
طهران/ متابعة الزوراء:
اعلن مساعد مدير مكتب الرئيس االيراني 
يف الش�ؤون االعالمي�ة ع�ي رض�ا معزي 
العراق�ي مصطف�ى  ال�وزراء  إن رئي�س 
الكاظمي سيصل اىل طهران اليوم الثالثاء 
عىل رأس وفد س�يايس - اقتصادي رفيع.

وأضاف عي رضا معزي، يف ترصيح امس 
االثن�ن، إّن وزير الطاق�ة رضا اردكانيان 
العراق�ي  ال�وزراء  رئي�س  سيس�تقبل 
مصطف�ى الكاظمي ل�دى وصوله مطار 
مهراب�اد ق�رب طهران.وتاب�ع: إنه عقب 
بحض�ور  الرس�مي  االس�تقبال  مراس�م 
الرئيس حسن روحاني ستبدأ املفاوضات 
بن الجانبن كما س�يلتقي رئيس الوزراء 

العراق�ي مصطف�ى الكاظم�ي الرئي�س 
روحاني ع�ىل انفراد.ولف�ت اىل انه عقب 
املفاوضات بن الجانبن االيراني والعراقي 
واالجتماع الخاص بن روحاني والكاظمي 
ستبدأ مفاوضات مشرتكة بحضور النائب 
االول للرئيس االيراني اسحاق جهانغريي 
ومصطف�ى الكاظمي.ون�وه اىل ان قائ�د 
الثورة سيستقبل الكاظمي كما سيلتقي 
رئيس مجلس الش�ورى االس�المي خالل 
زيارت�ه الرس�مية التي تس�تغرق يومن.

ويض�م الوف�د العراق�ي الضي�ف، خ�الل 
زيارته طه�ران، وزراء الخارجية والنفط 
والصح�ة  والدف�اع  واملالي�ة  والكهرب�اء 

ومستشار االمن القومي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
انطلق�ت، ام�س االثنن، جول�ة جديدة 
م�ن املباحث�ات ضم�ن أعم�ال املجلس 
التنسيقي العراقي السعودي، فيما وقع 
الوفد العراق�ي مجموعة من االتفاقيات 
ضم�ن املجل�س التنس�يقي.وذكر موفد 
وكال�ة االنب�اء العراقي�ة )واع(، ام�س 
االثنن: ان “الوفد العراقي وقع مجموعة 
من االتفاقيات واملذكرات ضمن املجلس 
املج�االت  يف  البلدي�ن  ب�ن  التنس�يقي 
والرياضي�ة  والتعليمي�ة  االس�تثمارية 
“انطلق  أنه  والطاقة وغريها”.واض�اف 
اليوم الثاني م�ن جولة املباحثات ضمن 

العراق�ي  التنس�يقي  املجل�س  اعم�ال 
الس�عودي املنعق�د يف الرياض”.واوضح 
أن” الجانب العراقي يرتأسه الدكتور عي 
عالوي ويرتأس الجانب الس�عودي وزير 
الطاق�ة االمري عبد العزيز بن س�لمان”.

من جان�ب اخر، ب�ن أن “األم�ن العام 
ملجل�س ال�وزراء، حمي�د الغ�زي، التقى 
األمن العام للمجلس التنسيقي العراقي 
الس�عودي، عبد الرحمن الحربي. يش�ار 
اىل أن زي�ارة رئي�س مجل�س ال�وزراء، 
مصطفى الكاظمي، اىل السعودية قد تم 
تأجيلها ألسباب تتعلق بالحالة الصحية 

للملك سلمان.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
داف�ع الرئيس األمريك�ي، دونالد ترامب، عن 
ترصيحات�ه الت�ي أّك�د فيه�ا أّن كوفيد19- 
“سيزول عاجالً أم آجال”، مؤكدا رفضه فكرة 
فرض وضع الكمامات عىل املستوى الوطني، 
فيما ي�زداد عدد اإلصاب�ات بفريوس كورونا 
املس�تجّد بش�كل كب�ري يف الوالي�ات املتحدة.
وق�ال ترام�ب ل�”فوك�س ني�وز صن�داي”: 
“يف النهاية س�أكون عىل ح�ّق. تعلمون قلُت 
س�يزول وأك�ّرر ذل�ك”. وأض�اف “س�يزول 
الفريوس وسأكون عىل حّق”.وأّكد ترامب أّن 
“العديد م�ن الحاالت الجديدة هي يف صفوف 
الشباب الذين س�يتعافون يف يوم”.وأضاف: 
“لديه�م نزلة ب�رد. الكثري من ه�ذه الحاالت 

يج�ب أال ُتحتس�ب كإصاب�ات”، يف محاولة 
منه لتربير الفارق الكبري مع حصيلة أوروبا.

وتابع، وفقا لسكاي نيوز عربية: “ال ُيجرون 
فحوصاً كثرية لكشف اإلصابة”.وفيما يتعلّق 
بنسبة الوفيات، أّكد ترامب أّن بالده “ُتسّجل 
أحد أدنى املستويات ورّبما األدنى يف العالم”، 
وهو م�ا يرفضه بعض الخرباء.وعّما إذا كان 
يفّكر يف فرض وضع الكمامة عىل املس�توى 
الوطني بعدما جعلت مدن وواليات هذا األمر 
إلزامّياً يف األماكن العامة، قال: “ال أرفض أن 
يكون للن�اس نوع من الحّرية. وال أوافق من 
يزعم�ون أّن كل يشء س�يختفي إذا وضعن�ا 
الكمامات”.ويرف�ض ترامب وضع الكمامة، 

ولم يظهر علناً بها سوى مرّة واحدة.

تونس/ متابعة الزوراء:
أك�د الرئي�س التون�ي، قيس س�عيد، أن 
تعطي�ل الربمل�ان أمر غري مقب�ول، مؤكدا 
أن�ه ل�ن يظ�ل مكت�وف األي�دي أم�ام ما 
تش�هده مؤسس�ات الدولة.وقال، يف بيان 
نقلته الرئاس�ة عىل “فيس�بوك”: “نعيش 
أخط�ر وأدق اللحظ�ات يف تاري�خ تونس، 
وع�ىل الجميع التحي بروح املس�ؤولية”.

كما أوضح، خ�الل لقاء جمعه مع رئيس 
الربمل�ان راش�د الغن�ويش ونائبي�ه بقرص 
قرطاج: أن وص�ول الرصاعات إىل مرحلة 
دس�تورية  مؤسس�ة  أش�غال  تعطي�ل 
وسيادية أصبح أمرا غري مقبول. مضيفا: 
أن الربملان من املؤسسات الدستورية التي 
يج�ب أن تعم�ل يف ظل الدس�تور، ويف ظل 
اح�رتام النظام الداخ�ي ويف ظل الترشيع 

الع�ام القائم يف البالد.كما ش�دد عىل: أنه 
لن يرتك الدولة بالش�كل الذي تس�ري عليه 
وس�يلجأ إىل تطبيق النص�وص القانونية 
املتاح�ة يف الدس�تور إذا تواصلت األوضاع 
عىل ما هي عليه. داعيا الجميع إىل رضورة 
التح�ي باملس�ؤولية وإيج�اد الحلول، ألن 
الدولة ف�وق كل اعتبار، ويج�ب أن تعمل 
مؤسساتها يف إطار القانون.هذا وتعطلت 

أش�غال الربملان التوني لألس�بوع الثاني 
ع�ىل التوايل، ع�ىل خلفية اعتص�ام ينفذه 
نواب الحزب الدستوري الحر بقيادة عبري 
م�ويس داخل مقر الربمل�ان للتنديد بتغّول 
اإلخ�وان ودعمهم ورعايته�م لإلرهابين، 
تس�ّبب يف حال�ة من الف�وىض واالحتقان 
بن النواب وأدى إىل ش�لل تام لكل أعماله.

يف ح�ن، صادقت لجن�ة النظ�ام الداخي 

بالربملان عىل منع النواب من اعتالء منصة 
الرئاسة.يشار إىل أن عددا من نواب الحزب 
الدس�توري الحر قطعوا، االثنن، جلسات 
الربمل�ان يف تون�س التي كان�ت مخصصة 
لإلع�الن عن إطالق مس�ار إع�داد وإنجاز 
االس�رتاتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة 
ومكافح�ة الفس�اد للخماس�ية القادمة 

2021/2025 باملبنى الفرعي للربملان.

بغداد/ الزوراء:
وافق وزير الرتبية، عي حميد مخلف، امس 
االثنن، عىل مقرتح لجنة الرتبية النيابية 
تأجي�ل امتحانات الس�ادس االعدادي اىل 
االول م�ن ايل�ول املقب�ل، فيم�ا تم رفض 
مقرتح اعتم�اد املع�دل الرتاكمي.وكانت 

صحيف�ة »الزوراء« ق�د نرشت يف عددها، 
امس االثن�ن، بأن لجنة الرتبي�ة النيابية 
ستستضيف وزير الرتبية ملناقشة مقرتح 
تأجي�ل امتحانات الس�ادس االعدادي اىل 
االول م�ن ايل�ول املقبل، وبح�ث امكانية 
اعتم�اد املع�دل الرتاكمي.وذك�رت وزارة 

الرتبي�ة، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: ان وزير الرتبية، عي حميد مخلف، 
لالمتحان�ات  الدائم�ة  اللجن�ة  ورئي�س 
العامة، حرضا جلسًة تشاورية ًمشرتكة 
بن وزارة الرتبية ولجنة الرتبية، وبحضور 
ع�دد من نواب بع�ض اللج�ان الربملانية، 

ترأسُه النائب األول لرئيس مجلس النواب 
حس�ن الكعبي، حيث تمخ�ض االجتماع 
ع�ن املوافق�ة ع�ىل تأجي�ل االمتحان�ات 
العامة ملرحلة الس�ادس االعدادي )بكافة 
فروعه(، اىل األول من ش�هر ايلول املقبل، 
وذل�ك لتجن�ب االرتفاع الح�اد يف درجات 

الحرارة  .وأكدت ال�وزارة، يف بيانها، عدم 
مرشوعي�ة املع�دل الرتاكمي النه يس�بب 
رضراً كب�رياً بمصلح�ة الطال�ب، متمنيًة 
بالوقت نفس�ه النجاح واملوفقية لطلبتنا 

األعزاء  .

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
االثنن، املوق�ف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل 2163 إصابة جديدة و88 حالة 

وفاة وشفاء 2308 حاالت، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
لالصابات حس�ب املناطق.وقالت الوزارة 
يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: إنه 
»ت�م فح�ص 16498 نموذج�ا يف جميع 

املختربات املختص�ة يف العراق ليوم امس؛ 
وبذل�ك يك�ون املجم�وع ال�كي للنماذج 
املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل املرض يف 
العراق 809522«، الفتة إىل إنها »سجلت 
2308 ح�االت ش�فاء يف الع�راق موزعة 

كاآلتي: بغ�داد/ الرصاف�ة 542، بغداد/ 
الك�رخ 310، مدينة الط�ب 125، النجف 
االرٔشف 126، الس�ليمانية 60، أربيل 63، 
دهوك 10، كرب�الء 86، كركوك 61، دياىل 
85، واس�ط 96، الب�رصة 109، ميس�ان 

64، بابل 87، الديوانية 119، ذي قار 50، 
االٔنبار 7، املثن�ى 140، نينوى 22، صالح 
»اإلصاب�ات  أن  146«.وأضاف�ت  الدي�ن 

الجديدة 2163 حالة.

الرتبية توافق على مقرتح تأجيل امتحانات السادس اإلعدادي إىل األول من أيلول املقبل

العراق يسجل تراجعا يف عدد الوفيات بكورونا وجمموع اإلصابات تتجاوز الـ 94 ألفا

تأكيدا ملا نشرته           أمس االثنني

بعد تسجيل 2163 إصابة جديدة و88 حالة وفاة

الزوراء / خاص:
ضمن املعالجات االقتصادية املقرتحة ملواجه�ة 
االزم�ة املالي�ة الراهنة، اك�دت لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار النيابي�ة ان دع�م م�رشوع قانون 
االص�الح االقتصادي مره�ون بتفعي�ل املبادرة 
الزراعية والصناعية.وقال عضو اللجنة، النائب 
عي الالم�ي ل�”ال�زوراء”: ان “لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار النيابي�ة قدمت، خ�الل اجتماعها 
األخ�ري م�ع رئي�س ال�وزراء، الئح�ة توصي�ات 
مهمة لدع�م عجلة االقتصاد الوطن�ي والتنمية 
االقتصادية، وتنظيم حركة املس�تثمرين واعادة 
جل�ب رؤوس األم�وال اىل الع�راق”. داعيا رئيس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي اىل اصالح املنظومة 
الزراعي�ة  املب�ادرة  تفعي�ل  ع�رب  االقتصادي�ة 

والصناعية.وأضاف ان “ تفعيل املبادرة الزراعية 
والصناعي�ة يتم من خالل رص�د مبالغ من قبل 
البنك املركزي، وتس�هيل اجراءات منح الس�لف 
والقروض اىل املستثمرين يف القطاعن الصناعي 
االس�تثمارية  املش�اريع  إلنج�از  والزراع�ي 
واس�تيعاب البطال�ة “. مبين�اً أن “ه�ذا اإلجراء 
يحتاج اىل مجموعة خطوات، منها اغالق الحدود 
لدع�م املنت�وج املح�ي الزراع�ي والصناع�ي”.
واوض�ح ان “هناك معامل ومصانع كثرية يجب 
اع�ادة النظر به�ا لدعم املس�تثمرين، وبدال من 
اس�ترياد املنتجات بملي�ارات ال�دوالرات، يكون 
الع�راق ُمصنعاً لها، وال تذهب العملة اىل الخارج 

وتكثر البطالة داخل البالد”.

 القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعل�ن مجلس الن�واب امل�رصي موافقته بإجم�اع اراء 
الن�واب الحارضي�ن عىل إرس�ال عن�ارص م�ن القوات 
املس�لحة املرصية يف مه�ام قتالية خارج ح�دود الدولة 
املرصية، للدف�اع عن األمن القومي امل�رصي يف االتجاه 
االس�رتاتيجي الغرب�ي ضد أعمال امليلش�يات اإلجرامية 
املس�لحة والعن�ارص اإلرهابية األجنبي�ة إىل حن انتهاء 
مهم�ة القوات.وبحس�ب بيان ملجلس الن�واب املرصي، 
“عقد املجلس جلس�ة رسية لنظر املوافقة عىل إرس�ال 
بعض عن�ارص من القوات املس�لحة املرصي�ة يف مهام 
قتالي�ة خ�ارج البالد”.وتاب�ع البي�ان أن ه�ذه “عم�اًل 
بحكم املادة 152 من الدس�تور واملادة 130 من الالئحة 
الداخلية للمجلس”.وأش�ار البي�ان إىل أن “الدكتور عي 
عبدالع�ال رئي�س املجل�س أعضاء املجل�س لالنعقاد يف 

جلسة رسية حرضها 510 من اعضاء املجلس، وذلك يف 
مس�اء اإلثنن 20 يوليو الج�اري، للنظر يف املوافقة عىل 
إرس�ال عنارص من الق�وات املس�لحة املرصية يف مهام 
قتالية خارج ح�دود الدولة املرصي�ة، للدفاع عن األمن 
القوم�ي املرصي يف االتج�اه االس�رتاتيجي الغربي ضد 
أعمال امليلشيات اإلجرامية املسلحة والعنارص اإلرهابية 
األجنبية إىل حن انتهاء مهم�ة القوات”.وأضاف البيان 
“حرض هذه الجلس�ة التاريخية وزير الشؤون املجالس 
النيابية املستش�ار عالء ف�ؤاد واللواء ممدوح ش�اهن 
مس�اعد وزي�ر الدفاع”. يأتي ذلك بع�د ان توقعت لجنة 
االقتصاد واالس�تثمار النيابية، مؤخرا، امكانية تجاوز 
االزم�ة املالية الراهنة باالعتم�اد عىل موارد غري نفطية 

لتعظيم ايرادات الخزينة العامة للدولة .

سائرون يكشف لـ          أبرز أهداف زيارات الكاظمي املرتقبة للسعودية وإيران والواليات املتحدة
العراق يسعى للعب دور الوسيط لتهدئة األوضاع يف املنطقة

الزوراء/ حسن فالح:
يس�عى الع�راق الن يلع�ب دورا وس�يطا 
لتهدئ�ة االوض�اع يف املنطق�ة م�ن خالل 
مصطف�ى  ال�وزراء،  رئي�س  زي�ارات 
الكاظمي، املرتقبة اىل كل من الس�عودية 
االمريكي�ة،  املتح�دة  والوالي�ات  واي�ران 
وفيم�ا كش�ف تحالف س�ائرون عن ابرز 
اه�داف زي�ارات الكاظم�ي املرتقب�ة اىل 
الرياض وطهران وواش�نطن، مس�تبعدا 
إبرام اتفاقيات اس�رتاتيجية ب�ن العراق 
وتلك الدول، رأى محلل سيايس ان العراق 
يس�عى الن يلع�ب دورا وس�يطا لتهدئ�ة 

االوضاع يف املنطقة.
وقال النائب عن تحالف سائرون، رياض 
ان  املس�عودي، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: 
الزيارات التي س�يجريها رئي�س الوزراء 
اىل كل م�ن الس�عودية واي�ران والواليات 
املتح�دة ه�ي امت�داد لحوادث سياس�ية 
س�ابقة، حي�ث أج�رى، رئي�س ال�وزراء 
الس�ابق عادل عبد امله�دي، وكذلك رئيس 
ال�وزراء االس�بق حيدر العب�ادي، زيارات 
اىل تل�ك ال�دول م�ن اج�ل بن�اء عالق�ات 
معها.واض�اف: ان املل�ف العراقي يرتبط 
ارتباطا مبارشا بأرب�ع دول هي الواليات 
املتحدة وايران وتركيا والس�عودية. الفتا 
اىل: ان تلك ال�دول االربع ال تمتلك عالقات 
ايجابي�ة فيما بينها، أي ان العراق يقع يف 
محيط دول توترة يف عالقاتها السياس�ية 
واالقتصادية.واش�ار اىل: ان تل�ك ال�دول 
تحت�اج اىل بن�اء عالق�ات ايجابي�ة م�ع 

العراق، خصوص�ا يف الجانب االقتصادي، 
الن حج�م التب�ادل التج�اري م�ع اي�ران 
وتركيا يقرتب من 22 مليار دوالر سنويا. 
مبين�ا: ان العراق يرغب بأن يمارس دورا 
محوري�ا، لكنه ال يس�تطيع وغري مؤهل 
سياسيا واقتصاديا وحتى امنيا.واوضح: 
ان اه�داف زيارات الكاظمي اىل تلك الدول 

تأت�ي لتخفيف الضغ�ط بالداخل، وكذلك 
لبن�اء عالق�ات متوازن�ة مع تل�ك الدول. 
الفت�ا اىل: ان العراق ال يس�تطيع ان يلعب 
دورا وسيطا يف املرحلة الراهنة الن قنوات 
االتص�ال بن تل�ك الدول موج�ودة، وهذا 
ما اك�ده الرئي�س االمريكي ب�أن بالده ال 
تحت�اج اىل أي وس�يط.وتابع: ان الخالف 

الس�عودي االيران�ي ه�و خ�الف عمي�ق 
وبملف�ات متع�ددة، منه�ا املل�ف اليمني 
وامللف الس�وري وملف الرتكي والعراقي. 
مش�ددا: عىل الع�راق ان ينطل�ق من بناء 
عالقات متوازنة مبنية عىل حسن الجوار 
واملصالح املشرتكة واملواثيق الدولية، عىل 
ان ال تك�ون من طرف واحد.ولفت اىل: ان 

الع�راق حاليا غري مؤه�ل لعقد اتفاقيات 
اس�رتاتيجية، حي�ث انه اب�رم مع الصن 
بروتوكوال وفشل به، وبالتايل العراق اآلن 
يحاول ان يخفف من ضغط الداخل ببناء 
عالقات خارجية، لذلك ال يستطيع العراق 
ابرام اتفاقي�ات اس�رتاتيجية الن غالبية 
دول العال�م ال تث�ق يف املوق�ف الس�يايس 
العراق�ي، وه�ي تكتف�ي ببن�اء عالقات 
ثنائي�ة مرحلية ترتبط بمس�توى كفاءة 
وقوة الحكومة العراقية.بدوره، اكد املحلل 
السيايس، عصام الفيي، ان العراق يسعى 
للعب دور الوس�يط بن ايران والسعودية 
لنزع فتيل االزمة باملنطقة.وقال الفيي، يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان ايران والس�عودية 
لديهم�ا الرغب�ة بمد ج�ر العالقة فيما 
بينهما، الس�يما بعد مبادرة باكس�تان يف 
اواخ�ر العام املايض، عندما س�عت ورأت 
ان هن�اك رغبة م�ن كال الطرفن للحوار.

واض�اف: ان الع�راق يف موضع�ه الح�ايل 
وطبيعة مقبولية الكاظمي من قبل اكثر 
من ط�رف، باالضاف�ة اىل الظ�روف التي 
يم�ر به�ا العالم س�واء جائح�ة كورونا 
او الوض�ع االقتص�ادي، يحت�م ع�ىل كل 
االطراف ان يجلس�وا عىل طاول�ة الحوار 
والتفاه�م يف ه�ذا االط�ار من اج�ل نزع 
فتي�ل ازم�ة يف الوق�ت املنطق�ة كله�ا ال 
تتحمل املزيد من االحتقانات واالتهامات، 
ومزيدا من الرصاعات مع بقاء االحتفاظ 
بخصوصي�ة كل دول�ة س�واء كان ع�ىل 

الوضع الجيوسيايس او  وضعها العام.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:

امس  العراق،  يف  األجنبية  العملة  أسواق  سجلت 

األمريكي  الدوالر  رصف  بسعر  ارتفاعاً  االثنن، 

مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع ورشاء 

كاآلتي:  الصريفة،  ومكاتب  رشكات  يف  الدوالر 

سعر البيع للدوالر الواحد 1242.5 دينار، أي 124 

للمائة دوالر. أما سعر الرشاء  ألفاً و250 ديناراً 

للدوالر 1232.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و250 دينارا 

للمائة دوالر.

الدوالر يسجل ارتفاعا 
يف األسواق احمللية

الكاظمي يصل اىل طهران اليوم يف 
زيارة رمسية

العراق والسعودية يوقعان جمموعة من 
االتفاقيات ضمن اجمللس التنسيقي

ترامب: الفريوس “سيزول عاجالً أم 
آجال” ولن أفرض الكمامة

االقتصاد النيابية: دعم مشروع قانون اإلصالح 
مرهون بتفعيل املبادرة الزراعية والصناعية

جملس النواب املصري يوافق على إرسال اجليش يف مهام 
قتالية خارج البالد

منتخبنا الوطين يواجه نظريه الرتكي يف افتتاح ملعب الشهداء الدولي 

االخريةاالمارات تدخل التاريخ بإطالق »مسبار االمل« الستكشاف املريخ

ص 6

 

الكاظمي من الطارمية: هناك من حياول إحياء 
الطائفية جمددا وسنتصدى هلذا األمر

أكد أن عالقات العراق والسعودية راسخة 

بغداد/ الزوراء:
اك�د رئيس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
ام�س  الكاظم�ي،  املس�لحة، مصطف�ى 
االثن�ن، ان هن�اك م�ن يح�اول ان يحيي 
الطائفية مجددا، متوع�دا بالتصدي لهذا 
االم�ر، فيما اوضح س�بب تأجي�ل زيارته 
اىل الس�عودية.وذكر بي�ان ملكت�ب رئيس 
ال�وزراء تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان 
القائ�د العام للقوات املس�لحة، مصطفى 
الكاظم�ي، وص�ل اىل قض�اء الطارمي�ة 
ش�مايل بغداد، وعقد اجتماع�ا بالقيادات 
الكاظم�ي،  القضاء.وق�ال  يف  األمني�ة 
بحس�ب البي�ان: ان الجهود الت�ي تبذلها 

قواتن�ا البطل�ة لتعّقب الخالي�ا اإلرهابية 
النائمة كبرية، ولن نسمح بوجود فتنة يف 
الطارمية أو يف أية منطقة بالعراق، فأبناء 
الطارمي�ة أبناؤنا، وقواتن�ا تعمل جاهدة 
لحمايتهم.واض�اف: ان محاولة النيل من 
قواتن�ا البطلة بالش�ائعات مرفوضة، وال 
نقب�ل بها. مبين�ا: ان هناك من يحاول أن 
يحيي الطائفية مجددا، وس�نتصدى لهذا 
األمر .وتابع: ان قواتنا التي سطرت أروع 
االنتصارات والبطوالت يف محاربة اإلرهاب 
هي محل فخر كل أبناء ش�عبنا، وتحافظ 

عىل أمن مواطنينا يف جميع املدن .

الرئيس التونسي: لن أبقى مكتوف األيدي أمام ما حيدث يف الربملان
أكد أن البالد تعيش أخطر وأدق اللحظات يف تأرخيها 

الرياض/ متابعة الزوراء:
العراقي،  الوزراء  رئيس  زيارة  أن  االثنن،  امس  السعودية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
عبد  بن  السعودي سلمان  امللك  لحن خروج  تأجلت  الرياض،  إىل  الكاظمي  مصطفى 
بيان  يف  فرحان،  بن  فيصل  السعودي،  الخارجية  وزير  املستشفى.وقال  من  العزيز 
توليه  بعد  دولة  كأول  زيارتها  العراقي  الوزراء  رئيس  اختيار  اململكة  »تقدر  رسمي: 
منصبه، واحتفاًء بهذه الزيارة البالغة األهمية ورغبة يف توفري كل سبل النجاح لها، 
آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا يف العراق، تأجيل الزيارة إىل ما بعد خروج 
خادم الحرمن الرشيفن من املستشفى«.هذا وقد أعلن الديوان امللكي، األحد، أن امللك 
إلجراء  بالرياض  التخصيص  فيصل«  امللك  »مستشفى  دخل  العزيز،  عبد  بن  سلمان 
بعض الفحوصات جراء وجود التهاب يف املرارة.وكان من املقرر أن يصل رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي إىل السعودية، امس االثنن، يف زيارة رسمية.

اخلارجية السعودية تعلن تأجيل 
زيارة الكاظمي إىل الرياض

خرجيو كلية العلوم يعتصمون امام وزارة الصحة للمطالبة بتنفيذ قانون التدرج الطيب

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   تفاصيل ص2   



الرتبية توافق على مقرتح تأجيل امتحانات السادس اإلعدادي 
إىل األول من أيلول املقبل

االقتصاد النيابية: دعم مشروع قانون اإلصالح مرهون بتفعيل املبادرة 
الزراعية والصناعية

العراق يسجل تراجعا يف عدد الوفيات بكورونا وجمموع اإلصابات تتجاوز الـ 94 ألفا

جملس النواب املصري يوافق على إرسال اجليش يف مهام قتالية خارج البالد

بغداد/ الزوراء:
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  بحث 
ال  خليفة  بن  خالد  القطري  نظريه  مع 
تطويرها،  وسبل  الثنائية  العالقات  ثاني، 
يف  املشرتك  التعاون  اهمية  اكدا  فيما 
رئيس  ابدى  كورونا،  جائحة  مكافحة 
لتقديم  بالده  استعداد  القطري  الوزراء 
قار  ذي  ملحافظتي  متنقلني  مستشفيني 

واالنبار.
تلقت  الوزراء  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
مجلس  رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
امس  تلقى  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
اإلثنني، اتصاالً هاتفياً من رئيس مجلس 
وزراء دولة قطر، الشيخ خالد بن خليفة 
بحث  االتصال  خالل  وجرى  ثاني،  آل 
الشقيقني،  البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
املجاالت،  مختلف  يف  تطويرها  وسبل 
والتعليم،  فضال  الرتبية  السيما يف مجايل 

من  عدد  يف  النظر  وجهات  تبادل  عن 
ذات  الراهنة  والدولية  اإلقليمية  القضايا 

االهتمام املشرتك.
واضاف: كما تناول االتصال بحث جائحة 
شلّت  تداعيات  من  خلّفته  وما  كورونا، 
واستعراض  بأرسه،  العالم  اقتصاديات 
وأهمية  مواجهتها،  يف  البلدين  جهود 
التنسيق املشرتك بينهما، من أجل التعاون 

يف مكافحة الجائحة.
استعداد  خليفة  بن  خالد  الشيخ  وأبدى 
الصحية  العراق  جهود  لدعم  قطر  دولة 
يف مكافحة خطر وباء كورونا، من خالل 
تقديم مستشفيني متنقلني ُيجّهز أحدهما 
ملحافظة ذي قار، واآلخر اىل قضاء الفلوجة 

بمحافظة األنبار.
قطر  لدولة  شكره  عن  الكاظمي  وأعرب 
حكومته  حرص  مؤكدا  وشعباً،  حكومة 
عىل توطيد العالقات األخوية بني البلدين.

بغداد/ الزوراء:
جاسم  الصحة،  وزارة  وكيل  أكد 
األدوية  أن جميع  االثنني،  امس  الفالحي، 
اإلصابة  حدة  من  للتخفيف  املستخدمة 
بفايروس كورونا، استخدمت سابقاً ضد 
عالجات  عن  الحديث  معترباً  فايروسات، 

لكورونا »طرحاً غري علمي«.
وقال الفالحي، يف حديث صحفي: إنه »ال 
كورونا  لفايروس  لقاح  أو  عالج  يوجد 
املستخدمة  األدوية  وجميع  اآلن،  حتى 
بكورونا  اإلصابة  حدة  من  للتخفيف  هي 

فايروسات«.  ضد  سابقاً  استخدمت 
أن »الحديث عن عالجات لكورونا  معترباً 

طرح غري علمي«.
قبل  من  محاوالت  »هناك  أن  وأضاف 
رشكات عاملية لتطوير أدوية تعمل سابقاً 
والتهابات  الطيور  انفلونزا  مكافحة  يف 
بعض  اجراء  وتم  الفايرويس،  الكبد 
التطويرات عليها«. متابعاً: »هناك تقارير 
الحاالت  بعض  يف  تحسن  إىل  تشري  طبية 
عدد  من  وقللت  استعمالها  عند  الشديدة 

الوفيات«.

بغداد/ الزوراء:
اكدت وزارة الخارجية تلقي العراق دعماً من بعض الدول االوربية لرفع اسمه من قائمة 
الدول عالية املخاطر يف مجال غسل األموال.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، احمد 
رسائل  اوصلت  االوربي  االتحاد  لدى  العراق  »بعثة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  الصحاف، 
عديدة من خالل القنوات الدبلوماسية اىل املفوضية االوروبية، بصفتها الجهة التي تدير 
ومكافحة  االموال  غسل  مكافحة  مجايل  يف  الدول  اجراءات  لتقييم  التنفيذية  االجراءات 
تمويل االرهاب، إلحاطتها علما باستيفاء العراق للمعايري التي يعتمدها االتحاد االوربي 
او فريق العمل الدويل املايل FATF يف هذا املجال«.واكد الصحاف »ان سفاراتنا لدى الدول 
االعضاء يف االتحاد االوربي قد ارسلت رسائل مشابهة اىل الجهات املعنية يف هذا املجال 
ويف  اليهم،  املوجهة  للرسائل  استجابت  الدول  تلك  من  »عدداً  أن  الدول«وأضاف  تلك  يف 
مقدمتها وزير الخارجية االملاني الذي اعرب عن دعم املانيا، التي ترتأس الدورة الحالية 
الخارجية، فؤاد  املجاالت كافة ».وكان وزير  للعراق والوقوف معه يف  االوربية،  لالتحاد 
حسني، دعا إىل دعم رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة، فيما اكد وزير 
الخارجية االملاني، هايكو ماس، تسخري الجهود لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية 

املخاطر.

بغداد/ الزوراء:
مخلف،  حميد  عيل  الرتبية،  وزير  وافق 
الرتبية  لجنة  االثنني، عىل مقرتح  امس 
السادس  امتحانات  تأجيل  النيابية 
املقبل،  ايلول  من  االول  اىل  االعدادي 
املعدل  اعتماد  مقرتح  رفض  تم  فيما 

الرتاكمي.
وكانت صحيفة »الزوراء« قد نرشت يف 
الرتبية  عددها، امس االثنني، بأن لجنة 
الرتبية  وزير  ستستضيف  النيابية 
امتحانات  تأجيل  مقرتح  ملناقشة 
ايلول  من  االول  اىل  االعدادي  السادس 
املعدل  اعتماد  امكانية  وبحث  املقبل، 

الرتاكمي.
تلقت  بيان  يف  الرتبية،  وزارة  وذكرت 
»الزوراء« نسخة منه: ان وزير الرتبية، 
اللجنة  ورئيس  مخلف،  حميد  عيل 
حرضا  العامة،  لالمتحانات  الدائمة 
وزارة  بني  ًمشرتكة  تشاورية  جلسًة 
عدد  وبحضور  الرتبية،  ولجنة  الرتبية 
من نواب بعض اللجان الربملانية، ترأسُه 
النواب  مجلس  لرئيس  األول  النائب 
االجتماع  تمخض  حيث  الكعبي،  حسن 
االمتحانات  تأجيل  عىل  املوافقة  عن 
العامة ملرحلة السادس االعدادي )بكافة 
فروعه(، اىل األول من شهر ايلول املقبل، 

درجات  يف  الحاد  االرتفاع  لتجنب  وذلك 
الحرارة  .

