ص
يستخدم واتساب.
ولك�ن ل�ن تظه�ر تل�ك التقني�ة
بص�ورة واضح�ة إىل كل
املستخدم�ني؛ حيث إنه�ا ال تزال
قي�د االختب�ار ل�دى مط�وري
التطبيقات واملربمجني ،ويخطط
لتطويره�ا تمهي� ًدا لطرحها عىل
كل املستخدمني.

ابتكار مكيف هواء «يقضي»
على كورونا

تمكن باحثون يف جامعة هيوستن
بوالي�ة تكس�اس األمركي�ة م�ن
ابت�كار مكيف ،يقول�ون إنه قادر
عىل «التق�اط» جزئيات فايروس
كورون�ا املتطاي�رة يف اله�واء،
و»قتلها فورا».
وش�ارك يف تطوير مكيف الهواء،
باحث�ون م�ن الجامع�ة بقي�ادة
مدي�ر مرك�ز املوصلي�ة الفائق�ة
فيه�ا زيفن�غ ري�ن ،إىل جان�ب
منذر حوران�ي ،الرئيس النتفيذي
لرشك�ة «مديس�تار» املعني�ة
بتطوير املشاريع الطبية .ونرشت
تفاصيل االبتكار الجديد يف دورية
« تودي�ه فيزيك�س» العلمي�ة،
وأجرى الباحثون تجربة يف مخترب

أظه�رت أن  99.8يف املئ�ة م�ن
فايروس�ات كورون�ا املوجودة يف
الهواء قتلت ،بعد تشغيل املكيف.
ويس�تخدم املكيف رغ�وة النيكل
يف عملي�ة محارصة الفروس�ات
وتس�خني درجة حرارتها ،تمهيدا
«لقتله�ا» ،ويعتق�د الباحثون أن
ه�ذا االبت�كار يمكن اس�تخدامه
يف الطائ�رات واملكات�ب واملدارس،
وغره�ا من املنش�آت التي تكتظ
بالبرش .ويش�ر الباحث�ون إىل أن
املكي�ف الجديد يح�د من تفي
فايروس كورونا املس�بب ملرض
«كوفي�د ،»-19ال�ذي يجت�اح
العالم ،وقتل حتى اآلن أكثر من
نصف مليون شخص.

بفيل�م «صاح�ب املق�ام» ،تع�ود ي�رسا
للوقوف أمام كامرات الس�ينما بعد غياب
طويل وتظهر من خ�الل الفيلم عىل هيئة
روح تطارد البطل آرس ياس�ني ،ويجس�د
شخصية رجل أعمال ثري وجده من أولياء
الله الصالحني.
ويف هذا اإلطار ،كشف املنتج أحمد السبكي
املوع�د النهائي لعرض فيلمه الس�ينمائي
الجديد «صاحب املقام» ليرسا وآرس ياسني
وهو موس�م عيد األضحى املقب�ل ،بعد أن
أعلنت الدولة قرار إعادة فتح دور العرض
الس�ينمائية بنسبة  ،% 25مش�را ً إىل أنه
يجري حاليا ً العمليات النهائية للفيلم من
مونتاج ومكس�اج ،كما ّ
أك�د أنه ال يخىش
طرح العم�ل بهذا التوقيت ،فعليه أن يقف
إىل ج�وار صناع�ة الس�ينما يف ظ�ل ه�ذه

األزمة ،وإن شعر بالقلق والخوف وتراجع
عن املغامرة هو وغ�ره من املنتجني فمن
سيقف إىل جوار صناعة األفالم؟!
وأضاف الس�بكي أنه أثناء ث�ورة  25يناير
كان املنتج الوحيد ال�ذي يعرض أعماله يف
الس�ينما يف ه�ذا التوقيت الصع�ب ،وكان
هدفه تش�غيل الحركة الفنية وقتها .وأكد
أن قرار عودة دور الس�ينما بنس�بة % 25
لن يس�تمر طويالً وستكون بنسبة % 50
خالل الفرتة املقبلة.
جدير بالذكر أن أحمد الس�بكي قرر أيضا ً
ط�رح فيلم�ه الس�ينمائية الجدي�د «توأم
روح�ي» لحس�ن ال�رداد وأمين�ة خلي�ل
قريب�ا ً بعد تأجيل�ه أكثر من م�رة ليكون
ثاني أعماله الس�ينمائية يف موس�م صيف
.2020

