
واشنطن/ متابعة الزوراء:
ظهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب يرتدي ألول مرة 
كمام�ة وجه يف مكان عام، بش�كل علني منذ بداية 
جائحة فريوس كورونا،خالل زيارته ملنش�أة طبية 
عس�كرية خارج واش�نطن .وكان ترام�ب يف زيارة 
ملستش�فى وال�ر ريد العس�كري خارج واش�نطن، 
حي�ث التق�ى بجن�ود مصاب�ن وعامل�ن يف مجال 
الرعاية الصحية.وقال لدى مغادرته البيت األبيض: 
“لم أعارض يوما فكرة ارتداء األقنعة، لكنني أعتقد 
ببس�اطة أّنه يوجد وقت�ا ومكان�ا الرتدائها”.وكان 
ترام�ب ق�ال يف وقت س�ابق إنه لن يرت�دي كمامة، 
وسخر من خصمه السيايس الديمقراطي جو بايدن 

لفعله ذلك.

االقتصاد النيابية لـ         : انشاء صندوق استثمار لألجيال املقبلة سيعزز ثقة املواطنني بالدولة 

بغداد/ الزوراء:
شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ام�س االحد، ع�ى مواصل�ة الحوار مع 
تركي�ا لوق�ف التجاوزات عى الس�يادة 
العراقي�ة، فيما اكد م�ي الحكومة يف 
من�ع املفس�دين م�ن اس�تغالل املنافذ 
الحدودية.وذك�ر بي�ان ملكت�ب رئي�س 
ال�وزراء تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه: 
ان رئيس مجل�س الوزراء والقائد العام 
مصطف�ى  الس�يد  املس�لحة،  للق�وات 

الكاظمي، ترأس ام�س األحد، اجتماعاً 
للمجل�س الوزاري لألم�ن الوطني تمت 
خالل�ه مناقش�ة جمل�ة م�ن القضايا 
العراقية. الس�احة  واملس�تجدات ع�ى 
واضاف، ان الكاظمي اس�تعرض خالل 
االجتم�اع نتائج زيارت�ه اىل منفذ منديل 
الحدودي واإلجراءات التي اتخذت بهدف 
النه�وض بواقع ه�ذا املنف�ذ ومحاربة 

الفساد فيه ويف بقية املنافذ.

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

بغداد/ متابعة الزوراء:
توق�ع املتنبٔي الج�وي ص�ادق العطية، 
دخول العراق بعد منتصف الشهر الحايل 
بما يس�مى “بجمرة القيظ”مما سريفع 
درجات الحرارة.وقال العطية يف منشور 
ع�ى صفحت�ه ب الفيس�بوك، ان “العراق 
ع�ى اعت�اب انته�اء م�ا يس�مى ري�اح 
الب�وارح مابع�د منتصف الش�هر الحايل 
بقليل وبعدها سيدخل يف جمرة القيظ”، 
بدرج�ات  متصاع�د  “ارتف�اع  متوقع�ا 
الح�رارة الذي س�يبدأ م�ع بداي�ة الثلث 
االخ�ري من ش�هر تم�وز الح�ايل يرافقه 
الس�طحية”.واضاف  بالري�اح  س�كون 
ان “زيادة درجات الح�رارة واقرابها او 

تتجاوزه�ا ال� 50م يف الس�نوات االخرية 
وتحدي�دا جن�وب الع�راق ه�و ناتج من 
زيادة املحروق�ات النفطية وم�ا يقابله 
م�ن تجريف االرايض الزراعية فاصبحت 
مدننا بال دروع واقية من رياح الش�مال 
الالهب�ة التي تقع يف نهاي�ة وادي يعاني 
اساس�ا من ارتف�اع ح�رارة الرياح فيه، 
فلم تجد كالس�ابق من بساتن واشجار 
لتخف�ف م�ن ش�دة حرارتها” .واش�ار 
العطية اىل ان “حكومات العراق املتعاقبة 
توقع )ش�كليا( عى اتفاقيات املناخ، اال 
ان التطبيق عى ارض الواقع يكاد يكون 
معدوما فال احزمة خرضاء، وال تشجيع 

للزراعة وال رادع للتجريف”.

أبو ظبي/متابعة الزوراء:
كشفت اإلمارات، ألول مرة، عن تعرضها 
وصفته�ا   “ س�يربانية  ل�”هجم�ات 
بالخط�رية، خالل ش�هر يونيو/حزيران 
املايض.وأش�ارت وكالة األنباء اإلماراتية 
“وام” إىل أن الفريق الوطني لالس�تجابة 
لط�وارئ الحاس�ب اآليل يف هيئ�ة تنظيم 
االتص�االت اإلماراتي�ة تمكن�ت من صد 
أكث�ر م�ن 100 أل�ف هجمة س�يربانية.

وأشارت إىل أن تلك الهجمات السيربانية 
تعرضت له�ا املواقع اإللكرونية التابعة 
للحكوم�ة االتحادية خالل ش�هر يونيو 
املايض.وأوضح�ت الهيئ�ة اإلماراتية أن 

تلك الهجمات الس�يربانية تنوعت ما بن 
برمجيات خبيثة بنسبة %73، وعمليات 
بحث ع�ن ثغ�رات أمنية بنس�بة 15%، 
وهجم�ات التصي�د اإللكروني بنس�بة 
%12.وأش�ارت هيئ�ة تنظيم االتصاالت 
اإلماراتي�ة إىل أن فرق األمن الس�يرباني 
عالجت أكثر من 407 حوادث سيربانية.

وقال�ت الهيئ�ة العام�ة لتنظي�م قطاع 
االتص�االت يف تقريره�ا الش�هري حول 
مستجدات األمن السيرباني، مستعرضا 
جهود فريق االستجابة لطوارئ الحاسب 
اآليل الوطني�ة يف التعامل م�ع الهجمات 

السيربانية.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
يصطف آالف اللبنانين أمام الصيدليات 
لرشاء األدوية بالعملة الصعبة املرتفعة 
أمام اللرية اللبنانية لتخزينها خوفاً من 
انقطاعها، أو استبدالها بأخرى إيرانية، 
يف فص�ل جدي�د م�ن األزم�ات املالي�ة 

واالقتصادي�ة الت�ي يكت�وون بناره�ا، 
بينما الطبقة السياسية ال تزال تخوض 
معاركه�ا الخاصة.وع�ّدد رئيس لجنة 
الصّحة النيابّية يف لبنان الدكتور عاصم 
عراج�ي أس�باب الطواب�ري الت�ي بدأت 
تظهر أمام الصيدليات، قائالً لألناضول 

إن “إعادة تصدير األدوية املستوردة من 
لبنان” أب�رز تلك األس�باب، مضيفاً أن 
“بعض أدوية القلب ُفقدت من الس�وق 
املح�ي، لكن هناك اجتماعات س�ُتعقد 
للبح�ث يف ه�ذا األمر م�ع املعنين. كما 
أنه س�بق أن التقى بنقيب مس�توردي 

ومصنع�ي األدوي�ة الذي�ن وع�دوا بأال 
ينقطع أي دواء عن السوق”.وعن سبب 
غياب بعض األدوية من السوق املحي، 
رّج�ح عراج�ي: “بأن هن�اك احتماالت 
عدة م�ن بينها التخزي�ن، إلعادة بيعها 
يف الس�وق الس�وداء”، وأردف أن م�ن 

بن االحتماالت كذل�ك “تهريب األدوية 
إىل الخارج لبيعها بس�عر رصف الدوالر 
يف الس�وق املوازي”، لكن عراجي ش�ّدد 
يف الوق�ت ذاته عى أن تل�ك االحتماالت 

“بحاجة إىل إثبات”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
االحد، املوقف الوبائي اليومي لالصابات 
املس�جلة لفريوس كورونا املس�تجد يف 
الع�راق، وفيم�ا اكدت تس�جيل 2312 
اصابة جدي�دة و95 حالة وفاة و1645 
حالة ش�فاء بالفريوس، حددت دائرتي 
التوزي�ع  والك�رخ  الرصاف�ة  صح�ة 
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناطق.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 

نس�خة منه: انه  تم فحص ) 11154( 
نموذجا يف جميع املختربات املختصة يف 
العراق ليوم امس؛ وبذلك يكون املجموع 
ال�كي للنم�اذج املفحوصة من�ذ بداية 
تس�جيل امل�رض يف الع�راق ) 682632 
(.واضافت: ان مخترباتها سجلت ليوم 
ام�س ) 1645( حالة ش�فاء يف العراق 
موزعة كالتايل: بغداد / الرصافة   206، 
بغداد / الكرخ  213، مدينة الطب  11، 
النجف االرٔشف    148، السليمانية  38 

، أربي�ل 36، ده�وك  9 ، كرب�الء  143، 
كرك�وك 70، دي�اىل  90، واس�ط  45، 
البرصة 212، ميس�ان 100، بابل 100، 
الديواني�ة 61، ذي ق�ار  110، املثن�ى 
44، نينوى 9.واش�ارت اىل ان االصابات 
الجدي�دة بلغ�ت  2312  حال�ة،  وكم�ا 
يي: بغ�داد الرصافة 393، بغداد الكرخ 
167   ، مدينة الطب 185 ، النجف 188 
، السليمانية  155 ، أربيل  104 ، دهوك 
5 ، كرب�الء  119 ، كرك�وك 86   ، دياىل 

51 ، واس�ط 34 ، البرصة 164، ميسان  
23 ، باب�ل 200 ، الديواني�ة  84   ، ذي 
قار 144، االٔنبار 13، املثنى  29، نينوى  
13 ، صالح الدين  55 .وتابعت: ان عدد 
الوفي�ات  95 حال�ة  وكما ي�ي : بغداد 
الرصاف�ة 20، بغداد الك�رخ 9، النجف  
3، الس�ليمانية 6، اربيل  1 ، كربالء  3، 
كركوك  5 ، دياىل  1 ، واس�ط 4، البرصة 
13، ميس�ان 3، باب�ل 3، الديواني�ة 7 ، 
ذي ق�ار 14 ، ص�الح الدي�ن  3  ، مبينة  

ان مجم�وع الش�فاء  :  44724، ام�ا 
مجم�وع االٔصاب�ات : 77506، بينم�ا 
ح�ن  يف   ،29632 ال�كي:  الراقدي�ن 
 ،420 املرك�زة:   العناي�ة  يف  الراقدي�ن 
ومجم�وع الوفيات:   3150.من جهته، 
اعل�ن مدير عام صحة بغ�داد الرصافة 
الدكتور عبد الغني الس�اعدي، تسجيل 
393 اصاب�ة جديدة بف�ريوس كورونا 

بينها 187 اصابة بمدينة الصدر.

الزوراء / خاص:
بالتزام�ن م�ع االزم�ة االزم�ة املالي�ة 
الت�ي اعقب�ت  الراهن�ة  واالقتصادي�ة 
انخفاض اسعار النفط العاملية ، اكدت 
اوساط نيابية السعي لتأسيس صندوق 
استثمار لألجيال املقبلة .وقالت عضو 
النيابية،  لجنة االقتص�اد واالس�تثمار 

ندى ش�اكر جودت ل�« الزوراء »، ان » 
الع�راق بحاجة اىل تفعيل الواردات غري 
النفطية واالعتماد عليها بما يتانس�ب 
االس�تثمارية  موازنت�ه  حج�م  م�ع 
صن�دوق  انش�اء   « ان  ».واوضح�ت 
اس�تثمار لألجيال املقبلة س�يعزز ثقة 
رس�الة  ويبع�ث  بالدول�ة  املواطن�ن 

اطمئن�ان اىل األجيال املقبل�ة وتحقيق 
العدال�ة االجتماعي�ة ».واضاف�ت ان » 
العراق لديه الكثري من الواردات يف شتى 
املجاالت مايخلق أفقا واسعا لالستثمار 
يف مجاالت الزراعة والصناعة واالعتماد 
عى السياحة بشقيها اآلثارية والدينية 
»، مبينة ان » اس�تغالل تل�ك الواردات 

لروات�ب  الكامل�ة  التغطي�ة  س�يؤمن 
املوظف�ن والرعاية االجتماعية إضافة 
اىل دعم العاطلن عن العمل لحن إيجاد 
ف�رص عمل له�م ».واكدت ج�ودت ان 
» االعتم�اد عى القط�اع النفطي فقط 
لتمويل املوازنة أمر غري صحيح، ويجب 
تحويل اإليرادات النفطية اىل مش�اريع 

سراتيحية تنموية تدعم أهداف الدولة 
يف البن�اء واإلعم�ار وتوف�ري الخدمات 
للمواطن�ن ، فضال ع�ن انعاش الحالة 
االجتماعي�ة م�ن خ�الل زي�ادة رواتب 
الرعاي�ة االجتماعي�ة وتوف�ري روات�ب 

للعاطلن عن العمل.

العراق يسجل تراجعا طفيفا باالصابات والوفيات بفريوس كورونا
بعد تسجيل 2312 إصابة جديدة و95 حالة وفاة

ق�ررت وزارة الربي�ة، امس االح�د، اعتبار 
العام ال�درايس 2020-2019 عدم رس�وب 
اختي�اري لطلب�ة املرحلة االعدادي�ة لكافة 
الفروع، فيما اعتربت اعتماد املعدل الراكمي 
لطلبة السادس االعدادي بأنه يشكل رضراً 
كب�رياً للطلبة.وقال�ت ال�وزارة يف بيان لها : 
إنه “تقرر اعتبار الس�نة الدراسية الحالية، 
س�نة عدم رس�وب لطلبة املرحلة اإلعدادية 
بفروعها كافة للذي�ن ال يرغبون بإدائها يف 
الدوري�ن االول والثاني”، مبينًة ان “اإلجراء 
يندرج ضم�ن توجيهات وزي�ر الربية عي 
حمي�د مخل�ف للحفاظ عى س�المة أبنائنا 

الطلب�ة يف ظل الظروف الصحي�ة التي تمر 
به�ا البالد”.وأضاف�ت ان “اللجن�ة الدائمة 
للمديري�ات  أوع�زت  العام�ة  لالمتحان�ات 
العامة للربية يف املحافظات كافة بأس�تالم 
طلب�ات الطلب�ة الذي�ن ال يرغب�ون ب�إداء 
االمتحان�ات النهائي�ة لل�دور االول والثاني 
له�ذا الع�ام، ع�ى ان يكون الطل�ب مقرن 
بتوقي�ع ويل أمر الطالب، حي�ث تقوم ادارة 
املدرسة بإرسالُه اىل املديرية العامة للربية 
يف موع�د أقص�اه يوم األح�د املوافق 26 من 

شهر تموز الحايل”.

الداخلية تكشف لـ            تفاصيل نشر القوات االحتادية باملنافذ احلدودية وتؤكد وجود إرادة حملاربة الفساد
االمن النيابية: احلكومة ختطط للسيطرة على مجيع املنافذ من ضمنها اقليم كردستان

الزوراء/ حسن فالح:
كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل 
ن�رش الق�وات االتحادي�ة يف املناف�ذ 
الحدودي�ة، وفيما اك�دت وجود ارادة 
الفس�اد  ملحارب�ة  الحكوم�ة  ل�دى 
االداري يف جميع املنافذ، اشارت لجنة 
االمن والدفاع النيابية اىل ان الحكومة 
تخطط لفرض سيطرتها عى جميع 
املناف�ذ الحدودية م�ن ضمنها منافذ 

اقليم كردستان.
وقال املتحدث باس�م وزارة الداخلية 
حدي�ث  يف  املحن�ا  خال�د  الل�واء 
ان�ه اىل االن ال يوج�د  ل�”ال�زوراء”: 
قرار مس�بق بنرش القوات االتحادية 
الحدودي�ة وه�ذا  املناف�ذ  يف جمي�ع 
االم�ر يبقى بيد القائ�د العام للقوات 
املس�لحة، الفت�ا اىل ان االوام�ر ات�ت 
من�ديل  منف�ذي  يف  الق�وات  بن�رش 
واملنذرية، ومن واجب القوات االمنية 
تنفيذ االوامر التي تصدر من الجهات 
ال�وزراء  رئي�س  ان  العليا.واض�اف: 
القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة لديه 
رؤي�ة معينة، قد ال نك�ون عى دراية 
كامل�ة بتوجهات�ه، اال ان هن�اك نية 
وارادة قوية ملحاربة الفس�اد االداري 
تص�در  وق�د  الحدودي�ة،  املناف�ذ  يف 
اجراءات جديدة يف املس�تقبل القريب 
الق�وات  ان  اىل  الصدد.واش�ار  به�ذا 

االمنية تأتمر وتنف�ذ ما يطلب منها، 
مبينا انه صدر االمر بارس�ال القوات 
االتحادي�ة اىل منفذي منديل واملنذرية 
، اال ان االم�ر ال يحت�وي ع�ى الوقت 
الذي ستس�تمر به القوات بمس�كها 
للمناف�ذ، وال توج�د غاية محددة من 

نرش تل�ك القوات.ب�دوره، اكد عضو 
لجنة االم�ن والدف�اع النيابية النائب 
بدر الزي�ادي، ان الحكومة االتحادية 
تخطط لفرض سيطرتها عى جميع 
املناف�ذ الحدودي�ة حت�ى املوجودة يف 
اقلي�م كردس�تان للحد م�ن عمليات 

االداري.وق�ال  والفس�اد  التهري�ب 
الزي�ادي يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
ب�دا بخط�وة صحيح�ة ب�ان تك�ون 
املناف�ذ الحدودية تحت ام�رة الدولة 
ويطب�ق فيه�ا القانون ، الفت�ا اىل ان 

لجنة االمن والدفاع النيابية متواصلة 
مع رئي�س الوزراء وطلب�ت منه بان 
تعم�م الخط�وات عى جمي�ع املنافذ 
الحدودي�ة لكي تكون تحت س�يطرة 
الدول�ة وابعاد الفاس�دين واملتنفذين 
واالحزاب عنها وتكون تحت س�لطة 
تذه�ب  ان  اج�ل  م�ن  الحكوم�ة، 
االي�رادات اىل خزينة الدول�ة بدال من 
بع�ض االح�زاب وامليليشات.واش�ار 
اىل ان القائ�د العام للقوات املس�لحة 
متجه باتج�اه فرض الس�يطرة عى 
جميع املنافذ الحدودي�ة من ضمنها 
املوج�ودة يف اقليم كردس�تان ، وهذا 
يتطل�ب وجود تعاون بن الس�لطتن 
الترشيعية والتنفيذية فضال عن دعم 
مجل�س الن�واب لخط�وات الحكومة 
للسيطرة عى جميع املنافذ الحدودية.
ولف�ت اىل ان اقلي�م كردس�تان وفق 
الدس�تور هو جزء من العراق وياخذ 
امواله من الحكومة االتحادية فعليه 
ان يتع�اون بموضوع الس�يطرة عى 
منافذه الحدودية لكون اغلب عمليات 
الفساد والتهريب تاتي عن طريقها، 
مؤكدا ان اج�راء الحكومة االتحادية 
بجعل املنافذ الحدودية تحت سلطتها 
س�ينعكس ايجابا ع�ى االقتصاد من 
ناحية زي�ادة االي�رادات ودعم املنتج 

املحي.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
املشاة  صنف  مدير  الجيش،  اركان  رئاسة  نعت 
يف  الرئاسة  كورونا.وقالت  بفريوس  تويف  الذي 
الله  بقضاء  بااليمان  مفعمة  »بقلوب   : بيان 
من  قائدا«  الجيش  اركان  رئاسة  تودع  وقدره 
الركن  خ  ق  اللواء  الشجعان  املخلصن  قادتها 
املشاة  صنف  مدير  الربيعي  سلمان  كريم  مراد 
بفايروس  بإصابته  متأثرا  االجل  وافاه  الذي 
كورونا ملتحقا اىل جوار الرفيق االعى تاركا لنا 
طول  عى  بها  نفخر  وانسانية  بطولية  مواقفا 

خدمته العسكرية املرشفة«.

رئاسة اركان اجليش تنعى مدير 
صنف املشاة إثر وفاته بكورونا

الكاظمي يشدد على مواصلة احلوار مع تركيا 
لوقف التجاوزات على سيادة العراق

اكد مضي احلكومة ملنع املفسدين من استغالل املنافذ 

العراق سيدخل يف “مجرة القيظ” 
بعد منتصف الشهر احلالي

اإلمارات تكشف ألول مرة تعرضها 
لـ”هجمات سيربانية” 

ترامب يرتدي ألول مرة كمامة منذ تفشي كورونا الرتبية : اعتبار العام الدراسي احلالي 
عدم رسوب اختياري لطلبة االعدادية

روسيا تعلن جناح اختبارات أول لقاح يف العامل مضاد لكورونا 

ص 3املالكي يدعو اىل عدم استخدام العنف يف مواجهة املتظاهرين واحلكيم يطالب بفتح حتقيق

ص 2

احللبوسي يوجه بتشكيل جلنة للتدقيق  
والتحقيق بتعاقدات الكهرباء

بغداد/ الزوراء:
وج�ه رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
للتدقي�ق  لجن�ة  بتش�كيل  الحلب�ويس، 
الكهرباء. بتعاق�دات وزارة  والتحقي�ق 
وقال الحلبويس بحس�ب وثيقة حصلت 
إىل  »اس�تنادا  إن�ه  »ال�زوراء«  عليه�ا 
امل�ادة )11/ ثانية من الدس�تور واملادة 
)۱۲۷سادس�ة وس�ابعة وثامن�أ( م�ن 
قان�ون مجلس النواب وتش�كيالته رقم 
للتده�ور  ونظ�رة   ۲۰۱۸ لس�نة   )۱۳(
الكهربائي�ة  املنظوم�ة  يف  املس�تمر 
الس�نوات  واإلخفاق�ات املراكمة طيلة 
الس�ابقة ووجود ش�بهات فساد إدارية 
ومالي�ة يف ه�ذا القطاع تقرر، تش�كيل 
لجن�ة تحقيقية برئاس�ة النائ�ب األول 
لرئيس مجلس النواب وعضوية رؤساء 
اللج�ان النيابية والجه�ات املدرجة« يف 
الكتاب.واوضح أن »مهم�ة اللجنة هي 
وزارة  بتعاق�دات  والتحقي�ق  التدقي�ق 
الكهرباء منذع�ام )۲۰۰۹( ولغاية عام 
للقوان�ن  مطابقته�ا  وم�دى   )۲۰۲۰(
االنج�از  الناف�ذة ونس�ب  والتعليم�ات 
املايل والفعي لكل مرشوع وبيان نس�ب 
االنحرافات يف تلك املشاريع )إن وجدت( 
وما أس�باب عدم دخولها حي�ز التنفيذ 
وماهي اإلجراءات املتخذة بحق املتلكئن 
وه�ل حققت ه�ذه املش�اريع املصلحة 

طل�ب  »للجن�ة  أن�ه  العامة«.وأض�اف 
الوثائ�ق واملعلومات وطل�ب حضور أي 
شخص من املعنين لإلدالء بإفاداتهم أو 
توضيح موقف أو بیان معلومات بشأن 
ذلك، عى أن ترفع اللجنة نتائج التحقيق 
والتوصيات إىل رئاس�ة املجلس لعرضها 
عى أعضاء مجلس النواب التخاذ القرار 
اللجنة وفقا  املناسب بشأنها«.واعضاء 
للوثيق�ة ه�م )1- رئي�س لجن�ة النفط 
والطاقة والث�روات الطبيعية،2- رئيس 
لجنة النزاهة، 3- رئيس لجنة الخدمات 
واألعم�ار، 4- رئي�س لجن�ة االقتص�اد 
واالس�تثمار،5- رئي�س دي�وان الرقابة 
املالي�ة وكالة، 6- رئيس هيئ�ة النزاهة 
وكالة،7- مدير عام التحقيقات يف هيئة 

النزاهة(.

صيدليات لبنان مهددة باإلغالق وال بيع إال بالعملة الصعبة املرتفعة أمام اللرية
بعد اخلبز والكهرباء يأتي دور الدواء

بغداد / نينا: 

اكد االعالمي سعد البزاز ، انه عضو بنقابة الصحفين العراقين وان مؤسستي 

واالعالم  الصحافة  خدمة  يف  النقابة  مسرية  تدعمان  والرشقية  الزمان 

والصحفين واالعالمين .وتقدم البزاز بالشكر لنقيب الصحفين مؤيد الالمي 

عى اهتمامه ومتابعته له وسؤاله عن صحته ، مؤكدا ان االخبار واالشاعات 

الكاذبة تهدف اىل النيل من عمله ومسريته االعالمية .من جانبه شكر الالمي 

البزاز عى توجهاته ومواقفه الوطنية يف خدمة العراق ، ومشاعره ازاء نقابة 

الصحفين العراقين . 

البزاز لالمي : الزمان والشرقية تدعمان مسرية 
نقابة الصحفيني يف خدمة الصحافة واالعالم

الرفحاويون يتوجهون حنو بغداد والقوات األمنية متنعهم

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   



بغداد/ الزوراء:

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  شدد 

امس االحد، عىل مواصلة الحوار مع تركيا 

العراقية،  السيادة  عىل  التجاوزات  لوقف 

فيما اكد ميض الحكومة يف منع املفسدين 

من استغالل املنافذ الحدودية.

تلقت  الوزراء  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 

مجلس  رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 

املسلحة،  للقوات  العام  والقائد  الوزراء 

امس  ترأس  الكاظمي،  مصطفى  السيد 

لألمن  الوزاري  للمجلس  اجتماعاً  األحد، 

جملة  مناقشة  خالله  تمت  الوطني 

الساحة  عىل  واملستجدات  القضايا  من 

العراقية.

خالل  استعرض  الكاظمي  ان  واضاف، 

منديل  منفذ  اىل  زيارته  نتائج  االجتماع 

بهدف  اتخذت  التي  واإلجراءات  الحدودي 

النهوض بواقع هذا املنفذ ومحاربة الفساد 

فيه ويف بقية املنافذ.

وأكد الكاظمي، أن الحكومة ماضية بالعمل 

يف منع الفاسدين من استغالل هذه املنافذ، 

املنافذ  لتطوير  الكفيلة  الخطط  ووضع 

بواقعها  واالرتقاء  ودعمها  الحدودية، 

ومستوى أدائها .

وتابع البيان: كما ناقش املجلس استمرار 

واألرايض  لألجواء  الرتكية  الخروقات 

مواصلة  عىل  الكاظمي  وأكد  العراقية، 

الحوار الدبلومايس مع الجمهورية الرتكية 

عىل  اعتداًء  تشكل  التي  التجاوزات  لوقف 

السيادة العراقية وتيسء للعالقات الوثيقة 

إلحاقها  البلدين الصديقني، فضال عن  بني 

الرضر باألرواح واملمتلكات.

قضية  املجلس  ناقش  آخر  سياق  ويف 

عىل  الحفاظ  ورضورة  التظاهرات 

الرأي  حرية  مع  يتوافق  بما  سلميتها 

القانون  سيادة  عىل  والحفاظ  والتعبري 

وهيبة الدولة .

وتطّرق املجلس اىل ملف االغتياالت والتشديد 

بواجباتها،  املختصة  الجهات  قيام  عىل 

واإلرساع بنتائج التحقيق الخاصة بعمليات 

االغتيال األخرية والكشف عن هوية الجناة 

وعدم التهاون يف االقتصاص منهم.

العراق يسجل تراجعا طفيفا باالصابات والوفيات بفريوس كورونا

الرتبية : اعتبار العام الدراسي احلالي عدم رسوب اختياري لطلبة االعدادية

موسكو/ متابعة الزوراء:
بجامعة  الحيوية  والتكنولوجيا  التحوييل  الطب  معهد  مدير  أعلن 
أول  اختبارات  أن  تاراسوف،  فاديم  موسكو،  يف  »سيتشينوف« 
جامعة  يف  متطوعني  عىل  العالم  يف  كورونا  لفريوس  مضاد  لقاح 

سيتشينوف قد استكملت بنجاح.
يوم  ستخرج  املتطوعني  من  األوىل  املجموعة  إن  تاراسوف  وقال 

األربعاء، والثانية يف 20 تموز/يوليو الحايل.
بنجاح  »سيتشينوف«  جامعة  استكملت  »لقد  تاراسوف  وأضاف 
لفريوس  مضاد  العالم  يف  لقاح  أول  متطوعي  عىل  االختبارات 

كورونا«.
املرحلة  بدء  الجمعة،  يوم  أعلنت،  الروسية  الدفاع  وزارة  وكانت 
كورونا  لفريوس  مضاد  للقاح  الرسيرية  التجارب  من  النهائية 

املستجد، التي يشرتك يف إجرائها املركز الوطني للبحوث وعلم األوبئة 
واألحياء املجهرية »غامايل«. 

املركز  مع  بالتعاون  الروسية  الدفاع  »وزارة  إن  التقرير،  يف  وجاء 
الوطني للبحوث وعلم األوبئة واألحياء املجهرية » غامايل«، قد رشعا 
باملرحلة األخرية من إجراء التجارب الرسيرية للقاح مضاد لفريوس 
الرويس، فالديمري بوتني، بتوسيع  الرئيس  كورونا املستجد«.وكلف 
نطاق إجراء االختبارات للكشف عن حاالت اإلصابة بمرض »كوفيد 

-19« يف روسيا.
ورفاهية  املستهلك  حقوق  لحماية  الفدرالية  الهيئة  أعلنت  فيما 
املواطنني يف روسيا »روس بوتريبنادزور«، األسبوع املايض، أنه تم 
أكثر من 20.4 مليون اختبار للكشف عن اإلصابة بفريوس  إجراء 

كورونا املستجد يف روسيا.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
يصطف آالف اللبنانيني أمام الصيدليات لرشاء 
اللرية  أمام  املرتفعة  الصعبة  بالعملة  األدوية 
أو  انقطاعها،  من  خوفاً  لتخزينها  اللبنانية 
من  جديد  فصل  يف  إيرانية،  بأخرى  استبدالها 
يكتوون  التي  واالقتصادية  املالية  األزمات 
بنارها، بينما الطبقة السياسية ال تزال تخوض 

معاركها الخاصة.
لبنان  يف  النيابّية  الصّحة  لجنة  رئيس  وعّدد 
التي  الطوابري  أسباب  عراجي  عاصم  الدكتور 
لألناضول  قائالً  الصيدليات،  أمام  تظهر  بدأت 
من  املستوردة  األدوية  تصدير  »إعادة  إن 
»بعض  أن  مضيفاً  األسباب،  تلك  أبرز  لبنان« 
لكن  املحيل،  السوق  من  ُفقدت  القلب  أدوية 
األمر  هذا  يف  للبحث  سُتعقد  اجتماعات  هناك 
بنقيب  التقى  أن  سبق  أنه  كما  املعنيني.  مع 

بأال  وعدوا  الذين  األدوية  ومصنعي  مستوردي 
ينقطع أي دواء عن السوق«.

السوق  من  األدوية  بعض  غياب  سبب  وعن 
احتماالت  هناك  »بأن  عراجي:  رّجح  املحيل، 
عدة من بينها التخزين، إلعادة بيعها يف السوق 
السوداء«، وأردف أن من بني االحتماالت كذلك 
»تهريب األدوية إىل الخارج لبيعها بسعر رصف 
الدوالر يف السوق املوازي«، لكن عراجي شّدد يف 
الوقت ذاته عىل أن تلك االحتماالت »بحاجة إىل 

إثبات«.
باالتهامات  يتعلق  آخر  عامل  أيضاً  وهناك 
لألدوية  املستوردة  الرشكات  توجهها  التي 
»تأخري  لبنان، بحسب عراجي، بسبب  ملرصف 
فتح االعتمادات، ونحن كلجنة نتابع كل هذه 

االحتماالت للتأّكد منها«.
باألدوية  اللبناني  السوق  إغراق  إمكانّية  وعن 

مفتوحة،  »الحدود  إن  عراجي،  قال  اإليرانّية 
البالد  إىل  اإليراني  الدواء  يدخل  أن  املمكن  ومن 
غري  املعابر  خالل  من  قانوني  غري  بشكل 

الرشعية، خصوصاً أن البلد غري منضبط«.
وكشف نقيب الصيادلة، غسان األمني، أن »200 
أُقفلت منذ بداية األزمة االقتصادّية«،  صيدلية 
إىل  املغلقة  الصيدليات  »يرتفع عدد  أن  متوقعاً 
من   %35 »تمثل  أنها  إىل  مشرياً  صيدلية«،  ألف 
»السياسات  أن  واعترب  لبنان«،  يف  الصيدلّيات 
استنزاف  إىل  أدت  املاضية  السنوات  يف  املتبعة 

الكثري من رأسمال أصحاب الصيدليات«.
من   %85 يؤمن  لبنان  »مرصف  أن  يرى  األمني 
الرصف  سعر  وفق  بالدوالر  األدوية  استرياد 
»لكن  مضيفاً:  لرية(«،  و550  )ألف  الرسمي 
الدوالر  مقابل  اللرية  رصف  سعر  تدهور  مع 
)خاصة يف السوق السوداء( بات الدواء يف لبنان 
باللرية  ُيباع  أنه  خاصة  املنطقة،  يف  األرخص 

اللبنانّية«.
من  محمياً  بلداً  »ليس  لبنان  أن  األمني  واعترب 
عملّيات التهريب«، مؤكداً أن »التهريب يحصل 
إىل العراق«، ولفت يف هذا الصدد إىل »إصدار وزير 
إىل  التصدير  فيه  يمنع  قراراً  اللبناني  الصحة 
العراق، لكن التهريب لم يتوقف«، وأعرب األمني 
التهريب  عمليات  تزيد  أن  »من  خشيته  عن 
أضعافاً مع إعادة فتح املطار«.وحّذر من »عدم 
إىل  سيؤدي  ذلك  ألن  التهريب،  مسألة  ضبط 
أزمة يف قطاع األدوية«، وطالب األمني »بضبط 
سعر  رفع  يتم  أن  أو  والجوية،  الربية  الحدود 

الدواء عن سعر معني ملنع تهريبه«.

تعلُن الرشكة العامة لتجارة الحبوب /صومعة الطوز عن بيع املواد 
اموال  وايجار  بيع  القانون  وفق  العلنية  املزايدة  يف  ادناه  املدرجة 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 وستجري املزايدة الساعة العارشة من 

صباح يوم )2020/7/28( .
فعىل الراغبني بالرشاء الحضور باملكان والزمان املعينني مستصحبني 
املشرتي  وباسم  الرشكة  ألمر  بصك  أدناه  املبينة  التأمينات  معهم 
من  الذمة  وبراءة  السكن  بطاقة  او  التموينية  والبطاقة  حرصا 
الرضيبة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة )2/1(% 
نصف من املئة من بدل البيع عن كل يوم تأخري وملدة )30( ثالثون 
يوم عىل ان يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واية 

مصاريف اخرى ورفع املواد خالل املدة املحددة 
علما ان البيع خاضع لكرس القرار ملدة )5( خمسة أيام اعتبارا من 

تأريخ االحالة .

