
بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس االربعاء، 
املوقف الوبائ�ي اليومي لألصابات املس�جلة 
لفريوس كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما 

اك�دت تس�جيل 2110 اصاب�ة جدي�دة و87 
حال�ة وف�اة وش�فاء 1839، ح�ددت دائرت�ا 
صح�ة الرصافة والك�رخ التوزي�ع الجغرايف 
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت الوزارة، 

يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: انه تم 
فحص )15185( نموذجا يف جميع املختربات 
املختص�ة يف العراق ليوم ام�س؛ وبذلك يكون 
املجم�وع ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ 

بداية تس�جيل املرض يف الع�راق )728737(.
واضاف�ت: انها س�جلت يوم ام�س )1839( 

حالة شفاء يف العراق .

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت لجنة النفط والطاق�ة النيابية 
عن ع�زم وزارة الكهرب�اء نصب 3000 
محول�ة جدي�دة يف بغ�داد لزي�ادة انتاج 
الطاق�ة، فيم�ا ح�ددت اس�باب تراجع 
الكهربائي�ة  الطاق�ة  تجهي�ز س�اعات 

للمواطنني خالل االونة االخرية.
وقال عضو اللجنة، النائب امجد العقابي، 
يف حديث ل�”الزوراء”: ان رئيس الوزراء 
اوعز اىل وزارة الصناعة واملعادن بتجهيز 
وزارة الكهرب�اء باملح�والت الكهربائية 
واملع�دات والقابلوات باالج�ل. مبينا: ان 
وزارة الكهرب�اء س�تنصب نح�و 3000 
محول�ة كهرباء يف مناط�ق منتخبة من 
العاصمة بغداد لغرض تخفيف االحمال 
عن املحطات الكهربائية وزيادة ساعات 
التجهيز للمواطنني خالل مدة اسبوعني.

تعان�ي  الكهرب�اء  وزارة  ان  واض�اف: 
من قل�ة التخصيصات املالي�ة، حيث لم 
ترصف لها االموال من نس�بة 1/12 من 
موازن�ة عام 2019. الفتا اىل: ان مخازن 
الوزارة من املعدات واالدوات االحتياطية 

فارغ�ة، ما دفع رئيس ال�وزراء بتوجيه 
الصناع�ة بتجهي�ز الكهرباء ب�االدوات 
واملح�والت  والقابل�وات  االحتياطي�ة 
الكهربائية.واش�ار اىل: ان هن�اك نح�و 
وال  بغ�داد،  يف  معطوب�ة  محول�ة   650
تس�تطيع الوزارة صيانتها بس�بب عدم 
الكهرب�اء  ان  مبين�ا:  االم�وال.  وج�ود 
للمواطن�ني،   95% بنس�بة  مدعوم�ة 
م�ا يجع�ل الجباي�ة تس�اوي %5 م�ن 
التخصيص�ات الت�ي تحتاجه�ا الوزارة.
واك�د: ان قلة التخصيص�ات املالية احد 
اس�باب تراجع س�اعات التجهيز لكون 
لم تج�ر عمليات صيانة ألغلب املحطات 
الكهربائية بس�بب عدم وج�ود االموال.
يجع�ل  الراه�ن  الظ�رف  ان  واوض�ح: 
هن�اك صعوبة يف اس�تحصال الجبايات 
م�ن املواطنني بس�بب اج�راءات الحظر 
وتوق�ف اغل�ب املواطنني م�ن اصحاب 
االعمال الحرة ع�ن اعمالهم، عىل الرغم 
م�ن ان الجباي�ات تغطي جزءا بس�يطا 

مما تحتاجه الوزارة كصيانة وغريها.
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بغداد/ الزوراء:
عد نقي�ب الصحفي�ني العراقيني رئيس 
اتح�اد الصحفيني العرب مؤي�د الالمي، 
تش�كيل لجن�ة نيابي�ة برئاس�ة النائب 
االول حس�ن الكعب�ي للتحقي�ق بش�أن 
عق�ود الكهرباء خطوة مهمة لتحس�ني 
واق�ع الكهرباء.وقال الالم�ي يف تغريدة 
ل�ه عىل “تويرت” تابعته�ا “الزوراء” : ان 
 ق�رار رئيس الربمل�ان محم�د الحلبويس 
تشكيل لجنة برئاسة النائب األول حسن 
الكعبي للتحقيق بملفات وزارة الكهرباء 
وعقوده�ا والت�ي بلغت اكثر من س�تني 
ملي�ار دوالر خطوة مهمة ج�دا ألن هذا 
املبلغ يف�رتض أن يوفر اكثر من س�تني 

ال�ف ميغ�ا واط حس�ب اعىل تس�عرية.
واضاف: وحس�نا فع�ل رئيس ال�وزراء 

بإعالن دعمه.

بغداد/ الزوراء:
ق�رار  وج�ود  الرتبي�ة  وزارة  نف�ت 
لطلب�ة  الرتاكم�ي  املع�دل  باحتس�اب 
ع�دم  إىل  داعي�ًة  اإلعدادي�ة،  املرحل�ة 
تصدي�ق ش�ائعات يطلقه�ا “ضع�اف 
نف�وس يبتغ�ون إضع�اف معنوي�ات 
الطلبة”.وقال املكت�ب اإلعالمي لوزارة 
الرتبي�ة يف بي�ان: إن “م�ا أثري يف بعض 

مواقع التواص�ل االجتماعي من وجود 
قرار باحتساب املعدل الرتاكمي لطلبة 
املرحلة اإلعدادي�ة غري صحيح”. مبيناً 
أن “املوضوع تم حسمُه يف وقٍت سابق 
من قب�ل اللجنة الدائم�ة لالمتحانات، 
م�ع تحديد ال��8 من آب املقب�ل موعداً 
االعدادي بفروعه  السادس  المتحانات 

كافة”.

إثيوبيا/ متابعة الزوراء:
والطاق�ة  واملي�اه  ال�ري  وزي�ر  أعل�ن 
اإلثيوب�ي، س�يلييش بيكييل، ب�دء ملء 
وتخزين املياه يف س�د النهضة اإلثيوبي 
رسميا، وذلك بعد يومني من انتهاء جولة 
املفاوض�ات مع مرص والس�ودان دون 
وص�ول األط�راف الثالث�ة إىل أي اتفاق.
ونق�ل التلفزي�ون اإلثيوب�ي ع�ن وزير 
املي�اه والطاقة: أن “عمليات ملء س�د 
النهض�ة قد بدأت”، كما أكد الوزير دقة 
صور ظه�رت يف األي�ام املاضية توضح 
ب�دء عملي�ات تخزي�ن املي�اه يف بحرية 
الس�د.وأضاف بيكي�يل أن “املفاوضات 
بشأن سد النهضة مستمرة ليس للجيل 
الح�ايل فق�ط وإنم�ا لصال�ح األجي�ال 
القادم�ة”، مضيفا أنه “تم االتفاق عىل 

بعض النقاط خالل االجتماع مع مرص 
والس�ودان”.يأتي ذلك بعدم�ا التقطت 
األقم�ار الصناعي�ة صورا جديدة لس�د 
النهض�ة اإلثيوب�ي، والت�ي أظه�رت أن 
إثيوبيا قد بدأت بالفعل يف ملء الخزان.
وق�ال رئي�س ال�وزراء اإلثيوب�ي، آب�ي 
أحمد، يف خطاب أمام الربملان اإلثيوبي، 
األسبوع املايض: إنه “إذا لم تمأل إثيوبيا 
الس�د فس�يعني ذلك أننا قد وافقنا عىل 
هدمه”.وقال وزي�ر الخارجية املرصي، 
سامح شكري، االثنني املايض، إن الخط 
األحم�ر بالنس�بة مل�رص يف قضية س�د 
النهضة ه�و “وقوع الرضر الجس�يم، 
وهو يشء غري مرشوع يف إطار القانون 
الدويل، ولن تق�ف مرص وأجهزتها دون 

التعامل الحازم معه”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تخطى ع�دد املصابني بالفريوس حول 
العالم 13,472,676 مصاباً، تويف منهم 
أكث�ر م�ن 581,573 ش�خصاً، وفيما 
بلغ عدد املتعافني عاملي�ًا 7,867,257 
ش�خصاً، ع�ادت العديد م�ن الدول اىل 
حج�ر املالي�ني يف مناطقه�م وأعلن�ت 

الط�وارئ مجددا.وعربي�ا، تجاوز عدد 
األربع�اء،  أم�س  املعلن�ة،  اإلصاب�ات 
أرق�ام  788,975 إصاب�ة )باس�تثناء 
األرايض الفلسطينية املحتلة املعلنة من 
ل من  قبل االحتالل اإلرسائييل(، وُس�جِّ
بينها ما يزيد عىل 13,783 وفاة، فيما 
بلغ ع�دد املتعافني572,015.وتحافظ 

الس�عودية عىل املرتب�ة األوىل عربياً يف 
عدد املصابني ب�237,803 مصاباً، تويف 
منهم 2283، وتع�اىف 177,560، تليها 
قطر الت�ي أحصت إصاب�ة 104,533 
شخصاً، ووفاة 150، وتعايف 101,160 
أحص�ت  الت�ي  م�رص  ث�م  ش�خص، 
83,930 إصاب�ة، والت�ي تتص�ّدر عدد 

الوفي�ات عربياً ب�4008 وفيات، فضالً 
عن تعايف 25,544 ش�خصاً.وبلغ عدد 
املصاب�ني يف س�لطنة ُعم�ان 59,568 
إصاب�ة و273 وف�اة وتع�ايف 37,987 
ش�خصاً، وأحص�ت الكوي�ت 56,174 
إصاب�ة و396 وف�اة وتع�ايف 46,161 
ش�خصاً، وس�جلت اإلمارات 55,573، 

 .46,025 وتع�اىف  منه�م335  ت�ويف 
وأكدت البحرين 34,078 إصابة و111 
وفاة وتعايف 29,753 ش�خصاً.وأعلنت 
الجزائر تس�جيل 20,216 إصابة، من 
بينه�ا 1028 وف�اة، وتع�ايف 14,295 

شخصاً.

بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
خالل زيارته اىل ميناء ام قرص الش�مايل، 
بحماي�ة الحرم الكمركي م�ن قبل قوات 
عس�كرية، وفيم�ا اك�د عزم�ه تطبي�ق 
االتمتة االلكرتوني�ة يف اجراءات الكمارك 
والرضائب وس�نحدد قريب�ا موعد اجراء 
االنتخابات، عقد مجلس الوزراء جلسته 
االعتيادي�ة يف محافظة الب�رصة واصدر 
املحافظة.وذك�ر  تخ�ص  ع�دة  ق�رارات 

مكت�ب رئي�س ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت 
»الزوراء« نس�خة منه: ان رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظم�ي وصل امس االربعاء 
الب�رصة، واج�رى جول�ة  اىل محافظ�ة 
يف مين�اء ام ق�رص الش�مايل بمحافظ�ة 
الب�رصة، وذل�ك يف إطار حمل�ة مكافحة 
الفس�اد يف املنافذ الحدودي�ة .وقّدم مدير 
ع�ام املناف�ذ الحدودية، بحس�ب البيان، 
عرضاً مفصال ً ع�ن واقع ميناء ام قرص 
الجنوبي واألوس�ط والش�مايل، واآلليات 

العمل  واإلج�راءات املتخ�ذة النس�يابية 
هناك، وما تم اتخاذه يف ضوء توجيهات 
رئيس مجل�س ال�وزراء .ووّج�ه رئيس 
مجلس الوزراء بحماية الحرم الكمركي 
يف املوانىء من قبل قوات عسكرية ومنع 
أي ق�وة أو جه�ة تح�اول الدخ�ول اليه 
عن�وة، كما وّج�ه بالحد م�ن اإلجراءات 
الروتيني�ة املعق�دة، والعمل ع�ىل تدوير 

املوظفني للحد من الفساد.

الزوراء / خاص: 
مع اع�الن األمني العام ملجلس الوزراء، 
حمي�د الغ�زي، ع�ن توج�ه حكوم�ي 
إلق�رار املوازن�ة العامة للع�ام الحايل، 
انقسمت االوس�اط النيابية ازاء فرص 

تمري�ر قان�ون املوازنة املتأخ�رة التي 
الت�زال بعه�دة الحكوم�ة رغ�م انتهاء 
مهل�ة مجل�س الن�واب ال�ذي ص�وت 
رس�ميا عىل صيغة قرار تلزم الحكومة 
ارس�ال مرشوع قانون املوازنة العامة 

االتحادي�ة يف موعد اقصاه ٣٠ حزيران 
امل�ايض .وق�ال عض�و اللجن�ة، النائب 
عبد اله�ادي الس�عداوي، ل�«الزوراء«: 
ان »م�رشوع قان�ون املوازن�ة يحتاج 
اىل دراس�ة مرك�زة لف�رتة معين�ة قبل 

التصوي�ت علي�ه وإرس�اله إىل مجلس 
الن�واب الق�راره رس�ميا » .واض�اف 
»نح�ن اآلن يف منتص�ف ش�هر تم�وز 
ويفرتض امليض بإعداد مرشوع قانون 
إىل  وإرس�الها   2٠21 لس�نة  املوازن�ة 

الربملان، ولي�س مرشوع موازنة 2٠2٠ 
». مرجح�ا ان » تبدأ وزارة املالية خالل 
شهر تموز الحايل بإعداد مسودة قانون 

املوازنة للعام املقبل 2٠21«.

الكاظمي: سنطبق االمتتة االلكرتونية يف الكمارك والضرائب وسنحدد قريبا 
موعدا إلجراء االنتخابات

املالية النيابية لـ          : انقسام برملاني إزاء فرص مترير قانون املوازنة املتأخرة

تونس/ متابعة الزوراء:
قالت مص�ادر لوكالة “رويرتز” إن رئيس الوزراء 
التونيس، إلياس الفخاخ، تقدم باستقالته للرئيس 
قيس س�عيد.وكانت “موزايي�ك أف أم”، قد قالت 
إن الرئي�س التونيس قد طلب رس�ميا، خالل لقاء 
جمعه برئيس الربملان راشد الغنويش، وأمني عام 
اإلتحاد العام التونيس للشغل، نور الدين الطبوبي، 
ورئي�س الحكوم�ة، إلي�اس الفخفاخ، م�ن هذا 
األخري تقديم اس�تقالته. ويأتي طلب قيس سعيد 
من رئيس الحكومة اإلس�تقالة يف وقت يتابع فيه 
التونسيون تطورات ملف شبهة تضارب املصالح 
للفخف�اخ ح�ول صفق�ات ذات صل�ة ب�رشكات 

يمتلكه�ا أو يمتل�ك ع�دة أس�هم يف رأس ماله�ا.
الجدير بالذكر أن عددا من الكتل الربملانية قدمت، 
امس االربعاء، الئحة سحب ثقة من الفخفاخ  إىل 
مكتب ضبط الربمل�ات، وقد وقعها 105 نواب عن 
كتل “حركة النضه�ة” و”قلب تونس” و”إئتالف 
الكرامة”، وعدد من املستقلني.. هذا وكان مجلس 
شورى “حركة النهضة” قد قرر سحب الثقة من 
حكومة الفخفاخ.من املهم اإلش�ارة إىل أنه، وبعد 
قبول اس�تقالة الفخفاخ، فإن القيام باملشاورات 
لتش�كيل حكومة جديدة يعود دس�توريا للرئيس 

قيس سعيد.

ليبيا/ متابعة الزوراء: 
أك�دت مصادر عس�كرية ليبي�ة، امس األربع�اء، وصول 
مئ�ات املقاتلني من مرص إىل مدين�ة رست يف ليبيا، لدعم 
مقات�يل ق�وات الل�واء الليب�ي املتقاعد خليف�ة حفرت، يف 
وقت أكدت فيه قوات حكومة “الوفاق” وصول تعزيزات 
عس�كرية من مرص إىل ليبيا، وس�ط أحاديث عن معركة 
كبرية ُمحتملة ستندلع يف محيط مدينتي رست، والجفرة. 
املص�ادر الليبية، التي فضلت عدم الكش�ف عن اس�مها، 
قالت إن “التعزيزات الت�ي وصلت إىل ليبيا هي مجموعة 
من أبناء القبائل الليبية يف مرص، ويصل عددها إىل 2000 
مقات�ل، ووصلت إىل مدينة طربق خ�الل الفرتة املاضية، 
وانتق�ل 800 منه�م بالفع�ل إىل مدينة رست. وأش�ارت 

املص�ادر أيض�اً إىل أن هؤالء ال�800 مقات�ل تم توزيعهم 
ب�ني مح�اور غ�رب، وجنوب غ�رب رست، موضح�ًة أن 
مهامهم الرئيس�ية تتمثل يف اس�تخدام املدفعية الثقيلة، 
مضيف�ًة أنه�م يعملون تحت إمرة ق�وات مرتزقة فاغنر 
الروس، الذين أعادوا تموضعهم يف بعض مناطق املدينة.
وتس�تند قوات حفرت يف جزء من قوتها بمدينة رست عىل 
قوات مرتزقة فاغنر، وكان�ت معلومات قد حصل عليها 
“عربي بوس�ت” يف وقت س�ابق من داخل ليبيا، بّينت أن 
مرتزقة فاغنر يتمركزون عىل حدود مدينة رست الغربية 
والجنوبي�ة الغربي�ة، حيث يش�كلون طوقاً ع�ىل املدينة 

بمنطقة جارف والغربيات والقرضابية.

الطاقة النيابية تكشف لـ          عن عزم الكهرباء نصب 3000 حمولة يف بغداد لزيادة إنتاج الطاقة
حددت أهم أسباب تراجع جتهيز ساعات الكهرباء للمواطنني

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/نينا: 
اعلنت وزارة الخارجية اعادة )15٣( مسافراً 
.وقال  روسيا  يف  العالقني  العراقيني  من 
احمد  الخارجّية،  وزارة  باسم  املتحدثث 
لدى  العراق  سفارة  ان  بيان:«  يف  الصّحاف، 
متنها  عىل  استثنائّية  رحلة  سريت  موسكو 
االزمة  خلية  مع  بالتنسيق  مسافراً   )15٣(
ودائرة املراسم يف مركز الوزارة، لنقل عراقيني 
الحظر  اجراءات  بسبب  روسيا  يف  عالقني 
فايروس  تفيّش  من  للحد  الشامل  الوقائي 

كورونا املستجد«.

إعادة 153 عراقيا عالقا يف 
روسيا برحلة استثنائية جديدة

الالمي: تشكيل جلنة نيابية للتحقيق 
بعقود الكهرباء خطوة مهمة

الرتبية تنفي وجود قرار باحتساب 
املعدل الرتاكمي لطلبة اإلعدادية 

إثيوبيا تعلن رمسيا بدء ملء خزان 
“سد النهضة”

رئيس الوزراء التونسي يقدم استقالته 
للرئيس قيس سعيد

مصر تدخل بقوة على خط األزمة الليبية وترسل 
مئات املقاتلني 

املرور: قرار اغالق مواقع التسجيل يف مديرية املرور جاء بناًء على قرار خلية األزمة

ص 8مقرر اممي ينتظر وقف اهلجمات على الصحفيني بانتهاء والية ترامب

ص 4

 

الغامني: من يتخذ الوظيفة لغرض 
الراتب ال مكان له يف الداخلية

وزير اخلارجية الفرنسي يزور 
العراق اليوم

بغداد/ الزوراء:

عّد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أن 

الوضع الحايل ال يتحمل أي خطأ أمني، 

مبين�اً أن من يتخ�ذ الوظيفة من أجل 

الراتب »ال مكان له يف وزارة الداخلية«.

وق�ال الغانمي، يف بيان: إن »كل من ال 

يق�وم بواجب�ه بص�ورة صحيحة من 

رتب�ة م�الزم اىل عقيد س�أقوم بنقله 

اىل الح�دود، ورتب�ة العمي�د س�يجرد 

م�ن أي منص�ب وبعد 6 أش�هر يحال 

ع�ىل التقاعد لع�دم الكفاءة«.وأضاف 

الغانم�ي أن »وضعن�ا اآلن ال يتحم�ل 

أي خطأ أمن�ي«. ماضياً بالقول: »من 
يتخذ الوظيفة لغرض الراتب ال مكان 

له يف الداخلية«.

  بغداد/ الزوراء:

 اعلن�ت وزارة الخارجي�ة العراقية ان 

وزير الخارجي�ة الفرنيس، جان إيقف 

لودري�ان، س�يزور العاصم�ة بغ�داد 

يف  ال�وزارة،  الخميس.وقال�ت  الي�وم 

بيان: ان وزير الخارجية فؤاد حس�ني 

س�يلتقي اليوم يف مقر الوزارة نظريه 

الفرنيس، وسيعقدان مؤتمرا صحفيا 

مشرتكا.وكانت وسائل اعالم فرنسية 

ق�د اعلن�ت، مطلع الع�ام الح�ايل، ان 

وزي�ر خارجيتها س�يزور يف منتصف 

الع�راق  الج�اري  ش�هر تموز/يول�و 

للقاء املسؤولني فيها، والتباحث حول 

العالقات الثنائية بني البلدين.

وفيات كورونا تناهز الـ600 ألف ضحية عامليا وعدة دول تعاود اإلغالق
بعد تسجيل أكثر من 13 مليون مصاب يف العامل

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن، قاسم األعرجي، مستشار األمن الوطني العراقي، امس األربعاء، أن رئيس الوزراء 
إعالم  وسائل  املقبل.وذكرت  األسبوع  والسعودية  إيران  سيزور  الكاظمي  مصطفى 
وواثق  »متفائل  األعرجي:  إقليمية.وقال  مشاورات  إلجراء  تهدف  الزيارة  أن  عراقية 
من أن دول املنطقة ستعمل بشكل إيجابي مع بغداد لتقديم حل للمشاكل القائمة«.
وذكرت وكالة »إرنا« اإليرانية أن الكاظمي يعتزم القيام بثالث زيارات خارجية خالل 
األيام واألسابيع القليلة القادمة، تشمل طهران والرياض وواشنطن.وأعلنت مصادر 
العراقي،  الوزراء  رئيس  بها  سيقوم  مرتقبة  زيارات  عن  عربية  وسياسية  رسمية 
مصطفى الكاظمي، تشمل طهران والرياض وواشنطن.ووفقا ملصادر رسمية وأخرى 

سياسية، فإن زيارة طهران ستسبق زيارتي الرياض وواشنطن.

الكاظمي يزور طهران والرياض 
وواشنطن األسبوع املقبل 

إصابات فريوس كورونا يف العراق تقرتب من الـ84 ألفا والوفيات تتجاوز الثالثة آالف 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



املالية النيابية لـ           : انقسام برملاني إزاء 
فرص مترير قانون املوازنة املتأخرة

الكاظمي: سنطبق االمتتة االلكرتونية يف الكمارك والضرائب وسنحدد قريبا موعدا إلجراء االنتخابات

الطاقة النيابية تكشف لـ            عن عزم الكهرباء نصب 3000 
حمولة يف بغداد لزيادة إنتاج الطاقة

وفيات كورونا تناهز الـ600 ألف ضحية عامليا وعدة دول تعاود اإلغالق مصر تدخل بقوة على خط األزمة الليبية وترسل مئات املقاتلني 

غداد/ الزوراء:
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
خالل زيارته اىل ميناء ام قرص الشمايل، 
بحماية الحرم الكمركي من قبل قوات 
تطبيق  عزمه  اكد  وفيما  عسكرية، 
االتمتة االلكرتونية يف اجراءات الكمارك 
اجراء  والرضائب وسنحدد قريبا موعد 
االنتخابات، عقد مجلس الوزراء جلسته 
واصدر  البرصة  محافظة  يف  االعتيادية 

قرارات عدة تخص املحافظة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: ان رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي وصل امس االربعاء 
جولة  واجرى  البرصة،  محافظة  اىل 
بمحافظة  الشمايل  قرص  ام  ميناء  يف 
مكافحة  حملة  إطار  يف  وذلك  البرصة، 

الفساد يف املنافذ الحدودية .
الحدودية،  املنافذ  عام  مدير  وقّدم 
عن   ً مفصال  عرضاً  البيان،  بحسب 
واقع ميناء ام قرص الجنوبي واألوسط 
املتخذة  واإلجراءات  واآلليات  والشمايل، 
النسيابية العمل هناك، وما تم اتخاذه 
يف ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء 

.
بحماية  الوزراء  مجلس  رئيس  ووّجه 
قبل  من  املوانىء  يف  الكمركي  الحرم 
جهة  أو  قوة  أي  ومنع  عسكرية  قوات 
وّجه  كما  عنوة،  اليه  الدخول  تحاول 
بالحد من اإلجراءات الروتينية املعقدة، 
من  للحد  املوظفني  تدوير  عىل  والعمل 
الفساد، وأكد أن الجميع تحت املراقبة، 

يف  الفاسدين  عن  معلومات  ولدينا 
املوانىء ستتم مالحقتهم قانونيا.

وأكد الكاظمي أن املوانىء تعد من أهم 
العالم،  دول  كل  يف  الحدودية  املنافذ 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  تشكل  فهي 
الخطط  وضع  من  بد  وال  االقتصاد، 

الالزمة لتطويرها.
بأزمة  اليوم  يمر  البلد  أن  وبنّي سيادته 
مالية واقتصادية، وأهم اإليرادات املالية 
غري النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة 
إال  والكمارك،  املوانىء  من  تأتي  الدولة 
أننا نواجه اليوم تحديا كبريا فيما يتعلق 
بهذين املنفذين، وهي فرصة للحكومة 

ألن تفرض القانون والنظام فيهما.
كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، السيد 
سفوان  منفذ  الكاظمي،  مصطفى 
سياق  يف  وذلك  الكويت،  مع  الحدودي 
والنهوض  الحدودية  للمنافذ  متابعته 
الفساد  أوجه  كل  ومحاربة  بواقعها 

فيها.
ملكتبه،  بيان  بحسب  الكاظمي  واّطلع 
والعقبات  املنفذ،  يف  العمل  آليات  عىل 
عىل  وشدد  تطويره،  أمام  تقف  التي 
ملنع  القانونية  اإلجراءات  كل  اتخاذ 
يف  الفساد  ومحاربة  املالية،  التجاوزات 
منفذ  ومنها  الحدودية،  املنافذ  جميع 

سفوان الحدودي.
وبنّي الكاظمي أنه سبق وأن وّجه إدارة 
املنافذ الحدودية بمعالجة واقع املنافذ، 
واالرتقاء بعملها، وأيضا أتمتة الجوانب 
من  الحّد  يف  يسهم  وبما  فيها،  اإلدارية 

الفساد، ومنع  والسيطرة عىل  الروتني، 
التجاوز عىل املال العام.

الوزراء،  مجلس  رئيس  ترأس  ذلك،  اىل 
األربعاء،  الكاظمي،امس  مصطفى 
جلسة مجلس الوزراء العارشة املنعقدة 

يف محافظة البرصة.
الجلسة:  افتتاح  يف  الكاظمي  وقال 
يف  الجلسات  بعقد  سيبدأ  املجلس  إن 
البرصة  مدينة  من  مبتدئاً  املحافظات، 
العزيزة عىل قلوبنا، بغية تنفيذ مطالب 
الخدمات  وتقديم  املحافظات  يف  أهلنا 

لهم.
بروح  العمل  إن   : الكاظمي  وأضاف 
الفريق الواحد واملتكامل سيساعدنا عىل 
التحديات  ومواجهة  األزمات،  تجاوز 

العديدة التي يمر بها البلد.
لهم  الكرام  وأهلها  البرصة  إن  وتابع: 
مكانة خاصة يف قلوب العراقيني جميعأً 
الدكتاتورية  أهوال  تحّملوا  وإنهم 
الفساد  نتائج  والحروب، مثلما تحّملوا 
أصاب  الذي  والتخطيط  اإلدارة  وسوء 
ذلك  يف  منطلقني  وبيئتهم،  مدينتهم 
العراق  بوابة   ، ملدينتهم  عشقهم  من 

الحضارية واالقتصادية.
وأكد بأن العمل الجاد يجب أن يبدأ من 
وسيؤتي  بالبرصة،  يمّر  وأن  البرصة، 

ثماره قريباً يف البرصة أيضاً.  
وتابع: نحن اليوم يف البرصة بني أهلنا ، 
لنؤكد عىل أن البرصة برصتنا ، هي ثغر 
العراق  ورئة   ، العراق  ومبسم   ، العراق 
االقتصادية، مؤكدا »تحدثوا عن البرصة 

فكانت   ... االقتصادية  العراق  عاصمة 
عاصمة اقتصادية عىل الورق ...ولكنها 
وليست  والحزن  الفقر  عاصمة  اليوم 

عاصمة االقتصاد«.
أن  عىل  »مصممون  بالقول:  ومىض 
تستعيد البرصة دورها الريادي، وهذه 
استحقاق  بل   ، أحد  من  مّنة  ليست 
بالبرصة  »فّكروا  انهم  مبينا  طبيعي، 
ثقافة  أين  ولكن   ، نفط  كبرئ  دائما 
إبداع  أين  البرصة؟  أين علماء  البرصة؟ 

البرصة؟ أين فن البرصة؟.
واشار اىل ان هذه املعادلة الظاملة يجب 
أن تتوقف ، البرصة يجب أن ُتعامل بما 
يف  أساسياً  عموداً  بوصفها  تستحق، 
الدولة، مؤكدا ان موانىء البرصة يجب 
الدولة والقانون  أن تكون تحت سلطة 
يلتهم  الفساد  أن  أن نسمع  ، وال يجب 
أموال املنافذ !! هذا معيب بحقنا جميعاً 
، هذه أموال شعبنا ، ومن يستويل عليها 

هو عدو الشعب.
األمنية  القوة  بتغيري  أمرنا  ان  واوضح: 
التي تحمي املنافذ الحدودية واملوانىء، 
النظام،  عىل  للحفاظ  طبيعي  كإجراء 
األتمتة  تطبيق  سيتم  انه  مبينا 
الكمارك  إجراءات  كل  يف  األلكرتونية 
بعرقلة  ألحد  نسمح  ولن  والرضائب، 

هذا اإلجراء اإلصالحي.
إلطالق  وافية  دراسة  اعداد  عىل  وشدد 
سلسلة مشاريع اسرتاتيجية يف البرصة، 
وصمة  املالح  البرصة  ماء  ان  اىل  الفتا 
مالحا  ماًء  يرشب  الذي  شعبنا   .. عار 

سيحاسبنا، ومن حقه أن يحاسبنا .
وتابع: ان مشاريع ماء البرصة ستكون 
يف مقدمة خطط استثمارية لخدمة أهيل 
يف البرصة، حتى اذا لم تظهر النتائج يف 
هذه الحكومة .. سجلوها عني ، اذا لم 

نعمل اليوم لن تكون هناك نتائج غدا.
صعب  بوضع  حكومة  »أترأس  واكد، 
ومعقد ، ولهذا أطلب من أهيل يف البرصة 
 ، الفرصة  يمنحوني  أن  مكان  كل  ويف 
خدمتكم«،  من  بأكثر  براغب  فلست 
مدن  وكل  البرصة  »شباب  ان  اىل  الفتا 
العراق قرّة أعيننا، هم سندنا، ولهم مني 
كل االحرتام ، وأتمنى أن يتفهموا رغبة 
بفتح  تعهداتها  بتنفيذ  الحكومة  هذه 
تحقيقات نزيهة حول كل األحداث التي 

صاحبت التظاهرات« .
سنعلن  أيام  »بعد  انه  بالقول:  وزاد 
املتظاهرين  من  الشهداء  قائمة  عن 
تنال عوائلهم  األمنية، وسوف  والقوات 
»هذه  ان  مؤكدا  استحقاقاتهم«،  كل 
مع  أزمة  حكومة  ليست  الحكومة 
السياسية،  القوى  مع  أو  الشعب 
السكة  اىل  بالعراق  للسري  جرس  هي 

الصحيحة« .
هدفنا،  »االنتخابات  ان  اىل  واشار 
 ، إلجرائها  موعد  عن  قريبا  وسنعلن 
تتعاون  أن  املعنية  األطراف  كل  وعىل 
ووضع   ، االنتخابات  قانون  إلكمال 
وعادلة،  نزيهة  انتخابية  عملية  أسس 
عرب مفوضية انتخابات قادرة عىل إدارة 

هذا امللف«.

وتابع: ان يف البرصة علينا أن نرتفع اىل 
العام  الوضع  لألسف  الناس،  مستوى 
لم يرتفع اىل مستوى الناس! لم يرتفع 
اىل  يرتفع  لم  الناس!  ألم  مستوى  اىل 
مستوى احتياجات الناس ! لم يرتفع اىل 
مستوى آمال الناس ، ماذا تريد الناس؟ 
عراقاً .. عراقاً حراً ديمقراطياً مستقراً 
الكاملة عىل  السيادة  يمتلك  ومزدهراً،  
حريتهم  فيه  الجميع  يمارس  أرضه، 
تحت سقف القانون ويتنافس الجميع 

بنزاهة للوصول اىل السلطة.
يكون  أن  يستحق  العراق  ان  واكد 
شعبنا   .. تستحق  البرصة   .. مستقرا 
اىل  نرتفع  أن  مسؤوليتنا   ، يستحق 
ارتفعت  ، مهما  ثقافة وطموح شعبنا 

سقوف توقعاته منا.
وتدارس مجلس الوزراء، بحسب البيان، 
أعماله،  جدول  عىل  املدرجة  املواضيع 
واتخذ جملة  من القرارات التي تخص 

محافظة البرصة وهي:
بإجراءات  امليض  عىل  املوافقة   -1
التعاقد، يف مرشوع ماء البرصة الكبري، 
الذي يعد من أبرز املشاريع اإلسرتاتيجية 

واملبارشة يف العمل.
أعمال  يف  البرصة  محافظة  إرشاك   -2
البرصة  ماء  ملرشوع  الدورية  املتابعة 
الكبري، عرب لجان متخصصة عىل أن يتم 
واإلسكان  اإلعمار  وزارة  مع  التنسيق 

والبلديات واألشغال العامة.
3- تكليف وزارة املوارد املائية، بالتعاون 
مع استشاريي وزارة اإلعمار واإلسكان 

خطة  بتقديم  البرصة،  ومحافظة 
األنبوبية)قناة  القناة  مرشوع  لتنفيذ 
الدراسات  مراجعة  بعد  البدعة(، 
املتوفرة وتقييمها، وتقوم وزارتا املالية 
ضمن  املرشوع  بإدراج  والتخطيط 

موازنة عام 2021.
التحتية  البنى  تنفيذ  برنامج  وضع   -4
عىل  السكنية  األرايض  بتوزيع  للميض 
وزارة  قيام  خالل  من  مستحقيها 
اإلعمار واإلسكان والبلديات باالستفادة 
محافظة  مع  املتعاقد  االستشاري  من 
التصاميم  وتحديث  ملراجعة  البرصة، 

املعّدة ملدينة السّياب السكنية .
صالحية  البرصة  محافظ  تخويل   -5
مواطن  ألف  ثالثني  رواتب  رصف 
املتوفرة  النقدية  السيولة  من  برصي، 

لدى محافظة البرصة.
6- وّجه املجلس بإحالة جميع املشاريع 
للخدمات،  الوزاري  املجلس  اىل  املتلكئة 
مدة  خالل  بشأنها  التوصيات  وتقديم 
الوزاري  املجلس  يف  إلقرارها  شهر، 

للخدمات.
كما وّجه رئيس مجلس الوزراء خالل 
مجاري  مرشوع  بإحالة  الجلسة 
الوزاري  املجلس  اىل  الزبري  قضاء 
لدراسته  االجتماعية،  للخدمات 
بشأنه  املالئمة  التوصية  وتقديم 
تجري  أن  عىل  الوزراء،  مجلس  اىل 
يف  البرصة  محافظ  السيد  استضافة 
املجلس الوزاري للخدمات االجتماعية 

لغرض املناقشة.