وأكدت الوزارة، يف بيانها، عدم مرشوعية 
املعدل الرتاكمي النه يسبب رضراً كبرياً 
بمصلحة الطالب، متمنيًة بالوقت نفسه 

النجاح واملوفقية لطلبتنا األعزاء  .
من جانبه، قال املكتب اإلعالمي للنائب 
األول لرئيس مجلس النواب يف بيان : إن 

اجتماعا  االثنني،  امس  ترأس،  »الكعبي 
النيابية بكامل أعضائها،  للجنة الرتبية 
بحضور وزير الرتبية عيل حميد مخلف 
موضوع  لبحث  الوزارة،  ومسٔوويل 
وإيجاد  اإلعدادي،  السادس  امتحانات 
أداء  يخص  بما  املتاحة  الحلول  أفضل 

االمتحانات يف ظل الظروف الحالية«.
وبنّي الكعبي أن »الغاية من هذا االجتماع 

فهناك  النظر،  وجهات  توحيد  هي 
مطالب تنقل إىل السلطة الترشيعية من 
الطلبة والطلبة واملختصني  أمور  أولياء 
بالعملية  واملختصني  الرتبوي  بالجانب 
وآليات  سياقات  تقابلها  الرتبوية، 
عىل  الرتبية،  وزارة  تطبيقها  تحاول 
ملصلحة  أفضلها  عىل  االتفاق  يتم  أن 
الرتبوية  والعملية  العراقي  الطالب 

إىل  مشريا  العراقي«.  التعليم  ورصانة 
قرارات  تتطلب  األزمات  »أوقات  أن 
يتخذ  أن  »يجب  أنه  موضحا  جريئة«. 
املطروحة  املقرتحات  حول  نهائي  قرار 
إىل  اللجوء  إمكانية  بخصوص  اآلن 
أو  للطالب  الرتاكمية  الدرجات  آلية 
أو  بموعدها  الوزارية  االمتحانات  أداء 
عىل  الطلبة  يساعد  آخر  ملوعد  تأجيلها 
اإلجراءات  تحضري  وكذلك  لها،  التهئو 
الوقائية الٔداء االمتحانات بكل شفافية 

وأمان ». 
وأضاف البيان أنه »جرى خالل االجتماع 
الرتبية  لجنة  مقرتح  عىل  االتفاق 
بتأجيل موعد االمتحانات لطلبة الصف 
السادس اإلعدادي لألول من أيلول املقبل 
طلبة  يؤدي  أن  عىل  العراق،  داخل  يف 
العراق  السادس اإلعدادي خارج  الصف 
امتحاناتهم بتاريخ 8 آب املقبل ،وتحديد 
بالتاريخ  الخارجيني  امتحانات  موعد 

نفسه«.
»التدابري  أن  الوزير  بنّي  جانبه،  من 
الوقائية كافة تم االنتهاء منها واالتفاق 
عدد  إن  حيث  من  رصينة  صيغة  عىل 
يتجاوز  ال  امتحانية  قاعة  كل  طالب 
عرشة طالب مع توفري متطلبات الوقاية 

كافة، وغريها من اإلجراءات« .

الزوراء / خاص:
ضمن املعالجات االقتصادية املقرتحة ملواجهـة 
االقتصاد  لجنة  اكدت  الراهنة،  املالية  االزمة 
قانون  مرشوع  دعم  ان  النيابية  واالستثمار 
املبادرة  بتفعيل  مرهون  االقتصادي  االصالح 

الزراعية والصناعية.
الالمي  عيل  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
واالستثمار  االقتصاد  »لجنة  ان  لـ«الزوراء«: 
مع  األخري  اجتماعها  خالل  قدمت،  النيابية 
لدعم  مهمة  توصيات  الئحة  الوزراء،  رئيس 
االقتصادية،  الوطني والتنمية  االقتصاد  عجلة 
جلب  واعادة  املستثمرين  حركة  وتنظيم 
رؤوس األموال اىل العراق«. داعيا رئيس الوزراء 
املنظومة  اصالح  اىل  الكاظمي  مصطفى 
الزراعية  املبادرة  تفعيل  عرب  االقتصادية 

والصناعية.

وأضاف ان » تفعيل املبادرة الزراعية والصناعية 
يتم من خالل رصد مبالغ من قبل البنك املركزي، 
اىل  والقروض  السلف  منح  اجراءات  وتسهيل 
والزراعي  الصناعي  القطاعني  يف  املستثمرين 
واستيعاب  االستثمارية  املشاريع  إلنجاز 
اىل  يحتاج  اإلجراء  »هذا  أن  مبيناً   .« البطالة 
لدعم  الحدود  اغالق  منها  خطوات،  مجموعة 

املنتوج املحيل الزراعي والصناعي«.
واوضح ان »هناك معامل ومصانع كثرية يجب 
من  وبدال  املستثمرين،  لدعم  بها  النظر  اعادة 
يكون  الدوالرات،  بمليارات  املنتجات  استرياد 
العراق ُمصنعاً لها، وال تذهب العملة اىل الخارج 

وتكثر البطالة داخل البالد«.
االقتصاد  لجنة  توقعت  ان  بعد  ذلك  يأتي 
تجاوز  امكانية  مؤخرا،  النيابية،  واالستثمار 
االزمة املالية الراهنة باالعتماد عىل موارد غري 

نفطية لتعظيم ايرادات الخزينة العامة للدولة 
.

ندى  النائب  اللجنة،  يف  االخر  العضو  وقالت 
موارد  »هناك  ان  مؤخرا:  لـ«الزوراء«  جودت، 
نفطية واخرى غري نفطية بإمكانها أن تدر عىل 
الحكومة  كانت  إذا  جداً  كبرية  أمواالً  الخزينة 
جادة يف تجاوز األزمة االقتصادية ، ومنها تسلم 
النفط املصدر من قبل اإلقليم، وتطبيق  مبالغ 
الربية  الحدودية  للمنافذ  االلكرتونية  الحوكمة 
فيها  بما  البالد  عموم  يف  واملطارات  والبحرية 
ومحاسبة  السيطرة  وكذلك  اإلقليم،  منافذ 
رشكات الهاتف النقال واالنرتنت، واستحصال 
األموال املستحقة عىل تلك الرشكات، فضال عن 
وإلغاء  النقال،  للهاتف  وطنية  رشكة  إنشاء 

العقود مع الرشكات التي تعمل حاليا ».
واضافت ان » هناك حلوال رسيعة قصرية االمد 

بالسيطرة  تتعلق  االمد،  بعيدة  طويلة  واخرى 
ومزاد  الحدودية  واملنافذ  املوانئ  ايرادات  عىل 
العملة اليومي وعقارات الدولة، وتفعيل شبكة 
رخصة  ايرادات  وحرص  الوطنية،  االتصاالت 
الرضائب  ايرادات  جباية  مع  النقال  الهاتف 
اخضاع  وكذلك  العامة،  املوازنة  اىل  وتحويلها 
الحكومة  سيطرة  اىل  االقليم  منافذ  ايرادات 
والرشكات  املصانع  تأهيل  واعادة  االتحادية، 
وتقليل  الزراعي،  القطاع  وانعاش  الوطنية 
االعتماد عىل استرياد الغاز والطاقة ومشتقات 

النفط ».
حزيران  يف  اشرتط،  النواب  مجلس  وكان 
املحيل  االقرتاض  قانون  تمرير  املايض، 
مرشوع  الحكومة  ارسال  مقابل  والخارجي 
ال  فرتة  خالل  االقتصادي  اإلصالح  قانون 

تتجاوز الـ60 يوما .

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
إصابة   2163 تسجيل  اكدت  وفيما 
جديدة و88 حالة وفاة وشفاء 2308 
الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حاالت، 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

حسب املناطق.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
 16498 فحص  »تم  إنه  منه:  نسخة 
املختصة  املختربات  جميع  يف  نموذجا 
يكون  وبذلك  امس؛  ليوم  العراق  يف 
املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع 
العراق  يف  املرض  تسجيل  بداية  منذ 
»سجلت  إنها  إىل  الفتة   ،»809522
العراق موزعة  2308 حاالت شفاء يف 
كاآلتي: بغداد/ الرصافة 542، بغداد/ 
الكرخ 310، مدينة الطب 125، النجف 
أربيل   ،60 السليمانية   ،126 االرٔشف 
63، دهوك 10، كربالء 86، كركوك 61، 
 ،109 البرصة   ،96 واسط   ،85 دياىل 
 ،119 الديوانية   ،87 بابل   ،64 ميسان 
 ،140 املثنى   ،7 االٔنبار   ،50 قار  ذي 

نينوى 22، صالح الدين 146«.

وأضافت أن »اإلصابات الجديدة 2163 
حالة، وكما ييل: بغداد/ الرصافة 331، 
بغداد/ الكرخ 414، مدينة الطب 16، 
أربيل   ،117 السليمانية   ،177 النجف 
124، دهوك 15، كربالء 171، كركوك 
البرصة   ،44 واسط   ،65 دياىل   ،106
164، ميسان 53، بابل 102، الديوانية 
88، ذي قار 37، االٔنبار 21، املثنى 78، 
نينوى 31، صالح الدين 9«، منوهة أن 
»الوفيات  88 حالة، وكما ييل: بغداد/ 
الرصافة 11، بغداد/ الكرخ 9، مدينة 
 ،6 السليمانية   ،4 النجف   ،4 الطب 
أربيل 4، كربالء 5، كركوك 11، دياىل 1، 
واسط 2، البرصة 13، ميسان 3، بابل 
4، ذي قار 7، املثنى 1، نينوى 1، صالح 

الدين 2«.
يف  الوبائي  املوقف  أن  إىل:  وأشارت 
»مجموع  بلغ  اليوم  مع  اإلجمايل 
 66.4 الشفاء  )نسبة   62836 الشفاء 
 ،94693 اإلصابات  مجموع   ،)%
 ،27988 الكيل  الراقدين  مجموع 
املركزة  العناية  يف  الراقدين  مجموع 

431، مجموع الوفيات 3869«.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الغني  عبد  الدكتور  الرصافة،  بغداد 

الساعدي، تسجيل 331 اصابة جديدة 
اصابة   258 بينها  كورونا،  بفريوس 
خالل الرصد الوبائي الفعال للقطاعات 

الصحية.
وقال الساعدي، يف بيان تلقت »الزوراء« 
الرصافة  »صحة  ان  منه:  نسخة 
جديدة  اصابة   331 امس،  سجلت، 
بفريوس كورونا موزعة كاآلتي:  258 
الوبائي للقطاعات  حالة خالل الرصد 
 79 الثاني  البلديات  قطاع  الصحية: 

حالة   51 النهروان  قطاع    / حالة 
قطاع    / حالة  البلديات40  قطاع    /
بغداد  قطاع    / حالة   12 الرصافة 
الجديدة 37 حالة /  قطاع االستقالل 
16 حالة /  قطاع الشعب 14 حالة /  

قطاع املدائن 9 حاالت .
واشار اىل: ان  73 حالة خالل مراجعتهم 
الصدر  مدينة  الصحية:   للمؤسسات 
16 حالة محلة 573, 513, 516, 521, 
551, 555, 550, 527, 563/  البلديات 

 / حالتني  الراشدية    / واحدة  حالة 
الزعفرانية 4 حاالت محلة 958, 977, 
 ,339 محلة  حاالت   8 الشعب    /951
اور/   حي  الثعالبة,   ,317  ,337  ,357
الحسينية 5 حاالت محلة 227, 222, 
حالة  العامل  حي  الكرخ   /221  ,230
واحدة محلة 885/  الكفاح 3 حاالت 
االعظمية    /105  ,129  ,113 محلة 
  /312  ,320  ,314  ,320 حالة   11
الكاظمية حالة واحدة /  الكرخ الدورة 
الزراعي/   4 حاالت محلة 819, 828, 
 ,510 محلة  حالتني  فلسطني  شارع 
محلة  واحدة  حالة  الكرادة    /504
 ،769 محلة  حالتني  العبيدي    /905
771/  الغدير 3 حاالت محلة 706، /

ام الكرب والغزالن حالة واحدة /  بغداد 
  /721  ,713 محلة  حاالت   3 الجديدة 
محلة  واحدة  حالة  الحرية  الكرخ 
محلة  حالتني  املغرب  شارع    /437
304, /  حي القاهرة 3 حاالت محلة 

.322 ,312 ,309
انه »تم نقل جميع  الساعدي  واضاف 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 
املعتمدة«.  الربوتوكوالت  وفق  العالج 
مشريا اىل ان »العدد الرتاكمي لإلصابات  

 854 منهم  تويف   14623 اىل  ارتفع 
لالسف  فيما اكتسب الشفاء 10892 
العالج  قيد  واملتبقي  شفاء  حالة 

.»2877
وثمن الساعدي »الجهود التي تبذل من 
ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات  قبل 
مضحني  كورونا  فريوس  مصابي 
املصابني غري مبالني  بأرواحهم إلنقاذ 

بخطورة الفريوس«.
الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت 
مع  املستجد  كورونا  فايروس  بمرض 
الساعة  اعداد الشفاء والوفيات لغاية 
عنها  واملعلن  االحد  ليلة  من  العارشة 

امس االثنني.
وذكرت الدائرة، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نوزعت  االصابات  ان  منه:  نسخة 
غريب  أبو   ،2 دشري   أبو  ييل:  كما 
البياع   ،3 االعالم   ،4 االسكان   ،12
 ،5 الرتاث   ،4 التاجي   ،1 البيجية   ،17
 ،3 الخطيب   ،40 الحرية   ،4 الحارثية 
 ،5 الرحمانية   ،4 الدولعي   ،30 الدورة 
الرشطة   ،1 الشالجية   ،14 السيدية 
الصالحية   ،30 الشعلة   ،3 الخامسة 

2، الطوبجي 7، العامرية 8، العطيفية 
10، العالوي 1، الغزالية 27، القادسية 
2، الكاظمية 26، الكرخ 6، املحمودية 
الوشاش   ،1 املنصور   ،1 املعالف   ،25
جكوك    ،6 الريموك   ،3 اليوسفية     ،3
1، حي الجامعة 9، حي الجهاد   27، 
 ،22 العامل    3، حي  الخرضاء    حي 
حي العدل   15، سبع البور   1، سويب   
 ،4 الرشيد  ناحية   ،2 حيفا   شارع   ،2
سكنة جانب الرصافة   15، محافظة 
بابل 1، محافظة ذي قار1. مشرية اىل: 

ان عدد الشفاء 310.
وفاة/  الوفيات:  ان  واضافت: 
 428 محلة  الحرية/  ذكر/  75سنة/ 
الحرية/  انثى/  وفاة/90سنة/   ،
ذكر/  /60سنة/  وفاة   ، محلة428 
املحمودية/ ناحية اللطيفية ، وفاة/64 
محلة854  دشري/  ابو  ذكر/  سنة/ 
الجعيفر/  ذكر/  وفاة/58سنة/   ،
انثى/  67سنة/  وفاة/   ،  208 محلة 
سنة/  وفاة/75  محلة454،  الشعلة/ 
وفاة/   ، محلة418  الحرية/  ذكر/ 
محلة655  الغزالية/  ذكر/  66سنة/ 
الحرية/  ذكر/  وفاة/46سنة/   ،

محلة424.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
بإجماع  موافقته  املرصي  النواب  مجلس  أعلن 
من  عنارص  إرسال  عىل  الحارضين  النواب  اراء 
خارج  قتالية  مهام  يف  املرصية  املسلحة  القوات 
القومي  األمن  عن  للدفاع  املرصية،  الدولة  حدود 
املرصي يف االتجاه االسرتاتيجي الغربي ضد أعمال 
امليلشيات اإلجرامية املسلحة والعنارص اإلرهابية 

األجنبية إىل حني انتهاء مهمة القوات.
»عقد  املرصي،  النواب  ملجلس  بيان  وبحسب 
إرسال  عىل  املوافقة  لنظر  رسية  جلسة  املجلس 
يف  املرصية  املسلحة  القوات  من  عنارص  بعض 

مهام قتالية خارج البالد«.
 152 املادة  بحكم  »عمالً  هذه  أن  البيان  وتابع 
الداخلية  الالئحة  من   130 واملادة  الدستور  من 
عيل  »الدكتور  أن  إىل  البيان  للمجلس«.وأشار 

لالنعقاد  املجلس  أعضاء  املجلس  رئيس  عبدالعال 
يف جلسة رسية حرضها 510 من اعضاء املجلس، 
وذلك يف مساء اإلثنني 20 يوليو الجاري، للنظر يف 
املسلحة  القوات  من  عنارص  إرسال  عىل  املوافقة 
الدولة  حدود  خارج  قتالية  مهام  يف  املرصية 
يف  املرصي  القومي  األمن  عن  للدفاع  املرصية، 
االتجاه االسرتاتيجي الغربي ضد أعمال امليلشيات 
اإلجرامية املسلحة والعنارص اإلرهابية األجنبية إىل 

حني انتهاء مهمة القوات«.
التاريخية  الجلسة  هذه  »حرض  البيان  وأضاف 
وزير الشؤون املجالس النيابية املستشار عالء فؤاد 

واللواء ممدوح شاهني مساعد وزير الدفاع«.
تم استعراض  الجلسة  البيان: »خالل هذه  وتابع 
املنعقد  الوطني  الدفاع  مجلس  اجتماع  مخرجات 
الجمهورية  رئيس  السيد  برئاسة  االحد  صباح 

الناحية  من  الدولة  لها  تتعرض  التي  والتهديدات 
القومي  لألمن  تهديد  ذلك من  يمثله  وما  الغربية، 

املرصي«.
وجاء يف البيان أنه »ثمن وأيد مجلس النواب رئيسا 
درع  املسلحة  للقوات  املبذولة  الجهود  وأعضاء 
األمة وسيفها، ورعايتها األمينة للثوابت الوطنية 
والعربية واالقليمية، فال الشعب يوماً خذل الجيش، 

وال الجيش يوماً خذل الشعب«.
وأكد مجلس النواب عىل أن األمة املرصية عىل مر 
تاريخها أمة داعية للسالم »لكنها ال تقبل التعدي 
عليها أو التفريط يف حقوقها وهي قادرة بمنتهى 
مصالحها  وعن  نفسها  عن  الدفاع  عىل  القوة 
تهديد،  او  خطر  اي  من  وجريانها  اشقائها  وعن 
الرخصة  لديها  وقيادتها  املسلحة  القوات  وأن 
الرد  ومكان  زمان  لتحديد  والقانونية  الدستورية 

عىل هذه األخطار والتهديدات«.
وكان الربملان املرصي قد قرر، امس االثنني، عقد 
عبد  املرصي  الرئيس  من  بطلب  رسية  جلسة 
الفتاح السييس بدون حضور، ولذلك ملناقشة أمر 

هام، حسب وصف رئيس الربملان عيل عبد العال.
وسبق أن أعلن السييس، أثناء استقباله الخميس 
القبلية  القيادات  املايض وفدا من مشايخ وأعيان 
الليبية عن نيته طلب موافقة الربملان عىل إرسال 
قوات إىل هذا البلد، مشددا عىل أن الحملة املحتملة 

ستحمل طابعا دفاعيا حرصا.
منذ  املستمر  الداخيل  للنزاع  تصعيدا  ليبيا  وتشهد 
األطراف  بني  التوتر  زيادة  وسط   2011 العام 
الليبية، حيث سبق  األزمة  املنخرطة يف  الخارجية 
أن أعلن السييس، الذي يعترب داعما لقائد »الجيش 
الليبي« خليفة حفرت، عن إمكانية تدخل  الوطني 

الوجود  تعزيز  وسط  ليبيا  يف  العسكري  مرص 
التي  الوطني،  الوفاق  لحكومة  الداعم  الرتكي 

السيطرة  الستعادة  هجوم  لشن  بدورها  تستعد 
عىل مدينة رست.

الكاظمي ونظريه القطري يؤكدان اهمية 
التعاون املشرتك يف مكافحة كورونا

الصحة: ال يوجد حتى اآلن عالج أو لقاح 
لفريوس كورونا

اخلارجية: تلقينا دعماً دولياً لرفع اسم العراق من 
قائمة الدول عالية اخلطورة

تأكيدا ملا نشرته          أمس االثننيقطر تزود ذي قار واالنبار مبستشفيني متنقلني

سلمت الكاظمي الئحة توصيات لتنظيم حركة املستثمرين وإعادة جلب رؤوس األموال 

بعد تسجيل 2163 إصابة جديدة و88 حالة وفاة

على خلفية األوضاع يف ليبيا
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 اسـتقبل أمري قطر الشـيخ تميم بن حمد 
آل ثانـي وزيـر الدفـاع الرتكـي خلـويص 
أكار الـذي قام األحد، بزيـارة إىل العاصمة 
القطريـة الدوحـة لـم يكشـف الطرفـان 
الرتكي والقطري عن أهدافها وتفاصيل ما 
جرى خاللها من محادثـات، لكن مصادر 
خليجيـة ربطتها بما يجري يف املنطقة من 
تطورات وأحداث تشارك فيها تركيا بشكل 
مبـارش عرب الزّج بقواتهـا ووكالئها يف كّل 
من العراق وسوريا وليبيا، فيما تقوم قطر 
بدور املمـول لتأجيج الرصاعات والحروب 

يف املنطقة.
وقالـت ذات املصـادر إّن مـا تطلبـه أنقرة 
مـن دور قطري يف تلـك األحـداث يتمّثل يف 
التغطيـة املاليـة للتدخـالت الرتكيـة التي 
توّسـعت بشـكل كبري وارتفعـت فاتورتها 
املالية بشـكل يتجـاوز قـدرات تركيا التي 
شهدت سلسلة من األزمات املالية والعثرات 
االقتصاديـة أحدثها ما هـو ناتج عن أزمة 
كورونـا وتأثرياتهـا عـىل حركة السـياحة 

والتجارة وغريهما من األنشطة الحيوية.
وجاءت زيـارة أكار لقطر يف غمرة تصعيد 
تركيـا لتهديدهـا بتوسـيع نطـاق دعمها 
مليليشيات الوفاق يف ليبيا ليشمل منطقتي 
رست والجفرة، حيث يبدو التدّخل الرتكي 

هنـاك أكثر تعقيدا وأعىل تكلفة سياسـية 
وماديـة بعـد أن اعتربت مـرص املنطقتني 

خّطا أحمر لن تسمح بتجاوزه.

ويلفت متابعون للشأنني القطري والرتكي 
أنقـرة  التواصـل بـني  ارتفـاع وتـرية  إىل 
والدوحـة عـىل وقع تصاعـد األزمات التي 

تنخـرط فيها تركيا معتربيـن ذلك مؤّرشا 
عىل تزايـد املطالب املالية لحكومة الرئيس 
الرتكـي رجب طيب أردوغـان من حكومة 

قطر.
وكان أردوغـان قد التقى أمـري قطر خالل 
زيارة قام بها قبل نحو أسـبوعني للدوحة، 
ولـم تفصلها املصـادر عن األهـداف املالية 

ذاتها.
وبحسـب مطلّعني عىل كواليس السياسـة 
الرتكية، فـإّن أردوغان املوصـوف من قبل 
معارضيه وخصومـه باالنتهازية دأب عىل 
اسـتخدام امللـف الليبـي، وقبل ذلـك امللف 
السـوري، البتزاز قطر والحصول عىل أكرب 
قدر ممكن مـن أموالها عن طريق تخويف 
قيادتهـا من هزيمة معسـكر اإلسـالميني 
املتشـّددين الذيـن تدعمهـم الدوحـة، مـا 
سيشـكل بالنتيجـة انتصـارا لخصومهـا 
ونهايـة للـدور اإلقليمـي الذي تحـاول أن 

تلعبه منذ سنوات.
ويقول مراقبـون إّن تعقيدات امللف الليبيي 
تمّثـل ذريعة نموذجية ضمـن الذرائع التي 
تستخدمها تركيا لحث قطر عىل ضّخ املزيد 
مـن األمـوال يف الرصاعات التـي تخوضها 
تركيـا يف اإلقليـم، ويشـريون إىل أّن أمـوال 
الغـاز القطـري لعبت دورا كبـريا يف تمويل 
تلك الرصاعات والحروب التي لم تكن تركيا 
تسـتطيع تحّمـل أعباءها يف ظـل األزمات 
االقتصادية واملالية املتالحقة التي شهدتها 

خالل السنوات املاضية.

تحميـل  يف  الرتكيـة  املعارضـة  تـرتّدد  وال 
سياسات أردوغان مسؤوليات العثرات التي 
عرفهـا االقتصـاد الرتكي بشـكل متالحق 
وهي سياسـات تتمّيـز بكثـرة الصدامات 
وإثارة املشـاكل مع أكثر من طرف إقليمي 

ودويل.
واحتاجـت تركيـا يف ظـّل هـذا الوضـع إىل 
مسـاعدة مبارشة مـن ”حليفتهـا“ قطر، 
حيث بلغ حجم ما قامت الدوحة بضّخه من 
أموال يف االقتصاد الرتكي عىل شـكل ودائع 
واستثمارات إىل حدود منتصف سنة 2018 
حـوايل 15 مليـار دوالر، وفق مـا هو معلن 
بشكل رسمي من الحكومة القطرية، بينما 
تؤّكـد مصـادر قطريـة وتركيـة متطابقة 
أّن الرقـم املذكـور ال يشـمل كل التمويالت 
هبـات  يسـتثني  وأّنـه  لرتكيـا  القطريـة 
مبارشة من القطريني قـادة ورجاَل أعمال 
ألردوغـان وأركان حكمه تقـّدر باملليارات 

من الدوالرات.
وعىل هذا األساس يعترب قطريون أّن عالقة 
بالدهم برتكيا غري متكافئة وتجعلها عرضة 
لالستغالل واالبتزاز خصوصا يف ظّل العزلة 
التي تعانيها بعد مقاطعة أربع دول عربية 
لها بسـبب سياسـاتها املضادة السـتقرار 
املنطقة وربطهـا عالقات مـع التنظيمات 

اإلرهابية.

Zo„NÚÓiã»€a@O›è◊Îãi
الصحيـة  كورونـا  أزمـة  تفاقـم  مـع 
واالقتصاديـة أيضاً عىل مسـتوى العالم، 
سـعى االتحـاد األوروبـي إىل وضع خطة 
رزح  الذيـن  أعضـاءه  تسـاعد  نهـوض 
معظمهـم تحـت ثقـل الوبـاء وتداعياته 
االقتصادية، باسـتثناء هولنـدا التي أبدت 
حتـى اآلن تماسـكاً مقارنـة بغريهـا من 

الدول.
إال أن تلـك املفاوضات التي مددت أمس ال 
تزال متعثرة ولم تفِض إىل نتيجة أو اتفاق 

حتى الساعة.
ويف السـياق أفـاد دبلومـايس فرنـيس أّن 
الرئيس إيمانويل ماكرون ”رضب بَيده عىل 
الطاولـة“ يف القّمة األوروّبية يف بروكسـل 
األحد للتوّصل إىل اّتفاق عىل خطة أوروبية 
موّحـدة للنهـوض االقتصـادي ملرحلة ما 
بعد وباء كوفيـد19-، وذلك احتجاجاً عىل 

تعّنت بعض نظرائه.
وهاجم ماكرون البلدان التي ُيطلَق عليها 
اسـم ”مقتصـدة“ ويف طليعتهـا هولندا، 
باإلضافة إىل السويد، والدنمارك والنمسا، 
وفنلندا، وهي دول تتبّنى مقاربة متحّفظة 

للغاية إزاء خطة اإلنعاش االقتصادي.
وكان عدد من الدبلوماسـيني من إسبانيا 
وإيطاليـا وصفـوا رئيـس وزراء هولندا، 
مـارك روتـه ”بالسـيد ال.. ال.. ال!“ جراء 
موقفه املتعنت من رفع نسـبة مسـاهمة 
بـالده يف االتحـاد ورصفهـا عـىل بعـض 
املشـاريع، باعتباره زعيم مجموعة الدول 

الصغرية املقتصدة تلك.
إّن  الفرنـيس  الوفـد  يف  مستشـار  وقـال 
ماكرون ”كان قاسياً إزاء تناقضاتهم“، يف 
موقـف رسدت تفاصيله وفود أخرى لعدد 

من وسائل اإلعالم.
لكـّن املستشـار أعـرب عن أسـفه ألّن ما 
قـام بـه ماكـرون ”تـّم رسده بطريقـة 
كاريكاتوريـة إىل حـّد ما“ عىل لسـان تلك 

الوفود.
وانتقد الرئيس الفرنيس خصوصاً معارضة 
هذه الدول ملطلبه تخصيص جزء كبري من 
أموال خطة اإلنعاش، التي ستمّول بقرض 
مشـرتك مـن االتحـاد األوروبـي، لتقديم 
إعانـات للدول األعضاء.كما انتقد سـلوك 
املستشار النمسـاوي سيباستيان كورتز 
الذي نهض وغـادر الطاولة إلجراء مكاملة 

هاتفية.
وبحسـب مصدر أوروبي فإّن املستشـار 
النمسـوي شـعر ”باإلهانة“ من مالحظة 

ماكرون.

إىل ذلك، قارن الرئيـس الفرنيس أيضاً بني 
موقف رئيـس الـوزراء الهولنـدي، مارك 
روتـي، الـذي يتزّعـم املعسـكر املعارض 
لخطـة اإلنعـاش، بموقف رئيـس الوزراء 
الربيطاني السـابق ديفيد كامريون خالل 

مفاوضات سابقة.
لكن ماكرون وفقاً ملا ّرسبته وفود أخرى، 
فَقـَد أعصابـه مـراراً خـالل توجيهه تلك 
االنتقـادات. وبحسـب مصـدر دبلومايس 
عـىل  بقبضتـه  ”رضب  ماكـرون  فـإّن 

الطاولة“.
إىل ذلك، قـال مصدر أوروبـي إّن ماكرون 
أّكد خـالل القّمـة أّن فرنسـا وأملانيا هما 
اللّتان ”سـتموّالن هذه الخطـة“ و“أّنهما 
تقاتـالن من أجل مصلحـة أوروبا يف حني 
أّن الـدول املقتصدة غارقـة يف األنانية وال 

تقّدم أّي تنازالت“.
وأضـاف أّن األمر بلغ بالرئيـس الفرنيس 
حّد ”قوله إّنه يفّضل املغادرة عىل أن يعقد 

اتفاقاً سّيئاً“.
وكان قادة االتحـاد األوروبي كّثفوا األحد 
محادثاتهـم املتواصلـة يف بروكسـل منذ 
الجمعة عىل أمل تجّنب فشـل املفاوضات 
حول خطة النهوض االقتصادي ملرحلة ما 

بعد كورونا.
ويف ثالـث أّيـام القّمة التـي كان ُيفرتض 
أن تسـتمّر يومـني فقط، وبعـد أكثر من 
55 سـاعة مـن االجتماعات، اسـتؤنفت 
النقاشات بني الدول األعضاء حول مأدبة 
 17,20)  19,20 السـاعة  قرابـة  عشـاء 

ت.غ).
ويرتّكـز الخـالف حـول خطـة اإلنعـاش 
البالغة قيمتها 750 مليـون يورو يمّولها 
قـرض مشـرتك، وهـي فكرة مسـتوحاة 
من اقرتاح تقّدم به ماكرون واملستشـارة 

األملانّية أنجيال مريكل.
وتتألّف هذه الخطـة يف صيغتها األوىل من 
قروض بقيمة 250 مليون يورو وإعانات 
بقيمـة 500 مليـار. وتسـتند الخطـة إىل 
 (2021-2027) األمـد  طويلـة  موازنـة 
لالتحـاد األوروبـي بقيمـة 1074 مليـار 

يورو.
يشـار إىل أنـه مـن الخيـارات املطروحة، 
300 مليـار  زيـادة حّصـة القـروض إىل 
(مقابـل 250 يف االقـرتاح األويل) لكن من 
دون خفـض حّصة املنح التي ترمي لدعم 

خطط اإلنعاش يف دول معّينة.
وتتمّسك فرنسا وأملانيا بموقفهما يف عدم 
خفـض حّصة املنح إىل ما دون 400 مليار 

يورو، يف موقف ترفضه الدول املقتصدة.