ع/املدير العام
الحقوقي
عامر جاسم حمود
مدير القسم

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
املسجلة  لالصابات  اليومي  الوبائي  املوقف 
وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
و95  جديدة  اصابة   2312 تسجيل  اكدت 
بالفريوس،  شفاء  حالة  و1645  وفاة  حالة 
حددت دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
يف  نموذجا   )11154  ( فحص  تم  انه   منه: 
جميع املختربات املختصة يف العراق ليوم امس؛ 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة 
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق ) 682632 

.)
 ( امس  ليوم  سجلت  مخترباتها  ان  واضافت: 
العراق موزعة كالتايل:  1645( حالة شفاء يف 
بغداد / الرصافة   206، بغداد / الكرخ  213، 
 ،148 االرٔشف     النجف   ،11 الطب   مدينة 
السليمانية  38 ، أربيل 36، دهوك  9 ، كربالء  
143، كركوك 70، دياىل  90، واسط  45، البرصة 
 ،61 الديوانية   ،100 بابل   ،100 ميسان   ،212

ذي قار  110، املثنى 44، نينوى 9.
واشارت اىل ان االصابات الجديدة بلغت  2312  
بغداد  الرصافة 393،  بغداد  ييل:  حالة،  وكما 
الكرخ 167   ، مدينة الطب 185 ، النجف 188 
 ،  5 ، دهوك  أربيل  104   ، السليمانية  155   ،
كربالء  119 ، كركوك 86   ، دياىل 51 ، واسط 
 ، بابل 200   ، البرصة 164، ميسان  23   ،  34
الديوانية  84   ، ذي قار 144، االٔنبار 13، املثنى  

29، نينوى  13 ، صالح الدين  55 .
وتابعت: ان عدد الوفيات  95 حالة  وكما ييل : 
بغداد الرصافة 20، بغداد الكرخ 9، النجف  3، 
السليمانية 6، اربيل  1 ، كربالء  3، كركوك  5 

، واسط 4، البرصة 13، ميسان 3،  ، دياىل  1 
بابل 3، الديوانية 7 ، ذي قار 14 ، صالح الدين  
3  ، مبينة  ان مجموع الشفاء  :  44724، اما 
الراقدين  بينما   ،77506  : االٔصابات  مجموع 
العناية  يف  الراقدين  حني  يف   ،29632 الكيل: 

املركزة:  420، ومجموع الوفيات:   3150.
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، تسجيل 
393 اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 187 

اصابة بمدينة الصدر.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان »صحة الرصافة سجلت 393 اصابة 
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل: مدينة 
 ,519  ,509 محالت  ضمن  حالة   187 الصدر 
 ,532  ,530  ,513  ,517  ,527  ,526  ,521
 ,555 ,553 ,549 ,557 ,563 ,540 ,536 ,524
 ,569 ,565 ,571 ,548 ,544 ,571 ,550 ,551
547, 562, 567, قطاعات 38, 50, 29, 10, 
62, 43, 36, 3, 61, 19, صفر, االخل, سوق 
سوق  الحميدية,  الدسيم,  الشماعية،  مريدي, 

العورة, الجوادر.
الكرخ 22 حالة  ضمن مناطق  واشار اىل ان  
دشري,  وابو   838 محلة  حاالت   4 الدورة 
حالة  الكرخ   ,610 محلة  حالتني  الريموك 
 ,608 محلة  واحدة  حالة  القادسية  واحدة 
حي الجهاد حالتني محلة 837, الغزالية حالة 
واحدة, الحرية 3 حاالت محلة 418, الطوبجي 
السيدية  واحدة,  حالة  املحمودية  حالتني, 
حالة واحدة, الشعلة حالة واحدة, حي االعالم 

حالتني محلة 829, البياع حالة واحدة .
 5 الحسينية  االصابات:  بقية  ان  وتابع 
حي  السكالت,   ,222  ,211 محلة  حاالت 
 ,754 محلة  حاالت   9 العبيدي  الزهور/   

 ,757 محلة  حاالت   4 الزهراء  حي   /  ,756
االنتصار,  قرية  حاالت   3 االستقالل    /  ,761
الشام /  جرس دياىل حالة واحدة محلة  بوب 
 /729  ,728 محلة  حاالت   4 املشتل   /103
املعامل 5 حاالت محلة 779, /  محافظة بابل 
حالة واحدة املسيب /  حي النرص 3 حاالت /  
االمني 15 حالة محلة 739, 715, 730, 737, 
حالة   19 البلديات    / الزراعي   ,745  ,738
 ,728 االعظم,  جامع  قرب   ,743  ,736 محلة 
محلة  حالة   35 الشعب  الزراعي/   الضباط, 
 ,372 ,321 ,317 ,346 ,343 ,335,357 ,353
الديوان, حي سومر, حي اور, البنوك, /  بغداد 
الغدير/    ,721  ,703 محلة  حاالت   9 الجديدة 
14 حالة محلة 960, 966, 957,  الزعفرانية 
/  الراشدية حالة واحدة / كمب سارة حالتني 
محلة 910, /  االعظمية 3 حاالت محلة 308, 
 ,929 محلة  حاالت   6 الكرادة    /304  ,314
ابكار حالتني محلة  909, 904, 907/  سبع 
718/  شارع  7 حاالت محلة  زيونة     /340
فليسطني 8 حاالت محلة 503, 505, 504 / 
ام الكرب  بارك السعدون حالتني محلة 101/  
والغزالن 3 حاالت /  حي البتول 5 حاالت محلة 
781/  الفضيلية حالة واحدة /  الرشاد حالة 
محلة  حاالت   4 الصليخ    /770 محلة  واحدة 
 3 الصحفيني    / واحدة  حالة  التاجي    /326
واحدة  حالة  بسماية    /  ,743 محلة  حاالت 
  / واحدة  حالة  الرشجي  باب    /105 عمارة 
القاهرة 5  الكفاح حالة واحدة محلة 127/  

حاالت محلة 313, الزراعي.
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني 
نقلت  فيما  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل 
الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة  الحاالت 
ان  اىل  مشريا  مستشفى«،  كل  يف  بالعزل 

 12312 اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي  »العدد 
 8414 الشفاء  اكتسب  فيما   738 منهم  تويف 

ومتبقي قيد العالج 3160«.
ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام بإجراءات 
لحمايتهم  االجتماع  التباعد  وتطبيق  الوقاية 

من االصابة وتقليل تفيش الوباء«.
املوقف  الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  لها  الوبائي 
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا 
املستجد لغاية الساعة العارشة من ليلة السبت 

واملعلن عنها امس االحد.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
دشري  أبو  كماييل:  توزعت  االصابات  ان  منه: 
2، البياع   7، التاجي 1، الرتاث  1، الحرية  7، 
الدورة    9، الدولعي   2، الرحمانية   3، السيدية   
4، الشالجية  1، الرشطة الرابعة   1، الشعلة   
12، الطارمية   7، الطوبجي   2، العامرية   8، 
 ،2 القادسية     ،12 الغزالية     ،  ،7 العطيفية 
 ،3 املحمودية     ،1 الكرخ      ،9 الكاظمية   
املعالف   1، املنصور   3، الريموك   9، جكوك   
حي   ،10 الجهاد    حي   ،1 الجامعة    حي   ،5
العامل   15، حي العدل   3، سويب   1، شارع 

حيفا  1، سكنة جانب الرصافة   18.
وفاة/73سنة/ الوفيات:  ان  واضافت: 
وفاة/61سنة/  ، ذكر/املسبح/محلة229  
وفاة/83سنة/  ، انثى/الشعلة/محلة460  
وفاة/62سنة/  ، انثى/الدورة/محلة832 
 ، الصادق  االمام  جامع  انثى/البياع/قرب 
 ،  681 وفاة/76سنة/ذكر/الغزالية/محلة 
 ، وفاة/60سنة/انثى/الغزالية/محلة673 
 420 70سنة/انثى/الكاظمية/محلة وفاة/
 ، وفاة/53سنة/انثى/الحرية/محلة416   ،

وفاة/70سنة/ذكر/حي العامل/محلة850.

بغداد/ الزوراء:
قررت وزارة الرتبية، امس االحد، اعتبار العام 
اختياري  رسوب  عدم   2020-2019 الدرايس 
فيما  الفروع،  لكافة  االعدادية  املرحلة  لطلبة 
اعتربت اعتماد املعدل الرتاكمي لطلبة السادس 

االعدادي بأنه يشكل رضراً كبرياً للطلبة.
وقالت الوزارة يف بيان لها : إنه »تقرر اعتبار 
رسوب  عدم  سنة  الحالية،  الدراسية  السنة 
لطلبة املرحلة اإلعدادية بفروعها كافة للذين 
ال يرغبون بإدائها يف الدورين االول والثاني«، 

توجيهات  ضمن  يندرج  »اإلجراء  ان  مبينًة 
عىل  للحفاظ  مخلف  حميد  عيل  الرتبية  وزير 
سالمة أبنائنا الطلبة يف ظل الظروف الصحية 

التي تمر بها البالد«.
لالمتحانات  الدائمة  »اللجنة  ان  وأضافت 
يف  للرتبية  العامة  للمديريات  أوعزت  العامة 
املحافظات كافة بأستالم طلبات الطلبة الذين 
للدور  النهائية  االمتحانات  بإداء  يرغبون  ال 
االول والثاني لهذا العام، عىل ان يكون الطلب 
تقوم  حيث  الطالب،  أمر  ويل  بتوقيع  مقرتن 

العامة  املديرية  اىل  بإرسالُه  املدرسة  ادارة 
للرتبية يف موعد أقصاه يوم األحد املوافق 26 

من شهر تموز الحايل«.
اعتماد  الرتبية،  اعتربت وزارة  اخر  ويف سياق 
املعدل الرتاكمي لطلبة السادس االعدادي بأنه 

يشكل رضراً كبرياً للطلبة.
وذكرت الوزارة :انها »عقدت اجتماعاً عاجالً 
بحضور الوزير ورئيس واعضاء اللجنة لبيان 
التواصل  مواقع  يف  تداوله  تم  ما  حول  الرأي 
املعدل  احتساب  بخصوص  االجتماعي 

عن  بديالً  االعدادي  السادس  لطلبة  الرتاكمي 
االمتحان الوزاري«.

اآلتي  الرأي  اىل  خلص  »االجتماع  أن  وأضافت 
رضرا  يشكل  الرتاكمي  املعدل  اعتماد  أن  إىل 
كبريا للطلبة كونهم يركزون جل اهتمامهم يف 
السنة االخرية )السادس االعدادي ( يف تحديد 

مستقبلهم الدرايس«.
هذا  تطبيق  يمكن  »ال  أنه  الوزارة،  وأكدت 
وطلبة  املعدل  تحسني  طلبة  عىل  املقرتح 
طالب«،   11625 عددهم  البالغ  املحاوالت 

عىل  املقرتح  هذ  تطبيق  »اليمكن  أنه  مبينة 
طالب   49630 وعددهم  الخارجيني  الطلبة 
كونه ال يوجد درجات للصف الرابع والخامس 

االعدادي«.
املقرتح  هذا  تطبيق  يمكن  »ال  أنه  إىل  ولفتت 
مناطق  وبعض  نينوى  محافظة  طلبة  عىل 
الدين و االنبار ( محافظات )كركوك وصالح 
الذين تم ترحيلهم من مرحلة الثالث متوسط 
بالرابع  مرورهم  دون  االعدادي  السادس  اىل 

والخامس االعدادي«.

التي  القليلة  »الدول  أن  الوزارة،  وأكدت 
يكون  ان  تشرتط  الرتاكمي  املعدل  تعتمد 
للكليات  التقديم  عند  تأهييل  امتحان  هناك 
وزارة  يف  به  معمول  غري  وهذا  والجامعات 
العراقية«،  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
الرتاكمي سبق  املعدل  أن »موضوع  موضحة 
وان تم عرضه يف هيئة الراي عام 2017 وتم 
لعدم  الراي  هيئة  قبل  من  حينها  يف  رفضه 
وجود جدوى علمية يف اقراره ويشكل رضراً 

عىل مصلحة الطالب«.

الكاظمي يشدد على مواصلة احلوار مع 
تركيا لوقف التجاوزات على سيادة العراق

روسيا تعلن جناح اختبارات أول لقاح يف العامل 
مضاد لكورونا 

صيدليات لبنان مهددة باإلغالق وال بيع إال بالعملة 
الصعبة املرتفعة أمام اللرية

بعد اخلبز والكهرباء يأتي دور الدواء

الشركة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوني

م/مزايدة

بعد تسجيل 2312 إصابة جديدة و95 حالة وفاةاكد مضي احلكومة ملنع املفسدين من استغالل املنافذ 

اكدت أن اعتماد املعدل الرتاكمي لطلبة السادس االعدادي يشكل ضرراً كبرياً 
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األزمة بني اهلند والصني مكسب مرتقب للعالقات اهلندية األمريكية
واشنطن/أ ف ب:

 أدى اشيتباك حدودي بيني الهند والصني إىل 
تدهور العالقات بينهما إىل أدنى مستوياتها 
يف عقود، لكن يتضح أن هناك مستفيدا واحدا 

من ذلك هو العالقة األمريكية الهندية.
ويقيول الخرباء إن الهند يمكنها أخريا إنهاء 
املراوغية بشيأن انحيازهيا علنيا للوالييات 
املتحيدة املتحمسية لذليك، رغيم اسيتمرار 
خالفات ألسباب تعود يف معظمها وللمفارقة 

إىل واشنطن.
بومبييو  ماييك  الخارجيية  وزيير  قيال 
للصحافيني إن الصني “قامت بعمل عدواني 
بشكل ال يصدق” يف عراك باأليدي يف منطقة 
الهيماليا النائيية يف 15 حزيران/يونيو قتل 

فيه 20 جنديا هنديا.
واعتيرب بومبيو وهو من الصقور، أن أعمال 
العنيف تأتيي يف إطيار اسيراتيجية أوسيع 

لبكيني، لتحيدي جمييع جريانهيا.
وقال الباحث يف مؤسسية اليراث املحافظة 
جيف إم.سيميث واليذي وضيع كتابا حول 
التنافيس الهندي الصينيي، إنه من املعروف 
معلوميات  تقيدم  املتحيدة  الوالييات  بيأن 
اسيتخباراتية للهنيد، التيي مين املرجح أن 

ترسع اآلن وترية مشيريات الدفاع.
لكن سميث قال إن الهند طلبت من الواليات 
املتحيدة أن تتحفيظ علنيا، ألسيباب منهيا 
اظهيار لليراي العيام املحيي أن نيودلهي ال 

تحتاج ملساعدة.
وال ترييد الهند “أن تغيذي الدعاية الصينية 
التي تعترب أن األمر برمته جزء من التنافس 

الصينيي األمريكي وبأن الهنيد تنفذ طلبات 
أمريكا”، وفق سميث.

وحيذر الخبري يف شيؤون جنوب آسييا لدى 
مركز وودرو ويلسون الدويل للباحثني مايكل 
كوغلميان، بيأن ال الهند وال الصيني تريدان 
انقطاعيا تاميا للعالقات وبأنهميا ال تزاالن 

تجدان بعض املصالح املشيركة وخصوصا 
يف املنظميات الدوليية.

وأضياف “لكين حيذار االنخيداع، فاألزمية 
الهندية الصينية الحالية، تمثل نقطة تحول 
السياسيية يف آسييا،  للجغرافييا  بالنسيبة 
والعالقية األمريكية الهندية سيتكون إحدى 

املستفيدين الرئيسيني”.
وتابيع “ومخياوف الهنيد السيابقة بشيأن 
إثارة عداء الصني إذا ما اقربت من الواليات 

املتحدة، بدأت تتالىش”.
– عالقات قائمة عىل املبادالت –

تسيعى الوالييات املتحيدة منذ التسيعينات 

إلقامية عالقيات أكثر دفئيا مع الهنيد التي 
“بعيدم  البياردة  الحيرب  خيالل  تمسيكت 

االنحياز” عىل املرسح الدويل.
ونسج الرئيس دونالد ترامب عالقة وثيقة مع 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومي مثله، 
والذي يحيذر مين تهديد اإلسيالم املتطرف. 

وشارك الرجالن يف تجمعني ضخمني.
لكين ترامب، اليذي يركيز عيىل االنتخابات 
الرئاسيية يف الداخيل، اتخذ أيضيا إجراءات 
أرضت بالهنيد بينهيا حرمانها العام املايض 
من وضيع تجارة تفضيي صيّدرت بموجبه 

سلعا بمليارات الدوالرات.
ومؤخرا وبذريعة فريوس كورونا املسيتجد، 
عليق منح تأشيريات يف قطياع التكنولوجيا 
دولييني،  طيالب  بطيرد  وهيدد  املتطيورة، 

إجراءات لها تداعيات كبرية عىل الهنود.
الهنيد باالرتيياح لرؤيية مواقيف  وتشيعر 
ترامب األكثر تشيددا تجاه الصني وخصمها 
التاريخيي باكسيتان، لكنهيا تشيعر أيضا 
باملطالب وخصوصا فيميا يتعلق بالتجارة، 
حسيبما ترى مديرة املبادرة حول مسيتقبل 
الهند وجنوب آسيا يف معهد هادسون، أبارنا 

باندي.
وقاليت “إنها شيبه عالقة مبادالت، ليسيت 
عالقية اسيراتيجية كما كانت يف السينوات 

املاضية”.
وتراميب الذي كثيريا ما تصادم ميع حلفاء 
غربييني، ربما ال يرغب بعالقية أكثر التزاما 

مع الصني، بحسيب باندي.
وقاليت “لين أقيول إن هنياك تيرددا أكرب يف 

الجانب الهندي. فذلك قد هدأ”.
وأضافيت “الجانبان أكثير قربا من أي وقت 
ميى، لكن هيل كل منهما مسيتعد للقيام 

بالخطوة اإلضافية؟”
– دفء بغض النظر عن االنتخابات –

ويف تحّول آخر مؤخرا، انتقد نواب أمريكيون 
علنيا  الهنيد  ديموقراطييون،  غالبيتهيم 
بخصيوص حقوق اإلنسيان، ومين بني ذلك 
إلغياء مودي الحكم الذاتي وفرض قيود عىل 

االنرنت يف كشمري ذات الغالبية املسلمة.
وقال انتوني بلينكن، أحد أبرز مساعدي جو 
بايدن املرشيح لالنتخابات الرئاسيية، إنه يف 
حيال هيزم املرشيح الديموقراطيي ترامب، 
فسيسيعى “لتعزييز وتعمييق” العالقة مع 
الهنيد. لكين بلينكين عيرب عين القليق إزاء 

الحريات.
وقيال بلينكين يف معهيد هادسيون “يمكن 
دائميا إجراء حوار أفضل ميع رشيك، ومهم 
مثل الهنيد، عندميا نتحدث بشيكل رصيح 

ومبيارش عين قضاييا نختليف حولهيا”.
ولم يعلق ترامب عىل مسألة الحقوق. ودون 
أي تفاصيل تذكر عرض الوساطة بني الهند 

والصني.
لكين جيون بولتيون، مستشياره السيابق 
لألمين القوميي الذي نير كتياب مذكرات 
ميدو مؤخرا، شيكك يف فهم تراميب للوضع 

الحدودي.
وقيال لقنياة وييون التلفزيونيية اإلخبارية 
الهنديية “قيد يكون أُبليغ بذلك )االشيتباك 

الحدودي( لكنه ال يتذكر التاريخ”.

بنغازي/ميدل ايست اونالين:
 أعلين الجيش الوطنيي الليبي بقيادة املشيري 
خليفة حفر أنه سيواصل وقف إنتاج وتصدير 
النفيط الذي تقول املؤسسية الوطنيية الليبية 
للنفيط إنه يكلف البالد خسيارة إيرادات تصل 

إىل 6.5 مليار دوالر.
وقيال املتحدث باسيم الجيش الوطنيي الليبي 
أحمد املسماري يف بيان عرب االنرنت إن حقول 
وموانيئ النفط “سيتظل مغلقة لحيني تنفيذ 
مطالب وأوامر الشعب الليبي” واضعا رشوطا 

لرفع الحصار.
وكانت املؤسسة الوطنية الليلبية للنفط رفعت 
حالة القوة القاهرة عن جميع صادرات الخام 
ييوم الجمعة مع تحمييل أول ناقلة من ميناء 
السيدرة بعيد إغالق اسيتمر سيتة أشيهر من 
جانيب الجيش الوطني الليبيي لكنها قالت إن 
مشيكالت فنيية ناجمة عين اإلغالق سيُتبقي 

اإلنتاج منخفضا.
وانقسيمت ليبيا منذ عيام 2014 بني حكومة 
الوفاق التي يسيطر عليها اإلخوان وامليليشيات 
يف طرابلس ودعمها تركيا، والجيش الوطني يف 

الرق املدعوم من روسيا ومرص.
وتتيوىل املؤسسية الوطنيية، وفقيا للرتيبات 
الحاليية املدعومية من األميم املتحيدة، إنتاج 
وتصديير النفيط وتتدفيق إيراداته عيىل البنك 

املركزي الليبي.
وتقع املؤسسيتان يف طرابلس لكين اإليرادات 
تمول هيئات القطياع العام ومرتبات موظفي 

الحكومة يف كل مناطق البالد.
ويطالب املسيماري بوضع اإليرادات يف حساب 
بنكي جديد خارج البالد لتوزيعها بني املناطق 
كيي ال تمول اإلرهابييني واملرتزقية ومراجعة 
حسيابات البنك املركيزي للتحقيق مما جرى 
إنفاقه يف السيابق.ولفت املسماري إىل أن هذه 
املطالب والتي تيم اإلعالن عنها من قبل تتمثل 
يف فتح حسياب خاص بإحدى الدول تودع فيه 

عوائد النفط مع آليية واضحة للتوزيع العادل 
لهيذه العوائد، عيىل كافة الشيعب الليبي بكل 
ميدن وأقالييم ليبيا وبضمانيات دولية، فضال 
عين وضيع آليية شيفافة وبضمانيات دولية 
لإلنفاق تضمن أال تذهيب هذه العوائد لتمويل 
اإلرهاب واملرتزقة، وأن يسيتفيد منها الشعب 
الليبيي دون سيواه.وتابع املسيماري قائال إن 
هذه املطالب التي يتم التفاوض عليها تشيمل 
ليبييا  ميرصف  حسيابات  مراجعية  رضورة 
املركيزي بطرابليس ملعرفة كييف وأين أنفقت 

عوائد النفط طيلة السنوات املاضية.
وأرسيلت تركيا منذ تدخلها العسكري املبارش 
يف ليبييا يف ينايير امليي آالف املرتزقية مين 
املقاتلني السيوريني لدعم ميليشييات حكومة 
الوفاق وعززت وجودهم إىل جانب مستشارين 

عسكريني أتراك باألسلحة والذخرية.
ويسيعى الرئيس الركي رجب طيب أردوغان 
حاليا وبعد مساندة حكومة الوفاق يف استعادة 
السييطرة عيىل بعيض املدن غيرب البيالد، إىل 
االستيالء عىل مدينة رست االسراتيجية الغنية 
بالنفط، تحشيد ميليشيات الوفاق حولها منذ 
أسيابيع لدخولها رغيم التحذييرات اإلقليمية 

والدولية والدعوة إىل وقف إطالق النار.
النفيط  بيانيات متطابقية ملؤسسية  ووفيق 
ومنظمية البليدان املصيدرة للبيرول )أوبيك( 
بلغ إنتياج ليبيا أقل من 90 أليف برميل يوميا 
بعيد غلق الحقول واملوانيئ، مقارنة مع 1.22 

مليون برميل يوميا.
وكانيت ليبيا تنتج حيوايل 1.2 ملييون برميل 
يوميا، قبل غلق الحقول واملوانئ، وهي معفاة 

من اتفاق تحالف أوبك+ لخفض اإلنتاج.
ويوجد أكثر من 90 يف املئة من الحقول واملوانئ 
النفطية يف مناطق خاضعة لسييطرة الجيش 
الوطني الليبي، والقبائل املوالية له، التي سبق 
وأن نيددت بما قالت أنه عبث من قبل حكومة 

الوفاق بمقدرات الثروة النفطية.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ظهير الرئيس األمريكي دوناليد ترامب يرتدي ألول مرة كمامة 
وجيه يف مكان عام، بشيكل علنيي منذ بدايية جائحة فريوس 

كورونا،خالل زيارته ملنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن .
وكان تراميب يف زييارة ملستشيفى والر ريد العسيكري خارج 
واشينطن، حييث التقيى بجنيود مصابيني وعامليني يف مجال 
الرعايية الصحية.وقيال ليدى مغادرتيه البييت األبييض: “لم 
أعيارض يوما فكيرة ارتيداء األقنعية، لكنني أعتقد ببسياطة 
أّنيه يوجد وقتيا ومكانا الرتدائهيا”.وكان ترامب قيال يف وقت 
سيابق إنيه لن يرتيدي كمامة، وسيخر من خصمه السييايس 
الديمقراطي جو بايدن لفعله ذلك.لكنه قال: “أعتقد أنه عندما 
تكيون يف مستشيفى، خاصة يف هيذا املكان، حييث تتحدث إىل 
الكثري من الجنود والناس الذين، يف بعض الحاالت، خرجوا للتو 
مين غرف العمليات، أعتقد أنه لييء رائع أن ترتدي كمامة”.

ويف حديثه لشبكة فوكس بيزنس نتوورك األسبوع املايض، قال 
ترامب: “أؤيد تماماً ارتيداء األقنعة”.ولكن عندما بدأت املراكز 
األمريكيية للسييطرة عىل األميراض يف توصية النياس بارتداء 
كمامات أو أغطية من القماش يف األماكن العامة للمساعدة يف 
وقف انتشار الفريوس يف أبريل/نيسان، قال ترامب للصحفيني 
إنه لن يتبع هذه املمارسية.وقال يف ذلك الوقت: “ال أعتقد أنني 
سيأفعل ذلك”.وأضاف: “أن أرتدي كمامة بينما ألتقي برؤساء 
اليدول ورؤسياء اليوزراء والدكتاتوريني واملليوك وامللكات - ال 
اعتقد ذلك”.وأشيارت بعض التقارير اإلعالمية إىل أّن مساعدي 

ترامب طلبوا منه مراراً أن يرتدي كمامة يف األماكن العامة.

بغداد/الزوراء:
 دعيا رئييس إئتالف دولية القانيون نوري 
املالكي اىل عدم اسيتخدام العنف يف مواجهة 
املتظاهرين من ثوار االنتفاضة ،فيما طالب 
رئيس تيار الحكمة عميار الحكيم، مجلس 
باحيداث  فيوري  تحقييق  بفتيح  اليوزراء 
مدخل بغداد الجنوبيي اثناء محاولة دخول 

متظاهرين من محتجزي رفحاء.
وقيال املالكيي يف تغريدة له عيىل توير: ان 
العيراق يمير بظيروف صعبية واتمنى عىل 
رئييس الوزراء الجلوس مع املتظاهرين من 
ثوار االنتفاضة إليجاد حل ملشكلتهم وان ال 

تتحول إىل أزمة إضافية.
مؤكدا عيىل اهمية عدم العنيف يف مواجهة 
املظاهيرات ألنهيا سيتتطور ووضيع البلد 
اليسيمح.يف غضون ذلك طاليب رئيس تيار 

الحكمية عميار الحكييم، مجلس اليوزراء 
بفتيح تحقيق فوري باحيداث مدخل بغداد 
الجنوبيي اثناء محاولة دخيول متظاهرين 

من محتجزي رفحاء.
وقال الحكيم يف تغريدة له عىل توير، “نعرب 
عن شيديد اسيفنا ملا حصل من احداث عند 
مدخل بغداد الجنوبيي اثناء محاولة دخول 
متظاهرين من محافظات الوسط والجنوب 
من محتجيزي رفحاء أدت اىل سيقوط عدد 

من الضحايا”.
 وأضياف “نطاليب رئيس مجليس الوزراء 
بفتح تحقيق فيوري بالحادث للوقوف عىل 
حيثياتيه وعيرض نتائجيه لليرأي العام”، 
معترباً أن “التظاهر السلمي حقا دستوريا 
مروعيا وعيىل القيوات األمنيية التعاميل 

بمسؤولية مع املتظاهرين”.

الزوراء / خاص:
بالتزامين مع االزمية االزمة املالية 
التي اعقبت  واالقتصادية الراهنية 
انخفياض اسيعار النفيط العاملية 
، اكيدت اوسياط نيابيية السيعي 
لتأسيس صندوق استثمار لألجيال 

املقبلة .
االقتصياد  لجنية  عضيو  وقاليت 
واالسيتثمار النيابيية، ندى شياكر 
جودت لي” اليزوراء “، ان “ العراق 
بحاجية اىل تفعييل اليواردات غيري 
بميا  عليهيا  واالعتمياد  النفطيية 
موازنتيه  حجيم  ميع  يتانسيب 

االستثمارية “.

انشياء صنيدوق   “ ان  واوضحيت 
اسيتثمار لألجييال املقبلة سييعزز 
ويبعيث  بالدولية  املواطنيني  ثقية 
رسيالة اطمئنان اىل األجيال املقبلة 

وتحقيق العدالة االجتماعية “.
واضافت ان “ العراق لديه الكثري من 
الواردات يف شيتى املجاالت مايخلق 
أفقا واسيعا لالسيتثمار يف مجاالت 
الزراعية والصناعية واالعتماد عىل 
السياحة بشقيها اآلثارية والدينية 
“، مبينة ان “ استغالل تلك الواردات 
سييؤمن التغطية الكاملية لرواتب 
االجتماعيية  والرعايية  املوظفيني 
إضافة اىل دعم العاطلني عن العمل 

لحني إيجاد فرص عمل لهم “.
واكدت جيودت ان “ االعتماد عىل 
القطياع النفطيي فقيط لتمويل 
املوازنة أمر غيري صحيح، ويجب 
اىل  النفطيية  اإلييرادات  تحوييل 
تنمويية  سيراتيحية  مشياريع 
تدعيم أهيداف الدولية يف البنياء 
الخدميات  وتوفيري  واإلعميار 
للمواطنيني ، فضيال عين انعاش 
الحالية االجتماعيية مين خيالل 
زييادة رواتب الرعاية االجتماعية 
للعاطليني عين  رواتيب  وتوفيري 
السيكن  العميل، وكذليك توفيري 
املناسيب للمواطنني من الرائح 

الفقيرية بمبالغ رمزية بسييطة 
عرب طريق االستثمار “.

باملقابل اكدت العضو االخر يف لجنة 
النائب ميادة  االقتصاد واالستثمار 
نجيار ،  التوجيه لتعدييل قانيون 
االسيتثمار بما يعمل عىل تشيجيع 
املستثمرين املحليني واألجانب عىل 

االستثمار يف العراق .
وقاليت نجار يف ترصييح  صحفي 
بصيدد  النيابيية  اللجنية   “ إن 
تعديل قانون االسيتثمار لتشيجيع 
املستثمرين األجانب واملحليني عىل 

االستثمار داخل البالد”.
أن “قانيون االسيتثمار  وأضافيت 

الحايل طارداً للمستثمر، فضالً عن 
الروتني القاتيل يف ترويج معامالت 
“اللجنية  أن  مبينية  االسيتثمار”، 
القادمة  الجلسيات  تعتيزم خيالل 
طيرح تعدييل قانيون االسيتثمار 
لتشيجيع املسيتثمرين القيدوم إىل 

العراق”.
العراقييني  آالف   “ أن  واوضحيت 
من رجيال األعميال واملسيتثمرين 
خارج البالد هربوا بسيبب الروتني 
“سييتم  أنيه  مبينية  والفسياد”، 
القانيون  يف  امتييازات  إعطائهيم 
الجديد لتشيجيعهم عىل االستثمار 

داخل بالدهم”.

باماكو/رويرتز:
إن  ميايل  يف  املعارضية  تحاليف  قيال 
قوات األمين اعتقلت اثنيني من زعماء 
للحكومية  املناوئية  االحتجاجيات 
وداهميت مقيره اول اميس السيبت يف 
أعقياب احتجاجات عنيفية ضد رئيس 

البالد.
)إم-5آر. املعارضية  تحاليف  وقيال 
إف.بي( إن الرطة اعتقلت تشوجويل 
كوكاال مايجيا وماونتاجا تيول، وهما 
الحركية  يف  بارزتيان  شيخصيتان 
مين  عيدد  جانيب  إىل  االحتجاجيية، 

النشطاء اآلخرين يوم السبت.
وقال املتحيدث باسيم التحالف نوهوم 
توجيو ييوم السيبت إن قيوات األمين 

”جاءت وهاجمت ونهبت مقرنا“.
ولم تعلق وزارة األمن حتى اآلن.

وأطلقت الرطة ييوم الجمعة األعرية 
الناريية والغاز املسييل للدموع لتفريق 
املحتجني الذيين اقتحموا مبنى الربملان 
ومبنى هيئية البث الحكوميية يف إطار 
حملية عصييان مدنيي تهيدف إلجبار 

الرئييس إبراهييم أبيو بكير كيتيا عىل 
االسيتقالة بسيبب إخفاقيه يف تقدييم 
االقتصاديية  البيالد  ملشيكالت  حليول 

واألمنية.
يف  جدييدا  تأزميا  االعتقياالت  وتمثيل 
العالقيات بيني املعارضية والسيلطات 
التيي ليم تتخذ إجيراءات صارمية بعد 
احتجاجني سيلميني عىل نطاق واسيع 

ضد الرئيس يف يونيو حزيران.
وجياء االحتجاج بعيد أن رفض تحالف 
املعارضية تنازالت قدمهيا الرئيس عىل 
أمل تسيوية أزمة سياسيية مسيتمرة 
منذ أشيهر بدأت عقب إجراء انتخابات 
تريعيية يف ميارس آذار متنيازع عىل 

نتيجتها.
وتثيري األزمة قلقيا متناميا ليدى دول 
الجوار والقوى العاملية، إذ يخشيون أن 
تزيد من االضطرابات يف البالد وتعرض 
للخطر حملة عسيكرية مشيركة ضد 
متشددين إسالميني يف منطقة الساحل 

بغرب أفريقيا.
وأصدر كيتا بيانا ندد فيه بالعنف وقال 

إن تحقيقا سيجرى يف تلك األحداث.
وأضاف يف وقت متأخر من مسياء يوم 
الجمعية ”لكنني أود أن أطمنئ شيعبنا 
مجددا بشأن رغبتي يف مواصلة الحوار 
وأكرر اسيتعدادي التخاذ كل اإلجراءات 
تهدئية  أجيل  مين  سيلطتي  يف  التيي 

الوضع“.
ورفيض تحاليف املعارضة دعيوة كيتا 
للتهدئة وحمله وقوات األمن مسؤولية 
وقيال  الجمعية.  ييوم  الدمياء  إراقية 
التحاليف يف بيان ”يجيب أن يقدم كيتا 

استقالته“.
وقالت بعثة األمم املتحدة لحفظ السالم 
)مينوسيما(، التيي كان قسيم حقوق 
االحتجاجيات،  يراقيب  بهيا  اإلنسيان 
إن ثالثية محتجيني ُقتلوا ييوم الجمعة 

وأصيب عدد آخر بجروح بالغة.
وقال مرصيد نتبلوكس ملراقبة االنرنت 
إنيه جرى فيرض قييود عىل عيدد من 
منصات التواصل االجتماعي وتطبيقات 
الراسيل اعتبيارا مين بعيد ظهير يوم 
السبت بعد حجبها جزئيا يوم الجمعة.