الزوراء/ حسني فالح:
عن  النيابية  والطاقة  النفط  لجنة  كشفت 
محولة   3000 نصب  الكهرباء  وزارة  عزم 
فيما  الطاقة،  انتاج  لزيادة  بغداد  يف  جديدة 
حددت اسباب تراجع تجهيز ساعات الطاقة 

الكهربائية للمواطنني خالل االونة االخرية.
وقال عضو اللجنة، النائب امجد العقابي، 
الوزراء  رئيس  ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف 
اوعز اىل وزارة الصناعة واملعادن بتجهيز 
الكهربائية  باملحوالت  الكهرباء  وزارة 
ان  مبينا:  باالجل.  والقابلوات  واملعدات 
 3000 نحو  ستنصب  الكهرباء  وزارة 
من  منتخبة  مناطق  يف  كهرباء  محولة 
االحمال  تخفيف  لغرض  بغداد  العاصمة 
الكهربائية وزيادة ساعات  املحطات  عن 

التجهيز للمواطنني خالل مدة اسبوعني.
من  تعاني  الكهرباء  وزارة  ان  واضاف: 
قلة التخصيصات املالية، حيث لم ترصف 
موازنة  من   12/1 نسبة  من  االموال  لها 
الوزارة  مخازن  ان  اىل:  الفتا   .2019 عام 
فارغة،  االحتياطية  واالدوات  املعدات  من 
الصناعة  بتوجيه  الوزراء  رئيس  دفع  ما 
االحتياطية  باالدوات  الكهرباء  بتجهيز 

والقابلوات واملحوالت الكهربائية.
محولة   650 نحو  هناك  ان  اىل:  واشار 
الوزارة  تستطيع  وال  بغداد،  يف  معطوبة 
االموال.  وجود  عدم  بسبب  صيانتها 

الكهرباء مدعومة بنسبة %95  ان  مبينا: 
للمواطنني، ما يجعل الجباية تساوي %5 

من التخصيصات التي تحتاجها الوزارة.
احد  املالية  التخصيصات  قلة  ان  واكد: 
لكون  التجهيز  ساعات  تراجع  اسباب 
املحطات  ألغلب  صيانة  عمليات  تجر  لم 

الكهربائية بسبب عدم وجود االموال.
هناك  يجعل  الراهن  الظرف  ان  واوضح: 
من  الجبايات  استحصال  يف  صعوبة 
املواطنني بسبب اجراءات الحظر وتوقف 
اغلب املواطنني من اصحاب االعمال الحرة 
عن اعمالهم، عىل الرغم من ان الجبايات 
تغطي جزءا بسيطا مما تحتاجه الوزارة 

كصيانة وغريها.
اىل  تفتقر  الكهرباء  وزارة  ان  وتابع: 
املنظومة  لتطوير  االسرتاتيجية  الخطط 
طائلة  امواال  ان  مؤكدا:  الكهربائية. 
رصفت لهذا امللف خالل السنوات املاضية 

من دون جدوى.
رؤية  لديه  الحايل  الوزير  ان  اىل:  واشار 
للنهوض بواقع الكهرباء، إال انه يصطدم 

بعقبة التخصيصات املالية.
عن  الكهرباء  وزارة  كشفت  جهتها،  من 
مصطفى  الوزراء  رئيس  توصيات  أبرز 
الكاظمي خالل اجتماعه الذي عقد االثنني 

املايض مع وزارتي النفط والكهرباء.
الوزارة،  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  موىس،  أحمد 
من  بمجموعة  أوىص  الوزراء  »رئيس 
وزارتي  مع  اجتماعه  خالل  التوصيات 

الكهرباء والنفط«.
منح  عىل  املوافقة  »جرت  أنه  وأضاف 
مع  التعاون  صالحية  الكهرباء  وزارة 
رشكات القطاع الحكومي التابعة لوزارة 
املحوالت  إنتاج  عىل  تعمل  التي  الصناعة 
الحافظة  واملواد  واألسالك  والقابلوات 
عن  فضال  الشبكة،  إدامة  يف  املستخدمة 
الخاص  القطاع  رشكات  مع  التعاون 

ومجموعة املوردين«.
الوضع  تداعيات  ظل  »يف  أنه  وتابع 
الصحي،  الوضع  وتداعيات  االقتصادي 
الالزمة  واألموال  املوازنات  وجود  وعدم 
استحصلت  مفاصله،  بكل  العمل  إلدامة 
مع  التعامل  عىل  الوزراء  رئيس  موافقة 
توجيه  جرى  وأيضا  الرشكات،  هذه 
قطاع  لرفد  الصناعة  وزارة  رشكات 
والقابلوات  باملحوالت واألسالك  الكهرباء 
توفر  لعدم  عاجل  نحو  عىل  وبالتعاون 

األموال الالزمة«.
أوىص  الوزراء  »رئيس  أن  إىل:  وأشار 
عقد  من  والثانية  األوىل  املرحلة  بمتابعة 
االتفاقية اإلطارية واالتفاق االسرتاتيجي 
مع رشكة سيمنز للميض بالتزاماتها وما 

عليها وما لها مع الكهرباء«.

الوزراء  رئيس  وجه  »حني  أنه  إىل  ولفت 
بفتح لجان تحقيقية، رحبت الوزارة بتلك 
كل  بفتح  التام  تعاونها  وأبدت  اللجان، 
اللجان  تلك  أمام  وتشكيالتها  رشكاتها 
املعنية بفتح ملفات الكهرباء ومجموعة 
التنسيق  كان  وباملجمل  الكهرباء،  عقود 
عاليا وكبريا مع وزارة النفط بمنح مادة 
الوقود او الكاز او النفط األسود لتشغيل 
بعدد  الحاصل  النقص  لسد  املولدات 

ساعات تجهيز الكهرباء«.
املشاريع  من  جزء  »لدينا  قائال:  وأردف 
تم عرضها عىل رئيس الوزراء، وصلت إىل 
نسبة إنجاز ٨0%، وهنالك مشاريع %90«، 
برضورة  أوىص  »الكاظمي  أن  مؤكدا 
إطالق املوازنات التكميلية الستكمال هذه 

املشاريع بغية إدخالها يف املنظومة«.
وزارة  أوىص  الوزراء  »رئيس  أن  وأكمل 
وسلف  واملنح  القروض  بإطالق  املالية 
الكهرباء  وزارة  تكمل  لكي  حاكمة 

التزاماتها من إنتاج ونقل وتوزيع«.
وأوضح أن »هذه اللجان التي تم تشكيلها 
موضع  كانت  الكهرباء  عقود  ملراجعة 
»اليوم  مبينا  الوزراء«.  رئيس  اهتمام 
بديلة ربما  نحن سنميض بخطة طوارئ 
ستأتي بثمارها بالوقت القريب جدا الذي 
تجهيز  ساعات  عىل  إيجابا  سينعكس 

الكهرباء«.

الزوراء / خاص: 
الغزي،  حميد  الوزراء،  ملجلس  العام  األمني  اعالن  مع 
الحايل،  للعام  العامة  املوازنة  توجه حكومي إلقرار  عن 
قانون  تمرير  فرص  ازاء  النيابية  االوساط  انقسمت 
املوازنة املتأخرة التي التزال بعهدة الحكومة رغم انتهاء 
مهلة مجلس النواب الذي صوت رسميا عىل صيغة قرار 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  ارسال  الحكومة  تلزم 

االتحادية يف موعد اقصاه 30 حزيران املايض .
السعداوي،  الهادي  عبد  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
اىل  يحتاج  املوازنة  قانون  »مرشوع  ان  لـ«الزوراء«: 
دراسة مركزة لفرتة معينة قبل التصويت عليه وإرساله 

إىل مجلس النواب القراره رسميا » .
ويفرتض  تموز  شهر  منتصف  يف  اآلن  »نحن  واضاف 
 2021 لسنة  املوازنة  قانون  مرشوع  بإعداد  امليض 
 .«  2020 موازنة  مرشوع  وليس  الربملان،  إىل  وإرسالها 
الحايل  املالية خالل شهر تموز  ان » تبدأ وزارة  مرجحا 

بإعداد مسودة قانون املوازنة للعام املقبل 2021«.
بسبب  العامة  املوازنة  يف  املايل  »العجز  ان  واوضح 
الحكومة  سيدفع  العاملية  النفط  أسعار  انخفاض 
نفطية،  غري  أخرى  واردات  اعتماد  اىل  النواب  ومجلس 
املوازنة«. مؤكدا  العجز يف  العامة لسد  النفقات  وتقليل 
املصارف  من  داخلية  قروض  اىل  ستلجأ  »الحكومة  ان 
يف  العجز  لسد  االيرادات  وتنويع  واملحلية،  الحكومية 

املوازنة العامة«.
لكن العضو االخر يف اللجنة املالية، النائب احمد الحاج 

ملجلس  العام  االمني  ترصيحات  انتقد  رشيد،  حمه 
الوزراء حول اقرار موازنة 2020، معتربا ذلك بعيدا عن 

الواقعية.
ليس  »الحكومة  ان  واضاف حمه، يف ترصيح صحفي: 
لديها معدالت ثابتة ألسعار النفط اىل جانب عدم امتالكها 
ان  مبينا  واإليرادات«،  النفقات  حجم  حول  تخمينات 
»الربملان يف عطلة ترشيعية حاليا تنتهي يف ايلول املقبل، 

يف حني ان املوازنة تحتاج اىل ٨0 يوما إلقرارها«.
النائب جمال كوجر، كشف  املالية،  اللجنة  وكان عضو 
النيابية  املالية  »اللجنة  أن  عن  مؤخرا،  الزوراء«،  لـ« 
تعمل عىل إعداد خطة عمل جديدة ملعالجة األزمة املالية 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  هيكلة  إعادة  خالل  من 
بشكل  ومراجعتها  النواب  مجلس  إىل  وإرسالها   2020

جيد مع تقليل الفقرات الرضورية ».
موارد  تحديد  أيضا  تتضمن  العمل  »خطة  أن  وأضاف 
العقود  ومراجعة  الخلل،  وتشخيص  األخرى  الدولة 
التي أبرمتها الوزارات، منها جوالت الرتاخيص يف وزارة 
والدفاع«.  الداخلية  لوزارتي  التسليح  وعقود  النفط، 
للظرف  مناسبة  موازنة  اىل  يحتاج  »العراق  ان  مبينا 
االقتصادي والصحي الذي يمر به البلد، مع التأكيد عىل 
إلجراء  الظروف  وتهيئة  املوظفني  رواتب  دفع  تأمني 

االنتخابات«.
واوضح  ان » هناك حديث عن طلب الحكومة العراقية 
الديون والقروض الخارجية يف ظل أزمة  تأجيل تسديد 

النفط  العاملية ».

بغداد/ متابعة الزوراء:
حول  بالفريوس  املصابني  عدد  تخطى 
العالم 13,472,676 مصاباً، تويف منهم 
وفيما  شخصاً،   5٨1,573 من  أكثر 
 7,٨67,257 عاملياً  املتعافني  عدد  بلغ 
شخصاً، عادت العديد من الدول اىل حجر 
الطوارئ  وأعلنت  مناطقهم  يف  املاليني 

مجددا.
املعلنة،  اإلصابات  عدد  تجاوز  وعربيا، 
إصابة   7٨٨,975 األربعاء،  أمس 
الفلسطينية  األرايض  أرقام  )باستثناء 
االحتالل  قبل  من  املعلنة  املحتلة 
يزيد  ما  بينها  من  ل  وُسجِّ اإلرسائييل(، 
عدد  بلغ  فيما  وفاة،   13,7٨3 عىل 

املتعافني572,015.
األوىل  املرتبة  عىل  السعودية  وتحافظ 
بـ٨03,237  املصابني  عدد  يف  عربياً 
وتعاىف   ،22٨3 منهم  تويف  مصاباً، 
أحصت  التي  قطر  تليها   ،177,560
 ،150 ووفاة  شخصاً،   104,533 إصابة 
وتعايف 101,160 شخص، ثم مرص التي 
تتصّدر  والتي  إصابة،   ٨3,930 أحصت 
وفيات،  بـ400٨  عربياً  الوفيات  عدد 

فضالً عن تعايف 25,544 شخصاً.
ُعمان  سلطنة  يف  املصابني  عدد  وبلغ 
وتعايف  وفاة  و273  إصابة   59,56٨
الكويت  وأحصت  شخصاً،   37,9٨7
وتعايف  وفاة  و396  إصابة   56,174
اإلمارات  وسجلت  شخصاً،   46,161
55,573، تويف منهم335 وتعاىف 46,025. 
و111  إصابة   34,07٨ البحرين  وأكدت 

وفاة وتعايف 29,753 شخصاً.
وأعلنت الجزائر تسجيل 20,216 إصابة، 

 14,295 وتعايف  وفاة،   102٨ بينها  من 
شخصاً. وأحىص املغرب 16,097 إصابة 
شخصا،   13,442 وتعايف  وفاة  و257 
و659  إصابة  السودان10,417  وسّجل 
شخصا.   5579 وتعايف  الوفيات  من 
ورصدت موريتانيا 551٨ إصابة و147 
وأكدت  شخصا،   2664 وتعايف  وفاة 
جيبوتي تسجيل 4979 إصابة و56 وفاة 

وتعايف4743 شخصاً.
إصابة   6372 وجود  فلسطني  وأكدت 
شخصاً،   1317 وتعايف  وفاة  و46 
و93  إصابة   3076 الصومال  وأحىص 
وفاة وتعايف13٨0 شخصاً، وأعلن لبنان 
تسجيل 2451 إصابة و37 وفاة وتعايف 
 1653 ليبيا  ورصدت  شخصا،   1452

إصابة و42 وفاة وتعايف 370 شخصاً.
و429  إصابة   1516 اليمن  وأحىص 
وأعلنت  شخصاً.   6٨5 وتعايف  وفاة 
وتعايف  وفاة  و50  إصابة   1306 تونس 
األردن  أحىص  فيما  شخصاً،   10٨7
119٨ إصابة و10 وفيات وتعايف 1013 
إصابة،   439 سورية  وسجلت  شخصا. 
منها 21 وفاة وتعايف 13٨. فيما أعلنت 
جزر القمر تسجيل 321 إصابة بفريوس 

كورونا و7 وفيات وتعايف 302 شخص.
عامليا، تستعد الهند إلعادة فرض الحجر 
أصل  عىل حوايل 140 مليون نسمة من 
مليار   1,3 البالغ  اإلجمايل  سكانها  عدد 
يف منطقة بنغالور ووالية بيهار الفقرية. 
ويتم فرض الحجر ملدة أسبوعني اعتبارا 
التي  بيهار  والية  يف  الخميس  يوم  من 
الصحي.  النظام  ضعف  من  تعاني 
التكنولوجيا  مركز  بنغالور،  ووضعت 

ملدة  اإلغالق  تحت  الهند،  يف  الرئييس 
أسبوع.

كما سجلت الربازيل، إحدى الدول األكثر 
وفاة   1300 الوباء،  من  بالعالم  ترضرا 
إضافية يف الساعات الـ24 املاضية لتصل 
الحصيلة اإلجمالية إىل أكثر من 74 ألف 
وفاة مع مليوني إصابة. وتهدد معاهد 
بعدم  آخر  جانب  من  الكربى  السامبا 
جانريو  دي  ريو  كرنفال  يف  املشاركة 

املرتقب يف فرباير/شباط 2021.
ارتفاع  تواصل  املتحدة،  الواليات  ويف 
حيث  وغربها،  البالد  جنوب  يف  الحاالت 
جديدة  إصابة  و262  ألفا   63 ظهرت 
اإلصابات  إجمايل  ليصل  اإلثنني  منذ 
كما  شخص.  ماليني   3,42 من  أكثر  إىل 
تسبب الوباء بـ٨50 وفاة جديدة لتصل 
و432  ألفا   136 إىل  اإلجمالية  الحصيلة 

وفاة.
ويف فرنسا، حيث ألقى الوباء بثقله عىل 
العيد  بيوم  تموز/يوليو   14 احتفاالت 
ألغت   ،1945 منذ  مرة  وألول  الوطني. 
التقليدي  العسكري  العرض  السلطات 
احتفاال  الشانزيليزيه  جادة  طول  عىل 
الذي  الباستيل،  سجن  اقتحام  بذكرى 
 14 يف  الفرنسية  للثورة  انطالقة  شكل 

تموز/يوليو 17٨9.
شخص  ألف   160 نحو  عاد  ذلك،  اىل 
العزل  إىل  اإلسباني  كاتالونيا  إقليم  يف 
سعي  مع  األربعاء،  أمس  الصحي، 
جديدة  موجة  عىل  للسيطرة  السلطات 
يف  كورونا  بفريوس  اإلصابات  من 
رفع  من  فقط  أسابيع  بعد  املنطقة، 

الحظر يف البالد.

ليبيا/ متابعة الزوراء: 
ليبية، امس  أكدت مصادر عسكرية 
من  املقاتلني  مئات  وصول  األربعاء، 
مرص إىل مدينة رست يف ليبيا، لدعم 
املتقاعد  الليبي  اللواء  قوات  مقاتيل 
خليفة حفرت، يف وقت أكدت فيه قوات 
تعزيزات  وصول  »الوفاق«  حكومة 
وسط  ليبيا،  إىل  مرص  من  عسكرية 
ُمحتملة  كبرية  معركة  عن  أحاديث 
رست،  مدينتي  محيط  يف  ستندلع 

والجفرة. 
عدم  فضلت  التي  الليبية،  املصادر 
إن  قالت  اسمها،  عن  الكشف 
»التعزيزات التي وصلت إىل ليبيا هي 
الليبية  القبائل  أبناء  من  مجموعة 
 2000 إىل  عددها  ويصل  مرص،  يف 
طربق  مدينة  إىل  ووصلت  مقاتل، 
 ٨00 وانتقل  املاضية،  الفرتة  خالل 

منهم بالفعل إىل مدينة رست. 
هؤالء  أن  إىل  أيضاً  املصادر  وأشارت 
بني  توزيعهم  تم  مقاتل  الـ٨00 
رست،  غرب  وجنوب  غرب،  محاور 
الرئيسية  مهامهم  أن  موضحًة 
الثقيلة،  املدفعية  استخدام  يف  تتمثل 
إمرة  تحت  يعملون  أنهم  مضيفًة 
الذين  الروس،  فاغنر  مرتزقة  قوات 
مناطق  بعض  يف  تموضعهم  أعادوا 

املدينة.
من  جزء  يف  حفرت  قوات  وتستند 
قوات  عىل  رست  بمدينة  قوتها 
معلومات  وكانت  فاغنر،  مرتزقة 
يف  بوست«  »عربي  عليها  حصل  قد 
وقت سابق من داخل ليبيا، بّينت أن 

مرتزقة فاغنر يتمركزون عىل حدود 
والجنوبية  الغربية  رست  مدينة 
عىل  طوقاً  يشكلون  حيث  الغربية، 
والغربيات  جارف  بمنطقة  املدينة 
يشكلون  هم  وبالتايل  والقرضابية، 
حكومة  قوات  مع  املواجهة  خط 
شاركوا  حال  يف  القادمة  الوفاق 

باملعركة.
رست  يف  الروس  املرتزقة  عدد  ُيقدر 
عىل  يسيطرون  عنرص،  بـ2000 
املنازل  وبعض  القرضابية  قاعدة 
واملزارع الخاصة باملواطنني الذين تم 
قادة  بأمر من  بيوتهم  إجالؤهم من 

املرتزقة.
بأوامر  فاغنر  مرتزقة  يأتمر  وال 
التابعة لحفرت،  غرفة عمليات رست 
بل يتبعون تعليمات قادة روس لهم 

غرفة عمليات يف قاعدة القرضابية.
ويف سياق متصل، قال الجيش الليبي 
رصد  إنه  الوفاق  لحكومة  التابع 
وصول إمدادات عسكرية من مرص إىل 
اإلعالمي  املركز  مدينة طربق، ونرش 
التابعة  الغضب«  »بركان  لعملية 
للجيش الليبي، صورة لسيارات نقل 
والعتاد  األسلحة  لحمل  مخصصة 
أشخاص  بمحاذاتها  يقف  الحربي، 
إنها  وقال  عسكرياً،  زياً  يرتدون 

قادمة مرص.
العسكرية  التعزيزات  وصول  يأتي 
من مرص إىل ليبيا بعد تلميح الرئيس 
 20 يف  السييس،  عبدالفتاح  املرصي 
إمكانية  إىل   ،2020 يونيو/حزيران 
»مهام عسكرية  بالده  تنفيذ جيش 

خارجية إذا تطلب األمر ذلك«، معترباً 
باتت  ليبيا  يف  مبارش  »تدخل  أي  أن 

تتوفر له الرشعية الدولية«.
»تجاوز  أن  آنذاك  أضاف  السييس 
يف  أحمر«،  خط  والجفرة  رست 
الليبية  الحكومة  عّدته  ترصيح 
حرب«  »إعالن  دولياً  بها  املعرتف 
مشرياً  ليبيا«،  سيادة  عىل  و«تعدياً 
بالده  استعداد  إىل  نفسه  الوقت  يف 

لتسليح أبناء القبائل الليبية. 
لـ«بركان  اإلعالمي  املركز  وكان 
سابق،  وقت  يف  نرش،  قد  الغضب« 
من  سفينة  وصول  ُتظهر  صوراً 
رشق  شمال  طربق  ميناء  إىل  مرص 
تحمل  حاوية   40 متنها  عىل  ليبيا، 
لدعم  وذخائر  عسكرية  إمدادات 

ميليشيا حفرت.
كما سبق أن نرش أيضاً، يف 6 يوليو/
وصول  ُتظهر  صوراً   ،2019 تموز 
من  براً  وذخائر  عسكرية  إمدادات 
بحسب  حفرت،  ميليشيا  إىل  مرص 

املصدر نفسه.
مع  العسكرية  التعزيزات  وتتزامن 
عن  الليبي  الجنرال  قوات  إعالن 
محيط  يف  كربى«  »معركة  اقرتاب 
رست شمال ليبيا، والجفرة وسطها، 
قوات  باسم  املتحدث  قاله  ملا  وفقاً 
 14 الثالثاء  املسماري،  أحمد  حفرت، 

يوليو/تموز 2020. 
املسماري زعم وجود تحركات كبرية 
بها  املُعرتف  الوفاق  حكومة  لقوات 
يف  تركيا-  من  -واملدعومة  دولياً 
يتوقعون  أنهم  إىل  مشرياً  املنطقة، 

والجفرة  رست،  يف  املعركة  اندالع 
املعركة  أن  مضيفاً  لحظة،  أية  يف 
فقط،  ليبية  تكون  لن  »القادمة 
عربية  أطراف  فيها  ستدخل  بل 

وأجنبية«، وفق تعبريه. 
وكان وزير الخارجية الرتكي، مولود 
اإلثنني،  ذكر  قد  أوغلو،  تشاووش 
13 يوليو/ تموز 2020، أن حكومة 
بالتحضريات  تقوم  الليبية  الوفاق 
قوات  من  رست  مدينة  الستعادة 
حفرت. وأضاف يف ترصيحات نقلتها 
تريد  »الحكومة  أن  األناضول  وكالة 
حفرت  االنقالبي  الجنرال  قوات  من 

االنسحاب من املدينة الساحلية«.
الطرابليس  الشطر  يف  رست  وتقع 
ويعطيها  الوسطى،  املنطقة  من 
للغاية،  مهمة  جغرافية  ميزات  هذا 
الليبي،  الغرب  نهاية  تمثل  فهي 
ونقطة انطالق للرشق، إذ إنها نقطة 
مواصالت تربط إقليم طرابلس بإقليم 

برقة وكذلك إقليم فزان الجنوبي.
كلم   450 نحو  بعد  عىل  املدينة  تقع 
 400 ونحو  طرابلس  العاصمة  من 
مرصاتة  مدينة  رشق  جنوب  كلم 
من  الغربي  الجنوب  إىل  كلم  و600 
قاعدة  عىل  تحتوي  كما  بنغازي، 
بحري،  وميناء  الجوية  القرضابية 
الجفرة  وغري بعيد عنها تقع قاعدة 
القواعد  أكرب  من  وهي  الجوية، 
غرفة  وتشكل  الليبية،  العسكرية 
الجيش  لقوات  رئيسية  عمليات 
الليبي وغرفة وصل بني مناطق رشق 

ليبيا وغربها.

جملس الوزراء يعقد جلسته يف البصرة ويصدر قرارات عدة ختص احملافظة
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رغـم مـرور عامـني عـىل إعـالن 
أنجيـال مـريكل، أن هـذه الواليـة 
سـتكون األخرية لها، فـإن حزبها 
يتخبـط إليجـاد خليفـة  زال  مـا 
لهـا. فالزعيمة التي قـادت حزب 
«االتحـاد املسـيحي الديمقراطي» 
لقرابـة عرشيـن عاماً، وجلسـت 
يف مكتب املستشـارية لــ15 عاماً 
منهـا، تخطـط للتقاعـد يف نهاية 
واليتها يف خريـف العام املقبل عن 
عمـر 66 عامـاً، بعـد أن تكون قد 

أكملت 16 عاماً يف السلطة.
ورغـم «الحماسـة» الكبـرية التي 
أحدثهـا إعالن مـريكل حينها عام 
2018 بني الساعني لخالفتها، فإن 
قيـادة الحزب ما زال شـبه فارغة 

اليوم.
وبـاء «كورونا» غـري كل يشء. لم 
يدفع هـذا الوبـاء فقـط بالحزب 
لتأجيـل انتخابات الزعيـم لنهاية 
العام، بل أنتـج كذلك «نجماً» غري 
متوقع، ينافس عىل خالفة مريكل. 
ولكن هذا «النجم» ال ينتمي لحزب 
«االتحاد املسـيحي الديمقراطي»، 
«االتحـاد  الشـقيق  لحزبـه  بـل 
املسـيحي االجتماعـي البافاري». 
هـو رئيس واليـة بافاريـا وزعيم 
«الحـزب املسـيحي االجتماعـي» 
ماركـوس زودر، البالـغ من العمر 
الحـرب  نهايـة  منـذ  عامـاً.   53
العاملية الثانيـة، يتحالف الحزبان 
سـوياً عـىل املسـتوى الفيـدرايل. 
الربملان  أي  «البوندتسـاغ»،  ففـي 
الفيدرايل، يشـكل الحزبان تحالفاً 

واحداً دائماً.
ولكـن هذه املرة قد تختلف األمور. 
فزودر نجح بإثبات نفسـه زعيماً 
قـادراً عىل اإلمسـاك بزمام األمور 
يف وقت األزمـات، من خالل إدارته 

ألزمـة وبـاء «كورونـا» يف واليته. 
فالنظام األملاني الفيدرايل يعني أن 
كل والية هي املسؤولة عن نظامها 
الصحي، حتى يف أوقات األزمات، إال 
إذا قررت الحكومة الفيدرالية غري 
ذلك. ولكن حكومـة مريكل تركت 
بـإدارة تفاصيل  للواليات  الخيـار 
األزمة، رغم أنهـا كانت تقدم لهم 
التوجيهـات غري امللزمة حول ذلك، 
وتعقـد معهم اجتماعـات دورية. 
ويف كل تلك االجتماعات، والقرارات 
التي صدرت عنهـا، كان زودر هو 
السباق دوماً. فكان هو من سارع 
إلعالن إغالق الوالية، وكان هو من 
جعـل ارتـداء الكمامـات إجبارياً، 
فيمـا كانـت توجيهـات الحكومة 
الفيدراليـة بـأن تكـون الكمامـة 
اختيارية، وكان هو من قرر إعادة 
بـدء الفتح تدريجيـاً، بعد أن بدأت 
اإلصابات بالرتاجع. ويف كل خطوة 
كان يتخذها، كان الواليات األخرى 

تتبعه واحدة تلو األخرى.
ويف كل اجتمـاع لرؤسـاء الواليات 

مـع مـريكل، كان الـرصاخ يعلـو 
الكالميـة تكثـر بـني  واملشـادات 
زودر ورئيـس والية شـمال الراين 
فسـتفاليا أرمني الشـيت الطامح 
زودر  ولكـن  مـريكل.  لخالفـة 
كان يخـرج منتـرصاً يف كل مـرة. 
حتى كسـب ثقـة الناخبـني الذين 
استنتجوا بأنه هو وحده إىل جانب 
مـريكل، قـادر عـىل إدارة بلـد يف 

أزمة.
ويف آخـر اسـتطالعات للـرأي قبل 
مـن  املائـة  يف   64 قـال  يومـني، 
يملـك  زودر  بـأن  املسـتطلعني 
املقومـات الالزمـة لكـي يصبـح 
مستشاراً، فيما كان التأييد له بني 
مؤيـدي الحزبني الشـقيقني أعىل 
حتـى إذ قال 78 يف املائة من هؤالء 
بأن زودر لديه مقومات املستشار. 
هذه االسـتطالع أظهر تأييداً كبرياً 
متزايـداً لزودر يف األشـهر املاضية 
منذ بدء أزمـة «كورونا». فالتأييد 
أي  املقبـل،  (آذار)  مـارس  يف  لـه 
بدايـات األزمـة يف أملانيـا، لم يكن 

يتخطـى الــ30 يف املائـة، أي أنـه 
تضاعف خالل أشـهر قليلة. زودر 
نفسـه أملـح قبل أيـام إىل طموحه 
هذا، وقـال يف مقابلة مع صحيفة 
«تاغس شـبيغل» عندما سئل عن 
األمـر: «فقـط مـن ينجح بـإدارة 
األزمـات، ومن يتمكن مـن القيام 

بواجبه، يمكنه أيضاً أن يسطع».
كل هـذا كان واضحاً أمـام أرمني 
الشـيت الـذي كان قـد حصل عىل 
دعم وزيـر الصحة الشـاب يانس 
شـبان، الذي يطمح كذلك لزعامة 
الحـزب، ولكنه قـرر التنـازل عن 
وكان  الشـيت.  لصالـح  الرتشـح 
يأمـل رئيـس والية شـمال الراين 
فستفاليا بأن طريقة إدارته ألزمة 
وباء «كورونا» يف أكرب والية أملانية 
قـد تضعه يف مقدمة السـباق عىل 
زعامـة الحزب، ويعطيـه أفضليه 
أخـرياً عىل رجل األعمال فريدريش 
مـريز. ولهذا كان يحـاول أن يثبت 
نفسـه أكثر كل مرة يف اجتماعات 
رؤسـاء الواليات مع مريكل، ولكن 

يف النهاية كانت النتيجة عكس ما 
أراد أن يحقـق. أثبـت أنه ضعيف 
ومـرتدد، مقابـل زودر الواثق من 
نفسه والحاسم يف قراراته. وحتى 
قيـل بأن مريكل ملت من أسـلوب 
«قتال» االثنني، لدرجة قررت إلغاء 
االجتماعـات الدورية مع رؤسـاء 

الواليات.
حتـى أن زودر أثبـت أنـه مختلف 
أنـه  رغـم  مـريكل،  عـن  كثـرياً 
حليفها. فعىل عكس الشيت الذي 
يشـبه مـريكل إىل حد بعيـد يف كل 
السياسـات، فـإن زودر محافـظ 
لسياسـة  أكثـر  ومنتقـد  أكثـر 
اللجـوء التي كلفت حزب «االتحاد 
املسيحي الديمقراطي» الكثري من 
األصوات، وال تحظى بتوافق داخل 

الحزب.
ويف آخـر اسـتطالعات للرأي حول 
زعامة حزب مـريكل، حل مريز يف 
الطليعـة بنسـبة 31 يف املائـة من 
األصـوات، والشـيت ثانياً بنسـبة 
19 يف املائـة، فيمـا حـل الربملاني 
نوربرت روتغن أخرياً بنسبة 14 يف 
املائة. ولكـن حتى مريز ينظر إليه 
عىل أنه سـيايس يثري االنقسامات 
داخل الحزب، خصوصـاً وأنه يعد 
مـن خصـوم مـريكل التـي كانت 
دفعته لرتك السياسة واالنتقال إىل 
عالم األعمال بعـد فوزها بزعامة 

حزبها عام 2000.
نجـم  صعـود  اسـتمرار  ومـع 
زودر، يزداد تكرار اسـمه همسـاً 
داخـل أروقة مقر حـزب «االتحاد 
الـذي  الديمقراطـي»،  املسـيحي 
يتسـاءل أعضـاؤه عـن إمكانيـة 
الحـزب  مـع  التفـاق  التوصـل 
البافـاري الشـقيق عـىل ترشـيح 
املستشـارية، وليس  زودر ملنصب 

زعيمهم املقبل.
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 رفضـت الواليـات املتحدة مزاعـم الصني 
بالسيطرة عىل موارد بحرية يف معظم بحر 
الصـني الجنوبـي، مما أثار انتقـادات من 
بكـني التي قالت إن موقف واشـنطن يثري 
االضطراب يف املنطقة، مما يسـلط الضوء 

عىل عالقة تزداد توترا بني البلدين.
وقـال وزيـر الخارجيـة األمريكـي مايـك 
بومبيـو يف بيـان إن الصـني لـم تقـدم أي 
أسـاس قانوني متماسك ملطامعها يف بحر 
الصني الجنوبي، وتسـتخدم منذ سـنوات 
أسـاليب التخويـف مـع دول جنوب رشق 

آسيا األخرى املطلة عىل البحر.
وقـال بومبيـو “نقولها واضحـة: مزاعم 
بكني بالسـيطرة عـىل املـوارد البحرية يف 
معظـم بحر الصني الجنوبـي غري قانونية 

باملرة، وكذلك حملة التخويف التي تشـنها 
للسيطرة عليها”.

ولطاملـا عارضت الواليـات املتحدة املزاعم 
اإلقليميـة الواسـعة لبكـني يف بحر الصني 
الجنوبي، وأرسلت السفن الحربية بانتظام 
عـرب املمر املائي االسـرتاتيجي لتأكيد مبدأ 
حريـة املالحـة هنـاك. وتعكـس تعليقات 

بومبيو نربة أكثر حدة.
يسـمح  لـن  العالـم  “إن  بومبيـو  وقـال 
لبكـني بالتعامل مع بحـر الصني الجنوبي 

كإمرباطوريتها البحرية”.
الخارجيـة  باسـم وزارة  املتحـدث  ونـدد 
الصينية تشـاو يل جيان برفـض الواليات 

املتحدة ملطالبات الصني.
وقال يف مؤتمر صحفي اعتيادي “إنها تثري 
الجدل عمدا بشأن مزاعم السيادة البحرية 
وتقـوض السـالم واالسـتقرار اإلقليميني 

وهو عمل غري مسؤول”.
وتابـع “أرسـلت الواليـات املتحـدة مرارا 
أسـاطيل كبـرية مـن الطائرات والسـفن 

الصـني  بحـر  إىل  املتطـورة  العسـكرية 
الجنوبي... الواليات املتحدة تثري املشـاكل 

وتدمر السالم واالستقرار اإلقليميني”.

ZÂÌ˝„Îa@oèÌa@fiáÓflOê„Ïm
تدخل تونس منعطفا جديدا بعد قرار حزب 
النهضة االسـالمي سحب الثقة من رئيس 
الحكومـة اليـاس الفخفـاخ يف ظـل ازمة 

اقتصادية واجتماعية تعصف بالبالد.
ونرش الحزب بيانا اعلن من خالله سـحب 
الثقـة من رئيـس الحكومة وسـط خالف 
قـوي مـع الفخفـاخ كمـا كلـف رئيسـه 
راشـد الغنويش بمتابعة تنفيذ هذا الخيار 
بالتشـاور مـع مختلـف األحـزاب والكتل 

والنواب بمجلس نواب الشعب .
ومن شـأن قرار النهضـة أن يفاقم األزمة 
السياسـية يف البالد والتي تفجرت بسـبب 
الخـالف مع رئيـس الـوزراء الـذي يقول 
الحزب إنه فقد مصداقيته بسـبب شـبهة 

تضارب مصالح.
ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما 
اليقـل عن 109 أصوات يف الربملان لسـحب 
الثقة وهو ما يسـعى للحصـول عليه مع 
حليفيه يف الربملان ائتـالف الكرامة وحزب 

قلب تونس.
وكان الياس الفخفاخ اتهم الشـهر املايض 
يف ملـف تضـارب مصالـح حيـث تعرض 
النتقادات واسـعة يف الربملان فيما حاولت 
حركـة النهضـة ممارسـة ضغـوط عليه 

مستغلة امللف.
وياتي قـرار مجلس شـورى النهضة بعد 
يـوم مـن ترصيح للفخفـاخ اكـد فيه انه 
سـيجري تعديـال وزاريـا يف األيـام املقبلة 
يتناسـب مع مصلحة تونـس العليا وذلك 
يف خطـوة تهدف فيما يبـدو إلخراج وزراء 

النهضة من الحكومة.
ولكن رد النهضة عـىل الفخفاخ لم يتأخر 
بقـرار قـد يجعل مـن حكومـة الفخفاخ 
أول حكومة ال تدوم سـتة أشـهر إذا نجح 
الحزب اإلسالمي يف مسـعاه لسحب الثقة 
حيـث قـال الناطق باسـم النهضـة عماد 
الخمريي ان ”مجلس الشـورى تبنى خيار 
سـحب الثقة من رئيـس الحكومة وكلف 

رئيس الحزب بمتابعة تنفيذ الخيار“.
ومـن شـأن االزمـة السياسـية أن تزيـد 
متاعـب االقتصـاد الـذي تكافـح تونـس 

إلنعاشـه خصوصا مع الوضعية الحرجة 
للمالية العمومية.

ويوم االثنني قال وزير االسـتثمار التونيس 
إن بـالده تتفاوض مع أربعة بلدان لتأجيل 
سداد ديون يف خطوة تظهر مدى الصعوبات 

املالية للبلد الواقع بشمال أفريقيا
واعتربت سياسـات حركة النهضة سـببا 
يف تفاقـم األزمات يف تونـس حيث اتهمت 
الحركة بممارسـة االبتزاز السـيايس ضد 
احـزاب االئتـالف الحاكـم حيـث هـددت 
مرارا بسـحب الثقة من الحكومة يف اطار 
مطالبتها بتوسيع حزامها السيايس لضم 

حزب قلب تونس.
وكان الرئيس التونيس قيس سعيد اجتمع 
االثنـني مع االمـني العـام التحاد الشـغل 
نورالدين الطبوبـي باالضافة اىل الفخفاخ 
للـرد عـىل شـائعات نرشهـا قيـادات يف 
النهضـة حول تكليفـه الغنـويش بالقيام 
بمشـاورات تشـكيل الحكومة مشددا ان 
املوقف من الحكومة يحدده الدستور وانه 

ال يتخذ القرارات يف الغرف املظلمة.
كمـا تاتـي خطـوة حركـة النهضـة بعد 
حصول توافق واسع بني عدد من االحزاب 
من بينها حزب التيار الديمقراطي وحركة 
الشـعب رشيكي الحكم لسـحب الثقة من 

رئيس الربملان راشد الغنويش.
لكـن النائب عن التيـار محمد عمار اكد يف 
ترصيـح الذاعـة ” أي اف ام“ الخاصة ان 
القـرار ال عالقة له باملسـار الحكومي وان 
الئحة سـحب الثقة من الغنـويش جاهزة 
قبـل التطـورات السياسـية الحاصلة وال 

عالقة لها باملجريات األخرية.
وقال ان القرار ياتي ردا عىل الخروقات التي 
ارتكبهـا الغنويش وعـدم خضوعه للنظام 

الداخيل املحدد ملهام رئيس الربملان.
وبالتـوازي مـع ذلـك ايـدت كتلـة الحزب 
الدسـتوري الحـر بقيـادة عبـري مـويس 
التوافق الواسع لسحب الثقة من الغنويش 

مؤكدة ان نواب كتلتها وقعوا عليها.
واذا تمكنت الكتل وراء الئحة سحب الثقة 
من الغنويش من جمع 109 صوت سيؤدي 

ذلك اىل تمريرها.
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 تصاعـدت وترية أعمال العنـف يف إقليم دارفور قبل 
وقت قصري مـن التوقيع باألحـرف األوىل عىل اتفاق 
السـالم بني الجبهة الثوريـة التي تضم يف عضويتها 
عـدة،  سياسـية  وتنظيمـات  مسـلحة  حـركات 
والحكومـة االنتقالية، ما دفع حكومة والية شـمال 
دارفـور إلعالن حالـة الطوارئ، بدءا مـن اول امس 

الثالثاء إىل أجل غري مسمى.
وحسب بيان للجبهة الثورية ،  فإن ”وساطة جنوب 
السـودان قررت تأجيل التوقيع عىل السـالم بعد أن 
كان مـن املقـرر أن تشـهد جوبـا مراسـم التوقيع 
مسـاء اول امس الثالثاء، من دون تحديد أمد نهائي 
للتوقيع، وبعد أن شـهدت املباحثـات تعقيدات فنية 
بشأن خطوات الرتتيبات األمنية التي سيتم الرشوع 
فيها األيام املقبلة، وهي مشـكالت ترتبط بما يجري 

حاليا يف دارفور“.
ويواجه مسار دارفور يف اتفاق السالم عقبات عديدة 
نتيجة االنقسامات التي تشهدها الحركات املسلحة 
يف اإلقليـم، واملقـدر عددها بأكثر مـن ثمانني حركة 
معظمها صغرية ومنشـقة من أخرى كبرية، بجانب 
أن حركة جيش تحرير السـودان جنـاح عبدالواحد 
محمـد نـور لـم تشـارك يف املفاوضـات ورفضـت 
االعرتاف بمسـار جوبا، األمر الـذي يخلق رصاعات 
تطفو عىل السـطح كلمـا خطت محادثات السـالم 

خطوة إىل األمام.
وشـهدت وحـدة ”فتابرنـو“ التابعة ملحليـة ”كتم“ 
بشـمال دارفور، اعتصاما مفتوحا شـارك فيه أبناء 
املدينـة منـذ أسـبوع، وطالبـوا بتحسـني األوضاع 
األمنية وتعيني حكومة مدنية لوالية شـمال دارفور، 
قبل أن يتعرض االعتصام لهجوم من قبل مجهولني 
ارتدوا زيا مدنيا أسـفر عن مرصع عرشين شـخصا 
وإصابـة العرشات، بحسـب بيان صـادر عن حركة 
العـدل واملسـاواة، وهي أكـرب الفصائل املسـلحة يف 

دارفور.
وقالـت بعثـة االتحـاد األفريقـي واألمـم املتحدة يف 
دارفـور (يوناميد) إنها أرسـلت فريقـا لبلدة كتم يف 
والية شـمال دارفور بعد ورود أنباء عن حرق قسـم 
للرشطة وسـيارات عىل يد محتجـني مجهولني، ولم 

تذكر البعثة املزيد من التفاصيل بشأن األحداث التي 
شهدتها الوالية عىل مدار اليومني املاضيني.