Zl@“@cOêÌäbi
يف 1960، أصبحـت سـرييما باندرانايـكا يف 
سـيالن (رسيالنكا حاليا) أول امرأة منتخبة 

ديموقراطيا عىل رأس حكومة يف العالم.
ويف مـا يأتـي أبـرز السـوابق التي سـجلتها 
النسـاء يف مجال السياسة حول العالم خالل 

العقود الستة األخرية:
– 1960: أول رئيسة حكومة

تسـلمت سـرييما باندرانايكا رئاسـة وزراء 
سيالن يف 21 تموز/يوليو 1960، ماضية عىل 
خطى زوجها سـولومون ويسـت ريدجواي 
ديـاس باندرانايـكا الذي شـغل املنصب منذ 
1956 حتـى اغتيالـه بعد ثالث سـنوات عىل 
يد كاهن بوذي متطرف.وقد سـعت سـرييما 
باندرانايكا إىل إكمال مسـرية زوجها وبقيت 
يف املنصب حتى 1965. وتولت بعدها واليتني 
أخريـني يف املنصب عينه بـني 1970 و1977 
ثـم بـني 1994 و2000 خالل رئاسـة ابنتها 
شاندريكا كوماراتونغا. وكان منصب رئيس 
الوزراء قد أصبح يف تلك املرحلة رشفيا بدرجة 
كبرية.وبعيـد وصول باندرانايكا إىل الحكم يف 
رسيالنـكا، أصبحـت إنديرا غانـدي يف 1966 
رئيسـة وزراء الهند املجاورة. واستمرت ابنة 
رمز النضال من أجل اسـتقالل البالد جواهر 
الل نهـرو يف هذا املنصب حتى 1977، ثم من 

1980 حتى اغتيالها بعد أربع سنوات.
– 1980: أول رئيسة منتخبة

يف 1980، أصبحـت إيسـلندا أول بلد يف العالم 
ينتخـب امـرأة رئيسـة لـه، هـي فيغديـس 

فينبوغادوتري، باالقرتاع الشعبي املبارش.
وبعد سـت سـنوات، أصبحت إيزابيل بريون 

رئيسة لألرجنتني لكن من دون انتخاب.

فينبوغادوتـري  فيغديـس  انتخـاب  وأعيـد 
ثـالث مرات حتى سـنة 1996 ولم تواجه أي 

معارضة النتخابها يف 1984 و1992.
ورغم كون الرئاسة يف إيسلندا منصبا رشفيا، 
خـالل  فينبوغادوتـري  فيغديـس  تمسـكت 

والياتها بالرتويج لبالدها يف الخارج.
وتحكـم البالد حاليـا كاترين ياكوبسـدوتري 

التي تتوىل رئاسة وزراء إيسلندا منذ 2017.
– 1994: أول حكومـة موزعـة مناصفة بني 

الجنسني
بلـد يف  أول   1995 السـويد سـنة  أصبحـت 
العالم يضـم حكومة توفر عدالـة يف التمثيل 
بـني الجنسـني إذ تألفـت من إحـدى عرشة 
امـرأة وعـرشة رجـال. وعنّي رئيـس الوزراء 
االشـرتاكي الديموقراطي إينغفار كارلسون 
إىل جانبه منى سـالني نائبـة لرئيس الوزراء 

لشؤون املساواة بني الرجال والنساء.
وبعـد عقديـن، أصبحـت السـويد أول بلد يف 
العالـم تعـرّف حكومته عـن نفسـها بأنها 
”نسـوية“ مـن خالل وضـع ”املسـاواة بني 

الجنسني يف صلب أولوياتها“.
وقـد انضمـت إىل السـويد حكومـات عـدة 

خصوصا يف إسبانيا وكندا.
– 2008: أول برملان بغالبية نسائية

يف الفـرتة التـي أعقبـت مجازر رواندا سـنة 
1994، باتت النسـاء يشكلن أكثرية السكان 
يف البـالد. ويف 2003، قـررت الحكومـة إفراد 
مسـاحة أكـرب لهـن يف الحيـاة السياسـية 
الرواندية.ويريس الدستور الذي أقر هذا العام 
حصصـا تـؤرش إىل أن ما ال يقـل عن ”30 % 
مـن املناصب (…) يف دوائـر القرار“ يجب أن 
تشـغلها نسـاء.لكن يف 2008، مضت رواندا 

أبعـد مـن ذلك إذ أصبحـت أول بلـد يف العالم 
تشـكل النسـاء غالبيـة أعضـاء برملانه. ويف 
حزيران/يونيو، من أصل 80 نائبا يف الربملان، 

49 هن نساء أي ما يزيد عىل 60 %.
– 2015: آخـر بلـد يمنـح حـق التصويـت 

للنساء
يف 2015، أصبحـت السـعودية آخـر بلـد يف 
العالم يمنح حـق التصويت للمواطنات، بعد 
118 سـنة من إقرار هذا الحق للمرة األوىل يف 

نيوزيلندا سنة 1893.
ويف كانـون األول/ديسـمرب 2015، حجـزت 
امرأتان مقعدين لهمـا يف االنتخابات البلدية 
التي شكلت أول اسـتحقاق انتخابي مفتوح 

لجميع السعوديني رجاال ونساء.
– خطوات ال تزال مطلوبة

تبقـى أملانيـا حاليـا البلـد الوحيـد ضمـن 
مجموعـة السـبع الـذي تحكمه امـرأة هي 
أنغيـال مريكل. وقـد كانـت مارغريت تاترش 
األوىل يف هـذا املجال مع توليها رئاسـة وزراء 

بريطانيا سنة 1979.
ورغم هذه الخطوات املتقدمة، تبقى قيادات 
أكثريـة البلدان املصنفة عـىل أنها من القوى 
الكـربى ذكوريـة بالكامـل. ولم تتـول امرأة 
القيادة حتى اليوم يف أي من الواليات املتحدة 

وروسيا والصني واليابان.
وأظهرت أرقام لالتحاد الربملاني الدويل وهيئة 
األمـم املتحـدة للمسـاواة بني الجنسـني أن 
وزيرا من كل خمسـة وبرملانيا من كل أربعة 

يف العالم كانوا من النساء يف 2019.
 22 كان هنـاك   ،2020 ويف حزيران/يونيـو 
بلـدا تحكمهـا رئيسـة أو رئيسـة وزراء أو 

مستشارة.

Zc@l@ÜOê„Ïm
طالب حزب التيار الديمقراطي يف 
تونـس  ، الرشيك يف الحكم ، امس 
االثنني رئيس الحكومة املسـتقيل 
اليـاس الفخفـاخ بالتنحـي مـن 
منصبـه وتفويـض صالحياته اىل 
أحـد الـوزراء عىل خلفية شـبهة 

تضارب املصالح املتعلقة به.
وقال الحزب ، يف بيان نرشه اليوم، 
إن موقفه يأتي بعـد إطالعه عىل 
التقاريـر األولية للهيئات الرقابية 
بشـأن شـبهة تضـارب املصالح 

للفخفاخ.
 ، الديمقراطـي  التيـار  ويطالـب 
وهـو مكـون رئيـيس يف االئتالف 
الحكومـي املسـتقيل، الفخفـاخ 
بـأن يفـوض صالحياتـه إىل أحد 
الـوزراء والتفرغ ملواجهة مصريه 

مع القضاء.
وأعلنت الهيئـة الوطنية ملكافحة 
الفساد اليوم  عن إحالة تقرير إىل 
القضاء يتضمـن وثائق ومؤيدات 
ترتبط بشـبهات تضارب مصالح 
وتهـرب  وإداري  مـايل  وفسـاد 
رضيبـي، حول صفقـات أبرمتها 
الدولة مع مجموعة من الرشكات 

يملـك رئيـس الحكومـة اليـاس 
الفخفاخ مساهمات فيها.

وتتـوىل الحكومـة الحالية مهمة 
ترصيف أعمال مع بدء مشاورات 
سياسـية جديدة يقودها الرئيس 
قيس سـعيد الختيار مرشح بديل 
بهـدف تشـكيل حكومـة جديدة 
آب/ نهايـة  تتجـاوز  ال  مـدة  يف 

أغسطس املقبل.
الوطنيـة  الهيئـة  طالبـت  كمـا 
ملكافحة الفساد يف تونس القضاء 
بإصـدار قرار بحجر السـفر ضد 
رئيس الحكومة  املسـتقيل الياس 
شـبهة  خلفيـة  عـىل  الفخفـاخ 

تضارب املصالح وفساد مايل.
وأعلنـت الهيئـة املكلفـة قانونـا 

بالتقيص يف الفسـاد بمؤسسـات 
الدولـة، امس االثنـني ، عن إحالة 
تقريـر يتضمن وثائـق ومؤيدات 
ترتبط بشـبهات تضارب مصالح 
وتهـرب  وإداري  مـايل  وفسـاد 
رضيبـي، حول صفقـات أبرمتها 
الدولة مع مجموعة من الرشكات 
يملـك رئيس الحكومة املسـتقيل 

مساهمات فيها.
أعلن اسـتقالته  الفخفـاخ  وكان 
مـن منصبه يـوم 15 من الشـهر 
اسـتقالة  يعنـي  مـا  الجـاري، 
حكومتـه بأكملها، بعـد أن كانت 
واملعارضـة  الحكـم  يف  أحـزاب 
تقدمت بالئحة لوم لسـحب الثقة 

منه يف الربملان.
وتتـوىل الحكومـة الحالية مهمة 
ترصيف أعمال مع بدء مشاورات 
سياسـية جديدة يقودها الرئيس 
قيس سـعيد الختيار مرشح بديل 
بهـدف تشـكيل حكومـة جديدة، 
بينمـا يواجـه الفخفـاخ وضعـا 

معقدا لدى القضاء.
وأوضحت هيئة مكافحة الفسـاد 
، يف تقريـر دوري لهـا اليوم، أنها 
قدمت طلبات إىل القطب القضائي 
(جهـاز  واملـايل  االقتصـادي 
قضائي)، بإصـدار أذون قضائية 
بحجر السـفر وتجميد أموال ضد 

بعض املشتبه فيهم.
وعللـت الهيئة طلبها بــ ”وجود 
قرائـن جديـة وقوية حـول خرق 
القانـون واقـرتاف أفعـال يمكن 

تصنيفها تحت خانة الفساد“.
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بغداد/ الزوراء:
اك�د رئي�س ال�وزراء القائ�د الع�ام 
مصطف�ى  املس�لحة،  للق�وات 
الكاظم�ي، امس االثن�ن، ان هناك 
الطائفي�ة  م�ن يح�اول ان يحي�ي 
مجددا، متوعدا بالتصدي لهذا االمر، 
فيما اوضح س�بب تأجيل زيارته اىل 

السعودية.
وذكر بي�ان ملكت�ب رئيس ال�وزراء 
تلق�ت “الزوراء” نس�خة من�ه: ان 
املس�لحة،  للق�وات  الع�ام  القائ�د 
اىل  وص�ل  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
بغ�داد،  ش�مايل  الطارمي�ة  قض�اء 
وعقد اجتماعا بالقيادات األمنية يف 

القضاء.
وقال الكاظمي، بحس�ب البيان: ان 
الجه�ود التي تبذله�ا قواتنا البطلة 
لتعّق�ب الخالي�ا اإلرهابي�ة النائمة 
كبرية، ولن نس�مح بوج�ود فتنة يف 
الطارمية أو يف أية منطقة بالعراق، 
فأبن�اء الطارمي�ة أبناؤن�ا، وقواتنا 

تعمل جاهدة لحمايتهم.
م�ن  الني�ل  محاول�ة  ان  واض�اف: 
قواتنا البطلة بالشائعات مرفوضة، 
وال نقبل به�ا. مبين�ا: ان هناك من 

يحاول أن يحي�ي الطائفية مجددا، 
وسنتصدى لهذا األمر .

وتابع: ان قواتنا التي سطرت أروع 
االنتص�ارات والبط�والت يف محاربة 
اإلره�اب هي مح�ل فخ�ر كل أبناء 
شعبنا، وتحافظ عىل أمن مواطنينا 

يف جميع املدن .
ويف س�ياق اخر، اكد رئيس الوزراء، 

مصطف�ى الكاظم�ي، ان  عالق�ات 
العراق والسعودية راسخة، وترتكز 
اىل االيم�ان باملصالح االس�راتيجية 

املشركة.
وذك�ر الكاظمي، يف تغري�دة له :  ان 
“عالق�ات العراق واململكة راس�خة 
باملصال�ح  االيم�ان  اىل  وترتك�ز 
االسراتيجية املشركة، وانا متفائل 

بمستقبلها”.
واض�اف: “اتطلع اىل خ�روج خادم 
الحرمن الرشيفن من املستش�فى 
بكامل الصح�ة والعافية، ويف اقرب 
وقت، كي تتس�نى يل زي�ارة اململكة 
العربية السعودية واالطمئنان عليه 

شخصيا”.
وكان املكتب االعالمي لرئيس مجلس 

الوزراء اكد تأجي�ل زيارة الكاظمي 
اىل السعودية ألسباب تتعلق بالحالة 

الصحية للملك سلمان.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
الوزراء يف بيان: أن” الكاظمي تلقى 
بتضام�ن وتفاعل اخوي نبأ تعرض 
خ�ادم الحرم�ن الرشيف�ن، املل�ك 
س�لمان بن عب�د العزيز آل س�عود، 
اىل وعك�ة صحية طارئ�ة دخل عىل 
اثرها اىل املستش�فى إلج�راء بعض 
الفحوص�ات، داع�ن الل�ه الش�فاء 

العاجل لجاللته”.
واض�اف أن�ه “م�ع وج�ود موع�د 
مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء 
اململك�ة  اىل  الكاظم�ي  مصطف�ى 
العربية الس�عودية الشقيقة، تقرر 
تأجيل الزيارة اىل اقرب موعد ممكن 

يتفق عليه الجانبان”.
وتاب�ع البي�ان أن “الكاظم�ي أكد، 
يف اتص�ال هاتف�ي م�ع ويل العه�د 
االمري محم�د بن س�لمان، تمنياته 
الح�ارة لخادم الحرم�ن الرشيفن 
بموفور الصحة والسالمة، وللشعب 
الس�عودي الش�قيق دوام االزده�ار 

والسالم”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابن بالفريوس حول العالم 
14,655,642 مصاب�اً، ت�ويف منهم أكثر من 
609,118 ش�خصا، فيما بل�غ عدد املتعافن 

عاملياً 8,742,697.
وعربيا، تجاوز ع�دد اإلصابات املعلنة، أمس 
االثن�ن، 840،045 إصابة )باس�تثناء أرقام 
األرايض الفلس�طينية املحتل�ة املعلن�ة م�ن 
ل من بينها  قبل االحتالل اإلرسائييل(، وُس�جِّ
م�ا يزيد ع�ىل 14,954 وفاة، فيم�ا بلغ عدد 

املتعافن 618,472.
وتحافظ الس�عودية عىل املرتب�ة األوىل عربياً 
يف عدد املصاب�ن ب��250,920 مصاباً، تويف 
منه�م 2486 وتع�اىف 197,735، تليها قطر 
الت�ي أحص�ت إصاب�ة 106,648 ش�خصا، 
ووف�اة 157 وتع�ايف 103,377 ش�خصاً، ثم 
م�ر الت�ي أحص�ت 87,775 إصابة، وهي 
تتصّدر ع�دد الوفيات عربياً ب��4302 وفاة، 

فضالً عن تعايف 28,380 شخصاً.
وبلغ عدد املصابن يف سلطنة ُعمان 66,661 
إصابة، وس�جلت 318 وفاة، وتعاىف 44,004 
 59,204 الكوي�ت  وأحص�ت  أش�خاص. 
 49,687 إصاب�ات، و408 وفي�ات، وتع�ايف 
شخصاً. وس�جلت اإلمارات إصابة 56,922 
ش�خصاً، تويف منهم 339، وتع�اىف 49,269. 
و127  إصاب�ة،   36,422 البحري�ن  وأك�دت 

وفاة، وسجلت تعايف 32,372 شخصاً.
وأعلنت الجزائر تسجيل 23,084 إصابة، من 
بينها 1078 وفاة، وتعايف 16,051 ش�خصاً. 
وأحىص املغ�رب 17,236 إصابة و273 وفاة 

وتعايف 14,921 ش�خصاً، وس�ّجل السودان 
10,992 إصاب�ة و693 وف�اة، وتعايف 5707 
أش�خاص. ورصدت موريتانيا 5873 إصابة 
و155 وف�اة وتعايف 3436 ش�خصاً، وأكدت 
جيبوت�ي تس�جيل 5011 إصاب�ة و56 وفاة 

وتعايف 4838 شخصا.
إصاب�ة   8360 وج�ود  فلس�طن  وأك�دت 
وتس�جيل 65 وفاة، وتعايف 2095 ش�خصاً. 
وأحىص الصوم�ال 3119 إصابة و93 وفاة، 
وتعايف 1457 ش�خصاً. وأعلن لبنان تسجيل 
 1515 وتع�ايف  وف�اة،  و40  إصاب�ة   2859
ش�خصاً، ورصدت ليبي�ا 1866 إصابة و48 

وفاة، وتعايف 418 شخصاً.

وأح�ىص اليمن 1606 إصاب�ات و445 وفاة، 
وتعايف 712 ش�خصا. وأعلنت تونس تسجيل 
 1097 وتع�ايف  وف�اة،  و50  إصاب�ة   1374
ش�خصاً، فيما أح�ىص األردن 1218 إصابة 
و11 وفاة، وتعايف 1024 ش�خصاً. وس�جلت 
س�ورية 496 إصابة، منه�ا 25 وفاة، وتعايف 
144 ش�خصاً. فيم�ا أعلن�ت ج�زر القم�ر 
تس�جيل 334 إصاب�ة بف�ريوس كورونا و7 

وفيات، وتعايف 313 شخصاً.
ويف إيران أظهرت األرقام الجديدة ارتفاع عدد 
ضحاي�ا وإصاب�ات كورونا خالل الس�اعات 
ال��24 املاضي�ة، باملقارنة باألي�ام األخرية، 
حيث سجلت خالل هذه الساعات 217 وفاة 

و2414 إصاب�ة جدي�دة، بحس�ب املتحدث�ة 
باسم الوزارة، سيما سادات الري.

الصح�ايف  مؤتمره�ا  خ�الل  الري  وأعلن�ت 
اليومي، عرب “الفيدي�و كونفرانس”، ارتفاع 
الع�دد اإلجمايل للوفي�ات إىل 14 ألف�ًا و405 
276 ألف�ًا و202  أش�خاص، واملصاب�ن إىل 

شخص، من بينهم 3583 حالة حرجة.
ودولي�ا مازال�ت الوالي�ات املتحدة تع�د أكثر 
دول العالم ترضًرا من وباء فريوس كورونا، 
ارتفع�ت فيه�ا أع�داد اإلصاب�ات لتص�ل إىل 
3 مالي�ن و773 ألًف�ا و260 حال�ة إصاب�ة، 
االثن�ن، بينما وصل�ت أعداد الوفي�ات فيها 
بس�بب الف�ريوس إىل 140 ألًف�ا و534 حالة 

وفاة.
الربازي�ل ال ت�زال يف املرك�ز الثان�ي عاملًيا يف 
ترتيب ال�دول األكثر ترضًرا من الوباء، حيث 
ارتفع�ت أع�داد املصاب�ن فيه�ا إىل مليونن 
وأكث�ر من 98 ألف إصابة، بعد تس�جل أكثر 
من 23 ألف إصابة جديدة خالل ال�24 ساعة 
املاضية، بينما وصلت أعداد الوفيات فيها إىل 

79 ألًفا و488 حالة وفاة.
ويف الهن�د ،التي جاءت يف املرك�ز الثالث عىل 
مس�توى العال�م، تم تس�جيل أكث�ر 40 ألف 
حال�ة إصاب�ة جدي�دة خ�الل ال�24 س�اعة 
األخ�رية، وه�و أعىل معدل يوم�ي لإلصابات 
يف البالد منذ تفيش الف�ريوس، ليصل إجمايل 
عدد اإلصاب�ات بالفريوس يف البالد إىل مليون 
بينم�ا  إصاب�ة،  ألًف�ا و206 ح�االت  و118 
وصلت أعداد الوفيات بس�بب كورونا إىل 27 

ألًفا و497 حالة وفاة.

الكاظمي من الطارمية: هناك من حياول إحياء الطائفية 
جمددا وسنتصدى هلذا األمر

إصابات فريوس كورونا يف العامل تتخطى الـ 14 مليونا والواليات 
املتحدة أكثر الدول تضرًرا 

أكد أن عالقات العراق والسعودية راسخة 

بعد أن أودى بحياة أكثر من 600 ألف إنسان 

لندن/ متابعة الزوراء:

الربيطان�ي،  ال�وزراء  رئي�س  وص�ف 

بوري�س جونس�ون، النتائ�ج األولي�ة 

للتج�ارب الرسيري�ة عىل لق�اح تنتجه 

رشك�ة أس�را زيني�كا مل�رض كوفيد-

19 الذي يس�ببه ف�ريوس كورونا بأنها 

”أنباء إيجابية للغاية“.

وقال جونس�ون، عىل توي�ر يف تغريدة 

ن�رش فيها رابطا للبيان�ات: ”هذه أنباء 

إيجابي�ة للغاي�ة. تهنئ�ة ألب�رز علماء 

وباحثي العالم يف جامعة أوكسفورد“.

وأض�اف ”ال توجد ضمان�ات. لم نصل 

له�ذه املرحلة بعد والبد من إجراء املزيد 

م�ن التجارب، لكن ه�ذه خطوة مهمة 

عىل الطريق الصحيح“.

وأظه�رت بيان�ات، ام�س االثن�ن، أن 

اللق�اح التجريبي الذي تط�وره رشكة 

)أسرا زينيكا( لصناعة األدوية للوقاية 

م�رض كوفي�د19- كان آمن�ا وط�ور 

اس�تجابة مناعي�ة يف تج�ارب املراحل 

األوىل الرسيرية لدى متطوعن أصحاء، 

ورصد أعىل مس�توى لالس�تجابة لدى 

من تلقوا جرعتن منه.

وحس�بما ذكرت النتائ�ج، التي نرشت 

يف مجلة )النس�يت( الطبية، لم يتسبب 

اللقاح، ال�ذي يحمل اس�م )إيه.زد.دي 

1222( وطورت�ه رشكة أس�را زينيكا 

بالتعاون مع علماء يف جامعة أكسفورد 

الربيطانية، يف حدوث أي أعراض جانبية 

خط�رية، وحف�ز اس�تجابة األجس�ام 

املضادة ونظام خلية )تي( املناعي.

وقالت، سارة جيلربت، مطورة اللقاح: 

”ال ي�زال أمامن�ا الكثري للقي�ام به قبل 

أن نؤك�د ما إذا كان اللقاح الذي نطوره 

سيس�اعد ع�ىل التعام�ل م�ع جائح�ة 

كوفيد19-، لك�ن هذه النتائ�ج األولية 

تحمل بصيصا من األمل”.

وأضاف�ت ”م�ا زلن�ا ال نع�رف م�دى 

ق�وة االس�تجابة املناعية الت�ي نحتاج 

لتحفيزها للحص�ول عىل حماية فعالة 

ض�د عدوى مرض )س�ارس-كوف2-( 

أو كوفيد19-“.

وقال�ت جيل�ربت “إن الباحثن بحاجة 

ملعرف�ة املزي�د ع�ن م�رض كوفيد19- 

واالستمرار يف إجراء تجارب عىل مراحل 

متأخ�رة م�ن اإلصابة به، وه�و ما بدأ 

بالفعل.”

وارتفع�ت أس�هم رشكة أس�را زينيكا 

قب�ل أن تتخ�ىل ع�ن بعض املكاس�ب، 

لرتفع التداوالت األخرية بنسبة 0.4 يف 

املئة خالل امس االثنن.

ورشك�ة أس�را زيني�كا ه�ي م�ن بن 

مرشحن رئيسين لتطوير اللقاح الذي 

يواج�ه جائح�ة أودت بحي�اة أكثر من 

600 أل�ف ش�خص، إىل جان�ب رشكات 

أخ�رى تج�ري تج�ارب ع�ىل مراح�ل 

متوسطة أو متأخرة، ومن بينها رشكتا 

)سينوفاك بيوتيك( الصينية و)مودرنا( 

األمريكية.

ووقع�ت أس�را زيني�كا اتفاقي�ات مع 

حكوم�ات م�ن جمي�ع أنح�اء العال�م 

إلمداده�ا باللقاح حال إثبات�ه فعالية، 

وحصول�ه ع�ىل املوافق�ة م�ن الجهات 

التنظيمي�ة، وقال�ت الرشك�ة إنه�ا لن 

تس�عى وراء الرب�ح من اللق�اح خالل 

فرة الجائحة.

وقال الباحث�ون إن اللقاح أدى لحدوث 

أع�راض جانبية خفيف�ة، ولكن يمكن 

تن�اول  تخفي�ف بعضه�ا م�ن خ�الل 

الباراسيتامول، مع عدم وجود تأثريات 

سلبية خطرية جراء تناوله.

وتطور جامعة أكس�فورد لق�اح )إيه.

ترخيص�ه  ومنح�ت  زد.دي1222(، 

لرشكة أسرا زينيكا التي وقعت بالفعل 

اتفاقي�ات إلم�داد ملي�اري جرع�ة من 

العالج.

وش�ملت التجارب الجديدة 1077 بالغا 

من األصحاء ت�راوح أعمارهم بن 18 

و55 عام�ا، ولي�س لديه�م تاري�خ مع 

كوفيد19-.

بصيص من األمل مع أول جتارب بشرية للقاح كوفيد-19 

جونسون يصف نتائج جتربة لقاح أسرتا 
زينيكا بأنها ”أنباء إجيابية للغاية“



بغداد/ الزوراء:
الشعبي  الحشد  من  مشرتكة  قوة  نفذت 
وتفتيش  دهم  عملية  االثنني،  امس  والجيش، 

ناظم الثرثار لتأمني قاطع املسؤولية.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
فوج  من  “قوة  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
شاكر  عيل  املالزم  بأمرة  السادس  الرمادي 
الجيش نفذت، عملية  جاسم وباالشرتاك مع 
ومنطقة  الثرثار  ناظم  يف  وتفتيش  دهم 
“العملية  أن  البيان  الطراح”.وأضاف 
نشاط  أي  من  القاطع  تأمني  لغرض  تأتي 

إرهابي”. 
بينما نفذت قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي 
جنوب  امنية  عملية  االثنني،  امس  والجيش، 

غرب نينوى.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
من  مشرتكة  “قوة  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
اللواء 44 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، يف 
وقت متأخر من ليلة امس، عملية امنية جنوب 

“العملية  أن  البيان  وأضاف  نينوى”.  غرب 
الجزيرة  ارايض  وتأمني  العدو  ملباغتة  تهدف 

بالكامل”. 

من جهتها، رفعت مفارز مكافحة املتفجرات 
يف اللواء 30 بالحشد الشعبي، امس االثنني، 45 

عبوة ناسفة يف سهل نينوى.

تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
مكافحة  “مفارز  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
املتفجرات يف اللواء 30 بالحشد الشعبي رفعت، 
بني  الزراعية  االرايض  من  ناسفة  عبوة   45
قرية املفتية وقرية شيخ أمري يف سهل نينوى 
باملوصل”. وأضاف البيان أن “العبوات التي تم 

رفعها هي من مخلفات داعش”. 
من جانب متصل، عثرت قوات الحشد الشعبي، 
داعش”   “ لتنظيم  نفق  عىل  االثنني،  امس 

اإلجرامي يف جزيرة الحرض جنوب املوصل.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
من  مشرتكة  “قوة  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
الشعبي يف  الحشد  استخبارات قيادة عمليات 
عىل  امس،  صباح  عثرت،   25 واللواء  نينوى 
جزيرة  يف  اإلرهابي  لداعش  جداً  كبري  نفق 

الحرض الواقعة جنوب املوصل”.
تستخدمه  كانت  “النفق  أن  البيان  وأضاف 
ضد  هجماتها  لشن  اإلجرامية  العصابات 

املواطنني والقوات األمنية”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النقل تنفيذ مرشوع وقائي بالتزامن 
مع استئناف الرحالت الجوية يف الـ23 من تموز 
مطارات  يف  املسافرين  سالمة  اجل  من  الحايل 

البالد .
الوزارة  ان  الشبيل:  نارص  النقل،  وزير  وقال 
»تنفذ مرشوعاً وقائياً خاصاً بتفتيش املسافرين 
استئناف  مع  بالتزامن  بهم  الخاصة  والحقائب 
يف  البالد  مطارات  عرب  الجوية  الرحالت  حركة 
خلية  قرارات  بحسب  الحايل  تموز  من   23 الـ 

االزمة«.
اجل  من  به  للعمل  »تسعى  النقل  ان  عىل  ونبه 
ضمان سالمة املسافرين من واىل البالد«، منوها 
الجوية  والحركة  املطارات  فتح  »إعادة  ان  اىل 
النقل  حركة  إلعادة  جيدة  خطوة  للرحالت 
عىل  لكن  ستعود  »انها  مضيفا  دولياً«،  والسفر 

عدد  حيث  من  بالسابق  عليه  كانت  ما  خالف 
الرحالت واملسافرين بسبب جائحة كورونا«.

خاصة  ضوابط  اعدت  الوزارة  »ان  اىل  واشار 
الجوية  الرحالت  استئناف  عند  ستتبعها 
كانت  الوزارة  »ان  مبينا  والوقاية«،  للسيطرة 
االف  اربعة  تسجل 75 رحلة تتضمن ما يقارب 

مسافر يومياً عرب االجواء العراقية«.
التي  للدول  »الوزارة  متابعة  اىل  الشبيل  ولفت 
فيها  الخاص  والطريان  السفر  حركة  تأثرت 
افالسها  اعلنت  والتي  كورونا  جائحة  بسبب 
مؤرشاً  يشكل  مما  السفر،  حركة  جمود  بسبب 
سيتم  التي  واملسافرين  الرحالت  عدد  قلة  عىل 
الدول  اغلب  يف  الدولية  املطارات  عرب  تسيريها 
فيها«،  والسفر  الطريان  حركة  استأنفت  التي 
التي  الدول  الرحالت مع  فتح  »انه سيتم  مؤكدا 

استأنفت رحالتها الجوية وهي مرص وتركيا«.

بغداد/ الزوراء:
أن  االثنني،  امس  الشعبي،  الحشد  اكد 
املايض  من  باتت  الوهمية  السيطرات 

يف دياىل.
محور  باسم  االعالمي  الناطق  وقال 
صادق  الشعبي،  الحشد  يف  دياىل 
ان”  صحفي:  حديث  يف  الحسيني، 
داعش  لتنظيم  الوهمية  السيطرات 

قلق  مصدر  لسنوات  كانت  االرهابي 
امني اال ان الوضع تغري بشكل جذري 
من مسك الحشد الشعبي محاور طرق 
برية سرتاتيجية عدة يف دياىل وخاصة 
شمال  حمرين)75كم  حوض  قلب  يف 

رشق بعقوبة(”.
اية  تسجل  لم  انه”  الحسيني  واضاف 
سيطرة وهمية لداعش منذ عامني عىل 

الحشد  يمسكها  التي  الطرق  من  ايا 
الجرائم  ان  اىل  باالضافة  الشعبي 
من  الخطف  ومنها  االخرى،  املنظمة 
االخرى  هي  القتل  او  العصابات  قبل 
خاصة  االمني  املشهد  من  اختفت 
اسااليب  سلسلة  اعتمد  الحشد  وان 
ومنها  الطرق  مسك  يف  متطورة 
النقاط  وتقريب  املراقبة  كامريات 

وفرض االحزمة املتكررة التي ساهمت 
يف تشديد االجراءات االمنية عىل الطرق 
للقوافل  االمان  هاجس  واعطاء 

التجارية واملسافرين”.
حقق  الشعبي  الحشد  ان”  وتابع 
انجازات مهمة يف املشهد االمني بدياىل 
الربية  الطرق  امن  ملف  يف  خاصة 
متكررة،  خروقات  يشهد  كان  والذي 

لكن وجود الحشد غري املعادلة بشكل 
مع  التنسيق  ان  اىل  باالضافة  جذري، 
ايجابياته  له  االمنية  التشكيالت  بقية 

يف تعزيز االجراءات”.
تشهد  دياىل  يف  الطرق  بعض  وكانت 
خروقات متكررة بسبب نشاط داعش 
من  االجرامية  والعصابات  االرهابي 
خطف وقتل لالبرياء بني فرتة واخرى.

بغداد/ الزوراء:

امس  االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  كشفت 

واستقداٍم  قبٍض  أوامر  صدور  عن  االثنني، 

عىل  كركوك  محافظة  يف  مسؤولني  بحقِّ 

الصالحيَّات  وُمخالفة  فساٍد  شبهات  خلفيَّة 

الوظيفيَّة.

وذكر بيان للهيئة تلقت »الزوراء« نسخة منه، 

أن “قايض التحقيق املُختصِّ بالنظر يف قضايا 

وتحرٍّ  قبض  أمر  اصدر  املحافظة  يف  النزاهة 

كهرباء  توزيع  ملديريَّة  السابق  املُدير  بحقِّ 

أمر استقدام بحق  كركوك فضالً عن إصداره 

معاونة املدير السابقة؛ استناداً إىل أحكام املادة 

)340( من قانون العقوبات”.

الصادر بحق  القبض  “أمر  أن  البيان،  وأضاف 

خمسة  شمل  املحافظة  كهرباء  توزيع  مدير 

إذ  املديريَّـة،  يف  يعملون  آخرين  مهندسني 

يف  الهيئة  تحقيق  مكتب  تحريات  أظهرت 

املحافظة والتوصيات املثبتة يف التحقيق اإلدارّي 

كهربائيٍَّة  محطٍة  ربط  يف  ُمخالفات  وجود 

ُمتنقلٍة )جهد ١32 / ١١ كي يف(، وإطالق التيار 

املرُبمج  القطع  تنفيذ  دون  فيها  الكهربائيِّ 

لألحمال، فضالً عن رصد عدم تسديد املُستثمر 

ملبالغ الجباية إىل خزينة الدولة”.