أبوظيب/ سكاي نيوز:
ميرص  يف  امليياه  وزراء  يدخيل 
والسيودان وإثيوبيا، األحيد، اليوم 
املفاوضيات  جولية  مين  العيارش 
الجدييدة لحيل الخالفيات العالقة 
اإلثيوبيي،  النهضية  سيد  بشيأن 

بحسب ما أفاد مراسلنا.
وتجيري هيذه املباحثيات برعايية 
االتحياد اإلفريقي، وحضور ممثي 
اليدول واملراقبني، وتهدف للوصول 
إىل اتفاق بشيأن ملء وتشغيل سد 

النهضة.
وقالت وسيائل إعيالم مرصية، إن 
خرباء الدول الثالث يواصلون بحث 
سبل حل القضايا العالقة بشقيها 
الفنيي والقانونيي، والتي تشيمل 
املعالجات التى يمكن اتباعها أثناء 
فيرات الجفياف املمتيد، وطريقة 

إعادة امللء لبحرية السد.
وكانيت وزارة اليري املرصيية قيد 
قاليت يف بييان، السيبت، إن اليوم 
التاسع من مفاوضات سد النهضة 
شيهد عقد اجتماعيات ثنائية بني 
كل دولية عىل حيده ميع املراقبني 

والخرباء.
وخالل هيذه االجتماعيات، أوضح 
الوفد امليرصي الصياغيات البديلة 
التيي عرضتها مرص خالل اجتماع 

اللجنة الفنية.
األييام  يف  املحادثيات  تفليح  وليم 

املاضيية، التي جرت عىل مسيتوى 
الخيرباء، يف تحقيق اخيراق يف أي 
مين النقياط القانونيية أو الفنية 

العالقة.
ورفضت القاهيرة مقرحا إثيوبيا 
يقي بإرجاء القضايا الخالفية إىل 
ما بعد توقيع االتفاق، وإحالتها إىل 

لجنة فنية تشكل لتنفيذ االتفاق. 
وتقيول القاهيرة إن الخيالف ميع 
أديس أبابا ال يتعلق فقط  بمسألة 
حصية مرص املائية، إنما بمسيائل 
أخرى تشيمل أمان السد واألرضار 

املرتبة عليه.
ومين املقرر اسيتمرار املناقشيات 
الفنيي والقانوني  املسيتويني  عىل 

حتى يوم 13 يوليو الجاري.
والسيد محور محاولية إثيوبيا أن 
تصبح دولة كربى مصدرة للطاقة 

الكهربائيية، لكنيه أثيار مخياوف 
يف مرص مين أن يخفيض حصتها 
من ميياه النيل التيي تكفي بالكاد 
سيكانها الذيين يزييد عددهم عىل 

مئة مليون نسمة.
وتخيى الخرطيوم من ميدى قوة 
السيد وأمانه وتأثرياته عىل قدرات 
التخزيين املائية السيودانية، وهي 
بنيود البيد مين التوقييع عليها يف 
اتفاق لم يتيم عىل الرغم من مرور 

9 أعوام عىل املفاوضات.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة 
يف عيام 2011، بكلفة وصلت إىل 4 
ملييارات دوالر، وقاليت إديس بابا 
إنها تدرس البدء يف ملء السيد هذا 
الصييف، عىل الرغم مين أن أعمال 
التشييد لم تكتمل بعد، إذ يتوقع أن 

تنتهي يف 2022.

اجليش اللييب يتمسك بآليات توزيع عائدات 
النفط على الشعب بدل املرتزقة

بعد حماولة دخول حمتجزي رفحاء من مدخل بغداد اجلنوبي

املالكي يدعو اىل عدم استخدام العنف يف مواجهة 
املتظاهرين واحلكيم يطالب بفتح حتقيق

االقتصاد النيابية ل�         : انش��اء صندوق اس��تثمار لألجيال 
املقبلة سيعزز ثقة املواطنني بالدولة 

مساٍع نيابية لتعديل قانون االستثمار

املعارضة يف مالي: السلطات اعتقلت اثنني 
من زعماء االحتجاجات

ترام��ب يرت��دي ألول م��رة 
كمامة منذ تفشي كورونا

لليوم العاشر.. جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة
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 بغداد/ الزوراء:
العراقيـة،  للسمنـت  العامـة  الرشكـة  ردت   
علـى  واملعادن،  الصناعة  وزارة  رشكات  إحدى 
محافظة  يف  كبيسـة  ناحيـة  مديـر  ترصيـح 
األنبار، بشـأن تأثيـر غبـار السمنـت املتطايـر 
األهالـي  علـى  كبيسـة  سمنـت  معمـل  مـن 

وحقـول الدواجـن والبساتيـن.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  للرشكة،  بيان  وأكد 
منه: أن »ما جاء بترصيح مدير ناحية كبيسة 
وهالك  األهايل  اختناق  عن  فيه  أعلن  الذي 
حقول الدواجن والبساتني بسبب غبار السمنت 
املتطاير من معمل سمنت كبيسة وتأثريه عىل 
لم  للمعمل،  واملجاورة  املحيطة  للمناطق  البيئة 

يكن بالدقة املطلوبـة«.
معمل  يف  املتابعة  لجنة  رئيس  عن  البيان  ونقل 
فـواز،  الغفـور  عبـد  مثنـى  كبيسة،  سمنت 
العراقية  للسمنت  العامة  »الرشكة  ان  قوله: 
املستثمرة  االسمنت  لصناعة  العاملية  والرشكة 
عىل  املحافظة  أولوياتها  ضمن  تضع  للمعمل 
واملجاورة  القريبة  املناطق  يف  األهايل  حياة 
هناك  أن  حيث  البيئة،  معايري  وتطبيق  للمعمل 
لتنصيب  الالزمة  املواد  مساعي حثيثة السترياد 
الحصول  يمكن  وال  استريادية  كونها  املرسبات 
وصولها  تأخر  وقد  املحيل،  السوق  من  عليها 

املختصة  العاملية  الرشكات  كافة  توقف  نتيجة 
بتصنيع املرسبات يف الوقت الراهن بسبب تفيش 

وباء كورونا«.
اىل  تعرض  كبيسة  سمنت  »معمل  ان  وأوضح 
التدمري بنسبة 70%، ويحتاج اىل عمليات التشغيل 
الفعلية ملعرفة األعطال املرافقة لعملية التأهيل، 
إضافة إىل أن أكثر حقول الدواجن بعيدة موقعياً 
البيئية  املحددات  أن، ومن ضمن  إذ  املعمل،  عن 

مجمع  اي  إنشاء  باالمكان  ليس  أنه  للمعمل، 
أو زراعي بمسافة خمسة كيلومرت عن  سكني 
املعمل، وبالتايل ال يوجد ذلك التأثري للمعمل عىل 
الغازات  كون  االٔشكال  من  شكل  بأي  الدواجن 
عادية  أتربة  هي  املعمل  من  الخارجة  واالٔتربة 
حالها حال أي تراب موجود يف الجو، ومع ذلك 
حال  الصيانة  إلستكمال  مستمرة  الجهود  فإن 

وصول املواد املطلوبة«.

وأشار يف الوقت نفسه إىل أنه »سبق أن تم توجيه 
كتاب رسمي اىل مدير ناحية كبيسة حول حدوث 
عطل يف قسم من املرسبات الكهربائية، وان إدارة 
وقد  العطل،  تصليح  عىل  جاهدة  تعمل  املعمل 
انجز التصليح الجزئي للعطل وتشغيل املرسبات 
بكفاءة مقبولة، وان الجهود مستنفرة لتشغيل 
البيئية  ألهميتها  عالية  بكفاءة  املرسبات  هذه 
كونه  املعمل  إستمرار  ولضمان  واالقتصادية، 
من  عمل  فرصة  آالف  خمسة  من  أكثر  يوفر 
نقل  وأسطول  يومية  وأجور  وعقود  موظفني 
املنتسبني ووكالء وناقيل السمنت والنفط االٔسود 
املعمل واإلطالع  إىل زيارة  داعياً  االٔولية«.  واملواد 
موقعياً عىل أقسامه االٕنتاجية بعد إعادة الحياة 
لها كونه أول معمل سمنت يف محافظة األنبار 
لرفد  فيه  اإلنتاج  عجلة  وتحريك  تأهيله،  تم 

مشاريع االعمار يف املحافظـة«.
تهدد  قد  أن »هناك مشكلة كبرية  وكشـف عن 
منه،  العمالة  املعمل وترسيح  إيقاف  اىٕل  وتؤدي 
وقود  من  حصة  تخصيص  بعدم  واملتمثلة 
النفط االٔسود الخاص لتشغيل األفران واملحطة 
العراقية«،  املعامل  بباقي  أسوة  الكهربائية 
وتجهيزه  العمل  دعم  املعنية  »الجهات  مناشداً 
ديمومة  لضمان  األسود  النفط  من  بحاجته 

العملية اإلنتاجيـة فيـه«.

بغداد/ الزوراء:

املشرتكة،  العمليات  قيادة  باسم  املتحدث  اكد 

اللواء تحسني الخفاجي، امس االحد، أن عمليات 

انطلقت  والتي  الرابعة  بمرحلتها  النرص  ابطال 

فجر االمس بني دياىل وصالح الدين حققت نتائج 

بمشاركة  تتميز  العملة  ان  مبينا  للغاية،  مهمة 

داعش  ملالحقة  الصنوف  كافة  من  نخبة  قوات 

االجرامي.

وقال الخفاجي، يف ترصيح صحفي: ان “محاور 

القتال متعددة، حيث اشرتكت قوات من الحشد 

الشعبي يف خانقني فيما اشرتكت قوات من جهاز 

الجيش  عن  فضال  بمحور،  االرهاب  مكافحة 

والرشطة االتحادية وقوات البيشمركة يف اطراف 

السليمانية”.

لعمليات  مبهرة  كانت  النتائج   ” ان  واضاف 

مقتل  شهدت  وقد  االوىل  املرحلة  النرص  ابطال 

انتشار  اعادة  عن  فضال  االرهابني،  من  العديد 

القوات االمنية يف اطراف دياىل والسليمانية”.

وأشار الخفاجي إىل أن “العمليات مستمرة لليوم 

الجيش  وطريان  الجو  سالح  وجه  وقد  الثاني، 

رضبات جديدة ضد اوكار العنارص اإلرهابية”.

العام  القائد  باسم  املتحدث  افاد  جانبه،  من 

امس  رسول،  يحيى  العميد  املسلحة،  لقوات 

االحد، بأن قوات من الرشطة االتحادية املشرتكة 

الرابعة  املرحلة  ضمن  تفتيش  عمليات  نفذت 

التوايل،  الثاني عىل  ولليوم  العراق  ابطال  لعملية 

شملت 5 قرى.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  رسول  وقال 

)وكرين  عىل  العثور  تضمنت  العملية  ان  منه: 

نفق  -  للصواريخ  -  اطالق  لإلرهابيني  - منصة 

قاذفة RBG7  - 20 صاروخ قاذفة  - هاون 60 

ملم و30 قنربة  - سالح BKC  - 4 عبوات ناسفة. 

 - سالح قناص(.

امس  األمني،  اإلعالم  خلية  أعلنت  جانبها،  من 

تفتيشها  تم  التي  الكلية  املساحة  حجم  األحد، 

ضمن أبطال العراق.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الخلية،  وقالت 

العراق بمرحلتها  أبطال  إنه »خالل عملية  منه، 

فرقة  يف  الثاني  اللواء  قوات  تمكنت  الرابعة، 

الرسيع من تطهري وتفتيش مساحات من  الرد 

صيدا  ابي  ناحية  يف  والقرى  والبساتني  األرايض 

ضمن محافظة دياىل، وقد بلغت املساحة الكلية 

التي تم تفتيشها 18 كيلو مرتاً مربع«.

وأضافت: »نتج عنها القاء القبض عىل عدد من 

الناسفة،  العبوات  عرشات  وتفكيك  املطلوبني 

وتدمري  10 أوكار لإلرهابيني«.

بغداد/ الزوراء:
بعض  الكهرباء  وزارة  حملت 
املحافظني و1100 مجمع عشوائي 
التجهيز  تراجع ساعات  مسؤولية 

يف العاصمة بغداد.
وقال املتحدث باسم الوزارة، احمد 
موىس العبادي، يف ترصيح صحفي: 
ان« الوزارة لم تواكب طرف الخدمة 
حتى  وال  مثايل،  بشكل  العامة 
ساعات  بموضوعة  مرٍض  بشكل 

تجهيز الطاقة اىل املواطنني«.
التنسيقية  الهيئة  ان«  وأضاف 
حصص  تقرر  من  هي  العليا 
الحصص  املحافظات وكان تحديد 
ورؤساء  املحافظني  باجتماع 

اخذ  وتم  املحافظات،  مجالس 
الوزارة  تولده  الذي  العام  التوتل 
وتقسيمه  الكهربائية  الطاقة  من 
عىل أساس الحصص، وكل حسب 
هي  حظا  االوفر  وكان  حصته، 
العاصمة لوجود الوزارات واملنشات 

الحيوية«. 
مطالبة  اىل«  العبودي  وأشار 
املحافظة باستثناء حصة الوزارات 
بغداد  يف  الحكومية  واملؤسسات 
من  ميغاواط   560 تقارب  والتي 
حصة العاصمة وتجهيز املواطنني، 
الحكومية  املؤسسات  طالبنا  كما 
بأن تتغذى ذاتياً من خالل املولدات 
التأثري  لتفادي  الشمسية  وااللواح 

سلباً عىل حصة املحافظة«.
بعض  التزام  »عدم  اىل  نوه  كما 
املقررة  الطاقة  بحصة  املحافظني 
لهم«، مبينا ان« حصة بغداد تبلغ 
بمعدل تجهيز  أي  4300 ميغاواط 
أسباب  عازيا   .»}2×2{ الساعات 
وجود  اىل«  الطاقة  استقرار  عدم 
زراعي  عشوائي  مجمع   1100
اليه؛  الدخول  للوزارة  متاح  غري 
لتنظيم االحمال مما إثر سلباً عىل 
شبكات التوزيع وساعات التجهيز 

يف العاصمة«.
جهود  عىل«  العبادي  أثنى  فيما 
يف  االهلية  املولدات  أصحاب 
الطاقة  من  الهائل  النقص  سد 

وبعض  لبغداد  الكهربائية 
 62 بـ«رصف  مقراً  املحافظات«، 
تشغيلية   30 تقسمت  دوالر  مليار 
رفع  اىل  مشرياً  استثمارية«،  و32 
طاقة اإلنتاج اىل 16 الف ميغا واط 
ايران«،  من  مستورد   1100 منها 
معلناً« وصول الطاقة االنتاجية اىل 

19270 ميغا واط«.
ما  الكهرباء  خسارة  اىل«  ولفت 
املناطق  يف  دوالر  مليار   12 يقارب 
تراجع  أسباب  معلال  املحررة«، 
اىل«  بغداد  يف  التجهيز  ساعات 
انعدام املوازنات وتداعيات الوضع 
وحاجة  واالقتصادي  الصحي 
إلعادة  األموال  اىل  امللحة  الوزارة 

وفك  الشبكات  وصيانة  تأهيل 
االختناقات«.

الكهرباء  وزارة  متحدث  واختتم 
بالقول:  الخصخصة  عن  حديثه 
مازالت  الرشكات  بعض  »هناك 
غادر  االخر  والبعض  مستمرة، 
لدينا  كما  العقد،  رشوط  ملخالفته 
مع  زمنية  وسقوف  التزامات 
منها  جزء  الكرتيك  جنرال  رشكتي 
طور  يف  االخر  والجزء  بها  اوفوا 
الدخول للخدمة، أما موضوع ربط 
فتم  االم  بالشبكة  األهلية  املولدات 
املولدات؛  أصحاب  عقد مؤتمر مع 
إال انهم رفضوا لتهديدهم من قبل 

جهات غري معلومة«.

بغداد/ الزوراء:
القت مفارز وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية، 
عصابات  قيادات  أحد  عىل  القبض  االحد،  امس 

داعش اإلرهابية يف محافظة نينوى.
وذكرت وكالة االستخبارات يف بيان تلقت »الزوراء« 

يشغل  كان  الداعيش  “القيادي  ان  منه،  نسخة 
منصب اإلداري ملا يسمى والية نينوى”.

واعرتف  أقواله  تدوين  انه”تم  البيان  وأضاف 
إحالته  اإلجرامية، وتمت  العصابات  لتلك  بانتمائه 

للقضا إلكمال أوراقه التحقيقية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي، مسا االحد، عن انطالق عملية 

أمنية يف صحراء االنبار ملالحقة فلول “ داعش”.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت »الزوراء« 
الثاني  الرمادي  فوج  من  “قوة  أن  منه،  نسخة 

باالشرتاك مع قطعات الجيش نفذت عملية أمنية 
ملالحقة فلول داعش يف صحراء االنبار”.

تمشيط  اىل  تهدف  “العملية  أن  البيان  وأضاف 
االٕرهابيني  تسلل  ومنع  الصحراء  يف  مناطق  عدة 

الستهداف املدن اآلمنة يف االنبار”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت امانة بغداد صيانة عدد من مجرسات املشاة ضمن الطريق الرسيع غربي العاصمة. فيما 

افتتحت صالح الدين الجرس البديل يف تكريت.
وقالت امانة بغداد، امس االحد، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: »ان اعمال صيانة عدد من 
مجرسات املشاة ضمن الطريق الرسيع املمتد من ساحة اللقاء وحتى مجرس الغزالية مستمرة 

من قبل مالكاتنا«.
يف  البديل  الجرس  االحد،  امس  خليل،  جرب  عمار  الدين  صالح  محافظ  افتتح  اخر،  جانب  من 

تكريت.
وذكر بيان للمكتب االعالمي ملحافظ صالح الدين تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه »تم افتتاح 
اعادة  مرحلة  خالل  املواطنني  تنقالت  و  االقتصادية  الحركة  لتسهيل  تكريت  يف  البديل  الجرس 

تأهيل جرس تكريت الثابت«.
والخدمية النجاز هذا  الفنية  املحافظة  دوائر  املنفذة مع  الرشكة  »بتكامل جهود  وأشاد خليل 
املرشوع الحيوي والذي سينعكس ايجابيا عىل حياة املواطنني والتجارة مع املحافظات املختلفة 
ضمن اسرتاتيجية الحكومة املحلية لضمان استقرار السوق وتنويع مصادر الرزق والحد من 

تحديات الحياة اليومية بكل أشكالها«.

بغداد/ الزوراء:
النيابية  واالعمار  الخدمات  لجنة  رئيس  اكد 
ان  االحد،  امس  السهالني،  وليد  النائب، 
السلطة  رئيس  بصفته  الكاظمي  مصطفى 
التنفيذية فهو املسؤول االول امامنا كممثلني 
للشعب تجاه ما يحدث يف محافظة ذي قار 
اياه  داعيا  وصحي،  امني  انهيار  حالة  من 
قبل  الناس  ارواح  تجاه  مسؤولياته  لتحمل 

ذهاب املحافظة اىل الفوىض الشاملة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  السهالني  وقال 
نسخة منه: إن »محافظة ذي قار تعاني من 
اضافة  والصحي  االمني  الوضعني  يف  تراجع 
اىل نقص الخدمات االساسية، يقابله بطء يف 
اجراءات الحكومة، رغم املناشدات والدعوات 
الكثرية التي اطلقها ابناء املحافظة باالضافة 
بدوره  اثر  والذي  االمني  الوضع  انهيار  اىل 
وعدم  كبري  بشكل  الصحي  الوضع  عىل 
املؤسسات  االمنية من حماية  االجهزة  قدرة 

املستشفى  يف  خصوصاً  الصحية  والكوادر 
التعليمي«.

وأضاف السهالني أن »مسؤولية هذا الرتدي 
السلطة  رئيس  عىل  يحسب  املحافظة  يف 
التنفيذية بصفته املعني بمعالجة تلك امللفات 
تماما  العكس  هو  حصل  ما  لكن  واالزمات، 
حيث اننا لم نجد خطوات جدية لحل االزمة 
وعدم تقديم الدعم الالزم للمحافظة أو التفكري 
التي  االستثنائية  اإلجراءات  واتخاذ  بزيارتها 

تتناسب مع حجم الكارثة«.
وتابع السهالني »ان ذي قار بحاجة للخدمات 
الصحية واستتباب الوضع االمني فيها، فضال 
كالكهرباء  االساسية  الخدمات  توفري  عن 
والصحية«،  الطبية  واملستلزمات  واملاء 
وتحمل  االمر  لتدارك  الوزراء  »رئيس  داعيا 
الناس،  ارواح  تجاه  والتزاماته  مسؤولياته 
الفوىض  نحو  متجهة  قار  ذي  فإن  وإال 

الشاملة، وحينئذ والت حني مناص«.

بغداد/ الزوراء:
كشف وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
رصف  موعد  تقديم  عن  الركابي،  عادل 
املوعد  عن  االجتماعية  الرعاية  رواتب 

املقرر.
أنه  صحفي:  حديث  يف  الوزير،  وذكر 
االجتماعية  الحماية  راتب  إطالق  سيتم 
ليكون  موعده،  من  ونصف  شهر  قبل 
بالتحديد يوم غد الثالثاء أو األربعاء كحٍد 
بجهود  تموز،  يوليو/   15  -14 أقىص 

استثنائية من قبل وزير العمل.
آب  أغسطس/   30 يوم  أن  يذكر 
الرعاية  رواتب  إلطالق  الرسمي  املوعد 
املوعد  تقديم  تم  ولكن  االجتماعية، 

بجهود الوزارة.

اإلعانة  رواتب  أن  الركابي:  وأضاف 
 400 إىل   360 من  تصل  االجتماعية 
من  موافقات  وتستحصل  دينار،  مليار 
ومن  الرافدين  مرصف  إىل  املالية  وزارة 
عملية  إلكمال  االخرى  اإلجراءات  ثم 

الرصف.
بال  تعمالن  والوزارة  »الدولة  وتابع: 
موازنة، ونحن أكرب دفعة رواتب تطلق يف 

الدولة العراقية«.
الحماية  هيئة  »أن  الوزير  وأوضح 
الثالثة يف 21  الدفعة  أطلقت  االجتماعية 
الخامس  الشهر  دفعة  يعني  أيار  مايو/ 
السابع  الشهر  يف  واليوم  والسادس، 
)يوليو/ تموز(، فال يوجد تأخري كبري يف 

الرصف«.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الداخلية، امس األحد، أن القوات األمنية يف املنافذ الحدودية ستقطع الطريق 

عىل الفاسدين.
إن  الرسمية:  الوكالة  بحسب  املحنا،  خالد  اللواء  الداخلية،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
»تسلم  أن  مبينا  اإلداري«،  الفساد  بمحاربة  وّجه  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  »رئيس 
منفذي املنذرية ومنديل من قبل قوات الرد الرسيع، يهدف لقطع الطريق عىل الفاسدين 

ممن يحاولون التأثري عىل اإلدارات املوجودة يف املنافذ«.
وأضاف أن »القوات األمنية يف املنافذ وضعت تحت أمر مدير املنفذ، ويكون العمل عىل 
وفق األنظمة والقوانني الصارمة، باإلضافة إىل حماية العاملني يف املنافذ وإبعادهم عن 

تأثريات املبتزين واملعقبني وغريهم«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن جهاز االمن الوطني يف الديوانية، امس االحد، عن اعتقال شخص مارس االبتزاز 

االلكرتوني يف املحافظة، مبينا انه امتلك صفحات بعناوين »االستخارة والسحر«.
الجهاز يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: »بناًء عىل معلومات استخبارية  وقال 
يف  الوطني  األمن  جهاز  من  مفرزة  تمكنت  الضحايا؛  احدى  بها  تقدمت  وشكوى 
وفق  االلكرتوني  االبتزاز  بقضايا  متهم  عىل  القبض  القاء  من  الديوانية  محافظة 

مذكرة قضائية«.
واضاف ان »املتهم اعرتف خالل التحقيق االبتدائي بامتالكه عدة صفحات عىل منصات 
من  االبتزاز  عربها  يمارس  والسحر  االستخارة  عناوين  تحت  االجتماعي  التواصل 
خالل استدراج ضحاياه وتصويرهم، عالوة عىل رسقة صورهم الشخصية«، مشريا 

اىل انه »جرى تدوين اقواله قانونيا وتسليمه اىل الجهات القضائية املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
االنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  أعلنت 
لألحداث  الشديد  اسفها  عن  العراق  يف 
السجناء  من  عدد  تظاهرات  رافقت  التي 
القوات  قبل  من  ومنعهم  السياسيني 
بغداد  محافظة  إىل  الدخول  من  االمنية 
التظاهر  يف  الدستوري  حقهم  وممارسة 

السلمي .
االنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  وقالت 
»الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  يف  العراق  يف 
أشكال  كافة  تدين  املفوضية  »ان  منه: 
عن  والتعبري  التظاهر  حرية  وتقييد  منع 

لحقوق  صارخا  انتهاكا  ذلك  وتعد  الرأي، 
أن  وتؤكد  الدولية،  واملعايري  االنسان 
تقوم  وسوف  جارية  زالت  ما  تحقيقاتها 
املعنية  الجهات  اىل  مفصل  تقرير  بتقديم 
نفسه  الوقت  يف  وتطالب  اكمالها،  بعد 
الحكومة بالسماح للمتظاهرين بممارسة 
حقهم يف حرية الراي والتعبري وفقا لالطر 
توجه  انتهاكات  اي  ومنع  القانونية، 

ضدهم واالستجابة ملطالبهم املرشوعة«.
وطالبت القوات االمنية بتمكني املتظاهرين 
بالطرق  املطالبة بحقوقهم  السلميني من 

السلمية وحمايتهم.

الصناعة ترد بشأن خماطر غبار مسنت كبيسة وحتذر من توقف املعمل

العمليات املشرتكة: عمليات أبطال النصر الرابعة حققت نتائج مهمة

اإلطاحة بقيادي داعشي يف نينوى

انطالق عملية أمنية ملالحقة “داعش” يف 
صحراء األنبار

أمانة بغداد تعلن صيانة عدد من 
جمسرات املشاة 

افتتاح اجلسر البديل يف تكريت

حتذيرات نيابية من انهيار أمين 
وصحي يف ذي قار

الكهرباء ترمي بالالئمة على بعض احملافظني و1100 جممع عشوائي

أعلنت تفتيش 18 كيلومرتاً حتى اآلن العمل تقدم موعد صرف رواتب الرعاية 
االجتماعية

الداخلية: قواتنا ستقطع الطريق على 
الفاسدين يف املنافذ احلدودية

اعتقال شخص مارس االبتزاز االلكرتوني 
يف الديوانية

حقوق اإلنسان: منع املتظاهرين من ممارسة 
حقهم الدستوري انتهاك صارخ
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كشفت عن أن عمليات الصدمة أوقفت هدر املليارات 

أكد أن السلحفاة أسرع من خدمة الـ 3G يف العراق الدوالر يرتفع نسبيا يف األسواق 
احمللية

الزراعة ختصص 483 مليار دينار 
لدفع مستحقات الفالحني

صادرات السلع اإليرانية للعراق 
تسجل 93 مليون دوالر 

No: 7286  Mon  13  July 2020العدد: 7286    االثنين  - 13  تموز  2020

بغداد/ الزوراء:
طال�ب مركز مراقب�ة اإلنرتن�ت، أمس 
بالتدخ�ل  الن�واب  مجل�س  األح�د، 
رخص�ة  تجدي�د  إيق�اف  يف  الرسي�ع 
ان ه�ذه  مبين�ا  االتص�االت،  رشك�ات 
الرشكات تتع�دى عىل حقوق املواطنني 
الذي�ن يعان�ون س�وء خدم�ة االتصال 

واالنرتنت.
وق�ال املركز يف بي�ان تلق�ت »الزوراء« 
نسخة منه: إن »الع�راق لم يطلق حتى 
اآلن خدم�ة ال�� 4G بينما ب�دأت خدمة 
ال�� 5G تستخدم يف الدول العربية، علما 
أن رشك�ات االتص�االت لم تغ�طِ حتى 
اآلن مساحة الع�راق بخدمة ال� 3G، إذ 
ما زالت بع�ض املناطق تستخدم الجيل 
الثان�ي E«، مبين�ا ان »السلحفاة أرسع 

من خدمة ال� 3G يف العراق«.
وأض�اف املرك�ز ان »عق�ود الرخص�ة 
ت�م منحها لرشك�ات الهوات�ف الجوالة 
)زي�ن - اسي�ا سي�ل - ك�ورك( يف عام 
2007 مل�دة 15 عام�ا )2007 2022-( 
ل�كل  دوالر  ملي�ار   )1.250( وبقيم�ة 
رخصة«، الفتا اىل ان »مقارنة بني واقع 
االتص�االت يف الع�راق واإلمارات، فعدد 
املشرتك�ني يف خدمة االتصاالت بالعراق 
38 مليون مشرتك لثالث رشكات، حيث 

تدفع هذه الرشكات %18 من إيراداتها 
السنوي�ة للحكوم�ة العراقي�ة، اي م�ا 
يقدر 500 مليون دوالر بالسنة، يف حني 
ع�دد املشرتكني يف خدم�ة االتصاالت يف 
األم�ارات 12 ملي�ون مشرتك لرشكتني 
سنوي�اً  إيراداته�ا  م�ن   15% تدف�ع 
للحكوم�ة اإلماراتية وتق�در 2.5 مليار 

دوالر«. 
وتاب�ع »اآلن ت�م التجديد ل�كل رخصة 
مل�دة 5 سنوات يعني حت�ى عام 2027، 
الرشك�ات  ه�ذه  من�ح  اىل  باإلضاف�ة 
رخصة ترددات ال� 4G، وأيضا استيفاء 
ديون الرشكات عىل دفعتني األوىل  % 50 
قب�ل توقي�ع ه�ذا االتف�اق وال��  % 50 
الثاني�ة خ�الل 5 سن�وات، وم�ن دون 
فوائد، مق�دار رخصة التجديد والتمديد 
ل�� 8 سن�وات 234 ملي�ون دوالر فقط 
تست�وىف يف قسط�ني االول 134 مليون 
دوالر والثان�ي يف 5 سنوات، ومن دون 
فوائ�د أيض�ا، يف ح�ني لم يوض�ح بيان 
مجلس الوزراء قيمة سعر عقد ترددات 
ال�� 4G«. وي�رى املرك�ز ان »التقسيط 
م�ن غ�ري فوائد غري ع�ادل يف وقت كان 
املواطن ينتظر من الحكومة إنقاذه من 
جش�ع الرشك�ات العاملة حالي�اً والتي 
تقدم خدم�ات دون املست�وى املطلوب 

عاملي�ًا، خرج علينا قرار مجلس الوزراء 
وبتوصي�ة العامل�ني يف هي�أة اإلع�الم 
واالتص�االت بتمديد رخ�ص الرشكات 
الث�الث دون مزاي�دة، وبمبل�غ زهي�د 

قياساً بدول الجوار«.
وأش�ار املركز إىل ان »ه�ذا االتفاق غري 

عادل للمواطن ولخزين�ة الدولة، وفيه 
ن�وع م�ن الغب�ن واإلجح�اف لحق�وق 
الدولة، وواحد من أخطر القرارات التي 
تستحق كل التدقيق والنقاش الشفاف، 
ألن�ه قرار يتعل�ق بملي�ارات الدوالرات 
التي تجنيها شبكات االتصال يف العراق، 

هذا التمرير يثري الريبة ويطرح عالمات 
استفهام كبرية«، دعياً مجلس النواب إىل 
»التدخل بشكل عاج�ل ورسيع إليقاف 
الرخص�ة ودراس�ة مقرتحات  تجدي�د 
هيئة اإلع�الم واالتصاالت التي قدمتها 

ملجلس الوزراء«.

مركز مراقبة اإلنرتنت يدعو احلكومة إليقاف جتديد رخصة شركات اهلاتف النقال

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت أسع�ار رصف ال�دوالر ببورص�ة الكف�اح واالٔس�واق 
املحلي�ة، امس األح�د، وسجلت أسعار بورص�ة الكفاح يف بغداد 

122.900 دينار لكل 100 دوالر.
 وكانت أسع�ار البيع والرشاء يف محالت الصريفة كاآلتي: سعر 
بيع ال�دوالر بلغ 123.500 دينار. أما سعر رشاء الدوالر فسجل 

122.500 دينار.

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، امس األحد، عن 
تخصيص مبلغ 483 مليار دينار لدفع مستحقات الفالحني 
ْ الحنطة والشلب، مشريا  قي محصوليَ واملزارعني من مسوِّ
إىل أنَّ إجم�ال كميات الحنطة املسّوق�ة حتى اآلن بلغ نحو 

أربعة ماليني و500 ألف طن.
وقال الخفاجي، يف حوار صحفي: إن “وزارة املالية حّولت 
لوزارة التجارة مبل�غ 483 مليار دينار لتسديد مستحقات 
قي محصول الحنطة والشلب للموسم  الفالح�ني من مسوِّ
الزراع�ي الحال 2020, موزعة بواق�ع 130 ملياراً لتسديد 
مستحق�ات مسوقي محصول الشل�ب, و100 مليار دينار 
كمستحقات ملسوقي محصول الحنطة الدفعة األوىل، و253 
مليار دينار كمستحق�ات مسوقي الحنطة الدفعة الثانية، 
مش�ريا إىل أنَّ الحكومة ج�اّدة بتسديد جمي�ع مستحقات 
الفالحني واملزارع�ني وعدم تأخريها يف إطار جهود الدولة 

يف دعم الفالحني والنهوض بالقطاع الزراعي”.
وأض�اف أن “إجمال كميات محصول الحنطة املسوقة بلغ 
4472137, أي بح�دود أربع�ة ماليني و500 ألف طن وهي 

كميات جيدة مقارنة باالعوام السابقة”.
وأش�ار وزي�ر الزراع�ة اىل أنَّ “ال�وزارة ماضي�ة باتج�اه 
معالجة العقبات واملشكالت التي تواجه القطاع الزراعي، 
والسيما يف ظ�ل جائحة كورونا، وإيج�اد الحلول الواجب 
اتخاذها بهذا الصدد لتحقيق التط�ور والتنمية املستدامة, 
إضاف�ة اىل الرتكي�ز ع�ىل دع�م املنت�وج املح�ي وحمايته، 
وتشجيع املزارعني والفالحني من خالل تقديم املستلزمات 
يه النباتي  املمكنة لالرتقاء بمستوى القطاع الزراعي بشقَّ

والحيواني”. 