واتهمت حكومة والية شـمال دارفور، من وصفتهم 
باملندسني املتسللني إىل االعتصام بالسعي إىل زعزعة 
األمن واالسـتقرار يف الوالية لتحقيـق أجندة خاصة 
واسـتغالل هذا الظـرف يف تأجيج األوضـاع األمنية 
وإعادتهـا إىل مربـع الحـرب واالقتتـال والترشيـد، 
وقامـت باعتقـال مجموعة منهم ومـا زالت تالحق 

آخرين.
ويعتقـد مراقبـون أن مـا يجـري يف دارفـور جرى 
التخطيـط له مـن قبل رافيض السـالم وفلول حزب 
املؤتمر الوطني املنحـل، حيث ما زالت لديهم صالت 
يف حكومات الواليـات املختلفة، يف ظل امتالك بعض 
العنارص املحسـوبة عىل النظام البائد للسـالح الذي 
يسـتخدم لتهديد املزارعني واالعتداء عليهم مبارشة 

أحيانا.
وأخذ العنف منحنى تصاعديا هذه املرة بعد أن حّملت 
الجبهـة الثوريـة الحكومة املسـؤولية الكاملة عما 
وصفته بـ“املجزرة البشـعة“، لتساهلها يف مالحقة 
امليليشـيات املنفلتة وبسـط هيبـة الدولة، واعتربت 
أن مثـل هذه األحداث ”تشـكل تهديـدا حقيقيا عىل 

السالم“.
ملف الرتتيبات األمنية

جـاء التصعيد وسـط خالفـات عميقة بشـأن ملف 
الرتتيبات األمنية الذي لن يكون ضمن اتفاق السالم، 
حال تـم التوقيـع عليه األيـام املقبلة، مـا يعني أن 
الثقـة مفقودة بني املركـز والهامش واألطراف، وأن 
الحركات املسلحة لديها قناعة بأن تحسني األوضاع 
األمنية يف الواليات املختلفة يصاحبه رفض من قوى 

تملك وجودا عسكريا باإلقليم.
ويلقى ملف الرتتيبـات األمنية ممانعة من قبل عدد 
كبـري مّمـن بيدهم السـالح يف اإلقليـم، بجانب تأثر 
اإلقليم بالتدخالت الخارجيـة، وبالتحديد من جانب 
قطر التي رعت اتفاقا هشـا للسالم هناك يف 2011، 
وتوظـف تدخالتها خدمة للنظام السـابق ومحاولة 

عودته.
وقـال أسـتاذ العلوم السياسـية بجامعـة بحري يف 
املصالـح  إن  آدم،  إبراهيـم  أبوالقاسـم  الخرطـوم 
املتعارضة للحركات املسـلحة تـؤدي إىل إحداث قدر 
من الفوىض األمنية، خاصة وأن التوقيع عىل السالم 
يعنـي أن الجبهة الثورية سـوف تحصـل عىل القدر 
األكرب من املكاسب يف السلطة املركزية، عىل مستوى 

مجلـس السـيادة أو الحكومـة، يف حـني أن باقـي 
الحركات لديهـا نفس الطموح“. وأضاف ، أن هناك 
مجموعات مسـلحة يجري التعامل معها باعتبارها 
محسـوبة عىل النظام البائد وجرى اسـتبعادها من 
مفاوضـات جوبا، وعىل رأسـها مجموعة التيجاني 
سييس أتيم، ومجموعة أبوجردة، وتستهدف إفشال 
السـلطة االنتقاليـة يف الوصـول إىل اتفـاق سـالم 
حـول دارفور وتتـورط يف الوقيعة بـني أبناء اإلقليم 

والحكومة.
وتكُمن املشـكلة األكرب يف وجه مسار دارفور يف عدم 
التوافق عىل ممثيل أصحاب املصلحة الذين يشملهم 
السـالم، ومقـرر أن يجري تطبيق بنـوده عليهم، يف 
ظـل تجاذبات بني قيادات الحـركات املنضوية تحت 
لـواء الجبهة الثورية، وبني عـدد من القبائل النافذة 
هناك، وقيادات معسكرات الالجئني والنازحني، ولم 
تنجح خطـوات مجلس السـيادة يف تقريب وجهات 
النظـر بني الطرفـني، وهناك قيادات شـعبية تدافع 
عـن مصالحها وترى أنها غري ممثلة يف السـالم ولم 

يجر االستجابة ملطالبها.
وتتعامـل الحكومـة بقـدر عال مـن االهتمـام مع 
اعتصـام ”نريتتي“ بوسـط دارفور، وأرسـلت وفدا 
للمعتصمني واالسـتجابة ملطالبهم ما شّجع مناطق 
أخـرى لتكـرار األمـر ذاته، حتـى أصبـح االحتماء 
بالشـارع يشـكل هدفا ملن يعانون مشكالت صعبة 
يف اإلقليـم منذ فـرتات طويلة، ولبعض املحسـوبني 
عىل النظام البائـد الذين يجدون يف االعتصام فرصة 

إلرباك السلطة االنتقالية.
وتقـود هذه االعتصامات إىل إشـكالية أخرى ترتبط 
بالحركات املسـلحة التي تشارك يف مباحثات جوبا، 
وتخىش سـحب البسـاط من تحـت أقدامها لصالح 
املجتمعـات داخل األقاليـم املختلفة، بما يخصم من 
أدوارهـا املسـتقبلية ويهدد املكاسـب التي حصلت 
عليهـا بالتفاهمات املبدئية حول قواعد السـالم، ما 
يجعلها مهتمة بشـكل أكرب بمـا يجري عىل األرض، 
وهو ما كان دافعا إلصدار حركة ”العدل واملساواة“ 
لثالثـة بيانـات تؤكـد فيهـا تضامنها مـع مطالب 

املحتجني.
البحث عن مكاسب

تحاول الحركات النشطة يف الجبهة الثورية ممارسة 

املزيد من الضغوط عىل السـلطة للحصول عىل أكرب 
قدر من املكاسب يف دارفور بما يضاعف من شعبيتها 
التي تعرضـت للتآكل بعد أن أبـدت تركيزا أكرب عىل 
املحاصصات السياسية عىل حسـاب قضايا اإلقليم 
الحيوية، وتبحث عن مكاسـب يف ظل أوضاع جديدة 
متوقـع أن يشـهدها دارفـور، مع توزيع السـلطة 

املحلية عىل الحركات املسلحة يف اإلقليم.
وهدد مسـار دارفـور يف مفاوضات جوبـا الثالثاء، 
بإيقـاف العمليـة التفاوضيـة برمتهـا، معتـربا أن 
محـاوالت فض االعتصام بالقوة يعوق سـري عملية 
التفاوض الجاريـة، وأن قياداته ووفوده التفاوضية 
مرابطة يف جوبا ألكثر من ثمانية أشهر بغية تحقيق 
سـالم عـادل وشـامل يمّكـن مـن عـودة النازحني 

والالجئني ملناطقهم وقراهم التي ُرشدوا منها.
وضم مسار دارفور، حركة العدل واملساواة، وحركة 
تحريـر السـودان – املجلس االنتقـايل، وتجمع قوى 
تحرير السـودان، وحركة جيش تحرير السـودان – 
جنـاح مني أركو مناوي التي أعلنت انسـحابها من 

الجبهة الثورية.
وأشار عضو هيئة محامي دافور نرصالدين يوسف، 
إىل أن األطراف املحسوبة عىل النظام السابق نجحت 
يف الوقيعة بني التنظيمات املتفاوضة وبني الحكومة، 
وأن نربة التصعيد التي جاءت عىل لسان حركة العدل 
واملسـاواة ليس لها محل من اإلعراب، ألن السـلطة 
االنتقالية تعرتف بكل املشـكالت وتسـعى إىل اتفاق 
سـالم من أجـل معالجتهـا. وأوضـح ، أن الحكومة 
الحالية تسـابق الزمـن للتوقيع عىل اتفاق السـالم 
لقطـع الطريق أمام محاوالت لعرقلتـه، باعتبار أن 
”ذلـك الضمانـة الوحيـدة لحل مشـكالت الهامش، 
ويف القلب منها قضية دارفور، وأن السـلطة الحالية 
لديها من الحنكة والقدرة عىل تفويت فرصة إفشال 

السالم بعد أن أضحى واقعا ملموسا“.
ومنـذ نحـو أسـبوع، تشـهد واليـة شـمال دارفور 
الزراعـي  املوسـم  بتأمـني  للمطالبـة  اعتصامـات 
وحمايته من هجمات املسـلحني، وإقالة مسـؤولني 
محليني. ويشـهد إقليـم دارفور، منـذ 2003، نزاعا 
مسـلحا بني القـوات الحكومية وحركات مسـلحة 
متمردة، أودى بحياة حوايل 300 ألف شخص، ورشد 

نحو 2.5 مليون آخرين، وفق األمم املتحدة.
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بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، امس 
االربع�اء، املوق�ف الوبائ�ي اليومي 
لألصابات املسجلة لفريوس كورونا 
املس�تجد يف الع�راق، وفيم�ا اك�دت 
تس�جيل 2110 اصاب�ة جديدة و87 
حالة وف�اة وش�فاء 1839، حددت 
والك�رخ  الرصاف�ة  صح�ة  دائرت�ا 
التوزيع الجغرايف لالصابات حس�ب 

املناطق.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة،  وذك�رت 
“ال�زوراء” نس�خة من�ه: ان�ه ت�م 
يف  نموذج�ا   )15185( فح�ص 
يف  املختص�ة  املخت�رات  جمي�ع 
الع�راق لي�وم ام�س؛ وبذل�ك يكون 
املجموع الكيل للنم�اذج املفحوصة 
منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق 

.)728737(
واضاف�ت: انها س�جلت ي�وم امس 
الع�راق  يف  ش�فاء  حال�ة   )1839(
موزع�ة كالت�ايل: بغ�داد/ الرصافة  
256، بغ�داد / الك�رخ 227، مدينة 
 ،196 األرشف   النج�ف   ،2 الط�ب 
الس�ليمانية 21، أربي�ل 41، ده�وك  
18، كرب�الء 153، كركوك 78، دياىل 
93، برصة 219، ميس�ان  86، بابل  
 ،250 ق�ار  ذي   ،87 الديواني�ة   ،69
16 ، ص�الح  15، نين�وى   األنب�ار  

الدين 12.
واش�ارت اىل ان األصاب�ات الجديدة 
ليوم امس:  2110  حالة،  وكما ييل: 
بغداد الرصاف�ة  298، بغداد الكرخ 
134، مدينة الطب 64، النجف 123، 

السليمانية 131 ، أربيل 40 ، دهوك  
10، كرب�الء 122 ، كرك�وك  158 ، 
دي�اىل  74، واس�ط 187 ، الب�رصة  
 ،  174 باب�ل   ،  72 ميس�ان   ،165
الديواني�ة 68 ، ذي قار 191، األنبار 

11، املثنى 46 ، صالح الدين 42 .
وتابع�ت: ان الوفي�ات  87  حال�ة،  
وكما ييل : بغداد الرصافة 17، بغداد 
الك�رخ  7، مدينة الط�ب  1، النجف   
5، الس�ليمانية 11، أربيل 1 ، كربالء  
3، كرك�وك  6، دياىل  1 ، واس�ط  2، 
الب�رصة  10 ، ميس�ان 3، باب�ل 6، 

الديوانية 1 ، ذي قار 9 ، املثنى 4.
 مبين�ة ان مجم�وع الش�فاء بل�غ 
52621، بينم�ا مجم�وع االصابات 
ال�كيل:  الراق�دون  ام�ا   ،83867:
يف  الراقدي�ن  ان  ح�ن  يف   ،27814
374، ومجم�وع  العناي�ة املرك�زة: 

الوفيات:   3432.
من جهت�ه، اعلن مدي�ر عام صحة 
الغن�ي  عب�د  الرصاف�ة،  بغ�داد 
اصاب�ة   298 تس�جيل  الس�اعدي، 
جديدة بفريوس كورونا، بينها 141 

اصابة بمدينة الصدر.
تلق�ت  بي�ان  يف  الس�اعدي،  وق�ال 
“الزوراء” نس�خة من�ه: ان “صحة 
الرصافة سجلت 298 اصابة جديدة 
بف�ريوس كورون�ا موزع�ة كالتايل:  
مدين�ة الص�در 141 حال�ة ضم�ن 
 ,526  ,521  ,519  ,509 مح�الت 
 ,524 ,532 ,530 ,513 ,517 ,527
 ,553 ,549 ,557 ,563 ,540 ,536
 ,548 ,544 ,571 ,550 ,551 ,555

 ,567 ,562 ,547 ,569 ,565 ,571
قطاعات 38, 50, 29, 10, 62, 43, 
19, صف�ر,  بس�ماية   ,61  ,3  ,36
حال�ة واح�دة عم�ارة 104، الكرخ 
القادس�ية حالة واحدة محلة 604، 
س�بع قصور حالة واحدة، املش�تل 
حال�ة واح�دة محل�ة 751/  الكرخ 
حي الجامعة حالت�ن محلة 635/ 
السعدون حالة واحدة محلة 101/  
واح�دة/  حال�ة  املنص�ور  الك�رخ 
الطالبي�ة حالة واحدة/  الزعفرانية 
21 حال�ة محل�ة 954, 964, 957, 
962, 977, 928, 966, قرب جامع 
الصدرين /  البلديات 15 حالة محلة 
ح�ي  الك�رخ    /744,  ,728  ,762
الخ�راء حالة واحدة محلة 639/  
النهروان حالت�ن الزراعي/  االمن 
10 حاالت محل�ة 735, 745, 733, 
االم�ن الثاني�ة/  الش�عب 30 حالة 
محلة 335, 337, 351, 325, 327, 
351, 357, ح�ي اور, ح�ي املهدي, 
حي س�ومر, البنوك/  الحس�ينية 6 
حاالت محلة 227, 221, 220/  حي 
البت�ول حالة واح�دة/  دور الجلود 
حالة واحدة/ الشماعية حالة واحدة 
محلة 758/  الكريعات حالة واحدة 
محلة 336/  املدائ�ن حالة واحدة/ 
الرش�اد حالة واح�دة/  حي النرص 
حال�ة واح�دة محل�ة 773/ الكرخ 
البي�اع حالت�ن محل�ة 863, 850/  
الك�رخ الحرية حالت�ن 416/  حي 
النض�ال حالة واح�دة محلة 103/  
الكرادة 9 ح�االت محلة 909, 925, 

907 /  جرس دي�اىل 6 حاالت محلة 
104, الوردي�ة, الزراعي/ االعظمية 
5 ح�االت محل�ة 310, 303, 312/ 
العبيدي 4 حاالت محلة 723, 762, 
755, الكف�اءات/  بغداد الجديدة 7 
حالت محلة 706, الزراعي, الغدير/  
ش�ارع فلس�طن 8 ح�االت محل�ة 
505, 506, 503/  ح�ي الصحفين 
حالة واحدة/ املعامل حالتن محلة 
الباوي�ة/ محافظ�ة كرب�الء   ,779
حالت�ن  القاه�رة  واح�دة/  حال�ة 
محل�ة 313, 307/ ش�ارع املغ�رب 
حالة واحدة محلة 306/  الراشدية 
حالة واحدة/ الكرخ الس�يدية حالة 
واح�دة محلة 821/  الك�رخ االربع 
ش�وارع حالة واحدة/  حي الزهراء 

حالتن محلة 759.
واض�اف الس�اعدي: ان�ه “ت�م نقل 
جميع املصاب�ن اىل الحجر الصحي 
لتلق�ي الع�الج فيما نقل�ت الحاالت 
الحرج�ة اىل العناية املركزة الخاصة 
بالعزل يف كل مستشفى”. مشريا اىل 
ان “العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع 
اىل 13188، ت�ويف منه�م 788، فيما 
اكتسب الشفاء 9399 واملتبقي قيد 

العالج 3001”.
اىل  املواطن�ن  الس�اعدي  ودع�ا 
“االلتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق 
التباع�د االجتم�اع لحمايته�م م�ن 

االصابة وتقليل تفيش الوباء”.
اىل ذلك، حددت دائ�رة صحة الكرخ 
اع�داد  له�ا م�ع  الوبائ�ي  املوق�ف 
يف  املش�خصة  الح�االت  وعناوي�ن 

مختراتها بمرض ف�ريوس كورونا 
املس�تجد لغاي�ة الس�اعة الع�ارشة 
من ليل�ة الثالثاء واملعلن عنها امس 

االربعاء.
تلق�ت  بي�ان  يف  الدائ�رة،  وذك�رت 
“الزوراء” نسخة منه: ان االصابات 
توزعت كما ييل: أبو دشري ٣، االعالم 
٥، البي�اع ٧، البيجي�ة ١، ال�رتاث ٢، 
الحرية  ١٤، الخطي�ب ١، الدورة ٥، 
الدولعي ٤، الرحمانية  ٣، الس�يدية  
٨، الرشط�ة الخامس�ة ١، الرشطة 
الرابعة ١، الش�علة ٥، الطوبجي ٣، 
العالوي ١، الغزالية ١١، القادس�ية 
 ،١ املحمودي�ة   ،٨ الكاظمي�ة   ،١
املنصور ٤، املواصالت ١، الريموك ٥، 
اليوسفية ٢، جكوك ١، حي الجامعة 
٨، حي الجه�اد ٣، حي الخراء ١، 
ح�ي العامل ٥، حي العدل ٧، س�بع 
الب�ور ٥، س�جن العدالة  ١، س�كنة 
جان�ب الرصاف�ة   ٣، محافظة ذي 

قار ١، محافظة واسط  ١.
وتابعت: ان الوفيات: وفاة/٧٠سنة/ 
ذك�ر/ حي الجه�اد/ محل�ة٨٧٩/ 
زق�اق ٨٥، وفاة/٦٩س�نة/ ذك�ر/ 
االنبار/ الگرمة/ قرية البو عاگور، 
وفاة/٦٦س�نة/ انثى/ الكاظمية/ 
ش�اطئ التاجي ، وفاة /٥٩ س�نة/ 
انثى/ح�ي العام�ل/ محل�ة٨٠٣  ، 
وفاة/٦٠س�نة/ انث�ى/ الغزالي�ة/ 
وفاة/٧٠س�نة/   ، محل�ة٦٥٧ 
 ،٨٥٢ محل�ة  دش�ري/  اب�و  ذك�ر/ 
البي�اع/  انث�ى/  وفاة/٨٢س�نة/ 

محلة٨١٧.

إصابات فريوس كورونا يف العراق تقرتب من الـ84 ألفا 
والوفيات تتجاوز الثالثة آالف 

بعد تسجيل 2110 إصابات جديدة و87 حالة وفاة 



بغداد/ متابعة الزوراء:
النيابية  االنسان  حقوق  لجنة  رئيس  دعا 
الداخلية  وزير  األربعاء،  الصالحي،  ارشد 
امرأة  بوفاة  التحقيق  إىل  الغانمي،  عثمان 
بفريوس كورونا وتقييد زوجها بالسالسل يف 

محافظة كركوك.
وقال الصالحي يف حديث صحفي: إن »اللجنة 
املريضة  حالة  االوىل  الساعات  منذ  تابعت 
املقيد  زوجها  وبجنبها  بكورونا  توفيت  التي 
لألجهزة  كرسه  بسبب  الحديدية  بالسالسل 

التنفسية«.
وأضاف أنه »تم التواصل مع مكتب مفوضية 
حول  بتقرير  تزويدنا  وتم  االنسان  حقوق 
التي  النقاط  بعض  ولدينا  الخصوص  هذا 
»تم  أنه  التحقيق«، مؤكداً  يتم كشفها حول 
الصحة  وزير  اىل  مكتبنا  من  مذكرة  تقديم 
الداخلية  وزير  وعىل  االمر  بهذا  للتحقيق 

التحقيق الفوري«.
وأوضح الصالحي، أنه »قد يكون هناك حاالت 

مستشفيات  يف  صحية  خدمة  وجود  عدم 
كركوك«، مؤكداً أن »الوضع الصحي يف كركوك 

منهار وهذا ما تم تأكيده منذ اشهر«.
يف  افقي  مستشفى  »اختيار  أن  إىل  ولفت 
خاطئ  للوباء  مركزا  يكون  الن  املحافظة 
لقناني  مركزية  وجود  عدم  بسبب  وذلك 
املحافظة  وافتقار  املستشفى  يف  االوكسجني 

للبنى التحتية«.

 بغداد- نينا/ عدوية الهاليل: 
عندما يحصل الطالق وينفصل األبوان، البد أن 
يكون االوالد هم الضحية طاملا فقدوا العيش 
تداعيات  أهم  ومن  مرتابطة..  أرسة  كنف  يف 
الطالق مسألة حضانة األطفال التي منحتها 
الشخصية  األحوال  قانون  من   57 املادة 
العراقي لألم لحني بلوغ الطفل سن العارشة، 
ساعات  لألب  فيه  خصصت  الذي  الوقت  يف 
أخرى،  اماكن  او  املحاكم  يف  الطفل  ملشاهدة 
كما  اآلباء  استنكار  يثري  الذي  األمر  وهو 
ملا  االسالمية  للرشيعة  مخالفا  البعض  يراه 
ظروف  مع  خاصة  لألب،  اجحاف  من  فيه 
رؤية  من  اآلباء  حرمت  التي  كورونا  جائحة 
ستخضع  فهل   .. طويلة  لفرتات  أطفالهم 
هذه املادة للتعديل أو االلغاء الذي يطالب به 

املترضرون؟

لقاءات يف احملاكم
اليه حاله بعد  آل  ابراهيم( ملا  يأسف )سجاد 
تطليق زوجته، إذ لم يتمكن من رؤية اطفاله 
منذ أشهر لرفض الزوجة ذلك بطريقة ودية، 
األمر  وهو  للمحكمة،  اللجوء  اىل  واضطراره 
االقىس واألصعب، ألنه يجب أن يراهم وسط 
يتمناها  يكن  لم  ملوقف  ويعرضهم  املتهمني 
ينقيض  بساعات  املحدد  الوقت  ان  كما  لهم، 
تكرار  اىل  ويضطر  األم  تتغيب  وقد  برسعة 
الحضانة  سن  بتقليص  يطالب  لذا  الطلب، 
االسالمية  الرشيعة  حسب  سنوات  سبع  اىل 

لتنتقل اىل األب مبارشة .

عادت  زوجته  ان  فيقول:  سعد(  )فراس  اما 
بعد  اهلها  فيها  يسكن  التي  املحافظة  اىل 
اصعب  اوالده  رؤية  ماجعل  وهو  الطالق، 
مرة  من  ألكثر  تتغيب  انها  خاصة  بكثري، 
عندما يذهب لرؤيتهم، فلماذا التسقط عنها 
الحضانة التي يجب أن تؤول اىل األب عىل وفق 

القانون العراقي يف حالة تغيبها عدة مرات.
اداة  مجرد  ليس  الرجل  ان  سعد:  ويؤكد 
القانون  ينصفه  أن  والبد  واإلنفاق،  لإلنجاب 

بتعديل املادة 57 .
األحق  هي  األم  ان  صباح(:  )نور  فيه  وترى 
والجرائم  األب،  وزوجة  األب  من  بالحضانة 
التي وقع فيها بعض األطفال ضحية لتعذيب 
القانون  ان  كما  ذلك،  عىل  دليل  األب  زوجة 
العراقي يمنح األب حق اسرتجاع اوالده بعد 
بلوغهم سن العارشة او الخامسة عرشة بعد 
ان يتم تخيريهم بني األم واألب. مؤكدة: ان األم 
هي األحرص عىل تربية األبناء، وهنالك العديد 
لرتبيتهم،  للتفرغ  ثانية  الزواج  رفضن  ممن 

أما األب فال يمكنه ذلك حتما .

بني الشرع والقانون
وتلخص املحامية )كوثر املسعودي( الناشطة 
يف مجال حقوق املرأة، املادة 57 / الفقرة )1(، 
يف  ألطفالها  األم  حضانة  عىل  تنص  بكونها 
حالة التفريق بني الزوجني وحصول الطالق، 
تكون  ان  وهي  معينة،  رشوط  ضمن  ولكن 
املرأة بالغة، عاقلة، أمينة عىل تربية املحضون 
وصيانته، وذات سمعة حسنة، وغري مصابة 

بأي شكل من  او عيب يمنعها  بمرض عقيل 
الرجوع  دون  الصغري،  حضانة  من  األشكال 
مقدرتها  عدم  أو  لألم  االقتصادية  الحالة  اىل 
املالية ألن األب ملزم باالنفاق عىل الصغري، أما 
الفقرة )4( فتخضع لرأي املحكمة والنظر يف 
عمر  املحضون  اتمام  فعند  الطفل،  مصلحة 

15 عاما يحق له قانونا االختيار بني والديه.
وتؤيد املسعودي خلق ظروف عائلية مستقرة 
إلعطاء  املادة  تعديل  يقتيض  ما  للطفل، 
ساعات  خالل  من  لألب  اكثر  صالحيات 
مشاهدة أكثر، وباملقابل تمنح األم حق السفر 

مع اطفالها، خاصة يف حالة مرضهم .
االله(،  عبد  )ياسني  االسالمي  الباحث  أما 

فيؤكد: ان جميع املذاهب منحت حق الحضانة 
ينتقل  بسبع سنوات  ذلك  لكنها حددت  لألم، 
املادة  لكن  والده،  لحضانة  الطفل  بعدها 
والرتبية  الحضانة  حق  منحت   57 القانونية 
التساؤل  يمكن  وهنا  تزوجت،  لو  حتى  لألم 
اجحاف  من  عليه  يقع  وما  األب  دور  عن 
يحتاجه  سنوات  أهم  يف  الطفل  عن  بإبعاده 
تكفي،  ال  املشاهدة  مسألة  ان  خاصة  فيها، 
وكذلك االصطحاب الذي يمنح األب البقاء مع 
اوالده لساعات فقط دون ان يبيتوا معه، لذا 
القانون واىل دستور  اىل أصل  العودة  البد من 
بني  الخالف  من  بدال  القرآن،  وهو  الرشيعة، 
حق  يعود  وأن  والرشيعة،  الوضعي  القانون 

الحضانة لألب بعد سن السابعة..
االجتماعية  الباحثة  تشدد  جهتها،  من 
الدكتورة )ابتهال الغزي( عىل تحقيق العدالة 
االجتماعية ونفي االجحاف عن الطرفني ألن 
عىل  وينبغي  املترضر،  هو  سيكون  الطفل 
اجل  من  الخاصة  مشاكلهما  نبذ  الوالدين 
مصلحة الطفل، وذلك بأن تسمح األم لطفلها 
معه،  وقت  وقضاء  والده  عىل  بالتعرف 
ينىس  ال  لكي  وايمان  بضمري  تترصف  وان 
مؤكدة  اليه.  العودة  ويرفض  والده  الطفل 
يف  والدته  رعاية  تحت  الطفل  بقاء  رضورة 
سنواته األوىل، ألنها األكثر حنانا من الجانب 
الذي  األب  دور  اغفال  دون  الفاسيولوجي 
العراقية،  األرسة  يف  يشكل شخصية معنوية 
وجوده  اىل  تحتاج  وتقاليدنا  عاداتنا  ألن 

ودعمه للطفل..

محالت ومطالبات
فيعد  حميد(،  )مؤيد  القانوني  الخبري  أما 
والدته  لدى  الطفل  فيها  يبقى  التي  الفرتة 
افرتاضية ألن الحضانة تسقط عنها يف حالة 
حصول أي خلل، حتى لو لم يتم الطفل سن 
سن  اىل  املادة  عدل  املرشع  ان  كما  العارشة، 
االعتماد  ساعتها  يمكنه  الطفل  ألن  العارشة 
عىل نفسه بعيدا عن األم. مؤكدا عدم امكانية 
الحضانة  يجعل  الذي  باالتجاه  املادة  تعديل 
األم  تحتضنه  أن  أي  األطراف،  بني  مشرتكة 
لسبع سنوات ثم يحتضنه األب لسبع سنوات 
الطفل،  عىل  بالرضر  األمر  يعود  فقد  أخرى، 

إذن فالتعديل الوحيد املمكن هو يف زيادة عدد 
ساعات املشاهدة واالصطحاب.

الناشطة  الجراح(  )فاتن  الدكتورة  وترى 
الخامسة  سن  ان  الطفل:  حقوق  مجال  يف 
عرشة لم يأت اعتباطا ألن االحكام الصحيحة 
للطفل تتشكل فيه. مشرية اىل اهمية إرشاف 
األب عىل الطفل، وأن يبيت ابنه عنده ويقيض 

العطل معه بهدف خلق نوع من التوازن.
بدوره، تحدث الناشط املدني )باسل الرشقي( 
بغداد  يف  تنسيقية  حمالت  تشكيل  عن 
من   57 املادة  بتعديل  للمطالبة  واملحافظات 
قبل السلطة الترشيعية، مشريا اىل: ان الحملة 
ضمت مالكات بارزة يف املجتمع العراقي من 
ألن  مترضرين  وآباء  ومتطوعني  حقوقيني 
يف  كبرية  اشكاالت  خلقت  برأيي،   ،57 املادة 
انها تنص عىل عدم سقوط  املحاكم، خاصة 
متسائال  زواجها.  حالة  يف  األم  عن  الحضانة 
الحالة  هذه  يف  االب  إرشاف  كيفية  عن 
أن  دون  وتربيته  شؤونه  ورعاية  االبن  عىل 
يشاهده إال ملدة ساعات قليلة، وكل 15 يوما 

وربما اكثر. 
القانون،  أصل  اىل  بالعودة  الرشقي  ويطالب 
السابعة.  سن  بعد  والده  اىل  الطفل  واعادة 
لتعديل  الوطنية  )الحملة  رفض  اىل  مشريا 
أحكام الحضانة( موضوع املشاهدة واملطالبة 
مع  األصيل  النص  واعادة  التعديالت  بإلغاء 
والقانون  والدستور  الرشع  ثوابت  مراعاة 
العراقية  األرسة  حماية  أجل  من  العراقي 

والطفل قبل كل يشء.

 بغداد/ الزوراء:

  اصدرت مديرية املرور العامة، امس االربعاء، 

امام  التسجيل  مواقع  فتح  بشأن  توضيحاً 

إللغاء  توصية  عن  كشف  فيما  املراجعني، 

قرار الفردي والزوجي.

العامة،  املرور  واعالم  عالقات  مدير  وقال 

انه  صحفي:  حديث  يف  عماد،  فادي  الرائد 

يف  التسجيل  اغالق مواقع  بقرار  يتعلق  »بما 

بناًء عىل قرار خلية  املرور فقد جاء  مديرية 

األزمة«.

 مبيناً ان »املديرية اكملت االجراءات الخاصة 

من  التسجيل  مواقع  يف  الصحية  بالوقاية 

السالمة  ووسائل  االجتماعي  التباعد  خالل 

واملنتسبني،  والضباط  للمراجعني  واالمان 

املعنية  والجهات  االزمة  خلية  قرار  وننتظر 

إلعادة فتح موقع التسجيل«.

وبشأن قرار الفردي والزوجي، أوضح عماد 

واجري  االزمة،  خلية  عن  صدر  »القرار  ان 
عليه تعديل باستثناء مركبات االجرة وتمت 

بالنسبة  به  معموالً  ومازال  عليه،  املوافقة 

دراسة  »هناك  ان  مؤكداً  املركبات«.  لبقية 

قرار  إللغاء  مؤخرا  املرور  مدير  من  قدمت 

الفردي والزوجي بشكل كامل كونه يتعارض 

مع حرية املواطن، وشمول الجميع بقرارات 

موحدة من دون استثناءات«.

ارقام  بشأن  االمس  يوم  صدر  ما  وحول 

هو  صدر  »ما  ان  عماد:  بنينّ  املراجعات، 

حيث  قرارا،  وليس  للمواطنني  توضيح 

غلق  بعد  الكرتونية  بوابة  املديرية  افتتحت 

للمراجع  يتسنى  لكي  التسجيل  مواقع 

مواقع  فتح  وانتظار  معاملته،  عىل  التقديم 

التسجيل للمراجعة«.

عليه  يحصل  الذي  »الرقم  ان  اىل  وأشار 

وليس  االلكرتوني  للحجز  رقم  هو  املراجع 

»املركبة  ان  موضحاً  املركبة«.  عىل  للتثبيت 

وسنوية  ورقيا  رقما  صاحبها  يتسلم  التي 

وفق  عىل  مسجلة  تعد  التسجيل  مواقع  من 

اما  اللوحات،  تثبيت  فقط  وتنتظر  القانون 

من لم يتسلم ارقاما ورقية وسنوية ولم ينجز 

املعاملة فال يحق له التجوال بالعجلة«.

بغداد/ الزوراء:
لها  شكنّ التي  النيابية،  اللجنة  بدأت 
محمد  النواب،  مجلس  رئيس 
األول  نائبه  ويرتأسها  الحلبويس، 
للتحقيق  الكعبي،  كريم  حسن 
بشأن عقود الكهرباء، أعمالها امس 
الكهرباء  وزارة  بزيارة  االربعاء، 
العقود  جميع  عىل  ميدانيا  لالطالع 

املربمة واملتوقفة منذ 17 عاما.
وأكد عضو اللجنة، مرض االزيرجاوي، 
اللجنة  ان  صحفي:  ترصيح  يف 
الثالث  السلطات  »بتعاون  تعمل 
القضائية(،  التنفيذية،  )الترشيعية، 

املواطن  ارهق  الذي  امللف  إلنهاء هذا 
أمواال  واستنزف  معا،  والحكومة 
هناك  تكون  أن  دون  من  طائلة 

خدمات يف املقابل«.
بمتابعة  اللجنة  »جدية  عىل  وشدد 
واىل   2003 منذ  الكهرباء  ملفات 
بالفساد  املتورطني  وإحالة  يومنا، 
أن  مبيناً  للنزاهة،«  الوزارة  عقود  يف 
»الواجب الرئيس للجنة هو تشخيص 
الخلل يف ملفات عقود الطاقة وتقديم 

املتورطني اىل الجهات املعنية«.
التي  »اللجنة،  إن  االزيرجاوي  وقال 
وبعض  اللجان  رؤساء  من  تشكلت 

بأنها  تنفرد  املستقلة،  الهيئات 
مجلس  دورات  جميع  يف  الوحيدة 
املستوى  بهذا  تتصف  التي  النواب 
والهمة، بل تعد من اللجان التحقيقية 
التاريخية للربملان، ألنها الوحيدة التي 
شخصت حالة معينة، وهي مشكلة 
الكهرباء، وتريد أن تقف عىل أسباب 
 17 منذ  تحل  لم  التي  املشكلة  هذه 

عاما«.
من  واحدة  »ان  االزيرجاوي  واضاف 
لذلك  الرقابة،  هي  الربملان  وظائف 
ارهق  ملف  يف  للتحقيق  لجنة  شكل 
طائلة  امواالً  وأهدر  املواطن  كاهل 

مبينا  تقدم«،  أي  تحقيق  دون  من 
االربعاء،  امس  قامت،  اللجنة  »ان 
لالطالع  الكهرباء  وزارة  بزيارة 
ميدانيا عىل بعض االوراق التي يمكن 
جمعها  فرتة  خالل  تستدعيها  ان 
للمعلومات التي اثريت خالل اجتماع 

اللجنة االول«.
جميع  فتح  سيتم  »أنه  إىل  ولفت 
الصفقات  وخاصة  العقود  ملفات 
الكبرية الحتوائها عىل شبهات فساد، 
بجميع  موازنة  وعمل  والتدقيق 
الرصفيات التي انفقت عىل الكهرباء، 
فإن  صحيحة،  كونها  من  للتحقق 

كانت صحيحة فلماذا استمر الرتدي 
يف انتاج الطاقة وتجهيزها؟«.

وعدم  باملال  هدر  »وجود  اىل  مشرياً   
وجود  عن  فضال  للخدمة،  تحسن 
فاشلة،  واخرى  وهمية  مشاريع 
التي  أهدافها  تحقق  لم  ومشاريع 
بعمل  االرتقاء  يف  اجلها  من  وضعت 

املنظومة الكهربائية«.
والنفط  الطاقة  لجنة  رئيس  وكان 
أعلن،  قد  الحلبويس،  هيبت  النيابية، 
 20 يف  تحقيق  فتح  املايض،  العام  يف 
خالل  الكهرباء  وزارة  أبرمتها  عقدا 

السنوات املاضية.