سالف فواخرجي في تجربة لم نعتدها
وائل كفوري يفاجىء الجمهور قريباً
يحاول وائل كفوري اس�تعادة لياقته البدنية بممارس�ة تدريبات رياضية ش�به يومية،
حتى إنه يشارك السوبر ستار راغب عالمة يف مباريات التنس يف عطلة كل أسبوع ،وهي
ّ
املفضلة لدى الثنائي .وعلم أن كفوري يحاول حاليا ً اختيار كلمات أغنية جديدة
الهواية
ً
يطرحها قريبا مع املوسيقي أسامة الرحباني ،بعد نجاح أوىل حفالته األونالين يف الشهر
املايض التي ق ّدمها من منزله وحققت نجاحا ً ملحوظاً ،وتص ّدر اسم «ملك الرومانسية»
ترند وسائل التواصل االجتماعي حني ُعرض الحفل عرب شاشة املنصة اإللكرتونية شاهد
 ،Vipما جعله يفكر يف تقديم أغنية رومانسية جديدة قبل نهاية املوسم الصيفي .وكان
كفوري قد نرش صورة خاصة من حفل مهرجانات بعلبك الدولية عرب خاصية س�توري
عىل صفحته الخاصة عىل اإلنستغرام ،حملت عنوان «صوت الصمود» حيث أقيم الحفل
داخل معبد باخوس يف القلعة الرومانية رشق لبنان ،والحفل كان بدون جمهور تناقلته
الشاش�ات التلفزيونية اللبنانية ووس�ائل التواصل االجتماعي أيضاً ،وتضمّن موسيقى
كالسيكية ولبنانية لألخوين الرحباني وموسيقى روك أيضاً .عىل صعيد آخر ،تردد أخرا ً
خالف جمع بني وائ�ل كفوري واإلعالمية
انتش�ار ش�ائعات ع�ن
خاصة بعد عدم تعليقها عىل حفله
جيس�يكا ع�ازار؛
رغ�م نجاح�ه الق�وي وقته�ا،
األونالين األول
مص�در خ�اص أن ال صح�ة
ولك�ن أكد
ألي خالفات ب�ني الثنائي،
ب�ل تجمعهم�ا عالق�ة
صداق�ة قوي�ة حت�ى
إنهم�ا تناوال العش�اء
معا ً قبل أيام وتبادال
األحادي�ث الو ّدية
يف السياس�ة
والفن.

أعلنت رشكة سامسونغ الكورية
الجنوبي�ة لاللكرتوني�ات ،أنه�ا
اطلق�ت جه�ازا ً الس�لكيا ً جدي�دا ً
يش�حن الهات�ف ويعقم�ه م�ن
الفايروس�ات يف كوري�ا الجنوبية
وس�ط تف�ي جا ٔيح�ة فايروس
كورونا املستجد.
وذكرت وكالة يونه�اب الكورية،
أن «سامس�ونغ ب�دأت يف بي�ع
الجه�از الذي يعتمد عىل االٔش�عة
ف�وق البنفس�جية بس�عر يق�در
ب��  49,500وون( 41.39دوالر
أمريك�ي) ابت�داء م�ن الي�وم يف
الب�الد» .وقد طرحت سامس�ونغ
ه�ذا الجه�از يف أملاني�ا وهولن�دا
وتايالن�د وس�نغافورة يف االٓون�ة
االٔخرة ،ومن املقرر أن تطرحه يف