وكالة فارس/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئيس غرفة تجارة »خرمشهر« يف جنوب غرب إيران نمو 
ص�ادرات السلع ع�ر ميناء »خرمشه�ر« اىل املوان�ئ الجنوبية 

للعراق.
وأوضح »هان�ي فيصي«، يف ترصيح بحس�ب وكالة فارس: ان 
الصادرات السلعية عر امليناء ش�هدت نم�وا بنسبة 60 باملئة يف 
فرتة إغالق معر »الشالمجة« الحدودي بسبب ش�يوع فريوس 

كورونا.
وأش�ار اىل: أن املم�ر املائ�ي ح�ال دون توق�ف ص�ادرات مدينة 
خرمشهر اىل املوانئ العراقية يف فرتة اإلغالق والتي ش�ملت عىل 

األغلب املواد اإلنشائية واملعدنية.
ويف السي�اق نفسه، أكد مساعد الش�ؤون االستثمارية بمنطقة 
»أروند« التجارية الحرة )جنوب غرب(: أن الصادرات عر ميناء 
خرمشه�ر للمواني العراقي�ة سجلت 93 ملي�ون دوالر يف 100 

يوم.
واعلنت الحكوم�ة، األسبوع املايض، استئناف الحركة التجارية 

بمعر الشالمجة الحدودي بني العراق وإيران. 

بغداد/ الزوراء:
 أعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية تأم�ني سيولة رواتب 

املوظفني واملتقاعدين لألشهر املقبلة.
ودعا مقرر اللجنة، أحمد الصفار، يف ترصيح صحفي، 
إىل »إل�زام الحكوم�ة بدفع الروات�ب يف الوقت املحدد، 
خاص�ة أن هناك سيولة تق�در ب� 8 ترليون�ات دينار 
تم توفريها م�ن القرض الداخي«، ع�اداً »أي تلكؤ يف 

توزي�ع الرواتب خ�الل الثالثة أش�هر املقبلة تقصريا 
إداريا وفنيا«.

وب�ني أن »الرواتب بش�كل عام مسأل�ة عقدية يلتزم 
خالله�ا املوظف�ون بواجباته�م مقاب�ل أن ت�رصف 
رواتبهم بالوقت املحدد من قبل الحكومة«، معرباً عن 
أمله أن »تقوم وزارة املالي�ة بواجبها، وتوزع رواتب 

شهر تموز الحال قبل عيد األضحى«.

وأش�ار الصف�ار إىل أن »السلط�ة الترشيعي�ة قام�ت 
بواجبه�ا، وم�ا ع�ىل الحكوم�ة إال إط�الق الروات�ب 
يف املواعي�د املح�ددة الت�ي تك�ون ع�ادة يف الخام�س 
والعرشين من كل ش�هر، او وفقا لتوقيتات كل دائرة 

حكومية«.
وأك�د أن »م�ا حدث من تأخ�ري يف رصف الرواتب كان 
خارج�ا ع�ن إرادة الدول�ة، واملسأل�ة غ�ري مقصودة 

وحدث�ت بسب�ب األزم�ة املالي�ة والصحي�ة الت�ي ما 
زال�ت آثاره�ا واضح�ة وعدم وج�ود سيول�ة، إال أن 
ه�ذه االسباب انتفت بعد أن ت�م التصويت عىل قانون 
االق�رتاض الداخ�ي والخارجي«. ونوه مق�رر اللجنة 
املالية النيابية اىل أن »جميع املؤرشات تؤكد أن الوضع 
يسري نح�و التحسن، خاص�ة أن سعر برمي�ل النفط 

اليوم وصل اىل 43 دوالرا، ولن تتكرر هذه األزمة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة كوكا كوال العمالقة 
إطالق مب�ادرة »افت�ح قلبك أكثر 
من قبل« الجديدة والتي تهدف إىل 
دعم املتاج�ر املحلية للحفاظ عىل 
استمرارية أعماله�ا ومساعدتها 
أنه�ا  إىل  الفت�ة  االزده�ار،  ع�ىل 
ستقدم منتجات مجانية إىل تجار 
التخفيف  التجزئة للمساعدة عىل 

من مشكلة السيولة النقدية. 
وقال�ت الرشك�ة إن »إطالق هذه 
ملن�اخ  استجاب�ًة  يأت�ي  املب�ادرة 
األعمال املتعث�ر يف قطاع التجزئة 
خ�الل الف�رتة الراهن�ة«، مبين�ة 
أن »املب�ادرة س�وف تعم�ل م�ع 
50 أل�ف متج�ر يف جمي�ع أنح�اء 
العراق ملساعدتها عىل تجاوز هذه 

األوقات العصيبة«.
تب�دأ  وأضاف�ت الرشك�ة »فيم�ا 
م�ن  تعافيه�ا  مرحل�ة  املنطق�ة 
التداعي�ات السلبية الت�ي خلفتها 
أزمة ف�ريوس كورون�ا املستجد، 
تأثرت األعمال التجارية الصغرية 
بهذه األزمة أكثر من غريها، كما 
للتجارة  املتغ�رية  الطبيع�ة  أثرت 
بش�كل كبري عىل مح�الت البقالة 

الصغرية واملتاجر املحلية«.
أوضحت رشكة كوك�ا كوال: أنها 
»ته�دف اىل دع�م تج�ار التجزئة 
ع�ىل  التغل�ب  ع�ىل  ملساعدته�م 
الصعوبات الت�ي تواجههم، ومع 
إعطاء معاي�ري الصحة والسالمة 

الشخصية األولوية«.
وتابع�ت أن »العالم�ة التجاري�ة 
س�وف  للمرشوب�ات  الرائ�دة 
تق�دم 500 أل�ف كمام�ة، إضافة 
املتاج�ر  يف  توعي�ة  حم�الت  إىل 
مصمم�ة لتشجي�ع العم�الء عىل 
دع�م املتاج�ر املحلي�ة يف جمي�ع 
أنح�اء العراق، وع�الوًة عىل ذلك، 
ستمن�ح كوكاكوال أكث�ر من 1.3 
ملي�ون منت�ج إىل تج�ار التجزئة 
مجاناً للمساعدة يف التخفيف من 

مشكلة السيولة النقدية«. 
وتعليقاً عىل املب�ادرة، قال تولجا 
سيبي، نائب الرئيس واملدير العام 
ملنطقة ال�رشق األوسط يف رشكة 
كوك�ا ك�وال: »يف ظ�ّل التداعيات 
السلبي�ة لجائح�ة كورون�ا التي 
أثرت عىل تجارة التجزئة واملحالت 
الصغ�رية، رأينا أّنه علين�ا القيام 
بواجبنا يف املشاركة بتقديم الدعم 

الالزم للتخفيف عن هؤالء«. 
إىل  املب�ادرة  »ته�دف  وأض�اف 
دف�ع الزخم وتشجي�ع الرشكات 
األخ�رى والجمهور ع�ىل تكوين 
ق�وة مشرتك�ة لصال�ح األعمال 
الصغ�رية واملساهم�ة يف إح�داث 
م�ع  بالتع�اون  حقيق�ي  ف�ارق 

بعضنا البعض«.

املالية النيابية: السيولة متوفرة وجيب دفع الرواتب بالوقت احملدد

»كوكا كوال« تطلق مبادرة جمانية 
لتنشيط متاجر العراق احمللية

بغداد/ الزوراء:
واملي�اه  الزراع�ة  لجن�ة  أك�دت 
وااله�وار النيابية أهمية استمرار 
العمليات العسكرية لتشمل جميع 

املنافذ الحدودية.
وقال رئيس اللجنة، سالم الشمري، 
يف بي�ان تلقته »ال�زوراء«: ان »ما 
حدث االم�س بالعملية العسكرية 
يف دياىل وإعادة افتتاح منفذ مندل 
خط�وة مهمة للسيط�رة الكاملة 
الحدودي�ة  املناف�ذ  واردات  ع�ىل 

والتي كانت اغلبها تذهب لجيوب 
الرساق والفاسدين«.

املناف�ذ  »جمي�ع  ان  وأض�اف 
الحدودية بحاج�ة لهكذا عمليات 
وف�رض األمن والقان�ون، بعد ان 
عان�ت طوي�ال م�ن عب�ث الرساق 

والفاسدين دون رقيب« .
»تحقي�ق  ان  الشم�ري  وأوض�ح 
السيط�رة الكاملة ع�ىل املنافذ لها 
املحافظة  ايجابيات كثرية، اهمها 
واألم�ن  الوطن�ي  املنت�ج  ع�ىل 

الغذائ�ي، إضافة لزي�ادة وارداتها 
للموازنة لتك�ون رافدا جديدا بدل 
االعتم�اد الكبري عىل م�ورد واحد 
يخضع للظ�روف السياسية سلبا 

بأغلب االوقات.
وش�دد ع�ىل أهمي�ة »ان تخض�ع 
املناف�ذ الحدودي�ة لرقاب�ة خراء 
مختص�ني ذوي ب�اع طوي�ل بهذا 
املج�ال مع رضورة بق�اء القوات 
يف  املكلف�ة  والعسكري�ة  األمني�ة 

املنافذ بصورة دائمة«. 

جلنة برملانية: السيطرة على املنافذ 
ستدعم املنتج الوطين

االتصاالت تدعو مخس شركات عاملية إلنشاء مشروع بوابات النفاذ
وزارة النفط

الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
م/ الغاء مناقصة فرق البدلني املرقمة 

)7/م/م.ه� .ث/2020(
تعل�ن الرشك�ة العام�ة للمع�دات الهندسية 
الثقيل�ة اح�دى تشكي�الت وزارة النف�ط عن 
الغاء مناقصة فرق البدلني رقم )7/م/م.ه� 
.ث/2020( املتضمنة تجهيز صفيح كاربون 

ستيل
لذا اقتىض التنويه

انمار عي حسني
املدير العام
رئيس مجلس االدارة

بغداد/ الزوراء:
كشفيَ وزير االتصاالت، أركان 
ش�هاب احم�د، ع�ن توجي�ه 
لخم�س  مب�ارشة  دع�وات 
رشكات عاملية إلنشاء مرشوع 
الضوئ�ي،  النف�اذ  بواب�ات 
مش�ريا إىل ان املرشوع متأخر 
ألكث�ر م�ن 12 سن�ة ألسباب 

مقصودة.
ترصي�ح  يف  الوزي�ر،  وق�ال 
صحفي: إن »رشكة االتصاالت 
واملعلوماتي�ة إح�دى رشكات 

الوزارة وجهت دعوات لخمس 
رشكات عاملية لتنفيذ مرشوع 
يف  الضوئ�ي  النف�اذ  بواب�ات 
البالد عىل وفق األمر الديواني 
املرق�م 355 ال�ذي ين�ص عىل 
للرشك�ات  دع�وات  توجي�ه 
يف  األوىل  الخم�س  العاملي�ة 
االتص�االت«، مؤك�دا  قط�اع 
»ان ال�وزارة ماضي�ة بتنفي�ذ 
هذا امل�رشوع ال�ذي سيقيض 
بش�كل كام�ل ع�ىل عملي�ات 
التي تح�دث لسعات  التهريب 

االنرتن�ت يف الب�الد«.  وأضاف 
وزي�ر االتصاالت »ان مرشوع 
بواب�ات النف�اذ الضوئي كان 
متأخ�را من�ذ نح�و 12 عام�ا 
ألسب�اب مقص�ودة كونه من 
املشاريع اإلسرتاتيجية املهمة 
التي تحافظ ع�ىل هيبة وامن 
وسيادة الب�الد«, الفتا اىل »ان 
امل�رشوع ل�م ينف�ذ من�ذ ذلك 
الحني وحت�ى اآلن عىل الرغم 
من رصد األموال الالزمة لهذا 

املرشوع«.

التي  وبشأن عمليات الصدمة 
تنفذها الوزارة ملتابعة تهريب 
والقض�اء  االنرتن�ت  سع�ات 
عليه، أكد الوزير »ان العمليات 
الت�ي تج�ري بالتع�اون م�ع 
واألم�ن  املخاب�رات  جه�ازي 
الوطني وق�وات الرد الرسيع 
وهيئ�ة  الداخلي�ة  وزارة  يف 
اإلع�الم واالتصاالت، ما زالت 
مستمرة للكش�ف عن مواقع 
واب�راج وعق�د ومنظوم�ات 
تهريب سع�ات االنرتنت لحني 
القض�اء ع�ىل التهريب بشكل 
كام�ل«. وب�ني »ان العملي�ات 
حقق�ت نتائج كب�رية ومهمة 
وح�دات  يف  زي�ادة  وسجل�ت 
قياس االنرتن�ت بشكل يومي 
ومستم�ر وبلغ�ت نح�و 100 
مل�دا )وح�دة قي�اس(، وه�ي 
نسب مهمة ج�دا, وقد تحقق 
أرباحا تقرب من نحو خمسة 
ملي�ارات ش�هريا ويف زي�ادة 
القديمة  املبال�غ  مستمرة عدا 
ان  اىل  مش�رياً  املوج�ودة«. 
»العملي�ة ساهم�ت بإضاف�ة 
سع�ات جديدة ما يق�ارب )8 
ملدا(, وتدخل تلك املبالغ ضمن 
وتاب�ع  التحاس�ب«.  نظ�ام 

بالق�ول:  االتص�االت  وزي�ر 
الصدم�ة حققت  »ان عملي�ة 
يف محافظ�ة نين�وى وحده�ا 
ما يق�ارب 6,25 مل�دا )وحدة 
قياس( لغاي�ة األيام الخمسة 
القليلة املاضية, وهناك زيادة 
مستم�رة يف السعات«, منوها 
عملي�ة  انط�الق  من�ذ  »ان�ه 
وحت�ى  نين�وى  يف  الصدم�ة 
اآلن سجل�ت زي�ادة يف سعات 
االنرتنت عرشة أضعاف وهي 
تش�كل نقلة نوعي�ة يف إيقاف 
تهري�ب ملي�ارات ال�دوالرات 
الت�ي كانت ته�در يف السنوات 
»أنَّ  واض�اف  السابق�ة«. 
عملي�ات الصدمة التي نفذتها 
الوزارة بإزالة إعداد كبرية من 
ابراج االنرتن�ت غري النظامية 
ضم�ن عدة مناط�ق يف نينوى 
ودي�اىل أوقفت ه�در املليارات 
من واردات الدولة إزاء سعات 
مؤك�دا  الدولي�ة«،  االنرتن�ت 
»أهمي�ة الجه�ود الحثيث�ة يف 
نين�وى بالتنسي�ق م�ع هيئة 
اإلع�الم واالتص�االت ملراقبة 
عم�ل الخدم�ات املقدم�ة عر 
النق�ال  الهات�ف  رشك�ات 

الثالث«.

بغداد/ الزوراء:
ب�ني الخبري االقتصادي، وس�ام التميمي، ان الحكومة 
ام�ام فرصة لتجاوز األزمة املالي�ة الراهنة والنهوض 
بالب�الد مج�ددا، الفت�ا اىل ان األرايض السكنية فرصة 
ثمينة للقضاء ع�ىل أزمة السكن ورفد املوازنة بأموال 

كبرية.
وق�ال التميم�ي، يف ترصي�ح صحف�ي: ان “الكثري من 
االرايض الفارغ�ة موجودة داخل بغ�داد واملحافظات 
االخرى، باإلمكان فرزها وبيعها عىل املواطنني لتجاوز 

مشكلة التجاوزات واالرايض الزراعية والعشوائيات”. 
واضاف ان “بيع األرايض عىل املواطنني سريفد الدولة 
بمبال�غ كبرية، اضافة اىل ان استيف�اء مبالغ الخدمات 

هي االخرى ستزود امليزانية بمليارات الدوالرات”.
وب�ني ان “الكث�ري م�ن الحلول ام�ام الحكوم�ة لكنها 
مازالت تتخبط يف اتخ�اذ القرارات، وتعتمد عىل النفط 
كم�ورد اول يف تموي�ل املوازن�ة، يف ح�ني ان األرايض 
ستقيض عىل ازمة السكن وتدخل للدولة مبالغ كبرية، 

وتقلص نسبة البطالة وتحرك عجلة االستثمار”.

اقتصادي: األراضي السكنية فرصة مثينة لتجاوز 
األزمة املالية



بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نادي القوة الجوية، تعاقده بشكل 
لتمثيل  الالعب عيل محسن  رسمي مع 

فريق كرة الصقور يف املوسم املقبل.
عيل  الوسط  »العب  ان  النادي  وذكر 
القوة  كشوفات  عىل  وقع  محسن، 
ثالثة  ملدة  رسمية  بصورة  الجوية 

مواسم قادما من فريق الكهرباء«.
من  يعد  محسن  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
واحد  الوسط  خط  يف  املميزين  الالعبني 

االعمدة األساسية لفريق الكهرباء.
حصل  قد  الجوية  القوة  نادي  وكان 
حزيران   16 منذ  الالعب  توقيع  عىل 
املايض، لكنه اجل اإلعالن بشكل رسمي 
من  محسن  تمكن  حتى  الصفقة  عن 
من  االستغناء  كتاب  عىل  الحصول 

فريقه الكهرباء.
الجوية  القوة  نجم  جدد  جهته  ومن 
واملنتخب الوطني إبراهيم بايش تعاقده 
ليغلق  الجوية بشكل رسمي  القوة  مع 

باب االحرتاف يف املوسم املقبل.
وكان بايش قد أعلن بوقت سابق وجود 
يكتب  لم  الزمالك  نادي  مع  مفاوضات 
لها النجاح ما دفعه لتجديد تعاقده مع 

القوة الجوية.
القوة  نادي  داخل  من  مصدر  وقال 
بايش  إبراهيم  الفريق  نجم  إن  الجوية 
الزمالك بشكل  يف  االحرتاف  أنهى فكرة 
القوة  مع  التزامه  عىل  ويركز  نهائي 
من  النادي  سريفع  موسم  يف  الجوية 

خالله شعار املنافسة عىل اللقب.
وأشار إىل أن اإلدارة وصلت التفاق نهائي 
إبراهيم  أحمد  الدويل  الفريق  قائد  مع 

لتجديد عقده أيضا للموسم املقبل.
أحمد  بني  املفاوضات  أن  إىل  يشار 
استمرت  الجوية  القوة  ونادي  إبراهيم 
بتجديد  تحسم  أن  قبل  طويل  لوقت  

العقد.
ومن جهته كشف رشيف عبد الكاظم، 
منتخب  والعب  الجوية  القوة  جناح 
حول  املتداولة  األنباء  حقيقة  العراق، 
انتقاله لفريق آخر خالل املوسم املقبل.

القوة  مع  عقده  أن  الكاظم  عبد  وأكد 
إىل  مشريًا  مواسم،  لـ3  يستمر  الجوية 
أنه مستمر مع الفريق من أجل تحقيق 

البطوالت.
وجود  عن  »الحديث  الكاظم  عبد  وقال 
صحة  ال  آخر  فريق  أي  مع  مفاوضات 
الجوية  القوة  مع  بعقد  أرتبط  له، 
أن نتوج  يمتد ملوسمني مقبلني، ونأمل 

خاللهما بلقب الدوري العراقي«.
فوق  منافس  الجوية  »القوة  وأضاف 
العادة عىل اللقب، لدينا مجموعة مميزة 
من الالعبني وهناك وفرة باملواهب يف كل 
فني  جهاز  الفريق  عىل  ويرشف  مركز 
التتويج  هدفنا  سيكون  وبالتايل  محنك 

باللقب«.
فريقه  أن  إىل  الكاظم،  عبد  وأشار 

وينتظر  املنافسات  لعودة  متعطش 
بعودة  األزمة  خلية  قرار  بشغف 
التحضري  ليبدأ  الجماعية  التدريبات 
رسيعا للموسم املقبل، »بعد أن حرمتنا 
املوسم  يف  اللقب  من  كورونا  جائحة 

املايض«.
انضم  الكاظم  عبد  رشيف  أن  إىل  يشار 
املايض،  الصيف  الجوية،  القوة  لفريق 
قادما من الحدود وتمكن من إثبات ذاته 

مع الفريق.
الزوراء  لنادي  اإلدارية  الهيئة  وجددت 
بالفريق  مؤثرين  العبني  مع  تعاقدها 

قبل املوسم الجديد.

املميز  املدافع  إقناع  يف  اإلدارة  ونجحت 
مهدي  السابق  والدويل  قاسم  عباس 
املوسم  يف  الفريق  مع  بالبقاء  كامل 

املقبل بعد مفاوضات طويلة.
»لم  الزوراء  من  مقرب  مصدر  وقال 
تفرط اإلدارة يف العبني مؤثرين وبخربة 
عباس قاسم ومهدي كامل حيث يعدان 
وبالتايل  بالفريق  املهمة  الركائز  من 
يف  الطامعني  عىل  الطريق  النادي  قطع 

الدخول عىل خط املفاوضات«.
وبني أن اإلدارة تفاوض العبني محرتفني 
مفاوضات  وهناك  للفريق  لضمهم 
متقدمة مع ثالثة منهم سيتم الكشف 

الصفقات  انتهاء  حال  أسمائهم  عن 
بشكل رسمي.

إجراءات  الطلبة  نادي  إدارة  وأنهت 
الالعب  مع  نهائية  بصفة  التعاقد 
يف  الفريق  لتمثيل  جاكوب  الكامريوني 

منافسات املوسم املقبل.
إن  اإلدارة  من  مقرب  مصدر  وقال 
رغبته  أبدى  الطبة،  مدرب  خلف  أحمد 
الكامريوني  املحرتف  مع  بالتعاقد 
رسميا  بضمه  اإلدارة  ونجحت  جاكوب 

معه قادما من فريق نفط الجنوب.
وأشار املصدر، إىل أن جاكوب أصبح أول 
صفقات الطلبة عىل مستوى املحرتفني 

املحرتف  مع  مبدئي  اتفاق  وهناك 
السوري عبد الرحمن بركات النضمامه 

يف أقرب وقت.
أيضا  تعاقد  الفريق  أن  املصدر،  وأكد 
محمد  املخرضم  الحارس  مع  رسميا 

كاصد قادما من صفوف الزوراء.
للفريق  نوعية  إضافة  كاصد  ويعد 
ستنعكس  كبرية  خربة  من  يملكه  ملا 

إيجابيا عىل الفريق.
صفقات  أبرم  الطلبة  أن  إىل  يشار 
للموسم  تحضريا  ومميزة  مقتضبة 

الجديد من الدوري العراقي املمتاز.
لنادي  الفني  املدير  طالب  جانبه  ومن 

زاخو احمد صالح، إدارة النادي بالتعاقد 
صفوف  لتعزيز  سالم  وليد  الالعب  مع 

الفريق يف املوسم املقبل.
وقال مصدر يف إدارة النادي إن “املدرب 
احمد صالح ابلغ إدارة النادي برضورة 

التعاقد مع الالعب وليد سالم”.
النادي قدمت عرضاً  وأضاف أن “إدارة 
فيما  الالعب،  بخدمات  للظفر  رسمياً 
فرتة  بمنحه  النادي  ادرة  األخري  طالب 

قصرية قبل اتخاذ القرار النهائي”.
بشكل  رحيله  اعلن  سالم  ان  يذكر 
بعد  الرشطة  نادي  رسمي عن صفوف 

12 عاماً قضاها مع الفريق.

بغداد/ متابعة الزوراء

كشف املدير اإلداري للمنتخب الوطني 

موقف  كوركيس،  باسل  القدم   للكرة 

رسيتشكو  الوطني  املنتخب  مدرب 

كاتانيتش، من الالعبني املحرتفني.

املنتخب  “مدرب  إن  كوركيس   وقال 

الوطني كاتانيتش، لم يضع أي خطوط 

حمراء عىل الالعبني املحرتفني يف الدول 

األوروبية”.

وأوضح ان “كاتانيتش يراقب الالعبني 

مجدداً  الستدعائهم  تمهيداً  كثب  عن 

مشرياً  الوطني”،  املنتخب  لصفوف 

ومن  خياراته  لديه  “املدرب  أن  عىل 

مع  مجدداً  املحرتفني  نرى  ان  املمكن 

املنتخب”.

يلعبوا  لم  املحرتفني  الالعبني  ان  يذكر 

الجولة  الرافدين منذ  اسود  يف صفوف 

الثانية للتصفيات االسيوية املزدوجة.

بغداد / عالء بالدي

نادي  والعب  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  نجم  تعرض 

سيارتِه  أحرتاق  اىل  ادى  سري  لحادث  نمري  حسني  البيشمركه 

وخروجه بفضل الله ساملاً من هذا الحادث املروع 

اجرى  العبادي  جميل  الطائرة  للكرة  العراقي  األتحاد  رئيس 

عىل  والوقوف  السالمة  لُه  متحمداً  الالعب  مع  هاتفياً  اتصاالً 

مايحتاجه بعد االرضار املادية واملعنوية التي لحقت بِه .

العراقية تتحمد السالمة لنجمنا الخلوق حسني  الطائرة  ارسة 

ابناء  وحفظ  اعظم  ماكان  الله  دفع  لُه  وتقول  كمونه   نمري 

لعبتنا من كل مكروه.

بغداد/ متابعة الزوراء

اعلن االتحاد العراقي لكرة السلة، تحديد 

موعداً  املقبل،  أيلول  شهر  من  الثاني 

الستئناف مسابقة الدوري املمتاز.

وذكر االتحاد يف بيان ان »االتحاد العراقي 

يوم  وذلك  اجتماعاً  عقد  السلة،  لكرة 

السبت املصادف 11/7/2020 اون الين 

عن طريق الهاتف«.

استئناف  قرر  »االتحاد  ان  وأضاف 

يوم  السلة  بكرة  العراقي  املمتاز  الدوري 

وحسب   2/9/2020 املصادف  األربعاء 

الظروف وتعليمات خلية األزمة الصحية 

يف البالد«.

الدوري  بدأ  قرر  »االتحاد  أن  وأوضح 

للموسم  السلة  بكرة  املمتاز  العراقي 

2020 - 2021 يف 1/11/2020 وحسب 

خلية  لتوجيهات  ومراعات  الظروف 

األزمة الصحية يف البالد«.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد سيد ضياء، العب منتخب البحرين 
يتلقى  أنه  الكويتي،  النرص  وفريق 
 70 من  أكثر  من  يومية  مراسالت 

مشجعاً لنادي الرشطة .
حسابه  عرب  مبارش  حديث  يف  وأوضح 
بشكل  يتلقى  أنه  »إنستجرام«،  عىل 
الرشطة  جماهري  من  مراسالت  يومي 
له  عرضا  النادي  إدارة  قدمت  أن  بعد 

لتمثيل الفريق.
تسألني  ما  دائماً  »الجماهري  وقال: 
عن قبول العرض أو رفضه، وطالبتني 
بالتوقيع مع النادي يف املوسم القادم«.

من  الرشطة  عرض  »تلقيت  وأضاف: 
األمر،  بهذا  وأعتز  الالعبني،  وكالء  أحد 
بشعبية  يتمتع  الرشطة  أن  السيما 
دوري  يف  ويشارك  كبرية  جماهريية 
ألي  بالنسبة  حلم  وهو  آسيا  أبطال 

العب«.
وأردف: »املفاوضات وصلت إىل مرحلة 
عىل  بحصويل  سعيد  وأنا  متقدمة 
جماهري  أمام  وسألعب  املقدم  العرض 

غفرية يف حال التوقيع للرشطة«.
فتح  قد  الريايض  الرشطة  نادي  وكان 
البحريني  الالعب  مع  االتصال  قنوات 
الفريق  تمثيل  أجل  من  ضياء  سيد 

بمنافسات املوسم املقبل.
نادي الرشطة  وقال مصدر مقرب من 
إتمام  من  كثريا  اقرتب  الرشطة  أن 
عبد  الفريق  مدرب  أن  مبّينا  الصفقة 
يف  كبري  لتجديد  يسعى  شهد  الغني 
للموسم  تحضريا  الفريق  صفوف 
املقبل، ومن قبله استئناف املشاركة يف 
دوري أبطال آسيا املقرر يف شهر أيلول 

املقبل.
النرص  العب  ضياء،  سيد  أن  إىل  يشار 
الصفقات  أول  هو  الحايل،  الكويتي 
إلنهائها تحضريا  الرشطة  التي يسعى 

للموسم املقبل.

بغداد / امري رسول 
قال مساعد مدرب نادي امليناء السوري عمار الريحاوي ان الدوري العراقي  
بشكل عام يف تحسن  ملحوظ يف بعض النواحي  واهمها التطور امللموس 
بما يخص املالعب الجديدة والحضارية وتواجد عدة فرق عىل املنافسة عىل 
البطولة وتقارب املستويات بشكل عام . و بني ان  الالعب العراقي موهوب 
بالفطرة ويمتاز بالروح العالية والقتالية باالداء  واعتقد انه  يحتاج للعمل 
معه عىل تطوير الفكر والثقافة التي تتعلق بعمله كالعب محرتف من كل 
النواحي  داخل امللعب وخارج امللعب .و زاد ان نادي امليناء كما هو معروف 
نادي جماهريي وعريق و هو  منافس دائم عىل األلقاب  بتكاتف الجميع 
املوسم  يف  للفريق   املبرشة   البداية  عىل  نحافظ  ان  فيجب  النادي   داخل 

القادم و البناء عليه السعاد جماهريه و تقديم فريق يليق باسم امليناء.

بغداد / الزوراء
لالتحاد  التطبيعية  الهيأة  تلقت 
موافقة  القدم  لكرة  العراقي 
عىل  للعبة  الفلسطيني  االتحاد 
تجمع  ودية  مباراة  خوض 
يف  املقبل  أيلول  خالل  املنتخبني 
تحضريات  ضمن  وذلك  أربيل، 
اآلسيوية  للتصفيات  املنتخبني 
الهيأة  وفاتحت  املزدوجة. 
يف  العراقي،  لالتحاد  التطبيعية 
الفلسطيني  الجانب  سابق،  وقت 
تجمع  ودية  مباراة  خوض  عىل 
املنتخبني يف الرابع عرش من أيلول 
املقبل عىل ملعب فرانسو حريري 
يف محافظة أربيل. ووافق االتحاد 
بشكل  القدم  لكرة  الفلسطيني 
الودية  املباراة  مبدئي عىل خوض 

يف املكان واملوعد املحددين، عىل أن 
خالل  الطرفني  بني  التواصل  يتم 
التحضري  يتم  لكي  املقبلة  األيام 
التي  للظروف  وفقاً  للمباراة 
جائحة  بسبب  العالم  يشهدها 
أن  إىل  يشار  كورونا.  فريوس 
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا 
بالثالث  ُعمان  منتخب  سيالعب 
ومن  مسقط،  يف  أيلول  شهر  من 
ثم يواجه منتخب سوريا بالثامن 
من الشهر نفسه يف أربيل، عىل أن 
األخرية  الودية  مباراته  يخوض 
ختام  يف  وذلك   ، عرش  بالرابع 
هونغ  ملباراة  النهائية  تحضرياته 
الثالثة  املجموعة  ضمن  كونغ 
من  عرش  بالثالث  ستلعب  والتي 

ترشين األول املقبل.

وصيف البطل يضم جنم الكهرباء علي حمسن وحممد كاصد حيرس عرين االنيق
مهدي كامل جيدد للنوارس

كوركيس:  ال توجد خطوط محر من كاتانيتش على الالعبني احملرتفني الرحياوي : الالعب العراقي موهوب بالفطرة  
وامليناء من الفرق املنافسة على الدوري

منتخب فلسطني يواجه  
منتخبنا ودياً يف أربيل 

العبادي يطمأن على صحة جنم املنتخب الوطين حسني منري

 الثاني من أيلول املقبل موعداً الستئناف الدوري السلوي املمتاز

سيد ضياء: مفاوضاتي مع القيثارة اخلضراء وصلت ملراحل متقدمة

وفاة احلكم الدولي السابق حممود 
نور الدين اثر سكتة قلبية

بغداد/ متابعة الزوراء
تويف الحكم الدويل السابق محمود نور الدين، اثر سكتة قلبية مفاجئة.

وتويف الحكم الدويل السـابق محمود نور الدين يف سـاعات متأخرة من ليلة يوم اول امس 
السبت امس بسبب سكتة قلبية.

 تدهورت الحالة الصحية للفقيد محمود نور الدين يف ساعات متأخرة من ليلة اول امس 
السبت، وتم نقله اىل احد مستشفيات محافظة كركوك لكن األطباء لم يلحقوا به.

يذكـر ان نـور الدين مـن حاكم كـرة القدم وقـاد العديـد من املباريـات الدوليـة عربياً 
واسيوياً.

أصفر وأمحر
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فقد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جريمان 
الفرن�ي، األم�ل يف تحقيق رغبت�ه بالعودة إىل 
فريقه السابق برشلونة، خالل فرتة االنتقاالت 

الصيفية الجارية.
وذكرت صحيفة “ماركا” اإلس�بانية، أن نادي 
برش�لونة ال يمل�ك اإلمكانيات املادي�ة الكافية 
إلبرام صفقة نيم�ار، الذي يرتبط بعقد مع بي 

إس جي حتى صيف 2022.

وأضاف�ت أنه أمام العجز امل�ايل، اضطرت إدارة 
البارس�ا إلع�الن موقفها واضحا أمام وس�ائل 
اإلعالم، وفضلت إغ�الق الباب أمام االجتهادات 
الصحفية.وأك�دت أن برش�لونة ال يمكنه ضم 
نيمار هذا الصيف، وكذلك الحال بالنسبة لريال 
مدريد.ولفت�ت إىل أن نيمار بات عىل يقني، بأن 
مس�تقبله يف املوس�م املقبل س�يكون بقميص 
الفريق الباريي، كما أن إدارة النادي الفرني 

ال تنوي بيعه بل تسعى أيضا لتمديد 
تعاقد زميله كيليان مبابي.

وكش�فت “ماركا” أن مل�ف تمديد 
تعاق�دي مبابي ونيمار، من املنتظر 
أن يفتح مجددا عقب مباراة باريس 
س�ان جريمان ض�د أتاالنت�ا، خالل 

أغس�طس/آب املقبل يف دور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا.