محمد  الغايل  العزيز  للصديق  نقولها 
ان  بعد  املصون  وحرمه  خليل 

رزقهما الله جل عاله بمالك جميل 
الله  .... جعله  اسمياه )يوسف( 

من ابناء السالمة وحفظه مع عائلته 
الكريمة من كل رش ومكروه...

صديقك املخلص
مؤنس عبد الله

بغداد/ الزوراء:
باملطارات واستئناف  الالزمة  اإلجراءات  استكمال  أن  األربعاء،  امس  املدني،  الطريان  أعلنت سلطة 
الرحالت بيد اللجنة العليا.وقال املتحدث باسم سلطة الطريان، جهاد كاظم، بحسب الوكالة الرسمية: 
إنه »يف االيام القليلة املقبلة سوف تستكمل اإلجراءات الالزمة يف املطارات عىل وفق القواعد والضوابط 
الخاصة بالصحة والسالمة مع توفري كل املستلزمات الوقائية والصحية التي نصت عليها منظمة 
للتباعد  والعالمات  االشارات  وضعت  والسالمة  للصحة  العليا  »اللجنة  أن  مبينا  العاملية«.  الصحة 
بمقررات  مرهون  به  الخاصة  والرشوط  الرحالت  استئناف  »موعد  أن  كاظم  املسافرين«.وأكد  بني 
اللجنة العليا للصحة والسالمة«.وأشار اىل أن »املنظمة الدولية للطريان املدني أصدرت عدة توصيات 
العاملية  الصحة  منظمة  منها  املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  والوقائية  الصحية  اإلجراءات  الستخدام 
واالتحاد الدويل للنقل الجوي لضمان سالمة املسافرين والعاملني عىل متن الطائرات العاملية«. الفتا 

اىل أن »الطريان املدني العراقي أخذ هذه التوجيهات عىل عاتقه، ووجه املطارات املحلية كافة بها«.

بغداد/ نينا:
 طالبت عوائل كانت عالقة يف ماليزيا وعادت اىل بغداد مؤخرا، وزير النقل، نارص 
حسني الشبيل، بااليعاز اىل الخطوط الجوية العراقية بإعادة مبالغ تتعلق بالحجر 
الـ12  الفنادق استقطعها مكتبها يف كواالملبور خطأ عن اطفال دون  الصحي يف 
عاما يف مخالفة رصيحة لتعليمات لجنة االزمة الحكومية القايض بإعفاء االطفال 

دون هذا العمر من هذه االجور.
واكدوا، يف رسالة مطولة، تناولت معاناتهم خالل رحلة سفر مع إجراءات استغرقت 
إلجراءات  ويتعرضون  موبوء  غري  بلد  من  قادمني  عراقيني  ملواطنني  ساعة   25

روتينية وظروف سفر تجعلهم عرضة لإلصابة بالوباء مع استنزافهم ماديا.
واختارت الوكالة الوطنية العراقية لالنباء )نينا( فقرات من الرسالة التي تسلمت 
ماليزيا  باعتبار مكتبها يف  العراقية  الجوية  الخطوط  تتعلق برشكة  نسخة منها 
عاما،  الـ12  السن  دون  االطفال  من  الحجر  مبالغ  استقطاع  بموضوع  معنيا 
حيث اوضحوا فيها: ان تعليمات وضوابط لجنة االزمة الحكومية واضحة بإعفاء 
صحي(  بـ)الال  وصفوه  الذي  الحجر،  اجور  من  عاما  الـ12  عمر  دون  االطفال 

بفنادق خلية األزمة يف بغداد، والبالغة )300( دوالر لكل شخص.
وتابعوا: تم استيفاء 300 دوالر مع تذكرة الطريان قبل السفر إىل العراق عن كل 
العائلة  النظر عن كون  بعمر سنتني فما فوق، بغض  الطفل  فرد، ومن ضمنهم 
ستحجر يف الغرفة نفسها يف الفندق، وإحدى العوائل دفعت 1500 دوالر لغرفة لم 

تبق فيها سوى ست ساعات فقط.
الجوية  الخطوط  الرسالة جملة تساؤالت، منها: ملاذا تم زج  العوائل يف  وطرحت 
القانونية  الحالة  وما  االموال؟  هذه  ذهبت  واين  املوضوع؟  هذا  يف  العراقية 
الستحصالها؟ ومن هي الجهة صاحبة املقرتح الستقطاع مبالغ ملواطنني عالقني 
نفاد  نتيجة  االمرين  يعانون  كانوا  الذين  منهم،  الطلبة  خاصة  بلدهم،  خارج 
نقودهم، إال ان حالة التكافل االنسانية بينهم يف بالد الغربة جعلتهم يتخطون هذه 
تم  وملاذا  الحجر؟  اجور  بدفع  إال  السفر  تذاكر  اشرتطوا قطع  وملاذا  الصعوبات؟ 
حجرهم صوريا وهم جاؤوا من بلد نظيف من كورونا بشكل كامل؟ وملاذا الضحك 
عىل الذقون وهم لم يبقوا يف الفندق سوى سويعات بدال من 14 يوما النهم يخافون 
من االصابة بالفايروس؟ وملاذا لم تدفع هذه املبالغ اىل اصحاب الفنادق مبارشة 

بعد عودة العالقني اىل الوطن؟.
وا عن استغرابهم من مواقف مسؤولني ليس همهم سوى الربح عىل حساب  وعربنّ
لالطفال،  تخفيضات  اجراء  وعدم  السفر،  تذاكر  اجور  رفع  خالل  من  املواطنني 
داعني اىل النظر ملواقف حكومات دول العالم، وخاصة الخليجية منها، وكيف كانت 
تتعامل مع رعاياها وطلبتها عىل وجه الخصوص، وكيف كانت املساعدات تنهال 
عليهم من حكوماتهم وسفاراتهم، وكيف تم نقلهم مجانا اىل بلدانهم دون االنتظار 

طويال حتى استكمال عدد ركاب الطائرة كما فعلت الجهات العراقية؟!
عرب  وكذلك  هاتفيا،  اتصلت  قد  )نينا(  لالنباء  العراقية  الوطنية  الوكالة  وكانت 
الواتسآب، برشكة الخطوط الجوية العراقية عىل امل التأكد من صحة املعلومات 
املوضوع،  لهذا  حقيقية  استجابة  هناك  تكن  لم  لالسف  لكن  الرسالة،  يف  الواردة 

آملني التعاون الثنائي مستقبال خدمة للصالح العام.

مشاكل قانون احلضانة تزداد بازدياد معدالت الطالق 
مطالبات بإنصاف اآلباء قانونيا

املرور: قرار اغالق مواقع التسجيل يف مديرية املرور جاء بناًء 
على قرار خلية األزمة

الف مبارك
سلطة الطريان: استئناف الرحالت 

مرهون مبقررات اللجنة العليا

التحقيق النيابية: سنحيل املتورطني مبلف الكهرباء على النزاهة والقضاء

حقوق اإلنسان النيابية تدعو وزير 
الداخلية للتحقيق بوفاة امرأة بكورونا 

وتقييد زوجها يف كركوك

عوائل تطالب وزير النقل بإعادة 
مبالغ تتعلق باحلجر الصحي

عادت من ماليزيا إىل بغداد مؤخرا
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قرار أثار غضب وامتعاض األوساط النيابية والشعبية 

الوزارة: دول اخلليج األقرب السترياد املنتجات العراقية الدوالر يسجل استقرارا يف األسواق 
احمللية

دياىل تعلن حجم خسائر »الغطاء 
األخضر« سنويا داخل احملافظة

No: 7288  Thu  16  July 2020العدد: 7288    الخميس  - 16  تموز  2020

بغداد/ الزوراء:
طالب�ت لجنة الزراع�ة النيابي�ة سلطات 
اقلي�م كردستان بالتعاون م�ع الحكومة 
االتحادي�ة وغل�ق املنافذ غ�ر النظامية. 
وفيم�ا أكدت وزارة الزراعة أنها مستمرة 
بالتنسيق مع وزارة املوارد املائية يف العمل 
عىل إقرار خطة زراعية طموحة لتحقيق 
األمن الغذائي الوطني، أشارت إىل أن دول 
الخلي�ج هي األق�رب الست�راد املنتجات 

العراقية.
وقال رئيس اللجنة الزراعة النيابية، سالم 
الشم�ري، ام�س األربعاء، يف بي�ان تلقت 
»ال�زوراء« نسخ�ة من�ه: إن »الحكوم�ة 
االتحادية بدأت بحملة عسكرية للسيطرة 
غ�ر  واغ�الق  النظامي�ة  املناف�ذ  ع�ىل 
النظامية من اجل السيطرة عىل االيرادات 
الكبرة التي اليص�ل منها للدولة اال النزر 

اليسر«.
وأض�اف الشم�ري أن »سلط�ات االقلي�م 
مطالب�ة بالتنسي�ق الكام�ل م�ع بغ�داد 
يف ه�ذا املل�ف بخط�وات ملموس�ة بغلق 
غ�ر النظامية منه�ا او القي�ام بعمليات 

عسكرية مشرتكة لغلقها«.
وشدد رئيس اللجنة عىل »اهمية السيطرة 
االتحادية عىل جميع املنافذ ورفد املوازنة 
العام�ة بإيراداته�ا والت�ي ستس�د كثرا 
الحاج�ة إىل االم�وال الخاص�ة بالروات�ب 
وتأمينه�ا دون انتظ�ار الرتف�اع اسع�ار 

النفط او االستمرار باالقرتاض«.
من جانب اخ�ر، أكد وزير الزراعة، محمد 
كريم الخفاجي، امس األربعاء، أن الوزارة 

مستم�رة بالتنسي�ق م�ع وزارة امل�وارد 
املائي�ة يف العمل عىل إق�رار خطة زراعية 
طموحة لتحقي�ق األمن الغذائي الوطني، 
فيما أش�ار إىل أن دول الخليج هي األقرب 

الستراد املنتجات العراقية.
وق�ال الخفاج�ي، يف ح�وار صحف�ي: إن 
الست�راد  األق�رب  ه�ي  الخلي�ج  “دول 
منتجاتن�ا الزراعية من البل�دان األخرى، 
ستبق�ى  الزراعي�ة  املحاصي�ل  لك�ون 
طازج�ة، فض�اًل ع�ن انخف�اض تكاليف 

النقل والرغبة ب�راء املحاصيل العراقية 
النباتي�ة والحيواني�ة لكونه�ا محاصي�ل 

مميزة”.
وأضاف أن “أح�د أهم األهداف األساسية 
للوزارة، هو تشجيع القطاع الخاص عىل 
تسويق املحاصي�ل الزراعية الفائضة عن 
الحاجة املحلية إىل االسواق العربية، فضالً 
ع�ن ايقاف است�راد املحاصيل واملنتجات 
الدواج�ن،  ولح�وم  كالبي�ض  الغذائي�ة، 
وكذل�ك بإمكانه�ا التشجيع ع�ىل تصنيع 

املنتج�ات الزراعي�ة”. مبين�ا أن “الوزارة 
ماضية باتج�اه التوسع يف عملية تسويق 
املحاصي�ل الزراعية وتصدي�ر الفائض إىل 
الخارج، إضاف�ة إىل دعم تشغيل املصانع، 
وال سيم�ا مصان�ع التعلي�ب ومعج�ون 
الغذائية بصورة  الطماط�م والصناع�ات 
عام�ة، الت�ي تعد ضم�ن معام�ل القطاع 
الخ�اص، ووزارة الصناعة داعمة إلعادة 
نش�اط تلك املعام�ل وتشغيله�ا بالتزامن 
م�ع حماي�ة االنتاج املح�ي بالتنسيق مع 

الوزارتني من خالل منع االستراد«.
ولف�ت إىل أن »تط�ور القط�اع الزراع�ي، 
وخاص�ة محاصي�ل الخ�راوات؛ ج�اء 
نتيج�ة جه�ود وزارة الزراع�ة ودعمه�ا 
املدعوم�ة  األسم�دة  بتوف�ر  املتمث�ل 
اإلرش�اد  ودور  الزراع�ي،  والنايل�ون 
الزراع�ي بنر ثقاف�ة الزراعة عن طريق 
البي�وت البالستيكي�ة، إذ أن مجم�ل هذه 
االنت�اج  زي�ادة  يف  أسهم�ت  النشاط�ات 
املح�ي«. مستدرك�ًا بالق�ول: إن “ضعف 
عملي�ة التسوي�ق للمحاصي�ل الزراعي�ة 
بسبب عدم توفر وسائط نقل مربدة لنقل 
محاصي�ل الخ�راوات إىل الخ�ارج، مما 
يتسبب بتلف نسبة كب�رة منها، وهو ما 
يؤدي إىل خسارة تضاف إىل الكلف النهائية 
للمنتوج املسوق، لذا فإن التصنيع الزراعي 
والتصدير يعدان من أه�م وسائل تعظيم 

القيمة االقتصادية لهذه املحاصيل”.
الخاص�ة  ال�وزارة  خط�ط  وبخص�وص 
بتصدير التمور ودعمه�ا؛ بنينّ الخفاجي: 
أن »التم�ور ممنوعة من االستراد بشكل 
دائ�م، وأن ال�وزارة تدع�م بش�كل ج�دي 
املتخصصة ملزاولة  الركات والجمعيات 
أعماله�ا بتصنيع وكب�س وتعبئة التمور 
واالرتقاء بنشاطاتها بغية تلبية متطلبات 
املستهلك املح�ي، ولغرض التصدير أيضا، 
وكذلك الحال يف ما يتعلق بإنتاج وتسويق 
محص�ول الطماطة ومنتجاته�ا من قبل 
القطاع الخ�اص، ودعم الص�ادرات مهم 
جداً، فض�اًل عن حماية املنت�ج املحي من 

خالل التشديد عىل منع االستراد”.

الزراعة النيابية تطالب كردستان بالتعاون وإغالق املنافذ غري النظامية

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1500 دينارالربتقال250 دينارالطماطم

2000 دينارالاللنكي500 دينارالخيار

1500 دينارالتفاح500 ديناراالبطاطا

750 دينارااملوز500 دينارالباذنجان

1500 دينارالخوخ500 ديناراالفلفل

1500 دينارالليمون750 دينارالباقالء

400 ديناراالرقي750 دينارالباميا

400 ديناراالبطيخ750 دينارااللوبيا

1250 ديناراملشمش1250 دينارالخس

1000 ديناراعرموط750 دينارالقرنابيط

4000 ديناركيوي 500 دينار اللهانة

1000 دينارالعنب500 دينارالبصل

1000 دينارآلو1000 دينارفاصوليا خراء

بغداد/ الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق، امس األربعاء، استقراراً 

بسعر رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات ومكاتب الصرفة، 
كاآلت�ي: سعر البيع لل�دوالر الواحد 1235 دين�ار، أي 123 ألفاً 
و500 دينار للمائة دوالر. أما سعر الراء للدوالر 1225 ديناراً، 

أي 122 ألفاً و500 دينار للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن االتح�اد املح�ي للجمعي�ات الفالحي�ة يف دي�اىل، امس 
االربع�اء، ع�ن حجم خسائ�ر الغطاء االخ�ر سنويا داخل 

املحافظة.
وق�ال رئي�س االتحاد، رع�د مغام�س التميم�ي، يف ترصيح 
صحف�ي: ان” دياىل تفق�د سنويا م�ن 1000-500 دونم من 
االرايض والبسات�ني الزراعية نتجية اسب�اب متعددة ابرزها 
التجريف وتحويلها اىل اراض سكنية بسبب االزمة الحاصلة 

يف هذا املضمار والتي اشتدت يف السنوات االخرة”.
واض�اف التميم�ي ان” خسائ�ر االرايض الزراعي�ة الخصية 
والبسات�ني الت�ي يع�ود تاريخ زراعته�ا اىل سن�وات طويلة 
خس�ارة كبرة اليمكن تعويضها بسهولة«. مؤكدا »رضورة 
االنتب�اه مللف التجريف واتخاذ االجراءات للحد منه من خالل 
توف�ر االرايض بعيدا ع�ن املناطق الزراعي�ة خاصة يف املدن 

الرئيسية التي تعد االكثر تررا بالوقت الراهن”.
وتعان�ي دياىل م�ن ازمة قاسي�ة يف ملف السكن، م�ا دفع اىل 
تجريف مساحات شاسعة من االرايض والبساتني وتحويلها 

اىل قطع سكنية.

بغداد/ الزوراء:
كشف�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة 
النزاهة االتحاديَّة، امس األربعاء، عن 
تمك�ن مالكاتها يف محافظ�ة كركوك 
من ضب�ط خمسة متهم�ني بالتجاوز 
عىل عق�ار عائ�د للدول�ة قيمت�ه )5( 

مليارات دينار.
وقال�ت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخ�ة من�ه: إن “فريق عم�ل مؤلف 
من مالك�ات مكتب تحقي�ق الهيئة يف 
كركوك تمكن م�ن ضبط )5( متهمني 
بالتج�اوز عىل عق�ار متمي�ز واقع يف 
مرك�ز املحافظ�ة تبل�غ مساحته )6( 

دوان�م بقيم�ة )5( ملي�ارات دين�ار«. 
بع�د  تم�ت  العمليَّ�ة  »أن  موضح�ة 
تلق�ي معلوم�اٍت حول قي�ام عدد من 
العق�ار  ع�ىل  بالتج�اوز  األش�خاص 
العائد لوزارة املالية بتواطؤ من بعض 

الجهات املعنيَّة بإزالة التجاوز”.
ولفتت إىل أنه “بع�د التدقيق والتحري 
يف أولي�ات العق�ار تبني أن�ه مخصص 
املتهم�ني  أن  بي�د  مدرس�ة،  إلنش�اء 
أقدموا عىل التجاوز عليه بوضع أسس 
ودعامات بناء، لتشييد جامع ومحالٍت 
تجاريٍة خالفاً للقانون، حيث تم ضبط 
املتهم�ني أثناء قيامه�م بعمليَّة البناء، 

مستغل�ني إج�راءات حظ�ر التج�وال 
املفروض؛ بسبب جائحة كورونا”.

مح�ر  تنظي�م  “ت�مَّ  إن�ه  وتابع�ت 
ضبٍط أص�ويلٍّ بالعمليَّة وعرضه رفقة 
املضبوط�ني أمام أنظ�ار السيد قايض 
التحقي�ق املُختصِّ بقضاي�ا النزاهة يف 
كرك�وك؛ الذي قرَّر توقيفهم عىل وفق 

أحكام القرار )154( لسنة 2001”.
وكان�ت الهيئة قد أعلنت، يف الثامن من 
آذار املايض، تمكنها من ضبط متهمني 
اثنني؛ لقيامهم�ا بالتجاوز عىل العقار 
نفسه، بعد أن اقدموا عىل وضع أسس 

ودعامات خالفاً للقانون. 

النزاهة تضبط متهمني بالتجاوز على عقار بـ)5( مليارات دينار يف كركوك

جلنة نيابية: التجديد لشركات اهلاتف النقال ُيعد مكافأة حكومية
بغداد/ الزوراء:

كشف�ت لجن�ة الخدم�ات واإلعم�ار 
النيابية، امس األربعاء، عن أبرز بنود 
عق�د تجديد رخصة رشك�ات الهاتف 

تجدي�د  معت�ربة  الع�راق،  يف  النق�ال 
الرخصة بمثابة مكافأة للركات.

وقال عضو اللجنة، مر األزيرجاوي، 
»رشك�ات  إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 

الهات�ف لم تسدد ما بذمتها من أموال 
إىل هيئ�ة اإلعالم واالتص�االت، إال أن 
الحكوم�ة بدال م�ن فرض إج�راءات 
قانونية وإنهاء العقد قامت بمكافأتها 

وتجدي�د رخصة الركات ملدة خمس 
سنوات«.

وأض�اف أن »لجنة الخدم�ات النيابية 
بتزويده�ا  اإلع�الم  هيئ�ة  طالب�ت 
بنسخ�ة من بن�ود عقد م�ع رشكات 
الهات�ف النق�ال )كورك، آسي�ا سيل، 
زين الع�راق(، والتي تنص بعد انتهاء 
15 عاما من فرتة العقد، عىل إمكانية 
هيئ�ة االع�الم تجدي�د الرخص�ة ملدة 

خمسة سنوات«.
وتاب�ع االزيرج�اوي أن »ع�ددا م�ن 
أعضاء الربمل�ان رفعوا دعوة قضائية 
ملقاض�اة هيئ�ة االع�الم واالتصاالت 
لتجديده�ا رخص�ة رشك�ات الهاتف 
النق�ال«. مؤك�دا أن »تجديد الرخصة 
بمثاب�ة مكافأة للرك�ات عىل سوء 

الخدمات التي تقدمها للمواطنني«.
وسب�ق أن اعرب�ت لجن�ة الخدم�ات 
النيابي�ة عن رفضه�ا الشدي�د لقرار 
رخ�ص  بتجدي�د  ال�وزراء  مجل�س 
رشكات الهاتف النقال لخمس سنوات 
قادمة، واقرتحت انشاء رشكات نقال 

حكومية.
واعلنت الحكومة العراقية، يف الثامن 
م�ن تم�وز الج�اري، تجدي�د اجازات 
رشكات الهاتف النقال لخمس سنوات 

اضافية مقابل دفع %50 من ديونها، 
 ، 4G  واط�الق خدمة الجي�ل الراب�ع
م�ا اثار غض�ب وامتع�اض االوساط 

النيابية والشعبية.
ويف وقت سابق، خاطبت لجنة النزاهة 
النيابية مكت�ب رئيس الوزراء بكتاب 
رسم�ي اك�دت فيها رفضه�ا القاطع 
لتجديد عقود رشكات الهاتف النقال، 
مطالب�ة بإدخ�ال تعدي�الت اساسية 
ضم�ن رشوط العق�د، تتضم�ن رفع 
نسب�ة املشاركة يف األرب�اح املتحققة 
له�ذه الركات لصال�ح وزارة املالية 
العراقي�ة لتص�ل ملا ال يق�ل عن 75٪، 
يف  املالي�ة  الرقاب�ة  دي�وان  وإرشاك 
احتساب األرب�اح.  كما طالبت اللجنة 
باستحص�ال جمي�ع الدي�ون املثبت�ة 
عىل رشكات الهات�ف النقال بما فيها 
الغرام�ات التأخرية والفوائد املرتتبة 
عليه�ا لدع�م خزين�ة الدول�ة، وس�د 

العجز الهائل يف املوازنة العام.
كم�ا اك�دت اللجنة ع�ىل اضاف�ة بند 
ل�وزارة  يتي�ح  التعاق�د  رشوط  يف 
االتصاالت بمحاسبة رشكات الهاتف 
النق�ال وتغريمه�ا او سحب الرخص 
منه�ا يف حال س�وء ورداءة الخدمات 

.4G�بما يف ذلك خدمة ال

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أسعار الذهب، امس األربع�اء، لتستقر فوق املستوى 
امله�م من الناحية النفسية البال�غ 1800 دوالر نتيجة مخاوف 
بشأن تزايد حاالت اإلصابة بفروس كورونا وتصاعد التوتر بني 
الوالي�ات املتحدة والصني مما يعزز الطلب عىل املعدن النفيس. 
وزاد الذهب يف املعامالت الفورية 0.1 باملئة إىل 1808.85 دوالر 
لألوقي�ة )األونصة( بحلول الساع�ة 0453 بتوقيت جرينتش. 
وفق�د الذهب يف التعامالت اآلجلة يف الواليات املتحدة 0.2 باملئة 
إىل 1808.90 دوالر. وق�ال، جيفري ه�ايل، كبر محلي السوق 
ل�دى أواندا: ”يبدو الطلب قويا عىل الذهب عند الهبوط ملستوى 
1800 دوالر يف الوق�ت الح�ايل، م�ع تح�وط مستثمري�ن م�ن 
مخاط�ر كوفيد19-، السيما بعد تجدد اإلغالق يف كاليفورنيا“. 
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، زاد البالديوم 0.7 باملئة إىل 
1971.89 لألوقي�ة ونزل البالتني 0.1 باملئة إىل 825.42 دوالرا، 

والفضة 0.1 باملئة إىل 19.19 دوالرا.

الذهب يستقر مع خماوف »كورونا« 
والتوتر بني بكني وواشنطن

بغداد/ الزوراء:
خاطبت اللجنة املالية النيابية، 
امس االربع�اء، مكتب رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
البصم�ات  اعتم�اد  بش�أن 
لغ�رض تقاطع  البايومرتي�ة 

املعلوم�ات لروات�ب موظفي 
الدولة.

وق�ال رئي�س اللجن�ة، هيثم 
الجب�وري، يف كتاب موجه اىل 
مكتب رئيس الوزراء، اطلعت 
عليه »ال�زوراء«: إنه »استنادا 

اىل أحكام املادة )6( من قانون 
والخارجي  املح�ي  االقرتاض 
لع�ام  امل�ايل  العج�ز  لتموي�ل 
2020( رق�م )5( لسنة 2020 
والتي نص�ت عىل الزام جميع 
الدول�ة  ودوائ�ر  مؤسس�ات 

البايومرتية  البصمات  اعتماد 
التعريفي�ة  الهوي�ات  يف 
تقاط�ع  لغ�رض  ملنتسبيه�ا 
البيانات واملعلومات املركزية، 
التخ�اذ ما يلزم بص�دد تنفيذ 

أحكام املادة اعاله«.

بحس�ب  الجب�وري،  واك�د 
البيانات  الوثيقة: عىل »تناقل 
عرب ش�بكة مؤمن�ة حكومية 
واعتماد البصمات البايومرتية 
عملي�ة  يف  اساس�ا  املتع�ددة 

التقاطع«.

خماطبات برملانية العتماد البصمات البايومرتية يف رواتب املوظفني

رويرتز/ متابعة الزوراء:
صعدت أسع�ار النفط، امس األربعاء، 
إث�ر تراجع ح�اد يف مخزون�ات الخام 
الس�وق  ترتق�ب  فيم�ا  األمريكي�ة 
الخطوات املقبل�ة من اجتماع مرتقب 
يف وق�ت الحق من ي�وم امس األربعاء 
بشأن املستوى املستقبي لتخفيضات 
اإلنت�اج يف منظم�ة البل�دان املص�درة 

للبرتول )أوبك( وحلفائها.

بتوقي�ت   0640 الساع�ة  وبحل�ول 
جرينتش، زادت العق�ود اآلجلة لخام 
برن�ت 22 سنت�ا أو 0.5 باملئ�ة ليصل 
سعر الربمي�ل إىل 43.12 دوالرا، فيما 
ارتفع�ت العق�ود اآلجلة لخ�ام غرب 
 23 األمريك�ي  الوسي�ط  تكس�اس 
سنتا أو 0.6 باملئ�ة إىل 40.52 دوالرن 

للربميل.
وكشف�ت بيان�ات من معه�د البرتول 

الخ�ام  مخزون�ات  أن  األمريك�ي 
األمريكية تراجعت 8.3 مليون برميل 
يف األسب�وع املنته�ي يف الع�ارش م�ن 
يوليو/ تموز، متجاوزة بذلك توقعات 
املحللني برتاجعه�ا 2.1 مليون برميل، 
مما يعكس انتعاش الطلب عىل الوقود 

عىل الرغم من جائحة كورونا.
وفيم�ا يتعل�ق باإلم�دادات، سرتاقب 
السوق ع�ن كثب أنب�اء اجتماع لجنة 

املراقب�ة الوزاري�ة املشرتك�ة ألوبك يف 
وقت الحق من يوم امس األربعاء.

ومن املق�رر أن يتخذ أهم أعضاء أوبك 
وحلفائها ومنهم روسيا، أو ما يعرف 
باس�م مجموعة أوبك+، ق�رارا بشأن 
اإلنت�اج بمق�دار  تمدي�د تخفيض�ات 
9.7 ملي�ون برميل يومي�ا التي تنتهي 
يف يولي�و/ تموز أو تقليصه�ا إىل 7.7 

مليون برميل يوميا.

النفط يصعد بعد تراجع باملخزونات األمريكية وترقب اجتماع »أوبك«



بغداد/ متابعة الزوراء
جدد عيل كاظم حارس مرمى نفط الوسط 
ناديه، من  تعاقده مع  االوملبي  واملنتخب 

أجل تمثيله خالل املوسم املقبل.
وقال عضو الهيئة اإلدارية لنفط الوسط، 
تعاقدها  جددت  اإلدارة  ان  هاشم  أحمد 
من  يعد  والذي  كاظم،  عيل  الحارس  مع 

أبناء النادي«.
وتابع »كاظم ظل ألكثر من 5 مواسم مع 
معه  العقد  تجديد  وبالتايل  الوسط،  نفط 

أمر طبيعي للغاية«.
لتشكيل  يسعى  الوسط  نفط  أن  وأوضح 
صفقات  إبرام  طريق  عن  مميز  فريق 

املوسم  العبي  أبرز  عىل  والحفاظ  نوعية 
املايض.  

يشار إىل أن الطاقم الفني لنفط الوسط، 
يتألف من جمال عيل ولؤي صالح ونوري 

عبد زيد وحيدر عبد القادر.
القوة  نادي  إدارة  جددت  جانبها  ومن 
إبراهيم العب  أحمد  تعاقدها مع  الجوية 
بعد  إضايف  املنتخب، ملوسم  وقائد  الفريق 
انتهت  مماطلة  املفاوضات  شهدت  أن 

بتجديد العقد.
وقال مصدر بالقوة الجوية إنه تم تجديد 
املفاوضات  أخذت  أن  بعد  إبراهيم  عقد 
وقتا طويال نتيجة للخالف عىل قيمة عقد 

املوسم امللغي.
لفرتة طويلة  امتدت  األمور  أن  إىل  وأشار 
للموسم  العقد  قيمة  عىل  للتفاوض 
املقبل، لكن يف النهاية اتفق الطرفان عىل 

التفاصيل املالية.
العب  إبراهيم  أحمد  أن  املصدر،  وأوضح 
كبرية  خربة  من  يملكه  ملا  وكبري  مؤثر 
ولتمثيله  طويلة  لفرتة  احرتافه  نتيجة 
وال  عديدة  لسنوات  الوطنية  املنتخبات 

يمكن التفريط بخدماته.
التفاق  أيضا  توصلت  اإلدارة  أن  وأكد 
حسني  أيمن  الدويل  الالعب  مع  نهائي 
فريق  لينهي  الفريق  مع  عقده  لتجديد 

القوة الجوية تجديد عقود العبيه.
بوقت  جدد  الجوية  القوة  أن  إىل  يشار 
وعيل  بايش  إبراهيم  الالعبني  عقد  سابق 

حصني للموسم املقبل.
تجديد  الريايض،  الكهرباء  نادي  واعلن 

عقد مدربه عباس عطية ملوسم إضايف.
وذكر النادي يف بيان مقتضب أن »الهيئة 
قررت  الريايض،  الكهرباء  ل نادي  االدارية 
أجل  املدرب عباس عطية من  تجدد عقد 
-2020 للموسم  الكروي  الفريق  قيادة 

.»2021
تجدر اإلشارة اىل ان عطية يقود الكهرباء 
يقود  ان  واستطاع   2018 موسم  منذ 

نسخته  يف  العراق  كأس  لنهائي  الفريق 
األخرية.

عقد  تجديد  الريايض،  امليناء  نادي  وأعلن 
املوسم  يف  الكروي  الفريق  لتمثيل  العبني 

املقبل.
اإلدارية  “الهيئة  ان  بيان  يف  النادي  وذكر 
تعاقدها  جددت  الريايض،  امليناء  لنادي 

مع الالعب حسام مالك”.
عقد  ايضاً  جددت  “الهيئة  ان  وأضاف 
الوان  عن  للدفاع  فالح  حسني  الالعب 

الفريق يف املوسم الجديد”.
يف  االنتقاالت  فرتة  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 

العراق تستمر حتى شهر أيلول املقبل.

بغداد / امري رسول 

السابق  البحريني  املنتخب  العب  قال 

قائمة  الفرصة  ان  بابا  عيل  حسني 

لتأهل منتخب العراق برفقة البحرين 

العالم  لكاس  النهائية  تصفيات  اىل 

التي ستقام يف دولة قطر بعد عامني 

من االن واعتقد ان التصفيات النهائية 

هي صعبة ملا فيها من منتخبات عىل 

مستوى عايل .

افضل  جائزة  تسمية  مع  انا  تابع  و 

كاس  بطولة  يف   الهداف  او  العب 

احمد  الراحل  الكابتن  باسم  الخليج  

رايض الذي كان رحيله خسارة للعالم 

العربي و االسيوي والجميع نعى هذا 

الشخص بكل اسف .

انجاح  عىل  قادر  العراق  ان  بني  و 

فيها  ملا  ارضه  عىل  كانت  بطولة  اي 

الجمهور  حب  و  كبرية  مالعب  من 

لكرة القدم و انا اتمنى ان تستضيف 

العراق بطولة كاس الخليج يف الدورات 

القادمة .

تاثرت  جميعها  املنتخبات  ان  زاد  و 

و  كورونا  وباء  و  االزمة  هذه  بسبب 

اكد ان املنتخب الجاهز بدنيا سيتأهل 

اىل كاس العالم .

الالعب  ان  قائال  الحديث  بابا  ختم  و 

العراقي العب طموح و يمتاز بالروح 

العالية و التي تميزه عن باقي الالعبني 

ومن جانبي اتمنى ملنتخب العراق كل 

التوفيق يف مشواره القادم.

بغداد/ متابعة الزوراء
القدم  لكرة  الفلسطيني  االتحاد  رئيس  الرجوب،  جربيل  أكد 
تلقي املنتخب الوطني دعوتني رسميتني ملالقاة العراق وإيران، 
املزدوجة،  اآلسيوية  التصفيات  الستئناف  االستعداد  إطار  يف 

خالل ترشين أول املقبل.
وقال الرجوب من حيث املبدأ وافقنا عىل لقاء العراق، لكن كما 
الله  شاء  وإن  الصحية،  باألوضاع  مرهون  األمر  الجميع  يعلم 

تكون الظروف مواتية، ويتمكن الفدائي من التحضري الجيد«.
أمام  األهمية  بالغة  مباراة  الفلسطيني  املنتخب  وتنتظر 
التصفيات  يف  الحسيني،  فيصل  استاد  عىل  سنغافورة، 

اآلسيوية.
ويحتل املنتخب الفلسطيني املركز األخري يف مجموعته، برصيد 
4 نقاط، والفوز سيحسن موقعه من أجل مواصلة الرصاع عىل 

التأهل لبطولة أمم آسيا 2023.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشفت وزارة الشباب والرياضة، االربعاء، 
عن موعد افتتاح ملعبي الشهداء والزوراء 

يف العاصمة بغداد.
وقال مدير الرتبية البدنية يف وزارة الشباب 
»ملعب  ان  املوسوي  احمد  والرياضة، 

الحبيبية }الشهداء{ وصلت نسبة االنجاز 
فيه اىل 100% وتم انجازه بصورة كاملة«، 
كانت  التي  الوحيدة  »املتعلقات  ان  مبيناً 
بربط  تتعلق  امللعب  افتتاح  امام  عائقاً 
واملجاري  الصحي  الرصف  بمياه  امللعب 
بدأت  والتي  بغداد  ألمانة  عائد  واالمر 
الخارجي  امللعب  محيط  يف  االن  بالعمل 

لالنتهاء من الربط«.
من  االنتهاء  »ننتظر  املوسوي  وأضاف 
موعد  الوزارة  ستحدد  ثم  ومن  العمل 
االزمة  خلية  توجيهات  عىل  بناًء  االفتتاح 
التي منعت التجمعات«، مؤكداً ان »امللعب 
جائحة  من  االنتهاء  بعد  يفتتح  ربما 
كورونا او وفق معلومات جديدة من خلية 

االزمة«.
أن  الزوراء أوضح املوسوي  وبشأن ملعب 

ومحيط   %84 بلغت  فيه  االنجاز  »نسبة 
التي  االمور  بعض  به  الخارجي  امللعب 
يمكن تنفيذها واالنتهاء منها خالل االيام 
االنتهاء  املتوقع  »من  انه  مبيناً  املقبلة«، 
من العمل به خالل االشهر املقبلة حيث ان 
ارضية امللعب واملدرجات جاهزة وامللحقات 

الخاصة داخل امللعب ايضاً جاهزة«.
هي  املتبقية  »االعمال  ان  اىل  وأشار 
عىل  املوجودة  والتدفئة  التربيد  منظومة 
العراق،  اىل  دخولها  وبانتظار  الحدود 
واملراقبة  الكامريات  منظومة  اىل  اضافة 
استكمال  عن  فضالً  عليها  التعاقد  وتم 
حيث  انجازها  % 50  ونسبة  املصاعد  ربط 

تم تجهيز مصعدين من اصل اربعة«.
املكتملة  غري  االمور  بني  »من  ان  وتابع 
نحو  منها  واملنجز  املجاري  اعمال  هي 

 30% واعمال تغليف الواجهات بالصفائح 
الوطنية  الكهرباء  ربط  واعمال  املعدنية 
واعمال انهاءات بسيطة واستكمال اعمال 
واالنارة  االول  للجزء  الثانوية  السقوف 
املنظومة  واستكمال  الطوابق  لكافة 
الهيكل  جوانب  تغليف  واعمال  الصوتية 
الحديدي بالكريبي واعمال الصبغ واالثاث 

االداري والريايض«.
من  املهداة  الرياضية  املدينة  وبشأن 
يأت  »لم  انه  املوسوي  اوضح  السعودية 
تم  ان  بعد  السعودي  الجانب  من  رد  أي 
أفضل  وهو  املدينة  انشاء  مكان  اختيار 
مطابق  انه  اعتبار  عىل  لتشييدها  مكان 
ستضم  واملدينة  الدولية  للمواصفات 
تتم  »لم  انه  مؤكداً  ومسابح«،  قاعات 

مناقشة اسم املدينة او امللعب حتى اآلن.