فائق حسن ..التشكيلي
واملربي واملؤسس

طارق حرب

ه�و الفن�ان التشكييل فائ�ق حسن ،املول�ود يف (بقچ�ة) أي البستان
الصغ�ر املطلة عىل نهر دجلة يف الج�زء الرشقي يف رصافة بغداد سنة
 1914املتفوق يف دراسته واملتصف بجودة موهبته وكمال سجيته الذي
ك�ان البغدادي الثاني الحاصل عىل بعثة دراسي�ة لدراسة الفن خارج
الع�راق سنة  1933وتخرج م�ن (البوزار) سن�ة  ، 1938حيث حصل
ع�ىل البكالوريوس الفرنيس وع�اد اىل بغداد ليب�دأ اول طموحاته عىل
صعي�د الفن ،وم�ن الذين يشار اليهم بالبن�ان يف الفن التشكييل بدليل
انتخابه بعد مسرت�ه الفنية رئيسا ً فخريا ً للرابط�ة الدولية للفنانني
التشكيلي�ني ،وكان آخر منصب تقلده است�اذ متمرس يف كلية الفنون
الجميل�ة بجامعة بغ�داد ،حصل عىل وسام كولبنكي�ان يف خمسينات
الق�رن العرشين وثالث مداليات ذهبية م�ن املدرسة التي يدرس فيها
بباري�س ،نقل بإبداع لوحة املتحف الفرنيس (جحيم دانتي) ..له مئات
اللوح�ات لتصوي�ر الحياة الريفي�ة والفروسية والخي�ول ،تأثر كثرا ً
بالتي�ار التجريدي االوروبي واالمريكي ،وعندم�ا أسس فرع الرسم يف
معه�د الفنون الجميلة وافق عىل التعيني كمدير لقسم النحت والرسم
يف املعهد املذكور سنة  ، 1939إذ بدأ حياته يف بغداد بعد مولده قبل قيام
الح�رب العاملي�ة االوىل ،اي ان والدته كانت يف العه�د العثماني مما أثر
عليه يف اتجاهاته الفني�ة والعلمية ،فعربت حياته الفنية عن الطبيعة
التي عاش�ها بطريقة فنية وبواقعية اكاديمية ،إذ يمكن اعتباره أش�د
الفنانني البغداديني االكثر التصاقا ً بما هو كائن يف البيئة العراقية ،وما
هو موجود من ش�عبية حقيقية ،وبما انه وصل اىل درجة وصفه بأنه
النحات والرسام البارز ،لذلك كانت عنايته باللون بالدرجة االوىل ،لكنه
لم يعتزل او يدبر عن الشكل او ما يسمى (الفورم) كونه يرى بالشكل
ً
مكم�ال لآلخر ،وال يمكن اهم�ال الشكل واالكتفاء
والل�ون كال منهما
بالل�ون ،لذا فأنه يتميز عن زميله الرس�ام والنحات املبدع جواد سليم
ال�ذي أعطى الشكل امتي�ازا ً يف اعماله الفنية عىل حس�اب اللون ،وقد
عشق فائق حسن يف بدايته ش�يخ الرسامني والفنانني البغداديني عبد
القادر الرسام الذي امتهن هذه املهنة منذ ان كان يف الجيش العثماني،
حيث اعجب به ايما اعجاب ،ويف بداية حياته الفنية زاره اكثر من مرة
يف بيت�ه ،واطلع عىل مرسم�ه واخذته فكرة ابداع عب�د القادر الرسام
بريشته ذات االنتاج املبدع الجميل ،ويف فرنسا التحق باملدرسة الوطنية
العليا للفن�ون الجميلة يف باريس ،حيث تلقى تعليم�ا ً تقليديا ً للفنون
بش�كل عام ،وتابع دروس تاري�خ الفن وعمل يف الوجه الفني املحرتف
م�ع اتمام�ه ملشاريع�ه الفني�ة ،حي�ث رشع يف نسخ االعم�ال الفنية
املهم�ة ،وتعرف عىل العديد م�ن الشخصيات املبدعة والبارزة يف مجال
الفن االوروبي الحديث ،وهنالك تأثر بمبدعي هذا الفن ،منهم (ماتيس
ودي ال ك�روا) ،حيث ش�ده اىل فنهما التعامل م�ع االلوان ،ويف سنوات
اقامته بباريس استفاد م�ن جوانب دراسته الفنية وتجاربه الحياتية
لتحويله�ا اىل ممارس�ة فني�ة قابلة للتطبي�ق ،االمر ال�ذي يمكن فيه
اعتبار تلك االي�ام بمثابة مرحلة من االستكشاف واغناء املعرفة حول
االتجاه�ات واملديات الفنية يف تويل تأسيس جماعة الرواد سنة ،1950
وش�ارك يف معارضه�ا اكثر من ربع قرن ،وساه�م يف تأسيس جماعة
الزاوية ،وش�ارك يف معرضها االول ،وشارك يف معرض جمعية اصدقاء
الف�ن سن�ة  1943ومعرض اب�ن سينا سن�ة  ،1952واق�ام معارض
ش�خصية كثرة ،وصفه احد املبدعني بأن�ه ً
أب للفن العراقي الحديث،
حيث ك�ان املربي واملؤسس خ�الل الفرتة الحاسمة للف�ن العراقي يف
اربعين�ات وخمسينات القرن العرشين ،وقطع الكثر يف ابتكار ش�كل
فني يعرب عن الشعور املتصاعد بالفخر الوطني لدى املواطن العراقي،
وادخل دروسا ً مبنية عىل التقنيات الغربية يف الرسم البغدادي ،وأضاف
حصصا ً لتدريس تاريخ الف�ن والفنون االسالمية والعربية والشعبية،
منه�ا صناعة الفخ�ار والعمل باملع�ادن ،وعمل ،وبجه�د ،عىل تدريب
الطلب�ة وتوفر الل�وازم الفنية ونماذج جاه�زة مصنوعة من الجبس
عندم�ا ك�ان مديرا ً والق�ى دروسا ً متمي�زة يف مج�االت التعليم الفني
كاالل�وان والتصمي�م ،باالضاف�ة اىل تدريس تاريخ الف�ن ،وكان مثاالً
لالست�اذ الجامع�ي ،حيث يشج�ع طالبه عىل البحث وش�حذ مهارات
الطلب�ة ،حيث اعترب ان تطور الط�الب مسؤوليته الشخصية ،وان من
واجبه االرشاف القريب عىل الطلبة.