“املش�اركة يف كأس العالم هي حلم لكل الع�ب. هدفنا هو الوصول إىل 
كأس العال�م وكل الالعب�ني لديهم حلم تمثيل اإلم�ارات يف النهائيات”، 
كان�ت هذه كلم�ات مهاجم منتخ�ب االمارات عيل مبخ�وت يف مقابلة 
نرشه�ا املوقع االلكرتون�ي لالتحاد الدويل لكرة الق�دم خالل تصفيات 
كأس العالم 2018 يف روسيا.ولكن “األبيض” اإلماراتي فشل يف الوصول 
إىل نهائيات روسيا 2018 وذلك بعد حلوله باملركز الرابع يف الدور الثالث 
م�ن التصفي�ات اآلس�يوية بعدما حصد أرب�ع انتص�ارات فقط يف 10 
مباريات لتضي�ع بذلك فرصة العودة إىل العرس العاملي بعد املش�اركة 
اإلماراتي�ة األوىل والوحيدة يف إيطاليا 1990.وع�ىل الرغم من الحصيلة 
املخّيبة، إال أن املهاجم ذو التاس�عة والعرشين من العمر وضع بصمته 
يف التصفيات اآلس�يوية مس�جالً أربعة أهداف يف الدور الثالث وتس�عة 
يف مجم�ل التصفيات ليكون بذلك ثان�ي أفضل هدايف املنتخب اإلماراتي 
بع�د زميله يف خط الهجوم أحم�د خليل.ومنذ خطواته يف صفوف نادي 
الجزي�رة اإلماراتي، نجح مبخوت يف خطف األنظار بفضل املس�تويات 
املتميزة التي قّدمها مع املنتخبات اإلماراتية املختلفة. ففي 2009، كان 
مبخ�وت جزءاً من املنتخب اإلماراتي الذي ش�ارك يف كأس العالم تحت 
20 عام�اً 2009 يف مرص، قبل أن ُيش�ارك لع�دة دقائق يف آخر مباريات 
اإلم�ارات يف دورة األلع�اب األوليمبي�ة يف لندن 2012.وبع�د غيابه عن 
التسجيل يف البطولتني، حانت لحظة التألق الكبرية ملبخوت وذلك عندما 
تصّدر ترتيب الهدافني يف كأس آسيا 2015 بعدما سّجل خمسة أهداف 
أم�ام كل من قطر والبحرين واليابان والعراق ليقود املنتخب اإلماراتي 
إىل املرك�ز الثالث يف البطولة التي أقيمت يف أس�رتاليا.وبعد عامني، كان 
مبخوت عىل موعد مع مشاركة ُكربى أخرى حيث تألق يف كأس العالم 
لألندي�ة 2017 يف اإلم�ارات م�ع ن�ادي الجزيرة وس�اهم يف وصوله إىل 
ال�دور قب�ل النهائي أمام العمالق األس�باني ريال مدريد بعدما س�ّجل 
ه�دف الف�وز بمواجهة أوراوا ري�د دايموندز الياباني يف ال�دور الثاني.

 2019 آس�يا  كأس  ويف 
واصل مبخوت هوايته 

األه�داف  بتس�جيل 
ش�باك  زار  حي�ث 
وتايالن�د  الهن�د 
ن  س�تا غيز قر و
أن  قبل  وأسرتاليا 
املنتخ�ب  يخ�رج 
م�ن  البطول�ة اإلمارات�ي 
اس�تضافها  ع�ىل أرض�ه من التي 
النهائ�ي  مش�وار قب�ل  لينته�ي 
ترتي�ب مبخ�وت يف املركز  يف  الثان�ي 

برصي�د  خلف الهداف�ني  أه�داف  أربعة 
البطول�ة  القط�ري املع�ز ه�داف 
مش�وار عيل.بعد عامني عىل  نهاي�ة 
اإلماراتي  تصفي�ات املنتخ�ب  يف 
الفذ روسيا 2018، أكمل  املهاج�م 
انته�ى املش�وار م�ن حيث  م�ا 
افتتح  بعدم�ا  ه عليه  صي�د ر

يف  األه�داف  ت م�ن  لتصفيا ا
كأس العالم اآلس�يوية املؤهل�ة إىل 

قلب 2022 يف قطر، بتس�جيله  هدف�ني 
ع�ىل إثرهم�ا املنتخب اإلمارات�ي تخلّفه يف املب�اراة األوىل 
أمام ماليزيا.ويف املباراة الثانية، دخل مبخوت تاريخ كرة 
الق�دم اإلماراتية من أوس�ع أبوابها بعدم�ا تخطى نجم 

املنتخب اإلماراتي الس�ابق عدنان الطلياني، الذي ش�ارك 
يف كأس العال�م 1990 يف إيطاليا، يف ترتيب أفضل الهدافني 
بتسجيله ثالثية أمام املنتخب اإلندونيي يف ثاني مباريات 
املنتخب اإلماراتي يف التصفيات.وعىل الرغم من الخس�ارة 

يف املب�اراة الثالثة يف التصفيات أمام تايالند، إال أن مبخوت واصل 
هوايته املفّضلة بهز الشباك بعدما سّجل هدف التعادل يف الدقائق 

األخرية من الش�وط األول فيما بدا تأثريه واضحاً يف املباراة الرابعة 
أم�ام فيتن�ام التي غاب عنها بداع�ي اإليقاف إثر تراك�م البطاقات 

الصفراء يف التصفيات.وبينما يستعد املنتخب اإلماراتي بقيادة املدرب 
الجدي�د الكولومبي خورخي لويس بينتو من أجل متابعة مش�واره يف 

التصفيات بمواجهة ماليزيا يف أكتوبر/ترشين األول املقبل، س�تتمنى 
جماهري األبيض بأن يواصل عيل مبخوت هوايته ويحمل آمال اإلمارات 

مجدداً للوصول إىل أكرب محفل كروي يف العالم.

أعلنت املنظمة الدولية للنزاهة يف الرياضة “سيغا” عن 
مبادرة جديدة تتمثل يف تدش�ني جوائز س�يغا للنزاهة 
يف الرياضة.وته�دف ه�ذه املبادرة إىل إب�راز الجوانب 
اإليجابية املحققة عىل مس�توى األفراد واملؤسسات 
الرياض�ة. يف  النزاه�ة  مج�ال  يف  وعاملي�اً  إقليمي�اً 

ويس�تهدف الربنامج الجديد كل األفراد واملؤسس�ات 
التي تتقاس�م مع املنظمة الدولية للنزاهة الرؤى 
املتعلق�ة بحوكم�ة الرياض�ة العاملية 
بأع�ىل مقايي�س النزاه�ة حيث 
الدولي�ة  املنظم�ة  س�تقوم 
املس�تقلة واملمولة ذاتياً من 
خ�الل جوائ�ز النزاه�ة يف 
الرياض�ة بتكري�م أولئك 
الذي�ن حقق�وا إنجازات 
مج�ال  يف  اس�تثنائية 
الحوكم�ة والنزاهة يف 
ش�أن  الرياضة.ومن 
“جوائ�ز  مب�ادرة 
يف  للنزاه�ة  س�يغا 
أن  الرياض�ة” 
وت�رية  ترف�ع 
باملعايري  الوعي 
س�ية  لقيا ا
فض�ل  أ و
ت  س�ا ر ملما ا
مج�ال  يف 
كم�ة  لحو ا
ة  ش�يد لر ا
الرياض�ة  يف 
ه�ة  ا لنز ا و
ونزاه�ة  املالي�ة 
املراهنات الرياضية 
القانونية وتطوير الش�باب 
وحماية األطفال والقرص 
يف مج�ال الرياض�ة بما 

يتماىش مع املحاور األساسية والجوهرية ملنظمة سيغا.من جانبه 
ق�ال محمد بن حنزاب نائب رئيس مجل�س إدارة املنظمة الدولية 
للنزاهة يف الرياضة إن إطالق “جوائز س�يغا للنزاهة يف الرياضة” 
تعد خطوة نحو التكامل يف بناء هيكل للنزاهة يف الرياضة العاملية 
لتعزي�ز وحماية النزاهة ومكافحة الفس�اد يف الرياضة من خالل 
وضع معايري س�يغا القياس�ية وإطالق أول تصنيف عاملي لقطاع 
الرياضة وصوال لربنامج جوائز س�يغا للنزاه�ة يف الرياضة وهي 
املبادرة التي من شأنها أن تلقي الضوء عىل املتميزين يف هذا املجال 
سواء من األفراد أو املؤسسات التي تتبنى معايري سيغا القياسية.
وأش�ار بن حنزاب إىل أن سيغا وصلت إىل مرحلة متقدمة يف جهود 
وضع إطار دويل متكامل للنزاهة يف الرياضة مشددا عىل أن حماية 
النزاه�ة يف الرياضة هي أوىل خطوت مكافحة الفس�اد ولهذا كله 
فإن جوائز س�يغا تع�د مبادرة متقدمة ومكمل�ة لخطط املنظمة 
الدولية يف الطريق لبناء اإلطار الكامل للنزاهة يف الرياضة العاملية.
وس�يتعني عىل املرش�حني املؤهلني لني�ل الجائزة الوف�اء بمعايري 
ثابتة وإظهار تأثريه�م وأعمالهم ومبادراتهم يف مجال النزاهة يف 
الرياضة. وس�تجري عملية مراجعة وتقييم طلبات املرشحني من 
قبل هيئة تحكيم مس�تقلة تتألف من ش�خصيات مهنية متنوعة 
س�يتم تعيينه�م من قبل مجلس إدارة س�يغا وس�يتم اإلعالن عن 
ذلك خالل أس�بوع النزاهة يف الرياضة.وسيقام حفل جوائز سيغا 
للنزاهة يف الرياضة يف لش�بونة بالربتغال ي�وم 30 كانون الثاني/

يناير 2021 عش�ية االحتفال بالذكرى الرابعة لتأس�يس املنظمة 
الدولية للنزاهة يف الرياضة )س�يغا( كأول منظمة دولية مستقلة 

وممولة ذاتياً تعني بالنزاهة يف الرياضة.

تح�اىش يوفنت�وس الخس�ارة أم�ام ضيفه 
أتاالنتا يف الرمق األخري، فتعادل معه 2-2 يف 
املرحلة 32 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.

وكان حامل اللقب متجه للخسارة لوال ركلة 
الجزاء التي تحصل عليها الفريق، وس�ددها 
النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو بنجاح 
يف الدقيق�ة 90 بعد ملس�ة يد عىل الكولومبي 
لوي�س مورييل، وكان رونالدو نفس�ه وقع 
ع�ىل اله�دف األول بركل�ة ج�زاء أخ�رى يف 
الدقيق�ة 55.وس�جل ألتاالنت�ا الكولومب�ي 
دوف�ان زابات�ا 16، واألوكروان�ي روس�الن 
مالينوفس�كي 80.وص�ار رصي�د ي�ويف 76 
نقط�ة يف الصدارة، فيما فوت أتاالنتا فرصة 
الحصول عىل املركز الثاني واكتفى بالوصول 

إىل النقطة 67 بفارق نقطة عن التسيو.
ويعيش فري�ق مدينة برغام�و، إحدى أكثر 
امل�دن ت�رراً يف إيطالي�ا بح�االت الوفيات 
من ف�ريوس كورونا املس�تجد، ف�رتة رائعة 
وصلت إىل تحقيقه تس�عة انتصارات توالياً 

يف الدوري قبل لقاء السبت.
لك�ن ه�دف النج�م الربتغ�ايل كريس�تيانو 
رونال�دو يف اللحظات االخرية حرمه تقليص 
الف�ارق إىل س�ت نق�اط م�ع حام�ل اللقب 
ال�ذي أصبح قريباً جداً من تتويجه التاس�ع 
توالياً البتعاده 8 نقاط عن التس�يو وتس�ع 
ع�ن أتاالنتا.وعرب م�درب أتاالنتا جان بيريو 
غاس�برييني عن غضبه لطريقة احتس�اب 
ركالت الج�زاء: “م�اذا يج�ب أن نفع�ل؟ أن 
نقط�ع أيدين�ا؟ ليس�ت ركلة الج�زاء األوىل 
املماثل�ة الت�ي نراها. هذا جنوني، وتفس�ري 
القاع�دة هن�ا ال يش�به أماكن أخ�رى. دول 
أخ�رى ال تمنح ركالت جزاء لحاالت مماثلة. 

لكن حسنا، هذه هي القوانني هنا”.
بدوره، ق�ال قلب دفاع يوفنت�وس ليوناردو 
بونوت�ي: “مواجه�ة أتاالنت�ا صعبة دوما، 
وق�د كرّس�نا أنفس�نا للفريق. ه�ذه نقطة 
بالغ�ة األهمي�ة. حاولنا تحقي�ق الفوز ولم 

نس�تطع، لكن االبتعاد عن التسيو واتاالنتا 
هام جداً”.

وتف�ّرج العبو يوفنتوس، الخارس يف مباراته 
األخرية ام�ام مي�الن 4-2، يف الدقائق األوىل 
ع�ىل خصومهم ينقلون الك�رة، إىل أن افتتح 
الكولومب�ي دوفان زاباتا التس�جيل، عندما 
اجت�اح املنطق�ة مدحرج�اً الع�ب الوس�ط 
األوروغوياني رودريغو بنتانكور بعد تمريرة 
من القائ�د األرجنتيني باباو غوميز، واطلق 
تس�ديدة قوي�ة عجز ع�ن صده�ا البولندي 
فويتش�يخ تشيتش�ني )16(، رافعاً رصيده 

إىل 15 هدفاً.
للمب�اراة  الش�باك  طري�ق  أتاالنت�ا  ووج�د 
العرشي�ن توالي�اً يف الدوري، يف س�ابقة منذ 
موس�م 1956 )23 مب�اراة(، كم�ا أصب�ح 
أول فري�ق من�ذ يوفنتوس يف موس�م 1952 
يص�ل ثالثة من العبيه اىل حاجز 15 هدفاً يف 
موس�م واحد )لويس موريال 17، ويوسيب 
ايليتش�يتش 15(.ح�اول يوفنتوس أن يعود 
عن طريق تسديدة خطرية لألرجنتيني باولو 

ديباال )33(، لكنه لم يقدم الكثري يف الشوط 
األول واكتفى بتأخره بهدف.

نجوم�ه  غاس�برييني  إخ�راج  الفت�ًا  وكان 
الس�لوفيني يوس�يب ايليتش�يتش وزابات�ا 
وغوميز )خاض مباراته ال�300 يف الدوري( 

مبكراً يف الشوط الثاني.
حص�ل يوفنتوس مطل�ع الثاني ع�ىل ركلة 
ج�زاء الرتداد كرة دي رون من يده، ترجمها 
الربتغايل كريس�يتانو رونالدو مسجالً هدف 
التع�ادل ومعيداً فريق�ه إىل مجريات املباراة 
رس�الن  البدي�ل  األوكران�ي  )55(.واق�رتب 
مالينوفس�كي م�ن تس�جيل كرة الحس�م، 
لكنه�ا مرت قريبة م�ن القائم االيرس ملرمى 

يوفنتوس )75(.
ث�م أطل�ق رونال�دو تصويبة قوي�ة ابعدها 

الحارس بيار لويجي غوليني برباعة )76(.
لكن املحاول�ة الثانية ملالينوفس�كي جاءت 
حاسمة وانفجرت يف ش�باك “بيانكونريي” 
م�ن حاف�ة املنطق�ة إىل يس�ار تشيتش�ني 
)80(.ويف وق�ت كان صاح�ب اقوى هجوم 

يف ال�دوري يق�رتب من تحقي�ق الفوز، ملس 
البديل الكولومبي لويس موريال الكرة بيده 
يف م�كان بعيد عن املرمى، ليحتس�ب الحكم 
ركل�ة ج�زاء ثاني�ة ترجمها رونال�دو ايضا 

منقذا فريقه من الخسارة )89(.
وه�ذا اله�دف الثامن والع�رشون لرونالدو، 
افض�ل العب يف العالم خم�س مرات، بفارق 
ه�دف عن متصدر ترتي�ب الهدافني مهاجم 

التسيو تشريو ايموبييل.
الهداي�ا  وتاب�ع التس�يو انهي�اره وتقدي�م 
املستمرة ليوفنتوس املتصدر بخسارة ثالثة 
توالي�اً يف الدوري اإليطايل لك�رة القدم، أمام 
ضيف�ه ساس�وولو 2-1 يف الوق�ت القات�ل 

ضمن املرحلة الثانية والثالثني.
وبعدما اس�تأَنف الدوري بف�ارق نقطة عن 
يوفنتوس حامل اللقب يف آخر ثمانية مواسم 
وبدا كأنه املرش�ح الوحيد النزاله عن عرشه 
لعدم خس�ارته يف 21 مباراة متتالية، سقط 

التسيو أربع مرات يف ست مباريات.
وبع�د الع�ودة م�ن وقف�ة ف�ريوس كورونا 
تل�و  لنكس�ة  التس�يو  تع�رض  املس�تجد، 
األخرى، فخرس أم�ام أتاالنتا القوي قبل أن 
ُيه�زم مرتني متتاليتني أم�ام ميالن وليتي 

املتواضع.
وتضاءلت آمال التسيو باحراز لقبه الثالث يف 

الدوري اإليطايل بعد عامي 1974 و2000.
ورشح املدير الريايض لالتسيو األلباني إيغيل 
تاري قب�ل املباراة الف�رتة القاتمة التي يمر 
بها الفريق “الطريق الوحيد الكتساب الثقة 
هو تحقي�ق الف�وز. لدينا مش�كالت كثرية 
ال أري�د اس�تخدامها الختالق االع�ذار، لكن 
تحدثن�ا مع الفريق يف األيام القليلة املاضية، 
وقد انتقدوا انفسهم أيضاً. يجب أن نعود إىل 

املسار الصحيح”.
وتاب�ع: “عندم�ا تفتق�د 14 العب�اً بس�بب 
االصاب�ات وااليقاف�ات، م�ن املس�تحيل أن 
تعطي بنسبة %100 إذا كنت تلعب مرة كل 

ثالثة أيام. لن نستعملها كاعذار بل كمحفز 
اضايف”.

وش�ّكل الضيوف خطراً عىل مرمى التس�يو 
وس�اهمت تقني�ة الفيدي�و بإلغ�اء ه�دف 
مبك�ر لجاكومو راس�بادوري ال�ذي خاض 
مباراته األساسية األوىل مع ساسوولو ثامن 
الرتتيب )7(، ث�م ارتدت كرة الرصبي فيليب 
ديوريتشيتش من عارضة الحارس االلباني 

توماس سرتاكوشا )12(.
رّد عليه�ا لويس الربتو بك�رة أطاحها فوق 
العارض�ة ع�ىل مقرب�ة م�ن نقط�ة الجزاء 
)11(، لكن يف املحاولة التالية ادرك االسباني 
الش�باك بكرة من منتصف املنطقة إىل يمني 
الحارس )33(، مسجالً هدفه السادس هذا 

املوسم.
وبعدم�ا حرمت�ه تقني�ة الفيديو التس�جيل 
يف الش�وط األول، عادل الش�اب راسبادوري 
)20 عام�ا( عندم�ا واج�ه الح�ارس م�ن 
مس�افة قريبة وس�جل كرة سهلة يف مرمى 

سرتاكوشا )52(.
ح�اول تش�ريو ايموبي�يل متص�در ترتي�ب 
هداف الدوري )29 هدفاً( إيجاد الحلول من 
تسديدة جميلة جانبت القائم األيمن )66(.

وفيم�ا كان�ت املب�اراة تتجه نح�و التعادل، 
سجل ساسوولو الثاني يف الوقت القاتل بعد 
عرضية تابعها ع�ىل مقربة من خط املرمى 
املخ�رم فرانشيس�كو كابوت�و )90+1(، 

ليحقق ساسوولو فوزه الرابع توالياً.
وع�اد روما بفوز س�هل من أرض بريش�يا 
بثالثي�ة نظيف�ة حمل�ت توقي�ع فيديريكو 
فازي�و )49(، الكروات�ي نيك�وال كالينيتش 
)62( والش�اب العائ�د م�ن اصاب�ة نيكولو 
دزانيولو )74(.وبف�وزه الثاني توالياً، ابتعد 
فريق العاصمة مؤقتاً بفارق ثالث نقاط عن 
نابويل الس�ادس الذي استقبل ميالن السابع 
أم�س األحد يف مب�اراة قوية وهام�ة جداً يف 

الرصاع للتأهل اىل الدوري األوروبي.

أح�رز ال�دويل رحيم س�رتلينغ ثالثية ليقود مانشس�رت س�يتي الوصيف 
وحامل لقب املوس�مني املاضيني، إىل فوز كبري عىل مس�تضيفه برايتون 
-5صف�ر، يف إط�ار املرحلة الخامس�ة والثالث�ني من ال�دوري اإلنكليزي 

املمتاز لكرة القدم.
وضم�ن فريق امل�درب اإلس�باني بيب غواردي�وال أن يكون ب�ني األربعة 
األوائ�ل، بانتظار قرار محكم�ة التحكيم الرياضية أمام اس�تئنافه قرار 
إيقافه عن املش�اركة األوروبية ملوس�مني بس�بب مخالفته قواعد اللعب 

املايل النظيف.
وقلص س�يتي الف�ارق مع ليفربول إىل 21 نقط�ة، وابتعد 14 نقطة عن 

جاره مانشسرت يونايتد الخامس الذي لعب مباراة أقل.
وبجان�ب أهداف س�رتلينغ الثالثة )21 و53 و81( رافع�اً رصيده إىل 17 
هدفا، س�جل لس�يتي أيضاً الربازييل غابريال جي�زوس )44( والربتغايل 

برناردو سيلفا )56(.
وبتسجيله “هاتريك” يكون رحيم سرتلينغ أحرز هذا املوسم بشكل عام 
يف كل املس�ابقات 27 هدفاً وهو أكثر عدد من األهداف يس�جلها الجناح 

املتألق يف موسم واحد.
وس�قط تشيلي بعنف أمام مستضيفه ش�يفيلد يونايتد ولقي خسارة 
غري متوقعة بثالثة أهداف دون مقابل، ضمن املرحلة الخامسة والثالثني 

من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وبات تش�يلي مهدداً بعدم التأهل إىل دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، 
إذ بق�ي رصي�ده 60 نقطة يف املركز الثالث لكنه ق�د يرتاجع إىل الخامس 
حيث يكفي ليسرت س�يتي التعادل مع بورنموث لتخطيه أمس األحد، يف 
حني يتعني عىل مانشسرت يونايتد الفوز عىل ضيفه ساوثهامبتون اليوم 

االثنني ليحذو حذو ليسرت.
يف املقاب�ل، ع�زز ش�يفيلد م�ن حظوظه يف مس�ابقة ال�دوري األوروبي 

)يوروبا ليغ(.
وافتتح ش�يفيلد مفاجأة املوس�م وهو الصاعد إىل الدرج�ة املمتازة هذا 
املوسم، التسجيل عندما تابع ديفيد ماكغودريك كرة مرتدة من الحارس 
اإلس�باني كيب�ا اريس�اباالغا واودعه�ا الش�باك )18(، وأض�اف أوليفر 

ماكبورني الهدف الثاني برأسية خاطفة من ركلة ركنية )33(.
وضغط تش�يلي يف الش�وط الثاني يف حني اعتمد شيفيلد عىل الهجمات 
املرتدة، ومن إحداها س�جل ماكغولدريك هدفه الشخيص الثاني والثالث 

لفريقه يف الدقيقة 77 ليقيض عىل آمال تشيلي بالعودة يف املباراة.
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بارما يعلن أول إصابة بكورونا منذ 
استئناف املوسم

دواال لن حتتضن منافسات دوري 
أبطال إفريقيا

اعالم الكرتوني يوفنتوس ينجو من اخلسارة أمام أتاالنتا والتسيو خيسر أمام ساسولو

مانشسرت سييت يدك شباك برايتون وتشيلسي يسقط أمام شيفيلد

أعل�ن ن�ادي بارما أّن أح�د أفراد جه�ازه الفني ثبت�ت إصابته 
بفريوس كورونا املستجد، ليسجل بالتايل أول إصابة ب�”كوفيد-
19” يف ال�دوري اإليطايل لكرة القدم منذ اس�تئناف منافس�اته 
الش�هر املايض.وعاودت “سريي أ” نش�اطها يف حزيران/يونيو 
بع�د تعليقه�ا ألكث�ر من ثالثة أش�هر بس�بب “كوفي�د19-”.

وأك�د الن�ادي يف بي�ان أّن: “هذا الش�خص ال�ذي ال تظهر عليه 
أّي ع�وارض، تّم عزله بش�كل رسيع تماش�ياً م�ع التوجيهات 
الفدرالية والحكومية” للتعامل مع حاالت مماثلة.وأكد بارما أّن 
كل أفراده اآلخرين: “خضعوا لفحوص جاءت نتيجتها س�لبية، 
وبدأوا إجراءآت عزل يف املقر الريايض، س�يواصلون نشاطاتهم 
بشكل طبيعي وسيخضعون ملراقبة دائمة”.ويحتل بارما املركز 
الثان�ي ع�رش يف ترتيب الدوري اإليطايل قبل انطالق منافس�ات 
املرحلة الثانية والثالثني، والتي من املقرر أن اس�تضاف خاللها 

بولونيا أمس األحد.

قال�ت مصادر مطلعة إن مدين�ة دواال الكامريونية لن تحتضن 
مباراتي نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأرجع�ت املص�ادر الس�بب إىل الوضع الصح�ي املرتبط بتطور 
وباء كوفيد19- يف الكامريون.

وكان االتح�اد االفريق�ي لكرة القدم قد أعلن س�ابقاً أنه اختار 
مدينة دواال الكامريونية مرسح�ا لنهائي دوري أبطال أفريقيا 

لكرة القدم.
وكان “كاف” كش�ف ع�ن ثالث دول مرش�حة لتنظي�م املباراة 
النهائية، وهي املغرب وتونس والكامريون، قبل أن يعلن إسناد 

تنظيم املباراة لألخرية.

املنظمة الدولية للنزاهة تعلن عن مبادرة جديدة نيمار يستسلم أمام عجز برشلونة

مبخوت حيمل آمال اإلمارات جمددًا

مفكرة الزوراء
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حنو خطاب إعالمي فلسطيين جذري

نواف الزرو
كاتب فلسطيين

إذا جاز لنا ان نبدأ من الخاتمة فنقول: 
ان كافة املعادالت واملوازين واملعايري 
واملفاهي�م واملصطلحات واالولويات 
انقلبت رأس�ا عىل عقب يف الس�نوات 
ويف  ب�ل  ضمنه�ا،  وم�ن  االخ�رية، 
مقدمتها ما يتعلق بالخطاب االعالمي 
مواجه�ة  يف  العرب�ي  الفلس�طيني 
الصهيون�ي،  االعالم�ي  الخط�اب 
فاملصطلح�ات واالولوي�ات اصبحت 
تتعام�ل اعالميا مع”ارسائيل” كأمر 
واالنفت�اح  التطبي�ع  وم�ع  واق�ع، 
مع”ارسائي�ل” ايض�ا كأم�ر واق�ع 
حت�ى قبل ان “تتن�ازل” عن اي حق 
من الحق�وق الفلس�طينية، وبالتايل 
لعل يف مقدمة ما تحتاجه فلس�طني 
والقضية الفلس�طينية اليوم يف ظل 
الهجوم الكاس�ح ل”صفقة القرن” 
وتداعياته�ا التهويدية ع�ىل الوجود 
والحقوق الوطنية الفلسطينية، هو 
خطاب اعالم�ي جديد يعيد تصحيح 
االولوي�ات  وترتي�ب  املصطلح�ات 
الوطنية الفلس�طينية، لتعود االمور 
واىل  ال�راع،  يف  االول  املرب�ع  اىل 
الش�امل  لل�راع  االعتب�ار  إع�ادة 
الوجودي واالسرتاتيجي مع املرشوع 

الصهيوني واالحتالل.
فالحكاي�ة باالص�ل ليس�ت حكاي�ة 

مفاوضات أو تسوية عرب املفاوضات 
“ان  حكاي�ة  وليس�ت  الثنائي�ة، 
مستقبل القدس يجري االتفاق عليه 
م�ن خ�الل املفاوض�ات، أو حكاي�ة 
“ثق�ة ومصداقية”، فلن تكون هناك 
ال ثق�ة وال مصداقي�ة م�ع املرشوع 
حكاي�ة  ه�ي  الصهيوني…وانم�ا 
احتالل واغتصاب وتهويد ومصادرة 
واختط�اف للوطن والتاريخ والهوية 

والسيادة والحقوق.
وقد ج�اء الوعد-االع�رتاف الرتامبي 
ب”القدس عاصم�ة ارسائيل االبدية 
تمام�ا،  الرمادي�ة  املنطق�ة  ليلغ�ي 
املتعلق�ة  االوه�ام  كل  وليس�قط 
والتعاي�ش  التس�وية  بامكاني�ة 
املطل�وب  وليغ�دو  االحت�الل.  م�ع 
االس�رتاتيجي فلس�طينا وعربيا هو 
العمل الج�اد والحقيقي واملس�ؤول 
م�ن اج�ل تفكي�ك البني�ة التحتي�ة 
لالحت�الل واالره�اب الصهيون�ي يف 
فلسطني…!. وتفكيك البنية التحتية 
اليهودي-االس�تيطاني  لالره�اب 
يعن�ي اوال وقب�ل كل يشء تفكي�ك 
بن�ى االحت�الل برمته�ا بعس�كرها 
يحم�ل  ان  ويعن�ي  ومس�تعمريها، 
االقتالع�ي  الصهيون�ي  االس�تعمار 
عص�اه ويختفي ب�ال رجعة.  ويعني 
يف مقدم�ة م�ا تعني�ه ان يس�تيقظ 
والعال�م  والع�رب  الفلس�طينيون 
ليقولوا معا: كفى لالحتالل واالرهاب 
الصهيون�ي يف فلس�طني…؟!، كفى 
االمريك�ي  والطغي�ان  للغطرس�ة 
املنحاز انحيازا سافرا اىل جانب اكرب 
واخط�ر دول�ة لالره�اب ع�ىل وجه 

الكرة االرضية…؟!
وكفى لالحتالل واالرهاب الصهيوني، 
وكف�ى لالنحي�از االمريكي الس�افر 
ال�ذي يعن�ي عملي�ا العداء الس�افر 

لالمة وللقضية.

ان هذه ال”كفى” تستدعي يف الوقت 
ذات�ه اط�الق رصخ�ة واح�دة قوية 
عىل املس�توى الدويل، كما تس�تدعي 
حال�ة اس�تنفار ونه�وض حقيق�ي 
ش�امل يف مواجهة مرشوع االحتالل 

برمته….؟!
وهذه ال”كف�ى” لالحتالل واالرهاب 
واالبرتهاي�د  املس�لح  والس�طو 
والجرائم اليومية املفتوحة تحتاج اىل 
جبهة اعالمي�ة معنوية حربية قوية 

تسندها..!.
ويف ه�ذا الس�ياق االعالم�ي الحربي 
نس�تحرض عىل سبيل املثال ما كانت 

تفعله املاكينة الصهيونية…!
فق�د وظف�ت الحرك�ة الصهيوني�ة 
س�ابقاً، والدولة الصهيوني�ة الحقاً 
اىل  يس�تند  اعالمي�ا  خطاب�ا  تبن�ت 
أجندة واضح�ة لديهم تعترب الراع 
رصاعا وجوديا وش�امال عىل االرض 
والتاري�خ، ووظف�ت كاف�ة وس�ائل 

وأدوات اإلع�الم املرئي�ة واملس�موعة 
يف  االنتش�ار  واس�عة  واملق�روءة 
خدمة برنامجه�ا وأهدافها، وكونت 
قاموساً خاصاً بها يشتمل عىل كم ال 
حر له من املصطلحات واملفردات 
املوجهة لل�رأي العام العربي، وكذلك 

للرأي العام العاملي.
هيمن�ة  ع�ن  املع�روف  والحدي�ث 
الحرك�ة الصهيوني�ة ع�ىل وس�ائل 
اإلع�الم األمريكي�ة والغربي�ة لي�س 
مه�والً في�ه، فقد ثبت ع�رب مختلف 
محطات ومراح�ل الراعي العربي 
الوس�ائل يف  تل�ك  أن  الصهيون�ي   –
خدم�ة الحرك�ة الصهيوني�ة ودولة 
االحت�الل اإلرسائي�ي، ال ب�ل إن تلك 
ال�دول الغربي�ة هي األخ�رى تبنتت 
الحركة والدول�ة الصهيونية ووفرت 
املناخ�ات والطاقات والوس�ائل  لها 
حربه�ا  يف  لتوظفه�ا  املختلف�ة 

االستعمارية يف فلسطني.