الدوحة/ الزوراء
لم ُتغادر صورة منتخب فرنسا وهو يرفع الكأس يف ملعب لوجنيكي بعد 
تتويجه بطالً لكأس العالم FIFA™ أذهان عشاق كرة القدم حتى اللحظة. 
تموز   15 يف  التاريخية  املناسبة  هذه  عىل  بالضبط  سنتني  مرور  وبعد 
2018؛ فإن الكشف عن  جدول مباريات النسخة التالية يخّول لعالم كرة 

القدم الحلم ببداية أخرى - بداية ُحدد زمانها ومكانها.
سيكون ملعب البيت، الذي يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي قطنها 
مرسحاً  متفرجاً،  لـ60000  ويتسع  الخليج  منطقة  يف  الصحراء  سكان 
الفتتاح البطولة التي تستضيفها قطر يوم اإلثنني 21 ترشين الثاني 2022 
يف الساعة 13:00* بالتوقيت املحيل )11:00 بتوقيت وسط أوروبا(، وقد 
و   13:00 الساعة  يف  املجموعات  دور  مباريات  انطالق  أوقات  تحديد  تم 
التوقيت  نفس  يف  ُتلعب  التي  املباريات  وبدء   ،22:00 و   19:00 و   16:00
)مباريات الجولة األخرية من دور املجموعات(، ومباريات مرحلة خروج 
املغلوب يف الساعة 18:00 و 22:00، وسيشهد ملعب خليفة الدويل املباراة 
الرتتيبية لتحديد الفائز باملركز الثالث يف 17 من كانون األول، بينما سُتلعب 
الساعة 18:00 عىل ملعب لوسيل  النهائية بعد ذلك بيوم واحد يف  املباراة 

أمام 80.000 متفرج.
أربع  سُتلعب  مبارياتها،  بني  الفرق  لكل  الكافية  الراحة  توفري  وبهدف 
مباريات يومياً خالل دور املجموعات الذي سيمتد لـ 12 يوماً، ما سيسمح 
للجماهري باالستمتاع بجدول متكامل ومثري، إذ سُتخّول الطبيعة املدمجة 
 – املالعب  بني  الجوية  للرحالت  الحاجة  بدون   – للبطولة  واملتقاربة 
عىل  مباراة  كل  طلبات  بتلبية  املنافسة  تاريخ  يف  األوىل  وللمرة  للمنظمني 

حدة، وذلك من أجل مصالح وراحة املشجعني والفرق ووسائل اإلعالم.
أيام لعب كل مجموعة وملعب وتوقيت  وسيتحقق ذلك من خالل اختيار 
انطالق كل مباراة، ولن يتأّتى ذلك إال بعد القرعة النهائية املزمع إجراؤها 
آذار  يف  للبطولة  املؤِهلة  الدولية  املباريات  تصفيات  روزنامة  نهاية  بعد 
إذا  ما  مناقشة  املتنافسة،  املنتخبات  معرفة  بعد  سيتسّنى،  إذ   ،2022
من  منازلهم  من  للمتابعني  أكثر  بمزايا  مباريات  تقديم  باإلمكان  كان 
خالل التوقيت املناسب، وللمشجعني الحارضين يف قطر من خالل اختيار 
مثالياً  سيكون  الطقس  أن  كما  متقاربة،  املالعب  جميع  أن  املالعب.وبما 
يف قطر خالل تلك الفرتة الزمنية من السنة، سواء مع بداية البطولة أو يف 
نهايتها، فإن هذه املرونة اإلضافية ممكنة ما دامت ال تؤّثر عىل أي أمر 
تقني، عالوة عىل ذلك قد يحظى الجمهور بفرصة حضور أكثر من مباراة 

يف يوم واحد خالل دور املجموعات.

امحد ابراهيم باق مع الصقور ملوسم جديد ونفط الوسط حيتفظ باحلارس علي كاظم 
عباس عطية جيدد عقده مع الكهرباء

بابا : العراق مؤهل متاما الستضافة بطولة اخلليج يف الدورات املقبلة  فيفا حيدد مواعيد مباراتي االفتتاح 
والنهائي ملونديال قطر 2022

الرجوب: اقامة مواجهة العراق وفلسطني الودية 
مرهونة بالوضع الصحي

املوسوي: نسبة االجناز يف ملعب الزوراء وصلت اىل %84

وفاة العب يد الشرطة وليد مجال 
بعد صراع مع املرض

بغداد/ متابعة الزوراء

تويف الالعب السابق فريق كرة اليد بنادي الرشطة وليد جمال بعد رصاع مع املرض.

وقال املنسـق اإلعالمي التحاد كرة اليد العراقي حسـام عبد الرضا إن “العب كرة اليد بنادي 

الرشطة السابق وليد جمال، تويف صباح امس االربعاء بعد رصاع مع املرض”.

وأضاف ان “االتحاد العراقي لكرة اليد قدم التعازي اىل الكابتن محمد جمال لوفاه شقيقه”، 

مبيناً ان “االتحاد سيعلن الحداد ملدة ثالثة أيام لوفاة جمال”.

تجدر اإلشارة اىل ان وليد جمال لعب ايضاً لصفوف نادي الجيش ايضاً.

أصفر وأمحر

بغداد/ الزوراء
لالتحاد  التطبيعية  الهيأة  واصلت 
العراقي لكرة القدم اجتماعاتها الدورية 
عرب الدائرة االلكرتونية، وبحضور األمني 
فرحان.وقررت  محمد  املهندس  العام 
تسمية  االخري  إجتماعها  يف  الهيأة 
الرس  امني  وقال   . الصاالت  كرة  لجنة 
عن  أثمر  االجتماع   »إن  فرحان:  محمد 
صبحي  السابق  الدويل  الحكم  تسمية 
والدكتور  الصاالت،  للجنة  رئيساً  رحيم 
سياق  .ويف  نائباً  الجبوري  غني  محمد 
رس  امني  فرحان،  محمد  أكد  منفصل 
لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية  الهيأة 
ملسودة  القانونية  الرتجمة  »أن  القدم:  

االنكليزية  اللغة  من  االسايس  النظام 
االيام  خالل  ستكتمل  العربية  اللغة  اىل 
»سيتم  فرحان:  املقبلة«.وأضاف  القليلة 
رسمي  بشكل  العربية  النسخة  إرسال 
املقبل  االسبوع  مطلع  العامة  الهيأة  اىل 
لغرض االطالع عليها، وإبداء املالحظات 
مناسبة،  يرونها  التي  واملقرتحات 

وتسليمها إلينا 
ليتم إرسالها مع مسودة النظام االسايس 
وختم:  القدم«.  لكرة  الدويل  االتحاد  اىل 
والرد  االطالع  العامة  الهيأة  »وبإمكان 
خالل  واملقرتحات  املالحظات  كل  عىل 
النسخة  تسلم  تاريخ  من  أيام   )5( مدة 

العربية«.

بغداد/ محمد حنون
عدسة / حمزة هادي

انضم العب املنتخب الوطني للركبي عثمان عبد السالم رسميا اىل فريق ) يس اس يو اراد ( 
الروماني الذي ينافس يف دوري الدرجة االوىل.وقال الالعب عثمان عبد السالم : تم االتفاق 
مع نادي اراد لتمثيل فريق الركبي للموسم املقبل حيث خضت قبل يومني اوىل الوحدات 
التدريبية مع زمالئي الجدد .واضاف : اتمنى ان اقدم مستوى جيد يليق بي كالعب عراقي 
واكون خري سفري لبلدي يف الدوري الروماني.يذكر ان عثمان عبد السالم مثل فريق الحدود 

وصيف بطل دوري الركبي املوسم املايض بعد خسارته امام االسكان يف املباراة النهائية..

تطبيعية احتاد الكرة تسمي 
جلنة الصاالت

العب منتخب الركيب عثمان عبد 
السالم ينضم الراد الروماني 
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تح�دث األس�طورة الفرن�ي، ميش�يل بالتين�ي، نجم 
يوفنتوس األس�بق، عن األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم 
البيانكون�ري، مؤك�ًدا أن�ه يح�ب طريقته وأس�لوبه يف 
اللعب.واس�تطاع ديب�اال أن يع�ادل عدد أه�داف بالتيني 
مع يوفنتوس، حيث س�جل 68 هدًفا منذ انضمامه قادًما 
م�ن بالرمو.وق�ال بالتيني يف ترصيحات ملوقع “كالتش�يو 
مركات�و” اإليطايل: “ال أح�ب املقارنات، فنح�ن نختلف عن 
بعضن�ا، ليس ألنني رأيت�ه يف العديد من امل�رات، ولكني عندما 
أتابع�ه أحب�ه كثرًا، فه�و دائًما ما يفعل أش�ياء رائع�ة من حيث 
الرك�ض واملراوغ�ة، فأن�ا بالتيني وه�و مختل�ف عني”.وأضاف: 
“بالنسبة يل، يتعلق األمر باألدوار، يمكنهم وضعه يف أي مركز من 
املراكز األمامية، وسيس�جل األهداف، لقد كنت العب الوسط 
الذي س�جل العديد م�ن األهداف”.وتاب�ع: “ديباال 
مختل�ف كلًي�ا عن�ي، فه�و لي�س العب 
وس�ط، ولكن�ه مهاج�م وظيفته 
األهداف”.وبس�ؤاله  إح�راز 

ع�ن ارتباط اس�م ديباال بالرحي�ل عن يوفنت�وس الصيف املايض، 
قال: “إنها قوانني س�وق االنتقاالت، لكنه ل�م يغادر، وأمر جيد له 
وليوفنتوس، إنه مثل مارادونا”.وأتم: “يمتلك الصفات التي يحبها 
أنيييل )رئيس يوفنتوس( أيًضا، ال يمكنني أن أجعله يقول أش�ياء 

قد ال يفكر بها، ولكن نعم إذا كان يحبه فسوف يقدره للغاية”.

ق�اد املهاج�م الفرن�ي أولفيي�ه ج�رو 
فريق�ه تش�يلي للف�وز ع�ى نوريت�ش 
س�يتي بتس�جيله هدف املب�اراة الوحيد 
ضمن املرحلة 36 من ال�دوري اإلنكليزي 

املمتاز.
وقال جرو بعد املباراة: “س�عيد بتسجيل 
الهدف وس�عيد بالفوز. كنا تحت الضغط 

بسبب معركة املركز الجيد بني الكبار”.
وأضاف جرو: “خلقنا الكثر من الفرص 
ولكنن�ا فش�لنا يف ترجمته�ا إىل أه�داف. 

اس�تحوذنا عى الكرة بطريقة جيدة أمام 
فري�ق يلع�ب بعم�ق دفاعي ق�وي جداً، 
لكنني آمنت بقدراتي يف أن العمل واملثابرة 
يف األداء يمكن أن يكون مثمراً ونجحت يف 

هز الشباك”.
س�كة  واس�تعاد  األه�م  تش�يلي  وحق�ق 
االنتصارات يف توقيت مناسب كونه سيالقي 
مانشس�ر يونايت�د االح�د املقب�ل يف نص�ف 
نهائي مسابقة كأس االتحاد االنكليزي، قبل 
أن يح�ل ضيفاً ع�ى ليفربول بط�ل الدوري 

األربع�اء املقبل يف املرحلة قب�ل األخرة من 
الربيم�ر لي�غ الذي س�يختتمه ع�ى أرضه 
باس�تضافة ولفرهامبت�ون يف 26 تموز/

يوليو الحايل.
يذك�ر أن تش�يلي بل�غ ثم�ن نهائ�ي 
مس�ابقة الكأس القارية العريقة هذا 
املوس�م حيث خرس أمام ضيفه بايرن 
ميوني�خ األملان�ي 3-0 ذهاب�اً يف لندن، 
وس�يحل ضيفاً ع�ى الن�ادي البافاري 

ايابا يف الثامن من الشهر املقبل.

لوي�س  األوروجويان�ي  تح�دث 
س�واريز، مهاجم برش�لونة، عن 
مستقبل زميله األرجنتيني ليونيل 
اس�مه  ارتب�اط  مي�ي، يف ظ�ل 
بالرحي�ل ع�ن كامب ن�و، وكذلك 
جريزم�ان،  أنط�وان  الفرن�ي 
وتذبذب مستواه يف موسمه األول 

مع البارسا.
وق�ال س�واريز يف مقابل�ة مع�ه 
صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” 
اإلس�بانية: “ال أرى مي�ي ب�أي 

فريق بخالف برشلونة”.
ال�ذي  الق�رار  “لك�ن،  وأض�اف: 
س�يتخذه ليو س�يكون بن�اًء عى 

التفكر يف مستقبله وأرسته”.
وتاب�ع: “أحياًن�ا نك�ون جميًع�ا 
س�يئني ألننا نتع�رض للهزائم أو 
أش�ياء م�ن ه�ذا القبي�ل، ولكن 
كون�ي صديًق�ا، س�أوصيه دائًما 
أن يك�ون يف امل�كان الذي يش�عر 
في�ه بالراح�ة والس�عادة، ف�إذا 
كان س�عيًدا يف برشلونة، سيبقى 

يف النادي، أم�ا إذا كان بحاجة إىل 
التغير، فسوف يعرف ما يحتاجه 

هو وأرسته”.
وبس�ؤاله ع�ن أولوي�ات مي�ي، 
مرشوًعا رياضًيا ناجًحا أم أرسته، 
أجاب سواريز: “أعتقد أن العائلة 

سعيدة يف برشلونة”.
وأكمل: “أكثر ما يتمناه ميي هو 
أن يكون هن�اك مرشوًعا ناجًحا، 
لكن�ه يج�ب أن يتش�اور أواًل مع 
عائلت�ه ومع وال�ده )وكيله(، ويف 
ه�ذه الحالة، س�يكون عى دراية 
بالقرار الذي يجب عليه اتخاذه”.

الفرن�ي  زميل�ه  رأي�ه يف  وع�ن 
أنط�وان جريزم�ان، ق�ال: “إن�ه 
الع�ب رائع، متواض�ع، ومحبوب 

جًدا”.
وواص�ل: “واج�ه أنط�وان وقًت�ا 
عصيًب�ا ألن األم�ور ل�م ترس كما 
أراد، لكن�ه حصل ع�ى دعمنا، يف 
بعض األحيان، عندما يتم تغيرك 
املب�اراة،  م�ن  متأخ�ر  وق�ت  يف 

ينخف�ض احرام�ك لذات�ك 
قلياًل، ليس هو فقط ولكن 
الجمي�ع، لك�ن دائًم�ا ما 
بج�وارك  زمالئ�ك  يك�ون 

لتقديم املشورة لك”.
وزاد: “الالعب الذي قىض 
يف النادي س�نوات عديدة 
صعوب�ة  م�دى  يع�رف 
الوص�ول إىل فريق مثل 
وال�رشط  برش�لونة، 
الح�د  تقدي�م  ه�و 
األقىص من مستواك 
أي�ام،  ثالث�ة  كل 
تتعل�م  أن  وعلي�ك 
تتعاي�ش  كي�ف 
طموح�ات  م�ع 

البارسا”.
وأكمل: “جريزمان 
يتح�دث إىل العديد 
يف  زمالئ�ه  م�ن 
الفريق، هو يعرف 
صعوب�ة  م�دى 
الوص�ول إىل ه�ذا 

النادي والتقدم”.
وختم: “هو يعرف 
صعوب�ة أن نكون 
وكلنا  مهاجم�ني، 
مس�اعدته  نحاول 
ع�ى كس�ب الثق�ة 
األه�داف  وصناع�ة 
لق�د  والتس�جيل.. 
أم�ام  مذه�ال  كان 

فياريال”.

أعرب امل�درب اإلس�باني لنادي مانشس�ر 
س�يتي جوس�يب غواردي�وال عن س�عادته 
بقرار محكم�ة التحكيم الري�ايض )كاس( 
إلغاء عقوبة حرمانه املشاركة يف مسابقات 
االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم )يويف�ا( 

ملوسمني.
وأعلنت املحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان 
الس�ويرسية مقرا لها، إلغ�اء العقوبة التي 
فرضه�ا يويفا عى س�يتي ملخالفته قواعد 
اللعب امل�ايل النظي�ف، وتخفي�ض الغرامة 
املالي�ة املفروضة س�ابقا يف القضية ذاتها، 

من 30 مليون يورو إىل 10 ماليني.
وس�يتيح القرار لبط�ل ال�دوري اإلنكليزي 
املمتاز يف 2018 و2019، خوض منافس�ات 
املس�ابقة القاري�ة األم يف املوس�م املقب�ل، 
بعدم�ا ضمن إنه�اء موس�م 2019-2020 
يف ال�دوري اإلنكلي�زي يف املركز الثاني خلف 

البطل املتوج ليفربول.
وق�ال غواردي�وال يف مؤتم�ر صح�ايف: “أنا 
س�عيد جدا بهذا القرار”، معتربا أنه “يظهر 
أن كل م�ا قاله الناس ع�ن هذا النادي ليس 

صحيحا”.
وتابع: “ال يمكن للناس أن يفهموا إىل أي حد 
كان م�ن الصعب علينا وض�ع النادي تحت 
الش�بهة. اآلن أثبتن�ا )براءت�ه( يف املحكمة، 

ونعود مجددا إىل أرضية امللعب”.
الش�مايل،  الن�ادي  الق�رار لصال�ح  ولق�ي 

انتق�ادات من مدرب�ني يف ال�دوري املمتاز، 
يتقدمهما كلوب ومورينيو.

واعت�رب موريني�و أن إلغ�اء العقوب�ة يعني 
نهاي�ة قواعد اللع�ب املايل النظي�ف، والتي 
تهدف إىل ضبط مصادر دخل األندية وتحدد 
سقف الخسائر ب�30 مليون يورو عى فرة 

ثالثة أعوام.
وق�ال امل�درب الربتغ�ايل: “أعتق�د فع�ال أن 
قواع�د اللعب املايل النظيف ق�د انتهت )...( 
املالك�ون الجدد )لألندية( سيش�عرون بأن 
باب الس�رك قد فِتح، لذا هيا بنا نس�تمتع 
بذل�ك”، يف إش�ارة إىل أن املالكني قد يلجأون 

إىل االنفاق دون ضوابط.
العقوب�ة  إلغ�اء  ق�رار  أن  مورين�و  ورأى 
واإلبقاء عى غرامة مالية مخفضة “معيب، 
ألنه يف حال لم يكن مانشسر سيتي مذنبا، 
معاقبت�ه ببضعة ماليني أم�ر معيب. إذا لم 
تك�ن مذنب�ا، ال يج�ب أن تت�م معاقبتك. يف 

الجهة املقابل�ة، إذا كنت مذنبا يجب أن تتم 
معاقبتك”.

وتابع: “بكل األحوال، القرار كارثة”.
م�ن جهت�ه، اعترب كل�وب أن ع�دم احرام 
قواع�د اللع�ب امل�ايل س�يرض بك�رة القدم 

األوروبية عى املدى البعيد.
وق�ال: “م�ن وجهة نظ�ري، أنا س�عيد ألن 
مانشسر سيتي سيشارك يف دوري األبطال 
يف املوس�م املقب�ل، ألن�ه يف ح�ال خاض 12 
مباراة أق�ل )من األندية املناِفس�ة محليا(، 
ال أرى أي فرص�ة لفريق آخ�ر )للتفوق( يف 

الدوري املمتاز”.
وتاب�ع: “ال أتمن�ى أن يعان�ي أي طرف من 
الس�وء، لكنن�ي ال أعتق�د أنه )أم�س( كان 
يوم�ا جيدا لك�رة الق�دم. )قواع�د( اللعب 
املايل النظي�ف فكرة جيدة ووضعت لحماية 
الف�رق واملس�ابقات، وع�ى األندي�ة التأكد 
م�ن أن األم�وال الت�ي تنفقه�ا، تأت�ي من 
مصادر س�ليمة”.لكن غواردي�وال اعترب أن 
االنتقادات يف غر محله�ا، قائال: “يجب أن 
يت�م االعتذار منا ألنه يف حال كنا قد ارتكبنا 
خطأ، لتقبلنا ق�رار يويفا )...( ال نتوقع أن 
يدافع ليفربول، توتنهام، أرسنال، تشيلي، 
أو ولفرهامبتون عنا، لكن لدينا حق الدفاع 
عن أنفسنا، وأعتقد أن ما قمنا به صحيح، 
محكم�ة  )يف  مس�تقلني  قض�اة  وثالث�ة 

التحكيم( قالوا ذلك”.

واصل أتاالنتا مهرجاناته التهديفية وانتزع املركز الثاني مؤقتاً بتعميقه 
جراح ضيفه وجاره اللومباردي بريش�يا عندما أكرم وفادته 2-6 بينها 
هاتريك للكرواتي ماريو باش�اليتش يف افتت�اح املرحلة الثالثة والثالثني 

من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وسجل باشاليتش ثالثيته يف الدقائق 2 و55 و59 رافعاً رصيده اىل تسعة 
أهداف هذا املوس�م، وأضاف الهولندي مارتن دي رون )25( واألوكراني 
روس�الن مالينوفس�كي )28( والكولومبي دوفان زاباتا )30( األهداف 
الثالث�ة االخرى، فيما س�جل إرنس�تو توريغروس�ا )8( والس�لوفاكي 

نيكوالس سباليك )83( هديف بريشيا.
وعاد أتاالنتا إىل سلس�لة االنتصارات التي توقفت عند تس�عة متتالية يف 
املرحل�ة املاضية عندم�ا كان يف طريقه إىل الفوز عى مضيفه يوفنتوس 
قبل أن يدرك األخر التعادل 2-2، وحقق فوزه ال�21 هذا املوس�م رافعا 
رصي�ده إىل 70 نقط�ة بفارق نقطت�ني أمام إنر ميالن والتس�يو اللذان 
يح�الن ضيف�ني عى س�بال وأودينيزي يوم�ي الخمي�س واألربعاء عى 

الرتيب.
وب�ات أتاالنتا ال�ذي رفع غلته التهديفي�ة إىل 93 هدف�ا يف 33 مباراة يف 
الدوري وهو أقوى هجوم يف “الس�ري أ” حتى اآلن، عى بعد ست نقاط 
م�ن يوفنت�وس الس�اعي إىل لقبه التاس�ع توالياً والذي ح�ل ضيفا عى 

ساسوولو.

وبحس�ب موقع أوبتا لالحصائيات الرياضية، ف�إن أتاالنتا أصبح ثالث 
فري�ق يف تاريخ الدوري اإليط�ايل يصل حاجز 93 هدفاً يف 33 مباراة بعد 
تورينو )105 أهداف موسم 1948-1947( وميالن )103 أهداف موسم 

1950-1949 و101 هدفاً موسم 1950-1951(.
وخ�اض اتاالنتا املب�اراة يف غياب أفض�ل هدافه يف الدوري هذا املوس�م 
الكولومب�ي لوي�س مورييل صاحب 17 هدفاً جراء إصابة يف رأس�ه إثر 

سقوطه يف منزله.
يف املقابل، مني بريشيا بخسارته الثالثة عى التوايل وال�22 هذا املوسم 

فتجمد رصيده عند 21 نقطة يف املركز التاسع عرش قبل األخر.
وبك�ر أتاالنتا بالتس�جيل عرب باش�اليتش يف الدقيقة الثانية بتس�ديدة 
بيمن�اه م�ن داخل املنطقة إث�ر تمريرة من مالينوفس�كي، لكن فرحته 
لم تدم س�وى س�ت دقائق حيث نجح بريشيا يف إدراك التعادل بواسطة 

توريغروسا بتسديدة بيرساه من داخل املنطقة )8(.
ورضب أتاالنتا بقوة منتصف الش�وط بتس�جيله ثالثة أهداف يف خمس 
دقائق، فمنحه دي رون التقدم مجدداً يف الدقيقة 25 بتسديدة بيمناه من 
داخل املنطقة إثر تمريرة من األملاني مارتن غوسنس، وأضاف روسالن 
مالينوفس�كي الهدف الثالث يف الدقيقة 28 بتس�ديدة قوية بيرساه من 
خارج املنطقة بعد تمريرة من البلجيكي تيموثي كاستاني، والكولومبي 
دوفان زاباتا الرابع يف الدقيقة 30 برضبة رأس�ية من مسافة قريبة اثر 

تمريرة من غوسنس.
وهو الهدف السادس عرش لزاباتا هذا املوسم.

وفرض باشاليتش نفسه نجما يف الشوط الثاني بإضافة ثنائية بتسديدة 
بيمناه من مس�افة قريبة اثر تلقيه كرة خلف الدفاع داخل املنطقة من 
مالينوفسكي )55( وتسديدة بيرساه من داخل املنطقة بعد تمريرة من 

الغامبي إبريما كوالي )59(.
وقلص س�باليك الفارق بتس�ديدة بيمناه من داخل املنطقة اثر تمريرة 

من ساندرو تونايل )83(.

7الرياضي
احملكمة السويسرية تثري اجلدل

المبارد: األداء كان جيداً وال 
ميكنين أن أطلب املزيد

إنرت جيدد آمال برشلونة يف ضم الوتارو

اعالم الكرتوني

غوارديوال سعيد بقرار حمكمة كاس ... وكلوب ومورينيو ينتقدانه

أتاالنتا يواصل مهرجاناته التهديفية وينتزع الوصافة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن خط�وة جدي�دة من إنر 
ميالن، تس�هل عى برش�لونة ضم مهاجم النراتزوري الوتارو 
مارتينيز يف املركاتو الصيفي.ويستهدف برشلونة ضم الوتارو 
ه�ذا الصيف، لكنه لن يس�تطيع دفع 111 ملي�ون يورو قيمة 
ال�رشط الجزائ�ي يف عقده.وس�بق لربش�لونة أن اق�رح ع�ى 
إن�ر دفع 70 مليون ي�ورو، باإلضافة إىل منح�ه ظهره األيرس 
جونيور فربو، والذي قدره البارس�ا ب��41 مليون يورو، إال أن 
النادي اإليطايل رفض تقييم الالعب الشاب بهذا املبلغ.وبحسب 
صحيف�ة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية، ف�إن موقف إنر قد 
تغر، بعد تحليل الس�وق، حيث رأى النادي اإليطايل أن الس�عر 
الذي ح�دده برش�لونة لم يك�ن س�يًئا.وأضافت الصحيفة، أن 
مس�ؤويل إنر يرون أن فربو ظهر شاب مميز، يتمتع بخربات 
دولي�ة، حيث فاز باليورو تحت 21 عاًما مع منتخب إس�بانيا، 

ولديه شخصية جيدة.

خرج فرانك المبارد راضياً عن أداء فريقه تشيلي خالل الفوز 
عى نوريت�ش 0-1.وأكد مدرب البلوز يف ترصيحات بعد املباراة 
أنه ل�م يرد طلب املزيد من الالعبني ألن�ه يعرف خصوصية هذا 
الوقت من املوسم.وقال: “األداء كان جيداً ومقبوالً، األمور سارت 
ع�ى ما يرام يف هذه املرحلة من املوس�م نحن نعرف أن النقاط 
هي األهم، حرمناهم من صناعة اللعب ولم يس�جلوا”.وأضاف 
العب تشيلي السابق: “كان يف اإلمكان أن نكون أفضل، أتفهم 
األم�ر النق�اط مهمة جداً، طلبت من العب�ي فريقي أن يحركوا 
الكرة برسعة وأن يقدموا أداًء أفضل وأن يحافظوا عى التوازن 
والصالبة بني الخطوط الثالثة، ولكن يف هذه املرحلة من املوسم 
يج�ب أن تحصل عى النتائج ال أريد أن انتق�د الالعبني”.وفيما 
يتعلق بالعبه أولفييه جرو مسجل الهدف قال: “كنت أعرف أن 
جرو س�وف يقدم كل ما لديه يف املي�دان، أعرف أنه حصل عى 

فرص وأنصاف فرص، نحن نستحقه”.

جريو: املثابرة البد أن تثمر

سواريز يتحدث عن ميسي وجريزمان

بالتيين: ديباال مثل مارادونا

مفكرة الزوراء
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المجموعة قالت أّن القرار يتعارض مع القانون الدولي

على خلفية قانون األمن القومي

 القاهرة/متابعة الزوراء:
قال�ت أمني�ة مكرم، ابنة الكات�ب الصحفي املرصي مكرم محمد أحم�د، رئيس املجلس 
األع�ىل لتنظيم اإلعالم الس�ابق، إنه أصيب بجلطة يف ذراعه الي�رى، ُنقل عىل إثرها إىل 

مستشفى العلمني.
وأضافت يف ترصيحات صحفية، أن األرسة كانت بالساحل الشمايل مؤكدة أن حالته اآلن 

جيدة وبكامل وعيه، وسيتم نقله إىل أحد مستشفيات القاهرة.
ُيذك�ر أنه تمت اإلطاحة بمكرم محمد أحم�د منذ عدة أيام إثر خالفات  كبرية بينه وبني 
أسامة هيكل وزير اإلعالم، وتم تعيني كرم جرب بديال له يف رئاسة املجلس األعىل لتنظيم 

اإلعالم .

نيويورك/متابعة الزوراء:
 أعلنت لجنة حماية الصحفيني منحها أربعة صحفيني من بنغالديش وإيران ونيجرييا 
وروسيا جائزتها الدولية لحرية الصحافة لعام 2020، تكريما لشجاعتهم، كما منحت 

املحامية أمل كلوني جائزة غوين اللتزامها املستمر واالستثنائي بحرية الصحافة.
وتع�رَّض الصحفيون األربعة لالعتق�ال أو واجهوا مالحقات قانونية انتقاما منهم عىل 
عملهم. وقال جويل س�ايمون املدي�ر التنفيذي للجنة حماية الصحفيني، “مثل س�ائر 
الصحفيني الش�جعان امللتزمني يف كل مكان، س�عى الصحفيون الذين تكرّمهم اللجنة 
إىل تغطي�ة األخبار دون خوف أو محاباة، وذلك ملصلح�ة مجتمعاتهم املحلية وبلدانهم 
والعال�م. وقد كانوا يدركون أنهم س�يواجهون ق�وى متنّفذة، وأع�داء للحقيقة، ممن 

سيس�عون إىل منعهم عن قيامهم بعملهم”.
وأضاف س�ايمون “أم�ا األمر الذي لم يتوقع�وه، فهو جائحة كوفي�د – 19. فقد زادت 
هذه الجائحة من صعوبة العمل وخطورته، كما أنها جلبت حملة قمع رشس�ة لحرية 
الصحاف�ة من قبل القادة املس�تبدين يف جميع أنحاء العالم س�عيا منهم لقمع األخبار 

التي يرغبون بانتش�ارها، وتحت ذريعة حماية الصحة العامة”.
وقّدم مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيني جائزة غوين آيفل السنوية لتكريم املحامية 
أم�ل كلوني، التي مّثلت مراس�لني صحفي�ني مضطهدين يف جميع أنح�اء العالم، ومن 
بينهم الصحفيان وا لون وكياو س�و أو من وكالة ’رويرتز‘، واللذان س�جنا يف ميانمار 

ملدة 17 شهرا.
وتعمل كلوني عىل تعزيز حرية التعبري وحرية الصحافة عرب ’مبادرة مراقبة املحاكمات‘ 
التابعة ملؤسسة كلوني للعدالة، وتقوم املبادرة بمراقبة محاكمات الصحفيني يف جميع 

أنحاء العالم، وتوفر تمثيال قانونيا مجانيا ملن يحتاجه من الصحفيني.
وقالت رئيسة مجلس إدارة لجنة حماية الصحافيني، كاثلني كارول، “ليس للصحفيني 
الذين يواجهون مش�اكل نصري أفضل من أمل كلوني، ولهذا الس�بب فإننا س�عداء بأن 
نكرّمه�ا بجائ�زة غوين آيف�ل لحري�ة الصحافة. وه�ي محامية موهوب�ة ومفاِوضة 
قدي�رة ومتحّدثة مقنعة، كما أنها تعمل بال كلل لتحرير الصحفيني املس�تهدفني ظلما 
من قبل القادة املس�تبدين الذين يس�تخدمون قوانني متش�ددة باط�راد لكبح التغطية 

الصحفية”.

الرياض ـ الدوحة/ د ب ا:
يف  للمنافس�ة  العام�ة  الهيئ�ة  أعلن�ت   
الس�عودية اول ام�س الثالث�اء أنها ألغت 
بش�كل نهائ�ي ترخي�ص ش�بكة “بي إن 
س�بورتس” القطري�ة والت�ي من�ع بثها 
يف اململك�ة من�ذ منتص�ف 2017 بس�بب 

خالفات سياسية مع قطر.
وأوضح�ت الهيئ�ة يف بي�ان رس�مي عرب 
موقعها عىل اإلنرتن�ت أنها فرضت غرامة 
ع�ىل “ب�ي إن س�بورتس” بقيم�ة عرشة 
مالي�ني ري�ال بس�بب املمارس�ات “التي 
تخال�ف نظام املنافس�ة” حس�ب وصف 

البيان.
وم�ن جهتها أص�درت مجموع�ة “بي إن 
س�بورت” اإلعالمية بيانا رس�ميا انتقدت 
في�ه الترصيح األخري الص�ادر عن الهيئة 
العربي�ة  باململك�ة  للمنافس�ة  العام�ة 
السعودية، والذي يزعم إنهاء ترخيص بث 

“بي إن” يف السعودية بشكل دائم.
وقالت املجموعة، يف بيانها الصادر اليوم، 
“لقد تم التوصل إىل ه�ذا القرار من خالل 
إجراءات قانونية مش�وبة انتهكت بشكل 
متك�رر حق�وق “ب�ي إن ” يف الدف�اع يف 
جمي�ع املراحل القانونية، باإلضافة لكون 
الق�رار ذاته ال يتعارض فقط مع القانون 

الدويل، بل أيضاً مع أبس�ط مبادئ قوانني 
املنافسة”.

وأض�اف البي�ان أن “هذا الق�رار ال معنى 
له ع�ىل اإلطالق ع�ىل جميع املس�تويات، 
وه�و يحظر “بي إن”م�ن توفري حقوقها 
للمش�اهدين بالطريق�ة االعتيادية ذاتها 
الت�ي تتبعها مؤسس�ات الب�ث الرياضية 
العال�م،  أنح�اء  جمي�ع  يف  والرتفيهي�ة 
وبالتأكيد تتبعها مؤسس�ات البث األخرى 

العاملة يف السوق الس�عودي.. عالوة عىل 
ذل�ك، فإن فك�رة حظر مناف�س رائد من 
الس�وق بش�كل دائم لتعزيز املنافسة هي 
فك�رة متناقض�ة ومنافي�ة للمنطق بحد 

ذاتها”.
وتس�اءلت مجموع�ة ” ب�ي إن”، مثلم�ا 
تس�اءلت طوال السنوات الثالث املاضية:” 
الس�عوديني  للمواطن�ني  يمك�ن  كي�ف 
مش�اهدة فعالي�ات ال�دوري اإلنجلي�زي 

املمتاز بش�كل قانون�ي يف اململكة العربية 
الس�عودية م�ع ه�ذا الحظ�ر الدائ�م عىل 
املؤسس�ة املرخص�ة قانونيا للب�ث الدويل 
لل�دوري اإلنجليزي املمت�از؟! أو يف الواقع 
الس�عوديني  للمواطن�ني  يمك�ن  كي�ف 
مش�اهدة معظ�م الفعالي�ات الرياضي�ة 
الدولي�ة بش�كل قانوني، وكيف يتناس�ب 
هذا م�ع رؤية اململكة العربية الس�عودية 

لعام 2030؟!”.
وأش�ارت املجموعة إىل انته�اك قناة ” بيو 
تك” الس�عودية واملدعومة م�ن الحكومة 
الحق�وق وإلغاء املنافس�ة ملا يقرب من 3 
س�نوات، “ومع ذلك فإن اإلج�راء الوحيد 
الذي اتخذته السلطات السعودية هو منع 
وتعطيل اإلج�راءات القانونية التي حاول 
اتخاذها كل من االتحاد الدويل لكرة القدم 
)الفيفا(، واالتح�اد األوروبي لكرة القدم، 
والدوري اإلنجليزي املمتاز، وغريها، تسع 
م�رات، مم�ا ش�كل خرقا تام�ا ورصيحا 
لقواعد منظمة التجارة العاملية”. وش�دد 
البي�ان عىل أن “إخف�اق اململك�ة العربية 
الس�عودية املس�تمر يف اح�رتام القوان�ني 
واألع�راف الدولية يرض بعش�اق الرياضة 
يف الس�عودية، وباملنظم�ات الرياضي�ة يف 

جميع أنحاء العالم”.

هونغ كونغ/أ ف ب:
 أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز” 
األمريكي�ة ام�س األربع�اء أّنه�ا 
قّررت نقل خدمته�ا املتخّصصة 
هون�غ  م�ن  الرقمي�ة  باألخب�ار 
كونغ إىل كوريا الجنوبية بس�بب 
املخ�اوف الناجم�ة ع�ن قان�ون 
فرضت�ه  ال�ذي  القوم�ي  األم�ن 

الصني عىل املدينة.
وق�ال مس�ؤولون تنفيذي�ون يف 
إىل  مذّك�رة  يف  تايم�ز  نيوي�ورك 
املوظف�ني نرش مقتطف�ات منها 
املوقع اإللكرتون�ي للصحيفة إّن 
“قانون األم�ن القومي الجديد يف 
هونغ كونغ أوجد الكثري من عدم 
اليقني بشأن ما ستعنيه القواعد 

الجديدة لعملياتنا وصحافتنا”.
وأضافوا “نشعر أّنه من الحكمة 
والب�دء  طارئ�ة  خط�ط  وض�ع 

بتوزيع محّررينا يف املنطقة”.