“إصدار  الهيئة  أكدت  صلٍة،  ذي  صعيٍد  وعىل 

قضايا  يف  بالنظر  املُختصِّ  التحقيق  قايض 

النزاهة يف املحافظة، بناًء عىل تحقيقات املكتب، 

املحافظة  مركز  قائممقام  بحق  استقدام  أمر 

وفق املادة )33١( من قانون العقوبات؛ وذلك 

عدَّة  عن  التجاوزات  رفع  عدم  يف  ملقرصيَّـته 

قسم  مسؤول  كونه  املحافظة؛  يف  عقارات 

التجاوزات فيها”.

الشهر  منتصف  يف  أعلنت  قد  الهيئة  وكانت 

بالتجاوز  متَّهمني  خمسة  ضبط  عن  الجاري 

عىل عقاٍر بقيمة )5,000,000,000( مليارات 

بالتواطؤ مع بعض  املالية،  لوزارة  دينار عائد 

الجهات املعنيَّة بإزالة التجاوز يف املحافظة.

بغداد/ الزوراء:

تتجه محافظة بغداد اىل تقليل نسبة الحرائق 

املختلفة  الجهات  إلزام  خالل  من  العاصمة  يف 

يف  املطافئ  ونصب  السالمة  اساليب  باتباع 

اماكن متعددة.

عيل  بغداد  ملحافظة،  الفني  النائب  واوضح 

اللجنة  خالل  ومن  »املحافظة،  أن  العيثاوي: 

اتخاذ  اىل  تتجه  فيها،  البيئية  للسالمة  العليا 

التي  الحرائق،  للتقليل من  املناسبة  االجراءات 

السكنية  التجارية والعمارات  املحال  تحدث يف 

ارتفاع  »ان  عىل  منبها  املطاعم«،  وبعض 

ابرز  من  يعد  ملحوظ  بشكل  الحرارة  درجات 

االسباب التي تؤدي لها، فضال عن عدم االلتزام 

برشوط السالمة البيئية والصحية«.

املحال  جميع  الزمت  »املحافظة  أن  إىل  ولفت 

السكنية  العمارات  وكذلك  التجارية  واملراكز 

اكثر  يف  حريق  مطافئ  نصب  اىل  وغريها 

باتباع  املخازن  توجيه  جانب  اىل  موقع،  من 

بشكل  وتهويتها  للخزن  الصحيحة  االساليب 

عند  حرائق  حصول  اىل  تؤدي  كونها  سليم 

تكدس املواد والبضائع يف ظل درجات الحرارة 

املرتفعة«.

وأكد أن »هذه الحوادث تتكرر كل عام، إال انها 

منها  الكثري  نظرا ألن  العام،  هذا  اكثر  ازدادت 

ملواجهة  العليا  اللجنة  رشوط  حسب  مغلق 

ذويها اليتبعون  فإن  وبالتايل  فريوس كورونا، 

اساليب السالمة فيها«.

مضيفا »انه سيتم التعاون مع مديرية الدفاع 

الساندة  االمنية  والجهات  الكرخ  يف  املدني 

من  التعليمات  لهذه  املخالفة  املحال  بغلق 

خالل تشكيل لجنة مشرتكة للحد من ظاهرة 

الحرائق ومتابعة املخالفني«.
  بغداد/ الزوراء:

تمكنت هيأة املنافذ الحدودية منفذ زرباطية الحدودي يف محافظة واسط من ضبط عجالت عدد 
)3( محملة بمواد مختلفة تم التالعب بمعامالتها الكمركية بعد إنجازها من قبل مركز كمرك 

املنفذ الحدودي.
واضافت يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: »تمت عملية الضبط من قبل شعبة البحث والتحري 
هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معامالتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبني 
أن العجلة األوىل محملة بمادة )سجاد خيوط قطنية( بوزن )١6طن و640 كغم(، وان البضاعة 
الفعلية )سجاد موكيت( ويعترب ذلك تالعبآ يف وصف البضاعة وتهربا من دفع الرسوم الكمركية 

والرضيبية حسب الضوابط والتعليمات النافذة«.
محملة  االسترياد  إجازة  يف  مثبت  وما  الكمركية  وحسبةاملعاملة  الثانية  العجلة  »اما  وتابعت: 
بعد  الفعيل  ولكن  إيران،  املنشأ   ) كغم  و800  )١7طن  وبوزن  معزولة(  غري  كهربائية  )أسالك 

الكشف )أسالك كهربائية معزولة( واملنشأ تركيا وهذا تالعب يف وصف البضاعة واملنشأ«.
 وزادت: »العجلة الثالثة التي تم ضبطها محملة )بأدوات احتياطية للسيارات( وبوزن إجمايل) 

2طن و440كغم( عند التدقيق  تبني عدم تنزيل الكمية املستوردة من إجازة االسترياد«.
من جانب متصل، أعلنت هيأة املنافذ الحدودية منفذ أم قرص االوسط يف محافظة البرصة عن 

ضبط حاويتني محملتني بمواد منتهية الصالحية يف منفذ أم قرص االوسط.
الرتاخيص  شعبة  معلومات  وفق  »عىل  إنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  وقالت 
داخل  عىل حاويتني  للكشف  لجنة  تشكيل  تم  أم قرص  تحقيق  وموافقة قايض  واالستخبارات 
الحرم الكمركي بعضوية الجهات املعنية، وبعد الكشف عىل ما بداخلها تبني وجود مواد )أسمدة 

ومواد كيماوية( منتهية صالحية اإلنتاج ومخالفة للضوابط والتعليمات النافذة«.
أصويل  ضبط  محرض  وإعداد  الكمركي  بالختم  املضبوطتني  الحاويتني  ختم  »تم  واضافت: 
لغرض عرضها أمام أنظار قايض تحقيق محكمة أم قرص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقها«.

بغداد/ الزوراء:

االثنني،  امس  إدارة سدة سامراء،  كشفت 

عن استمرار ترصيف املياه باتجاه بغداد 

مع  جيد  بشكل  البالد  جنوب  ومحافظات 

عدم وجود انخفاض يف مناسيب املياه عىل 

عمود نهر دجلة.

الثرثار،  وناظم  سامراء  سدة  مدير  وقال 

حسن  كريم  اقدم،  مهندسني  رئيس 

“سدة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  حمادي، 

سامراء مستمرة بإطالق تصاريف ممتازة 

كانت  والتي  السابقة  املعدالت  تفوق  جدا 

مكعب  مرت   500 الظروف  بأحسن  تطلق 

بالثانية مؤخر سدة سامراء باتجاه جنوب 

العراق”. منوها اىل انه “خالل املوسم الحايل 

يتم إطالق 700 مرت مكعب بالثانية باتجاه 

ستسهم  إذ  الجنوبية،  واملحافظات  بغداد 

للزراعة  املياه  تأمني  يف  الزيادة  هذه 

واالستخدامات  الرشب  ومياه  الصيفية 

املدنية والصناعية عىل عمود نهر دجلة”.

يف  العمل  “توقف  اىل  حمادي  واشار 

بسبب  الثرثار  ناظم  سدة  مؤخر  توسعة 

التي  الكمية  ولكن  املالية،  التخصيصات 

العام  خالل  الرتسبات  من  رفعها  تم 

وجود  وال  جدا،  مؤثرة  و  ممتازة  املايض  

ازالة  يف  قصوى  رضورة  او  ملحة  لحاجة 

العمل  “استمرار  عىل  منبها  الرتسبات”، 

بعد توفر التخصيصات، اذ حققت عمليات 

نجاحا  املايض  املوسم  يف  الرتسبات  رفع 

وتقليل  الثرثار  ناظم  مؤخر  تخفيض  يف 

الضغط خالل موسم الفيضان الفائت”.

وأشار إىل أن “وزارة املوارد املائية مستمرة 

املبازل  تنظيف  من  االعتيادية  بأعمالها 

الرتسبات  من  الفرعية  واألنهر  والقنوات 

األنهر  ذنائب  اىل  املياه  وإيصال  الطينية، 

املياه لضمان عدم حدوث شح  ومشاريع 

يف املياه”.

انخفاض  اي  وجود  “عدم  حمادي  واكد 

أن  مبينا  دجلة”،  نهر  عمود  يف  شح  او 

إطالق  ويتم  ممتازة  املائية  “اإليرادات 

مكعب  مرت   200 بزيادة  املياه  تصاريف 

فوق املعدالت الطبيعية عن املواسم املاضية 

لتعزيز  الجنوبية  املحافظات  باتجاه 

االستخدامات الزراعية واملنزلية والصناعية 

واالستخدامات األخرى للمياه”. 

بغداد/ الزوراء:
امس  النيابية،  االزمة  خلية  عدت 
للصحة  العليا  اللجنة  قرار  االثنني، 
غري  الحظر  بتمديد  والسالمة 

مدروس.
عباس  النائب  الخلية،  عضو  وقال 
عليوي، يف ترصيح صحفي: ان “الحظر 
الخميس  ايام  عن  سريفع  الشامل 
االخري  القرار  بعد  والسبت  والجمعة 
“الحياة  ان  اىل  الفتا  العليا”،  للجنة 
ستعود اىل طبيعتها بعد عيد االضحى 

املبارك حسب توجه الحكومة”.
واضاف ان “قرار اللجنة العليا للصحة 
الحظر  ساعات  بتمديد  والسالمة 
مدروس”،  غري  مساء  التاسعة  حتى 
زالت مرتفعة  ان “االصابات ما  مبينا 
سلبا  ستؤثر  الحظر  ساعات  وتمديد 

عىل مواجهة الفريوس”.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، 
تسجيل 2049 اصابة جديدة بكورونا، 
فيما أكدت تسجيل ١997 حالة شفاء 

من الوباء. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت امانة بغداد، امس االثنني، عن اعداد خطة خدمية خاصة باستشهاد االمام محمد 

الجواد )عليه السالم(.
وقالت االمانة يف بيان، تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »دائرة بلدية الكاظمية وبشأن 
السنة خطة خدمية  لهذه  اعدت  السالم(  )عليه  الجواد  االمام محمد  استشهاد  ذكرى 
تختلف عن السنوات السابقة تتضمن تكثيف حمالت التعفري والتعقيم، سيما يف املنطقة 

املحيطة بصحن االمامني الجوادين عليهما السالم«.
مع  الزيارة  القاصدين  الزائرين  ملسارات  مستمر  وغسل  وتعقيم  »تعفري  تم  واضافت: 
التباعد االجتماعي والوقاية من من  اجراء حمالت توعوية وتثقيفية مكثفة يف كيفية 
االصابة بفايروس كورونا مع تهيئة جهد مضاعف ملواكبة رفع النفايات ونقلها خارج 
من  املقبلني  اليومني  خالل  الزيارة  ذروة  مع  سيما  ال  ومستمر،  دؤوب  بشكل  املدينة 

االسبوع الجاري«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة بغداد، امس االثنني، القبض عىل متهمة اثناء استالمها مبالغ لقاء 
قروض.وقال، عزيز نارص، مدير عالقات واعالم القيادة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: إنه » بناًء عىل توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الرشطة، وبإرشاف مبارش من قائد 
رشطة بغداد نفذت قوة من فوج طوارىء بغداد التاسع واجبا مشرتكا برفقة مفارز 
املشهود  وبالجرم  املتهمات  احد  عىل  القبض  القاء  تم  »حيث  النزاهة«.واضاف:  هيئة 
اثناء استالمها مبلغا ماليا بخصوص اطالق قروض وسلف من املصارف وادعائها انها 

موظفة يف البنك املركزي العراقي، وتم تسليمها اىل مفارز النزاهة«.

بغداد/ الزوراء:
  أعلن متحف النارصية الحضاري، امس 
االثنني، عن تسلُّمِه قطعاً اثريًة مهمة من 
رشطة حماية اآلثار، تم العثور عليها من 
شمال  مواقع  يف  الرشطة  دوريات  قلل 

النارصية مركز محافظة ذي قار.
عامر  النارصية،  متحف  مدير  وقال 
ان  صحفي:  ترصيح  يف  الرزاق،  عبد 
قسم  يجريها  التي  التفتيشية  »الجوالت 
قار  ذي  يف  والرتاث  اآلثار  حماية  رشطة 
وبالتنسيق مع مفتشية اثار ذي قار عىل 

القى  من  عدد  االثرية، عثرت عىل  املواقع 
االثرية ».

وأضاف »ان متحف النارصية تسلّم اليوم 
اثريًة  قطعًة   ١5 قار  ذي  آثار  رشطة  من 
مختلفة الحضارات، ظهرت يف احد املواقع 

االثرية السومرية شمال النارصية«.
وجرار  اواني  تضم  »القطع  ان  وبني 
فخارية ورؤوس مغازل باإلضافة اىل دمى 
فخارية«. الفتا اىل »انها سيتم ارسالها اىل 
برقم  لتسجيلها  بغداد  يف  الوطني  متحف 

متحفي«.

بغداد/ الزوراء:
الخصيب،  ابي  قضاء  مقام  قائم  أعلن 
العامري، امس االثنني،  اسماعيل يوسف 
لتخصيص  رسمية  موافقات  صدور 
قطع ارايض ملعلمي قضاء ابي الخصيب.

إن  صحفي:  ترصيح  يف  العامري،  وقال 
»محافظ البرصة وافق عىل الطلب املقدم 
املتضمن  الخصيب  ابي  قائّمقامية  من 
القضاء«،  ملعلمي  اراض  قطع  تخصيص 
يف  سيكون  التخصيص  »أن  إىل  منوها 

يف  مقاطعة6  يف  ١/45و2/54  مقاطعة 
يتابع  »سوف  أنه  السيبة«.وذكر  ناحية 
بلديات  مديرية  نت  التخصيص  قضية 
رسيعة  تفاهمات  إىل  للوصول  البرصة، 
يف قضية تحويل ملكية االرض، إىل جانب 
ابي  قضاء  تربية  قسم  إدارة  مع  االتفاق 
بهذه  املشمولني  عدد  ملعرفة  الخصيب 
القطع«.وذكر أن »رشيحة املعلمني تحتاج 
للكثري من االهتمام بعد ما تعرضت للغبن 

عىل مدى سنوات طويلة«.

القوات األمنية تنفذ عملية أمنية يف ناظم الثرثار وتباغت »داعش« بنينوى
عثرت على نفق للتنظيم اإلرهابي يف جزيرة احلضر

النقل تنفذ مشروعا وقائيا لسالمة املسافرين مع استئناف الرحالت 

النزاهة تصدر أوامر قبض واستقدام حبق 
مسؤولني يف كركوك

حمافظة بغداد تزيد إجراءات السالمة 
ملنع احلرائق

ضبط عجالت وحاويتني خالف القانون 
يف زرباطية وأم قصر األوسط

سدة سامراء: ال وجود ألي اخنفاض يف 
مناسيب نهر دجلة 

احلشد الشعيب: السيطرات الوهمية يف دياىل باتت من املاضي

األزمة النيابية: قرار متديد ساعات 
احلظر غري مدروس

أمانة بغداد تضع خطة خدمية خاصة 
باستشهاد اإلمام اجلواد )ع(

اعتقال متهمة باالحتيال وشرطة بغداد 
تروي التفاصيل

متحف الناصرية يتسلم 15 قطعة أثرية مهمة

ختصيص قطع أراٍض ملعلمي أبي اخلصيب يف السيبة
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دعت إىل إرسال قوات للسيطرة على منافذ كردستان

رحبت باسترياد الكهرباء من اخلليج  الكشف عن زوال اخللل الفين 
املسبب لتأخري دفع الرواتب

شركة بريطانية تبدي استعدادها 
إلعادة الكهرباء ملناطق غرب األنبار

No: 7291  Tue  21  July 2020العدد: 7291    الثالثاء  - 21  تموز  2020

بغداد/ الزوراء:
أك�دت لجنة الخدم�ات النيابية، امس 
االثن�ن، أنَّ العمليات الت�ي تقوم بها 
وزارة االتص�االت ضد مهربي سعات 
 7 اىل   5 ب�ن  م�ا  وف�رت  االنرتن�ت؛ 
ملي�ارات دينار ش�هرياً، وهو مردود 
جيد لل�وزارة، بينما رحب�ت باسترياد 

الكهرباء من الخليج.
سك�ر  ع�اء  اللجن�ة،  عض�و  وق�ال 
إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الدلف�ي، 
»وزارة االتص�االت تس�ري بخط�وات 
سلس�ة وصحيح�ة ومدروسة إلنهاء 
مل�ف رسقة سعات االنرتن�ت«، مبيناً 
أن »نهاي�ة العام ستحل هذه املشكلة، 
وسيج�د املواط�ن فرق�اً يف خدم�ات 

االنرتنت«.
وأض�اف أن »وزير االتص�االت الحايل 
وزير نشط لديه رؤية جيدة، واستطاع 
توفري من 5 اىل 7 مليارات دينار شهريا 
مكافح�ة  حم�ات  بع�د  ال�وزارة  اىل 
التهريب التي قامت بها الوزارة، وهذا 
م�ردود كبري ت�م توفريه م�ن سعات 
االنرتن�ت املهرب�ة، وبالت�ايل فإن هذه 

األموال تصب لصالح الوزارة«.
»ال�وزارة  أن  إىل  الدلف�ي  وأش�ار 
بمسان�دة الجه�ات املختص�ة؛ تق�وم 

بعمليات يف دياىل بشأن هذا املوضوع، 
واألسبوع املقبل ستكون هناك عملية 
يف كركوك«، منوهاً بأن »هناك تحسناً 

ملحوظاً، ولكن اىل نهاية العام ستكون 
هناك رؤية أخرى لهذا امللف«.

وبش�أن أزمة الكهرباء املتكررة يف كل 

عام، أوضح الدلفي أن »ملف الكهرباء 
وج�ود  م�ع  خاص�ة  ش�ائك،  مل�ف 
الفاسدي�ن يف وزارة الكهرب�اء وه�م 

أصح�اب الق�رار ومتحكم�ون فيها، 
لذل�ك فإنها لن تح�ل«. داعياً حكومة 
الكاظم�ي ألن »تعي حجم الخطورة، 
وأن ت�رب بي�د م�ن حدي�د عىل كل 
الفاسدي�ن يف وزارة الكهرباء وجميع 

الوزارات«.
وتاب�ع أن »اللجنة الت�ي طالب رئيس 
الربمل�ان بتشكيله�ا ألج�ل التحقي�ق 
بعمله�ا،  تق�وم  الكهرب�اء  بمل�ف 
وهن�اك اجتماعات متواصلة من أجل 
الخروج برؤي�ة واضحة عن الخلل يف 
ه�ذا املل�ف، وننتظر اللجن�ة للخروج 
دوالً  »هن�اك  أن  مبين�اً  بنتائجه�ا«. 
اقليمية مستفيدة من أزمة الكهرباء، 
وأكثر من مسؤول رصح بهذا اليشء، 
ألن ملوضوع استرياد الغاز والكهرباء 

حسابات«.
وأضاف أن »العراق منفتح عىل جميع 
دول اإلقلي�م، ع�ىل أن تراعي مصلحة 
العراق أوالً، وال توجد لدينا اش�كاالت 
بل بالعكس لدينا الكثري من التبادالت 
االقتصادية، وكلها مرحب بها برشط 
أن تكون بعي�دة عن املحسوبية، لذلك 
فإنن�ا نرحب باست�رياد الكهرباء من 
الخليج، ولكن يجب أن تكون خطوات 

جادة ومدروسة«.

اخلدمات النيابية: منع تهريب اإلنرتنت وفر 7 مليارات دينار شهريًا

بغداد/ الزوراء:
كشفت اللجنُة املالي�ة يف مجلس النواب، امس االثنن، عن 
زوال الخل�ل الفني الذي تسب�ب يف تأخري رواتب املوظفن 
نة  الشه�ر املايض، مؤك�دًة أن روات�ب الشهر الح�ايل مؤمَّ
بالكامل ولجميع املوظفن، وقد ترصف بعضها قبل حلول 

عيد األضحى املبارك.
وقال عض�و اللجنة، عب�د الهادي السع�داوي، يف ترصيح 
صحف�ي: إن »روات�ب املوظف�ن لشه�ر تم�وز مؤّمن�ة 
بالكام�ل، لكننا لم نسمع أي إش�عار من قبل وزارة املالية 
بإمكاني�ة رصفها قبل حلول عطل�ة عيد األضحى املبارك، 

أو قد ترصف بحسب الجدول املثبت لكل وزارة«.
وع�زا السعداوي تأخ�ري الرواتب خال الشه�ر املايض اىل 
»إش�كال فني يف املصادق�ة عىل قانون االق�رتاض الداخيل 
والخارجي، وتأخري االشعارات من البنك املركزي العراقي 

ووزارة املالية اىل املصارف”.
وأش�ار السع�داوي إىل أن “الشهر الحايل واألش�هر املقبلة 
ستشه�د رصف الروات�ب ع�ىل وف�ق الج�دول املثبت لكل 

وزارة”.

بغداد/ الزوراء:
اف�اد قائممقام قض�اء الرطب�ة بمحافظة االنب�ار، عماد 
الدليمي،امس االثنن، بأن رشكة بريطانية قدمت طلبا اىل 
الحكومة املحلية إلعادة التيار الكهربائي للمناطق الغربية 

.
وق�ال الدليمي، يف ترصيح صحف�ي: إن “رشكة بريطانية 
مختص�ة يف مج�ال الكهرب�اء قدم�ت طل�ب اىل حكوم�ة 
قض�اء الرطبة غربي االنبار، لغ�رض الحصول عىل فرص 
استثمارية إلعادة التيار الكهربائي اىل القضاء الذي يعاني 
من انقطاع التيار الكهربائي منذ عودة االمن واالستقرار 

اىل عموم مدن االنبار”.
واضاف ان” حكومة الرطبة املحلية ارسلت طلب الرشكة 
املعنية اىل هيئة استثمار االنبار لغرض التعامل مع الرشكة 

للمبارشة بأعمالها”.
وأوضح أن “الرشكة الربيطانية تجري اتصاالت مع هيئة 
استثم�ار االنبار لغرض نصب محطة 29 ميكا لسد حاجة 
القض�اء م�ن الطاقة الكهربائي�ة”. مش�ريا إىل ان “وزارة 
الكهرباء لم تنجز لحد هذه الساعة ايصال التيار الكهربائي 
)الوطني�ة( اىل القض�اء رغم م�رور 5 اع�وام تقريبا عىل 

تحرير املدينة من ارهابي داعش“.

بغداد/ الزوراء:
اك�دت لجنة االقتص�اد واالستثمار 
أن تجدي�د عق�ود رشك�ات الهاتف 
النق�ال صفق�ة فس�اد التحتاج اىل 
تدقي�ق، مبين�ة ان�ه التوج�د دولة 
يف العال�م تمتلك اقل م�ن %51 من 
اسه�م رشك�ات الهات�ف النقال إال 
العراق. وفيما دع�ت اللجنة رئيس 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، إىل 
إرس�ال ق�وات عسكري�ة لف�رض 
الدستوري�ة ع�ىل كاف�ة  سلطته�ا 
املناف�ذ الحدودي�ة، السيم�ا اقلي�م 

كردست�ان، أك�دت ان أغلب واردات 
الع�راق غ�ري النفطي�ة م�ن املنافذ 
الحدودي�ة والربي�ة، ومنه�ا منافذ 
اقليم كردستان، تذهب هبة لسلطة 

االحزاب السياسية”.
االقتص�اد  لجن�ة  عض�و  وقال�ت 
واالستثم�ار، ن�دى ش�اكر جودت، 
ام�س االثنن، يف ترصي�ح صحفي: 
ان “قضي�ة تجدي�د عق�ود رشكات 
الهات�ف النق�ال يج�ب ان تح�ال اىل 
مراجع�ة م�ن قب�ل الربمل�ان لكون 
الفس�اد  ه�ي  األخ�رية  الصفق�ة 

بعينه”.
وأضاف�ت ان ”أية دولة يف العالم لها 
اسه�م التقل ع�ن 51 % من اسهم 
رشكات الهاتف العاملة داخل بادها 

ان لم تكن هي صاحبة االمتياز”.
“عق�ود  أن  ج�ودت  وأوضح�ت 
الرشك�ات العامل�ة يف الع�راق فيها 
اسه�م الحكوم�ة 18 % وه�ذا غري 
صحي�ح، وه�در واض�ح الي�رادات 
الخزين�ة، فض�ا ع�ن اعفائها من 

دفع الرسوم والرائب«.
من جهته، دعا عضو لجنة االقتصاد 

واالستثمار النيابية، سعد الخزعيل، 
ال�وزراء  رئي�س  االثن�ن،  ام�س 
إرس�ال  إىل  الكاظم�ي  مصطف�ى 
ق�وات عسكري�ة لف�رض سلطتها 
املناف�ذ  كاف�ة  ع�ىل  الدستوري�ة 
الحدودية، السيما اقليم كردستان.

وقال الخزعيل، يف ترصيح صحفي: 
غ�ري  الع�راق  واردات  “أغل�ب  إن 
الحدودي�ة  املناف�ذ  م�ن  النفطي�ة 
اقلي�م  مناف�ذ  ومنه�ا  والربي�ة، 
لسلط�ة  هب�ة  تذه�ب  كردست�ان، 

االحزاب السياسية”.

وأض�اف أن “ الع�راق يمتل�ك نحو 
12 منف�ذا حدوديا م�ع دول الجوار 
بإمكانه�ا ان ت�در م�ا اليق�ل عن 6 

مليارات دوالر سنويا”.
وأش�ار إىل أن “التقاري�ر الرسمي�ة 
تؤك�د ع�دم خض�وع مناف�ذ اقليم 
الحكوم�ة  لسلط�ة  كردست�ان 
االتحادي�ة”. مش�ددا عىل “رضورة 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  قي�ام 
الكاظمي بف�رض هيبة الدولة عىل 
املناف�ذ الحدودي�ة، السيم�ا اقلي�م 

كردستان”.

االقتصاد الربملانية: جتديد عقد شركات النقال صفقة فساد ال حتتاج لتدقيق

وزير النقل يكشف تفاصيل مهمة عن الغاء عقد تكسي بغداد
بغداد/ نينا :

 كش�ف وزي�ر النقل ن�ارص الشبيل، عن 
تفاصي�ل الغاء عقد تك�ي بغداد، مبينا 
:« ان سلط�ة الط�ريان املدن�ي تعاق�دت 
م�ع رشكة تابعة لنف�س الشخص الذي 
يملك مرشوع تكي بغداد الذي كان فيه 
املوظفون واملركب�ات من الوزارة، فيما 

يتسلم املستثمر %75 من االرباح.
وق�ال الشب�يل يف ترصيح صحف�ي ، ان 
»عق�د تك�ي بغ�داد ج�رى قب�ل ست 
سن�وات حيث كان ينص عىل رشاء 550 
مركبة لصالح الوزارة من قبل املستثمر 
وان تاخذ الوزارة 25 باملائة من االرباح 

خال السنوات الخمس االوىل«.

واض�اف ان »ال�وزارة السابق�ة ج�ددت 
العقد بنفس الرشوط رغم تحويل ملكية 
املركب�ات بشكل رسم�ي اىل الوزارة ، اي 
ان ال�وزارة تمتل�ك املوظف�ن والعجات 
التشغي�ل  س�وى  يمل�ك  ال  واملستثم�ر 
ويحص�ل ع�ىل 75 % ، م�ا ال�زم الوزارة 

بانهاء العقد بشكل عاجل«.
واوض�ح ان »ال�وزارة ل�م تتعاق�د م�ع 
رشك�ة لغاية االن ، وما يشاع عن وجود 
رشك�ة ايرانية غري صحيح، اال ان سلطة 
الط�ريان املدني تعاق�دت اآلن مع رشكة 
تابعة لنفس الشخص الذي يملك مرشوع 
تك�ي بغداد بالتشارك مع ش�خص آخر 

وبنفس الرشوط«.

بغداد/ الزوراء:
أك�د الخب�ري االقتص�ادي، باس�م جميل 
انطوان، امس االثن�ن، أن خزينة الدولة 
ستتحص�ل ع�ىل 15 ملي�ار دوالر سنويا 
اذا استم�رت مقارع�ة الفس�اد يف املنافذ 

الحدودية ومحارصته.
 وق�ال انطوان، يف ترصي�ح صحفي: »اذا 
استم�رت الح�رب ضد الفس�اد يف املنافذ 
الحدودي�ة فإن العراق سيتحصل عىل 15 
مليار دوالر سنويا خال الفرتة املقبلة«.

وأض�اف أن »اغ�اق الح�دود وتطبي�ق 

قانون التعرفة الجمركية يسهم يف زيادة 
االنت�اج العراق�ي املح�يل بش�كل واسع 
للغاي�ة كون�ه سيمن�ع دخ�ول البضائع 
االجنبي�ة اىل الع�راق التي ينت�ج مثلها يف 

العراق«.
الدول�ة  هيب�ة  »اع�ادة  أن  إىل  وأش�ار 
والقانون للعراق اهم انجازات الحكومة، 
وهو يسهم يف تحسن الرؤية االقتصادية 
حج�م  لزي�ادة  االجان�ب  للمستثمري�ن 
التعاون وفتح مشاريع محمية بالقانون 

وسلطة الدولة العراقية«.

هيئة األوراق املالية تصدر تقريراً عن أداء األسواق

وكالة فارس/ متابعة الزوراء:
أبرم�ت رشك�ة هندس�ة وتطوي�ر النفط االيراني�ة، امس 
االثن�ن، عقدا م�ع رشكة برتوب�ارس )الجه�ة املقاولة(، 
لتطوي�ر حق�ل آزادكان الجنوب�ي النفط�ي الواقع جنوب 

غربي الباد واملشرتك مع العراق.
وذك�رت وكال�ة ف�ارس االيراني�ة، نقا عن الرشك�ة: انه 
»بموج�ب العق�د فسيتم تطوي�ر الحقل يف مدة 30 ش�هرا 
وتعزيز طاقته االنتاجية ب�� 320 الف برميل يوميا، حيث 
تبلغ قيمة العقد 961 مليون دوالر من العملة االجنبية زأيد 

11.83 تريليون ريال )رسميا الدوالر= 42 الف ريال(«.
واضاف�ت ان »العقد يشم�ل عدة عملي�ات تطويرية منها 
حف�ر 35 برئا وتركيب 50 مضخة داخ�ل االٓبار، فضا عن 
انشاء خط أنابيب بطول 328 كم وخط بطول 65 كم لنقل 

الغاز«.
واش�ارت اىل ان�ه »وقع الجانب�ان عقدا آخ�ر ايضا لتشييد 
معمل للمعالجة بطاقة 320 الف برميل، وهو أضخم وحدة 
ملعالجة النفط والغاز بالب�اد، حيث تبلغ قيمة العقد نحو 

300 مليون دوالر يف عمليات انشاء تمتد ل� 30 شهرا«.
وبين�ت ان »اجم�ايل قيم�ة العقدي�ن املربمن ب�ن رشكة 
هندس�ة وتطوي�ر النف�ط ورشك�ة »برتوب�ارس« يبل�غ 
1.126 ملي�ار دوالر و11.83 تريلي�ون ريال، وبموجبهما 
سيت�م رفع طاقة االنتاج ب�� 320 برميل يوميا من النفط 
الخام، ومعالجة 200 ملي�ون قدم مكعبة من الغاز، وذلك 

باالعتماد عىل امكانيات وطنية بشكل كامل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، 
امس االثنن، عن بيعه أكثر 
دوالر،  ملي�ون   178 م�ن 

وبمشاركة 35 مرصفا.
وبلغ�ت مبيعات البنك، يوم 
ام�س، 178 مليون�ا واكثر 
من 503 الف دوالر غطاها 
البنك بسع�ر رصف اساس 
ل�كل  دين�ار   1190 بل�غ 

دوالر.
البن�ك  مبيع�ات  وكان�ت 
يف  االرص�دة  لتعزي�ز 
الخارج عىل ش�كل حواالت 

واعتم�ادات، والتي غطاها 
البنك بالكامل بسعر رصف 
بلغ 1190 دينار لكل دوالر 
واح�د، ق�د بلغ�ت اكثر من 
أم�ا  دوالر.  ملي�ون   182
اجمايل البي�ع النقدي فكان 
اكثر م�ن 15 مليون دوالر. 
املبيعات  اجمايل  بلغت  فيما 

الكلية 178.503.734.
أي م�ن  تتق�دم  ل�م  فيم�ا 
 35 ال�بالغ�ة  املص�ارف 
مرصف�ا املشارك�ة يف مزاد 
العمل�ة بأي ع�روض لبيع 

الدوالر.