الصهيون�ي  اإلع�الم  مي�ز  وال�ذي 
ع�ىل مدى العق�ود املاضي�ة أنه كان 
مربمج�ًا ومنهجي�اً وموجه�اً للرأي 
الع�ام الغربي عامة ولليهود خاصة، 
والذي ميزه أيضاً أن قاموس�ه طفح 
بكم هائل من املصطلحات واملفردات 
العنري�ة التحريضية التش�ويهية 
ض�د الفلس�طينيني والع�رب، الت�ي 
تص�ور اإلنس�ان العرب�ي ع�ىل أن�ه 
حيوان أو وحش أو دموي أو إرهابي 
أو متخلف أو بدائي أو عدواني أو أنه 
ال يصلح إال للعمل األسود وال يصلح 
إال أن يبق�ى حطاب�اً وس�قاءاً.. وأن 
جنس�ه دون الجن�س اليه�ودي وأن 
دمه أرخ�ص من ال�دم اليهودي وأن 

اليهودي بألف   عربي… الخ.
 ومن ضمن الوس�ائل واملصطلحات 
الت�ي اس�تخدمها وما ي�زال اإلعالم 
الصهيون�ي عىل س�بيل املثال وليس 
الحر: الحرب النفسية، اإلشاعات، 

تعظيم ق�درات الجي�ش اإلرسائيي، 
تهويل الخس�ائر لدى العدو ، تشويه 
وتزيي�ف الوقائ�ع واألح�داث وغ�ري 

ذلك.
الرئيس�ية م�ن وراء  األه�داف  أم�ا 
ذل�ك فه�ي:  تحويل الح�ق إىل باطل 
والباط�ل إىل ح�ق، بمعن�ى تروي�ج 
وتسويق الدولة الصهيونية وروايتها 
اليه�ودي”  “الش�عب  أن  باعتب�ار 
صاح�ب الحق التاريخ�ي يف “األرض 
املوع�ودة” ،وتصوير العرب أصحاب 
الحق املرشوع يف فلس�طني عىل أنهم 
إرهابيون ووحوش يعتزمون افرتاس 

“دولة إرسائيل” والقضاء عليها.
وم�ن أهدافه�م أيضاً تحش�يد الرأي 
العام األمريك�ي والغربي إىل جانبهم 
يف مواجهة “العدوانية العربية” وقد 
حققوا يف هذا الصدد نجاحات كبرية 
ملموسة يف ظل غياب اإلعالم العربي 
املمنه�ج.وال نغف�ل هن�ا الحقيق�ة 
الس�اطعة “أن الحرك�ة الصهيونية 
قص�ة  اس�تثمرتا  إرسائي�ل  ودول�ة 
الكارثة أو املحرقة –الهولوكوس�ت-
اليهودية اس�تثماراً مذهالً مس�تمراً 
منذ أكثر من خمس�ة وسبعني عاما 
من الزم�ن، وال يزال هذا االس�تثمار 
جاري�اً بق�وة هائل�ة وم�ردوده عىل 
الدول�ة اإلرسائيلي�ة كب�ري وش�امل 
واقتص�ادي  ومعن�وي  إعالم�ي 

وعسكري… إلخ.
وكانت قصة الهولوكوست من أخطر 
الوس�ائل الت�ي اس�تثمرتها الحركة 
والدول�ة اإلرسائيلي�ة يف تجنيد الرأي 
الع�ام الغرب�ي من جه�ة، ويف دفعه 
التخ�اذ مواق�ف معادي�ة للقضاي�ا 

العربية من جهة ثانية.
إىل جانب جملة أخ�رى من املفردات 
األقل أهمية، التي يستخدمها اإلعالم 
الصهيوني يف تسويق وتكريس أكذوبة 

الصهيوني�ة،  واملس�وغات  املزاع�م 
غ�ري أن ه�ذا الخط�اب رسع�ان ما 
انفض�ح أمره، وانكش�فت حقيقته، 
الخبيثة من  الصهيوني�ة  واأله�داف 
ورائ�ه، وكان ذل�ك حينما كرش قادة 
االحتالل اإلرسائيي عن أنيابهم وعن 
لغتهم وعن مصطلحاتهم الحقيقية 
خ�الل الح�روب واالعت�داءات الت�ي 
ش�نها االحت�الل عىل الفلس�طينيني 
والتي ظهر فيه�ا الخطاب اإلعالمي 
الس�يايس الصهيوني بوجهه البشع 
بال رتوش بوصفه خطاب الدم والنار 
والحرق والدمار بكل ما ينطوي عىل 

ذلك من تداعيات كارثية .
ويف ض�وء كل هذه املعطيات املتعلقة 
الس�يايس  االعالم�ي  بالخط�اب 
الصهيوني التضليي، ويف مقابل  كل 
هذا االس�تثمار الصهيوني لوس�ائل 
االع�الم وأدوات االتص�ال والتواصل  
الرواية واملزاعم الصهيونية،  لصالح 
نفتق�د  وعربي�ا  فلس�طينيا  فانن�ا 
عمليا اىل خطة اعالمية اس�رتاتيجية 
منهجية واضح�ة االهداف والغايات 
الصهيون�ي  االع�الم  مواجه�ة  يف 
والغرب�ي املتصه�ني، ونق�رتح هن�ا 
بالحاح كبريعىل االقل ان يتم تشكيل 
فريق او اكثر من نخبة من االعالميني 
والكت�اب لالتفاق عىل اس�رتاتيجية 
اعالمي�ة موح�دة  تعي�د االم�ور اىل 
بداياته�ا وتعي�د االعتب�ار  لل�راع 
وينفذونه�ا  يحملونه�ا  الش�امل، 
يف مواجه�ة ه�ذا الهج�وم االعالمي 
التحرييض التشويهي الصهيوني….
كم�ا علين�ا ان نوث�ق ونثب�ت ان كل 
االعالمية  واالولوي�ات  املصطلح�ات 
يج�ب اعادة ترتيبه�ا وصياغتها بما 
يت�الءم تمام�ا م�ع اع�ادة االعتبار 
للراع الشامل  يف مواجهة املرشوع 

الصهيوني…..؟!
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لندن/بي. بي. سي:
نرشت صحيف�ة االندبندنت مقاال 
افتتاحي�ا تن�دد فيه باعتق�ال أحد 
مراسليها يف الواليات املتحدة أثناء 
تغطيته الحتجاجات حركة الدفاع 

عن حقوق السود.
عملي�ة  إن  االندبندن�ت  وتق�ول 
االعتق�ال مث�رية للقل�ق ليس ألن 
أن�درو بنكوم صحفي كان يمارس 
الدس�تور  م�ن  املضم�ون  عمل�ه 
بطريقة سلمية، وإنما ألنه يسلط 
الض�وء ع�ىل ممارس�ات الرشطة 
غري اإلنس�انية يف مدين�ة أمريكية 

متوسطة الحجم.
مل�ا  تع�رض  بنك�وم  أن  وتضي�ف 
يتعرض له الكثري م�ن األمريكيني 
وهو دليل عىل ثقافة سائدة وسط 
أن  والغري�ب  الرشط�ة.  أجه�زة 
محاولة منع الصحفي من تغطية 
األح�داث أدى إىل تغطي�ة أكثر قوة 

وإيضاحا.
ومن بني هذه الجوانب التي كشفها 
اعتق�ال الصحفي هو عدم اكثراث 
املعتقلني  الرشطة بسالمة وصحة 
يف بالد الحرية مثل الواليات املتحدة. 
للتعس�ف  يتعرضون  فاملعتقل�ون 
يتمتع�ون  ال  كأنه�م  والتهدي�د، 

بحقوق اإلنسان، التي ينص عليها 
الدستور األمريكي.

باإلره�اب  املتهم�ون  فحت�ى 
وبارون�ات املخ�درات له�م حقوق 
أساس�ية يف الدس�تور األمريك�ي، 
ولك�ن الذين كان�وا م�ع بنكوم يف 
عربة الرشطة ويف زنزانات السجن 
املكتظة كلهم محتجون سلميون، 
أغلبهم س�جلت عليه�م مخالفات 

بسيطة.
ولم يكن بنكوم الوحيد الذي ش�عر 
بالخ�وف عندم�ا تع�رض لإلهانة 

والتحقري والس�خرية عندما احتج 
ع�ىل اعتقاله. وتعرض أش�خاص 
إلطالق نار وقتل آخرون يف املنطقة 
التي كان فيها أندرو. ولكن اعتقال 
صحف�ي في�ه تج�اوز م�ن قب�ل 
الرشطة. وهو مؤرش عىل مش�كلة 

أكرب.
فعندما ت�زج بعدد كبري من الناس 
يف غرف�ة دون حم�ام يف زمن وباء 
كوفيد 19 مثلما حدث بنكوم، فإن 
هذا الس�لوك يوحي بعدم االكرتاث 

بحياة بعض الناس.

عدن/متابعة الزوراء:
طالبت مظاه�رة نظمها صحفيون 
ام�س  اول  يمني�ون،  وناش�طون 
السبت، باإلفراج الفوري عن املصور 
الصحايف، عبدالله عوض بكري، واثنني 
من زمالئه، املعتقلني منذ أس�ابيع يف 
سجون االس�تخبارات العسكرية يف 
محافظة حرضموت، رشقي اليمن.

وأكد املتظاه�رون، يف بيان، رفضهم 
املمارس�ات القمعي�ة والرتهيب ضد 
الصحفيني، يف املحافظ�ة، والتعامل 
خارج إطار القانون والدستور تجاه 
وس�ائل اإلعالم، ونظ�م الصحفيون 
والناشطون، بمعية أهايل املعتقلني، 
أم�ام دي�وان املحافظة،  التظاه�رة 

وسط انتشار أمني وعسكري.
واعتقل�ت ق�وات عس�كرية املصور 
الصحف�ي عبدالل�ه ع�وض بكري، يف 
27 ماي�و/ أي�ار امل�ايض، ع�ىل ذمة 
التحقيق، من دون أن تبدي السلطات 
يف املحافظ�ة أية أس�باب تقف وراء 
اعتقاله أو حتى توجيه أي تهمة له، 
كما اعتقل�ت رفاقه أحم�د اليزيدي 
غ�ري  ألس�باب  باعافي�ة،  وفهم�ي 

معلومة، حسب البيان.
وطالب، بيان املتظاهرين، السلطات 
التوضي�ح لل�رأي العام ع�ن قضية 
البي�ان  وأض�اف  املجهول�ة،  بك�ري 

“خمسون يوماً مضت، ونحن نتابع 
بأسف وقلق ش�ديدين ما يجري مع 
بك�ري ورفاقه، الذين اعتقلوا وس�ط 
ظروف غامضة، ويف سجون خارجة 
عن القانون، ليبقوا مجهويل املصري، 
محرومني من أدنى حقوق الس�جني 
الت�ي كفلها القان�ون أال وهي زيارة 
األه�ل، وتوكيل مح�اٍم يدافع عنهم، 
وقبل ذلك تقديمه�م للقضاء ليقول 

كلمته الفصل”.
واعترب البي�ان هذا االعتق�ال إخفاًء 
قرسي�ًا مخالف�اً للقوان�ني واملواثيق 
الدولي�ة، وانتهاكاً صارخ�اً لحقوق 
اإلنس�ان، مع�رباً ع�ن إدانت�ه له�ذه 
املس�ؤولة،  غ�ري  “املمارس�ات 

واملتعارضة مع منطق وروح العدالة، 
بحق الصحفيني واملدنيني وترهيبهم 
العس�كرية  االس�تخبارات  بعص�ا 
من جان�ب، ومن جانب آخر إنش�اء 
غرفة للرصد لتتبع وتعقب ما يكتبه 
الصحفيون والناشطون وقادة الرأي 

ومالحقتهم”.
وأعل�ن املتظاه�رون ع�ن اس�تمرار 
التصعيد ب�كل وس�ائل التعبري التي 
صانها القانون، “فإما إثبات للتهمة 
باألدل�ة الجائزة رشعاً وقانوناً، وإما 

إفراج بقوة القانون”.
وخالل األيام املاضية، ساءت الحالة 
الصحية لعبد الله بكري ونقل إىل أحد 

املستشفيات لتلقي العالج.

بريوت/ االناضول:
 أحال�ت النياب�ة العام�ة يف بريوت، 
إىل  نيش�ان،  اللبنان�ي،  اإلعالم�ي 

املحاكمة بتهمة اإلساءة إىل تركيا.
وقال�ت الوكال�ة الوطني�ة لإلع�الم 
اللبناني�ة إن�ه “بن�اء ع�ىل اإلخبار 
املقدم للنيابة العامة بحق اإلعالمي 
نيشان، تمت إحالته للمحاكمة أمام 

غرف�ة املطبوع�ات يف ب�ريوت”.
م�ن  الثام�ن  النياب�ة  وح�ددت 
أكتوبر/ترشي�ن أول املقب�ل موعدا 
لب�دء محاكمة نيش�ان ال�ذي يعود 
ألصول أرمنية، بحس�ب وكالة أنباء 

األناضول الرتكية.
وكان نيشان وصف الرئيس الرتكي، 
رجب طي�ب أردوغان، ب�”العثماني 
حلق�ات  إح�دى  خ�الل  الخبي�ث” 
برنامج�ه “أن�ا هيك” ال�ذي يقدمه 
اللبنانية،  “الجدي�د”  عىل فضائي�ة 
منتقدا بش�دة املجازر واملذابح التي 
ارتكبه�ا العثمانيون بح�ق طائفة 

األرمن.
وج�اءت تريحات نيش�ان خالل 
الحلق�ة ردا عىل رس�الة تلقاها من 
أح�د متابع�ي برنامج�ه تهاجم�ه 
وتصف�ه بالالج�ئ يف لبن�ان لك�ون 
أصوله أرمينية، مما أغضبه ودفعه 

للهجوم عىل تركيا.
وكانت الخارجي�ة اللبنانية، أعلنت 
يف 12 يوني�و/ حزيران، أنها وجهت 
اللبناني�ة  اإلع�الم  وزارة  إىل  كتاب�ا 
التخاذ قرارا مناس�با بش�أن إساءة 

لرتكي�ا ورئيس�ها خ�الل برنام�ج 
تلفزيوني.

وأص�درت الخارجي�ة اللبناني�ة بيانا 
بشأن القضية جاء فيه: “األمني العام 
لوزارة الخارجية هاني شميطي وجه 
إىل وزارة اإلعالم مذك�رة احتجاج من 
الس�فارة الرتكي�ة يف ب�ريوت ع�ىل ما 
تضمن�ه الربنامج من “إس�اءة” ضد 

تركيا”.
وق�ال بيان الخارجي�ة اللبنانية، إن 
الس�لطات الرتكي�ة أدانت م�ا جاء 
ب�”تدخ�ل  وطالب�ت  الحلق�ة،  يف 
الس�لطات املختصة لضمان احرتام 
األصول عىل منصات وسائل اإلعالم 

اللبنانية، وال س�يما كرام�ة الدولة 
الرتكية ممثلة برئيسها”.

وحدث�ت “اإلس�اءة” أثن�اء مقابلة 
أجراه�ا اإلعالم�ي اللبناني نيش�ان 
ديرهاروتيوني�ان، قب�ل اي�ام، عىل 
قناة “الجدي�د” اللبنانية مع الوزير 
الس�ابق ورئي�س ح�زب “التوحيد 

العربي” وئام وهاب.
وبعد ق�رار إحالت�ه للمحاكمة، تلقى 
نيش�ان دعم�ا م�ن جان�ب ع�دد من 
أصدقائ�ه الفنانني واإلعالميني، منهم 

بوال يعقوبيان وكارول سماحة.
وكان نيشان هاجم، الجمعة املايض، 
توقي�ع الرئيس الرتكي، رجب طيب 

أردوغان، مرس�وما بتحويل متحف 
“آي�ا صوفي�ا” إىل مس�جد، وفتحه 

أمام املصلني يوم 24 يوليو الحايل.
وغ�رد ع�رب حس�ابه ع�ىل موق�ع 
“توي�رت”: “كما اس�َتْنَكرُْت تحويل 
إىل  وقرطب�ة  إش�بيلية  َمْس�ِجدَْي 
كنائس، اليوم َصْوتي ُيعاِنُق ماليني 
تحوي�ل  الت�ي تس�تنكر  األص�وات 
كاتدرائية #ايا_صوفيا إىل مس�جد. 
االعت�داء ع�ىل ُمَقّدس�ات املس�اجد 

والكنائس ُمدان.
وتاب�ع: “تحويل كنيس�ة آي�ا صوفيا 
اىل مس�جد ل�ن يجعل من�ك #خليفة_

للمؤمنني. #عن_َجّد_خبيث”.

 القاهرة /متابعة الزوراء:
ألق�ت أجهزة األم�ن املرية 
القبض ع�ىل محمد هاش�م، 
صاحب دار مريي�ت للطباعة 
والن�رش، ع�ىل خلفي�ة البالغ 
آالء  الش�اعرة  م�ن  املق�دم 
ح�ررت  والت�ى  حس�انني 
لس�نة   2079 رق�م  مح�رض 
2020عابدي�ن والت�ى تتهمه 

بالتحرش وهتك عرضها.
وكان قس�م رشط�ة عابدين 
تلق�ى بالغ�ات بقي�ام محمد 
هاش�م، بالتح�رش بعدد من 
الفتي�ات، وع�ىل الف�ور، ت�م 
العام�ة،  النياب�ة  اس�تئذان 
وتحري�ر  علي�ه،  والقب�ض 

محرض بالواقعة .
كانت الش�اعرة آالء حس�نني 
الحائزة عىل جائزة اليونسكو 
لشعر الفصحى عام 2015،قد 
كتب�ت بحس�ابها ع�ىل تويرت  

منذ عدة أيام تقول  :
“مس�اء الخري، امبارح كتبت 

واقع�ة  ع�ن  فيس�بوك  ع�ىل 
تح�رش حصل�ت يل يف 2019 
م�ن محم�د هاش�م  صاحب 
دار مريي�ت ، وم�ن  بعده�ا 
بدأت ش�هادات س�تات تانية 
تظهر بتحكي عن تحرش�ات 
مماثل�ة م�ن محمد هاش�م ، 
دي  ش�هادتي وشهادة سيدة 
أخرى ، وس�يتم التواصل مع 
الجمي�ع التخ�اذ اإلج�راءات 

القانونية الالزمة” .
وأضاف�ت آالء: “س�نة 2019 
رح�ت أول م�رة ل�دار مرييت 
بدع�وة م�ن أح�د األصدقاء، 
كان وق�ت مع�رض الكت�اب 
احتف�ال يف مريي�ت  وعمل�وا 
20س�نة  م�رور  بمناس�بة 
عليه�ا، ت�م تقديم�ي ملعظم 
الن�اس وتعرفت ع�ىل محمد 

هاشم«.
وتابعت:»رح�ب ب�ي هاش�م 
خاص�ة وأن الجمي�ع يحتفي 
به وبعدها بيومني عديت عىل 

مرييت أجيب كتب، وكان فيه 
يف الدار ش�خص من العاملني 
فيه�ا باإلضاف�ة إىل هاش�م.

طبًع�ا رح�ب بيا وق�ايل الزم 
ترشبي حاج�ة وقعدنا نتكلم 
وكانت اح�دى بناته نايمة يف 
نف�س األوض�ة ال�ي قاعدين 
ندخ�ل  تع�ايل  ق�ايل  فيه�ا، 
األوض�ة التاني�ة عش�ان م�ا 
نزعجه�اش«.: »أن�ا طبعا ما 
خطرش عىل بايل إن الشخص 
دا قل�ت تمام ن�دردش خمس 
دقايق وبعدي�ن أجيب الكتب 
ال�ي عايزاها وأم�ي وبدون 
أي مقدمات هجم عليا محمد 
هاش�م وبدأ يمس�ك جسمي 
ويبوس فّيا بالغصب وتسمرت 
ت�رف  دا  ألن  مكان�ي  يف 
غري متوق�ع بامل�رة نظرا ألن 
صورته يف بايل كانت كويس�ة 
من كالم االصدقاء املشرتكني 
وألنه ح�د عجوز يعني وأنا يف 
سن بنته وكنت بتعامل معاه 

ع�ىل ه�ذا األس�اس وألن بينا 
اصدقاء مش�رتكني كتري وألن 
بنته الي أنا أصغر منها نايمة 
يف األوض�ة املج�اورة حاولت 
ابعده عن�ي لكنه فضل يقويل 
استني شوية واستمر وطبعا 
بطيئ�ة  كان�ت  أفع�ايل  ردود 
يف  لكن�ي  الصدم�ة  بحك�م 
النهاية بعدته عني ومش�يت 
رجعت�ش  وم�ا  امل�كان  م�ن 

تاني.” .
ع�رشات  تضامن�ت   وق�د 
الس�يدات والفتي�ات م�ع ما 
كتبت�ه آالء، واصف�ني إياه�ا 

بالشجاعة.
ع�ىل الجانب اآلخر اس�تغرب 
آخ�رون الواقعة، الس�يما أن 
هاش�م مع�روف بأن�ه ممن 
دعم�وا بش�دة ث�ورة يناي�ر، 

وكان مكتبه  قبلة للثوار.

االندبندنت: ال متسوا حرية الصحافة

احتجاجات يف اليمن للمطالبة باإلفراج
 عن مصور صحفي وزميليه

إحالة اإلعالمي اللبناني نيشان للمحاكمة بتهمة اإلساءة لرتكيا

القبض على الناشر املصري حممد هاشم



من خ�ال مقدمت�ي يتضح ل�ك اخي 
له�ذا  ال�زوراء  ضيف�ة  ان  الق�اريء 
االسب�وع ه�ي مصمم�ة ازي�اء فمن 
هي ؟وكي�ف تعلمت وصارت مصممة 
لازياء اوىل يف دائرة السينماواملرسح؟

انه�ا املصمم�ة إخاص ص�دام فاها 
ع�ى  ضيف�ة  اخ�اص  ب�ك  وسه�ا 

الزوراء.
-اها وسه�ا بك وبال�زوراء الجريدة 

االوىل يف تاريخ الصحافة العراقية .
-ب�دا نود من�ك تعريف نفس�ك لقرائنا 

الكرام .

ش�نشل  ص�دام  اخ�اص  -اسم�ي 
العزاوي.

بكلوري�وس ادارة اعمال , دبلوم معهد 
اللغ�ات , دبل�وم إع�داد قي�ادات املرأة 

العربية .
-اختصاصك االسايس ؟

-التخصص تصميم وتنفيذ االزياء .
-لكي نتعرف عى بداياتك مع التصميم 
والخياطة ال بد ان نمر منخال العائلة 

فحدثينا عن النشأة ودور العائلة ؟
-عشت يف بيئة عراقية محافظة , كان 

لدي حب وشغف يف تصميم االزياء .
وعيت ع�ى والدتي ك�ان لديها ماكنة 

خياط�ة وكان�ت تخي�ط لن�ا املاب�س 
وفسات�ن  امل�دريس  وال�زي  البيتي�ة 
املناسبات وكن�ت اعشق الجلوس عى 

ماكنة الخياطة .
-وله�ذا نمت لديك هواية الخياطة اوال 

صح ؟
-يف البداي�ة كانت هوايات�ي الرياضية 
وأعش�ق ألع�اب ك�رة التن�س والسلة 
والطائرة وكرة اليد وحقيقة من خال 
ذلك الشغ�ف بالرياضة فق�د مارست 
الدراس�ة  مراح�ل  يف  كث�را  وتدرب�ت 
واستطعت ان امث�ل العراق يف منتخب 

الناشئن .
وخياط�ة  مصمم�ة  رصت  -وكي�ف 

ازياء؟
-ك�ان التصمي�م ك�ان ي�رسي ب�كل 
تفاصي�ل حيات�ي من�ذ الطفولة كنت 
اخت�ار يل وإلخوان�ي حت�ى االكرب مني 

موديات وأنفذها خياطة بنفيس .
اىل  خياط�ة  م�ن  تط�ورت  -وكي�ف 

مصممة ؟
-تعلم�ت التصمي�م متاث�رة بوالدت�ي 
وفطري�ا ونم�ت امكانيات�ي و وع�ي 
باملودي�ل واللون من خ�ال ممارستي 
ملهنة التصميم والخياطة وانا اعتقد ان 
املوهبة وصقله�ا بالتجربة واملمارسة 

اعى من التخصص
الن االبداع مسالة ذاتية .

-ومن كان يشجعك ؟
-امي كان لها الدور االول يف تشجيعي 
واخواتي كذل�ك العجابهم بما أصممه 

وانفذه

-اول تصميم لك ؟
-ك�ان اول تصميم يل صدرية مدرسية 
يل يف الص�ف االول متوس�ط بحي�ث لم 

يصدق احد انا من نفذه .
-ملاذا احببت التصميم ؟

-أحبب�ت التصميم الن�ه كان يل مصدر 
للعمل وقري�ب من نفيس وكذلك ولعي 

باأللوان واألقمشة .
-حدثينا عن بداياتك مع التصميم؟

بع�د  وتصميم�ا  اخ�ر  بع�د  -يوم�ا 
تصميم رصت اش�عر اني ق�ادرة عى 
ان اظه�ر اعم�ايل لاخري�ن ففي عام 
اختي�ار  مسابق�ة  يف  ١٩٩٧اش�ركت 
افضل مصمم ازياء يف العراق فاحرزت 
ال�ذي  واعتم�د مودي�ي  االول  املرك�ز 

صممته من دار ازياء كويتية .
-وكيف بدأت سمعتك وانتشارك؟

-ك�ان ل�دي ورش�ة خياط�ة فعمل�ت 
ازياءا للمرسح لطلبة أكاديمية الفنون 
الجميل�ة وكذلك ازياء لدائ�رة السينما 

واملرسح وكان ذلك يف عام١٩٩٨

-كيف بدات عاقاتك مع دائرة السينما 
واملرسح ؟

-ويف عام٢٠٠٣دعتن�ي دائرة السينما 
واملرسح للعمل معه�ا ضمن كوادرها 

فرحبت بالفكرة وعملت معهم .
-ما هي اول دائرة عملت بها ؟

-اول دائ�رة كانت السينما واملرسح ثم 
قناة العراقية وقن�اة السومرية وقناة 

الحرة 
-اول عمل فني مع الفرق الفنية؟

-عمل�ت م�ع درام�ا قن�اة البغدادي�ة 
بعمل امطار النار للمخرج املبدع عزام 

صالح .
-كي�ف ت�م قبول�ك للعم�ل م�ع دائرة 

السينما واملرسح ؟
-ت�م اختباري عند التق�دم للعمل ألني 

كنت اعمل ازياء للمرسح قبل
ان أكون موظفة .

-هل تتذكرين اول عمل قمت به لدائرة 
السينما ؟

قم�ت  لدائرت�ي  رسم�ي  عم�ل  -اول 
بتصميمه وتنفيذه مرسحية )الهزار(

للمخ�رج املرحوم خض�ر الساري ثم 
مرسحية)متوالي�ة األموات ( للمخرج 
ن�زار الن�ارصي ك�ان وقته�ا تحضر 

ملهرجان املونو دراما آنذاك .

نتائ�ج مشاركت�ك يف  -وم�اذا كان�ت 
مهرجان املونو دراما ؟

-حص�دت يف املهرج�ان جائ�زة افضل 
زي .

-- وماذا بعد ذلك ؟
-توال�ت االعمال عيَّ الن�ي اعمل وفق 
مخيلة واسعة ومتجددة وابتكر املوديل 
انا انفرد عن املصممن اني أنفذ أعمايل 
بنفيس ال أستع�ن بخياطن واألفكار 
تأتين�ي بع�د ق�رأت الن�ص املرسحي 
او السيناري�و التلفزيون�ي وللسينم�ا 

كذلك.
-هل تتذكرين عدد مشاركاتك ؟

-اش�ركت بالكث�ر م�ن املهرجان�ات 
املحلية والعربية والعاملية

صممت ونفذت ازياء ملحمة )كلكامش 
(للمخرج فتحي زين العابدين

ومرسحية)الحف�رة( للمخرج املغرب 

راجي عبد الله
للمخ�رج  ومرسحية)ساعاتالصف�ر( 

املغرب حازم كمال الدين
مس جوليا لراسم منصور
الخادم األخرس رواء جواد

كلكامش للمخرج قاسم السومري
مملكة النحل /مرسح الطفل للمخرج 

خضر الساري
االصدق�اء /مرسح طفل/ املخرج عي 

حميد
)العرس الوحيش (تأليف فاح شاكر

اخراج الدكتور احمد حسن موىس
مرسحية الحقل ملحمد كاظم

فيف�ي وفاق�ي وسي�د املن�زل اخ�راج 
د.جبار جودي

الدكت�ور احمد حسن  )فوبيا(اخ�راج 
موىس

والكثر من االعمال املرسحيةاليسعني 
ذكرها والكثر من املسلسات واألفام

-هل اقمت معارض خاصة بك ؟ 
-أقم�ت عرض�ن لألزي�اء ..االول عى 

خدائق برج بغداد. يف ١٩٩٧
والع�رض الثان�ي اقمت�ه ع�ى عبارة 
السام�ة يف نه�ر دجل�ة ب٢٠٠٢حيث 
كن�ت اول من يقيم ع�رض ازياء عائم 
يف دجل�ة الخ�ر م�ن جه�ة كورنيش 

االعظمية .
-باسم جريدة ال�زوراء الغراء نشكرك 
ي�ا اخت اخاص متمن�ن لك املزيد من 

العطاء والتطور .
-شكرا لكم ولجريدتكم الرائعة .

 

تاثرت بوالدتي اخلياطة وصرت اعشق اجللوس وراء املاكنة

املصممة اخالص صدام شنشل تروي لـ”الزوراء” كيف اصبحت مصممة لالزياء

ذاكرة
www.alzawraapaper.com9

من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

عملت مع دراما قناة البغدادية بعمل امطار النار للمخرج املبدع عزام صاحل

اول عمل قمت بتصميمه )اهلزار( للمخرج املرحوم خضري الساري

اختلف عن املصممني الني أنفذ أعمالي بنفسي ال أستعني خبياطني

صممت ونفذت ازياء ملحمة )كلكامش (للمخرج فتحي زين العابدين

•التصمي�م كحرفة يُولد مع االنسان منذ يومه االول عي 
االرض، ولهذا قيل ان اول ما صممه االنسان هو املابس، 
فالتصمي�م ه�و استخدام الخام�ات املوج�ودة حوله يف 
الطبيعة، وتحويلها ألداة او منتج، ولو تابعنا تاريخ نشوء االنسان 
لوجدن�ا ان اول ما صممه االنسان كانت مابسه التي تحميه من 

عوامل البيئة حوله، وتواري عورته.
اما التصمي�م كعلم، فلم ينشأ اال حديثا م�ع ظهور مدارس الباو 
ه�اوس واالرت نوفي�و، والت�ي اتجه بع�ض فنانيه�ا ايل العمل يف 
“املصان�ع” التي ظهرت يف هذه الف�رة، مثا لتصميم املطبوعات 
واالقمش�ة، وبالتايل كان عى هؤالء الفنان�ن استخدام مهاراتهم 

الفني�ة للتصمي�م، وقتها ل�م يكن هن�اك علم التصمي�م كما هو 
موج�ود األن، مثلهم يف ذلك مث�ل مصممي العمارة ففي اول االمر 
ك�ان املعماري�ن فنانن، وبم�رور الوقت تبلورت عل�وم العمارة، 
واصبح العمل يف مجال تصميم العمارة ال يمكن بدون االملام بهذا 

العلم. 
االمر نفسه يتكرر مع تصميم االزياء، وتصميم االزياء له مرجعية 
فني�ة تظهر بصمته�ا بشكل واضح عي االزي�اء، اال انه يف الوقت 
الحايل فإن تصميم االزياء اصبح علما مستقا له اصوله وطرقه، 
اال ان ه�ذا العل�م يتميز قليا عن علوم التصمي�م االخري، ومازل 

وسيظل للفن اثر كبر عليه.

حوار  – مجال الشرقي

مقاهي العراق اليوم امتداد للماضي
رغ�م ع�وادي الزمان يبق�ى البغدادي 
محب�ا للجل�وس يف املقاه�ي وخاصة 
كبار السن , هي اماكن للراحةوقضاء 
وه�ي  الجميل�ة  واملواعي�د  الوق�ت 
باالحادي�ث  واالستئن�اس  الذكري�ات 

وحتى متابعة اخبار الناس واملحلة 
لق�د اش�تهر الع�راق بكث�رة مقاهيه 
وخاناته العامرة، وق�د وصفت بغداد 
وامل�دن العراقية األخ�رى قديما بأنها 
أكث�ر م�دن العال�م يف ع�دد املقاه�ي 
بالقي�اس إىل عدد سكانه�ا، فقد كان 
ذلك املكان دوم�ا مصدر جذب لألدباء 

واملثقفن.
تعت�رب املقاهي من أه�م األماكن التي 
تح�وي ب�ن كراسيه�ا املتناقض�ات، 
فم�ن االختاف�ات األدبية وص�وال إىل 
السياسي�ة منه�ا والرياضي�ة، وحتى 
الذي�ن  املتقاعدي�ن م�ن الوظيف�ة – 
يفضلون التواجد قرب أماكن عملهم، 
حت�ى أن يف الفلكل�ور الشعبي تجري 
الطرائف ح�ول املتقاعدين وخصوصا 
من الرشط�ة الذين يفضلون الجلوس 
يف املقهى املقابل ملركز رشطة املدينة.

كل واح�د من ه�ؤالء وجد ل�ه ركنا يف 
املقهى، فكم استمعت جدران املقاهي 

إىل كلم�ات الب�وح واله�م ومق�ررات 
االجتماع�ات الرسي�ة. فل�كل صن�ف 
يف املجتم�ع مقه�ى خاص ب�ه، يمثله 

ويعكس توجهاته.
ففي السابق كانت الكرايس املصنوعة 
من “جريد النخيل” تحتضن جوانبها، 
أما طريقة إعداد املرشوبات الساخنة 
فتكون من عى “منقل�ة الفحم”، أما 
اآلن فاستبدلت الك�رايس “الجريدية” 

بك�رايس الباستي�ك أو الحديد وأدخل 
غاز الطبخ .

عراقيون يدخنون النرجيلة ويرشبون 
لعام�ة  بغدادي�ة  مقه�ى  يف  الش�اي 

الناس 
أم�ا يف السابق فقد ش�هدت بغداد بن 
حاراته�ا الكث�ر من املقاه�ي األدبية 
ويف البرصة كان�ت الكثر من املقاهي 
البرصي�ة عامرة بالحضور من ش�تى 

االعم�ار وك�ان أهمها: مقه�ى البدر 
الذي يقع بالقرب م�ن تمثال الشاعر 
السي�اب حاليا، وال�ذي أسسه مهدي 
سليم البدر يف عام ١٩45 وموقعه كان 
معانقا ضفاف ش�ط العرب. ويعتربه 
األدب�اء م�ن أه�م مقاه�ي الب�رصة 
الخمسين�ات  مرحل�ة  يف  الثقافي�ة 
والستين�ات ألن جمي�ع رواده كان�وا 
م�ن األدب�اء واملثقفن، مث�ل الشاعر 
ب�در ش�اكر السياب وسع�دي يوسف 
ومحم�ود الربيك�ان والقاصن مهدي 
عي�ى الصقر ومحمود عب�د الوهاب 
وامل�ؤرخ حامد الب�ازي والدكتور عبد 
الهادي محبوبة رئيس جامعة البرصة 
وزوج الشاع�رة نازك املائكة وأسماء 

كثرة كانت من رواده.
مقاه�ي الي�وم تختلف عن تل�ك التي 
كان�ت باألمس. لكّن بع�ض العراقين 
يفّضلون تل�ك القديمة الت�ي ما زالت 

تنشط يف الباد.
بغ�داد يف مقه�ى “رض�ا  اىل  وع�ودة 
علوان” يف بغداد، يجتمع األصدقاء من 
مختل�ف الفئات، وبينه�م صحافيون 
وأدب�اء. وه�ؤالء يفّضل�ون اللق�اء يف 
ذل�ك املقه�ى الذي اش�تهر أخ�راً، يف 

العاصم�ة العراقية، نظ�راً إىل الحداثة 
التي يعتمدها يف أسلوب عمله.