الصحيف�ة  تّتخ�ذ  ومن�ذ عق�ود 
النيويوركية يف هونغ كونغ مقرّاً 
إقليمياً يتوىّل تغطية أخبار آس�يا 
وقد توّس�ع نطاق عمل هذا املقّر 
يف اآلونة األخرية ليشمل املساهمة 
اإللكرتون�ي  املوق�ع  تحري�ر  يف 

اإلخباري التابع للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أّنها ستنقل 
إىل س�يول الع�ام املقب�ل طاق�م 
خدمتها الرقمي�ة، أي حوايل ثلث 
هون�غ  يف  العامل�ني  موظفيه�ا 

كونغ.
وه�ذه أول وس�يلة إع�الم دولية 
تق�دم ع�ىل مث�ل ه�ذه الخطوة 

الجذري�ة منذ فرض�ت الصني يف 
نهاية حزيران/يونيو عىل هونغ 

كونغ قانون األمن القومي.
العق�د املايض، ش�هدت  وخ�الل 
هونغ كونغ موجات متعّددة من 
التظاه�رات، إال أّن االحتجاجات 
غ�ري  ونطاق�اً  حجم�اً  اّتخ�ذت 
مس�بوقني الع�ام امل�ايض ح�ني 
استمرّت سبعة أش�هر وتخلّلتها 
مواجه�ات  األحي�ان  غال�ب  يف 

عنيفة.
وبه�دف وأد هذا الح�راك نهائياً، 
أق�رّت بك�ني يف أواخ�ر حزيران/

يوني�و قان�ون األم�ن القومي يف 
هونغ كون�غ، يف خطوة تجاوزت 
فيه�ا صالحي�ات الربمل�ان املحّل 

للمدينة.
ويعاق�ب القانون ع�ىل التخريب 
والنزع�ة االنفصالي�ة واإلره�اب 
أجنبي�ة.  ق�وى  م�ع  والتعام�ل 

ويواج�ه من ثتب�ت إدانتهم بتلك 
الجرائم أحكاماً تصل إىل السجن 

املؤّبد.
وت�رتك الصياغ�ة املبهم�ة له�ذا 
القانون هامشاً كبرياً لتفسريات 
مختلف�ة وق�د خلق�ت ج�واً من 
الخ�وف يف مدينة اعتاد س�كانها 
التحّدث بحرّية خالفاً ملا هي عليه 

حال مواطنيهم يف الرّب الصيني.
غربي�ة  ودول  املعارض�ة  وت�رى 
الجدي�د  القان�ون  أن  ع�ّدة 
القضائي�ة  االس�تقاللية  يه�دد 
كون�غ  لهون�غ  والترشيعي�ة 
والحريات التي يفرتض أن يتمّتع 
به�ا س�ّكان املدين�ة حت�ى عام 
2047 بموج�ب مب�دأ “بلد واحد 
بنظام�ني” ال�ذي وافق�ت علي�ه 
الصني حني اس�تعادت السيطرة 
الربيطاني�ة  املس�تعمرة  ع�ىل 

السابقة.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 اتهم املقرر الخ�اص لألمم املتحدة لحرية 
التعب�ري ديفي�د كاي البيت األبيض بش�ن 
هج�وم ع�ىل وس�ائل اإلع�الم، مش�ريا إىل 
“تأثري س�لبي” للرئيس دونالد ترامب عىل 

حرية الصحافة يف العالم.
وع�رب كاي يف آخر إف�ادة صحافية له قبل 
انتهاء فرتة عمله، ومدتها س�ت سنوات يف 
وقت الحق من الشهر الجاري بجنيف، أنه 
يأمل أن تنتهي “الهجمات” عىل الصحفيني 
األمريكي�ني عندم�ا ي�رتك الرئي�س دونالد 
ترامب منصبه.وأضاف كاي “من الواضح 
أن نهج�ه )نه�ج ترامب( خالل الس�نوات 

األربع املاضية صار الطريقة التي يخاطب 
به�ا هذا الرئي�س بالذات وس�ائل اإلعالم: 
الطريق�ة التي يش�وه بها وس�ائل اإلعالم 

ويشوه بها حرية التعبري”.
وحدد ما يوصف بالهجوم عىل الصحفيني 
بمزي�ج م�ن االنتق�اد للصحفي�ني ونرش 
م�ع  العم�ل  وكذل�ك  عنه�م  “التضلي�ل” 

املؤسسات اإلعالمية املحافظة.
وردا عىل س�ؤال حول تأثري ذلك عىل حرية 
الصحافة حول العالم، قال كاي إن “هناك 
تأثريا واضح�ا لرتامب، وهو تأثري س�لبي 
للغاية”.وأث�ار كاي أيضا مخ�اوف كبرية 
من حم�الت الحكومات التي زادت س�وءا 
م�ع جائحة كوفي�د – 19 يف نط�اق اتجاه 

وصف�ه بأن�ه “مزعج للغاية” ويس�هم يف 
انتش�ار املرض.وقال دون أن يس�مي دوال 
بعينه�ا “من س�وء الحظ أنه تحت س�تار 
محاولة تقيي�د التضليل لجأت الحكومات 
إىل األدوات القديم�ة ممثلة يف قمع التدفق 
الح�ر للمعلوم�ات”. وانتقد أيض�ا “نهج 
الصني القمعي بشكل كبري لحرية التعبري” 

وحث عىل مقاومة هذا النهج.
وأف�اد “أعتق�د أن هن�اك تحدي�ا حقيقيا 
للعال�م الديمقراطي يتمثل يف أن يواجه ما 
تعتربه الصني نهج اإلنرتنت املدار ونهجها 

إلدارة حرية التعبري بشكل عام”.
واعترب املتحدث باس�م البيت األبيض جاد 
دي�ر يف بيان “لم تكن هناك إدارة ش�فافة 

مثل إدارة الرئيس ترامب، ونحن ننتظر أن 
تكون جميع األخبار صادقة ودقيقة”.

 وأض�اف “هذا الرئيس لن يكف عن فضح 
األكاذيب”.

السعودية ُتلغي ترخيص شبكة “بي إن سبورتس” القطرية بشكٍل نهائّي

“نيويورك تاميز” ستنقل ثلث حمّرريها يف هونغ كونغ إىل سيول

مقرر أممي ينتظر وقف اهلجمات على الصحفيني بانتهاء والية ترامب

إصابة الصحفي املصري مكرم حممد 
أمحد جبلطة ونقله إىل املستشفى

جلنة محاية الصحفيني متنح جائزتها ألربعة 
صحفيني واجهوا قمع حكوماتهم

اخلالفات احلزبية تهدد حرية اإلعالم التونسي
توس/متابعة الزوراء:

ازدادت املخاوف بداية هذا األسبوع، 
من أّن املكسب األبرز ما بعد الثورة 
التونسية، أي هامش الحرية الكبري 
يف الصحافة، بات يف خطر، بس�بب 
والتجاذبات  السياس�ية  الخالفات 
الكربى بني األطراف يف البالد. وجاء 
ذلك بع�د أن برز للس�طح الخالف 
ب�ني رئي�س الحكوم�ة التونس�ية 
إلياس الفخفاخ واألحزاب الداعمة 
ل�ه، وه�ي “التي�ار الديمقراطي” 
و”حركة الش�عب” وح�زب “تحيا 
تونس”، وبني األطراف التي تنادي 
أو إس�قاطها،  الحكوم�ة  بتغي�ري 
النهض�ة”  وه�ي ح�زب “حرك�ة 
وح�زب “قل�ب تون�س” و”ائتالف 
الكرامة”. والوض�ع الحايل يعتربه 
الكثري م�ن اإلعالميني “خطراً عىل 
حرية اإلعالم”، خاصة بعد املبادرة 
الترشيعي�ة الت�ي قدمه�ا االئتالف 
األخري إىل لجنة الحقوق والحريات 
والعالق�ات الخارجي�ة يف الربمل�ان 
التونيس، وتمت املصادقة عليها يف 

انتظار عرضها عىل الجلسة العامة 
ملجلس نواب الشعب. تنّص املبادرة 
ع�ىل إلغ�اء الرتاخي�ص القانونية 
للقن�وات التلفزيوني�ة واملحط�ات 
اإلذاعي�ة، وبالت�ايل “الخ�وف م�ن 
وج�ود محط�ات وقن�وات منفلتة 

من كل الضوابط القانونية وترشع 
للف�وىض اإلعالمية التي س�تكون 
م�ن أول ضحاياها حرية اإلعالم”، 
اإلع�الم  كم�ا “س�تجعل وس�ائل 
ه�ذه تدخ�ل يف مرب�ع املحاصصة 
الحزبية”، بحس�ب م�ا عرّب عضو 

الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لالتصال 
السمعي البرصي )الهايكا(، هشام 
السنويس. الحكومة التونسية، ورداً 
عىل هذا املب�ادرة، قّدمت مرشوعاً 
إىل  الب�رصي  الس�معي  للقان�ون 
الربملان التونيس لدراس�ته ومنحه 

األولوي�ة عىل املب�ادرة التي قدمها 
ائتالف الكرامة، وهو ما كان يمكن 
أن يكون عام�ل طمأنة عىل حرية 
اإلعالم ل�وال الخالفات التي ظهرت 
ب�ني رئي�س الحكوم�ة واألح�زاب 
الداعمة ملب�ادرة ائت�الف الكرامة، 
والتي تش�ّكل ثقالً مهماً يف مجلس 
النواب التونيس، ما يجعل املرشوع 
التونس�ية  الذي قدمت�ه الحكومة 
تأجي�ل  أو  بالس�قوط  مه�دداً 
مناقش�ته ليبقى الحال عىل ما هو 
عليه. وهو م�ا يعترب أيضاً تعطيالً 
البرصي  الس�معي  القط�اع  لعمل 
ال�ذي يش�هد صعوب�ات كربى من 
الناحية املالية واملضمونية، تجعل 
من عملية تمرير قانون الس�معي 
الب�رصي الذي اقرتحت�ه الحكومة 
لضم�ان  “رضوري�ة”  التونس�ية 
استقرار وقانونية املشهد اإلعالمي 

املرئي واملسموع.
فالقط�اع يواجه صعوب�ات عدة، 
خاص�ة يف الجانب الرس�مي منه، 
مؤسس�تني  أك�رب  تعان�ي  حي�ث 

إعالميتني وهما اإلذاعة التونس�ية 
والتلفزي�ون التونيس من مش�اكل 
تس�تدعي حل�والً عاجل�ة. اإلذاعة 
التونسية، وهي ثاني أكرب مؤسسة 
إعالمية يف تونس، تضم 11 محطة 
إلكرتوني�ة  مواق�ع  و10  إذاعي�ة 
وتش�غل م�ا يناه�ز 1200 عامل، 
تع�رف منذ م�ا يزي�د عن الس�نة 
فراغاً يف مستوى التسيري، إذ يتوىّل 
إدارته�ا املدي�ر الع�ام للتلفزي�ون 
التون�يس بالنياب�ة، يف انتظ�ار أن 
تحسم الحكومة التونسية مسألة 
ع�ىل  أس�ماء  وتق�رتح  التعي�ني 
“الهاي�كا” لتت�وىل اختي�ار أحدها 

إلدارة هذه املؤسسة.
اإلعالمي�ة  املؤسس�ات  بقي�ة 
الرس�مية يف تون�س، وه�ي وكالة 
“تون�س أفريقيا لألنب�اء” ورشكة 
تص�در  الت�ي  الب�راس”  “س�نيب 
صحيفت�ني يوميت�ني تع�رف هي 
األخ�رى صعوب�ات، تحدي�داً عىل 
املس�توى امل�ايل، إذ تعان�ي رشكة 
“س�نيب الب�راس” م�ن صعوبات 

أدت بها إىل التأخر يف رصف رواتب 
العاملني فيه�ا، كما أن املناخ الذي 
يسودها يتس�م بكثري من التشنج 
والرصاع�ات ب�ني النقاب�ة العامة 
ل�واء  تح�ت  )املنضوي�ة  لإلع�الم 
االتح�اد الع�ام التونيس للش�غل( 

وإدارة املؤسسة.
هذه الوضعيات اإلدارية الصعبة 
واملب�ادرة الترشيعية التي قدمها 
س�ببت  ق�د  الكرام�ة  ائت�الف 
رصاع�ًا سياس�ياً مفتوح�اً عىل 
الفخف�اخ  ب�ني  االحتم�االت  كل 
واألحزاب الداعمة له من ناحية، 
وحزب حرك�ة النهضة واألحزاب 
الداعمة له من ناحية أخرى، مما 
ق�د ي�ؤدي إىل التأثري ع�ىل املناخ 
الع�ام لعمل اإلع�الم التونيس. يف 
املقاب�ل، يخ�ى صحافيون عىل 
حرية اإلعالم من هذه الرصاعات 
يف  السياس�يني  الفاعل�ني  ب�ني 
مشهد س�يايس متقلب يف تونس 
ال يس�تطيع أحد الج�زم بماآلته 

النهائية.
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فضيلة مسعي أديبة وإعالمية تونسية 
حاصلة عىل األستاذية يف علم االجتماع-
كلّية العلوم اإلنسانية ة االجتماعية .... 
نالت ش�هادة املاجستري يف علم اجتماع 
الفخرية  الدكتوراه  ..اس�تحقت  األدب 
من اتح�اد منظم�ات الرشق االوس�ط 
للحقوق والحري�ات .. وعىل الدكتوراه 
الفخرية من معهد الدراسات االسالمية 
ع�ىل  ومتحّصل�ة  بأوزباكس�تان  
الّدكتوراه الفخري�ة من املجلس األعىل 

لإلعالم الفلسطيني
رئيس فرع رابطة األدباء العرب بتونس 
س�ابقا ، رئي�س فرع الرّابط�ة العربية 
للفن�ون واآلداب بتونس س�ابقا ، مدير 
البي�ت الّثقايف العرب�ي الهندي بتونس ، 
مديرة مكتب عرّار بتونس س�ابقا ،من 

األرسة املؤّسسة إلذاعة قفصة. 
تع�ّد م�ن أب�رز الكف�اءات و الوج�وه 
وكان  والعربي�ة  التونس�ية  اإلذاعي�ة  
له�ا رشف مح�اورة كبار الّسياس�يني 

الّتونسيني واألدباء والفّنانني العرب.
تكتب الّش�عر والقّصة والّرواية والّنقد 

األدبي ويف مجال علم االجتماع عاّمة.
لها عّدة ح�وارات صحفية مكتوبة مع 

عّدة شخصيات أدبية عربية.
نرشت انتاجها بعديد املجالت و الصحف 

و الدوريات العربية و العاملية.
قرأت الش�عر يف عدد من الّدول العربية 
و الغربي�ة ودعي�ت إىل ع�دد  منها و لم 
تلبيه�ا لظروف عائلي�ة و صحية منها 
الع�راق واليم�ن و فلس�طني و املغرب 
والجزائ�ر و الش�ييل و بلغ�راد و الهند 

واسبانيا ورومانيا وأمريكا الالتينية.
عضو إّتحاد الكّتاب التونسيني منذ سنة 

2003. عضو إتحاد الكّتاب العرب
عض�و حركة ش�عراء العالم بالش�ييل 
منذ سنة 2007. عضو مؤّسس لرابطة 

األدباء العرب منذ 2007. 
. عضو محّكم بصحيفة الحرف بالهند 
الت�ي يصدره�ا البي�ت الّثق�ايف العربي 

الهندي.
ورد اسمها يف:

:موس�وعة  بوهراك�ة  فاطم�ة   -  
الّشعراء العرب، الجزء الّثاني،مؤّسسة 

صدانا،2012.
- مازي�غ ي�ّدر : باملصافحة الّش�عرية 

الّشمال افريقية،الجزائر،2018. 
امل�رأة  كت�اب   : الزبي�دي  صب�اح   -

اإللهية،بلغراد،
.2018

- أحمد فضل ش�بلول: ع�رشون رواية 
عربية ترفض اإلرهاب وتلوذ بالحّب، 

- رشيف بم�وىس عبد القادر :الفهرس 
البيبليوغرايف للّرواية الّنسائية املغاربية 

.2015 -1954،
- م�راد العل�وي : بيبليوغرافيا الش�عر 

الشعرية  املنش�ورات  التونيس،فهرسة 
التونسية بني 1877- 2013.

اإلصدارات
يف الشعر

املغاربية للّنرش، تون�س،2003  -امرأة 
من نار : 

،2010 -نزيف الّثلج : دار إرشاق للنرش، 
تونس 

-مقل الّريح: مرتجما إىل اإلنجليزية نزار 
رسطاوي، دار الوطن، املغرب،2015. 

مقل الريح :مرتجمة إىل اللّغة الّصبية، 
بلغراد،2018.-

-رحيق الوجد: طبعة عربية،دار اإلبداع، 
بغداد،2018. 

إس�بانية،  طبع�ة  الوج�د:  -رحي�ق 
فرنسا،2018 

النثر:
 ، رواي�ة  الح�ّب:  -معس�كر   .2007

املغاربية للنرش، تونس 
،م�ص  دار غ�راب  رواي�ة،  صربيان�ا: 

.2019،
باإلشرتاك:

-امل�رأة و اإلعالم-الواق�ع و التحديات. 
العربيات، سوس�ة،  املبدعات  مهرجان 

تونس،2004.
ترجم لها إىل:

الفرنس�ية و االنجليزي�ة و الهندي�ة و 
و  وااليطالي�ة  االس�بانية  و  الصبي�ة 

الكردية و االمازيغية و الروسية.
ثقاف�ة ال�زوراء دخلت بيدر الش�اعرة 
والروائي�ة فضيل�ة مس�عى ، وخرجت 

منه بهذا العطاء :
*  يق�ول ماالرمي�ه : ) القصي�دة رس ، 
وع�ىل الق�ارئ أن يبحث ع�ن مفتاح ( 
. ه�ل تعتقدي�ن ان القصي�دة ال يمكن 

الدخول اليها اال عن طريق املفتاح؟
���  القصيدة جوه�رة مكنونة يف صدر 
اإلحس�اس  مزي�ج  تركيب�ة  الش�اعر. 
والفك�ر والخي�ال  واإلله�ام. ال يعرف 
رّسه�ا   إال الّش�اعر. يصهره�ا جي�دا 
يف روح�ه وفك�ره. وما يض�ّخ إىل قلمه 
لي�س إالّ عصارة خيال مجّنح وعذابات 
نفس وأشواق قلب وتعب فكر وإرهاق 
جس�د. القصيدة حبيب�ة كانت مخفية 
قبل البوح باس�مها وبمحاسنها وهي 
ثقل تن�أى بحمله الجبال. هي مرشوع 
حياة يترّسب إىل األخ�ر يف كلمات.. تلك 
الكلم�ات له�ا مفاتيحه�ا لك�ن  تظ�ل 
عصي�ة وغري متوف�رة للجمي�ع. فقط 
الق�ارئ الضمني والق�ارئ النموذجي 
من يتفط�ن إىل ه�ذه املفاتيح وبعض  
أبوابها. وتبقى األب�واب األخرى لقارئ 
آخ�ر وغ�از آخ�ر ربم�ا يع�رف كي�ف  

يدخلها.
*   يق�ال أن عصن�ا ع�ص الرواي�ة  ، 
وما عاد الش�عر يحتل مكانته السابقة 
القبيل�ة  لس�ان  الش�اعر  كان  عندم�ا 

والشعر ديوان العرب ، فماذا تقولني ؟
���  الرواي�ة نم�ط حي�اة ع�ىل الورق، 
تحكم�ه  الح�روف،  تحرك�ه  مجتم�ع 
حوارات ومشاهد وشخصيات وحبكة 

ورأي مبط�ن يف الرسد ، له�ا مقصدها 
م�ن  ص�در  أرح�ب  ومغزاها.الرواي�ة 
الش�عر والشعر أكثر حكمة من الرواية 
ألنه يكث�ف العالم يف جملة ش�عرية أو 
قصي�دة هايك�و أو قصي�دة نثري�ة أو 
قصي�دة خليلي�ة.. وكم�ا الفلس�فة أم 
العل�وم فالرواية اعتربه�ا أم األجناس 
الثقافية وتعابريها بما فيها الفلس�فة 

والعلوم والتاريخ

 والجغرافيا والشعر والغناء وكل الفنون 
األخرى بشتى فروعها و تنويعاتها.

الرواي�ة حي�اة يحركه�ا الكات�ب الذي 
عليه أن يأخ�ذ من كل يشء بطرف وأن 

يستوعب ثقافة مجتمعه
 ومش�اكله وظواهره االجتماعية وأن 
يس�توعب أزمات ع�صه والعالم الذي 

ينتمي إليه.
ال  أدبّي�ان  والش�عر جنس�ان  الرواي�ة 

استغناء عنهما.
فالّش�عر يبقى لس�ان الع�رب والحياة 
بال ش�عر جفاء وجفاف وقحط روحي 

وقيمي. الشعر بإشكاله الحديثة
 والقديمة موس�يقى تع�زف عىل أوتار 
ال�روح لرتق�ص األخ�رية ع�ىل كلماته 

ومعانيه وتحلق  فوق قوس قزح 
وم�ع العصاف�ري وتلج عوال�م املجهول 
واملس�كوت عن�ه ويمكن�ك الس�فر إىل 
أمكنة قصي�ة وبعيدة م�ن العالم دون 
أن ت�ربح مكان�ك. ه�و معن�ى الحي�اة 
وإكس�ريها وهو الجم�ال النفيس الذي 

يزين الجميل ويعري القبح
 ويكش�ف قذارة اللوبيات االستعمارية 
املتحكمة يف األرواح والعباد واملس�تغلة 
البرشي�ة  وامل�وارد  والع�رض  ل�أرض 

والطبيعية.
الّشعر س�الح فتاك خراطيش�ه املعنى 
املحشوة بفكرة والفكرة املحشوة بمبدأ 

وبنهج حياة.هو االحتفاء
 والقب�ول، ه�و الرف�ض والتندي�د هو 
الّس�لم  ه�و   ، والح�ب  الرومانس�ية 

والّسالم.
الّش�عر يف خدمة اإلنسان أينما كان ويف 

أرقى إنسانيته.
أّما الّرواية وع�ىل خالف ما يروج بأنها 

مس�توردة غربية فلها أصولها العربية  
يف رضوب ف�ن النث�ر القدي�م  ككت�اب 
األمص�ار  غرائ�ب  يف  النظ�ار  تحف�ة 
وعجائب األس�فار البن بطوطة وقصة 
ح�ي ب�ن يقظان الب�ن طفي�ل   ونزهة 
املش�تاق يف اخ�رتاق اآلف�اق .وم�روج 
الذهب للمس�عودي وخط�رة الطيف يف 
رحل�ة الش�تاء والصيف للس�ان الدين 
بن الخطي�ب ورحلة الش�هاب إىل لقاء 
األحباب للموريس�كي قوق�اي وكتاب 
الطهطاوي تخليص اإلبريز يف تلخيص 
باريز  .واإلمتاع و املؤانس�ة واإلشارات 
اإللهي�ة ألبي حيان التوحيدي ورس�الة 
الغفران ألبي العالء املعري ومقدمة ابن 

خلدون.
لك�ن الرواية باس�مها وتقنياتها واردة 
م�ن اآلداب الغربية وتعرف إليها األديب 

العربي من خالل الرتجمات
 واالقتباس�ات م�ع مؤلف�ات الرافع�ي 
الغربي�ة  واملج�الت  واملنفلوط�ي 
واالس�تعمار والدراس�ات األكاديمية يف 
الجامع�ات األوروبية لبعض املهاجرين 

من الّطلبة العرب.
وعرفت عندنا أساس�ا مع بداية القرن 
التاسع عرش يف تونس ولبنان ومص..

*  م�ا الذي يدهش�ك بالرواية الناجحة 
؟

ما يدهش�ني بالرواي�ة تقنية اإلدهاش 
فيه�ا م�ن لغ�ة ومس�ار فن�ي كنقطة 
البداية ونقط�ة النهاية وعملية تحريك 
الش�خوص واألحداث يف الزمان واملكان 
وتفرعه�ا  الفك�رة  تحري�ك  وعملي�ة 
واس�تيعابها ل�كل األجن�اس  األدبي�ة 
وعدم مجانية موضوعاتها. مع حس�ن 

إدارة للحوار والوصف والرسد.

*  ما مدى تأثري املكان يف مجمل ابداعك 
كشاعرة وروائية ؟

��  أنا ش�اعرة وكاتبة م�كان بامتياز. 
فاملكان يعني يل االنتماء والهوية ومثلما 
تحرض قرية صغرية اسمها أوالد محمد 
مسقط رايس ورأس أبي تحرض قفصة  
أين درست وس�كنت واشتغل. وتحرض 

تونس القلب
 والعش�ق. تح�رض الخارط�ة العربي�ة 
من املاء إىل املاء. الن الوطن بالنس�بة يل 
ه�و ذاك ، من املاء إىل امل�اء. كل الوطن 
العربي هو رقعتي الجغرافية يف الكتابة 
.ش�عرا  ح�رضت تونس كم�ا حرضت 
فلسطني بوجعها وحرض العراق ومدنه 
وق�راه ومعامله وتضاريس�ه وحرضت 
سورية والجزائر ومص . كما حرضت 
الحضارة اإلنسانية يف باريس وحرضت 

أمريكا كدولة إشكالية.
يبهرن�ي املكان ويس�حرني وم�ن يقرا  
كتاباتي ش�عرا ونثرا وخاصة صربيانا 
س�يقوم بس�ياحة  مكاني�ة خالب�ة يف 
األمكن�ة واملعال�م ويتع�رف إىل عادات 
وتقالي�د وحت�ى أن�واع طي�ور العراق. 
والرائع�ة  املختلف�ة  بأمكنت�ه  الع�راق 
اس�توعب روايتي صربيانا أو صربي أنا 

كما يحلو يل آن اسميها.
*   كي�ف تنظري�ن اىل املش�هد النقدي 

العربي ؟
املس�تحيل متابع�ة  ���  أصب�ح م�ن 
نقدية أكاديمي�ة للكم الهائل والس�يل 
الجارف حد التسونامي من اإلصدارات 
األدبية. النق�د نزاهة وجرأة وقدرة عىل 
اس�تحضار ومقارن�ة النص�وص. هو 

معرفة باآلليات واملناهج األدبية 
وجديده�ا. وه�و أدوات جمالي�ة ولغة 

ترق�ى إىل مس�توى النص�وص واإلملام 
بش�وارد الثقاف�ة وتفريعاتها ومعرفة 

باألدب العربي والعاملي.
هناك بعض األس�ماء النقدية يف تونس 
والعالم العربي التي ترقى إىل مستويات 
عاملية وقيمة وعلمية لكنها قليلة وتعد 
أحيان�ا عىل أصابع الي�د الواحدة يف كل 
بل�د .وإن تع�دت هذا الع�دد فهي قليلة 
صرب وغري دؤوب�ة عىل املواصلة . اغلب 
الدراس�ات النقدي�ة الت�ي تطالعن�ا يف 
املج�الت والصح�ف ووس�ائل التواصل 
وصحفي�ة  انطباعي�ة  االجتماع�ي  
وأحيان�ا تلعب االخوانيات دورا كبريا يف 

وجودها. لكن املؤسف جدا
 واملوج�ع حقا أنن�ا ال نمل�ك مناهجنا 
العربية النقدي�ة الخاصة فكلها غربية 

مستوردة.
 * م�ا رأيك بالذي يقول : ) النص الجيد 
يف�رض نفس�ه ع�ىل الجمي�ع ( يف هذا 
العال�م الذي تتالعب في�ه قوى الدعاية 

واالعالم ؟
ليس دائما النص الجيد يفرض نفس�ه 
ح�ال ص�دوره م�ن املطابع. لأس�ف 
وسائل التواصل االجتماعي ساهمت يف 
نرش وذياع صيت نصوص اقل ما يقال 
عنها رديئ�ة وضعيفة ولكن جعجعتها 
اإلعالمي�ة جعلتها تحصل ع�ىل جوائز 

عربية وحتى عاملية
هناك سياس�ات دول واخوانيات وعدم 
نزاهة لج�ان التحكيم يف بعض الجوائز 

واملسابقات األدبية ساهم يف هذا.
الن�ص الجيد قد يظلم يف وقته وعصه 
ولك�ن الزم�ن كفيل بإنصاف�ه وغربال 
نعيم�ة أيض�ا كفيل بإنصاف�ه ولو بعد 

عص غري عصه.
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مهند كويش
الع�رش  ع�ىل  مكان�ه  اتخ�ذ    
بس�منته  الك�ريس  ويضي�ق   ,
الزائ�دة, فه�و املتخ�م بس�خف 
الش�عارات الرنانة ,تعلو جانبه 
ل�م  ح�روب  نياش�ني  األي�رس 
يخضها, والتاج الذهبي املرصع 
باللؤلؤ كبري جدا ال يسعه الرأس 
الب�ادي كعنق ج�رة خمر , حني 
يرتف�ع صوت�ه ,يهتز ش�ارباه 
,ينزلق التاج ليغدو حبال يخنقه 
متعث�رة  الكلم�ات  ,فتخ�رج 
قطع�وا  املص�ورون,  ,تدارك�ه 
التصوير فه�رع املاكيري ليخفي 
آثار بهاق أصابه يف طفولته ,هو 
الجرذ امل�رشد املنبوذ ,املهان من 
باق�ي ج�رذان املدين�ة الغافية، 
وقططها عىل ش�واطئ العشق، 

والدفء، والثروات.
بع�ض  ش�بابه  يف  اق�رتف     

الرسقات....
الع�رش كان      وح�ني أعت�ىل 
كبريهم ال�ذي علمهم الس�حر, 
اآلن , بات الجرذ األول، والس�يد 
املطل�ق، الناف�ذة س�لطته ع�ىل 
,الذب�اب  املحل�ة  مجاري�ر  كل 
ح�ني ي�راه يرتاكض ب�ني يديه 
مقبال، ومهلهال ,الصارص ذات 
القوائم الستة أصحاب اللوامس 
املستش�عرة لكل كلم�ة أو فعل 
,مس�تعدة لالنقض�اض عىل كل 
م�ن يعادي�ه ,أو يذكره بس�وء 
,تنطلق مرسعة ككالب مدربة , 
ُتكمم األفواه، وترسل  املتحدث 
إىل عال�م الالع�ودة ,كان هنالك 
تحدت�ه  الت�ي  القط�ط  بع�ض 
,اختف�ت يف ظ�روف مجهول�ة , 
ول�م يعثر لها عىل أث�ر ,الكمائن 
الت�ي نصب�ت له ل�م تج�ْد نفعا 
,ض�جَّ الجميع ب�صاخ مكبوت 
, ب�اءت بالفش�ل كل مح�اوالت 
,ح�ني  املتواضع�ة  االنق�الب 
تبصه العي�ون، تنط�ق بما يف 
الوحيدون  القلب ,السكارى هم 
الذين حني يفقدهم الخمر ذكاء 
الصمت، وتعتيل رؤوسهم نشوة 

البوح  يتغنون بأغنيات رمزية , 
تستبكي املايض السحيق، واملجد 
الضائع, يس�بونه ,يشتمونه يف 
ليايل العتمة الحزينة ,حتى القمر 
ب�ات ضنين�اً عليه�م بش�عاعه 
انزووا  الكب�ار  الفيض ,الجرذان 
يف معاقلهم, يندبون كل ما فات 
,أم�ا الف�ران الصغ�رية فكانت 
تزف إلي�ه يف كل ليلة , يلتهمها , 
فيمسح شاربيه املضطربني بعد 
كل مغام�رة اغتص�اب , يجلس 
بعده�ا مرته�ل البط�ن؛ ليكتب 
خطاب�ا ع�ن الفضيل�ة!! ويهدد 
املذنب�ني بن�ار وقودها  الجن�اة 

األجساد، والحجارة .
الرشف�ة  يف  مجلس�ها  تب�وأت 
املطلة ع�ىل النهر الش�اهد عىل 
تأري�خ املدين�ة املس�تلبة , كان 
ينساب بس�كون لم تعهده من 
قب�ل ,لقد كان قب�ل أن يكونوا , 
رشي�ان الحياة ومص�در وحيها 
وآالمه�ا , حكاي�ات الغابري�ن , 
حض�ارة املج�د , عنف�وان االزل 
وش�يخوخة الح�ارض , بره�ان 
حي ع�ىل مل�وك جافاهم الحظ 
, فغدوا بعده يلفهم النس�يان , 

وتلحقهم اللعنات .
  كانت الس�يدة األوىل ابنة الجرذ 
الرمادي صاحب الشعر الخشن 
, تجل�س هادئ�ة تراق�ب بعض 
املكلفني بحراس�تها،  الصارص 
وتلبي�ة رغباته�ا , التلف�از يبث 
ابتس�مت   , زوجه�ا  خطب�ة 
مس�تهزئة مس�تغربة كي�ف أن 
مدينة جميلة كمدينتها  ترتعب 

منه , تهاب�ه ؟!! بل كيف فرض 
س�لطته عليهم وع�ىل عقولهم، 
ويتحك�م بمقدراته�م ؟!! كيف 
كان القدر قاس�يا معها لتصبح 
زوجه ؟ ل�م تملك رفضا, ملهرها 

الذي قبضه الرمادي.
   ه�ي الوحي�دة  الق�ادرة ع�ىل 
تقريع�ه , املتج�رأة ع�ىل بط�ل 
بط�ل   , واملس�تقبل  الح�ارض 
الرسقات والرذائل , يبدو أمامها 
صاغرا , ذلي�ال , محتقرا , كانت 
تعري�ه كل ليل�ة وتكش�ف عهر 
حيات�ه ,  تنه�ال علي�ه بأبش�ع 
األوص�اف , تلقبه باليسء الحظ 
ال�ذي ال  ) الفك�ر ( , الوضي�ع 
يع�رف س�وى الدن�اءة !! نذال !! 
عبد خانع لكالب الليل املسعورة 
, ال يشغله سوى كرسيه القائم 
أس�فل بالوع�ة املدين�ة , ق�ّدَم 
القراب�ني لوحوش اللي�ل ليعتيل 
بالضعي�ف  تصف�ه  الع�رش, 
املخ�ذول أمامه�ا , ل�م يمتل�ك 
الجرأة لينالها فهو أجبن من أن 
ينت�ص يف معركة رشيفة .حني 
تذكرت ذلك , ابتس�مت , فهي ال 
تطيق أنفاس�ه الكريهة بالقرب 
منه�ا , كي�ف إن رب�ض فوقها 

؟؟!!
التلف�از  م�ن  الص�وت  أنطل�ق 
مجلج�ال ) ل�ن نس�مح .... ل�ن 
نقب�ل .... س�ننتقم منه�م .... 
ستنال األوساخ كل العقاب ((  

نهضت م�ن مجلس�ها , اغلقت 
 (( التلف�از ,تمتم�ت ضاحك�ة 

ههههه  بطل كارتوني !! ((

أصفاد كارتونية
محد الشطري

ع�ىل الرغ�م م�ن وج�ود اس�ماء 
مضيئ�ة يطالعنا بها التاريخ فيما 
يخص الش�عر النس�وي اال ان تلك 
االس�ماء برغ�م ق�وة اضاءتها لم 
تك�ن لتناف�س الش�عر الذك�وري 
وباس�تثناء  بموازات�ه،  تق�ف  او 
املعروف�ة  الواقع�ة  يف  الخنس�اء 
م�ع النابغة الذبياني وحس�ان بن 
ثاب�ت، وليىل األخيلي�ة، فان كل ما 
ورد ذكرهّن من الش�واعر لم يكن 
له�ّن ذل�ك الحض�ور ال�ذي يمكن 
أن يوص�ف بان�ه يح�اذي حضور 
الش�عراء الذكور، بينم�ا نلحظ يف 
عصنا الراهن أن�ه يحفل بالكثري 
م�ن الش�واعر اللوات�ي  تطالعن�ا 
واملج�الت  الصح�ف  بقصائده�ّن 
ميدي�ا  السوش�يال  ومواق�ع 
والتواصل االجتماعي  ومن وسط  
زحم�ة تلك االس�ماء  اج�د ان من 
السهل ان نؤرش عىل عدد غري قليل  
ان  اس�تطعن  ش�اعرات  ألس�ماء 
يقدم�ن نماذج من الش�عر القادر 
عىل الوق�وف بثب�ات ورزانة امام 
الش�عر الذك�وري، ب�ل ال اجان�ب 
الص�واب ان قلت انه يكاد أن يهدد 
ما ترس�خ يف الذهني�ة العربية من 
ذكوري�ة الش�عر. وان�ا هن�ا اقيد 
حديثي بمن يكتبن الشعر املوزون 
دون س�واه كي نكون اكثر دقة يف 

املقارنة الزمنية. 
إّن ب�روز وتفوق اس�ماء نس�ائية 
وبهذه املقدرة االبداعية املتميزة يف 
هذا العص بال�ذات لهو امر يدعو 
اىل التأم�ل، فاملق�درة االبداعي�ة ال 
يمكن ان تنح�ص بزمن دون آخر 
وه�ذا ما يدعون�ا ايض�ا اىل القول 
بطمأنين�ة ان االختالف يف الرتكيب 
البيولوج�ي لركني الكائن البرشي 
ليس له عالقة بتمايز تلك القدرات 
كم�ا كان يظ�ّن، وان ثم�ة عوامل 
اجتماعي�ة كان لها االث�ر الفاعل 
يف ضع�ف وقل�ة النتاج الش�عري 
النس�وي يف تل�ك الف�رتات، ولذلك 
نلحظ ان ثم�ة انفراج وان لم يكن 
بتل�ك الق�وة قد ط�رأ عىل الش�عر 
النس�وي يف الع�ص العبايس وهذا 
م�ا يمكن ان نلمس�ه من خالل ما 

دون�ه له�ا ابو الف�رج االصفهاني 
صاحب كتاب )االماء الش�واعر(، 
للتط�ور  ان   الواض�ح  وم�ن 
الحض�اري واالنفت�اح االجتماعي 
يف عصن�ا الراه�ن اث�ره الفاع�ل 
يف وفرة النس�اء الش�اعرات ولعل 
هذه الوف�رة واالنفراج الواضح يف 
مجاالت التعلم قد ساهما ايضاً يف 
بروز اس�ماء ذات مق�درة متميزة 
يف عطائها الش�عري نوع�اً وكماً،  
اىل بع�ض  اذ نش�ري هن�ا  ونح�ن 
االس�ماء ف�ال يعني ذل�ك اقتصار 
التمي�ز عىل ه�ذه النم�اذج فقط 
وانم�ا هي مجرد امثل�ة اتخذناها 

تعزيزا ملا اوردناه من حديث.
ومن ب�ني تل�ك االس�ماء الجديرة 
الش�اعرة  والدراس�ة  بالتقدي�ر 
اللبنانية س�ارة الزين، فقد تميزت 
ه�ذه الش�اعرة  بثب�ات تجربتها 
موهبته�ا   ونض�وج  االبداعي�ة 
الش�عرية،  صوره�ا  وجمالي�ات 

تقول يف قصيدة لها :
تدنو كأّنَك واملسافَة ضدّي

حّتام أُهرُق ماء شعري وحدي؟!
وأنا وأنت مكابران
وبيننا وجٌع قديٌم

ال قصائَد ُتجدي
ومعي وريقاُت السؤاِل يتيمًة

م�ن  حزَنه�ا  سَيس�قي  ذا  م�ن 
َبعدي؟!