إيران تطور حقال نفطيا مشرتكا 
مع العراق

املركزي يبيع 178 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

بغداد/ الزوراء:
أص�درت هيئ�ة األوراق املالية يف 
الع�راق، امس االثن�ن، تقريرها 
عن حركة التداول يف سوق العراق 
ل�أوراق املالية للفصل األول من 
العام الحايل، والذي تضمن العديد 
من امل�ؤرشات والبيان�ات املالية 
عن جميع الرشك�ات املدرجة يف 

السوق يف العراق.
وق�ال رئي�س الهيئة، ع�اء عبد 
بي�ان  يف  الساع�دي،  الحسی�ن 
تلقت »ال�زوراء« نسخة منه: إن 
»التداوالت خال الفصل األول قد 
تجاوزت ال��106 مليارات دينار 
بعقود تج�اوزت ال�22 ألف عقد 
بمختل�ف القطاعات االقتصادية 

للس�وق، حيث  املكونة  السبع�ة 
تص�درت قطاع�ات االتص�االت 

واملصارف تلك التداوالت«.
وأض�اف أن�ه »ع�ىل الرغ�م من 
أن ه�ذه النتائ�ج ق�د تج�اوزت 
مثياته�ا للفصل األخري من عام 
2019 ، إال أن هن�اك العدي�د من 
الخطط واالج�راءات التي تنوي 
الهيئ�ة اتخاذه�ا خ�ال الف�رتة 
املقبل�ة بمجرد تشكي�ل مجلس 

الهيئة«.
وتابع أن تلك الخطط واإلجراءات 
»من شأنها أن تزيد تلك التداوالت 
وتزي�د جاذبي�ة األس�واق املالية 
ب الع�راق بما ي�ؤدي اىل تطورها 
وال�ذي سينعك�س بالتأكيد عىل 

مجمل االقتص�اد العراقي والذي 
املقوم�ات  م�ن  العدي�د  يمتل�ك 
واملكام�ن غري املكتشف�ة والتي 
تشكل فرصاً اسثمارية واعدة يف 

املستقبل«.
ويف سي�ق متص�ل، اغل�ق مؤرش 
االسعار يف سوق العراق لاوراق 
املالي�ة، ام�س االثن�ن، مرتفعا 

بنسبة )1.72%(.
وجاءت مؤرشات التداول لسوق 
لي�وم  املالي�ة  ل�أوراق  الع�راق 
ام�س كما ييل: بل�غ عدد االسهم 
 )2.257.380.297( املتداول�ة 
سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

)1.034.336.262( دينارا. 
  ISX 60واغل�ق مؤرش االسع�ار

يف جلس�ة امس ع�ىل )465.68( 
نقطة مرتفعا بنسبة )1.72%( 
عن اغاقه يف الجلس�ة السابقة 
البال�غ )457.79( نقط�ة. وت�م 
ت�داول اسه�م )26( رشك�ة من 
اص�ل )105( رشك�ة مدرجة يف 
السوق، واصبح ع�دد الرشكات 
املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 
املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )23( رشكة.
وبل�غ عدد االسه�م املشرتاة من 
املستثمري�ن غ�ري العراقي�ن يف 
السوق النظام�ي )272( مليون 
سهم بقيمة بلغت )144( مليون 
دين�ار م�ن خ�ال تنفي�ذ )28( 

صفقة عىل أسهم رشكتن.

أعلنت ارتفاع مؤشر األسعار يف جلسة أمس

اقتصادي: مقارعة فساد املنافذ سيدخل 15 مليار دوالر 
سنويا للدولة



بغداد/ عيل نوري/ متابعة الزوراء
من املؤمل ان يكون املنتخب الرتكي هو 
إفتتاح  حفل  يف  سيشارك  الذي  املنتخب 
متفرج  الف   32 الدويل  الشهداء  ملعب 
الفرتة  خالل  افتتاحه  واملزمع  بغداد  يف 
القادمة بعد أن انتهت كافة األعمال فيه 
، حيث من املتوقع افتتاحه بلقاء يجمع 
منتخبنا الوطني مع نظريه الرتكي بعد 
استقرار األوضاع الحالية عقب االنتهاء 
إىل  الحياة  وعودة  كورونا  فريوس  من 

طبيعتها. 
دعوة  هناك  أن  خاصة  مصادر  واكدت 
املقبلة من  األيام  رسمية ستوجه خالل 
قبل وزارة الشباب والرياضة الرتكية إىل 
درجال  عدنان  والرياضة  الشباب  وزير 
تعاون  إتفاقية  وتوقيع  تركيا  لزيارة 
الطرفني تشمل  بني  وبروتوكول ريايض 
يف  يصب  بما  املهمة  االمور  من  العديد 

مصلحة رياضة البلدين. 
املاضية  األيام  خالل  اتصاالت  وجرت 
عرضوا  الذين  املعنيني  من  عدد  مع 
فكرة الدعوة عىل الوزير عدنان درجال 
بها  كثرياً  رحب  حيث  تركيا  لزيارة 
املتطورة  البلدان  تركيا من  وان  السيما 
رياضياً وباالمكان االستفادة كثرياً من 
بني  توقيعها  املؤمل  من  التي  االتفاقية 

الجانبني. 
عليها  حصلنا  التي  املعلومات  وحسب 
فإن الدعوة ستكون خالل الشهر املقبل 
الرتتيبات الكمالها وتحديد  حيث تجري 
منهاج الزيارة التي ستشمل لقاءات مع 
محمد  الرتكي  والرياضة  الشباب  وزير 
الرتكي  االتحاد  ورئيس  اوغلو  قصاب 
وشخصيات  أوزديمري  نهاد  القدم  لكرة 

اخرى. 
والرياضة  الشباب  وزير  وسيطرح 
املنتخب  حضور  إمكانية  درجال  عدنان 
افتتاح  يف  واملشاركة  بغداد  إىل  الرتكي 

ملعب الشهداء الدويل. 
كما و تشمل الزيارة األطالع عىل املالعب 
الرتكية ، باالضافة إىل املنشآت الرياضية 
تتميز  التي  التحتية  البنى  و  والقاعات 
بها تركيا لالستفادة من تجربتها املثالية  
والعمران  البناء  مجال  يف  وخرباتها 

باملنشآت الرياضية الكبرية. 

خاضوا  ان  الرتكية  الكرة  لنجوم  وسبق 
نجوم  منتخب  امام  ودية  مباراة 
الشعب  ملعب  يف   2018 عام  العراق 
الحظر  لرفع  دعماً  جاءت  والتي  الدويل 
بغداد  يف  الدولية  املباريات  إقامة  عن 
حرضها السفري الرتكي يف العراق فاتح 
املؤسسات  تبدي  حيث   ، وزوجته  يلدز 
للرياضة  كبرياً  دعماً  الرتكية  الرياضية 
التام  استعدادها  دوما  وتعلن  العراقية 
يف  رياضية  مناسبات  اي  يف  للمشاركة 

العراق. 
الشباب  وزير  يعرض  أن  ويتوقع 
مجيء  فكرة  درجال  عدنان  والرياضة 

الهيئة  عىل  بغداد  إىل  الرتكي  املنتخب 
لكرة  الدويل  االتحاد  ملفاتحة  التطبيعية 
بإقامة  موافقته  عىل  للحصول  القدم 
اللقاء كون بغداد تعاني من الحظر عىل 

أجراء املباريات الدولية فيها.
اديداس  رشكة  اعلنت  اخرى  جهة  ومن 
تقديمها  عن  الرياضية  للتجهيزات 
القدم  لكرة  العراقي  لالتحاد  عرضاً 

بقيمة مليون دوالر امريكي.
يف  االملانية  الرشكة  مبيعات  مدير  وقال 
للهيئة  بريداً  بعثت  اديداس  ان  العراق، 
القدم  لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية 
من  العروض  بتلقي  رغبتها  ابدت  التي 

وتجهيز  برعاية  ترغب  التي  الرشكات 
باملستلزمات  العراقية  املنتخبات 

الرياضية.
تسعى  العراق  اديداس  ان  واضاف، 
اجل  من  العراقي  االتحاد  مع  للتعاقد 
دعم اسود الرافدين وعكس صورة رائعة 
من  الدولية  املحافل  يف  العراقي  لالعب 

خالل ارتداءه افضل التجهيزات.
دراسة  عملت  الرشكة  ان  واوضح، 
 4 ملدة  التعاقد  خالل  من  اقتصادية 
تعود  مالية  بعائدات  سنتني  او  سنوات 
التعاقد  فرتة  خالل  العراقي  لالتحاد 
ارباح  نسب  خاللها  من  ايضاً  تستثمر 

متاجر  خالل  من  املبارشة  املبيعات  من 
املحافظات  اغلب  يف  العراق  اديداس 

مقابل تجهيز املنتخبات العراقية.
الرشكة  ان  املبيعات،  مسٔوول  وزاد 
للمنتخبات  ثمينة  هدايا  ايضاً  ستقدم 
العراقية عن تحقيق االنتصارات وهدايا 
وااللقاب  االنجازات  تحقيق  عن  كربى 
نتطلع  نحن  بالقول  حديثه  مختتًما 
بسعادة لرد االتحاد العراقي عىل العرض 
للمنتخبات  نوعية  نقلة  سيكون  الذي 
افكار  لدينا  اننا  اىل  اضافة  العراقية 
دول  يف  تطبيقها  تم  كثرية  تسويقية 

اخرى ممكن ان يستفاد منها العراق.

بغداد/ متابعة الزوراء

الوطني األسبق  املنتخب  اكد حارس 

كرة  ان  صربي،  نور،  القدم  لكرة 

عام  منذ  انتهت  العراق  يف  القدم 

.2013

انتهت  القدم  »كرة  إن  صربي  وقال 

فهناك   ،2013 عام  منذ  العراق  يف 

لها  عالقة  ال  ووجوه  شخصيات 

الرياضة  من  اخذت  القدم،  بكرة 

الجو املثايل«.

الرياضة  يف  »النجومية  ان  وأضاف 

الشخصيات  تجد  لذلك  جداً،  سهلة 

تتجه اليها، مضت فرتة طويلة وكرة 

القدم يف العراق لم تحقق شيئاً وهذا 

معناه ان كرة القدم سيئة بكل يشء 

اتحاد  عمل  يخص  بما  فقط  وليس 

الكرة«.

وعن ترشح نجوم كأس آسيا 2007 

الكرة،  اتحاد  يف  املقبلة  لالنتخابات 

مناسب  غري  »الجو  أن  صربي  اكد 

لدخول النجوم يف اتحاد الكرة وهناك 

اىل  تحتاج  العراقية  الكرة  يف  فوىض 

وقت كبري من اجل إصالحها«.

جيل  من  زمالئي  من  »أتمنى  وتابع 

2007 عدم الرتشح النتخابات اتحاد 

الكرة اال يف حال كانوا ضامنني الفوز 

باالنتخابات«.

بغداد/ متابعة الزوراء
وجه االتحاد العراقي لكرة السلة، دعوة اىل املغرتب العراقي يف 

اسبانيا جوني كامل، لالنضمام لصفوف املنتخب الوطني.
وقال مرشف املنتخب الوطني لكرة السلة مهند عبد الستار  إن 
“اتحاد الكرة تواصل بشكل مبارش مع الالعب العراق املغرتب يف 

اسبانيا جوني كامل”.

وأوضح أن “الالعب من مواليد لبنان، والده عراقي من مواليد 
مكتملة  العراقية  الثبوتية  اوراقه  وجميع  لبنانية  وأمه  بغداد 
استدعاء  تشهد  قد  املقبلة  “األيام  أن  عىل  مشرياً  وصالحة”، 

الالعب بشكل رسمي”.
وينتظر املنتخب الوطني تصفيات آسيا والتي من املقرر اقامتها 

خالل شهر ترشين الثاني املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
القوة  لنادي  االدارية  الهيئة  سمت 
الجوية كل من حمزة هادي وجاسم 
لينضما  مساعدين  كمدربني  غالم 
قيادة  يف  أوديشو  أيوب  املدرب  رفقة 

الفريق باملوسم املقبل.

مع  اتفقت  قد  النادي  إدارة  وكانت 
لم  لكنها  فرتة  منذ  وغالم  هادي 
املدرب  وفاة  بسبب  ذلك  عن  تفصح 
التدريبات  وتوقف  هادي،  عيل 

الجماعية.
وسينضم الثنائي هادي وغالم بشكل 

فعيل للجهاز الفني اعتبارا من اليوم 
مع  سابق  بوقت  التعاقد  تم  أن  بعد 

مدرب حراس املرمى هاشم خميس.
وتنتظر اإلدارة موافقة مدرب اللياقة 
ليكتمل  جونزالو  اإلسباني  البدنية 

الجهاز الفني للفريق.

بغداد / اثري الشوييل
لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  اوضح 
الديوانية حسني العنكويش بعد االنتخابات 
التكميلية التي انتخبت بها رئيسا للنادي 
لم  فيه  االمور  جميع  عىل  اطلعت  حيث 
الجوانب  جميع  من  إيجابيا  امرا  اجد 
والجميع  الخاوية  الخزينة  ان  عن  فضال 
يطالب بمستحقاته من سائقي السيارات 
واملطاعم وأصحاب التجهيزات الرياضية 
ما  لكن  ثقيلة  تركت  استلمت  وغريهم، 
النادي  هذا  جمهور  لالستالم  دعاني 

تسلمت هذه املهمة ولدي افكار وطموح 
النتشال  خاللها  من  سأسعى  جديدة 
افضل  واقع  اىل  املرير  واقعه  من  النادي 

بمساعدة الزمالء يف الهيئة االدرية. 
الف   400 خصصت  العنكويش:  واضاف 
اجل  من  النادي  شؤون  ألدارة  دوالر 
فضال  املقبل  للموسم  العبني  استقطاب 
ان  يجب  لكن  االخرى،  االمور  بعض  عن 
وهناك  االستثمار  بوابة  يف  النادي  ندخل 
طرق عدة يجب ان تعمل بها االندية وليس 
فقط نادي الديوانية، وهذا ما يبعد بعض 

االندية من نظام االستجداء، االعتماد عىل 
الشباب هذا يشء  او وزارة  الدولة  منحة 

ليس صحيحا . 
لوزير  طلب  وجهت  العنكويش:   وختم 
الشباب والرياضة عدنان درجال من اجل 
قدومه ملحافظات الجنوب وتحويل اندية 
رجال  يقودها  رشكات  اىل  املحافظات 
االعمال وهذا سيسهل لألندية باملحافظة 
ومالعبهم  والعبيهم  ميزانيتهم  عىل 
أدمة  اىل  تحتاج  الحدود  ابعد  اىل  الخاوية 

من جميع الجوانب .

بغداد/ قيص حسن
الالعبني  بفحص  االثنني  امس  والرياضة  الشباب  وزارة  تبارش 
االنشطة  النطالق  استعدادا  والتدريبية  االدارية  واملالكات 
للصحة  العليا  اللجنة  موافقة  عىل  الحصول  بعد  الرياضية 

والسالمة الوطنية.
وقال مدير عام دائرة الطب الريايض والعالج الطبيعي الدكتور 
الفحوصات  اجراء  االثنني  امس  تم  انه  وهاب،  رحيم  حيدر 
لخمسة اتحادات رياضية هي، كرة السلة وكرة الطائرة والعاب 
القوى والبليارد والجمناستك، مبينا انه سيتم فحص 100 عينة 
الصحة  ووزارة  والرياضة،  الشباب  وزارة  بني  بالتعاون  وذلك 

والبيئة – دائرة صحة بغداد.
الالعبني  فحص  كيفية  تجربة  ايضا  سيتم  انه  وهاب،  واضاف 
املالكات  قبل  من  املباريات  قبل  والتدريبية  االدارية  واملالكات 
الطبية لالتحادات، مشريا اىل ان مالكات وزارة الشباب والرياضة 

ستواصل اجراء الفحوصات لبقية االتحادات الرياضية تباعا.
التي  االنباء  والرياضة  الشباب  وزارة   نفت  ويف سياق منفصل 
املنفذة  الرشكة  بحق  العمل  سحب  اجراءات  اتخاذ  عن  تحدثت 
مللعب النجف الدويل او أي ملعب اخر والتي تناقلتها بعض املواقع 
االلكرتونية ، داعية الجميع االلتزام بمعايري املهنية واملصداقية 
من  الرئيسية  الخرب  مصادر  واعتماد  االنباء  مع  التعاطي  يف 
املعلومة يف وزارة الشباب والرياضة فقط وعدم ترويج  مصدر 

ما ال يمت للحقيقة بـ صلة. 
ويف الوقت نفسه فإن وزارة الشباب والرياضة تعاملت بمنتهى 
الشفافية مع ما نرش عرب وسائل االعالم بشأن مرشوع ملعب 
النجف الدويل وتم تشكيل لجنة تحقيقية لالطالع عىل ما يحصل 
وتقييمه ولن يتم اتخاذ  أي اجراء إال عقب انتهاء عملها ومعرفة 

توصياتها بشأن ذلك.

بغداد/ متابعة الزوراء
بنادي  الكرة  فريق  مدرب  اكد 
الطلبة، احمد خلف، ان فريقه 
يسعى اىل تقديم مستوى يليق 

بسمعة االنيق.
وقال خلف إن “الحديث اليزال 
الفريق  طموح  عن  مبكراً 
لكن بكل تأكيد نسعى لتقديم 
وتاريخ  بسمعة  يليق  مستوى 

نادي الطلبة”.

بالتدريبات  “البدء  ان  وأضاف 
العليا  اللجنة  بموافقة  مرتبط 
للصحة والسالمة، ويف حال تم 
منح الضوء األخرض فسنبارش 
بالتدريبات يف األول من الشهر 

املقبل”.
تدريب  توىل  احمد  ان  يذكر 
من  مهمته  انتهاء  بعد  االنيق 
العمل كمساعد ملدرب املنتخب 
الوطني رسيتشكو كاتانيتش.

منتخبنا الوطين يواجه نظريه الرتكي يف افتتاح ملعب الشهداء الدولي 
اديداس تقدم عرضاً الحتاد الكرة مبليون دوالر

نور صربي: كرة القدم انتهت يف العراق منذ عام 2013 الوزارة تفحص الالعبني واملالكات االدارية 
والتدريبية استعدادا النطالق االنشطة الرياضية

مدرب الطلبة: نسعى لتقديم مستوى 
يليق بسمعة االنيق

املغرتب يف اسبانيا جوني كامل ميثل منتخب كرة السلة

هادي وغالم ينضمان جلهاز املدرب أوديشو يف اجلوية

وليد سامل: مكاني يف املنتخب 
الوطين لن يعوضه احد

بغداد/ متابعة الزوراء
يـرى املنضم حديثـاً لصفوف نادي زاخو، الالعب وليد سـالم، ان مكانه يف املنتخب الوطني سـيبقى فارغاً 

لست سنوات قادمة.
وقال سـالم “مع احرتامـي لالعبني عالء مهاوي ومصطفـى محمد، لكن مركزي مـع املنتخب الوطني لن 

يستطيع احد تعويضه”.
وأضاف ان “غيابي عن املركز واضح جداً وسـيبقى فارغاً يف غيابي من هنا وحتى سـت سنوات مقبلة وانا 

أتكلم عن ثقة بالنفس الني اعرف نفيس جيداً”.
يذكـر ان سـالم واجـه عقوبة االبعاد مـن املنتخب الوطني يف كأس اسـيا األخرية باإلمارات واخرياً بسـبب 

ظهوره يف حفل زفاف رضغام إسماعيل وسط إجراءات جائحة كورونا.

أصفر وأمحر
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بغداد/ متابعة الزوراء
فوتبول«  »فرانس  مجلة  أعلنت 
الفرنسية، امس االثنني، أنها لن تمنح 
العام،  هذا  العب  ألي  الذهبية  الكرة 
التي  االستثنائية  الظروف  بسبب 
العالم،  أنحاء  يف  القدم  كرة  تعيشها 

وإيقافها لفرتة بسبب وباء كورونا.
وأضافت املجلة عرب موقعها الرسمي، 
ألول  العب،  ألي  ُتعطى  لن  الجائزة  أن 
بسبب   ،1956 عام  انطالقها  منذ  مرة 
كافية«  عادلة  »رشوط  وجود  عدم 

لتقديمها.
مييس،  ليونيل  أن  بالذكر  جدير 
توج  من  آخر  هو  برشلونة،  نجم 
بعدما  املايض،  العام  الذهبية  بالكرة 
مدافع  دايك  فان  فريجيل  عىل  تفوق 
ليفربول، وكريستيانو رونالدو مهاجم 

يوفنتوس.
الرقم  األرجنتيني  »الربغوث«  ويمتلك 
التتويج  مرات  عدد  يف  القيايس، 
بالجائزة )6(، ويأتي خلفه كريستيانو 

رونالدو )5(.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي النفط الريايض، ان حارس مرماه مصطفى سعدون، تلقى كتاباً من 

منظمة دولية بسبب مواقفه اإلنسانية.
وقال املنسق اإلعالمي للنادي جمعة الثامر إن “حارس مرمى الفريق مصطفى 

سعدون، تلقى كتاب شكر وتقدير من منظمة انسانية بال حدود األملانية”.
الوقوف  يف  االنسانية  مصطفى  لجهود  تثمينا  جاء  التكريم  “هذا  ان  وأضاف 

ومساندة املصابني بمرض كورونا يف العراق خالل الفرتة القليلة املاضية”.
اصابتهم  خالل  ومعنوياً  مادياً  بغداد  أهايل  من  الكثري  ساعد  سعدون  ان  يذكر 

بكورونا.

جملة فرانس فوتبول حتجب الكرة 
الذهبية ألول مرة يف التاريخ

منظمة انسانية بال حدود تثمن مواقف 
حارس مرمى النفط مصطفى سعدون

العنكوشي: دخلت معرتك الرياضة حًبا جبماهري األمحر الديواني 



أصبح وجود اس�م األرجنتيني ليونيل مييس يف مراكز 
ترتيب الدوري اإلس�باني األوىل أمراً محس�وماً بفضل 
مس�تواه امللفت، وال�ذي توجه مج�دداً بحصده لقب 
الهداف.وس�ّجل مي�يس ثنائي�ة يف آخ�ر مرحل�ة من 
الدوري خالل مب�اراة برش�لونة وديبورتيفو أالفيش 
ليضمن لقب الهداف، معززاً صدارته لرتتيب الهدافني 
ب�25 هدف�اً، ويحرز لقب الهداف للمرة الرابعة توالياً 
والسابعة يف مسريته، متقدماً بفارق أربعة أهداف عن 
الفرنيس كري�م بنزيمة مهاجم ري�ال مدريد.وبعدما 
نج�ح مي�يس يف البق�اء أمام بنزيم�ة، انف�رد بالرقم 
القي�ايس بع�دد املرات الت�ي أحرز فيها لق�ب الهداف 
“بيتش�يتيش” الذي كان يتش�اركه مع تيلمو زارا )6 
م�رات بقميص بلب�او أع�وام 1945 و1946 و1947 
و1950 و1951 و1953(.وأسهم مييس خالل مسريته 
االحرتافي�ة ب�1000 هدف )صنع 297 هدفاً وس�جل 
703 أهداف(.وأب�دى األرجنتيني ليونيل مييس رضاه 
الكامل عن ما تحقق يف مباراة برش�لونة وديبورتيفو 

أالفيش الت�ي انتهت لصال�ح الفريق 
الكاتالون�ي بخماس�ية نظيف�ة يف 

ختام مبارياته بالدوري اإلسباني.
وظهر مييس بترصيحات مغايرة 
لتلك التي جاءت بعد املباراة التي 
خرسها فريقه أمام أوساسونا 
يف املرحل�ة املاضي�ة 1-2 حني 
انتق�د طريقة س�ري األمور يف 
برشلونة ومحذراً من النتائج 
املخيبة التي يمك�ن أن تأتي 
الذي  مس�تقبالً.وقال مييس 
أالفيش:  أمام  ثنائية  س�ّجل 
رأينا ش�يئاً مختلفاً،  “اليوم 
كان�ت مب�اراة صعب�ة ج�داً 
بع�د املباراة األخ�رية ودرجة 

الفري�ق  العالي�ة،  الح�رارة 
مختل�ف  بش�كل  اس�تجاب 

بااللتزام، هي خط�وة إيجابية 
لألم�ام نظ�راً مل�ا س�نواجهه يف 

املستقبل وهذا يشء مهم”.
وتابع: “ترصيحاتي السابقة كانت 

ع�ن انتق�اد ال�ذات كما يج�ب، اآلن 
تقدمنا خطوة مهمة ج�داً، األمور قد 

تنج�ح أو ال، لكن يج�ب أن تكون لديك 
الرغبة وكل يشء يأتي بعد ذلك”.

وأض�اف: “ليس م�ن املهم أن تأخذ ش�عار 
القي�ادة لتتحدث عن ذلك )أداء برش�لونة أمام 

أوساس�ونا( ندرك جميعاً ما يح�دث، كما قال املدرب 
كان لدينا مباريات جيدة وعلينا أن نواصل العمل”.

تمكن روميلو لوكاكو مهاجم 
إن�رت مي�الن، م�ن تس�جيل 
القات�ل  التع�ادل  ه�دف 
للنرياتزوري يف شباك روما، 
الفريق�ني  مب�اراة  خ�الل 
ي���وم األحد، والتي انتهت 
بالتعادل اإليجابي 2-2، يف 

إطار الكالتشيو.
وش�ارك لوكاكو كبديل يف الشوط الثاني، 
وس�جل هدف إنرت الثان�ي يف الدقيقة 88 
من ركلة ج�زاء، ليقود فريق�ه للحصول 

عىل نقطة من ملعب األوملبيكو.
وذكرت ش�بكة “أوبت�ا” لإلحصائيات، أن 
لوكاكو أصبح أول العب ينجح يف تسجيل 

13 هدًف�ا خارج ملعبه، يف أول موس�م له 
بتاري�خ ال�دوري اإليطايل.ورف�ع روميلو 
رصي�ده إىل 21 هدًف�ا ليواص�ل تواج�ده 
باملرك�ز الثالث يف قائم�ة ترتيب الهدافني 
إيموبي�ي  الثنائ�ي  خل�ف  بالكالتش�يو، 
وكريس�تيانو   ،)29( التس�يو  مهاج�م 

رونالدو نجم يوفنتوس )28(.

أكد ن�ادي موناك�و الفرنيس لك�رة القدم 
بش�كل رس�مي االنفص�ال ع�ن مدربه 
اإلس�باني روبرت مورين�و بعد قرابة 
س�تة أش�هر فقط عىل التعاقد معه 
وتعي�ني الكروات�ي كوفاتش.وقال 
نادي اإلم�ارة يف بيان: “بدأ النادي 
إجراءآت ت�ؤدي اىل رحيل روبرت 
مورين�و. أبلَِغ املدرب اإلس�باني 
بذلك الس�بت املايض يف اجتماع 
نائ�ب  تمهيدي”.وتوج�ه 
رئيس الن�ادي أوليغ برتوف 
ب�”الشكر لروبرت مورينو 
ع�ىل قبوله التح�دي. لقد 
ب�ذل روبرت م�ع طاقمه 
قص�ارى جهدهما لتطوير 
وتف�اٍن  بحم�اس  الفري�ق 
خ�الل فرتة تواج�ده معنا. 
التوفي�ق  كل  ل�ه  أتمن�ى 
املس�تقبل”.واعلن  يف 
موناكو يف وق�ت الحق عن 

التعاقد مع الكروات�ي كوفاتش مدرب بايرن 
ميوني�خ الس�ابق.وأوضح موناكو يف بيان أن 
كوفاتش وّقع عىل عقد يمتد لثالث س�نوات.

وحل موناكو تاسعاً يف ترتيب الدوري، وفشل 
بالتايل يف حجز أي مقعد يف مس�ابقتي األندية 
األوروبية للموسم املقبل )دوري أبطال أوروبا 
و”يوروب�ا لي�غ”(، يف خت�ام موس�م -2019

2020 ال�ذي أنهت�ه الرابط�ة املحلية بش�كل 
مبكر بسبب تبعات فريوس كورونا املستجد.

أرس�ل ريال مدري�د مضيف�ه ليغانيس إىل 
دوري الدرجة الثانية بشكل رسمي بعدما 
أجربه عىل التع�ادل 2-2 يف املرحلة األخرية 

من مسابقة الدوري اإلسباني.
واتس�مت املواجهة باإلثارة حتى اللحظات 
األخرية خاصة وأّن ليغانيس كان بإمكانه 
البقاء يف الليغا يف حال الفوز بس�بب تعادل 

سلتا فيغو مع إسبانيول 0-0.
وص�ار رصي�د ليغانيس 36 نقط�ة بفارق 
نقطة عن س�لتا فيغو الس�ابع عرش فيما 
رف�ع بطل الليغا ريال مدريد رصيده إىل 87 
نقط�ة بفارق خم�س نقاط ع�ن وصيفه 

برشلونة.
ورغم أّن ليغانيس أوقف سلسلة انتصارات 
ريال مدريد عن�د 10 مباريات لكن مصريه 
ع�رش  التاس�ع  ملاي�وركا  مش�ابهاً  كان 

وإسبانيول العرشين.
وبدا ريال الذي تفصله قرابة ثالثة أسابيع 
ع�ن إياب ثم�ن نهائ�ي دوري األبطال ضد 
مضيفه مانشس�رت سيتي اإلنكليزي )1-2 
ذهاباً(، يف طريقه لف�وز جديد بعد تقدمه 
منذ الدقيقة 9 عرب قائده سريخيو راموس.

لك�ن ليغانيس لم يستس�لم وأدرك التعادل 
ع�رب بريان خيل س�الفاتيريا يف الوقت بدل 
الضائع من الشوط األول )45+1(، ثم كرر 
األم�ر يف الدقيقة 78 عرب اإليفواري رودجر 
بع�د أن تق�دم ري�ال مج�دداً ع�رب ماركو 
أسنسيو بتمريرة أخرى من إيسكو )52(.

ول�م ينف�ع إش�بيلية الف�وز ع�ىل ضيف�ه 
فالنس�يا بهدف س�ريخيو ريغيل�ون )55( 
يف املرحل�ة األخرية م�ن مس�ابقة الدوري 
اإلس�باني القتن�اص املرك�ز الثال�ث م�ن 
أتلتيك�و مدريد بس�بب تع�ادل األخري مع 

ريال سوسييداد.

وتس�اوى إش�بيلية يف النقاط م�ع أتلتيكو 
مدريد )70 نقط�ة لكل منهما( لكن تفوق 
فريق العاصمة يف املواجهات املبارشة جعل 

إشبيلية رابعاً وأتلتيكو ثالثاً.
وس�يلعب يف دوري أبط�ال أوروبا املوس�م 
املقب�ل كل من ري�ال مدريد بط�ل الدوري 
اإلس�باني وبرش�لونة وصيف�ه إضافة إىل 

أتلتيكو وإشبيلية.
وانتهت مواجهة أتلتيكو مدريد مع ضيفه 
ريال سوسييداد بالتعادل اإليجابي 1-1 يف 
الجولة األخرية من الدوري اإلس�باني لكرة 

القدم.
وافتتح كوك�ي التس�جيل ألتلتيكو مدريد 
يف الدقيق�ة 30 ث�م أدرك البلجيكي عدنان 
يان�وزاي التع�ادل لفري�ق سوس�ييداد يف 

الدقيقة 87.
ويحت�ل أتلتيكو مدريد املرك�ز الرابع ب�70 
نقطة )ضمن املش�اركة يف مسابقة دوري 
أبط�ال أوروبا( فيم�ا يأتي سوس�ييداد يف 

املركز السادس ب�56 نقطة.

وضمن سوسييداد تأهله إىل “يوروبا ليغ” 
بإنهائ�ه املوس�م سادس�اً أم�ام غرناطة، 
فرص�ة  ع�ىل  س�يحصل  ال�ذي  الس�ابع، 
املش�اركة يف املس�ابقة اعتباراً م�ن األدوار 

التمهيدية بعد فوزه عىل بلباو -4صفر.
وانهزم خيتايف، الثامن، أمام ليفانتي بهدف 
قاتل س�جله خورخي مورين�و يف الدقيقة 

التاسعة من الوقت بدل الضائع.
ويف مب�اراة أخ�رى، تعادل أوساس�ونا مع 

ريال مايوركا 2-2.
وأضاف األرجنتيني ليونيل مييس املزيد من 
األرقام القياسية إىل سجله املبهر خالل فوز 

فريقه برشلونة عىل ديبورتيفو أالفيش.
ال�دوري  يف  مش�واره  برش�لونة  وأس�دل 
اإلس�باني بفوز معنوي يبني عليه إلكمال 
مش�واره يف مس�ابقة دوري أبطال أوروبا، 
وجاء بنتيجة كاسحة عىل مضيفه أالفيش 
-5صف�ر، بينه�ا ثنائي�ة لنجم�ه ليوني�ل 
مييس، وذل�ك يف املرحلة الثامن�ة والثالثني 

الختامية.

وسّجل مييس ثنائية ليضمن لقب الهداف، 
مع�ززاً صدارت�ه لرتتي�ب الهداف�ني ب�25 
هدفاً، ليح�رز لقب الهداف للم�رة الرابعة 
توالياً والسابعة يف مسريته، متقدماً بفارق 

أربعة أهداف عن بنزيمة.
وبعدما نجح مييس يف البقاء أمام بنزيمة، 
انف�رد بالرقم القي�ايس بعدد امل�رات التي 
أح�رز فيها لق�ب اله�داف “بيتش�يتيش” 
ال�ذي كان يتش�اركه م�ع تيلم�و زارا )6 
مرات بقمي�ص بلباو أعوام 1945 و1946 

و1947 و1950 و1951 و1953(.
وأس�هم مييس خ�الل مس�ريته االحرتافية 
ب��1000 هدف )صنع 297 هدفاً وس�جل 

703 أهداف(.
ودخل برشلونة اللقاء الختامي عىل خلفية 
خيب�ة تنازله ع�ن اللق�ب الذي أح�رزه يف 
املوس�مني املاضيني، لصال�ح غريمه ريال 
مدري�د بخس�ارته يف املرحل�ة املاضية عىل 
أرضه أمام أوساسونا )2-1( وفوز النادي 

امللكي عىل فياريال )2-1(.
ووضعت الخس�ارة، ودع�وة القائد مييس 
إىل عملي�ة نقد ذاتي ش�املة، املدرب كيكي 
س�يتيني تحت املجهر بشكل إضايف، وسط 
ترجيحات بصعوب�ة مواصلته املهمة التي 
توالها يف كان�ون الثاني/يناير املايض بعد 

إقالة إدارة النادي إلرنستو فالفريدي.
وبدا برش�لونة عازم�اً عىل إنه�اء الدوري 
بطريق�ة إيجابي�ة يبن�ي عليه�ا ملواصل�ة 
مش�واره يف مس�ابقة دوري أبطال أوروبا، 
وكان قريباً من افتتاح التسجيل لكن الحظ 
عانده ثالث مرات، بعدما ارتدت تس�ديدات 
ريكي بويغ من العارضة )3(، وأنسو فاتي 
من القائم األيرس ملرم�ى روبرتو خيمينيز 

)10(، ومييس من القائم األيمن )16(.