هيفاء وهبي تقدم شكوى جديدة ضد محمد وزيري
طلب�ت الفنان�ة اللبناني�ة ،هيفاء
وهب�ي م�ن نقابت�ي امله�ن
املوس�يقية والتمثيلية يف مرص،
وق�ف تصاري�ح ع�رض أحدث
أفالمها «أشباح أوروبا» يف دور
العرض السينمائية بمرص.
وج�اء طلبها ال�ذي تقدم به
محاميه�ا ،ي�ارس قنطوش،
بس�بب عدم حصول هيفاء
وهب�ي ع�ىل أجره�ا م�ن
الرشك�ة املنتج�ة لفيل�م
«أش�باح أوروبا» ،والذي
يرشف عىل إنتاجه مدير
أعمالها الس�ابق ،محمد
وزي�ري ،ال�ذي اتهمت�ه
مؤخ�را برسق�ة مبل�غ
 63ملي�ون جني�ه م�ن
حس�ابتها البنكي�ة يف
مرص بموجب توكيالت

سامسونغ تطلق جهازاً السلكياً يشحن
الهاتف ويعقمه من الفايروسات

الواليات املتحدة قريباً.
وذك�رت سامس�ونغ أن الجه�از
يس�تطيع تعقيم عدد من االٔدوات
الش�خصية مثل الهوات�ف الذكية
والس�اعات وس�ماعات االٔذن
وغرها.
ويكون هذا الجهاز قادرا ً عىل ا ٕزالة
م�ا يص�ل ا ٕىل  99%م�ن البكتريا
والفروس�ات مث�ل البكتري�ا
القولوني�ة واملك�ورات العنقودية
الذهبية واملبيضة البيضاء وغرها
وفق�ا لرشكت�ي انرتت�ك ،وا ٕس
ج�ي ا ٕس املتخصصت�ني يف مجال
االختبار والتفتيش والفحص.
وتحت�اج عملي�ة التعقي�م ا ٕىل 10
دقا ٔي�ق فق�ط لتعقي�م جانب�ي
االٔدوات.