ه�ذه السالس�ة يف العبارة الش�ك 
انها تنبأ عن مقدرة وتمكن. 

 ومن لبن�ان ايضا تقف الش�اعرة 
اسيل سقالوي بأقدام ثابتة لتقدم 

تجربته�ا الناضجة بلغة اش�به ما 
تك�ون بلغ�ة املتصوف�ة خاصة يف 
ابياتها هذه، وهي بعد ذلك تمتلك 
مق�درة ابداعي�ة رصينة س�واء يف 
رهافة حس�نها وحس�ن الفاظها 
ان يف تمكنه�ا م�ن االيت�اء بصور 

شعرية غاية يف الجمال: 
 أمي تخرّبُ : كان الشعُر .. كنُت أنا 
ومنطُق الحرف )س�ّوى( مهجتي 

وَرقا
أب�ي .. و يصمُت حتى قيَل .. جئُت 

به 
م�ن عال�م ال�ذر .. لم أس�توحش 

الطُرقا
أنا خالصُة ما قد شّف عن شفٍة

أوَدت ِبُحلِمَي ما إن باَن  فاحرتَقا
قد علّماني بأن الحّب أولُّه

موٌت .. و آخرُه موٌت ملن عِشقا
واضح�ة  اخ�رى  ش�اعرة  وثم�ة 
املوهبة تتمتع بلغة رصينة وقدرة 
بارعة عىل االتيان بصور مبتكرة، 
هي اللبنانية حنان فرفور تقول يف 

قصيدة لها:
وكنُت« بغري »عيوٍن أراك 

وما قلُت يوًما لصبح أِعّني
كأن الثقوب بوجهي خطاك

فمنها يمر الحيارى ومني
فسبحان جرح يصري كمانا

وقشٍّ بقلب الحريق يغني
و بلغة ش�فافة وقوة س�بك تقدم 
مس�ار  العراقي�ة  الش�اعرة  لن�ا 
اليارسي نفس�ها  متس�لحة بثقة 
عالية بموهبتها املتميزة. تقول يف 

قصيدة لها:

يا سّيدي معناَي معجزُة الكالِم
الشاعريِّ وهيبُة املكتوِب

كلُّ الذنوب تتوُق يل يف
خلوَتي إالَّك

ذنٌب يشتهي تْعذيبي
.....

عّتقُت من ُكُرِم اللقاِء قصائًدا
وإذا بها ثملْت بال مرشوِب.

ومن االردن تقدم الشاعرة جمانة 
ه�و  بغ�رض  نفس�ها  الطراون�ة 
يذكرنا بشاعرة االندلس والدة بنت 
املستكفي، اال ان الفرق بني الثنتني 

ان والدة كانت تفخر بتبذلها:
أنا والله اصلُح للمعايل            وأميش 

مشيتي وأتيه تيها
وأمكن عاش�قي م�ن صحن خدي       

وأمنح قبلتي من يشتهيها 
بم�كارم  تفخ�ر  جمان�ة  بينم�ا 
اخالقه�ا، وه�ي بع�د ذل�ك تتمتع 
بقدرته�ا عىل توظيف املحس�نات 
البالغية بش�كل يمن�ح نصوصها 

جمالية مدهشة. 
عىل ماذا..؟! أقول: عىل السلوِك

أراهنهم أنا بنت امللوِك
عىل رصح اليقني أجرُّ خلفي

لفستاني املطّرِز بالشكوِك
ولم أكشْف فساقي بنت بيٍت

و يالله- كم قالوا -أبوِك
وإن ُتدعى الحسان إىل غراٍم

إىل غري املكارم ما دعوِك
جمانة ِورد أذكار رشيٍف

يقال لصمتها ال ُفض فوِك
ومن س�وريا تطالعنا الشاعر لينا 
الرقيقة ولغتها  فيصل بقصائدها 

الشفافة :
كأني والهوى ضدان حتى 

 شككت بجمعنا يف ذا الوثاق
إذا أهفو إليه يشيح عني

  وإن أعرضت يضنيه افرتاقي 
يزيد داللَه.. فأزيد ....شوقاً

  و ينأى كلما..... زاد اشتياقي
وم�ن املغ�رب العرب�ي تق�دم لن�ا 
الش�اعرة الدكتورة  شفيقة وعيل 
عالي�ة  بلغ�ة  متس�لحة  قصائ�د 
ومحسنات بديعية غاية يف الروعة 

كأّن جميَع الشوق أصبح يف دمي
ضياٌء لعني القلب حني تراه
يكلّمني والحّب يهمي كأّنما
عيوٌن من املعنى تسيل َوراُه

وأعجب أّني أسمع الضوَء من فٍم
وأبُص يف رّسي جميَل صداُه

م�ن  العددي�ة  الوف�رة  ه�ذه  أن 
الش�اعرات وهذا الك�م الوفري من 
الشعر النسوي يف هذا العص الشك 
يش�كل ظاهرة ملفت�ة، وما يميز 
الش�عر النسوي يف هذه الفرتة انه 
يتحدث بلس�ان املرأة بشخصيتها 
الظاه�رة ولي�س املضم�رة، فل�م 
تذك�ري  اىل  تلج�أ  الش�عرات  تع�د 
الضمائر يف التعبري عن مشاعرهن 
ب�ل  وعواطفه�ن  واحاسيس�هن 
انهن اخذن يؤك�دن عىل انتمائهن 
االنث�وي باعتداد وم�ن دون تبذل، 
ان ش�اعرات الي�وم اصب�ح له�ن 
ش�خصياتهن الالتي تق�ف بثبات 
وثق�ة س�واء باملق�درة االبداعي�ة 
ام بالقيم�ة االنس�انية الفاعلة يف 

املجتمع والحياة.



مع وجود أع�راض كثرية لفريوس 
هن�اك  أن  إال  املس�تجد،  كورون�ا 
عالمات يصدرها جس�مك تدل عىل 

إصابتك بالوباء.
وأصب�ح م�ن الرضوري اكتش�اف 
العالمات التي قد تظهر بأجسامنا، 
الحالة والتح�رك نحو  لتش�خيص 
األع�راض  أن  خاص�ة  عالجه�ا، 
وتتمث�ل  الجمي�ع  ل�دى  معروف�ة 
وصعوب�ة  والس�عال  الحم�ى  يف 

التنفس.
إلي�ك عالم�ات يصدره�ا جس�مك 

تكشف إصابتك ب�”كورونا”:
احمرار والتهاب العني

إح�دى العالم�ات الن�ادرة التي قد 
بف�ريوس  إصابت�ك  ع�ن  تكش�ف 
كورون�ا، وقد تظه�ر قبل األعراض 
األخ�رى، ل�دى نس�بة قليل�ة م�ن 
يصي�ب  م�ا  وع�ادة  األش�خاص، 
العين�ني وي�ؤدي إىل احمراره�ا أو 
الشعور بحرقان وألم بها، ما ينتج 
تقيح يلتص�ق بالرموش ويس�بب 
الدم�وع، وفق�ا  الحك�ة وس�يالن 
لدراس�ة أجري�ت بجامع�ة جون�ز 
هوبكنز األمريكية، فإن خاليا العني 

الخارجية ه�دف رئييس للفريوس 
بس�بب احتوائها عىل مس�تقبالت 

شبيهة باملوجودة يف الرئة.
ارتباك التفكري

م�ن العالم�ات الت�ي ق�د تكش�ف 
إصابت�ك بفريوس كورون�ا، ارتباك 
التفك�ري، فبع�ض م�رىض كورونا 
تنف�س  لجه�از  احتاج�وا  الذي�ن 
صناعي، كان�وا يعانون من ارتباك 
التفك�ري والهذي�ان لدرج�ة أنه�م 
ال يعرف�ون أي�ن هم ويف أي س�نة، 
بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون 

يف الجسم.
تغيري لون الجلد

من العالمات الخفية التي تدل عىل 
اإلصاب�ة بكورونا، وهو ما ظهر يف 
الص�ني، حيث تغ�ريت برشة بعض 

األطباء إىل اللون القاتم.
آالم يف العضالت أو الجسم

تق�ول أبتون ش�يزر إنها عانت من 
امل�رض، وبات�ت يف حال�ة تحس�ن 
لكنه�ا تعاملت م�ع مجموعة من 
األعراض الغريب�ة مثل التعب وآالم 
الجلد والسعال  الجسم وحساسية 
وفقدان املذاق والرائحة ملدة ثمانية 

أيام.
وغثي�ان  “إس�هال  البط�ن  آالم 

وقيء”

م�ن العالم�ات الت�ي تكش�ف عن 
اإلصابة بالفريوس التاجي، حدوث 
غثيان أو قيء، بس�بب مش�اكل يف 
الجهاز الهضمي، وكذلك إذا وجدت 
نفس�ك مصاًب�ا بإس�هال، فاتصل 

بطبيبك فورا.
ألم الخصية

للف�ريوس،  ش�يوًعا  أق�ل  ع�رض 
كش�ف عنه باحث�ون بكلية الطب 
بجامع�ة هارف�ارد، حي�ث وجدوا 
رج�ال يبل�غ م�ن العم�ر 42 عاًما 
مصابا بكورونا، بعد أن تم فحصه 
باملستش�فى لشكواه من ألم شديد 

يف الخصية.
آفات أصابع األقدام

وت�م اكتش�اف أن بع�ض م�رىض 
كورون�ا، لديهم آفات ع�ىل أصابع 
أقدامه�م، تش�به ج�دري امل�اء أو 

الحصبة.
نصيحة مهمة من مركز السيطرة 

عىل األمراض
إذا واجه�ت أًيا من ه�ذه األعراض، 
فاتص�ل بطبيب�ك إلج�راء اختب�ار 
كورونا، ارتِد قناًعا، ومارس التباعد 

االجتماعي، واغسل يديك كثريًا.

 مقادير كبة البتيتة جاب
الحشوه

عج�ل  لح�م  كيلوغ�رام   ٢⁄١
مفروم 

٣ بصلة كبرية، مفرومه
١ كوب بقدونس مفروم 

ملح حسب الذوق 
فلفل حسب الرغبة
بهار حسب الرغبة

العجينة لعمل االقراص
٥ بطاطا حجم متوسط 

١ كوب أرز 
ملح حسب الذوق 

كركم حسب الرغبة
فلفل حسب الرغبة

البتيتة  طريقة تحض�ري كب�ة 
جاب

١. لعم�ل الحش�وة، يف مقالة، 
يق�ىل اللح�م يف الزي�ت حت�ى 
يحم�ر ثم يوض�ع البصل فوق 
اللح�م ويقل�ب املزي�ج حت�ى 

يذبل.

٢. يضاف امللح، البهار، الفلفل 
واخ�ري والبقدونس املفروم إىل 
املقالة ثم يقلبوا وترفع املقالة 

عن النار.
تس�لق  العجين�ة،  لعم�ل   .٣
البطاط�ا يف ق�در ع�ىل الن�ار، 

تقرش وتهرس جيداً.
٤. يف ق�در ع�ىل الن�ار، يوضع 
التمن، املل�ح، الكركم واملاء ثم 
يحرك ويرتك عىل النار ليصبح 

ليناً.

املطب�وخ  األرز  يوض�ع   .٥
والبطاطا املهروسة يف محرضة 
الطعام ويعجنوا حتى يتجانس 

الخليط ثم يوضع يف وعاء.
٦. تش�كل كرات من العجينة، 
تفرد باليد وتحىش بالقليل من 
الحش�و ثم تش�كل ع�ىل هيئة 

أقراص.
٧. تقىل أق�راص الكبة يف زيت 
غزي�ر ث�م ترف�ع م�ن الزي�ت 

وتقدم ساخنة.

ق�د تنفق�ني الكث�ري م�ن األموال 
حت�ى تحصيل ع�ىل إطاللة جديدة 
ألظافرك. الس�يما وإن كانت هذه 
اإلطالل�ة تحم�ل معها مزي�داً من 

اللمعان والصحة ألظافرك.
إليك بعضاً م�ن الوصفات املنزلية 
أظاف�ر  ع�ىل  للحص�ول  الش�يقة 

المعة:
١.ملح البحر:

•امزج�ي ٤ مالع�ق صغ�رية م�ن 
ملح البح�ر + بعض املاء الدافئ + 

قطرات من زيت جنني القمح.
•انقع�ي أصابع�ك يف الخلي�ط مع 

التدليك الخفيف ملدة دقائق.
•كرري ذلك أكثر من مرة أسبوعيًّا، 
ق�وًة  أكث�ر  أظاف�رك  وس�تجدين 

وملعاناً مع مرور الوقت.
٢.الحلي�ب: ضعي أظافرك يف وعاء 
م�ن الحلي�ب الداف�ئ مل�دة خمس 
دقائق لتحصيل ع�ىل أظافر رائعة 
يف الحال؛ ولكي تحصيل عىل نتيجة 
أفض�ل ألظاف�رك قوم�ي بوض�ع 
صف�ار بيض�ة م�ع الحلي�ب مما 
يسمح بدخول الربوتني إىل أظافرك 

لزيادة قوتها.
٣. زي�ت ش�جرة الش�اي: يعت�رب 
هذا الزي�ت مطهراً ومرطب�اً رائعاً 
لألظاف�ر. لذا ضعيه ع�ىل أظافرك 
مرتني ع�ىل األقل أس�بوعّياً لعالج 

تشققات األظافر.
٤.الفازلني: إّن الجفاف هو السبب 
الرئييس ألظافر هشة ومتشققة. 
الفازل�ني  فاح�ريص ع�ىل وض�ع 
يومّي�اً قب�ل النوم للحف�اظ عليها 

رطبة وبعيدة عن التكرس.
أّن  كم�ا  الصحي�ة:  ٥.األطعم�ة 
تن�اول األغذي�ة الغني�ة بفيتامني 
B املوج�ودة يف القرنبي�ط والفول 
الس�وداني والع�دس تعم�ل ع�ىل 
تعم�ل  كذل�ك  األظاف�ر؛  تقوي�ة 
األطعمة التي تحتوي عىل الدهون 
املش�بعة كاالف�وكادو وزيت جوز 
الهند عىل تقوي�ة وملعان األظافر. 
فاحريص عىل إدخال هذه األطعمة 

يف طعامك اليومي كلما أمكن.
٦.تدلي�ك اليدي�ن: قوم�ي بتدلي�ك 
اليدي�ن بح�ركات دائري�ة لتحفيز 
تدف�ق ال�دم إىل األظاف�ر. ويفضل 
التدلي�ك بواس�طة زبدة الش�يا أو 
إحدى املرطب�ات األخرى للحصول 

عىل نتائج أفضل ألظافرك.

أكدت دراسة حديثة تأثري كبري لوضع مكعب من الثلج عىل نقطة خلف 
أسفل الرأس والتى تعرف ب� » فينج فو » .

وتع�د تل�ك النقط�ة املهمة بالجس�م هى أس�اس اإلرتباط ب�ني الرقبة 
والجمجم�ة وهى نقط�ة ضغط مهمة بالجس�م ..أن وضع مكعب من 
الثل�ج عىل تل�ك النقطة يعمل ع�ىل تحفيز الخاليا بش�كل كبري لتجديد 
ش�باب الجس�م، كذلك فأن القيام بذلك يعمل عىل زيادة املناعة ويطلق 
الجس�م هرمونات مس�ببة للس�عادة وتجدد الطاقة بش�كل دائم ، كما 
أن ه�ذه العملي�ة تعمل عىل تحس�ني نوعي�ة النوم والهض�م وتخفيف 
اإلنفلونزا وتحس�ني القدرة العقلية وتس�اعد ىف ش�فاء الرئة واألمراض 
الصدرية . ولكى يتم تنفيذ العملية بش�كل صيحيح، يفضل التمدد عىل 
البطن ووضع مكعب ثلج عىل نقطة »فينج فو « وأتركه ملدة ٢0 دقيقة 
للحص�ول عىل نتائج رائعة، كذلك يفضل القي�ام بها صباحا عىل معدة 

خاوية ومرة ثانية قبل النوم .

عندما يس�ألك ش�خص ما م�اذا تفعل؟ 
تجيب بكلمة واحدة بقولك »مش�غول«، 
هذه اإلجابة ليس�ت مقنعة أو كافية، أو 
بمعن�ى أوضح إجابة غ�ري محببة. فهي 
تعم�ل ع�ىل عزلك ع�ن الس�ائل، وبالتايل 
تغلق املحادثة بني الطرفني، بداًل من دفع 

األمور إيجابًيا.
فبقائك مشغواًل بحق هو أمر مختلف عن 
قول�ك »إنني مش�غول«، ووفًقا لألبحاث 
فإن االنش�غال الحقيقي ل�ه فوائد جمة، 
حيث يحسن صحتك يف املقام األول، ومن 

ثم يساعدك يف اتخاذ القرارات السليمة.
واملرء قد يس�أل أحياًنا ه�ل من األفضل 
يل أن أذه�ب إىل صالة األلع�اب الرياضية 
أم أس�تلقي عىل األريكة؟! هل أنفق املال 
وأتفاخ�ر به أم أبقيه مع�ي لفرتة أطول 

من الزمن كادخار طويل األمد؟
ويف كل ي�وم يواج�ه كل واح�د من�ا مثل 
ه�ذه األس�ئلة التي تضعه ب�ني خيارين 
هما اإلشباع الفوري، والرفاهية املؤجلة 

يف املستقبل.
وهنا يقول الباحثون بأن تصوير نفسك 
مش�غواًل سيس�اعدك يف تحكم أفضل يف 
الذات، بل اتخاذ القرارات التي س�تفيدك 

الحًقا كاإلجابة عىل مثل هذه األسئلة. 
االنشغال والسلوك

يرى الباحثون أن النظرة إىل أنفس�نا عىل 

أننا مش�غولون يعزز بالفعل فينا تقدير 
الذات، ويقرّبنا م�ن الخيارات األفضل يف 

الحياة.
وكتبت أميتافا تش�اتوباديايي، أس�تاذة 
التس�ويق يف إنس�ياد واملجموع�ة الت�ي 
عملت معها، بحًثا بعنوان »عندما يكون 
االنش�غال أقل.. تأثري العقل املنشغل عىل 

السلوك«.
وأجرت املجموعة البحثية اختبارات عىل 
عدد من املش�اركني من خالل تعريضهم 
إىل رسائل خفية تشري إىل أنهم مشغولون، 
أو ع�ن طري�ق مطالبته�م بالكتابة عن 
األنش�طة التي أبقتهم مشغولة يف اآلونة 
األخرية، وكانت هناك مجموعة أخرى لم 

تتلق أي مطالبات.
وم�ن ثم ُطلب من جميع املش�اركني بعد 
ذلك، اتخ�اذ خيارات تنط�وي عىل ضبط 
النف�س، مثل الق�رارات املتعلقة باختيار 

الطعام أو التمارين أو االدخار للتقاعد.
وج�اءت النتيجة أن املش�اركني الذين تم 
تذكريه�م بنم�ط حياتهم املزدح�م أكثر 

مياًل باستمرار من املشاركني باملجموعة 
الثاني�ة، يف قدرتهم عىل اتخ�اذ القرارات 

التي قد تفيدهم الحًقا يف الحياة.
وخلص الباحثون إىل أن األشخاص الذين 
يفكرون يف أنفسهم عىل أنهم مشغولون، 
يفكرون يف أنفس�هم ع�ىل أنهم مهمون، 
األم�ر منحه�م إحساًس�ا كب�رًيا  وه�ذا 

بالتحكم يف النفس.
إال أن هناك خًطا رفيًعا يجب االنتباه إليه 
كي ال نقع يف الخطأ واملنطقة املحظورة، 
فق�د أصب�ح املش�اركون الذين ش�عروا 
باالنش�غال الفائ�ض ع�ن الح�د، أرسى 
ضغ�ط كب�ري من الوق�ت، وه�ذا جعلهم 
معرض�ون للقلق وبالت�ايل اتخاذ قرارات 

مرتددة.
وقال�ت تش�اتوباديايي: »عندما خّفضنا 
الذاتي�ة  باألهمي�ة  اإلحس�اس  مؤقًت�ا 
للمش�اركني الذين ش�عروا باالنش�غال، 

تالىش تأثري ضبط النفس«.
الحي�اة  نم�ط  إن  الباحث�ون  ويق�ول 
املنش�غلة يمك�ن أن يحس�ن الذاك�رة 
ووظائف الدماغ والعواطف، وذلك وفًقا 

لدراسات سابقة.
وتبق�ى القاعدة هي أن اإلجهاد يمكن أن 
يؤثر سلباً عىل اإلدراك، لهذا ولجني ثمار 
االنشغال، من املهم أن تتحكم يف أنشطتك 

بداًل من السماح لها بالتحكم فيك.
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املطبخ 

طريقة عمل كبة البتيتة جاب

  تع�د دهون البطن من املش�كالت 
املزعجة الت�ي يعاني منها البعض 
خاص�ة مع حلول فص�ل الصيف، 
وتساعد بعض األطعمة عىل حرق 
الدهون املرتاكمة يف هذه املنطقة.

إليك بعض الفواكه الصيفية التي 
تساعد عىل حرق دهون البطن.

-الكرز
غنًي�ا  مص�دًرا  الك�رز  يع�د 
بالريس�فرياترول، وهو واحد من 
مض�ادات األكس�دة، الت�ي تعمل 
ع�ىل تحويل الده�ون البيضاء إىل 
ده�ون بنية تزيد عملي�ة التمثيل 
الغذائي وتس�اعد عىل حرق املزيد 

من السعرات الحرارية.
-البطيخ

يحت�وي البطي�خ ع�ىل %90 من 

املياه، ويعمل عىل ترطيب الجسم، 
خاص�ة يف موس�م الصي�ف، كما 
يس�اهم يف خفض الكوليسرتول، 
ال�وزن  فق�دان  ف�رص  وتعزي�ز 

بشكل كبري.
-الفراولة

يحت�وي ك�وب م�ن الفراولة عىل 
47 س�عرًا حرارًي�ا، 3 ج�رام من 
الحص�ة  م�ن   141% األلي�اف، 
اليومية الالزمة من فيتامني يس، 
إىل جان�ب فيتام�ني B6 والحديد، 
وتس�اعد الفراول�ة ع�ىل محاربة 
زي�ادة  م�ن  والوقاي�ة  األنيمي�ا 

الوزن.
-الخوخ

يجب تناول ثمرة خوخ عىل األقل 
خالل موس�مه يف ف�رتة الصيف، 

حيث يحتوي عىل نسبة وفرية من 
فيتامني يس والبيتا كاروتني، كما 
يعمل عىل تقوية املناعة وخفض 

الوزن.
-األناناس

يتمي�ز األنان�اس باحتوائ�ه عىل 
مضادات األكس�دة التي تقي من 
االنتفاخ ومش�كالت املع�دة، كما 
يس�اعد عىل حرق ده�ون البطن 

بشكل فعال.

“التواص�ل يف العالق�ات اإلنس�انية أش�به بعملّي�ة 
التنفس، فكالهما يهدف إىل استمرار الحياة”، حسب 

قول االختصاصّية يف علم النفس فرجينيا شاتري.
وم�ع تط�ّور عجل�ة الحي�اة، ألغيت بع�ض العادات 
االجتماعّية التي وقفت عائقاً يف طريقها.ولكّنها لم 
تس�تطع أبداً أن ُتهّمش آداب املخاطبة وتلغي أهمّية 

األلقاب بني الناس.
- احريص عىل مناداة األش�خاص، الذين تلتقني بهم 
للم�ّرة األوىل من دون أن تربطك بهم عالقة س�ابقة، 
بلقَب�ي: الس�ّيد للرج�ل، ال�ذي بلغ العرشي�ن عاماً، 
والس�ّيدة للم�رأة، الت�ي تخّطت الثامن�ة عرشة من 
عمره�ا، علم�اً أن لقب الس�ّيدة ال يقترص عىل املرأة 

املتزّوجة.
- ال تع�رتيض ع�ىل مناداتك بلق�ب س�ّيدة، إذا كنت 
عزباء بالقول: “آنس�ة، لو س�محت”، مّما يدّل عىل 

عدم الترّصف الصحيح.
- تجّنبي رفع الكلفة بينك وبني األشخاص، خصوصاً 
إذا كن�ت أدن�ى رتبة منه�م، وال س�ّيما إذا كنت من 
القّيمني عىل عمل ما، حيث عليك أن تخاطبي الزبون 

بالسّيد أو السّيدة.
- امتنعي عن مخاطبة الش�خص باس�مه الصغري، 
إال إذا طلب منك ذلك.واحريص عىل مناداته بالس�ّيد، 
يتبعه اسمه الصغري مع اسم عائلته.والجدير بالذكر 

أّن�ه قد جرت الع�ادة يف املجتمع�ات العربّية بمناداة 
السّيدة بأّم فالن.

- قومي بمناداة الطفلة الصغرية ب�”مس”، والسّيدة 
ب�� “مسز”، والسّيد ب� “مسرت”.

- ال تعريّف عن نفس�ك بأّي لقب.واكتفي بذكر اسمك 
الثنائ�ّي.وإذا كنت متواجدة يف أح�د األماكن املهنّية، 
فبإمكان�ك أن ُتقرني اس�مك الثنائّي برشح بس�يط 

ع�ن طبيع�ة مهنتك.مث�اًل: ف�الن الفالن�ّي محام يف 
االستئناف، أو أستاذ متخّصص يف اللغة العربية...

- ال تغفيل عن ذكر لقب الشخص مع اسمه الثنائي، 
إذا كنت ُتعرّفني به أمام اآلخرين. مثالً: الدكتور فالن 

الفالني.
- اس�تعييض عن كلمة “أن�ت” ب�”حرضتك”، وعن 

“أّمك” ب�”والدتك”، أثناء التخاطب.

طبيبك يف بيتك

التكيت.. فن ..ذوق ..اناقة

حلرق دهون البطن.. مخس فواكه صيفية تساعدك

8 أصول لتبادل األلقاب

سلوكيات

ه�ل ترتددي�ن يف إدخ�ال أطفال�ك إىل املطب�خ 
خوف�ا من إح�داث الفوىض؟ معظ�م األمهات 
ت�درك أهمية الطبخ مع األطف�ال يف خلق جو 
م�ن املتعة والتغيري لألطف�ال ولكن معظمهن 
ال يدرك�ن أهمي�ة ه�ذا األمر يف إرس�اء قواعد 
التغذي�ة والغ�ذاء الصح�ي عند األطف�ال منذ 
الصغر. يؤكد خرباء التغذية عىل أهمية الطبخ 
مع األطفال يف تش�جيعهم عىل تناول الطعام 
وخاصة األطعم�ة الصحية و املحرضة منزليا 
والتقلي�ل م�ن اإلقبال عىل الوجب�ات الرسيعة 
واألغذية الجاهزة الت�ي يفضلونها يف الغالب. 
إلي�ك عزيزتي بع�ض النصائ�ح الذهبية التي 
تجع�ل من الطبخ مع األطفال متعة لك و لهم 

و تقلل من حدوث الفوىض و اإلرتباك:
- غس�ل اليدي�ن: قب�ل الب�دء بالعم�ل بامل�اء 

والصابون.
- من�ع األطف�ال من تن�اول خلط�ة الكيك أو 
الحل�وى النيئ�ة املحتوي�ة عىل البي�ض: وعىل 
األم رشح خطورة هذا األمر لألطفال بطريقة 
مبسطة س�هلة الفهم مثل “أنها تحتوي عىل 
جراثيم تس�بب لك املغ�ص وتمنعك من اللعب 

واإلستمتاع بوقتك”.
- رشح بع�ض األم�ور األساس�ية لألطف�ال: 
مثل ك�رس البيض وكيف أنه ال يمكن تنفيذها 
بطرق أخرى وكذلك كيفية إس�تخدام األدوات 

املختلفة.
- الت�درج مع األطف�ال يف األعم�ال: بداية من 
األعمال البسيطة مثل فرد العجينة و تقطيعها 
بالقوال�ب و صبه�ا يف صينية الخب�ز ولزيادة 
حم�اس األطفال وحبهم للعم�ل يجب إعطاء 

الطفل املهمة التي تناسب عمره كما ييل:
6-5 س�نوات: تحريك الخلي�ط البارد، تقطيع 

الفاصوليا باليدين، تشكيل العجينة و فردها
8-7 س�نوات: غس�ل الخضار وخلط املقادير 

وخفق البيض وقياس العنارص الجافة
10-9 س�نوات: العج�ن والتحريك ع�ىل النار 

ويمكن إستخدام السكني

بالس�كني  الخض�ار  تقطي�ع  فأكث�ر:   10
وإس�تخدام امليكرووي�ف ووض�ع الصينية يف 

الفرن
أخ�رياً..ال تن�يس أن الطبخ مع األطف�ال يزيد 
من ثقتهم بأنفسهم وإيجابيتهم وإبداعاتهم 
و أن إش�رتاك العائلة بما فيها األب يف تحضري 

الطعام يعزز من الروابط العائلية.. 

الطبخ مع األطفال..متعيهم و علميهم

لطلة ابهى....

دراسات حديثة

وصفات منزلية ألظافر لمعة 

ماذا حيدث عندما تضع »مكعب 
ثلج« على هذه النقطة بالرأس ؟

نصائح طبية 

سبع عالمات يصدرها جسدك قد تكشف إصابتك بـ)كورونا(
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قد تث�ري زي�ارة مفاجئ�ة من ش�خص ما غري 
متوق�ع بع�ض املش�اعر املضطرب�ة واملختلطة، 
حيث تشعر من ناحية أنك مرسور بزيارته لك، ومن 
ناحية أخرى، تش�عر بالضجر بس�بب زيارته املفاجئة 
غ�ري املس�بوقة بميع�اد، ألن األم�ر يتطلب من�ك جهدا 

مضاعفا.

ه�ل فكرت من قب�ل يف تغيري ديك�ور منزلك؟ 
قد يكون ه�ذا هو اليوم املناس�ب التخاذ مثل 
ه�ذه الخطوة. طاقت�ك وحماس�ك ال مثيل لهما، 
فحاول أن تحس�ن اس�تغاللهما. اجعل أفراد أرستك 
يش�اركونك يف هذا العمل. اجعلهم يختارون لك األلوان 

والتفاصيل الصغرية.

ربما تس�مع اليوم عن بعض الفرص املتاحة 
لزيادة دخلك الش�هري. ربما يعرض عليك أحد 
األش�خاص وظيفة جدي�دة أو ربم�ا تحصل عىل 
عالوة أو مكافأة م�ن وظيفتك الحالية أو ربما تفكر 

يف إنشاء مرشوع خاص بك.

النجاح س�يكون حليفك وسيغري سري األمور 
نح�و األفض�ل بع�د إخفاق�ات غ�ري متوقعة. 
العالق�ة بالرشي�ك يتحك�م فيه�ا امل�زاج املتقلب، 
لذا تلج�أ إىل قرارات عش�وائية. تنترص عىل مصاعبك 
الصحية بالتفاؤل واألمل، وتعيش أجمل يوم يف حياتك.

هن�اك العديد م�ن األعمال واملهام الت�ي تحتاج إىل 
مزيد من االهتمام من جانبك. تركز بشكل ملحوظ 
هذا اليوم عىل إنجاز كل املهام التي تكلف بها. تحدثك 
م�ع الزمالء يف مج�ال العمل قد يجعلك تتجنب الش�عور 
بامللل مهما طالت فرتة جلوس�ك يف املكتب. ربما تشتغل فرتة 

املساء يف ممارسة رياضة امليش.

أنت متميز جدا اليوم حيث يزداد حدسك اليوم 
بدرجة تجعلك تعرف دواف�ع وأفكار اآلخرين 
حت�ى الذي�ن لم تلتق به�م من قبل. ق�د تقرر أن 
تس�تفيد من هذه القدرة يف العمل لتحس�ن وضعك 

املادي. افعل ذلك إن استطعت- يف حدود املعقول.

يتص�ل ب�ك الي�وم ش�خص مه�م ج�دا، يمر 
بمش�كلة إم�ا مادي�ة أو صحي�ة ويحتاج إىل 
مس�اعدتك. قد يطلب منك مساعدته يف الوصول 
إىل طبيب يشخص حالته املرضية. ستقرر عىل الفور 

زيارة هذا الشخص ومساعدته وتلبية جميع طلباته.

عندم�ا تش�عر أن�ك مقي�د ج�دا الي�وم وغري 
قادر ع�ىل أداء أي مهمة، تأكد أن ذلك بس�بب 
الظ�روف الصعبة التي تمر بها أرستك. ابحث عن 
ش�خص عاقل وحكيم ليحل لك مش�اكلك أو مشاكل 
أرستك عىل األقل. الشعور بالحرية واالستقالل أمر من 

املستحيل حدوثه اليوم.

املوضوع�ات والقضاي�ا الروحاني�ة هي أهم 
يشء بالنس�بة ل�ك الي�وم، ولذل�ك ق�د تقيض 
معظ�م الوق�ت يف مكتبة ما تقرأ يف ه�ذه النوعية 
م�ن الكتب. ق�د يتمن�ى أح�د أصدقائ�ك أن يرافقك 
إىل املكتب�ة. ل�ن يكون لدي�ك مانع إطالقا، بل س�تكون 

مستمتعا بصحبته.

ضمانا ملس�تقبلك ومستقبل أرستك، ال تغامر 
بأموالك يف مضاربات غري مأمونة، واستثمرها 
يف مشاريع مضمونة، تثق يف أمانة من يديرونها. 
أحد املقربن منك قد يحاول العبث بمش�اعرك، فكن 

عىل حذرا.

تش�عر الي�وم وكأنك تح�ررت من قي�ود كان 
بكاف�ة  االلت�زام  تح�اول  علي�ك.  مفروض�ة 
االلتزامات هذا اليوم. تستطيع أن تتحكم يف العالم 
م�ن حولك بفضل س�يطرتك وعقالنيت�ك يف التعامل 
مع أي يشء. ينبهر من حولك بأس�لوبك وبحكمتك غري 

املسبوقة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يمكنك القي�ام بأكثر من مهمة يف وقت واحد 
وبأق�ل مجه�ود. س�تفتح ل�ك بع�ض املهام 
أفقا جدي�دا يف العمل. كلما تلتق�ي بأي زميل لك 
يف مج�ال العمل، س�تتعرف منه عىل بع�ض األخبار 
املهم�ة والتي تتعل�ق بعملك الخاص. ارفض ما تش�اء 

منها وسجل ما تحتاجه.

غزل عراقي
كلما اكول انساك يرتعش جسمي

ويرجف جميع عضاي يابعد رسمي

هم الليايل تعود واتعاتب وياك 
احجايه للشمات خالني فركاك

شنهي الدوه املوصوف للماينامون
دلوني ياعشاك التعمه العي������ون

باسمك اسمي الناس صارتيل سوله
وحتى اسمي اغلط بي واسمك اكوله 

اشينفع املكتوب لو ردت اوديه
كون الرتيده الروح اكعد واحاجيه

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1983 - ب�دأ تنظيم قاعدة عس�كرية أمريكية يف 
مطار بريوت الدويل مخصص�ة أللف وثمانمائة 
من مش�اة البحري�ة األمريكية الذين أرس�لوا إىل 
لبن�ان أثناء الع�دوان اإلرسائييل علي�ه. وأطلقت 
ع�ىل ه�ذه البعثة تس�مية قوات حفظ الس�الم. 
وبعد ش�هور قام انتحاري عىل شاحنة مفخخة 
بتفجري ثكنات القاعدة، فلقي مرصَعهم مائتان 

وواحد وأربعون عنرصاً من املارينز.
1986 - املهمة T-15 ملركبة الفضاء السوڤيتية 
س�ويوز تقل أول طاق�م رواد فضاء من املحطة 
الفضائي�ة مري إىل األرض، بعد بقائهم 125 يوماً 

عىل متن املحطة الفضائية.
1990 - زل�زال ل�وزون بقوة 7.7 ع�ىل مقياس 
رخرت ي�رب ل�وزون، الفلپن ويحص�د 1600 

قتيل.
1992 -اتخذ مجلس الس�وڤيت األعىل يف روسيا 
اإلتحادي�ة ق�رارا “باع�ادة اإلعتبار للق�وزاق”. 
ظهرت املس�توطنات األوىل للقوزاق أو املعتوقن 
األح�رار عىل حدود روس�يا يف القرن الرابع عرش 
املي�الدي. وكان معظ�م الق�وزاق م�ن الفالحن 
الذي�ن فروا م�ن ربقة أس�يادهم اإلقطاعين. يف 
بادئ األمر حاولت الحكومة الروسية أن تحارب 
القوزاق، لكنها فيما بعد كلفتهم رسميا بالخدمة 
العس�كرية ومنحته�م امتي�ازات كب�رية. كانت 
لديه�م تقاليدهم املميزة ومؤسس�اتهم اإلدارية 

الذاتية العامة. ويف مطلع القرن العرشين تواجد 
يف روس�يا اح�دى عرشة تش�كيالً من العس�اكر 
القوزاقية. وبعد ثورة البالش�فة تعرضت أصالة 
وتقاليد الق�وزاق للمالحقة وتع�رض الكثريون 
منه�م للتنكي�ل. أما الق�رار الجديد فقد س�مح 

باستئناف التقاليد القوزاقية.
1992: اكتشاف موقع سان ناي-ماروياما.

اكتش�اف موقع س�ان ناي-ماروياما األثري، يف 
محافظة أوموري باليابان، الذي يعود إىل 3900 
ق.م. ويميز انتقال حضارة جومون من الرتحال 
إىل االستقرار وسكنى الحفر وتخزين الحبوب يف 
حفر تخزين. ثم يف عام 2900 ق.م. بدأوا يف بناء 
منش�آت فوق سطح األرض. أحد أشهر منشآت 
املوقع هو منشأ ذو ستة أعمدة متعدد الطوابق، 
يع�ود إىل عام 2600 ق.م. املوقع هجره س�كانه 

حوايل عام 2300 ق.م.
1994 - املذنب ش�وميكر-لڤي 9 يرتطم بكوكب 
املشرتى. االرتطام استمر حتى 22 يوليو. وكانت 
أول م�رة يتم رصد اصطدام جرمن يف املجموعة 

الشمسية والتسجيل املبارش آلثار االرتطام.
1999 - تحط�م طائ�رة صغ�رية بقي�ادة جون 
كن�دي، األصغر وم�رصع زوجت�ه وأختها كذلك 

جراء الحادث.
2004 - مقت�ل 90 طف�ال إث�ر حري�ق ش�ب يف 

مدرسة ابتدائية جنوب الهند.