الت�ي  األماك�ن  يفّضل�ون  املثّقف�ون 
توّف�ر لهم ج�واً ثقافي�اً يتبادلون فيه 
معلوماتهم ويطرح�ون فيه أفكارهم 
ويناقش�ون قضاي�ا األدب والفن وما 
ي�دور يف الوسط الثق�ايف املحي وكذلك 
العرب�ي والعامل�ي”. واملثقف البغدادي  
ي�رى بالت�ايل مقه�ى “رض�ا علوان” 
متنفس�اً جاذباً للمثقف�ن، مثلما هو 
مقه�ى “قهوة وكتاب” ال�ذي يوّفر يف 
داخل�ه مكتب�ة مل�ن يرغ�ب يف القراءة 
وعق�د لقاءات ون�دوات وح�وارات يف 
املثقف�ن  مختلفة.وبع�ض  مج�االت 
يشرون إىل أّنه “عى الرغم من الرغبة 
يف اللق�اء يف مثل ه�ذه املقاهي، فإّننا 
أيضاً ال نستغني عن اللقاء يف مقاهي 
تراثي�ة قديم�ة، خصوص�اً تل�ك التي 
ُتَعّد ملتق�ى للمثقفن. يف تلك املقاهي 
تاري�خ ثري، فهي كان�ت ملتقى كبار 
األدب�اء والصحافين وق�ادة املجتمع 
الذي�ن له�م أثره�م امله�م يف مجاالت 
مختلف�ة يف الباد. لذلك نعتز كثراً بها 

عى الرغم من بساطتها”.
امل�دن  يف  القديم�ة  املقاه�ي  وتنت�رش 

العراقي�ة، خصوص�اً العاصم�ة بغداد، 
وه�ي امللتق�ى املفّضل للرج�ال وكبار 
السّن وتقّدم له�م املرشوبات الساخنة 
والباردة عى حّد سواء كذلك النارجيلة 
)الشيشة(. وهي توّفر ملرتاديها فسحة 
ملمارس�ة ألع�اب مختلف�ة م�ن قبي�ل 
الدومين�و وطاول�ة الزه�ر والشطرنج 
والورق )الش�ّدة(. وتل�ك املقاهي التي 
تن�رش غالب�اً يف األحي�اء الشعبية، تبّث 
األغان�ي الراثية التي يط�رب لها كبار 
السّن. ولعّل أش�هرها يف بغ�داد تقع يف 
ش�ارع الرش�يد، وه�و أقدم ش�ارع يف 
العاصمة وكان ملتقى وطريقاً يسلكه 
كبار قادة الب�اد ومثقفوها. ومن أبرز 
تل�ك املقاه�ي الت�ي تت�وّزع يف الشارع 
املذكور ويف أحي�اء قديمة أخرى، نذكر 
مقهى “أم كلثوم” ومقهى “الزهاوي” 
ومقهى “الربملان” ومقهى “الشابندر” 
ومقه�ى  عجم�ي”  “حس�ن  ومقه�ى 

الربازيلية.
ارتياده�م  سب�ب  بعضه�م  ويعي�د 
املقاهي القديمة إىل أّنها “ماذ للفقراء 
والعاطل�ن م�ن العمل”، فه�ي تقّدم 
مرشوباتها بأسعار زهيدة جداً تناسب 
هؤالء، فضاً عن أّنها تتعامل بالدَّين، 

ب�ل وُتسق�ط الديون يف أحي�ان كثرة 
عن معوزين يعجزون عن سدادها .يف 
تسعينيات القرن املايض، راحت بعض 
املقاهي تسع�ى إىل استقطاب الشباب 
من خال توفر طاوالت بلياردو، األمر 
الذي يجعلها تض�ّج بأصوات مرتاديها 
الشب�اب وكرات البلياردو. وهذا صخب 
يكرهه كبار الس�ّن. لكّن التغير األكرب 
شهدته بغداد بعد الغزو األمركي للباد 
يف ع�ام ٢٠٠٣، إذ ب�دأت ُتفَت�ح مق�اه 
أُنِفق�ت مبال�غ طائلة ع�ى تجهيزها، 
وتق�ّدم الكي�ك واملرطب�ات والعصائ�ر 
بطريق�ة جذابة، وتعتم�د يف صناعتها 
عى متخصص�ن. وتل�ك املقاهي التي 
نجدها يف املناط�ق األكثر رقياً، تأتي إىل 
جانب فروع مق�اه عاملية التي نجدها 
كذلك يف املجمعات التجارية الكربى ويف 
أحياء راقية م�ن قبيل املنصور وزيونة 

والكرادة.
واملقاهي الحديثة تحت مسّمى “كويف 
ش�وب” مستم�رة يف االنتش�ار، وهي 
توّفر ملرتاديه�ا خدمات عّدة. ُيذكر أّن 
ثّمة نساء ش�ابات يعمل�َن يف بعضها، 
وهذا كرس آخر لتقالي�د املقاهي التي 

يعمل فيها الرجال حرصاً.

حصدت جائزة افضل زي مبهرجان مونو دراما

اول تصميم لي كانت صدرييت املدرسية يف الصف االول متوسط 
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كث�راً م�ا يحت�ار اآلب�اء واألّمهات 
يف طريق�ة عق�اب أطفاله�م ع�ى 
يرتكبونه�ا  خاطئ�ة  سلوكي�اٍت 
بعضه�م  يلج�أ  وق�د  باستم�رار، 
بال�رب  أطفاله�م  تعني�ف  إىل 
وال�راخ  والتجري�ح  بالشت�م  أو 
عليه�م بص�وٍت ع�اٍل ظاّن�ن بأّن 
هذه الطريقة ه�ي األقدر عى ردع 
أطفالهم عّم�ا يرتكبونه من أفعاٍل 

مزعجة داخل املنزل.
أثبت�ت دراس�ات علم النف�س بأّن 
توبيخ األطفال باستمرار وبخاّصة 
أم�ام أصدقائه�م، وكذل�ك العقاب 
الجس�دي من أفشل ط�رق الرتبية 
األرسي�ة؛ إذ إّنه�ا ت�ؤّدي إىل أرضار 
نفسية كبرة ع�ى الطفل، وتبقى 
ترافقه إىل أن يكرب؛ فهذه األساليب 
التقليدّي�ة يف الرتبي�ة تضع�ف من 
ثق�ة الطفل بنفس�ه، وتولّد الحقد 
والكراهية لآلباء، كما تعزز السلوك 
العدواني لدى الطفل يف تعامله مع 

اآلخرين مستقبالً.
يف ه�ذا املقال نقدم لِك عزيزتي األم 
طرق وخطوات العقاب الصحيحة، 

وهي:
- من ال�روري أن تخربي الطفل 
بتوقعات�ك وبم�ا كن�ت تنتظري�ن 
من�ه م�ن أفعال جي�دة قب�ل البدء 
بمعاقبته. لتتأكدي م�ن أنه مدرك 

تماماً لعواقب ترفه.
فع�ي سبيل املث�ال وعندم�ا يقوم 
الطفل بالرس�م عى الجدارن عليك 
أن ترشحي له بأن هذا ترف غر 
مقبول وبأسب�اب رفضك لترفه 

ومنعه عن�ه. وبأن علي�ه أن يقوم 
بتنظيف كل ما قام بكتابته.

- تجنب�ي تماماً استخ�دام العنف 
فذل�ك  الطف�ل  لرتبي�ة  كطريق�ة 
العن�ف  ينته�ج  الطف�ل  سيجع�ل 
منهجاً للتعامل م�ع اآلخرين وهذا 

أمر غر محبب.
- يمكن�ك اتباع ط�رق عقاب مفيد 
وذا نتائج مضمون�ة وليس له آثار 
سلبي�ة ع�ى ش�خصية ونفسي�ة 
يف  والوق�وف  كاإلهم�ال  الطف�ل، 
زاوية العقاب التي قد تكون إحدى 
زوايا املنزل. مع إهماله ملدة ال تزيد 

عن عرش دقائق.
- ال تلجئ�ي للعق�اب كح�ل رئييس 
لحل املشاكل التي يقوم بها الطفل 
فذل�ك سيول�د لدي�ه ش�عوراً بعدم 
الثق�ة وسيهدم جسور املحبة بينه 
وب�ن األه�ل وسيزيد م�ن السلوك 

العدواني لديه.
- الحل األفض�ل واألمثل هو وضع 
قواعد مح�ددة للعائلة وتوضيحها 
لألفراد جميعاً من�ذ الصغر. وبذلك 
سينش�أ األطف�ال بش�كل طبيعي 
يستطيع�ون التميي�ز ب�ن الخطأ 

والصواب.
- حرمان الطفل من الخروج للعب 
مع أصدقائه املعتادين، أو منعه من 
مشاهدة أفالم الكرتون التي يحّبها 
ويتابعها يومياً، أو إلغاء نزهة آخر 

األسبوع التي اعتاد عليها .
- يج�ب أن يك�ون العق�اب قصر 
الفرتة حتى ال يتسّبب بعقد نفسية 

لدى الطفل .

يف مرحل�ة ما من العالق�ة، تشعران 
مع�اً بالراح�ة، وه�ذا أم�ر عظي�م، 
لكن ه�ذا الشع�ور املري�ح يجب أن 
يالزمه مجهود حتى ال تفقد العالقة 
بريقه�ا وتصبح روتينية. لذا، إليِك 6 
عالمات تدّل عى أن عالقتك أصبحت 

روتينية..
-1 لديكما نفس املحادثة يومياً

امله�م أن تس�أيل زوج�ك ع�ن  م�ن 
أساسي�ات يوم�ه، لك�ن ال يجب أن 
يقتر حديثكما ع�ى األساسيات، 
عليكم�ا تخصي�ص وق�ت لالهتمام 
اآلخ�ر،  منكم�ا  كل  باكتش�اف 
واالكتشاف لن يحدث بدون أحاديث 

عميقة بينكما.
-2 عالقة حميمة ثابتة

للعالق�ة الحميم�ة أش�كال كث�رة، 
والثبات عى وضع وحيد ونظام ممّل 
ال يتغ�رّ يجعله�ا رتيب�ة وروتينية، 
ابحث�ي ع�ن التغي�ر وال تخيش من 

التجربة.
-3 ال جدال وال خالفات

الخالفات بن الزوج�ن أمر صحي، 
فهي دلي�ل عى أن الطرف�ن ما زاال 
يبحثان عن طرق للتوافق، أما اختفاء 

الجدل والنقاش، فيعني أنهما رصفا 
النظر عن محاوالت إصالح العالقة، 

وأن الالمباالة أصبحت هي املسيطرة 
عى العالقة.

-4 تفعالن نفس اليشء يف العطلة
إن ك�ان للعط�الت روت�ن ثاب�ت ال 
يتغر، فه�ذا دليل عى أنكما فقدتما 
الق�درة ع�ى تنفي�ذ أفك�ار جدي�دة 
مع�اً، وهذا األم�ر بحاج�ة إىل تغير 
مفاج�ئ ع�رب التخطي�ط ألنشط�ة 
مختلفة تماماً وجديدة يف كل عطلة، 
فاملغام�رات تضفي ج�واً من اإلثارة 

عى عالقتكما.
-5 االعتماد عى اآلخر

التع�اون ب�ن الزوجن أم�ر صحي، 
وعندم�ا يعتمد أحدهما عى اآلخر يف 
أمر م�ا يجب أن يحصل ع�ى الدعم 
املطل�وب، لك�ن االعتم�اد املستم�ر 
عى الط�رف اآلخر أم�ر غر صحي، 
ويساعد ع�ى تسلّل املل�ل إىل الحياة 
الزوجية، ل�ذا عليكم�ا الحفاظ عى 
قدر م�ن االستقاللية، واالعتماد عى 

النفس. 

10واحة
5 عالمات تدّل على أن عالقتك تعاني من الروتني

حنو مستقبل افضل...هلملها
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هناك العديد من اللوائح الصارمة 
بشأن املواد املسموح باستخدامها 
يف املنظف�ات وم�واد الغس�ل، غر 
أن هناك بع�ض املنتجات تتضمن 
مكونات خطرة قد تتسبب يف تهيج 
الب�رشة أو الجهاز التنفيس، ولكن 
من األم�ور الجي�دة للمستهلك أن 
ه�ذه املواد يج�ب أن تكون مميزة 
بوض�وح بواسطة رم�وز الخطر 

الحمراء.
غر أن األمر ليس بهذه البساطة؛ 
نظ�را ألن لي�س كل منت�ج ممي�ز 
بعالم�ة الخط�ر يعت�رب خط�را يف 
االستخ�دام املعن�ي، ع�الوة ع�ى 
أن اإلرش�ادات ال تك�ون سهلة أو 

مفهومة يف بعض األحيان.
ما العالمات املوجودة؟

يعد رس�م املثل�ث وبداخله عالمة 
تعجب )!( أكثر الرموز التحذيرية 
ش�يوعا عى املنظف�ات ومنتجات 
الغسل، وغالبا م�ا يحذر املرء من 
خط�ر تهي�ج الب�رشة والعين�ن. 
م�ن  جالس�ل،  برن�د  وأوض�ح 
الرابطة األملانية لصناعة املنظفات 
ومنتج�ات العناي�ة بالجس�م، أنه 
يمكن العث�ور عى رموز تحذيرية 
مث�ل رمز الجمجم�ة والعظمتن، 
ال�ذي يش�ر إىل السمي�ة الح�ادة 
أو رم�ز اللهب فوق دائ�رة، والذي 
يش�ر إىل تأث�ر الحرائ�ق بحسب 

مانقلت وكالة األنباء األملانية.
ومع بعض املنتجات يمكن العثور 
عى عالم�ة تحذيري�ة تتضمن يد 
يت�م عليه�ا سك�ب يشء عليه�ا، 
وع�ادة ما يظه�ر ه�ذا الرمز مع 

منظفات املرحاض مثال؛ نظرا ألن 
مثل ه�ذه املنظف�ات تحتوي عى 

مواد كاوية.
وعادة ما يتم اإلش�ارة إىل املخاطر 
الشديدة بكلمة )خطر( واملخاطر 
األق�ل خط�ورة بكلم�ة )تنبي�ه(، 
وتعترب هذه اإلرش�ادات جزءا من 
العالم�ات التحذيري�ة، ودائم�ا ما 
تظهر اإلشارة األكثر خطورة عى 

منتجات العناية والتنظيف.
م�ا املنتجات التي يتم عليها وضع 

الرموز التحذيرية؟
أوضح برن�د جالسل أن العالمات 
املنتج�ات  إىل  تش�ر  التحذيري�ة 
املرك�زة وليس إىل تركيز املنظفات 
أثن�اء االستعم�ال، وغالب�ا ما يتم 
استعم�ال ملليم�رتات قليل�ة من 
م�واد التنظيف عى دل�و من املاء، 
ولذلك ف�إن املواد الكاوية ال تكون 

خطرة أو كاوية يف هذه الحالة.
ما األم�ور الواج�ب مراعاتها عند 

االستخدام؟

تنص�ح سوزان�ا فويل�ك، خب�رة 
املخاط�ر م�ن حركة املن�زل اآلمن 
األملانية، ب�رورة ارتداء قفازات 
املنتجات،  مطاطية عند استعمال 
الت�ي تحتوي عى مكونات كاوية، 
امل�واد  ه�ذه  مالمس�ة  لتجن�ب 

للبرشة.
غ�ر أن برند جالسل أش�ار إىل أن 
العالمات التحذيرية تكون مضللة 
يف بعض األحيان؛ حيث تظهر عى 
الصوفية  املالب�س  منتجات غسل 
والخفيف�ة عى الب�رشة تحذيرات 
بشأن التأث�رات الكاوي�ة، ولذلك 
فإنه املفيد للغاية قراءة النصوص 
املطبوع�ة بخط صغ�ر وطريقة 
املدون�ة ع�ى عبوات  االستعم�ال 

التغليف.
كيفي�ة التعام�ل عن�د استعم�ال 

املنظفات بطريقة خاطئة
أشارت مجموعة العمل االتحادية 
“من أجل املزيد من أمان األطفال” 
الت�ي  امللون�ة،  الزجاج�ات  أن  إىل 

تغ�ري  املنظف�ات  ع�ى  تحت�وي 
وق�د  خاص�ة،  بصف�ة  األطف�ال 
يلعبون بها أو يرشون بها بعضهم 
البع�ض، وه�و م�ا ق�د ي�ؤدي إىل 
وصول املنظفات إىل العينن أو قد 
يرشبونه�ا يف بعض األحيان، وهنا 
يج�ب عى اآلب�اء التح�ي بالهدوء 

من أجل طمأنة الطفل.
ويف حال تن�اول الطفل للمنظفات 
م�ن  الكث�ر  ي�رشب  أن  فيج�ب 
املاء ب�دون حم�ض الكربونيك أو 
الشاي، ويمك�ن استعمال الفحم 
الطبي املتوافر يف الصيدليات لربط 
السموم ومنع امتصاصها يف الدم، 
وعن�د مالمس�ة املنظف�ات للعن 
فيج�ب ش�طفها بم�اء ج�ار ملدة 

عرش دقائق عى األقل.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، يتع�ن ع�ى 
اآلب�اء االتص�ال بمرك�ز الطوارئ 
مرك�ز  أو  بالسم�وم  الخ�اص 
واتب�اع  السم�وم  معلوم�ات 
تعليم�ات املختص�ن، وإذا تطلب 
األم�ر استش�ارة الطبي�ب فيجب 
اصطحاب العبوة األصلية للمنتج، 
الذي تم تناوله، كي يتمكن األطباء 
م�ن تحديد امل�واد السامة وتقييم 

املخاطر بشكل أفضل.
ويف ح�ال ظه�ور أع�راض ته�دد 
الحي�اة مثل اضطراب�ات التنفس 
أو فق�دان الوعي املفاجئ، فعندئذ 
يج�ب االتص�ال بالط�وارئ ع�ى 
الف�ور، وكثرا ما تح�دث حوادث 
بسب�ب املنظفات وم�واد الغسل، 
ولكنه�ا تكون بسيط�ة وال ينجم 

عنها أرضار خطرة.

 تشته�ر القط�ط بكونه�ا م�ن 
الكائنات التي يوجد لديها فضول 
وش�غف باملراقبة واملتابعة، وهو 
ما يمكن لكثرين مالحظته خالل 
مطاردته�ا مث�ال أح�د الف�ران، 
حيث تظل يف حالة ترقب بانتظار 
اكتشاف أو تحديد الطريقة التي 

يمكن أن تهاجم بها فريستها.
لديه�ا  القط�ط  أن  ومع�روف 
سلوكي�ات أخرى تتسم بقدر من 
الغم�وض بالنسب�ة للبرش. ومن 
املعروف أيض�ا أن بعض القطط 
يك�ون  يك�اد  بش�كل  تت�رف 
جنوني بع�د استخ�دام صناديق 
القمام�ة الخاص�ة به�ا، حي�ث 
تشع�ر ببهجة عقب انتهائها من 

عملية إخراج الرباز.
وربما لم ُتج�َر كثر من األبحاث 
ح�ول حقيقة تل�ك السمات التي 
السيم�ا  القط�ط،  به�ا  تتمي�ز 
مسأل�ة الفض�ول، وربم�ا يبادر 
بع�ض الباحث�ن خ�الل الف�رتة 
املقبل�ة بإج�راء م�ا يل�زم م�ن 
بح�وث الستكش�اف املزي�د م�ن 
القطط،  بعالم  الخاص�ة  األرسار 

سلوكياتها وترفاتها.

وهن�اك كذلك سل�وك آخر يصدر 
ع�ن القط�ط وع�ادة م�ا يكون 
سببا يف إرباك البرش، ففي بعض 
األحي�ان، نفاج�أ ب�أن قط�ا م�ا 
يح�دق فينا بش�كل عجيب وغر 
مربر، ما يجعلنا نتساءل عن رس 
قيامه به�ذا الت�رف، وما يزيد 
من اندهاش�نا هو استم�راره يف 

ذلك.
وهن�اك ع�دة نظري�ات مختلفة 

الظاه�رة، فتق�ول  تل�ك  تف�ر 
م�اري  البيطري�ة،  الطبيب�ة 
غولدش�تاين، إنه�ا ع�ى األرجح 
ظاه�رة غ�ر ض�ارة، ب�ل يمكن 
تفسره�ا ع�ى أنها ص�ورة من 
ص�ور االعتناء واالهتم�ام، فهذا 
اإلح�داق يف النظ�ر تعبر دال عى 

قوة العالقة.
وهن�اك نظري�ة أخ�رى تتح�دث 
ع�ن داف�ع دني�وي ل�دى القطط 

وراء تحديقه�ا ع�ى ه�ذا النحو 
يف الب�رش، حيث تك�ون نظراتها 
للب�رش بهذا الشكل لرغبتها يف أن 

يمدوها بطعام.
كم�ا أن هناك من يقولون إن هذا 
التحديق قد يكون حركة تحفظية 
من عصور ما قبل التدجن، حن 
كان يتعن ع�ى القطط أن تنتبه 
باستم�رار لبيئته�ا لكي تصطاد 

وال يتم اصطيادها.

كل يوم معلومةتدبري منزلي

ملاذا حتدق فيك قطتك؟ما معنى رموز التحذير على املنظفات؟

كثر منا ال يفكر يف صحة املرارة، لكن هذا 
العضو عى شكل كمثرى بالقرب من الكبد 
يؤدي وظيفة جمع وتخزين الصفراء، هذا 
هو السائل الذي يساعد الجسم عى هضم 

الدهون.
تص�اب  ق�د  األحي�ان،  بع�ض  يف  ولك�ن 
بالحص�وات املرارية، التي يمكن أن تسبب 
ع�دم الراحة، واألعراض ه�ي ألم يف البطن 
واالنتفاخ، والغثيان والقيء، ولكن يف بعض 
األحيان، قد يت�م الخلط بن هذه األعراض 
ومش�اكل املع�دة األخرى.، وق�د تحتاج يف 

بعض األحيان إىل جراحة إذا اشتدت.
يعد النظام الغذائي غر الصحي هو سبب 
آخ�ر إلصابتك بحصوات امل�رارة، لذلك فإن 
هذه األطعم�ة يجب عليك تجنبها للحفاظ 

عى صحة مرارتك.
الكربوهيدرات

يج�ب تجنب اإلكث�ار من بع�ض األطعمة 
األخ�رى  والكربوهي�درات  السك�ر  مث�ل 
للمساع�دة يف حماي�ة امل�رارة، ألنه�ا غر 

صحية وتستغرق وقًتا أطول للهضم.
األطعمة املقلية

غني�ة بالدهون املتحول�ة، التي قد تتسبب 
يف تكوين حص�وات عى املرارة، لذلك يجب 

تجنبها تماما.
األطعمة املصنعة

هي غ�ر صحية وتحتوي ع�ى الكثر من 
الصوديوم والدهون املشبعة.

اللحوم الحمراء
صعب�ة الهضم، ل�ذا تجن�ب تناولها بكثرة 

من أجل أن تكون املرارة سليمة.
منتجات األلبان كامل الدسم

ه�ذه املنتج�ات مليئ�ة بالده�ون وتسبب 
تكوي�ن  إىل  قب�ل تص�ل  للم�رارة  أزم�ات 
عص�ارات، لذل�ك علي�ك تن�اول منتج�ات 

األلبان قليلة الدسم.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

مخسة أطعمة تسبب حصوات املرارة.. جتنبها

سلوكيات

7  خطوات لعقاب األطفال
 دون ضرب!

املكونات:
• نصف كيلوغرام من ورق العنب

• كوبان من األرز امل�ري املغسول جيداً 
واملصّفى من املاء

• 6 حبات من البصل املفروم فرماً ناعماً
• كوب من البقدونس املفروم فرماً ناعماً

• حّبت�ان من الفليفلة الحم�راء املفرومة 
فرماً ناعماً

• ربع كوب من النعناع األخر املفروم
• حب�ة م�ن الفليفلة الخ�راء املفرومة 

فرماً ناعماً
• ملعقة صغرة من القهوة الرتكية

• 7 حبات من البن�دورة املقطعة مربعات 
صغرة

• 3 مالعق كبرة من دبس الفليفلة
• كوبان من زيت الزيتون

• ملح حسب الرغبة

• نصف كوب من دبس الرمان
• طماط�م مقطع�ة إىل حلق�ات ونعن�اع 

أخر لتوزيعها يف أسفل القدر
مكونات املرقة:

• ليرتان من املاء
• 2.5 ملعقة صغرة ملح

• ربع كوب من دبس الرمان
• ربع كوب من رب البندورة

• نصف كوب من زيت الزيتون
• ملعقة صغرة من حامض الليمون

 طريقة التحضر:
العي�دان  بانت�زاع  العن�ب  أوراق  ُتح�ر 

الخراء منها.
توضع يف ماء مغي ملدة 5 إىل 8 دقائق ومن 

ثم تغسل باملاء البارد.
يوض�ع زيت الزيتون يف قدر عى النار ثم 
يشّوح البصل مع رشة ملح حتى يذبل. 

يض�اف الفلفل األحم�ر واألخر الحلو 
ويقلّ�ب مل�دة 3 دقائ�ق، ثم يض�اف إليه 

األرز.
الفليفل�ة،  دب�س  الطماط�م،  تض�اف   
دبس الرم�ان، والقهوة الرتكي�ة وُتقلّب 

املكونات جميعاً.
يعّدل طعم امللح والحامض حسب الرغبة 
وُي�رتك حتى ي�ربد، ثم ُيض�اف البقدونس 

املفروم، والنعناع األخر.
ُتفرد ورقة العنب، الجهة الخشنة لألعى 
والجهة الناعمة لألسفل. توضع ملعقة 
صغرة من الحشوة ع�ى الورقة بشكل 
أسطوان�ي ث�م ُتلَ�ف لتصبح عى ش�كل 

إصبع.
توضع حّبات البطاطا والبندورة املقطعة 
إىل رشائ�ح والنعناع يف ق�اع القدر ومن ثم 
ُيصّف ورق العنب فوقها عى شكل دائري، 

ويوضع طبق فوقها لتثبت يف مكانها.
ُيمزج مرق الطبخ جيداً، وهو مكّون من 
امل�اء وزيت الزيتون، دبس الرمان وامللح 
وحامض الليمون، وُيصب يف القدر حتى 
يغم�ر ورق العن�ب، وي�رتك القلي�ل من 

املرق جانباً.
يوض�ع القدر عى ن�ار متوسطة لدرجة 

الغلي�ان ث�م تخّف�ض الح�رارة وُيطهى 
ملدة ساعتن ونص�ف تقريباً مع مراعاة 
االنتباه لكمية امل�رق، فإذا نقص معدله 
ُيض�اف القليل من�ه. عندما ينضج ورق 
العن�ب، ُيرتك يف املرق حتى ي�ربد تماماً، 
وم�ن ث�م ُيصّف�ى وينقل اىل طب�ق آخر 

ويصبح جاهزاً للتقديم.

ورق عنب على الطريقة السورية
املطبخ

 أش�ار بحث جديد قدمته جمعية القل�ب األمريكية إىل أن الشابات أكثر 
عرضة لإلصابة بأمراض القلب التاجي ومن ثم الوفاة مقارنة بالشباب 

يف الفئة العمرية ذاتها.
وأوضح�ت الدراسة الت�ي أجريت يف جامع�ة إيموري البحثي�ة بأتالنتا 
األمريكية أن النساء اللواتي يتعرضن لإلجهاد وتغرات يف العاطفة أكثر 
عرض�ة النخف�اض معدل تدفق أو ض�خ الدم يف القل�ب بمعدل 3 مرات 
مقارنة بالرجال يف السن ذاته.وش�ملت الدراسة نحو 534 مريض قلب 
تاجي يف وضع مستقر من الرجال والنساء، وخضعوا الختبارات اجهاد 
عقي ومواقف ضغط متعددة، تبن أن اللواتي تراوحت أعمارهم ما بن 
55 عاماً وأقل تعرضن النخفاض يف معدل ضخ الدم إىل القلب ب�3 مرات، 
بينما النساء اللواتي بلغت أعمارهن بن 56 و64 عاماً انخفض الخطر 

وأصبح الضعف فقط، مقارنة بالرجال يف املرحلة العمرية ذاتها.

دراسات حديثة

ضغط العمل ُيضعف قلب املرأة مقارنة بالرجل
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ه�ل تترصف�ن ىف حيات�ك اليومية 
عم�رك  م�ع  تتناس�ب  بطريق�ة 
الحقيقى؟ تعرىف عىل ذلك أكثر من 

خالل هذا االختبار.
1. عندم�ا يح�دث ل�ِك أم�راً م�ا، 

فلسفت�ك األساسي�ة تك�ون:
a. داين تدان

b. سوف أتعلم من هذه التجربة
c. إنه القدر؛ يجب أن أمر باألوقات 

الحلوة واملرة عىل حد سواء
2. عندم�ا تكونن طريحة الفراش 

بسبب دور برد، أنت تفضلن:
a. أن يعتن�ى ب�ك الن�اس بش�كل 

كامل
b. أن ترتكى وحدك

c. أن يأت�وك بكت�ب وعصري، ولكن 
يرتكوكى بعدها لتتوىل أمرك

3. عندم�ا يع�رض فيلم م�ن أفالم 
املراهق�ن ىف السينما، من املحتمل 

أن:
a. تتمنن أن ال يعرض لوقت طويل 

ىف السينما املجاورة لك
b. تذهب�ن ملشاهدت�ه إذا ل�م يكن 

هناك فيلم آخر معروض
يذه�ب  م�ن  أول  تكون�ن   .c

ملشاهدته 
4. عندم�ا تكون�ن غاضب�ة، م�ن 

املحتمل أن:
a. أن تع�رى ع�ن األسب�اب وراء 

غضبك
وتكبت�ن  بعم�ق  تتنفس�ن   .b

إنفعاالتك
ه�ى  ه�ذه   - غضب�ك  تنفث�ن   .c

الطريقة الوحيدة 
5. قبل إتخاذ قرار مهم ىف حياتك:

إختيارات�ك  a. تفكري�ن بش�دة ىف 
األخرى املتاحة

برسع�ة  ق�رارك  تتخذي�ن   .b
وتتمسكن به

c. تفكري�ن ملي�اً، حت�ى تأخذي�ن 
القرار بأقل إحساس بالندم ممكن 
6. إذا ُوِهبتى قدراً معقوالً من املال 
)لنقل أنه يساوى راتبك الشهرى(، 

ماذا ستفعلن به:
a. تدخرينه

b. ترصفي�ه ىف ش�ئ ال تحتاجي�ه 
ولكن�ك أردتي�ه م�ن ف�رتة
c. تشرتين شئ عمىل 

7. لق�د خططتى لعطل�ة أحالمك، 

لكنها عىل بعد شهر من اآلن:
الغام�ر  بالحم�اس  تشعري�ن   .a
لدرجة أن الوقت املتبقى يمر ببطئ 

وملل
b. تقض�ن وقت�ك ىف أحالم اليقظة 

بهذه العطلة
c. تضعى عالمة ع�ىل اليوم املحدد 
ىف النتيج�ة، ولكنك تعيشن حياتك 

طبيعية بعدها
8. هل يداهمك الوقت دائماً بسبب 

التباطئ وتضييع الوقت؟
a. أحياناً
ً b. نادرا
c. عادًة

9. ه�ل عدلتى عن عالق�ة مع أحد 
بسبب خوفك من الرفض؟

a. ال
b. ىف بعض األحيان

c. عادًة
10. صديقة تجرح شعورك، ف:

a. تمررى بع�ض الساعات قبل أن 
تتحدثى عن املوضوع

b. تقول�ن له�ا ىف الت�و واللحظ�ة
c. ممكن أال تتكلمن عن املوضوع 

ً أبدا
11. الشخص الذى تبالن له كثرياً، 

يكون:
a. محتاج لك أكثر ما تحتاجن له

بنف�س  لبعضك�م  تحتاج�ون   .b

املقدار
c. تحتاجن له أكثر مما يحتاجك

12. أى م�ن هذه الصفات تظنينها 
األهم ىف األصدقاء؟
a. القيم املشرتكة

b. يعتمد عليها
c. جمال الشكل

وظيفت�ك  إخرتت�ى  كي�ف   .13
الحالية؟

a. أهلك أو أساتذتك ش�جعوِك عىل 
قبوله�ا من�ذ سن�وات

b. هى كل م�ا إستطعتى الحصول 
عليه ىف سوق العمل

c. هى الوظيف�ة التى سعيت إليها 
حتى حصلت عليها بالنهاية

14. عندم�ا يقول املدي�ر للعاملن 
أن عليه�م العمل بهمة أكر، سوف 

تأخذين معنى كالمه أنه:
a. يقصد الجميع

b. يقصد زمالئك ىف العمل
c. يقصدك أنتى بالذات

15. ما هو عدد املرات الذى تأخذين 
فيه إجازة من العمل )بدون حساب 
األج�ازات املخط�ط له�ا مسبق�اً( 

فقط لتستمتعى؟
a. بضع مرات ىف السنة عىل األقل

ً b. أبدا
c. ممك�ن م�رة كل ف�رتة، وبعدها 
تشعري�ن بالذن�ب وال تستطيع�ن 

قضاء وقت ممتع
النتائج

إجمع�ى النقاط ع�ىل كل أجوبتك 
بحسب النق�اط املوضوعة إلجابة 

كل سؤال:
a-0, b-5, c-3 .1
a-0, b-3, c-5 .2
a-3, b-5, c-0 .3
a-5, b-3, c-0 .4
a-0, b-3, c-5 .5
a-3, b-0, c-5 .6
a-0, b-3, c-5 .7
a-3, b-5, c-0 .8
a-5, b-3, c-0 .9

a-5, b-3, c-0 .10
a-3, b-5, c-0 .11
a-5, b-3, c-0 .12
a-0, b-3, c-5 .13
a-5, b-0, c-3 .14
a-5, b-0, c-3 .15

إذا كان مجم�وع نقاطك بن 65 و 
75: أنت ىف عمر ما بعد الجامعة

مهم�ا يكن عم�رك، فأن�ِت إنسانة 
ناضج�ة. تحلن املش�اكل اليومية 
بكث�ري م�ن الحكم�ة والعملية. ال 
تحب�ن اله�زل واملهات�رات فأن�ِت 
ش�خصية جادة وراسية. حاوىل أن 
تستقطع�ى وقت لنفس�ك للراحة 
واالسرتخ�اء واالستمت�اع بكل من 
حول�ك. ح�اوىل أال تأخ�ذى الحياة 

بجدية متناهية.
إذا كان مجم�وع نقاطك بن 35 و 

64: أنت ىف املرحلة اإلعدادية
أن�ِت مراهق�ة ىف داخلك. تصارعن 
بن إحتياجك الص�ارخ لإلستقالل 
وإحتياج�ك للحماي�ة والدعم. أهم 
صفات�ك هو اإلب�داع، وأنه ال يوجد 

مستحيل ىف قاموسك اللغوى.
إذا كان مجموع نقاطك 34 أو أقل: 

أنت ىف مرحلة الروضة
لدي�ِك ش�عور كبري بقل�ة الحيلة ىف 
العموم، وإحتياجك املستمر للدعم 
األوقات  العاطفى باألخص خ�الل 
الحرج�ة. تحبن إسعاد من حولك، 
وتطوقن للتشجيع املستمر منهم. 
أن  يستطيع�ون  وال  يحب�ك  ال�كل 
يغضب�وا منك مل�دة طويل�ة، فأنت 
شخصية مرحة تخرجن أفضل ىف 

من حولك.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

اختبارات شخصية

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكم�ل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسع�ة الرأسية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك ما هو عمرك احلقيقي؟

حدث يف مثل 
هذا اليوم

•1837 - امللكة فيكتوريا ملكة اململكة املتحدة تنتقل 
إىل ق�رص بكنغه�ام لتصبح أول ملك�ة تسكن يف هذا 

القرص الذي ما زال املقر الرسمي لألرسة امللكية.
•1854 - اغتي�ال وايل م�رص عباس حلم�ي األول يف 

قرصه يف بنها.
•1930 - انط�الق أول بطول�ة ل�كأس العال�م لكرة 

القدم يف األوروغواي.
•1979 - مسلح�ون فلسطيني�ون يحتلون السفارة 
املرصية يف تركيا احتجاًجا عىل اتفاقية كامب ديفيد 

بن مرص وإرسائيل.
•1995 – وف�اة ع�ي الوردي، عال�م اجتماع ومؤرخ 

عراقي.
•2003 - أمري الكوي�ت الشيخ جابر األحمد الصباح 
يص�در أم�رًا أمريًي�ا بتعي�ن الشيخ صب�اح األحمد 
الصب�اح رئيًس�ا ملجلس ال�وزراء ويكلفه برتش�يح 
أعض�اء الوزارة، وه�ي امل�رة األوىل يف تاريخ الكويت 
الت�ي يت�م فيه�ا الفص�ل بن منصب�ي والي�ة العهد 

ورئاسة الوزراء.
•2006 - قص�ف مط�ار رفي�ق الحري�ري يف بريوت 
من قب�ل الجيش اإلرسائيي الذي دم�ر املدارج ومنع 
الط�ريان يف األج�واء اللبنانية يف عملي�ة حصار بري 
وبح�ري وج�وي للبن�ان أثن�اء الحرب الت�ي تشنها 

عليها.