تستكمل سالف فواخرجي تصوير مشاهدها الباقية من
عملها الدرامي الجديد «ش�ارع ش�يكاغو» الذي كان من
املقرر أن تخوض به املنافس�ة الرمضانية املاضية ،ولكن
أزمة فروس كورونا جعلته يخرج من السباق ليشارك يف
موسم درامي جديد خارج املوسم الرمضاني.
بل�وك مختل�ف ،تع�ود س�الف فواخرج�ي إىل جمهورها
بشخصية «مرامار» ،وهي فتاة دمشقية تهرب مع بطل
ش�عبي لتعيش بعدها رحلة مثرة للغموض داخل تياترو
شارع شيكاغو...
هك�ذا تظه�ر س�الف بعمله�ا الدرام�ي الجديد «ش�ارع
ش�يكاغو» ال�ذي ت�دور أحداث�ه يف ف�رتة الس�تينيات؛ ما
جعلها تظه�ر بلوك مفاج�ىء للجمهور ،حي�ث اعتمدت
اللون األحمر الداكن لش�عرها يف النصف األول من حلقات
املسلس�ل ،أما النصف الثان�ي الذي ت�دور أحداثه يف فرتة
األلفينات ،فس�تغر سالف اللوك مرة أخرى ليتناسب مع
ّ
تجسدها يف األحداث.
الفرتة العمرية التي
ع�ىل صعيد آخر ،ذكر أن الجهة املنتجة للمسلس�ل قررت
عرض حلقات «شارع ش�يكاغو» خالل الشهرالحايل عرب
املنصة اإللكرتونية «وياك» التي ش�اركت يف إنتاج العمل،
فيم�ا ينه�ي مخ�رج العم�ل محمد عب�د العزي�ز تصوير
املش�اهد الباقي�ة للمسلس�ل تمهيدا ً لعرضه عرب شاش�ة
املنصة ،لتكون هذه التجربة األوىل لس�الف فواخرجي عرب
املنص�ات اإللكرتونية ،عىل أن يُعرض يف ما بعد عرب إحدى
القنوات العربية املشفرة يف نهاية الشهر الحايل.
واملسلس�ل يش�ارك يف بطولت�ه دري�د لح�ام ال�ذي يعود
ب�ه إىل الدرام�ا التلفزيوني�ة بع�د غي�اب س�نوات طويلة
ّ
تجسد
وعباس النوري وأمل عرفة وش�كران مرتجى التي
شخصية «ستيال» ،أما أمل عرفة فتظهر بشخصية ُتدعى
«سماهر».

منمنمات

تغريدات

محمد بن راشد

علي ابن الحسين

أعلن�ا قبل  47ش�هرا ً ع�ن امتداد الخ�ط األحمر
ملرتو دبي بتكلفة  11مليار درهم ..واليوم ندشن
مرشوعنا 50 ..قط�ارًا  7 ..محطات  125 ..ألف
راكب يومياً 12 ..ألف مهندس وفني و  80مليون
ساعة عم�ل لننجز عملنا يف وقت�ه كما وعدنا ..
نقول ما نفعل  ..ونفعل ما نقول ..هذه دبي ..
ال يج�ب التعام�ل م�ع الكوفيد  ١٩ع�ىل أساس
أن�ه مجرد فايروس ،أنه م�رض إىل أن يتم إيجاد
االقاح له ،و سيؤثر عىل الجسم مدى الحياة.
يجب ارت�داء الكمامات و الحف�اظ عىل التباعد
االجتماع�ي ،الشخ�ص الوحيد ال�ذي يمكن أن
يحميك و يحمي عائلتك هو انت!