يحك�ى أن يف ليل�ة من الليايل رأت امرأة خالل نومه�ا ان رجالً من اقاربها قد 
لدغت�ه افعى س�امة فقتلته ومات عىل الفور، وقد اخافته�ا وافزعتها كثرياً 
ه�ذه الرؤية، وقررت أن تحذر ه�ذا الرجل من االمر، وبالفعل يف صباح اليوم 
التايل ارسعت املرأة اىل منزل الرجل وقّصت عليه رؤيتها بالكامل ورشحت له 
مخاوفها وحذرته ان ينتبه ملا يدور حوله ويأخذ حذره، فش�كر الرجل املرأة 
وبع�د أن خرج�ت من عنده اخذ يفكر يف االمر حتى قرر أن ينذر عىل نفس�ه 
ذبح كبش�ن كبريين من الضأن لوجه الله تعاىل عىس أن ينقذه الله سبحانه 

وتعاىل من هذا الرش الذي قد يأتيه ويحيط به، وهكذا فعل .
ويف مس�اء ه�ذا اليوم قام الرجل بذبح كبش�ن كبريين م�ن الضأن كما نذر 
ودعا جميع اقاربه وجريانه والفقراء واملحتاجن من بلدته وقدم لهم عشاًء 
دس�ماً ووزع باقي اللحم عىل الفقراء واملحتاجن حتى لم يبق منه إال ساقاً 
واحدة، وكان هذا الرجل لم يقرب الطعام ولم يذق طعم لحم الكبشن الذين 
ذبحهما، بس�بب الخوف والقلق الذي كان يمأل نفس�ه، فقد كان يبتس�م يف 
وج�وه الحارضين ألنهم ضيوف لديه�م ولكن الخوف والفزع كان يمأل قلبه 
م�ن املجهول .يف نهاية اليوم عندما ش�عر الرجل بالجوع لف الرجل الس�اق 
الباقية يف رغيف من الخبز ورفعها نحو فمه ليأكل منها إال انه تذكر س�يدة 
عجوز م�ن جريانه لم تتمكن من الحضور اىل منزله مع الحارضين بس�بب 
ضعفها وكربها يف الس�ن، فالم نفس�ها عىل انه نس�يها وقال : كيف نسيت 
هذه العجوز املس�كينة، س�وف تكون هذه الس�اق من نصيبها، وعىل الفور 
ارسع اليها وقدم لها الس�اق بنفس�ه واعتذر لها ألنه لم يبق عنده يشء من 
اللحم س�وى ه�ذه القطعة .فرحت العج�وز كثرياً واكلت م�ن اللحم ورمت 
عظمة الس�اق، ويف ساعات الليل املتأخرة جاءت حية تدب عىل رائحة اللحم 
والزف�ر، واخذت تأكل م�ا تبقى من الدهن وبقايا اللح�م املوجودة عىل هذه 
العظمة، فدخل عظم الس�اق يف حلقها ولم تتمكن الحية من التخلص منه، 
فأخ�ذت ترفع رأس�ها وتخبط العظم�ة عىل األرض وتجّر نفس�ها إىل الوراء 
وتزحف محاولة تخليص نفس�ها ولكنه�ا عجزت تماماً عن ذلك، ويف صباح 
اليوم التايل س�مع ابناء الرجل املذكور حرك�ة وراء منزلهم فأخربوا والدهم 
باالم�ر، وعندم�ا خرج ليعرف ماذا يح�دث وجد الحية عىل ه�ذه الحال وقد 
ها وأوصلها زحفها إىل بيته ، فقتلها وحمد الله  التصقت عظمة الساق يف فكِّ
عىل خالصه ونجاته منها ثم قّص عىل الناس هذه الحادثة وانترش خربها يف 

كل مكان واصبحوا يرددون املثل القائل : كثرة اللَُّقم تطرد النَِّقم .

كثرة الُلَّقم تطرد النَِّقم
مثلقـــــــصة 

إذا كان يبدأ بالحرف: 
ا :حرف العقل، أحيان�ا مبارش إىل درجة 
الرشاس�ة والعدواني�ة يف إثب�ات وجه�ة 
نظ�ره، لكنه قائد ويريد إثبات وجوده يف 
العالم كل�ه، يملك أفكارا جيدة وطموحا 
عالي�ا وحماس�ا. يحب العم�ل والحركة 

ويكره الهدوء والجلوس. 
ب: ح�رف العاطف�ة. انطوائ�ي، خجول 
وحس�اس. يحب الجمال والف�ن ولكنه 
يحتاج إىل تش�جيع، وحن يكون األول يف 

االس�م فإن صاحبه يحب التعاون. 
ت: يعرّب عن ذاته بشكل جيد، ويحب لفت 
االنتب�اه كما يمن�ح اآلخري�ن اهتمامه، 
لكن�ه متوت�ر وغري مس�تقر يحت�اج إىل 
الح�ب. حن يك�ون أول حرف يف االس�م 

فإن صاحبه يميل إىل اإلبداع. 
ث: ح�رف عميل وبن�اء. صاحبه يعم�ل 
ب�دأب لتحقيق ما يري�د، لكن تفكريه قد 

يكون حازما إىل درج�ة التعقيد. 
ج: ح�رف يش�جع التكي�ف، ولكن�ه غري 
مرت�اح ويش�عر بتوت�ر يف حال�ة الح�ب 
والس�فر. لديه قدرة عىل التواص��ل م�ع 
من حوله. إذا ظه�ر كحرف أول يف االس�م 
ك��ان صاحبه يحب التواصل. أما إذا كان 
أول ح�رف متحرك يف االس��م ف�إن ردود 
أفع��ال ص�احب�ه تك�ون رسيع�ة، كما 

يكون ملوال برسعة. 
يش��عر  وال  مس�تقر،  غ�ري  ح�رف  ح: 
صاحب�ه باألم�ان، وإن ب�دا عك�س ذلك 
لآلخري�ن. كما ان�ه حرف مب�دع ويحب 

الصداقة وإن …
لآلخري�ن. كما ان�ه حرف مب�دع ويحب 
الصداق�ة وإن لم يك�ن عمليا. هو حرف 
فني�ة  توجه�ات  ول�ه  مس�ؤولية  كل�ه 
واضح�ة. إذا ظ�ه�ر يف أول االس�م فان 

صاحبه يميل إىل الصداقة واملرح. 
س: يملك قدرة عجيبة عىل االنسحابالتام 
رغ�م قدرته ع�ىل التواصل مع اآلخرين. 
بداخل�ه إبداع ولكن�ه قد يفش�ل أحيانا 
بج�د  يعم�ل  الس�طح.  إىل  إخراج�ه  يف 
واجته�اد عندما يؤمن بال�يشء، ويركز 
ع�ىل الجوان�ب الروحاني�ة. إذا ظه�ر يف 
أول االس�م كان صاحبه من النوع الذي 

يعتمد عىل ذاته. 
ش: ح�رف مادي بش�كل واضح، إىل حد 
طرق�ا  يس�تخدم  أحيان�ا.  املكيافيلي�ة 
مدروس�ة لضبط أم�وره املالية، ويتمتع 
بق�در م�ن االس�تقالل الذاتي رغ�م انه 
اجتماعي وناج�ح ويمتلك ق�درة تكيف 

مع كل التغريات. 
ص: عاطفي ومس�تقل واثق من نفسه. 
يك�ره التدخ�الت، ويبال�غ يف املث�الي�ة، 
إذ لدي�ه ح�س رومان�ي كب�ري. حي�ن 
يظهر كحرف أول يف االس��م فإنه يكون 
حساس�ا ومثالي�ا، وح�ن يظه�ر كأول 
ح�رف متحرك يف االس�م، تكون مع�ظم 

ردود أفعاله عاطفية، وغري عملية. 
ع: ح�رف يف منته�ى العملي�ة والجدية، 

لكنه ب�ن الحن واآلخر يبحث عن الحب 
واإلثارة. هو ايضا مزاجي، لكن مزاجيته 
مدروس�ة، فه�و يح�اول ق�در اإلمكان 
تجنب الخس�ارة، كما ان�ه محافظ وله 
ق�درة عالية عىل الرتكيز. إذا ظهر يف أول 
االس�م فإن صاحبه يتمتع باالس�تقامة 

واألخالق. 
غ: يق�در متعة الحياة، فهو يرى أن لكل 
مرحلة متعتها. أيضا حس�اس وغريزي 
واجتماع�ي للغاية، لكنه قد يبالغ يف هذا 
األمر فتصبح حياته مليئة بالناس. ينفذ 

ما يطلب من�ه، لكن�ه يك�رر أخط�اءه.
ف: ب�ه قدر م�ن الرتكيز واإلبه�ار، قادر 
عىل إبراز نفس�ه ولف�ت انتباه اآلخرين، 
وه�و رسيع التغ�ري وقادر ع�ىل التكيف 
م�ع أي ظرف صعب. يجمع بن العملية 

والعاطفية املثالية. 
ق: ذك�ي ج�دا، يفك�ر بعمق ب�كل أمور 
الحي�اة، كم�ا ان�ه ح�رف ب�ه ق�در من 
املفاجآت التي تحصل بن الحن واآلخ�ر 
ومن دون س��ابق إنذار. أيضا يش��جع 
عل�ى اإليمان بالغيبيات، ال يمنع س�ماع 
الرأي.. لكن�ه ينزعج حن يصل األمر إىل 

حد التدخل الفج. 
إذا ظهر كأول حرف يف االس�م كان مياال 

للمعرفة والثقافة ال�ذاتية. 
ك: لصاحب�ه ط�رق عدي�دة للتكيف مع 
الحياة، يؤمن بال�قوة والق�درة البدن�ية 
كأس�اس ف�ي الح�ياة. جيد ف�ي مجال 
الكث�ري م�ن  يرتك�ب  الح�رة،  األعم�ال 

األخطاء، لكنها ليست مدم�رة.
ل: ح�رف ق�وي وب�ه ق�در كب�ري م�ن 
اإلنس�انية، واالس�تقالل الذات�ي. فه�و 
مزيج من املادية واملثالية، يتمتع بنزعة 

كب�رية ملس�اعدة اآلخرين. 
م: يعاي�ش رصاع النجاح والفش�ل ف�ي 
حياته، ويف حاجة ماسة للدفاع والتأييد. 
أيضا حرف يش�جع الطموح يف صاحبه 
ويف اآلخرين، لكنه ال يشعر دائما باألمان. 
يمل�ك روحا قيادية، ولكنه ال يجيد دائما 

لعب دور القائد. 
ن: يكون صاحبه شهيد العمل والعاطفة، 
كل�ه محب�ة، لكنه حرف عصب�ي متوتر 
ويش�عر بتع�ب ف�ي أج�واء امل�نافسة. 
يف�ضل أن ي�لع�ب دور ال�تابع وامل�نّفذ 
ولي��س القائ�د أو صاحب الق�رار، لكن 
لدي��ه ق�درة ع�ىل توص�ي�ل املع�لومة. 
ه�و دائ�ما يف عط�ش للع�اطفة واملحبة 

العامة ف�ي الحياة. 
ه��: ح�رف مس�رتخ اجتماعي�ا ويحب 
الناس، يعرب ع�ن نفس�ه بس�هولة وهو 
مت�وازن ولدي�ه عالق�ات ج�ي�دة م�ع 
اآلخرين وان كان ب�ه قدر من الالمباالة، 
هو س�عيد ولك�نه ال يكون صاحب قرار 

دائم�ا. 
د: لدي�ه ق�درة هائل�ة عل��ى التخطيط 
وال�وصول إىل أهدافه. ورغم انه م�توتر 
وعصب�ي إال انه ايضا ق��وي إل�ى ح�د 
الق�س�وة ح��ن ي�ري�د الوص��ول إىل 

هدفه. 
و: إنس�ان به طبع امل�وج: متقلب. لديه 
قدرة تواص��ل جيدة، وقدرة عىل التمتع 
ب�كل يشء يف الحي�اة، كما ان�ه محبوب، 
ومن الصعب الس�يطرة عليه، يبحث عن 

متعة وتغيري دائم يف الحياة. 
ي: حرف قوي قلما يوجد كحرف أول يف 
االس��م. يع�رب عن التض�حية من أج�ل 
الح�ق، لكن�ه كذلك مث�ري وان كان يبدو 
هادئ�ا، يف حاجة إىل االس�تقرار النفي 

واالجتماعي. 
ط: يواج�ه صاحب�ه مواجه�ات كب�رية 
يف الحي�اة. لكن�ه ح�رف ب�ه ق�در م�ن 
الروحانية ايضا. جيد يف أي عمل يتطلب 
ذكاء واست�خدام الع�قل، يم�لك حاسة 
سادسة وقدرات روحانية عالية ولك�نه 

مرتدد يف اتخاذ القرارات.
خ: ح�رف جمي�ل وش�خصه رائ�ع، يدل 
عىل الح�ب والرفاهية، يؤم�ن برورة 
االس�تقرار العائ�يل وهو حرف يكس�ب 

ماديا بشكل جيد.

اختبارات شخصية

طبيعة شخصيتك من حرف امسك

رأيس
Cable أصل كلمة o 1رضس

كلم�ة   Vezier o كلم�ة  2أص�ل 
انجليزية بمعنى ملاذا

3أصل كلمة Corner o كان السبب 
يف التمك�ن من إنجاز فكرة املحرك 

البخاري
Coffee 4أصل كلمة

5أصل كلم�ة Candle o ثلثا كلمة 
صام

6أبو زوجتي )معكوس�ة( o مذكر 
مرأة

 o 7بالعامية بمعنى صه أو اسكت
مقابل مادي لعمل ما

Maga- أصل كلم�ة o 8للتعري�ف
zine o عملية صناعة النقود

9أرواء الزرع o يتعاىل عن الصغائر 
o رمز الكربيت يف الكيمياء

 o 10عك�س ذك�ورة )معكوس�ة 
أصل كلمة Syrup )معكوسة

أفقي
1مكان البيع والرشاء o – أصل 

Guitar كلمة
Leo أصل كلمة o 2يشء قليل

3يصيح عليه طالبا إياه
4أصل كلم�ة Jar o أصل كلمة 

Jasmin
5م�ا يكتب ب�ه o ثالثة حروف 

من خسارة
6مسد وملس الثوب o اسم علم 

بمعنى الشخص الالمتهاون
7ينفخ بالهواء وذو ألوان o من 

الجهات األربع
8أص�ل كلم�ة Loafa o صف�ة 
يستس�يغه  ال  ال�ذي  الطع�م 

البعض
9ح�زم ووض�ع يف قطع�ة من 
Sugar أصل كلمة – o القماش

 Chemistry o 10أص�ل كلم�ة
خروف كبري ضخم
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العراق واملعضالت املزمنة

أن نش�ر اىل مش�كلة تواجهنا بطريقة موضوعية، فهذا يعني 
اننا أمام موضوع ال عالقة له باألشخاص، وأن نكيل االتهامات 
لش�خص ما فه�ذا يعني ان أصابعنا تش�ر اىل الش�خص دون 
املوض�وع، وألن أزم�ة الكهرب�اء دخلت اىل كل البي�وت، وعانى 
من آثارها الس�لبية الجميع، فالبد م�ن الحديث عنها بطريقة 
موضوعية بعيدة عن االتهامات الشخصية، كونها تهم الجميع، 

وعالجها يقع عىل عاتق الجميع .
 لقد كتبنا كثرا عن رضورة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية، 
وعىل رضورة قيام املواطن بدوره املطلوب يف الحفاظ عىل هذه 
الطاق�ة التي اصبحت رشيان الحياة وديمومتها وتطورها، ويف 
كل م�رّة نضع اللوم عىل املواطن، ونحث�ه عىل املزيد من الصرب 
والرتشيد لعلنا نصل يف نهاية املشوار اىل نتائج طيبة نسعد من 
خالله�ا بنعمة التي�ار الكهربائي وهو يحل علين�ا واقفا معاىف 

ليمنحنا الراحة واالمان واالستقرار .
لقد تحول االنقطاع املستمر للتيار الكهربائي اىل أزمة حقيقية 
دخلت اىل صاالت االزمات املزمنة، وبدأ الشعب يعاني من آثارها 
ونتائجه�ا، وهي بذلك تحت�اج اىل وقفة جادة وموقف ال ينتهج 
سياس�ة التربي�ر بعد كل الس�نوات العج�اف الت�ي عانينا من 
مرارتها، وما زالت عالقة كاألش�واك يف رؤوس�نا ونحن نرصخ 

من آثارها السيئة .
إن م�ا زاد الفجيع�ة عمق�ا واتس�اعا ان ازم�ة انقط�اع التيار 
الكهربائ�ي اصطفت م�ع ازمة ش�ح املياه يف بع�ض املناطق، 
وعلين�ا ان نتصور حجم العذاب الذي يعيش�ه الناس من جرّاء 
تالح�م األزمتي معا. كما ان اش�تداد األزمتينْ معا مع اش�تداد 
حرارة الصيف ويف ش�هر تموز جعلنا يف موقف ال نحس�د عليه، 
وجعَل املوقف يتصاعد بكل ثقله يف نفوس االطفال والش�يوخ، 
ول�م يكن امامنا غ�ر الترضع اىل الله بأن يم�ن علينا برحمته 
الواس�عة، ويس�دد خطان�ا ع�ىل طري�ق الخالص م�ن جميع 
االزم�ات الت�ي نعاني منه�ا، ويأخ�ذ بأيدينا نحو حي�اة االمن 

والنور واالستقرار .
اله�روب من مواجه�ة االزمة يجعلها تك�رب وتتمدد حتى تصل 
اىل فراش الرضيع ووس�ادة الشيخ املحترض، وتدخل يف دياجر 
مظلم�ة تبعث الريبة والخوف ل�دى كل رشائح املجتمع، وألننا 
لس�نا من املتصيدين يف املياه العكرة، وقلوبنا س�ليمة ال تعرف 
الهم�ز واللمز والغمز، نتوجه اىل حكومتن�ا املوقرة لنقول لها : 
لقد اس�تفحلت ازمة الكهرباء وتضخمت ازمة املياه، والبد من 
، والبد من مواجهة ش�جاعة مس�ؤولة  ع�الج لهات�ينْ االزمتينْ

للتخلص من آثارهما لكي نؤدي لكم تحية الشكر والعرفان .

ي�ا حكومتن�ا املوقرة، تق�رت أصابعنا من كث�رة الكتابة عن 
أزماتن�ا املزمن�ة، وبّحت أصواتن�ا من املطالبة بإيج�اد الحلول 
املناس�بة، وتصدعت رؤوس�نا من الخطابات الفارغة الجوفاء 

التي تحثنا عىل التمسك بالصرب  .
لم يبق لدينا غر عبارة واحدة: ال حول وال قوة إال بالله .

اىل اللقاء...

ن�رت الفنانة، نرسين طاف�ش، صورة لها من 
خالل حس�ابها الش�خيص عىل موقع التواصل 

االجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام«.
وعلق�ت نرسي�ن طافش ع�ىل الص�ورة قائلة: 
“الحي�اة ال تق�اس بع�دد االيام والس�ني .. بل 

بمقدار جعلها حياة طيبة “.
وتق�وم الفنانة نرسين طاف�ش حاليا بالتحضر 
ملسلس�لها الجديد ال�ذي تش�ارك يف بطولته أمام 
الفن�ان ماج�د امل�رصي وه�و بعن�وان “الوج�ه 
اآلخر”، حي�ث من املقرر الب�دء يف تصويره خالل 

األيام القليلة املقبلة تمهيدا لعرضه خارج املوسم 
الرمضاني. وكان�ت نرسين تنتظر فتح الخطوط 
الجوي�ة من أجل الحضور إىل م�رص للبدء بتنفيذ 
العم�ل ال�ذي يعد البطول�ة الثانية للفن�ان ماجد 

املرصي بعد مسلسل “بحر”.

تسعى رشكة تكنولوجيا مقرها 
أريزون�ا للحص�ول ع�ىل املي�اه 
يف منطق�ة الصح�راء العربي�ة 
عن طريق انت�زاع الرطوبة من 
اله�واء، بدالً من حف�ر اآلبار أو 

تحلية مياه البحر.
وتع�د ه�ذه العملية ه�ي األوىل 
م�ن نوعها يف العالم، ويمكن أن 
تق�دم انموذًجا لل�دول األخرى 
القاحل�ة إلنت�اج مي�اه الرب 
بطريق�ة أكث�ر اس�تدامة، كما 
امل�روع  يف  التوس�ع  يمك�ن 

ليستخدم يف الزراعة.
»زي�رو  رشك�ة  وستس�تخدم 
م�اس وت�ر« الطاق�ة املتجددة 
بدالً من الوقود األحفوري الذي 
يستخدم يف تش�غيل العديد من 
منشآت تحلية املياه يف اإلمارات 

العربية املتحدة. 
وقال، س�ميع الله خ�ان، املدير 
اإلماراتية   IBV الع�ام لرك�ة 
التي ستشرتي املياه من الركة 
تعم�ل  التعبئ�ة  »محط�ة  إن 

بالطاقة الشمسية، والزجاجات 
التي ستس�تخدم قابل�ة إلعادة 
مس�تدامة  واألغطية  التدوي�ر، 

وستصنع من الخيزران«.
وبحسب بلومبرغ، لن تتنافس 
ه�ذه التقني�ة معالج�ات املياه 
قري�ب،  وق�ت  أي  يف  الس�ائبة 
البداي�ة  وس�تكون الرك�ة يف 
ق�ادًرة فقط عىل إنتاج ما يصل 
إىل 2.3 مليون لرت س�نوًيا، ألنها 
ال ت�زال أكثر تكلف�ة بكثر من 

تحلية مياه البحر.
وأك�د خان أن »مي�اه ماس وتر 
س�تكون يف نفس فئة العالمات 
الراقي�ة  املس�توردة  التجاري�ة 
مث�ل Evian و Fiji، والتي تباع 
اإلماراتي�ة  الس�وق  يف  محلي�ا 
مقابل ح�وايل 10 دراهم )2.72 
إنش�اء  ويت�م  لل�رت،  دوالران( 
املصن�ع يف منطق�ة لهباب عىل 
بع�د 20 كيل�و م�رتا م�ن دبي، 
وهي مركز لرتبية اإلبل ورحالت 

السفاري الصحراوية«.

جدي�دا  نوع�ا  العلم�اء  اكتش�ف 
م�ن أس�ماك القرش يف أس�رتاليا، 
يس�تخدم زعانف�ه »للميش« عىل 

أرض البحر للصيد بمهارة
وتتجول أس�ماك القرش يف أعماق 
قاع البح�ر، يف املياه قبالة ش�مال 
أسرتاليا، ما يسهل عليها اصطياد 

فريستها.
الس�باحة، تس�اعدها  وبدال م�ن 
التقنية الجديدة عىل الصيد، والتي 

تنقلها إىل ذريتها منذ الوالدة.
وكان الخرباء عىل دراية ب�«ميش« 
الس�نوات  يف  الق�رش  أس�ماك 
األخ�رة، ويقول�ون إن الحيوانات 
املفرتس�ة تتمتع بمزايا كبرة من 
خ�الل قدرتها ع�ىل التحرك يف قاع 

البحر بدال من السباحة.
ه�ذه الطريق�ة تس�اعد أس�ماك 
الق�رش ع�ىل البحث عن فريس�ة 
األرض. وأوض�ح، م�ارك إردمان، 
»ب�دال  الدراس�ة:  مؤلف�ي  أح�د 
م�ن الس�باحة حولها، ف�إن هذه 
الق�روش الصغ�رة التي تعيش يف 

القاع تميش يف الواقع باس�تخدام 
زعانفه�ا الصدري�ة والحوضي�ة، 
عليه�ا  الس�هل  م�ن  يجع�ل  م�ا 
إدخ�ال رؤوس�ها تحت الش�عاب 
املرجاني�ة والصخور، حيث تبحث 
عن األس�ماك الصغ�رة والقواقع 

والقريات اللتهامها.
وأضاف: »وجدنا أن معظم أسماك 
القرش التي تميش تقيض حياتها 
بأكملها ع�ىل الش�عاب املرجانية 
ال  فيه�ا،  تفق�س  الت�ي  نفس�ها 
تتحرك أب�دا أكثر م�ن ميل خارج 

هذا النطاق.
وتابع: »إن الطريقة الوحيدة التي 
يمكنه�ا م�ن خاللها عب�ور املياه 
العميقة أو التحرك ملس�افة كبرة 
س�تكون ع�ىل ش�عاب مرجاني�ة 
تتح�رك بس�بب تح�ول الصفائح 

التكتونية«.
وواصل قائال »إن أس�ماك القرش 
تعلمت للت�و التقنية وتمررها بي 
مجموعاته�ا م�ع ق�درة صغارها 

عىل امليش منذ الوالدة«.

اآلالف م�ن مس�تخدمي  أف�اد 
تطبي�ق »وات�س آب« بتعرضه 
ج�رى  حي�ث  عامل�ي،  لعط�ل 
التبليغ ع�ن االنقطاع يف أوروبا 
وأس�رتاليا، والوالي�ات املتحدة، 

والهند، وأمريكا الجنوبية.
وقال مس�تخدمو التطبيق عىل 
الهوات�ف وأجه�زة الكمبيوت�ر 

إنه�م ل�م يتمكنوا من إرس�ال 
م�ن  الرغ�م  ع�ىل  رس�ائل 

محاوالتهم املتكررة.
 Whatsappdown وتصدر وسم
موقع »توي�رت« بأكثر من 321 

ألف تغريدة.
يذكر أن التطبيق تعرض لعطل 

مشابه يف الشهر املنرصم.

شركة أمريكية تحول هواء الصحراء 
إلى ماء

اكتشاف نوع جديد من أسماك 
القرش »يمشي«

تطبيق »واتسآب« يتعرض لعطل 
عالمي

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

أيام قليلة وينطلق الفيلم الوثائقي »الرواية 
كاملة« الذي ينتظره الجمهور بش�غف عرب 
شاشة شاهد اإللكرتونية ملعرفة التفاصيل 
الكامل�ة لح�ادث قتل محمد امل�وىس داخل 
في�ال نان�ي عجرم ع�ىل يد زوجه�ا فادي 
املنص�ة  شاش�ة  ق�ررت  حي�ث  الهاش�م، 
ع�رض الفيلم ي�وم 17 يوليو الح�ايل. عىل 
مدار س�اعة ونصف، تدور مش�اهد الفيلم 
الوثائقي »الرواية الكاملة«، حيث ستظهر 
نان�ي عج�رم وزوجه�ا ف�ادي الهاش�م 
وبع�ض العامل�ي داخ�ل الفي�ال الخاص�ة 
بهم�ا لرواي�ة ما ح�دث ليلة الح�ادث، كما 
س�ُتعرض مش�اهد خاصة للمرة األوىل من 
داخل كامرات املراقبة يف املنزل، وسيتحدث 
فادي الهاشم عن تفاصيل كثرة لم ُتعرض 
عىل شاش�ة التلفزي�ون وس�ُتعرض للمرة 
األوىل ع�رب شاش�ة املنصة.والفيل�م ُص�ّور 
ملدة تصل إىل ش�هر ونصف الش�هر، وجرى 
التصوي�ر مع أهل القتي�ل محمد املوىس يف 
س�وريا لعدم إمكانية زيارتهم لبنان خالل 
الفرتة املاضية بسبب أزمة فروس كورونا.

ع�ىل صعيد آخر، قرر جمهور ناني عجرم 
ع�ودة إطالق املجل�ة اإللكرتوني�ة الخاصة 

به�ا، التي تحمل املزيد من األخبار واألرسار 
الحرصية بنجمتهم املفضلة، كما ستعرض 
املجلة رأي مش�اهر العالم بناني عجرم، 
باإلضاف�ة إىل رس�ائل ح�ب وتقدي�ر م�ن 
جمهوره�ا م�ن معظ�م دول العال�م. م�ن 
ناحي�ة أخرى، ناني عجرم التي أوش�كت 

عىل إنهاء تس�جيل ألبومها الغنائي الجديد 
ناني 10 ، وتستعد لطرح مفاجأة غنائية 
جدي�دة لجمهورها يف عي�د األضحى، حيث 
م�ن املنتظر طرح كليبها الجديد يف أول أيام 
عي�د األضحى املقبل، بع�د أن قررت تأجيل 

ألبومها حتى انتهاء أزمة فروس كورونا.

جنى روحانا في حفل 
مباشر بعد »يقبرني أنا«

أمحد اجلنديل

تغريدات

لطيفة التونسية

انا عارفة انه جنبك و سامعني بتكلم !! 
قول�ويل ذكرياتك�م عن اغني�ة  #انا_عارفة .. و 
عرفون�ي اكرت اغني�ة بتحبوها م�ن البوم #يف_
الكام_يوم_اليل_فات�وا .. و هس�معهالكم اليف 

قريب جداً 

اصالة

غمض أوي وخف ضغط األمنيات املؤملة
شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة

شغل أغاني الذكريات
استدعي مشهد من اليل فات قلب أحمر

أيام قليلة وينطلق »الرواية كاملة« لحادثة سرقة فيال 
نانسي عجرم

تعود الديف�ا، هيفاء وهب�ي، مجدداً لتت�وىّل قائمة 
ترن�د وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي، س�واء ع�رب 
تويرت أو مح�ّرك البحث غوغل. فم�ن جديد، ينجح 
جمهور هيفاء وهبي يف إيصال رسالة حب وتقدير 
لنجمته�م املفّضلة عرب دول العالم. يف مرص، تصّدر 
هاش�تاغ يحم�ل عن�وان »العدالة لهيف�اء وهبي« 
املرتب�ة األوىل عرب تويرت قبل س�اعات، منذ أن بدأت 
الترصيح�ات املتبادل�ة بي نجمته�م املفّضلة وبي 
مدير أعمالها الس�ابق محمد الوزيري عرب شاش�ة 
قن�اة ال�أم ب�ي يس، وذلك ضمن حلق�ات الربنامج 
التلفزيوني الش�هر »الحكاية« لعمرو أديب؛ حيث 
تحدث�ت هيف�اء عن واقع�ة النصب الت�ي تعرّضت 
لها من قبل الوزيري قبل فرتة واس�تغالله التوكيل 
الخاص بها للحصول عىل أموالها ومنزلها يف مرص، 
وطلبت م�ن القضاء املرصي الحص�ول عىل حقها 
مؤكدة أنها تثق بقراراته، لرد الوزيري بأنه زوجها 

من�ذ ع�ام 2017 ، ولم يك�ن مدير أعماله�ا، ونفى 
كل م�ا وّجهته له عرب الحلقة م�ن نصب واحتيال، 
فل�م تجد هيفاء أمامها س�وى ال�رد بأنه »كاذب«، 
والتزمت الصمت لحي إنهاء التحقيقات. وقد أطلق 
جمهور هيفاء عىل الفور هاشتاغ »العدالة لهيفاء 
وهبي«، طالبي بتحقيق العدالة لها وحصولها عىل 
مس�تحقاتها يف أقرب وقت. وقد نجح الهاش�تاغ يف 
تحقي�ق م�ا يزيد عن مليون منش�ور يف الس�اعات 
األوىل من إطالقه عرب تويرت، لتكون هيفاء صاحبة 
أع�ىل عدد منش�ورات بي النجوم العرب لهاش�تاغ 

يحمل اسمها باللغة العربية واإلنجليزية أيضاً.
م�ن ناحية أخ�رى، حددت الجهة املنتجة ملسلس�ل 
»إس�ود فاتح« يوم 17 يوليو الستئناف التصوير يف 
لبن�ان بعد توقف ما يقرب من 4 ش�هور منذ بداية 
أزمة فروس كورونا، وس�تبدأ أحداث الحلقة األوىل 
بعي�د مي�الد بطلة العم�ل هيفاء وهب�ي ومفاجأة 

ت هدية  زوجها لها ويجّس�ده معتصم النه�ار، بَيخنْ
لها، ولكنها تنتهي باكتش�اف خيانته لها مع أقرب 

صديقاتها.

إليسا تقتبس بوستر ألبومها الجديد 
من لوحة »االنعكاس المستحيل«  

نسرين طافش تبعث رسائل أمل للجمهور في حب الحياة 

هيفاء وهبي تواجه أزمتها متسلّحة بحب الجمهور

مطر ساخن

املرصية،  الفنان�ة  انضمت 
لفري�ق  اس�كندر،  الرا 

عمل »ك�رة والجن«، 
الفيلم الذي يخرجه 
الكب�ر  املخ�رج 
مروان حامد والذي 
ينتظ�ره جمهور 
واألدب  الس�ينما 

املع�ارص  امل�رصي 
بفارغ الصرب.

عن  مأخ�وذ  الفيل�م 
للروائي   ١٩١٩ رواي�ة 

م�راد،  أح�د  امل�رصي 
ويض�م باق�ة م�ن أمل�ع 
النجوم، منهم أحمد عز، 
كري�م عبد العزي�ز وهند 
ص�ربري، باإلضاف�ة إىل 

النج�وم  م�ن  باق�ة 
منه�م  الش�باب، 
عيل  املفت�ي،  هدى 

قاسم و أحمد مالك.
وت�دور أح�داث الفيل�م حول 

مرص خالل ثورة ١٩١٩.

الرا اسكندر تنضم إلى نجوم فيلم »كيرة والجن«

الفنانة  اعلن�ت 
 ، ني�ة للبنا ا

جن�ى 
روحانا، أّنها 
ستكون عىل 
موع�د م�ع 
ه�ا  ر جمهو
ضم�ن حف�ل 
م�ع  مب�ارش 
فرقتها املوس�يقية 
عرب حس�ابها الرس�مي 
عىل تيك توك، وذلك مس�اء اليوم الخميس 16 تموز يف 

تمام الساعة السابعة مساًء بتوقيت بروت. 
أعم�ال  إدارة  الحف�ل م�ن قب�ل رشك�ة  ُنّظ�م ه�ذا 
الفنان�ة«Music Is My Life«، بع�د أن أطلقت فيديو 
كلي�ب أغنيته�ا الصيفّي�ة »يقربني أنا« ال�ذي تخّطى 
عتبة املئة ألف مش�اهدة بعد أيام معدودة من إطالقه 

عىل يوتيوب. 
يذك�ر أّن جن�ى تتمّي�ز بأغانيه�ا وكليباته�ا الجريئة 
والش�عبية وه�ي تحاكي طب�ع بنات وش�باب جيلها 
بأغلب األحيان؛ فاألغنية هي أيضاً من كلماتها، ألحان 

.Aytekin Kurt جان صليبا وتوزيع

اخت�ارت الفنانة، إليس�ا، ص�ورة غريبة 
وغ�ر مألوفة، للرتوي�ج أللبومها املقبل، 
وقد أثارت جدالً واس�عاً ب�ي رواد مواقع 
أّن  إىل  الفت�ي  االجتماع�ي،  التواص�ل 
الفكرة مختلفة وجدي�دة، ولكن حقيقة 
األم�ر أن الفكرة ليس�ت مبتكرة. امللصق 
الدعائي لأللبوم مقتبس من لوحة ُتدعى 
»االنع�كاس املس�تحيل« للراس�م ريني�ه 
ماغريت، ويظهر فيها رجل يقف يف املرآة 
بينما يظهر يف املرآة صورة لظهره وليس 

لوجهه! يف لوحة »االنعكاس املستحيل«، 
نرى هذا الش�خص الواقف أمام املرآة، 
غر أن املرآة ال تعكس وجهه كما هو 
مألوف، ويتس�اءل فيها الرّس�ام عن 

حدود ما هو واقعي وغر واقعي.
ومن الواض�ح أن هذه اللوحة تحتمل 
أكثر من تفس�ر، رّبما كان ماغريت 
أن  بإمكانن�ا  كان  إذا  عّم�ا  يتس�اءل 

نعرف الش�خص ل�و رأينا وجه�ه أكثر 
مم�ا نعرف�ه عن�د رؤيت�ه م�ن الخل�ف، 
وربم�ا أراد أن ينقل لن�ا صورة من صور 
اإلحساس بضياع الهوّية وفقدان الذات.. 
وال ين�ى ماغري�ت، زي�ادة يف إده�اش 
الناظر وإرباكه، أن يرسم إىل جانب املرآة 

كتاًبا ألديبه املفّضل إدغار اآلن بو يحكي 
فيه عن رحل�ة خيالية. لكن املفارقة هنا 
أن انعكاس الكتاب جاء سليًما، يف إشارة، 
ربم�ا، إىل أن الهوية الحقيقية ال توجد إال 

يف الكتب.

بعد غياب دام تسع سنوات عن السينما، يعود الفنان املرصي، هاني 
س�المة، من خالل فيلم »تح�ت تهديد الس�الح«.. العمل من تأليف 

أيمن بهجت قمر واملخرج ماندو العدل ليبدأ تصوير العمل قريباً.
وكث�ف س�المة يف الس�نوات األخرة أعمال�ه الدرامي�ة بعيدا عن 
السينما، فظهر العام 2013 بمسلسل »الداعية« وظل مختفياً 
حتى العام 2016 حينما قدم مسلس�ل »نصيبي وقسمتك«، 
ومن�ذ الع�ام 2017 حاف�ظ الفن�ان املرصي ع�ىل وجوده 
بش�كل دائم يف املواس�م الرمضانية، فق�دم العام 2017 
مسلس�ل »طاقة نور«، ثم »فوق السحاب«، العام الذي 

يلي�ه، وأخ�راً »قم�ر ه�ادي« الع�ام 2019.
ونالت أعمال هاني س�المة السينمائية هجوماً شديداً 
بسبب جرأة مواضيعها وبعض مشاهدها، مثل »واحد 
صحي�ح«، »الريس عم�ر حرب«، »خيان�ة مروعة«، 
لكن�ه يف الس�نوات التالي�ة نج�ح يف جذب فئ�ة الجمهور 

املحافظ من خالل أعماله الدرامية.
أما املسلس�ل الجديد، فسيشارك س�المة البطولة كل من 
عم�رو عبد الجليل، غادة عادل، ياس�مي رئيس، وبيومي 

فؤاد.

هاني سالمة يعود 
»تحت تهديد السالح«