لكن الضغط أثمر يف نهاية املطاف، إذ افتتح 
النادي الكاتالوني التسجيل يف الدقيقة 24 
عرب فاتي الذي وصلته الكرة داخل املنطقة 
بع�د عرضي�ة متقنة من مي�يس، فتلقفها 

مبارشة يف شباك روبرتو.
ورسع�ان ما أض�اف مييس نفس�ه الهدف 
الثاني بعدما وصلته الك�رة داخل املنطقة 
من بويغ، فروض املدافعني قبل أن يس�دد 

بعيداً عن متناول روبرتو )34(.
وحس�م الن�ادي الكاتالوني اللقاء بش�كل 
كبري بإضافة الثالث عرب لويس سواريز بعد 
تمريرتني رائعتني من مييس إىل جوردي ألبا 
ومن األخري إىل املهاجم األوروغوياني الذي 

حول الكرة برأسه يف الشباك )44(.
الش�وط  يف  مهرجان�ه  برش�لونة  وأكم�ل 
الثاني بهدف رابع سجله الربتغايل نيسلون 
س�يميدو بتسديدة قوية من داخل املنطقة 
بع�د تمريرة بيني�ة من بوي�غ )57(، ومن 
ثم ختم مييس مهرج�ان األهداف قبل ربع 

ساعة عىل النهاية.
وخت�م برش�لونة مس�ابقة الليغ�ا برصيد 
82 نقط�ة وهو أقل مجم�وع يحصده من 

النقاط يف موسم واحد منذ 2007-2008.
ويف مب�اراة وداعي�ة للمخرضم�ني القائ�د 
وس�انتي  عام�اً(   36( س�وريانو  برون�و 
كازورال )35 عاماً(، أنهى فياريال مباراته 
الهامش�ية مع ضيفه إيب�ار، كونه ضامناً 
تأهله إىل “يوروبا ليغ”، بفوز كبري -4صفر 
س�جلها يف أواخ�ر اللقاء ع�رب الكامريوني 
أندريه أنغيس�ا )71( وجريار مورينو )86 

و89(، والبديل موي غوميز )4+90(.
ويف لق�اء هام�يش آخ�ر غ�ري مؤث�ر ع�ىل 
الرصاع األوروبي والهب�وط، فاز بلد الوليد 

عىل ضيفه ريال بيتيس -2صفر.

ق�اد موريني�و فريق�ه توتنهام لف�وز مبهر ع�ىل ضيفه 
ليسرت سيتي معززاً أمله يف الصعود إىل يوروبا ليغ ومانحاً 
مانشس�رت يونايتد فرصة مثالية للتأهل إىل دوري أبطال 

أوروبا.
وعّقد توتنهام عىل ليس�رت سيتي فرصة التأهل إىل دوري 
أبطال أوروبا بعدما هزمه 0-3 ضمن األس�بوع الس�ابع 

والثالثني من مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وتوقف رصيد ليسرت سيتي عند 62 نقطة يف املركز الرابع 
بأفضلي�ة تس�جيل األه�داف فق�ط )متس�اويان بفارق 
األهداف( وه�و ذات رصيد مانشس�رت يونايتد الذي لعب 
مب�اراة أقل، فيما رف�ع توتنهام رصي�ده إىل 58 نقطة يف 

املركز السادس مؤقتاً.
وافتتح توتنهام التس�جيل بفضل جوس�تن العب ليسرت 
الذي س�ّجل بالخطأ يف مرمى فريق�ه )6( قبل أن يضيف 

ه�اري كني ثنائية )37 و40( منهياً الش�وط األول بتقدم 
أصحاب األرض 3-0.

ولعب مورينيو مدرب مانشس�رت يونايتد السابق، اللقاء 
بتش�كيلة هجومية وبمهام دفاعية عقب إرشاك الكوري 

الجنوبي هيونغ مني س�ون وكني والربازيي لوكاس مورا 
من البداي�ة، إذ أّن الخطورة األكرب كان�ت لصالح الفريق 

الضيف.
ويقات�ل توتنهام عىل ضمان مقع�د مؤهل إىل يوروبا ليغ 
إذ ينافسه عىل ذلك وولفرهامبتون )56 نقطة( وشيفيلد 

)54( وكالهما لعب مباراة أقل.
وأصبح مانشس�رت يونايتد يملك خيارات متعددة لضمان 
التأه�ل إىل دوري أبطال أوروبا خاص�ة وأنه يملك مباراة 
مع وست هام قبل مواجهته الحاسمة أمام ليسرت سيتي 

يف ختام املوسم عىل أرض األخري.
ويس�ري بورنموث نح�و مغ�ادرة ال�”بريمريلي�غ” وذلك 
بخس�ارته عىل أرض�ه أم�ام س�اوثهامبتون صفر2- يف 

املرحلة السابعة والثالثني من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ودخل بورنموث اللق�اء عىل خلفية فوز يتيم يف مبارياته 

ال��11 املاضي�ة كان عىل ليس�رت س�يتي الراب�ع )4-1( 
يف املرحل�ة الخامس�ة والثالثني، م�ا جعله قابع�ًا املراكز 

األخرية. 
وبخس�ارته أمام س�اوثهامبتون، يحتل بورنموث املركز 

التاسع عرش بفارق برصيد 31 نقطة.
ويدي�ن س�اوثهامبتون بفوزه، إىل داني إنغز الذي س�جل 
اله�دف األول يف الدقيقة 41 قبل أن يفرط بفرصة إضافة 
ثان من ركلة جزاء يف الدقيقة 59 كان سيعزز به وصافته 
لرتتي�ب ه�دايف ال�دوري )21 حالي�اً بف�ارق هدف�ني عن 

املتصدر هداف ليسرت جيمي فاردي(.
وأض�اف البدي�ل ت�يش آدم�ز اله�دف الثان�ي يف الدقيقة 
الثامن�ة من الوقت بدل الضائع، بعد ثوان عىل إلغاء هدف 
التعادل لبورنموث بعد االحتكام إىل حكم الفيديو املساعد 
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الرتكي ألول مرة يف تارخيه

تشيلسي يرافق أرسنال اىل 
نهائي الكأس

اعالم الكرتوني

ريال مدريد جيرب ليغانيس على التعادل ويرسله إىل دوري الدرجة الثانية

توتنهام يهزم ليسرت وبورمنوث يقرتب من اهلبوط

أسفرت املرحلة الثالثة والثالثني من مسابقة الدوري الرتكي 
عن تتويج منتظر وتاريخي لنادي باشاكشهري عقب خسارة 

منافسه املبارش طرابزون سبور.
واس�تفاد إس�طنبول باشاكش�هري م�ن خس�ارة وصيف�ه 
طراب�زون س�بور أم�ام ضيفه قوني�ا س�بور 3-4 ليضمن 
التتوي�ج حتى يف حال خس�ارته مع قيرصي س�بور يف ذات 

املرحلة.
ونجح إسطنبول باشاكشهري الذي توقفت مباراته مع ضيفه 
قيرصي لبعض الوقت، يف حس�م اللقاء بهدف نظيف سجله 

تيكدمري )19( ليؤكد أحقيته باللقب األول يف تاريخه.
ورف�ع بطل تركيا الجديد رصيده إىل 69 نقطة بفارق س�بع 
نق�اط ع�ن طرابزون س�بور مع بق�اء مرحلة ع�ىل انتهاء 

املوسم.
وبات باشاكشهري سادس فريق يتوج بلقب الدوري الرتكي، 
علم�اً أّن غلطة رساي القابع يف املرك�ز الخامس حالياً يملك 

العدد التاريخي بمرات الفوز باللقب )22(.

انترص تش�يليس عىل مانشس�رت يونايت�د )1-3( يف نص�ف نهائي 
كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم. 

وس�جل كل من الفرنيس أوليفيه جريو )11+45( وماسون مونت 
)مع بداية الش�وط الثاني يف الدقيقة 46( وهاري ماغوير )خطأ يف 
مرماه يف الدقيقة 74( ثالثية الفريق اللندني فيما س�جل الربتغايل 
برونو فرينانديز هدف مانشسرت يونايتد الوحيد يف الدقيقة 85 من 

ركلة الجزاء. 
ويالقي تش�يليس ج�اره اللندني أرس�نال يف نهائ�ي كأس االتحاد 

اإلنكليزي عىل ملعب ويمبي يوم 1 آب/أغسطس. 

لوكاكو ينفرد برقم قياسي يف الكالتشيو

موناكو ينفصل عن مورينو ويستعني بالكرواتي كوفاتش

الفرنسي فابيو كوارتارارو يفوز جبائزة إسبانيا

ميسي حيسم صراع ترتيب هدايف الدوري اإلسباني جمددًا

مفكرة الزوراء
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أحرز الفرن�يس فابيو كوارتارارو جائزة إس�بانيا 
الك�ربى يف الجول�ة األوىل م�ن بطول�ة العال�م يف 
املوتو جي بي.وكان حامل اللقب اإلس�باني مارك 
ماركي�ث خ�رج قبل 4 لف�ات من النهاية بس�بب 
حادث أليم تعرض له.وبات كوارتارارو أول فرنيس 
يحقق ف�وزاً يف جائزة كربى ضم�ن بطولة العالم 
للدراجات النارية لفئة “موتو جي بي” منذ العام 
1999.وتق�دم دراج ياماها البالغ م�ن العمر 21 
عاماً، والذي انطلق من املركز األول، عىل اإلسباني 
مافريك فينياليس )ياماها( يف الس�باق الذي أقيم 
عىل حلبة خرييز، وش�هد خروج بطل العالم ست 
مرات اإلس�باني مارك ماركيث )هون�دا( يف اللفة 
العرشين.وحق�ق كوارتارارو بذل�ك أول فوز له يف 

مس�ريته، وذلك يف الس�باق األول ال�ذي يقام 
ضمن منافسات “موتو جي بي” هذا املوسم. 
وكان م�ن املق�رر أن تنطلق بطول�ة العالم يف 

آذار/م�ارس ع�ىل حلبة لوس�يل، لكن فريوس 
كورونا املستجد حال دون إقامة منافسات الفئة 

األوىل، وت�م االكتفاء بإقامة الفئ�ة الثانية “موتو 
2” والثالث�ة “موت�و 3”.وق�ال كوارت�ارارو “يا 

اله�ي، هذه أفضل لحظة يف حياتي”، 
بعدما أصبح أول دراج فرنيس 

من�ذ  س�باق  يف  يف�وز 
ريجيس  مواطنه 

قبل  الكون�ي 
21 عاماً.
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فرصتها تضاعفت بسبب فايروس كورونا

املساواة اجلندرية يف “بي بي سي”.. تقدُّم ولكن
لندن/متابعة الزوراء:

عام 2015، وجد تقرير عن اإلعالم العاملي 
أن النساء كّن فقط 19 يف املئة من الخرباء 
الذين جرى االستش�هاد به�م يف األخبار، 
و37 يف املئة من الصحفيني الذين يكتبون 
القصص. خالل ثالث سنوات، استطاعت 
هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية “ب�ي بي يس” 
تحقيق توازن بني الرجال والنساء بشكل 
كبري. تق�ول مجلة “فوربس” إن النتيجة 
يف “بي بي س” ظهرت عىل الشاشة وعىل 
اله�واء ويف األدوار القيادي�ة ع�رب جميع 
األن�واع م�ن الدرام�ا إىل األخبار. وتش�ري 
املجلة إىل أنه�م )يف الهيئة( فعلوا ذلك من 
دون اس�تخدام الط�رق املعت�ادة، برامج 
ووع�ود كب�رية بالتنوع، أو ب�دء التدريب 
عىل التحيز الالواعي، أو جلسات ال نهائية 

ته�دف إىل تمك�ني امل�رأة.
بداية القصة

يف عام 2017، بعد االس�تماع إىل ساعتني 
من أصوات الذكور يف راديو “بي بي يس”، 
eM #عىل خلفي�ة حملة فضح التحرش 
Too، ق�ّرر روس أتكينس تحقيق التوازن 
بني الجنس�ني بني املساهمني يف برنامجه 
ع�ىل الهواء. خ�الل أربع�ة أش�هر انتقل 
الربنام�ج م�ن 39 يف املئ�ة إىل 50 يف املئة 
من املس�اِهمات. ثم بدأ يش�ارك دروس�ه 
ويق�رح أن بع�ض زمالئ�ه ق�د يرغبون 

يف أن يفعل�وا األم�ر نفس�ه. أرُِشك املدير 
الع�ام لهيئة اإلذاع�ة الربيطانية، حينها، 
توني هول، يف حمل�ة التغيري فدعمها. يف 
غضون ثالث س�نوات فق�ط، انضم 600 
برنام�ج وفرقة داخل “بي بي يس” إىل ما 
أصبح يعرف بمرشوع 50:50. ويف آذار/ 

مارس 2020، كان 78 يف املئة من الربامج 
التي شاركت يف 50:50 ملدة عامني أو أكثر 

يحقق املساواة بني املساهمني.
مساواة يبنيها الرجال والنساء

تقول “فوربس”: “غالباً ما يعتقد الناس 
أن أفض�ل ط�رق املس�اواة ه�ي قي�ادات 

نسائية ناجحة. لكن يف الواقع، إن أفضل 
نماذج تحقيق التوازن بني الجنسني تأتي 
من قادة، من أي جنس، يحققون التوازن 
الجندري بشكل فّعال داخل منظماتهم”. 
حمل�ة  انطلق�ت  يس”  ب�ي  “ب�ي  ويف 
املس�اواة مع روس أتكين�ز وتوني هول، 

وهم�ا اثنان م�ن الالعبني الكالس�يكيني 
يف املجموع�ة. وت�رشح املجل�ة: “هذا ما 
أخفقت العديد من املنظمات يف تس�خريه 
يف البداي�ة: قب�ول مجموعاته�ا املهيمنة، 
مهم�ا كانت”. وبمجرد أن نجح الربنامج 
التجريب�ي، بدأ ط�رح النه�ج طوعياً عن 
أدوات  ُقدَِّم�ت  متعم�د.  وبش�كل  قص�د 
ومهارات ودعم لقادة األقس�ام املختلفة، 
وُجعلت املش�اركة اختيارية. تعلّق مديرة 
ال�رشاكات الخارجية للم�رشوع 50:50، 
أنجيال هينشال، قائلة: “لم نحاول تغيري 
أي ش�خص، أردن�ا منحه�م أداة لتغي�ري 
أنفس�هم”. وتق�ول املجل�ة: “كان نجاح 
وتأثري املتبن�ني األوائل كافياً لبناء الزخم. 
الي�وم، اإلثارة ح�ول التغي�ري واضحة يف 

جميع أنحاء الهيئة”.
انتقادات وغياب الحماس�ة

لك�ّن املوظف�ني ومنس�قي الحم�الت لم 
يكونوا متحّمسني كثرياً ملثل هذه الخطط، 
بحس�ب ما نقلت صحيفة “ذا غارديان”. 
تق�ول مذيع�ة “ذا وومن�ز آور”، جاي�ن 
غ�اريف، وهي إحدى الفاعالت يف مجموعة 
“نس�اء بي بي يس”: “يب�دو األمر وكأّنه 
محاول�ة نص�ف كريمة، لكّنه�م يفعلون 
هذا دائماً. إّن املوضوع أش�به بالحكومة، 
تعلن دائماً أموراً جديدة، بينما هي ليست 

جديدة”.
وتضيف غ�اريف أّن عىل “ب�ي بي يس” أن 

تتعامل مع قضايا التنّوع اإلثني والطبقي. 
وأضافت: “هذا يعالج أحد الجوانب، لكن 
ليس التن�ّوع يف املجاالت األخرى. عىل بي 
ب�ي يس أيضاً أن تق�وم باملزيد”. ورّحبت 
مسؤولة حركة “مساواة النساء”، صويف 
واكر، حينها بمبادرة املساواة يف الظهور، 
لكّنها تقول إّن “املس�اواة يف عدد النس�اء 
والرج�ال الخرباء يج�ب أن تكون بديهية 
وأال ُتط�رح كمب�ادرة”. وتضي�ف: “أظّن 
أّنه يج�ري الرويج لهذا اآلن، كي نرصف 
النظ�ر ع�ن ع�دم ح�ّل مش�كلة التمييز 

الجندري ضّد النس�اء يف األجور”. 
ماذا عن املساواة يف األجور؟

لكن “املس�اواة ب�ني الجنس�ني” يف إنتاج 
املحت�وى وإيصال�ه، ل�م توق�ف معرك�ة 
“الفج�وة الجندري�ة يف األج�ور”، الت�ي 
تالحق االتهام�ات بالتميي�ز فيها للهيئة 
من�ذ س�نوات، ووص�ل صداه�ا إىل أروقة 
املحاكم. ويف يناير/ كانون الثاني املايض 
كس�بت مقّدمة الربامج، س�مرية أحمد، 
دعوى املس�اواة يف األجر التي رفعتها ضد 
“بي بي يس”، قبل أن تتوصل إىل تس�وية 
يف فرباير/ ش�باط. وكان�ت “بي بي يس” 
قد نفت التمييز الجندري، وبررت بالقول 
إن زمي�ل أحمد حصل عىل أموال أكثر ألن 
برنامجه “ترفيهي” وأكثر ش�هرة، بينما 
صنفت “ني�وز ووتش”، برنام�ج أحمد، 

عىل أنه “أخبار”.

اخلرطوم/وكاالت:
أّن�ه  الس�وداني  الجي�ش  أعل�ن   
س�يتخذ إج�راءات قانونّي�ة بح�ّق 
الذي�ن  والناش�طني  الصحفّي�ني 
ُيوجهون “إهانات” تطال املؤّسسة 

العسكرّية.
وق�ال الجيش يف بي�ان إّنه تم رصد 
“عدد م�ن املخالفات واإلس�اءات” 
الت�ي  املس�لّحة  الق�ّوات  بح�ّق 
“بارشت فت�ح بالغات مع النيابات 

املتخّصصة”.
تط�ال  اإلج�راءات  أّن  وأض�اف 

الناش�طني  م�ن  “مجموع�ة 
داخ�ل  وغريه�م”  واإلعالمّي�ني 

السودان وخارجه.
اإلج�راءات  أّن  إىل  البي�ان  وأش�ار 
اإلس�اءات  “تج�اوز  بع�د  اتُّخ�ذت 
واالّتهامات املمنهجة حدود الصرب، 
وه�ي ضم�ن مخّط�ط يس�تهدف 

جيش البالد ومنظومته األمنّية”.
ومن�ذ أغس�طس امل�ايض، تحك�م 
الس�ودان س�لطة انتقالّي�ة لث�الث 
س�نوات، وذلك بع�د اإلطاحة بعمر 
حس�ن البش�ري يف أبريل 2019 عىل 
إثر أشهر من االحتجاجات الشعبّية 

الت�ي أنه�ت ُحكم�ا اس�تمّر ثالثني 
عاما.

ويّتهم ناشطون الجيش بالفشل يف 
حماية املدنّيني أثناء االحتجاجات.

ويف يونيو املايض، تظاهر العرشات 
بالعدال�ة  للمطالب�ة  اآلالف  م�ن 
أثن�اء  ُقتل�وا  الذي�ن  لألش�خاص 

االحتجاجات.
وُقت�ل 264 ش�خصا وج�رح مئات 
أثناء االحتجاج�ات التي امتّدت من 
ديس�مرب 2018 حّتى أبريل 2019، 
وفق�ا للجن�ة أطّب�اء مقرّب�ة م�ن 

التحالف الذي قاد التظاهرات.

نيويورك/وكاالت:
نتفليك�س  ش�بكة  اس�تقطبت 
العمالقة يف مج�ال البث التدفقي 
10.1 ملي�ون مش�رك جدي�د يف 
الرب�ع الثاني من الع�ام، لتواصل 
تصاعدا كبريا لم تكن تتوقعه لوال 
جائحة كورونا التي أجربت الناس 

عىل البقاء يف بيوتهم.
غ�ري أن املنصة توقع�ت تباطؤا يف 
النم�و خ�الل الربع الثال�ث بفعل 
تخفي�ف القي�ود املرتبط�ة بوباء 

كوفيد – 19.
وأضاف�ت نتفليكس ح�وايل 15.8 
ملي�ون مش�رك جدي�د إىل قاعدة 
مش�ركيها خالل الربع األول من 
الع�ام الح�ايل، وه�و م�ا زاد عىل 
ضع�ف التوقع�ات، يف ظ�ل زيادة 
اإلقب�ال ع�ىل خدم�ات الرفيه يف 
املفروضة  القي�ود  العالم بس�بب 
عىل تح�ركات الن�اس يف مختلف 
ال�دول الحت�واء تف�ي فايروس 

كورونا املستجد )كوفيد – 19(.
ويق�رب ع�دد املش�ركني خالل 
م�ن  الع�ام  له�ذا  األول  النص�ف 
عتب�ة 27 ملي�ون مش�رك جديد 
املدفوع�ة خصوصا  يف خدماته�ا 
بفضل مضامينها املنوعة املؤلفة 
من آالف الس�اعات من الربمجة، 
وي�وازي ه�ذا الرق�م تقريبا عدد 
 2019 الج�دد لس�نة  املش�ركني 
برّمته�ا وال�ذي بل�غ 28 مليون�ا، 

بحس�ب نتفليكس التي باتت تعد 
192.95 مليون مشرك.

أن  إىل  أش�ارت  الرشك�ة  أن  غ�ري 
“النم�و يش�هد كم�ا ه�و متوقع 
تباط�ؤا بم�وازاة تراج�ع وط�أة 
 – لكوفي�د  األساس�ية  الصدم�ة 
وتخفي�ف  املس�تهلكني  ع�ىل   19
القيود”، متوقعة أال يتخطى عدد 
املش�ركني الج�دد يف الربع الثالث 

2.5 مليون.
وس�جل ص�ايف أرب�اح نتفليكس 
ارتفاع�ا ف�اق الضع�ف يف الرب�ع 
ملي�ون   720 إىل  ليص�ل  الثان�ي 
دوالر. كذل�ك ازداد رق�م أعماله�ا 
بنس�بة 25 يف املئة ليس�جل 6.15 
ملي�ار دوالر، أي أكث�ر بقليل من 

املتوقع )6.08 مليار دوالر(.

أنه�ا  إىل  املجموع�ة  وأش�ارت 
ستستأنف “بهدوء إنتاج املضامني 
يف العالم، مع مش�اريع خصوصا 
يف آسيا وبعض البلدان األوروبية. 
وق�د أع�ادت نتفليك�س تحري�ك 
لفيلم�ني يف كاليفورنيا  إنتاجه�ا 
وعملني آخرين من أفالم الرس�وم 

املتحرك�ة يف أوريغ�ون.
لكنه�ا لفت�ت إىل أن “االتجاه�ات 
الحالي�ة ع�ىل صعي�د اإلصاب�ات 
الجديدة تزيد من الضبابية” بشأن 

املشاريع يف الواليات املتحدة.
وذكرت س�ابقا أنه نظ�را لتوقف 
تصوير األعمال الفنية يف هوليوود 
بسبب الجائحة “فقد تأخر إنفاق 
الرب�ع  األم�وال، بمق�دار  بع�ض 

تقريبا”.

الرباط/متابعة الزوراء:
قال�ت جمعي�ة خريج�ي املعه�د الع�ايل 
“تابع�ت،  إنه�ا  واالتص�ال  لإلع�الم 
باس�تغراب وأس�ف ش�ديدين، م�ا آلت 
إلي�ه قضي�ة الزمي�ل الصحفي يوس�ف 
بلهاييس، وس�جلت بانده�اش وحرسة 
إق�دام مؤسس�ة مي�دي 1 تيف�ي ع�ىل 
وضع حد ملسار زميل يعد من الكفاءات 
الصحفي�ة الوطني�ة املنتس�بة للمعه�د 
واملش�هود لها باملهني�ة العالية والجدية 
واالنضباط ألخالقيات املهنة واالنخراط 
يف س�بيل تكري�س ممارس�ة إعالمي�ة 

نزيهة ومبدعة ومتوازنة”.
وسجلت الجمعية، يف بالغ لها، “وقوفها 
املبدئ�ي والالمرشوط إىل جان�ب الزميل 
يوسف بلهاييس وكل الخريجني العاملني 
يف هذه املؤسس�ة”، وناشدت املسؤولني 
يف قن�اة “ميدي ان تيفي” “إعمال العقل 
والحكم�ة والرزان�ة والراج�ع عن هذا 
الق�رار، صونا لحقوق زميلن�ا ولصورة 

املؤسسة وتاريخها”.
وش�ّددت جمعية خريج�ي املعهد العايل 
لإلعالم واالتصال ع�ىل رضورة “اللجوء 
إىل الح�وار اله�ادف واله�ادئ والرصيح 
واإليجاب�ي م�ن أج�ل ط�ي ه�ذا املل�ف 
املؤس�ف ال�ذي ي�يسء ال محال�ة ملجال 
ككل،  بالدن�ا  يف  والحري�ات  الصحاف�ة 

وليس للمؤسسة املعنية وحدها”.
وورد ضمن البالغ أنه “من نفس املنطلق 
املبدئي، وبحكم دورها كإطار يسعى إىل 
لّم شمل الخريجني ودعمهم يف مساراتهم 
املهني�ة، ف�إن الجمعية تدعو مس�ؤويل 
قن�اة مي�دي ان تي يف، التي يش�تغل بها 

باملناس�بة ع�رشات الخريجني يف مواقع 
إىل  وتدبريي�ة،  تحريري�ة  ومس�ؤوليات 
فت�ح حوار حقيقي ومس�ؤول حول كل 

القضايا املهنية العالقة”.
وعرّبت الجمعية عن “أملها يف أن ينترص 
صوت الحكم�ة وتتغل�ب روح املصلحة 
كل  ع�ىل  اإليجاب�ي  والتفك�ري  العام�ة 
الخالفات الهامش�ية والتوترات الزائدة، 
بما يحفظ لهذه املؤسس�ة التوهج الذي 
ساهمت يف تحقيقه كفاءات وطنية من 
أبناء املعه�د، ويضمن له�ؤالء كرامتهم 
وممارس�تهم لعملهم يف أج�واء طبيعية 

ومهنية”.
كم�ا ن�ددت النقابة الوطني�ة للصحافة 

املغربية بقرار الفصل النهائي عن العمل 
الصادر بحق الصحفي املغربي العامل يف 
قناة “ميدي 1 تي يف”، يوسف بلهاييس، 

وأحد أبرز وجوهها.
وأك�دت النقابة أنها تفاجأت من القرار، 
مس�وغ  أي  دون  “م�ن  إي�اه  معت�ربة 
قانوني، اللهم جلس�ة ش�كلية للمجلس 

التأديبي”.
وأش�ارت النقاب�ة إىل أنه�ا أج�رت عدة 
اتص�االت مع مس�ؤولني يف القن�اة، “يف 
محاول�ة لتطوي�ق املش�كل والبحث عن 
حلول ألس�بابه”، لكن يب�دو أن األمر لم 

ينجح.
وصفته�ا  م�ا  النقاب�ة  واس�تغربت 

ب�”الرسع�ة الفائق�ة الت�ي اتُّخ�ذ به�ا 
القرار، ال�ذي جاء متناس�قاً مع العديد 
من القرارات التعس�فية التي استهدفت 
الزميل والتضييق عليه بمختلف األشكال 

والصيغ”. 
واعت�ربت النقابة أن ما حصل لبلهاييس 
“طرد تعس�في لم تحرم في�ه القوانني 
واملس�اطري املنظم�ة للعالقة الش�غلية، 
وأنه جاء يف سياق احتجاجات مرشوعة 

للعاملني بالقناة”.
وجرى الربط بني إقالة الصحفي وعمله 
النقابي، وهو ق�رار يأتي بعد وقفه عن 
الظهور عرب الشاشة، وهو ما أثار حملة 

تضامن معه.

اليمن/متابعة الزوراء:
منذ الثامن م�ن يوليو/ تموز 
اليمني  الحايل، يقبع املص�ور 
رضوان الحاش�دي يف س�جن 
األم�ن الس�يايس بمحافظ�ة 
مأرب )ش�مال رشقي البالد(. 
وبحسب أرسة الحاشدي، فقد 
اعتقل لحظة وصوله إىل مطار 
سيئون بحرضموت من جهاز 
األمن القومي )االستخبارات( 
وتم إخفاؤه ملدة يومني قبل أن 
ينقل إىل سجن األمن السيايس 

يف محافظة مأرب.
الحاش�دي،  نش�وان  وق�ال 
ش�قيق رض�وان، إن أرسته ال 
تعلم ش�يئاً عن مصري األخري، 
رغم املناشدات والتواصل مع 

الجهات الرسمية.
م�ن جانبه�ا، ع�ربت نقاب�ة 
له�ا،  بي�ان  يف  الصحفي�ني، 
ع�ن إدانته�ا لواقع�ة اعتقال 
انتهاكاً  باعتبارها  الحاشدي، 
يف  واالخت�الف  التنق�ل  لح�ق 
الحكوم�ة  مطالب�ة  ال�رأي، 
الرشعية بفتح تحقيق وإطالق 
النقاب�ة  وحمل�ت  رساح�ه. 

الحكومة مس�ؤولية ما حدث 
وما يتعرض له الحاشدي من 

أذى أو مخاطر.
رض�وان  املص�ور  وكان 
الحاشدي قد اعتقل لدى جهاز 
األمن الوطني املرصي، والذي 
أقدم عىل ترحيله إىل اليمن من 

دون توضيح األسباب.
حمل�ة  ناش�طون  وأطل�ق 
وس�مي  تح�ت  إلكروني�ة 
#الحرية_لرضوان_الحاشدي 

و#أطلقوا_رساح_رض�وان_
الحاش�دي، للمطالبة بإطالق 
رساح�ه والتحقي�ق يف واقعة 
اعتقاله. ولم تعلن الس�لطات 

اليمنية أسباب اعتقاله.
تلق�ى  متص�ل،  س�ياق  ويف 
مصور صحفي تهديداً بالقتل 
م�ن قب�ل ضاب�ط يف الجيش، 
ع�ىل خلفية تصوي�ره لواقعة 
اقتحام أح�د املالهي يف مدينة 

تعز )جنوب غربي البالد(.

وقال املصور الصحفي نائف 
ال�وايف إن الضاب�ط يف اللواء 
22 مي�كا محم�د الرام�يس 
هدده بالقتل، بسبب تدوينة 
وصوره نرشها عىل صفحته 
يف فيسبوك وثق فيها واقعة 
اقتحام�ه وع�دد م�ن جنود 
املائي�ة  للحديق�ة  الل�واء 
الواقع�ة يف منطق�ة املجلية 
أس�فل جبل صرب. وأضاف: 
“اتصل بي الراميس يهددني 

بس�بب  ش�خصيا  بالقت�ل 
اقتح�ام  لحادث�ة  كتابت�ي 
الحديق�ة املائية ويش�تمني 
ويش�تم أهيل بألفاظ بذيئة 
ويه�دد كل من يكت�ب عليه 
يس�تمع  وكان  بالقت�ل 

لالتصال والتهديد”.
مرص�د  دان  جانب�ه،  م�ن 
الحري�ات اإلعالمية يف اليمن، 
إياها  واقعة التهدي�د، معترباً 
بح�ق  تعس�فية  ممارس�ات 
الصحفي�ني الهادفة لتضييق 
والتعب�ري.  ال�رأي  حري�ات 
وحّمل املرصد الجهات األمنية 
يف املدينة، املس�ؤولية الكاملة 
ع�ن حي�اة وس�المة ال�وايف، 
التحقي�ق  رسع�ة  إىل  داعي�اً 
يف القضي�ة ومعاقب�ة الجناة 
ووقف كاف�ة أش�كال القمع 
والتعس�فات وسياسة العداء 

ضد الصحفيني واإلعالميني.
الصحفي�ني  نقاب�ة  وكان�ت 
ق�د أعلنت تس�جيل 66 حالة 
الحري�ات  طاول�ت  انته�اك 
اإلعالمية يف اليمن، منذ مطلع 

العام الحايل.