قانوني�ةحررته�ال�ه.
من جانبه ،أك�د رئيس لجنة التفتيش
واملتابعة بنقابة املهن املوسيقية ،عيل
الرشيع�ي ،أن النقاب�ة أوقفت بالفعل
تصاري�ح العمل لحني ح�ل األزمة بني
الطرفني املتنازعني ،وهو نفس القرار
الذي اتخذته نقابة املهن التمثيلية.
وكانت الرشكة املنتجة لفيلم «أش�باح
أوروب�ا» أعلن�ت مؤخ�را أنها تس�عى
لعرضه خ�الل الفرتة املقبل�ة ،ليكون
أول األعم�ال الس�ينمائية التي تفتتح
املوس�م الس�ينمائي بع�د ف�ك الحظر
الذي تم فرضه بسبب فروس كورونا
املستجد.
فيل�م «أش�باح أوروب�ا» يش�ارك يف
بطولته أحمد الفيش�اوي ومصطفى
خاطر وأروى جودة ،وهو قصة كريم
فاروق ،وس�يناريو وحوار أمني جمال
ومحمد أبو السعد ورشيف يرسي ،من

أجر ياسمين صبري يمنعها من تجربة تلفزيونية
أث�ارت ياس�مني ص�ربي الكث�ر م�ن الجدل
خ�الل الف�رتة املاضي�ة بعد إطالق ش�ائعات
حي�ال حملها وق�د تجاهلتها تمام�ا ً وقررت
الرتكيز ع�ىل عملها الفني الجدي�د .وذكر أن
هن�اك مفاوض�ات بني ياس�مني صربي وبني
أحد الربامج التلفزيونية لتكون ضيفة ضمن
حلقات الربنامج يف موس�م عيد األضحى عرب
شاش�ة ال��أم ب�ي يس ،وكانت ياس�مني قد
طلبت أجر  250ألف دوالر مقابل استضافتها
يف الحلقة ،ما جع�ل املفاوضات تتوقف لحني
إش�عار آخر .عىل صعيد آخر ،علم أن ياسمني
صربي تعاقدت أخرا ً عىل بطولة عمل درامي
جديد مع نف�س الرشكة التي تولّت بطوالتها
الدرامي�ة املطلق�ة يف «حكايت�ي» و»فرص�ة
ثانية» لتك�رر نجاحهما مع�ا ً يف عمل درامي
جدي�د يف املوس�م الرمضان�ي لع�ام .2021

وتبح�ث حالي�ا ً عن س�يناريو درام�ي جديد
لتخ�وض به املنافس�ة الدرامي�ة املقبلة ،كما
لديها خطة جديدة لتشارك يف عمل سينمائي
هو األول له�ا كبطولة مطلقة ،بعد أن قدمت
العدي�د م�ن األعمال الس�ينماية أم�ام نجوم
ً
بداية من محمد إمام التي شاركته
الس�ينما؛
يف أكثر من عمل سينمائي ناجح وحتى محمد
رمضان الذي قدم�ت معه فيلم «الديزل» قبل
عامني .وكانت ياس�مني قد ن�رشت جزءا ً من
كتاب تق�رأه ع�رب خاصية س�توري وتقول:
«م�اذا س�يفيد املرء إذا اس�تحوذ ع�ىل العالم
وخ�رس روحه»؛ م�ا جع�ل البعض ي�ردد أن
هن�اك بعض التوتر يف عالقته�ا بزوجها رجل
األعمال أحمد أبو هشيمة ،خاصة بعد نرشها
صورتها األخرة عرب صفحتها عىل إنستغرام
وبدا عىل مالمحها اإلرهاق والحزن.

إخراج محمد حماقي.
يش�ار إىل أن الفيلم ه�و ثالث تجارب
هيفاء وهبي الس�ينمائية بعد فيلمي
«دكان شحاتة» للمخرج خالد يوسف،
و»ح�الوة روح» الذي ت�م عرضه عام
.2014
وكان محم�د وزي�ري ،مدي�ر أعم�ال
الفنان�ة اللبناني�ة هيف�اء وهب�ي ،قد
ح�رك دع�وى قضائية إلثب�ات زواجه
رسا من الفنانة اللبنانية ،إال أنها نفت
أن يكون هذا الزواج قائما.
ودب�ت خالف�ات ب�ني هيف�اء وهب�ي
ومدير أعمالها مع اس�تقالته بش�كل
مفاجئ ،حيث أغلق كل حساباته عىل
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ،بعدما
تع�رض لهج�وم ق�اس م�ن جمهور
هيف�اء ،بس�بب غيابه�ا ع�ن أغل�ب
الحفالت واملهرجان�ات الفنية وتعطل
مرشوعاتها الدرامية.