•2008 - إطالق االتحاد من أجل املتوسط يف باريس، 
والرئيس�ان الفرن�ي نيك�وال سارك�وزي واملرصي 

محمد حسني مبارك يتوالن رئاسته.
•2011 - وق�وع ثالث تفج�ريات يف مومباي أدت إىل 

مقتل 21 شخًصا وإصابة 143.
•2014 - املنتخ�ب األملاني يفوز ب�كأس العالم لكرة 
الق�دم للم�رة الرابع�ة يف تاريخ�ه عقب ف�وزه عىل 
منتخب األرجنتن بهدف ل�اليشء يف املباراة النهائية 
الت�ي أقيمت عي ملعب ماراكان�ا يف ريو دي جانريو 

بالرازيل.
•2015 - بع�د رحل�ة دام�ت تسع سن�وات ونصف 
ُمنذ انطالق�ه يف 19 يناير ع�ام 2006، َنجَح املسبار 
الفضائ�ي نيوهورايزونز يف التحلي�ق ألول مرَّة فوق 

كوكب بلوتو والتقط أقرب صورة ملونة للكوكب.
•o- 2016تريي�زا ماي تت�وىل رئاس�ة وزراء اململكة 

املتحدة خلفاً لديفيد كامريون املستقيل.
•2018 - وق�وع تفجريي�ن كبريي�ن يف مدينت�ّي بنو 
ومستون�گ بباكستان ُصنفا من أعن�ف التفجريات 
اإلرهابيَّ�ة يف البالد، وق�د أوديا بحياة 154 ش�خًصا 

وإصابة 223 آخرين.
•2019 - إط�الق املرصد ال�رويس األملان�ي للفيزياء 
الفلكي�ة عالي�ة الطاق�ة سبيكرت آر جي م�ن ميناء 

بايكونور الفضائي يف كازاخستان.

الكلمات األفقية 
-1من زوجات سيدنا ابراهيم عليه 

السالم//درب.
-2 أعرض نهر يف العالم.

-3 بحر// مداد.
-4 للنداء// أقرص نهر يف العالم.

-5 قطع البقر //بواسطتي.
-6 جوهر// ملس//ضمري متصل.

-7 متشابهان//للجزم.
-8 عاصمة إفريقية .

-9 الشمس.
-10م�ن األنبياء عليه�م السالم//

صدق//ملس.

الكلمات العمودية
-1مق�دار// الجب�ل الذي رس�ت عليه 

سفينة سيدنا نوح عليه السالم .
-2 تجدها يف “نال”//مدينة سورية.

-3 دار حول اليشء/يقعد.
-4تجدها يف “ورم”//عاصمة أفريقية.

-5 وجهة نظر//رمز جري//للنداء.
-6مدينة تركية//حرض.

-7وسخ الدسم.
-8أعطى//تجدها يف”امتحان”.

-9 سمن.
األنبي�اء عليه�م  -10 نرك�ض// م�ن 

السالم .

ينام ويعرف النوم كلبك شمكواه

كل دكه كلبي ايريد ينشلع من جواه

*****

ريتك تمر بجروح كلبي وتمسه

جاكلت خويه شلون شايله لسه

*****

ال شيب والتاب كلبي اشكواته

ظل بالسعف ناطور والثمر فاته

*****

نص الكلب معلول ونطيته لهواك

عمري لحبيبي انذور ولومتت لبالك

*****

البيده زف هواه كلبه اشكواته

ال عله بانت بيه وال عكله فاته

أبـــــــراج

مهنياً: تحاول أن تكون منفتحاً عىل الزمالء، إّن أي 
ترصف غري أخالقي يؤدي إىل نتائج قد ال تحتملها

عاطفياً: األمر املطلوب يف العالقة بالرشيك هو الثقة التي 
تبقيكما عىل توافق تام، وكل ما عدا ذلك ثانوي

القيام  أو  امليش  بينها  من  حلول،  عدة  الظهر  آلالم  صحياً: 
بتمارين خاصة

مهنياً: تفّوقك يف العمل يزعج بعضهم لكّنه يفرح 
دائرة  يف  تكون  حن  طبيعي  وهذا  اآلخر،  بعضهم 

الضوء
تتواصل  أن  يجب  الرشيك  مساعدة  محاوالت  عاطفياً: 

حتى النهاية، وال تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة
تلك  أو  الرياضية  بالتمارين  الخاصة  الرامج  تابع  صحياً: 

التي تنصح لك بتناول املأكوالت الصحية

تعيد  املهنية  مسريتك  يف  تحّول  نقطة  مهنياً: 
تصويب األمور ملصلحتك، وهذا رضبة حظ صائبة 

من جانبك
عاطفياً: الرشيك هو أكثر املهتمن بوضعك، فاستمع إىل 

نصيحته بانتظار تخطي هذه املرحلة
يف  برحالت  للقيام  العائلة  وشجع  نشاطك  جدد  صحياً: 

الطبيعة وامليش فيها

واطلب  ذكياً  كن  وعينيك،  قلبك  افتح  مهنياً: 
الحّظ  أّن  أعتقد  ال  األمور،  تأّزم  قبل  املساعدة 

يخذلك، ومن املستحسن اللجوء إىل املرونة
عاطفياً: حب جديد ومحاوالت لتعزيز العالقة، لكن هنالك 

مطّبات يجب تجاوزها للوصول إىل الغايات املنشودة
صحياً: تناسبك هواية الرقص وإذا لم تنجح يف ممارستها يف 

أحد األندية حاول ممارستها بمفردك فهي تحرك جسمك

بآفاق  وتهتم  جديداً،  تبدأ  ربحاً،  تحّقق  مهنياً: 
يثري  بشخص  صديق  يعرّفك  قد  وواعدة�  واسعة 
العالقة  يف  األساسية  العرة  حماستك.عاطفياً: 
بالرشيك تتمثل بعامل الثقة الذي يجمع بينكما، وكل ما 
عدا ذلك يبقى تفاصيل.صحياً: أوضاعك الصحية مستقرة، 
بن  والراحة  االسرتخاء  وحاول  املرهقة  األعمال  عن  ابتعد 

وقت وآخر

أيام  بانتظارك  تجده،  بالخري  تفاءل  مهنياً: 
الصعيد  مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة عىل 

املهني
عن  دائماً  لك  يعّر  أن  الرشيك  من  تنتظر  ال  عاطفياً: 
قل  عاطفياً  استقراراً  معاً  وتعيشان  تجاهك،  مشاعره 
وتكتشف  املتقلب،  الصحي  ماضيك  تراجع  نظريه.صحياً: 

أنك مقل جداً يف ممارسة الرياضة

مهنياً: ال ترتّدد يف التعبري عن رأيك الرصيح مهما 
الثمن، األمور أصبحت مكشوفة وتحتاج إىل  يكن 

الحسم
عاطفياً: ال تطلق العنان ملخيلتك الواسعة، بل حاول أن 

تعيش واقع األمور مع الرشيك كما هو
صحياً: ال ترتدد لحظة عن القيام بكل ما يعود عىل الصحة 

بالخري والعافية

صعباً  واقعاً  لتظهر  الخالفات  حرارة  تشتد  مهنياً: 
فهي  وطأة  وأشّدها  تعقيداً  األمور  أكثر  أما  وبائساً، 
رصاحتك التي يعترها رب العمل وقاحة وإساءة .عاطفياً: 
عليك املحافظة عىل رصانتك وهدوئك وتعّقلك والتخلّص من 
األفكار السود التي قد تدفعك إىل الهروب أو االبتعاد عن الحبيب.
صحياً: تجنب كل ما من شأنه إثارة شهيتك، وحاول االبتعاد عن 

املآدب العامرة باملأكوالت الدسمة

مهنياً: استعد هدوءك واضبط أعصابك، قد تظهر 
أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحّقك

عاطفياً: املشاكل ترتاكم مع الرشيك وبعض ترصفاته 
يثري اشمئزازك فحاول أن تجتاز هذا اليوم بسالم

صحياً: خصص وقتاً للنوم يف النهار لرتيح جسمك من عناء 
التعب، وقم ببعض التمارين املفيدة

املحّك، وخصوصاً  العمل عىل  يف  مهنياً: مستقبلك 
أّن املرتبصن بك يزدادون عدداً، فكن أكثر حذراً يف 

خياراتك
عاطفياً: عليك أن تحّدد مسار العالقة بالرشيك، وهذا ما 

يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحاً
صحياً: عليك أن تتوخى الحذر حتى ال ترض جسمك بممارسة 

األنشطة الرياضية التي ال تالئمك

العمل،  يف  مساعدتك  بعضهم  يحاول  قد  مهنياً: 
لكن ذلك يتطلب منك بعض التجاوب، فاملكابرة قد 

ال تكون يف مصلحتك
عاطفياً: النرة العالية التي تستعملها أحياناً مع الرشيك 
أكثر  تكون  أن  بينكما، فحاول  العالقة  يف  توتر  إىل  تؤدي  قد 
قد  فهو  تافه،  أمر  أي  أمام  تنفعل  ال  ديبلوماسية.صحياً: 

بسبب لك ارتفاعاً يف الضغط.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: حاول أن تتقّدم بحذر وتجّنب املشككن يف 
قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك 

عىل اآلخرين
عاطفياً: ال تغامر بعالقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثري 

ممن تجهله، وتجاربك السابقة خري دليل عىل ذلك
صحياً: كن عىل ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء 

أنجع دواء للبقاء مرتاحاً وهادئاً

No: 7286 Mon 13 july 2020العدد: 7286 االثنين - 13 تموز 2020



األخيـرة
No: 7286  Mon    13     July    2020العدد:   7286    االثنين    13    تموز     2020

نائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي   07810090003هاتف هيئة التحرير

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
كلنا خائفون .. والكمامة 

تنقذنا
منذ أش�هر يعي�ش العالم بأرسه خوفاً وهلع�اً وفزعاً من جائحة 
كورونا، هذا الفريوس الذي عجز األطباء يف العالم أجمع لحد اآلن 

من إيجاد عالج أو لقاح للقضاء عليه.
نعم، الهلع والفزع تفشيا بني الناس خشية اإلصابة بهذا الفريوس 
اللع�ني.. الكل يخ�ى اإلصابة واملوت، الس�يما بع�د تجاوز عدد 
اإلصابات يف العالم أجمع أكثر من 12 مليون مصاب، ووفاة أكثر 
من نص�ف مليون آخرين، ويف العراق وصل�ت مجموع اإلصابات 
ألكث�ر م�ن 77 ألفا. أما حاالت الش�فاء فوصل�ت اىل أكثر من 44 

ألفا، بينما بلغ مجموع الوفيات أكثر من ثالثة آالف حالة.
أما الكمامات والكفوف واملعقمات التي ال تكاد تفارقنا يف بيوتنا، 
واماكن عملنا، وحتى يف س�ياراتنا، والت�ي خصصنا لها ميزانية 
من دخلنا، فضال عن ترك مس�افات محددة بيننا جميعاً، س�واء 
يف العمل، أو يف االس�واق، أو يف أي مكان آخر، فهي أصبحت حاليا 

أهم منقذ لحياتنا جميعاً.
ننام ونس�تيقظ ونحن نسمع أخبارا من هنا وهناك عن استمرار 
االصابات والوفيات يف مختل�ف رشائح مجتمعنا، فهذا الفريوس 

اللعني ال يميز بني شخص وآخر.
أم�ا إذا اصيب أحد من أهلن�ا أو معارفنا بالفريوس، إبتعدنا عنه، 
وال نس�تطيع الذه�اب لرؤيت�ه إال إذا ش�في، لي�س انتقاصا من 
املصاب، بل خش�ية من إنتق�ال الفريوس لنا وتفش�يه بني أفراد 

األرسة.
أما إذا مات املصاب، فال نستطيع تغسيله وتكفينه، وال نستطيع 

أيضا الصالة عليه، وال نميش يف جنازته إال ما ندر.
كأننا ن�رى اليوم أمام أعيننا أهوال يوم القيامة.. هنا وقفت عند 
آية نقرأها وال ندرك معناها، حتى جاءنا هذا الفريوس “كورونا” 
الذي ال نستطيع رؤيته بالعني املجردة.. يقول الله تعاىل يف القرآن 

الكريم:
))َي�وَم َيفّر املَرء من أَخيه َوأّمه َوأَبيه َوَصاحَبته َوَبنيه لكّل امرئ 

منهم َيوَمئذ َشأٌن يغنيه((.
فهل نستطيع أن نقول: قد يكون من دالالت هذه اآلية، ما يحصل 

اآلن من نتائج هذا الوباء الخطري.
أليس إذا أصيب ش�خص بفريوس كورون�ا، يفر منه أهله وذووه 

طلبا للنجاة؟
ألي�س إذا م�ات ش�خص به�ذا الوباء الخط�ري يفر من�ه األحباء 
واألخالء، وال يقرتبوا منه.. ال نظر، وال ضم، وال تقبيل، وال جنازة 

تدخل البيت، وال عزاء يف البيت أو القاعات؟!
انظروا اىل كتاب الله، إنه القرآن الكريم، الذي ال يأتيه الباطل من 

بني يديه وال من خلفه.
ورتبت أصناف القرابة يف اآلية حس�ب الصعود من الصنف إىل من 

هو أقوى منه تدرجا يف تهويل ذلك اليوم .
فابتدأ باألخ لش�دة اتصال�ه بأخيه من زمن الصبا، وتنش�أ بذلك 
ألفة بينهما تس�تمر طوال الحياة، ثم ارتق�ى من األخ إىل األبوين 
وهما أش�د قربا البنيهما، وقدمت األم يف الذكر ألن ألفة ابنها بها 
أق�وى منها بأبيه، وانتقل إىل الزوجة والبنني وهما مجتمع عائلة 

اإلنسان وأشد الناس قربا به ومالزمة.
وحقيق�ة نحن يف ح�رية من أمرنا.. هل ُس�لط علينا ه�ذا الوباء 
لن�درك أننا عاجزون أمام قدرة الله تعاىل.. أو هو صنيعة دولة ما 

لرضب املصالح وكسب املنافع، السيما االقتصادية منها؟
ه�ذا الوب�اء الجائح�ة.. كلنا نخش�اه، وحت�ى امل�الكات الطبية 
)الجيش االبيض( لم تسلم منه.. نختبئ منه يف بيوتنا، ونتحصن 
بالكمام�ات والكفوف واملعقمات، وال ح�ول لنا وال قوة.. أغلقت 
املساجد ودور العبادة جميعها، وقطعت اوصال البلدان، واغلقت 

املطارات واالسواق واملوالت.
س�وى الدعاء والترضع لله سبحانه لم يبَق أمامنا 

وتعاىل من أجل أن يدفع عنا هذا 
الوب�اء والب�الء، ويحفظن�ا 
بلدنا،  ويحف�ظ  جميع�ا، 
البل�دان،  وجمي�ع 
ويش�ايف ويعايف جميع 
وااللتزام  املصاب�ني، 
أيضا باالرشادات 
لصحي�ة  ا
واألمني�ة م�ن 
الجهات املعنية 

واملختصة.

تحصد أحدث أغنيات الفنانة الفلسطينية 
روان علي�ان، أغني�ة »ارتب�اك أعصاب« 

عرشات آالف املشاهدات عىل اليوتيوب.
وحص�د فيدي�و كلي�ب أغني�ة »ارتب�اك 
اعصاب« أول مليون مشاهدة يف غضون 

أيام م�ن طرحه عرب قناة اليف س�تايلز 
س�تديوز ع�ىل اليوتي�وب. وأعربت روان 
علي�ان ع�ن س�عادتها بالنج�اح ال�ذي 
ُتحققه أغنية »ارتباك اعصاب«، واصفًة 
نفس�ها باملحظوظة ج�راء تعاونها مع 

رشكة اليف ستايلز ستديوز.
أغني�ة »ارتباك أعصاب« من كلمات 
خال�د مم�دوح وألح�ان مصطفى 
الش�عيبي وتوزيع توم�ا، والكليب 

من إخراج فادي حداد.

س�كان األرض عىل موع�د هاّم 
جديد هذا الصيف مع املريخ مع 
انط�الق ثالث مهام استكش�اف 
باتج�اه الكوك�ب األحم�ر، أفق 
البرشي�ة الجدي�د، أم�ال برص�د 
م�ؤرشات حي�اة س�ابقة ع�ىل 
إلرس�ال  وتحض�ريا  س�طحه 

مهمات مأهولة مستقبال.
إال  الفلكي�ة  ال�دورة  توف�ر  وال 
إمكاني�ة إطالق وحي�دة كل 26 
ش�هرا حني تكون املس�افة بني 
املريخ واألرض أقرص من العادة 
ما يجعل الرحلة أس�هل. وتكون 
ملي�ون   55 عنده�ا  املس�افة 
كيلومرت تقطع يف غضون س�تة 

أشهر.
وتق�ف وراء ه�ذه املهمات ثالث 
دول. فتفت�ح اإلم�ارات العربية 
املتح�دة الش�وط يف 15 تم�وز/

يوليو الحايل بإرسالها أول مسبار 

الكواك�ب  الستكش�اف  عرب�ي 
يحمل اس�م »أمل« لدرس غالف 
املري�خ الج�وي. ويأت�ي بعدها 
دور الص�ني الت�ي سرتس�ل أول 
رحل�ة له�ا إىل الكوك�ب األحمر 
م�ع مهم�ة »تيانوين« )أس�ئلة 
إىل الس�ماء( التي تض�م مركبة 
وروبوت�ا صغريا مس�رّيا بني 20 

و25 تموز/يوليو.
أم�ا أكثر هذه املهم�ات طموحا 
فه�ي األمريكية »مارس 2020« 
تم�وز/  30 يف  تنطل�ق  الت�ي 

يوليو ويحط يف إطارها املس�بار 
س�طح  ع�ىل  »برس�فرينس« 
الكوكب األحمر يف بداية برنامج 
غ�ري مس�بوق بضخامت�ه ألخذ 
عينات ونقلها إىل األرض. وتشكل 
ه�ذه املهمة محطة أساس�ية يف 
البحث عن آث�ار للحياة عىل هذا 

الكوكب.

أفريق�ي  رم�ادي  ببغ�اء  تف�وق 
ع�ىل طلبة م�ن جامع�ة هارفارد 
اختب�ار  يف  العريق�ة  االمريكي�ة 
نقل�ت  مل�ا  الذاكرة.ووفق�ا 
»نوفوس�تي« عن صحيفة »دييل 
مي�ل« الربيطاني�ة، ف�إن الببغاء، 
ال�ذي أطلق عليه اس�م »غريفن« 
عام�ا،   22 العم�ر  م�ن  والبال�غ 
تف�وق عىل 21 طالب�ا من جامعة 
آخري�ن  طف�ال  و21  هارف�ارد، 
من املنطق�ة يف تح�دي اختبارات 
الذاكرة.وتضم�ن االختب�ار إيجاد 
قطعة ملونة محددة تحت أكواب 
متطابق�ة، يت�م تبدي�ل أماكنه�ا 
بضع مرات من أجل رفع مستوى 
صعوب�ة االختب�ار، واملطلوب من 
العق�يل ملكان  التتبع  املتس�ابقني 
الكوب، الذي يحتوي عىل القطعة 

امللونة املطلوبة.
واس�تطاع الببغ�اء التغل�ب ع�ىل 
الطلبة بعد 120 جولة من اللعب، 
و36 جولة م�ع األطفال الصغار، 

إذ كان يخت�ار الك�وب الصحي�ح 
بمنقاره. وأضاف�ت الصحيفة أن 
الباحث�ني أكدوا أن الببغاء يفصله 
ع�ن البرش 300 مليون س�نة من 
التط�ور، وكان م�ن املف�رتض أن 
يتفوق عليه اإلنسان يف أي اختبار 
الببغ�اوات  تمتل�ك  كم�ا  عق�يل. 
قدرة ع�ىل تتبع الخ�داع البرصي 
وممارس�ة أش�كال مختلف�ة من 
ويقول  االس�تنتاجي.  االس�تدالل 
األس�تاذ بقس�م عل�م النفس، يف 
بايليان،  جامعة هارفارد، ه�راج 
إن التالع�ب يف الذاك�رة البرصي�ة 
ه�و عب�ارة ع�ن ق�وة تطوري�ة 
موجودة منذ قديم الزمان يشرتك 
فيه�ا الب�رش والببغ�اوات » فكْر 
باألم�ر.. ببغاء رمادي يتفوق عىل 
طلب�ة جامع�ة هارفاد، إن�ه أمر 
رائع للغاي�ة«، مضيفا أن »أدمغة 
الببغ�اوات يف حجم حب�ة الجوز، 
لكنها مكتنزة بالعديد من الخاليا 

العصبية«.

بيعت نس�خة ترجع لع�ام 1985 
من لعبة الفيديو الشهرية »سوبر 
ماريو بروس« يف مزاد يف الواليات 
املتحدة يوم الجمعة بسعر قيايس 

بلغ 114 ألف دوالر.
»هرييتي�دج  رشك�ة  وأعلن�ت 
أوكشنز« للمزادات بمدينة داالس 
بوالية تكس�اس، بحماس عن أن 
عملي�ة البي�ع جعلتها أغ�ىل لعبة 
فيديو يتم بيعها يف املزاد يف علبتها 
األصلية بحس�ب مانقل�ت وكالة 

األنباء األملانية.
»هرييتي�دج  رشك�ة  وكتب�ت 
أوكش�نز« للم�زادات ع�ىل موقع 
تويرت »نتيجة رائعة ألفضل سوبر 
ماريو بروس.. ان أي اس نينتندو 
1985 الواليات املتحدة: 114 ألف 

دوالر يف هرييتيدج أوكشنز«.
وأطلقت رشك�ة نينتندو اليابانية 
اللعب�ة الش�هرية عامليا » س�وبر 
ترفي�ه  لنظ�ام  ب�روس«  ماري�و 

نينتندو، عام 1985.

رحالت صيفية إلى المريخ.. وللعرب 
نصيب!

ببغاء يتفوق على طالب جامعة هارفارد 
في اختبارات الذاكرة

نسخة أصلية من لعبة »سوبر ماريو 
بروس« تباع بسعر خيالي

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

تويف الفنان العراقي، حس�ني الس�لمان، عن 
عم�ر يناه�ز ال�� 70 عام�ا، بع�د رصاع مع 

فريوس »كورونا« املستجد.
ونع�ت نقاب�ة الفنان�ني العراقي�ني الراح�ل 
الس�لمان عرب »الفيس�بوك«، وقالت: »تنعى 
نقاب�ة الفنان�ني العراقي�ني رحي�ل الفن�ان 
واملخرج حسني السلمان، والذي وافته املنية 
إث�ر إصابت�ه بف�ريوس »كورونا«، س�ائلني 
امل�وىل أن يتغمده بواس�ع رحمت�ه، وأن يلهم 
ذوي�ه ومحبي�ه وزمالئ�ه وتالمذت�ه الص�رب 

والسلوان«.
وحسني الس�لمان مخرج س�ينمائي وكاتب 
قص�ة ومرسحي عراقي، ولد يف عام 1950 يف 

النارصية يف العراق.
ولدي�ه أعمال يف الس�ينما والتلفزيون وكذلك 
يف امل�رسح، كما أنه حائز ع�ىل جوائز محلية 
ودولي�ة، ولديه مؤلفات يف الف�ن عىل صعيد 

املرسح والنقد السينمائي والتلفزيون.

يوميات سيدة متقاعدة تواجه مواقف غريبة في »سواها البخت«

حييى الزيدي

تغريدات

حسين الجسمي

نح�ن ال نكتم�ل بأح�د .. وال 
نضيع من 

دون أحد .. 
نس�عد بمن بق�ى وننىس من 

نىس

أمين عدنان

تتفت�ح قب�ل وقته�ا وال  الوردة 
ش�مس ترشق قبل حينها، الذي 

لك سيأتيك يف الوقت املُقّدر له

وفاة الفنان والمخرج العراقي حسين السلمان بعد 
إصابته بـ)كورونا(

تس�تأنف الفنان�ة م�ى عز الدي�ن تصوير 
مش�اهد مسلس�لها »خي�ط حري�ر« بعد 
أس�بوع ىف الديكور الرئي�ىس للعمل، حيث 
رشكات  اح�دى  ىف  موظف�ة  دور  تجس�د 
املق�اوالت، وتت�ورط م�ع رئي�س الرشكة 
والتى تكش�فها أحداث املسلس�ل ىف إطار 
اإلثارة والتشويق.مسلسل »خيط حرير«، 
بطولة م�ى عز الدين ويش�ارك ىف بطولته 
كل من الفنان محمود عبداملغني وسوسن 
ب�در ونيق�وال معوض مي س�ليم وهنادي 
مهن�ا يوس�ف عثمان، وم�ن تأليف محمد 

سليمان عبداملالك، وإخراج إبراهيم فخر.
أعماله�ا  آخ�ر  قدم�ت  الدي�ن  ع�ز  م�ى 
الدرامي�ة مسلس�ل »الربنسيس�ة بيس�ة« 
وعرض ىف الس�باق الرمضانى قبل املاىض 

للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاش�م 
ومصطفى عمر، وإنتاج رشكة سينرجى، 
وش�ارك يف بطولت�ه بوىس، أم�ري املرصى، 
ونجم مرسح مرص محمد أنور، س�ليمان 
عيد، وإيمان الس�يد، حج�اج عبد العظيم، 
وحس�ام داغر، وس�امى مغاورى، وضياء 
املريغنى.يش�ار إىل أن مى عز الدين ظهرت 
يف فيل�م »الفل�وس« للنج�م تامر حس�نى 
 25 ال�ذى ع�رض ي�وم   ، كضيف�ة رشف 
ديسمرب املاىض، وتدور أحداث العمل حول 
س�يف، نّصاب محرتف، تستعني به الفتاة 
الجميل�ة الثرية حال- زينة، ليس�اعدها يف 
اس�تعادة أمواله�ا م�ن نّصاب آخ�ر، لتبدأ 
سلس�لة  من الخدع واألالعيب التي تختلط 

فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

م�رشوع العم�ر تبدأه س�يدة بعد س�ن التقاعد، 
فتواجه خالل تنفي�ذه مواقف متعددة وتتعرض 
ملش�اكل كث�رية ضم�ن الكوميدي�ا االجتماعي�ة 
الخليجي�ة »س�واها البخ�ت« من كتاب�ة محمد 
الكن�دري وإخراج حس�ني إبل، وبطول�ة النجمة 

 .MBC1 هيا الشعيبي وُيعرض العمل عىل
 تتط�ّرق األح�داث إىل يوميات أم س�ليمان، وهي 
س�يدة كويتية تبلغ من العمر 62 عاماً، وتنتمي 

املتوس�طة  الطبق�ة  إىل 
وظيف�ة  وتش�غل 

متواضع�ة يف إح�دى 
الدوائ�ر الحكومي�ة، 

بخفة  وهي معروف�ة 
الظل. 

تيضء الحبكة الدرامية 
املواط�ن  ح�ال  ع�ىل 

التقاع�د  بع�د 
وسعيه إىل 

تحسني 
ضعه  و
ملادي،  ا

يف 

ظ�ل حصوله ع�ىل رات�ب تقاعدي زهيد وس�ط 
االرتف�اع الجنون�ي يف األس�عار وغ�الء املعيش�ة 

املتزايد.  
ع�ىل جان�ب آخر، ي�يضء العم�ل ع�ىل عالقة أم 

ن  بزوجه�ا الرجل االتكايل س�ليما
ال  الذي  والكس�ول، 

تي  يف يأ مفي�د  بفع�ل 
معرّجاً  حيات�ه، 

ع�ىل 

يوميات ابنها س�ليمان مهندس البرتول، وابنتها 
ن�ورة الس�اعية دوم�اً إىل الش�هرة ع�رب مواقع 
التواصل االجتماعي، والت�ي تعيش عىل املظاهر 
الخداعة، ثم ش�قيقها إبراهيم الذي يعيش معها 
يف املنزل نفسه، وهو رجل غريب األطوار، ومدبرة 

املنزل بخيتة، وسواها من الشخصيات. 
يتوقف العمل عند يومي�ات املرأة بعد إحالتها إىل 
التقاعد، حينما تس�تثمر وقت فراغها بمشاريع 
مختلف�ة ومتنوّعة بهدف تحس�ني وضعها 
املادي، لكن دائماً ما تجد املواقف الغريبة 
واملفاجئة لها باملرصاد. فهل تميض قدماً 
يف تنفيذ مش�اريعها أم أنها ترتاجع أمام 

وطأة العراقيل؟ 
 الجدي�ر بالذك�ر أن مسلس�ل »س�واها 
البخ�ت« م�ن بطول�ة هي�ا الش�عيبي، 
أحمد العونان، فخرية خميس، ش�يالء 

البناي، هدى حمدان س�بت، فه�د 
وآخرين.

 

أصب�ح يف حك�م املت�داول أن النجمة 
س�تفاجىء  نجي�م  نس�يب  نادي�ن 
الجمه�ور قريباً بعم�ل مؤلّف من 15 
حلقة كم�ا رّصحت قبل أي�ام إلحدى 

القنوات التلفزيونية. 
نادي�ن نس�يب نجي�م  أن  والواض�ح 
س�تطلق يف هذه الفرتة أدوار الدراما 
ص�ورة  يف  الكوميدي�ا،  إىل  وتتج�ه 
مختلفة قد تك�ون املرة األوىل التي 
تخوض فيها مث�ل هذه املغامرة، 
وُعل�م أن�ه س�يكون إىل جانبها 
ممث�ل لبنان�ي ش�هري عم�ل يف 
الجدي�ة،  واألدوار  الكوميدي�ا 
فيم�ا ال تري�د رشك�ة اإلنت�اج 
اليوم اإلفصاح عنه لكنه ش�ارك 
يف أعم�ال قص�رية ُعرض�ت ع�ىل 

نتفليكس.
تؤك�د  الخ�رب،  تأكي�د  انتظ�ار  ويف 
املعلوم�ات أن معظم املحط�ات التي 
اشرتت مسلس�ل 2020 ال تزال حتى 
الس�اعة تفك�ر بتوقي�ت أو ع�رض 
املسلس�ل عىل شاش�تها، فيما تؤكد 

مصادرن�ا الخاص�ة أن املوض�وع مرتب�ط 
باس�رتاتجية رشكة ص�اق الصباح وكيفية 
رؤيته�ا بعد بي�ع املسلس�ل للمحطات مدة 

عرضه.
 ُيذكر أن نادين نجيم وّقعت عقداً جديداً مع 
رشكة صادق الصباح لثالث سنوات مقبلة، 
عىل أن يب�دأ تنفي�ذ املسلس�ل الجديد وهو 
من النوع الكوميدي نهاية الش�هر الحايل يف 

بريوت، وُيعرض منتصف الخريف املقبل. 
وقبل س�اعات، أجمع أهم أطب�اء التجميل 
  kolkhida    يف العال�م ضمن املؤتمر العاملي
يف جورجي�ا أن وجه نادين نجيم هو الوجه 

العربي الذي يحمل مقاييس الجمال.
الدكت�ورة س�هيلة عب�دو؛ وه�ي  وأك�دت 
عضو مش�ارك باملؤتمر أنها تشعر بالفخر 
كعربية الختيار نادين نس�يب نجيم نجمة 
تحمل مقاييس الجمال الحقيقية وتش�عر 
بالس�عادة ألنها تمثلها كعربي�ة وتمّثل كل 
النساء العربيات ضمن املؤتمر، كما وجهت 
لها رسالة تهنئة كونها الوجه العربي الذي 
يحمل كل مقاييس الجمال بش�هادة أطباء 

التجميل عاملياً .

نادين نسيب نجيم 
بحلّة جديدة

روان عليان تحصد أول مليون عن أغنية »ارتباك اعصاب«

تناقل عدد من الناش�طني عرب تطبيق »إنس�تغرام« صورة 
جدي�دة للفنانة الس�عودية وع�د أثارت الجدل يف أوس�اط 
ع�دد كب�ري م�ن املتابع�ني. وظه�رت فيه�ا وه�ي تلتقط 
الص�ور لنفس�ها أمام املرآة يف أح�د املتاج�ر، والالفت أنها 
كانت ترتدي كنزة قصرية كش�فت ج�زًءا من بطنها.واثار 
ه�ذا اس�تغراب الكثريي�ن حي�ث رأوا أنها تخط�ت الحدود 
يف جرأته�ا وأن م�ا ترتديه ال يناس�ب س�نها . وتعرض لها 

بعضه�م بالنقد الجارح والتنم�ر القايس الذي وصل إىل حد 
العنرصية والس�خرية من لون برشتها.  إش�ارة إىل أنها 

واجهت موجة من االنتقادات قبل هذا بسبب ظهورها 
يف فيديو س�جل أثناء وجوده�ا عىل متن قارب يف رحلة 
بحري�ة حيث بدت وهي ترتدي مالبس صيفية اعتربها 
الكث�ريون جريئ�ة ويف آخ�ر مرتدي�ة كنزة مكش�وفة 

الكتف مع رسوال ضيق.

وعد تتعّرض 
للتنّمر بسبب 

صورة.. 

مي عز الدين موظفة في شركة مقاوالت بـ “خيط حرير”

يف املرآة