اجليش السوداني يقاضي صحفيني بتهمة “اإلهانة”

نتفليكس تواصل جذب أعداد غري متوقعة من املشرتكني

مجعية “إيزيك” تتضامن مع الصحفي بلهايسي

اليمن.. االس��تخبارات تعتقل مصوراً يف مأرب وضابط 
باجليش يهدد آخر بالقتل يف تعز
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ثقافية

اثري جليل ابو شبع .. قراءة انطباعية 
يف رواية سد هارتا هلرمان هسه

ترمجة فؤاد كامل 
س�دهارتا ه�ي رواي�ة للكات�ب 
االملان�ي هرم�ان هس�ه والت�ي 
كان بطله�ا يحم�ل نفس اس�م 
الرواية والذي يعني حسب اللغة 
السنسكريتية  “سدها” و”آرثا” 
وتعنيان مًعا “الرجل الذي وصل 
ألهداف�ه” أو “الرجل الذي وصل 

للمعنى”، 
م�ر س�د هارت�ا بط�ل الرواي�ة  
بع�دة مراح�ل تجردي�ة مملوءة  
والتهذي�ب  النف�س  برياض�ات 

وصوال اىل ال ))أوم(( 
والتي كانت بالتسلسل كاالتي 

1. مرحلة ابن الربهمي 
اقترصت هذه املرحلة عىل اقامة 
العبادات التقليدية والتي امتدت 
م�ن حداثة س�نه وحتى هجرته 
عن دار ابوي�ه، وكان والده هو 
املربي واملعلم له يف هذه الفرتة.

2. النساك او السامانا 
وه�ي مرحلة االلتقاء بمش�ايخ 
ومعلمي الس�امانا وتعترب هذه 
املرحلة مرحلة التنسك واالعتزال 
عن الشهوات والرغبات والهجرة 
ع�ن مواط�ن االه�ل واالحب�اب 
والتي ظه�رت الكثري من االمور 
االعجازي�ة لس�د هارت�ا ولكنه 
رفضها واختتم�ت هذه املرحلة 

بقوله 
))دع شيوخ السامانا ُيرِضخون 

انفسهم بامثال تلك الحيل(( 
3. جوتاما وهي مرحلة االلتقاء 

ب بوذا
واختتم�ت  بالح�وار الذي جرى 
ب�ن هارتا وب�وذا واختتم هارتا 

هذه املرحلة بقوله 
))لقد رأيت رجال واحدا.... رجال 
واحدا فحسب البد ان اغض طريف 

امامه. ول�ن اغض طريف إزاء اي 
انس�ان اخر مادامت تعاليم هذا 

الرجل لم تفعل ذلك. 
4. اليقظة

املرحلة حدثت لسدهارتا  وهذه 
بع�د انعزاله ع�ن ب�وذا واصبح 
يش�عر انه يعرف نفس�ه ويرى 
نفس�ه رجال وصار ي�رى العالم 
كله من غاباته وبحاره وسماءه 
وارضه كلها يف نفس�ه، فاذا اراد 
اص�الح العال�م فيج�ب عليه ان 

يصلح نفسه ويبتدئ بنفسه.
5. مرحلة كمالة او كماله 

لق�د كان للنس�اء دور يف حي�اة 
املتصوف�ة والعارفن ففي حياة 
ابن عربي كانت نظام امللك التي 
كانت الب�ن عربي اح�د معلميه 
يف  طري�ق املعرف�ة وكذلك كانت 
كمال�ة لس�دهارتا فق�د كان�ت 
س�ببا يف اتقاد الوهج العاطفي 
يف داخل نفسه واصبح سدهارتا 
بن قوت�ن داخل نفس�ه العقل 
والقل�ب وهما كفي�الن اليصاله 
رشط اتحادهم�ا لنف�س الهدف 
والغاي�ة، ولك�ن عند س�دهارتا 
وبس�بب تغل�ب العاطف�ة ع�ىل 

الش�هوات  وبالت�ايل  العق�ل 
والرغبات كانت سببا لولوجه يف 
عالم املعايص وهذا ايضا يحسب 
كنقط�ة تكاملية ل�ه الن يظهر 
حقيقة نفس هارت�ا التي تميل 
لكل رغبة وشهوة. فكانت سببا 
لحدوث املرحلة التي بعدها وهي 

مرحلة
6. املرحلة الظلمانية 

ع�ىل  التع�رف  مرحل�ة  وه�ي 
ون�دى  االنس�انية  النف�س 
استهتارها ورغبتها يف كل يشء 
مح�رم وممن�وع وهي حس�ب 
رشع س�دهارتا فانه�ا مرحل�ة 
مخالفة للرشع وقام س�دهارتا 
بارت�كاب كل مايخط�ر يف البال 
ب�ل  ومع�ايص  محرم�ات  م�ن 
ل�م يرتك س�د هارت�ا محرما اال 
الظلمة  وارتكبه وبالتايل زي�ادة 
والظلمانية يف نفسه مع فقدانه 
الصوت الذي كان يهمس يف اذنه 

ويحذره وينبهه طوال عمره.
7. الث�ورة ع�ىل النف�س وهجر 

املحرمات وامللذات والرغبات
بعد ان جرب سدهارتا كل أنواع 
ماحللت�ه  والش�هوات  املل�ذات 
رشيعت�ه وماحرمته عليه وصل 
اىل مرحل�ة الث�ورة عىل كل يشء 
واولها نفس�ه الت�ي اوصلته اىل 

هذه النقطة
))اختىل بنفسه بعد ليلة حمراء 
ماجن�ة حابس�ا دم�وع عيني�ه 
مضطربا متذك�را ايامه الفاتت 
انقضاءه�ا ومواط�ن  وكيفي�ة 
الفرح واالبتهاج واخريا اختتمها 

بقوله
وداعا لهذه االشياء جميعا(((

وهكذا غادر س�دهارتا كل يشء 
وتركه وراءه بدون ان يلتفت اىل 

اي يشء منها.

8. مرحلة االلتق�اء بالنهر وهو 
الرحم�ة  رمزي�ة  يحم�ل  ال�ذي 
املطلقة االلهية واس�مى مراتب 
العش�ق االله�ي وكان�ت له�ذه 
املرحل�ة ع�دة مراح�ل ثانوي�ة 

نذكرها يف مقالة منفصلة.
رصاع االباء واالبناء يف الرواية

ننطل�ق م�ن قول ام�ري الحكمة 
والبالغة االمام عيل ع

))ال ترب�وا ابناءكم كم�ا رباكم 
اباءك�م فقد خلق�وا لزمان غري 

زمانكم(( 
نج�د يف بداي�ة الرواية حوارا بن 
ان  وكي�ف  ووال�ده  س�دهارتا 
س�د هارتا رف�ض تعاليم والده 
البي�ت  يف  البق�اء  يف  ومعلم�ه 
والتخ�يل ع�ن هدفه ول�م يفلح 
سدهارتا يف اقناع والده للسماح 
له بالرحيل حتى قام س�دهارتا 
بالبق�اء واقفا يف البيت من الليل 
حت�ى الفج�ر منتظ�را موافقة 
دار  ث�م  للذه�اب وم�ن  وال�ده 

بينهما الحوار االتي 
ق�ال الوال�د - س�د هارت�ا ماذا 

تنتظر؟؟ 
اجاب�ه  الس�بب  تع�رف  -ان�ت 

سدهارتا 
-هل س�تظل واقف�ا تنظر حتى 

يحل النهار والظهر واملساء؟ 
-ساقف وانتظر. 

-سينال منك التعب. 
-سينال مني التعب. 
-سوف يغشاك النوم
-لن يغشاني النوم. 

-ستموت.. اي سدهارتا
-ساموت. 
الخ الحوار

وهك�ذا ارص االب�ن عىل امليض يف 
تحقي�ق غايته ت�اركا بيت اهله 

ووالده من خلفه. 

تدور االيام لكي يظهر لنا رصاع 
الوال�د واالب�ن ولك�ن بطريق�ة 

معكوسة هذه املرة 
بن سدهارتا الوالد وابنه. رافضا 
االب�ن طريق�ة وال�ده يف العيش 
والزهد فضال عن تطبيقها ليرتك 
وال�ده ويهرب اىل حي�ث امللذات 

والحياة املوفورة بالرغبات. 
. اعتم�د املؤل�ف يف الكتاب�ة ع�ىل 
الرؤي�ة الخارجي�ة ذات االتج�اه 
الكالس�يكي. وتنطلق من الراوي 
)كيل العل�م(  باعتب�اره ال�راوي 
املحيط علم�ًا بالظاه�ر والباطن 
وال�ذي يق�ّدم مادته دون إش�ارة 
م�ادام  )معلومات�ه(  مص�در  إىل 
راوي�اً كيل العلم، أي عليم بش�كل 
ماضي�اً  روايت�ه  بعال�م  مطل�ق 
وحارضاً ومستقبالً، يستطيع أن 
يسمع بما يدور بخلد شخصياته 
الروائية، أو بحس�ب تعبري س�يزا 
قاسم وهي تصفه بقولها: فكأنه 
دون  وامل�كان  الزم�ان  يف  ينتق�ل 
املنازل،  معان�اة ويرف�ع أس�قف 
فريى م�ا بداخلها وما يف خارجها 
الش�خصيات  قل�وب  ويش�ق 
ع�ىل  ويتع�رف  فيه�ا  ويغ�وص 
أخفى الدوافع وأعمق الخلجات..
إلخ. وهو مع ذلك ش�خصية غري 
مشاركة يف عاملها الروائي، لكنها 
وه�ي تحك�ي ع�ن ذل�ك العال�م 
ش�خصية يمكنه�ا أن تتدخ�ل يف 
العمل الروائي بالتعاطف مثالً مع 
إح�دى الش�خصيات أو باالنحياز 
أو  بالتعلي�ق  أو  بالتفس�ري  أو 
باسترشاف مستقبل شخصياتها 
إىل  النق�اد  دف�ع  ال�ذي  الح�د  إىل 
وصفها باإلل�ه )مجازاً( لقدراتها 
الخالقة وعلمها املطلق، مستعينة 
يف كل ذل�ك بضم�ري الغائب )هو( 

غالباً.

إبراهيم األعاجييب 
بعي�داَ ع�ن الش�كل القص�ي أو صناع�ة الحدث 
القص�ي, هنالك جمالي�ة يف تكثي�ف اللغة داخل 
الن�ص, كأنَّ ال�رد عن�ده قصي�دة بلغة سلس�ة 
حل�وة, لعلَّ الروائ�ي قد مارس الكتاب�ة وهو يملك 
خزين�اً لغوي�اَ يجعل من كلماته تناس�ب كقطرات 
الن�دى, ه�ذه املَلََك�ة اللغوي�ة مكنت�ه ووف�رت له 
ه�ذا الكم م�ن الكلمات ليأخذ منها م�ا يراها عذباَ 
ويطرب الذوق, اس�لوبه يحاكي الواقع لكن الخيال 
كان ح�ارضاً حتى ال يفقد ال�رد قيمته محتواه, 
كث�رياً من الكتاب يكتبون بلغة مبارشة مما َس�هلَّ 
بإح�راق م�ا يكتبون�ه, الكاتُب هنا يكت�ب بحرفية 
عالية ووع�ي كبريين, ثيمة القص�ص كانت بارزة 
بوض�وح واس�تطاع أن يتق�ن الثيمة وث�م َعِمَد إىل 
إس�باغ امليك آب عىل النص, وبذلك خرجت قصصه 
كأنه�ا منحوتة نحت�اً عىل يد فنان تش�كييل, ففي 
قصة يف املزاد العلني يبتدأ القصة بمقدمة تمهيدية 
والتي بدوره�ا مهدت يف عملية رس�م الحدث بلغة 
تصاعدي�ة روي�داً رويداً, يق�وُل: الش�ارع مزدحٌم, 
واالجس�ام متالصقٌة.. متداخل�ة, يهرول يف داخلها 
القلق, يبحث عن نس�مٍة يف فراٍغ, من يس�تطيع أن 
ينق�ل قدميه ولثالث خط�واٍت بصورٍة مس�تقيمٍة 
فهو محظوظ.. تصطدم األكتاف باألكتاف واألقدام 
بالس�يقان, والرؤوس تهتز كما البندول يف س�اعٍة 
غري مضبوطٍة, وجوٌه صفٌر فقدت أصواتها ولم تعد 
تنشد لفرط الطنن الهائج يف دواخل مهزوزة, كان 
وجهها طافحاً بزغٍب طف�ويل… هكذا يبدأ القصة, 
ليسحب القارئ إليه ويش�ده ملتابعة هذه املسرية 
التي ستغوص إىل عمق النص دون شعور بضجر أو 
ملل أو نفور, هذا االسلوب غلب عىل هذه املجموعة 
فه�و لم يلجأ إىل املبارشة الفجة التي تضيع النكهة 
الفني�ة للعمل األدب�ي, بل صنع من الخي�اِل واقعاً, 
وه�ذا الخي�ال كان عامل�اً رحب�اَ, يدخلن�ا إىل فضاء 
القصة دون أن نشعر بهذه الجاذبية, وأما يف قصة 
الغرفة العلوية فيقول: أنهي�ت قراءة القصة, كان 
الجمي�ع نيام�اً إال أنا والس�ائق وطف�ٌل صغرٌي ظلَّ 
يلهو يف حضن أمه النائمة, طويت الجريدة وقلت يف 
رسي, حال وصويل سأذهب إىل بيت القاص ألبرشه 
بنرش قصته الجميلة ويف الوقت نفس�ه أرى غرفته 
العلوية ومكتبته التي ال تش�به املكتبات األخرى يف 
خش�بها, أنظر إىل بداية الجملة, ليجعلنا نتس�اءل 
وراء الق�راءة عما تكون وظيفة ه�ذا القارئ؟ وما 
ه�ي القصة؟ ومن هم الجميع؟ ومن هذا الس�ائق 
ومن ه�ذا الطفل وأمه؟ الكاتب ع�يل لفته كثرياً ما 
جع�ل قراءه بحاج�ة إىل أجوبٍة مل�ا يقرؤونه, كثرياً 
م�ا تصادف القارئ جم�ل مبهمة تحتاج إىل غوص 
بعي�د الغور ومهارة يف عملية اس�تنطاق النصوص 
وإخ�راج االجوب�ة املبهم�ة الت�ي ُصبغت به�ا, إنه 
يدخلنا إىل عالم الفكر وهذا اسلوب عسري عىل كثري 
م�ن الكتاب, لكن الكاتب هن�ا ال يريد من نصوصه 
أن تبتذل بعد قراءتها أو تستهلك بعد االطالع عليها, 

إنَّ أدبه ليس بهذا الرخص ليكون مهضوماً بصورة 
س�هلة, بل إنك لن تمل ولن تس�تطيع أن تس�تغني 
عن قراءتها, ففي كل حن ستبقى هذه النصوص 
غضة طرية عذبة, أن األدب اليوم لم يكن ذلك األدب 
ال�ذي هو عبارة عن ثيمة مش�تتة هنا وهناك بلغة 
فصيحة, ب�ل أصبح األدب يتدخ�ل يف قضايا الفكر 
والثقاف�ة والعلم, هنا أصبح من الواجب عىل األدب 
أن يحي�ا هذه الحي�اة التي هي التي س�تنهض به 
وتجعل�ه يواك�ب العرص بروح�ه ووعي�ه وفكره, 
وأبرز ما وجدته به�ذه املجوعة هو روح العرصنة 
والحداث�ة والفكر, مما جعلن�ي أعيد قراءتها لثالث 
م�رات متتالية ويف املرة الرابعة حتى اس�تطعت أن 
أمللم أطراف الرد وأتقن الحبكة وأنشغل بالفكرة, 
وعندها أعيتني الفكرة كيف أجمُع شتاتها املرتامي 
األطراف بهذه اللغة املكثفة؟ أن ما ش�دني يف هذه 
القص�ص ه�و الش�اعرية أو املوس�يقى اململوحة 
الت�ي كتبت بها, كأني تذوقُت تل�ك امللوحة ورصت 
أستس�يغها كل ح�ن, أن تقرأ ه�ذه املجوعة أقول 
ل�ك تريث قلي�اًل وأع�د ما ق�رأت ألنك واج�ٌد نكهة 
وطعماً آخر ستشعر به بكل إعادة, الخزين اللغوي 
والفكري مكنَّ القاص أن يس�تحرض من قاموسه 
اللغ�وي مرادفات ومف�ردات مس�تجدة, الكلمة ال 
تتك�رر كث�رياً ألن يف قاموس الق�اص مرادفاٌت لها 
كثري, ل�ذا فبالغة الرد كان�ت وال أروع وال أعذب, 
كثري م�ن الكت�اب يكتب وي�كاد ان يب�ث روحه يف 
نصوص�ه, ويظهر الن�ص طبيعة الس�ارد أن كان 
جمي�اًل أو قبيحاً أو بينهم�ا, ظهرت نصوص هذه 
املجموعة بأسلوب مملوح جداً ممكن أعطى نكهة 
يتذوقها اللس�ان يف أثناء الق�راءة, ألن النفس تميُل 
إىل ما يح�دُث فيها أثراً, وما رأيك به�ا إن قرأت أثراً 

تقطر العذوبة من بن حروفه 

عبد اهلل أمني
يعد الحدث أهم عنرص يف القصة القصرية ، ففيه تنمو املواقف 
، وتتح�رك الش�خصيات ، وهو املوض�وع الذي ت�دور القصة 
حوله ، ويعتني الحدث بتصوير الشخصية يف أثناء عملها ، وال 
تتحقق وحدته إال إذا أوىف ببيان كيفية وقوعه واملكان والزمان 
، والسبب الذي قام من أجله ، كما يتطلب من الكاتب اهتماما 

كبريا بالفاعل والفعل ألن الحدث خالصة هذين العنرصين .
لق�د اتضحت مالمح الحدث القصي عىل يد الكاتب الفرنيس 
) موباس�ان ( بتأثري من االتجاه الواقعي الجديد ، والذي يرى 
أّن الحياة تتش�كل من لحظات منفصل�ة ، ومن كانت القصة 
عن�ده تصّور حدثا ً واحدا ً ويف زم�ن واحد ال يفّصل فيما قبله 
، أو فيم�ا بعده ، ومنذ دعوة ) موباس�ان ( س�ار جّل الكتاب 
عىل نهجه وعّدوا ركن الحدث عنرصا مميزا للقصة ، وحافظوا 
عليه كأساس فني ال ينبغي تجاوزه ، ومن أشهر كتاب القصة 
الذين تتضح يف كتاباتهم هذه الخاصّية : ) أنطوان تش�يخوف 
( و ) كاترين مانسفيلد ( و ) لويجي براندللو (.وأهم العنارص 
التي يجب توفريها يف الحدث القصي هو عنرص التش�ويق ، 
وفائ�دة هذا العنرص تكمن يف إثارة اهتمام املتلقي وش�ّده من 
بداي�ة العمل القص�ي إىل نهايته وبه ت�ري يف القصة روح 

نابض�ة بالحياة والعاطفة .ويع�د كذلك زمن الحدث أهم هذه 
العن�ارص ، وه�و ينطوي ع�ىل مجموعة من األزمن�ة ، وهي ) 
زمن الحبك�ة وزمن القصة وزمن العمل القصي نفس�ه ثّم 

زمن قراءته (
كما أّن للحدث مجموعة من الخصائص من ش�انها أن تزيده 
ق�وّة وتماس�كا كالتعب�ري عن نفوس الش�خصيات ، وحس�ن 
التوقيع واالنتظام يف حبكة ش�ديدة الرتابط وأن يكتسب صفة 
الس�ببية والتالحق .وحتى يبلغ الح�دث درجة االكتمال ، فانه 
يج�ب أن يتوفر ع�ىل معنى ، وإال ظّل ناقص�ا ً ، كما انه توجد 
طرق فني�ة لبناء الح�دث القصي وطرائ�ق لَصوْغه نعرض 

أهمها يف إيجاز:
ط�رق بن�اء الح�دث :

يس�تعمل كت�اب القصة القص�رية ثالث ط�رق لبن�اء أحداث 
قصصه�م ، خصوصا ً كت�اب القصة التقليدي�ة ، وتتضح كّل 

طريقة من خالل الحديث التايل : 
أ : الطريقة التقليدية :

وهي أقدم طريقة ، وتمتاز بإتباعها التطور ألسببي املنطقي ، 
حيث يتدرج القاص بحدثه من املقدمة إىل العقدة فالنهاية.

ب : الطريقة الحديثة :
ي�رشع القاص فيها بعرض حدث قصته م�ن لحظة التأزم أو 
كما يسميها بعضهم )العقدة ( ثّم يعود إىل املايض أو إىل الخلف 
ل�ريوي بداي�ة حدث قصته مس�تعينا ً يف ذلك ببع�ض الفنيات 

واألس�اليب ن كتيار الالش�عور واملناجاة والذكريات .
ج : طريقة االرتجاع الفني ) الخطف خلفا ً(

يب�دأ الكاتب فيها بعرض الحدث يف نهايته ثّم يرجع إىل املايض 
لي�رد القصة كاملة ، وقد اس�تعملت ه�ذه الطريقة قبل أن 
تنتقل إىل األدب القصي يف مجاالت تعبريية أخرى كالس�ينما 
، وهي اليوم موجودة يف الرواية ) البوليس�ية ( أكثر من غريها 

من األجناس األدبية .

عبده حقي
قراءة مقتضبة يف تسعة كتب أدبية أرخت 

ألخطر األوبئة واألمراض.
رشح عجائب جس�م اإلنس�انكيفية عمل 

املجتمعات يف مواجهة األزمات الصحية
 »أنا املتعدد« عمل أدبي يستكشف العالقة 
املعق�دة ب�ن امليكروب�ات وبقي�ة العالم 

الطبيعي
 الشاعرة املشهورة آن بوير تروي تجربتها 

مع عدوانية الرطان
نظ�رًا ألن املزيد واملزيد من الدول تتصارع 
 19-COVID الي�وم مع انتش�ار ف�ريوس
فق�د يكون من الخطأ الفادح االستس�الم 
ملش�اعر القلق أو العجز. لكن يف زمن عدم 
اليق�ن ه�ذا الذي نعيش�ه يلج�أ يف موقع 
أمريي�كا بن« قلم أمريي�كا« إىل األدب ألن 
أعماله وإنتاجاته يمكن أن تساعد القارئ 
عىل فهم هذه املشاعر واستخالص القوة 

من تجارب اآلخرين. 
عىل مدار التاري�خ وحتى يومنا هذا واجه 
األوبئ�ة واألم�راض يف  الكت�اب واألدب�اء 
أعماله�م األدبي�ة م�ن أفالم اإلث�ارة التي 
تثري آمالنا ومخاوفنا إىل الروايات العميقة 
والشعرية التي تكشف عن حاالت اإلنسان 
األليم�ة. وس�واء كنت�م أيه�ا القارئ�ات 
والق�راء تبحث�ون عن س�ياقات تاريخية 
لألوبئة أو املعلومات العلمية حول انتشار 
األمراض فإنن�ا نأمل أن توفر هذه الكتب 
التسعة األساسية التالية لحظة اسرتاحة 
وإض�اءة يف خضم قلق تط�ورات جائحة 

العرص الحالية فريوس كورونا.
»الخالدون« آن بوير

تروي الشاعرة املشهورة آن بوير تجربتها 

م�ع عدواني�ة الرط�ان .. إنه�ا تجرب�ة  
تأم�ل مث�ري يف أع�داد الوفي�ات وح�االت 
امل�رض وغري�زة البقاء. تستكش�ف بوير 
تجربته�ا إىل جان�ب السياس�ة وتأث�ريات 
املرض والتكاليف البيئي�ة واملادية للعالج 
الكيميائي وقوى تنش�يط الفن واألدب يف 

هذه املذكرات املروعة.
»فراق« لينغ ما

ه�و عم�ل يتمي�ز بالحركة والته�ور من 
جنس أدب الخيال العلمي الس�اخر حيث 
يحدث عال�م م�ن الزومبي بس�بب وباء. 
هن�ا تدرس الكاتب�ة ما الحي�اة املعارصة 
والرأسمالية املتوحش�ة والثقافة املكتبية 
بروح من الدعابة الجامدة والعن الراصدة 
والحريص�ة عىل الطق�وس والصالة التي 
تج�رب بطلها ع�ىل القيام بجه�د أكثر من 

أجل البقاء يف بيئة ما بعد نهاية العالم.
»أنا املتعدد« إيد يونغ

هو عمل أدبي يستكش�ف العالقة املعقدة 
بن امليكروب�ات وبقية العال�م الطبيعي، 
باس�تخدام عنارص العلم والتاريخ لرشح 
عجائ�ب جس�م اإلنس�ان. وع�ن طري�ق 
اس�تخدام الفكاهة والفكر يش�جع يونغ 
قراءه عىل تح�دي الطبيعة وكيف نعيش 
يف العالم ليس كأفراد بل كمجموعات ذات 

عالقات مرتابطة.
»املناعة والتطعيم« إيوال بيس

يف ه�ذه املجموعة املحف�زة من القصص 
تتن�اول إيوال بي�س مخ�اوف مجتمعاتنا 
الس�ائدة ح�ول البيئة واملؤسس�ة الطبية 
باالعتماد عىل تجاربها الخاصة باعتبارها 
أم�ا جديدة الستكش�اف عالقتن�ا املعقدة 
باملرض والعدوى. تستدعي بيس الفلكلور 

والتاري�خ والعل�وم يف حس�اب اللقاحات 
واألمراض والرتابط.

»محط�ة إيليف�ن« إمي�يل س�انت ج�ون 
ماندل

تق�ع ه�ذه املحط�ة يف الغ�رب األوس�ط 
بع�د عقدين م�ن تف�ي وب�اء اإلنفلونزا 
ال�ذي قىض ع�ىل الحياة اإلنس�انية وفكك 
الحض�ارة. تفك�ر محط�ة إمييل س�انت 
ج�ون مان�دل إليف�ن يف إمكان�ات م�ا قد 
الجديدة  الثقاف�ات واملجتمع�ات  تظهره 
يف عال�م ما بعد الكارثة من خالل وجهات 
نظ�ر الفنان�ن املتحدين. تعال�ج محطة 
إيليف�ن كيفية البقاء بع�د االنهيار الكبري 
وكيف يمكن للفن أن يذكرنا بإنسانيتنا يف 

مواجهة ظروف ال يمكن تصورها.
س�وزان  مج�ازا«  باعتب�اره  »امل�رض 

سونتاج
»امل�رض  النق�دي  النظ�ري  كتابه�ا  يف 
باعتباره مجازا« توظف سوزان سونتاج 
الت�ي عمل�ت كرئيس�ة ملنظم�ة القل�م يف 
أمريكا م�ن 1987 إىل 1989 اللغة لوصف 
أم�راض مث�ل الس�ل والرط�ان وتنتقد 
الط�رق الت�ي تلج�أ إىل الصم�ت والع�ار، 
وإلقاء اللوم عىل الضحاي�ا الذين يعانون 
من املرض. يف عرص أصبحت فيه مشاكل 
الصحة العامة عاملية بشكل متزايد يكون 
بره�ان وحجة س�ونتاغ ذو صلة بش�كل 
خ�اص يف تحدي�د كي�ف تؤث�ر العنرصية 
وكره األجانب و«اآلخر« بش�كل عام عىل 

واقع الصحة العاملية.
»وعزف�ت الفرق�ة: السياس�ة ، والن�اس 

ووباء اإليدز« راندي شيلتس
يعترب أول كتاب مهم جدا عن انتشار اإليدز 

يتحدث في�ه راندي ش�يلتس عن صناعة 
الوب�اء ويستكش�ف الجوانب السياس�ية 
واالجتماعي�ة والطبية الت�ي أدت إىل أزمة 
اإلي�دز يف 1980.  مجموعة م�ن التقارير 
االس�تقصائية كيف س�اهمت املؤسسات 
األمريكية يف انتش�ار الوب�اء والدمار الذي 

أعقب ذلك االنتشار.
»الطاعون« ألربت كامو

تعت�رب رواي�ة »الطاع�ون« وه�ي عم�ل 
كالسيكي وجودي شهادة عىل قوة الصمود 
البرشي يف مواجهة املوت واملعاناة. يتطرق 
ألبري كامو قصة الطاعون يف بلدة ساحلية 
يف الجزائ�ر املس�تعمرة من طرف فرنس�ا 

لدراسة مدى تعقيد الحالة اإلنسانية.
»ديكامريون« جيوفاني بوكاسيو

كتاب ال�«ديكامريون« عبارة عن سلسلة 
من القصص املكتوبة يف أعقاب الطاعون 
األس�ود ال�ذي رضب إيطاليا وه�و تذكري 
بم�دى أهمي�ة رواي�ة القص�ص للبرش يف 
أوق�ات االضطرابات. يحت�وي العمل عىل 
100 قص�ة تقتف�ي خطوات ش�خصيات 
من طبقات وخلفيات اجتماعية مختلفة 
الستكش�اف عىل نط�اق أوس�ع يف نهاية 
املطاف كيفية عمل املجتمعات يف مواجهة 

األزمات الصحية.
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ترجُع حوايل نصف مشاكل االنتفاخ 
والغ�ازات إىل اله�واء املبتل�ع، فيما 
يع�ود النص�ف الثان�ي إىل م�ا كان 
يجب ع�دم تناوله أو رشب�ه. فيما 
ييل 6 وجبات غذائية شائعة تسبب 
االنتف�اخ، وما يتع�ن فعله لتقليل 

تلك الظاهرة:
- منتجات األلبان

األش�خاص  م�ن  العدي�د  يعان�ي 
بع�د  واملع�دة  االنتف�اخ  مش�اكل 
تناول منتجات األلبان مثل الحليب 
األكث�ر  الس�بب  ويع�د  والجب�ن. 
ش�يوًعا له�ذه األعراض ه�و عدم 
تحمل الالكتوز، حيث يعاني 65% 
من الناس من مش�اكل الس�كر يف 

الهضم. 
الحلي�ب املخّفض  ويمكن تجرب�ة 
م�ن الالكتوز أو الحلي�ب، أو بدائل 
الحليب مثل الل�وز والكاجو وفول 
الصويا والش�وفان. ويمكن تناول 
بعض أشكال منتجات األلبان، مثل 
الزب�ادي أو اللبن املتخمر، أو بعض 
األجب�ان )وخاص�ة أن�وع القايس 
واململح( ألنها تكون قليلة الالكتوز 

وأسهل يف الهضم.
- القرنبيط

والربوك�ويل  القرنبي�ط  يحت�وي 
واللف�ت والكرن�ب عىل س�كر غري 
قاب�ل للهض�م، يس�مى رافين�وز، 
انتف�اخ  يف  يتس�بب  أن  ويمك�ن 
البطن. يمكن التغلب عىل مش�اكل 
االنتفاخ بالطهي أو التخمري )مثل 
مخلل امللفوف( ويمكن أن تس�اعد 
ه�ذه األن�واع م�ن الخ�راوات يف 

تحطيم األلياف غري القابلة للهضم 
لتس�هيل عملي�ة الهض�م وتقلي�ل 

االنتفاخ.
- الفواكه عالية الفركتوز  

إن الفركت�وز هو أحد الس�كريات 
األحادي�ة الت�ي يصع�ب هضمه�ا 
وامتصاصه�ا. إنه س�كر بس�يط، 
مما يعني عدم الحاجة إىل تفكيكه، 
س�وء  يف  تكم�ن  املش�كلة  ولك�ن 
االمتصاص. ُيمتص الفركتوز عادة 
يف األمعاء الدقيقة، ولكن برتكيزات 
عالي�ة أو ربما ملن يعانون من عدم 
التحم�ل، وينتقل إىل القولون حيث 
تك�ون البكتريي�ا املنتج�ة للغازات 
الفركت�وز،  تخم�ري  ع�ىل  ق�ادرة 

مسببة األلم واالنزعاج.
يف  أق�ل  فواك�ه  بتن�اول  ينص�ح 
الفركتوز، مثل املشمش والفراولة 

والتوت الربي والجريب فروت. 
- السكر واملُحليات الصناعية

واملحلي�ات  األبي�ض  الس�كر  إن 

باالنتف�اخ  تصي�ب  الصناعي�ة 
والغ�ازات، ع�ىل س�بيل املث�ال، ال 
يمك�ن هض�م الس�وربيتول، وهو 
س�كر تحلية شائع االس�تخدام يف 
صناعة الوجبات الرسيعة والحلوى 
والوجب�ات الخفيف�ة الخالي�ة من 
السكر، وُيعرف أنه يسبب احتباس 
املاء. واألكثر من ذلك، تش�ري بعض 
التحلي�ة  م�واد  أن  إىل  الدراس�ات 
الصناعي�ة تعرق�ل امليكروبي�وم يف 
جس�م اإلنس�ان وتعزز نم�و أنواع 
الغ�ازات  تس�بب  الت�ي  البكتريي�ا 
ومش�كالت الهضم. ويقترص الحل 
عىل االمتن�اع عن تناول أي وجبات 
غذائي�ة أو مرشوب�ات تحتوي عىل 
املحليات الصناعية مثل س�كرالوز 
وأسبارتام وس�وربيتول وسكرين. 

- البقوليات
تنتم�ي البقوليات إىل مجموعة من 
السلس�لة  قصرية  الكربوهي�درات 
FODMAPs، والت�ي يت�م  تس�مى 

امتصاصها بش�كل ضار يف األمعاء 
الدقيقة، حي�ث إن بكترييا األمعاء 
تس�تغرق مزيداً من الوقت لتتغذى 
ع�ىل الس�كريات، وينتج ع�ن ذلك 

الغازات واالنتفاخ.
غني�ة  البقولي�ات  ألن  ونظ�راً 
باأللي�اف، ف�إذا لم يكن الش�خص 
معتاداً عىل الحصول عىل ما يكفي 
منها يف نظامه الغذائي، فربما تزيد 
أع�راض االنتف�اخ س�وًءا. ينص�ح 
يف ه�ذه الحالة بإضاف�ة مزيد من 
األطعمة الغنية باأللياف إىل النظام 
الغذائ�ي بب�طء، واختي�ار اللوبي�ا 

والعدس من أجل سهولة الهضم.
-القمح

الغلوت�ن  ع�ىل  القم�ح  يحت�وي 
والليكتن، وهما بروتينان شائعان 
املنتج�ات  م�ن  وغ�ريه  الخب�ز  يف 
القائمة عىل القمح والتي يمكن أن 
تسبب لبعض األش�خاص اإلصابة 
باالنتفاخ والغازات. ويعلق الليكتن 
بالخاليا عىل طول الجهاز الهضمي، 
مما يعطل تحلل وامتصاص بعض 

العنارص الغذائية.
الحبوب الكاملة بديل القمح

ترتبط الحبوب الكاملة بانخفاض 
مع�دالت اإلصابة بأم�راض القلب 
واألوعي�ة الدموية وفق�دان الوزن 
تس�بب  ف�إذا  الس�كري.  وحت�ى 
الغلوتن يف مشاكل فيمكن اختيار 
الحبوب الكاملة مثل الش�وفان أو 
األرز البن�ي أو الحنط�ة الس�وداء. 
الليكت�ن  مش�كلة  ح�ل  ويمك�ن 

ببساطة عن طريق الطبخ.

لتحض�ري  ط�رق  ع�دة  هن�اَك 
عجين�ة البيت�زا اللذي�ذة بعضها 
س�ميكة وطرية وبعضها رقيقة 
ومقرمش�ة، وبعضها متوسطة 
له�ا  عجين�ة  كل  الس�ماكة، 

مميزاتها ولها محبيها:
املقادير:

: ملعق�ة كب�رية م�اء:  خم�رية 
كوب و نص�ف ماء دافئ طحن: 
3 أك�واب و نصف زي�ت زيتون : 

ملعقة كبرية ملح : رشة ملح
طريقة التحضري :

توضع الخمرية يف املاء الس�اخن 
نرتك مل�دة خم�س دقائ�ق حتى 

تظهرعليها فقاعات هوائية
يوض�ع الدقي�ق يف إناء واس�ع و 
يصنع يف منتصفه حفرة يوضع 

خليط الخمرية يف املنتصف
يوض�ع زيت الزيتون يف املنتصف 
أيضا يقلب الخليط و تبدأ عملية 

العجن
يجب االس�تمرار يف العجن حتى 
تتماس�ك العجين�ة يده�ن إن�اء 

بالزيت وتوضع العجينة فيه
يغط�ى اإلن�اء بقطع�ة قم�اش 
نظي�ف، وي�رتك يف م�كان دافئ 
ليختمر. عندم�ا تنتفخ العجينة 

قليال تكون قد اختمرت.

طريق�ة أخرى لتحض�ري عجينة 
ش�هية للبيت�زا: املقادير: علبتن 
لبن زب�ادي صغري بي�ض عدد 2 
زيت بكمية تس�اوي كمية علبة 
لب�ن زب�ادي واحدة كوب�ان ماء 
دافئ خمس كاسات دقق أبيض 
منخ�ول. خم�س مالع�ق كبرية 
حلي�ب ب�ودرة. ذرة ملح. خمس 
مالعق كبرية س�كر. ملعقة عدد 
2 كب�رية خمرية فوري�ة. صينية 
كب�رية 50×50 مدهونة بالزيت. 
يمكن اضافة الحلي�ب للمقادير 

بدون أن يخل ذلك فيها.
طريقة التحضري:

تخلط املقادير الجافة مع بعضها 
البعض . تخلط املقادير السائلة 
م�ع بع�ض بالخ�الط الخ�اص 

بالعصائر عىل درجة بطيئة.
إىل  جميعه�ا  املقادي�ر  تض�اف 
بعضه�ا وتعج�ن بالي�د وت�رتك 
حتى تتخمر ملدة نصف ساعة ثم 
توضع يف الصينية وتوضع عليها 
الصلص�ة والجبن�ة وتوض�ع، يف 
الف�رن عىل نار وس�ط ثم تقدم. 
للحص�ول ع�ىل عجين�ة رقيق�ة 
إىل  العجين�ة  تقس�م  للبيت�زا 

نصفن.
تضاف إليها مواد البيتزا الخضار 

والفط�ر وغريها، وذلك بحس�ب 
الرغبة، ويمك�ن تخفيف ملحها 
أو زيادته حسب الرغبة والحالة 
الصحي�ة، عند اضاف�ة الصلصة 
الخاص�ة للعجين�ة يصبح طعم 
العجينة ألذ، ويمكن اضافة أنواع 

مختلفة من الجبن للحصول عىل 
طعم ممي�ز. ال ننىس أن الزيتون 
والجرج�ري  واألخ�ر،  األس�ود 
البندورة   « واملرشوم، والطاط�م 
» تعط�ي للبيت�زا منظ�را جميال 

وطعما شهيا« .

هنالك أن�واٌع من التوابل التي تعد 
بمثاب�ة عالج�ات مختبئ�ة داخل 
اس�تعمالها  وأهملن�ا  مطابخن�ا 
غافلن أهميتها الصحية بالنسبة 

لنا.
ويف مقدم�ة ه�ذه التواب�ل تأت�ي 
“الكزب�رة “ والت�ي وجدت العديد 
أنه�ا تس�تخدم  الدراس�ات  م�ن 
كعالج�ات تكميلي�ة وبديل�ة بن 
سكان الرشق األوسط مثل الهند 
وباكس�تان واملغ�رب، وذل�ك مل�ا 
تق�وم به م�ن ع�الج اضطرابات 
الجه�از الهضم�ي والقلق واألرق 
والدوار والصداع وأمراض املسالك 

البولية.
كم�ا خرجت عدد من الدراس�ات 
أن  تؤك�د  كاليفورني�ا  بجامع�ة 
الكزب�رة تح�وي مركب ل�ه قدرة 
مضاعف�ة م�ن قت�ل البكترييا يف 
اللحوم النيئة من تلك املوجودة يف 

مض�ادات حيوي�ة تجاري�ة.
ورغم قلة إجراء األبحاث العلمية 
يف مجال إثب�ات تخليص الكزبرة 

جسم اإلنسان من السموم، وعدم 
وجود دليل علمي عىل قدرتها عىل 
إزالة املع�ادن الثقيلة من جس�م 
اإلنس�ان، إال أن الكزب�رة معروف 
عنها أنها تقلل امتصاص السموم 
يف الجس�م، وه�ذا ما أك�ده كاثي 
أباسكال مدير تنفيذي ألكاديمية 

األدوية النباتية بواش�نطن.
كم�ا أوض�ح الباحث�ون أن نبات 
م�ن  يمك�ن  وال�ذي  البقدون�س 
خ�الل تناوله توفري م�ا يحتاجه 
الجسم من 150 من االحتياجات 
اليومية لفيتامن “ك” الروري 
لل�دم ولبن�اء عظ�ام قوي�ة، كما 
اس�تخدمه اليونانيون القديمون 

كمنشط جنيس.

 لقْد شاع اس�تخدام ورق األملنيوم 
)القصدير( ألغراض عّدة،

منها الطبخ والتغليف..
ولك�ن هل تعل�م ما هو أثر س�وء 

استخدامه عىل جسم اإلنسان؟..
إن�ه يرتاكم يف الجس�م ويتس�ّبب 

بعّدة أمراض .. 
** كيفي�ة االس�تخدام الصحيح 

لورق األملنيوم ” القصدير ” :
1- ُصّم�م ورق األملني�وم لتغلي�ف 
األطعم�ة، ولي�س الس�تخدامه يف 

عملية الطبخ.
2- يتكّون هذا الورق من وجَهن: 
وج�ه الم�ع  و الوج�ه اآلخ�ر غري 

المع.
ُيس�تخدم الوج�ه الالم�ع لتغليف 
املأك�والت الس�اخنة فق�ط  )أي 
الوج�ه الالم�ع مالص�ق للطع�ام 

الس�اخن(، بينما ُيستخدم الوجه 
املأك�والت  لتغلي�ف  الالم�ع  غ�ري 
الب�اردة فق�ط )أي الوج�ه غ�ري 

الالمع مالصق للطعام البارد(.
3- ُيمنع اس�تخدام ورق األملنيوم 
يف عملية الطبخ أو لتغليف الطعام 
وإدخال�ه إىل الف�رن أو إىل جه�از 
املايكرويف، حيث أن حرارة الطبخ 
الزائ�دة تؤّدي إىل خ�روج األملنيوم 
من الورق�ة إىل الطع�ام والتفاعل 
مع�ه، خاص�ًة إذا كنت تس�تخدم 
الليمون أو الخل يف عملية الطبخ.

4- إذا إضطررت الس�تخدام ورق 
األملني�وم يف الطب�خ، ض�ع بين�ه 
وبن الطع�ام ورقة م�ن امللفوف 
)الكرنب( cabbage، ثم إرمها بعد 
الطب�خ أب�داً ال تأكله�ا وال ترتكها 

مع الطعام.

ع�ىل َمدار س�نوات ال�زواج، بالتأكيد 
تتعرّضن أن�ِت وزوجك ملواقف تجعل 
أحدكما حزيناً، س�واء َفْقد ش�خص 
عزي�ز، أو فقد عم�ل، أو أزمة مالية، 
أياً كان سبب الحزن، فأحدكما يتألم، 
وه�ذا األلم إذا لم ُيتعام�ل معه بنحو 
س�ليم م�ن قب�ل الط�رف اآلخ�ر، قد 
يس�بب فجوة يف العالقة، لهذا حينما 
يكون زوجك حزيناً، امنحيه األش�ياء 

الخمسة اآلتية..
- امنحيه اإلذن

اجعلي�ه يش�عر أن مش�اعره بخ�ري 
مع�ِك، س�واء كان حزين�اً أو غاضباً 
أو خائف�اً أو أي�اً كان مزيج املش�اعر 
الت�ي تصاحب فجيعت�ه، طمئنيه أنه 
يمكن�ه إخراجها برصاح�ة وعفوية 
أمامك، وأنِك س�تنصتن إليه، ومجال 
آمن للتنفيس عن مش�اعره من دون  

أحكام.
- امنحيه مساحة خاصة

ربما ال يرغب زوج�ك يف التحدث إليِك 
اآلن، ال تضغطي علي�ه، ال تحارصيه 
بالتساؤالت، امنحيه مساحة خاصة 

من املكان والوقت، إىل أن يصبح قادراً 
عىل التواصل معِك مرة أخرى.

- امنحيه الوقت
ال تتوقع�ي م�ن زوج�ك أن يتخلّ�ص 

م�ن آالم�ه وأحزان�ه برسع�ة، فربما 
يس�تطيع تقّبل صدمة الحدث، ولكن 

الكثري من األفكار املرتبطة بالخسارة 
تظل مس�يطرة عليه لف�رتة، ويكون 
م�ن الصع�ب التغلّب عليه�ا برسعة، 
لهذا امنحيه الوق�ت الذي يحتاج إليه 
لتج�اوز محنت�ه م�ن دون إلحاح، أو 

محاولة التلميح بأنه ضعيف.
- امنحيه اللطف

حينم�ا يش�عر زوجك بالح�زن وكأن 
العال�م قد انته�ى، فإن تذك�ريه بأن 
هن�اك بع�ض اللط�ف يف حيات�ه ق�د 
يفي�ده يف التغلّب ع�ىل حزنه، اهتمي 
ب�ه، قّدمي له األش�ياء الت�ي يحبها، 
أنجزي بعض امله�ام بدالً عنه، كوني 

لطيفة معه بالكلمات واألفعال.
- امنحيه األمل

حينما يحزن الناس، يطرحون الكثري 
من األسئلة الصعبة، ال تجاديل زوجك 
يف مشاعره، وال تحاويل التقليل منها، 
ولكن اس�تمعي إليه جي�داً، ثم حاويل 
زرع األم�ل يف داخل�ه ع�رب تذك�ريه 
باألش�ياء الجيدة املوجودة يف حياته، 
واألش�ياء الجي�دة الت�ي ربم�ا تأت�ي 

بسبب التغيريات التي حدثت له.

10واحة
 5 أشياء امنحيها لزوجك حينما يكون حزينًا

حنو مستقبل افضل ..هلا

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ 

طريقة عمل عجينة البيتزا

ت�زداُد االص�وات الت�ي نس�معها 
الحض�ارة  ازدي�اد  ي�وم م�ع  كل 
االنسانية واتساعها، ففي املايض 
م�ن  القلي�ل  اال  نس�مع  ال  كن�ا 
ضجيج السيارات واملعامل وهدير 
الطائرات من حن اىل آخر وحسب 

األماكن التي يقطنها االنسان.
اليوم  الضجي�ج  أش�كال  تكاثرت 
وأصبح ج�زًءا ال يتجزأ من حياتنا 
اليومية، مما ولد ضغوطا نفسية 
عىل البرش تحولت لدى البعض اىل 
أمراض وجعلت االنس�ان ال يأخذ 
القس�ط الكايف من الراحة والنوم 

ما يؤثر يف قوة تركيزه.
ويف هذا الصدد يش�ري تقرير طبي 
صدر عن كلية العالجات النفسية 
يف جامعة ميتش�غان األمريكية ان 
التلوث الضوضائ�ي يولد االرهاق 
الجس�مي والفكري عىل الس�واء 
النه يتطلب من االنس�ان مجهودا 
جس�ديا وعقليا بش�كل متواصل. 
ف�األذن تتلق�ى موج�ات الصوت 
املختلفة وترسلها اىل الدماغ حيث 
يتم إحس�اس الس�مع، فاذا جمع 
الجه�د الفيزيولوجي ال�ذي يبذله 
امل�رء لس�ماع يشء م�ا كص�وت 
ش�خص او قرع جرس او ضجيج 
يف املن�زل او يف م�كان العم�ل، اي 
مجموعة أصوات آتية من املحيط 

الخارجي وقد تكون دفعة واحدة 
يتبن مقدار الطاقة التي يرصفها 
يف ه�ذا املج�ال يومي�ا، وم�ع ان 
االص�وات مهم�ا عل�ت ال تس�بب 
الصم�م او الح�االت النفس�ية اال 
انه�ا م�ن املؤك�د تزي�د منه�ا ان 

وجدت.
األص�وات  ان  التقري�ر  ويضي�ف 
ت�زداد  الضجي�ج  ع�ن  الناتج�ة 
تدريجي�ا م�ع التط�ور الصناعي 
اىل الح�د ال�ذي اصبح�ت مع�ه يف 
بع�ض البلدان تش�كل خطرا عىل 
الصحة العامة، وقد يقول البعض 
ان الن�اس س�يعتادون ع�ىل هذه 
األصوات مع م�رور الوقت، اال ان 
ارضار الضجيج ت�زداد مع ازدياد 
األص�وات، وه�ي أهم مم�ا تظهر 

عليه سطحيا.
تقليل القدرة عىل العمل

فالضجي�ج يقلل م�ن القدرة عىل 
العم�ل املنت�ج، ويزيد م�ن معدل 
الح�وادث واالصطدام�ات اىل ح�د 
يش�كل خط�را ع�ىل أم�ن الناس، 
كم�ا يش�كل عقبة يف وج�ه تقدم 
البل�د اقتصادي�ا، فالن�اس الذين 
م�ن  اكث�ر  بالضجي�ج  يتأث�رون 
غريهم بش�كل عام ه�م محرتفو 
الصناع�ات الدقيق�ة واملفك�رون 
واالطف�ال، فالف�ارق يظه�ر بن 
أطفال يعيشون يف الريف واخرين 
مليئ�ة  مجتمع�ات  يف  يعيش�ون 

بالضجيج.
إج�راءات أمريكي�ة للتخفيف من 

الضجيج العام

وتضمن التقرير ايضا تجربة قام 
بها أطباء كلية العالجات النفسية 
حيث اخضعوا مئة س�ائق سيارة 
لضجي�ج كاف الس�رتعاء انتب�اه 
ومئ�ة  آخرين قادوا س�ياراتهم يف 
الريف حي�ث الضجيج أقل، فثبت 
ان املجموع�ة األوىل ق�د نقص�ت 
قدرة أفرادها ع�ىل القيادة بحوايل 
50 يف املئة واحدثوا اما عرقلة سري 
او حوادث، والضجيج كان املسبب 
الرئيس بعك�س املجموعة الثانية 
م�ا دف�ع األطب�اء للتش�ديد عىل 
القي�ام بحملة واس�عة لتخفيض 

االصوات.
وتحاول س�لطات بعض الواليات 
االمريكية فرض اجراءات لتفادي 
الضجي�ج بش�كل ال تك�ون في�ه 
ديس�بيل   50 م�ن  اكث�ر  ش�دته 
)مقياس عاملي للنسبة الضجيج( 
منها منع تحلي�ق الطائرات فوق 
وباالخ�ص  الس�كنية  املناط�ق 
امل�دارس أو حظ�ر الط�ريان بع�د 
منتص�ف الليل. كذل�ك منع قيادة 
الدراج�ات النارية والس�يارات يف 
الش�وارع الصغ�رية واالزقة وبن 
البي�وت  برسع�ة كب�رية لخفض 
م�ا تحدثه املح�ركات من ضجيج 
كبري، وف�رض اس�تخدام املعامل 

والورش عازل للصوت.

زي�اراُت العيد ورحالت�ه تعني التقاء عدد كبري م�ن األصدقاء، وأفراد 
العائالت، فالعيد يعني التجمعات، وهذا ما يجعل مظهرك خالله عىل 

رأس أولوياتك.
واليوم نتحدث عن صاحبات البرشة الدهنية، التي تتس�بب إفرازاتها 
يف إحراجه�ن، خاصة أن العيد هذا الع�ام يأتي يف فصل الصيف، ومن 
خالل خطوات ال�”ماكياج” التالية ندلك عىل الطريق الذي يعالج هذه 

املشكلة.
– الخطوة األوىل:

أول خطوة يجب أن تقومي بها، هي وضع الواقي الش�ميس واملرطب 
الخاص بنوع البرشة الدهنية، المتصاص الرطوبة من البرشة لتكون 

جاهزة ومستعدة لوضع املاكياج.
– الخطوة الثانية:

ضعي كريم األساس الخايل من الزيوت، حتى ال يسبب ملعانا للبرشة، 
وغطي به الوجه بأكمله.

– الخطوة الثالثة:
اعتمدي املاكياج الذي تريدينه، وبعد االنتهاء منه من خالل فرش�اة، 
ضع�ي القليل من الب�ودرة بنعومة، لتثبيت املاكي�اج ومنع اإلفرازات 

الدهنية.

دراسات حديثة

لطلة ابهى....

التلوث الضوضائي يرتك آثارا نفسية على االنسان

3 خطوات ماكياج لبشرة خالية من الدهون يف العيد

سلوكيات

قال�ِت الهيئة األملانية الختبار الس�لع إن ألعاب الهوات�ف الذكية غري 
مناسبة يف الغالب لألطفال، وذلك بعد اختبار أجرته الهيئة.

وأوضح الخرباء األملان أن عوامل عدة ُتربر هذا االعتقاد، منها حماية 
البيانات، إذ تجمع العديد من التطبيقات الكثري من البيانات أو تراقب 

املستخدم مع الوصول إىل الدردشات والرسائل الصوتية.
كما أن بيانات سياسات الخصوصية ليست واضحة لألطفال، فضالً 

عن نقل تطبيقات بيانات االستخدام حتى بعد إلغاء خاصية التتبع
وم�ن األس�باب األخرى أيضاً التكاليف، إذ ق�د توقع هذه األلعاب عن 
 ”In-App Purchases“ طريق ما يعرف باملش�رتيات داخل التطبي�ق
مث�ل امللحقات الرقمية عىل غرار األزياء، التي ُتش�رتى لش�خصيات 

اللعبة. 
ويف ه�ذه الح�االت ينص�ح الخ�رباء األملان بحظ�ر املش�رتيات داخل 
التطبي�ق، بتحديد كلمة مرور غري معروف�ة للطفل يف متجر “غوغل 

بالي”.
ويف أجه�زة أب�ل، فتعط�ل عملي�ات الرشاء ع�ن طريق اإلع�دادات يف 

.)Screen Time( الوظيفة
وأشار خرباء املعهد األملاني إىل أن بعض األلعاب قد تعرض محتويات 

غري مناس�بة لألطفال مثل املشاهد الجنسية، أو العنف. لذلك ينصح 
بالس�ماح للطفل باللع�ب دون اتص�ال باإلنرتن�ت، إذا كان التطبيق 

يسمح بذلك.
ويجب فحص اإلعدادات بش�كل منتظم، لتف�ادي تغيريها من جانب 
الطف�ل، كما يتعن عىل الوالدين اللعب مع الطفل من آن آلخر ملعرفة 

حقيقة اللعبة.

ألعاب اهلواتف الذكية غري مناسبة لألطفال

سر االعشاب..؟؟؟

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

البقدونس منشط والكزبرة 
مضاد حيوي

خطورة استعمال ورق األملنيوم

طبيبك يف بيتك
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مهنياً: مش�اكل بس�يطة لك�ن يف املقابل ف�رص محتملة 
الس�رجاع حق أو للعودة اىل املايض كي تحاس�ب َمن اساء 

إليك
عاطفياً: تتجدد العواطف، وتش�تد الروابط متانة، وتس�تيعد ثقة 

الرشيك، وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه 
صحي�اً: علي�ك التخفيف ق�در اإلم�كان من تن�اول اللح�وم النيئة 

والسويش ألنها املسبب األكرب للكوليسرول

مهني�اً: ال تب�دأ بأي م�رشوع جديد قب�ل أن تنهي 
إلتزاماتك إزاء مرشوع حايل ألن األمر رهن بنجاحه 

أو بعدمه 
عاطفياً: ال تقدم اليوم عىل مغامرات عاطفية جديدة، بل 

أنت مدعو إىل التأني والحذر يف هذا الشأن
صحياً: نفذ قدر اإلمكان اإلرش�ادات الغذائية، وإذا أحسست 

باالنزعاج راجع أخصائي التغذية

مهنياً: تقوم بخيارات صائبة وتحصل عىل مبالغ 
ل�م تتوقعها، م�ن حقك أن تفرح وت�زرع الفرح يف 

محيطك
عاطفي�اً: انتبه ملعاملتك الرشيك، فهو يتحمل منك الكثري 

ويسكت، لكن هذا األمر لن يستمر طويالً
صحياً: استغل عطلة نهاية األس�بوع وانطلق مع العائلة إىل 

البحر ومارس السباحة.

مهني�اً: تحدي�د األهداف يف مس�ريتك املهني�ة مهّم جداً 
ويوّفر عليك الكثري من الجه�ود غري الرضورية، وتقديم 

التربيرات التي قد ال تنفع
عاطفياً: قد تكون بعض تفاصيل املرحلة املقبلة س�بباً يف عدم 

عالقة ما فحاول أن تتغاىض عن التفاصيل الصغرية
صحياً: العقبات الصغرية لن تشكل عائقاً أمام إرصارك عىل متابعة 

تمارينك اليومية

مهني�اً: تتخل�ص من بع�ض خيبات األم�ل، وتكون 
ق�ادراً عىل النهوض مج�دداً وامليض قدماً يف إنجاز ما 

خططت له 
عاطفياً: االستفزاز مع الرشيك غري مستحب عىل اإلطالق، 

ألن رد فعله س�يكون مكلفاً وتدفع الثمن غالياً وتندم
صحياً: ال تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة، ألن 

الصحة هي األغىل

مهني�اً: عراقيل تفاق�م وضعك املهني، وتنه�ار أمامها 
وتجد نفس�ك عاج�زاً ع�ن مواجهتها، بس�بب إهمالك 

املتمادي يف مالحقة أهم القضايا املهمة. 
عاطفياً: لن تجد نفسك إال مطواعاً آلراء الرشيك وهي دائماً ما 

تكون يف مصلحتك وتضعك عىل السكة الصحيحة.
صحي�اً: وضعك الصحي الحرج والدقيق ل�م يعد يحتمل أي تراجع، 

سارع فوراً إىل طبيبك.

مهني�اً: أنت مدع�و اىل الّتحفظ ول�و اّن الفرص املهنية 
جدي�دة متاحة امامك، امور طارئة قد تحصل وحظوظ 

لم تخطر بالبال 
عاطفي�اً: تغي�ريات مفاجئة تطال وضع�ك العاطفي وتضعك 

أمام مسؤوليات كبرية قد تعجز عن القيام بها
صحي�اً: أن�ت دائم التوتر ومع�رض الضطرابات نفس�ية ما يجعلك 

تعتقد أنك تشكو أمراضاً خطرية

مهنياً: تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة إليك 
لتنطلق بم�رشوع جديد مهم جداً تربه�ن من خالله ما 

أنت عليه يف الواقع 
عاطفياً: تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض، بينما 

الحقيقة أنت من يكتنفه الغموض
صحي�اً: خفف قدر اإلمكان من تناول املرشوبات الغازية وال س�يما 

خالل تناولك الطعام

مهنياً: من�اخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية، اس�تفد 
م�ن هذا األم�ر قدر املس�تطاع، وال تدع الف�رص تفوتك 

ألنها قد ال تتكرر يف املدى املنظور
عاطفياً: تغايض الرشيك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغري تعاملك 

معه، وهنا يفرض الحذر نفسه وتؤدي الحكمة دوراً كبرياً
صحياً: أنت قادر بإرادتك الصلبة عىل التخلص من السمنة واستعادة 

عافيتك ونشاطك

مهني�اً: قد تقلق بش�أن وض�ع طارئ، فال توق�ع عقداً 
وال تس�افر وكن واعياً لكل ما يدور حولك، وال سيما أن 

املترضرين من نجاحك يخططون ألمر ما 
عاطفي�اً: أخبار حلوة وتطورات زاه�رة، تخوض غمار عالقة 

فريدة من نوعها وتعرف تطوراً يفرحك ويريحك
صحياً: كما تحرص باس�تمرار عىل تفقد رصيدك يف املرصف، تفقد 

وضعك الصحي أيضاً لدى الطبيب املختص.

مهني�اً: تراج�ع الحظ�وظ وتضط�ر إىل أن تتكي�ف مع 
ظروف جدي�دة، تطورات يف حياتك املهنية تتطلب الكثري 

من الحرص
عاطفياً: تبادر إىل االنطالق بحيوّية كبرية، وتسعى إىل اإلمساك 

بزمام األمور وتشعر بأّنك مسيطر عىل األوضاع 
صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مرشوب 
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مهني�اً: قد تف�رض رأي�اً أو تحّقق رغب�ة، كأن ُتعّي يف 
منصب أو تحتل مركزاً أو ما ش�ابه، فتربهن للجميع أّن 

العلم سالح اإلنسان
عاطفي�اً: كن ناضجاً واترك األمور تس�ري به�دوء وتكّيف مع 
األمر الواقع وال تقاومه، وكن مستوعباً لكل ما يصدر من الحبيب 

من ترصفات
صحياً: مارس برودة أعصابك عىل محيطك وال تفقدها، وخذ األمور 

بروية

غزل عراقي
احمر شعر هواي والخصل���ة سودة 

يميش بدلع من يفوت واللبس مودة

ارد انشد العقال واهل العدال���������ه 
لو نشف ملح الزاد شنحط بدال������ه

لو نشف ملح الزاد حط ماي العيون
فانهم ترى يا فالن ماسخ يكول��ون 

اسمر واخاف عليك ممىش الغروب 
جاهل وبعده صغري ما ين��دل دروب 

ليل الشتاء يهواي مكدر انام��������ه
حط بالكلب نيشان هاي العالم������ة
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مثل هذا 

اليوم

الروماني�ة  اإلمرباطوري�ة  إمرباط�ور   -  1535
املقدس�ة كارلوس الخامس يحت�ل مدينة تونس 
بتواطؤ من السلطان الحفيص الحسن بن محمد 

الحفيص.
1774 - توقي�ع معاه�دة كج�ك قينارج�ه ب�ي 

اإلمرباطورية الروسية والدولة العثمانية.
1798 - هزيم�ة جيش املمالي�ك بقيادة مراد بك 
يف معرك�ة إمباب�ة وذلك أثناء الحملة الفرنس�ية 
عىل مرص، وقاد الجانب الفرنيس يف هذه املعركة 

نابليون بونابرت.
1865 - تب�ادل إط�الق ن�ار وايلد بي�ل هيكوك - 
ديڤي�ز ت�وت يف مي�دان س�ربينجفيلد، ميزوري، 
وقت�ل وايلد بيل هيكوك لديڤي�ز توت يف ما ُيعترب 
أول مب�ارزة باملسدس�ات يف الغ�رب األمريك�ي 

القديم.
1925 - ان�دالع الثورة الس�ورية الكربى بقيادة 

سلطان األطرش ضد سلطة االنتداب الفرنيس.
بتهم�ة  ش�تاوفنربج  كالوس  إع�دام   -  1944

التخطيط الغتيال أدولف هتلر.
1960 - انتخاب س�رييمافو باندرانايكا رئيس�ة 
ل�وزراء رسيالن�كا بعد مقتل زوجه�ا، وأصبحت 

بذلك أول رئيسة وزراء يف العالم.
بدأ الب�ث بالتلفزيون امل�رصي، وكانت مدة البث 

خمس ساعات يومًيا.
1969 - وص�ول رائ�د الفض�اء األمريك�ي ني�ل 
آرمس�رونج إىل س�طح القمر ليك�ون بذلك أول 

إنسان يصل إليه.

1970 - نهاية العمل يف الس�د العايل بعد 11 عاًما 
من بدأ البناء.

1973 - فريق اغتيال إرسائييل يقتل ناداًل مغربًيا 
يف مدين�ة ليلهام�ر النرويجي�ة ظًن�ا منه�م أنه 
القيادي الفلس�طيني عيل حسن سالمة )قضية 

ليلهامر(.
1980 - اغتي�ال رئي�س وزراء س�وريا األس�بق 
ص�الح البيط�ار يف باري�س بواس�طة املخابرات 
الس�ورية وذلك بسبب خالفه مع الرئيس حافظ 

األسد.
1986 - رئي�س وزراء إرسائي�ل ش�معون برييز 

يقوم بأول زيارة علنيه له إىل املغرب.
1994 - انتخاب توني بلري رئيًس�ا لحزب العمال 

الربيطاني.
2002 - رشكة االتصاالت العمالقة »وورلد كوم« 

تعلن إفالسها.
2008 - إلق�اء القبض عىل رادوف�ان كاراديتش 
زعيم جمهورية رصب البوسنة األسبق واملطلوب 
للمحكمة الجنائية لجرائم الحرب يف يوغوسالفيا 
وذل�ك للمحاكم�ة يف جرائ�م ح�رب ق�ام به�ا يف 

البوسنة ضد املسلمي.
2009 - رئيس وزراء اليابان تارو أسو يعلن حل 
مجلس النواب ويدع�و إىل إجراء انتخابات عامة 

يف 30 أغسطس.
2013 - ألب�ري الثان�ي مل�ك بلجيكا يتن�ازل عن 
عرش�ه، وابنه فيليب يتسلم مقاليد الحكم، وذلك 

يوم العيد الوطني البلجيكي.

ُيرضب  للرجل الذي يكتشف خْدَعة  أو كذبة وأصله:

أن ام�رأة  ُتويف زوُجها وت�رك  لها بنتا، وكانت البنت  “ موراَحه “ 

, وذات ي�وم  رأت  أُمه�ا “ بطْنها عالية “ , فاس�تعاذت بالله من  

الشيطان الرجيم, ثم رأت أن ُترسع  بتزويجها من “ َفد َغشيم”, 

سرا  لها وتفاديا للفضيحة .

وذات ي�وم  َعَثرت  عىل ش�خص  غريب, فق�ري, فَدعته اىل بيتها, 

وعرَض�ت علي�ه أن تزوج�ه من ابنته�ا, ليصبح ه�و “ الوايل “ يف 

البي�ت ألنها “ ماعْدها وايل “، وواف�ق  الرجل  عىل ذلك, َفَدعْته اىل 

الغذاء, وَطبَخت  له “ مرگه  َمال

باميه”، ثم َجلس  الرجل  يأكل, فقالت له  املرأة  : “ َعْيني ... دْيْر 

َبالك ... َتره  الباميه هواَيه تنفخ .. ال تاكل هوايه.

   وملا انتهى الرجل من الَغذاء حانت  منه التفاتة اىل “ بطن  البنية 

“ فرآها “ عاليه  “ ف “ َحس بالنفع “. فنهض عىل قدميه, وأخذ  

عباءته , وقال : وهو اليزال ينظر اىل بطن  “ البنيه “ : “ خاله ... 

تره كالمچ َصحيح ...

] اْنهَجم بيْتها للباميه... ش�گد ُتنفخ [ “ ثم فر من  البيت هاربا, 

ولم يعد.

اْنهَجم بيتها للباميه  ... 
شگد  ُتنُفخ 

قـــــــصة 
مثل

تفضلي قضاء وقت فراغك يف ؟
أ- الخروج و صحبة الصديقات 

ب- القراءة و أحياناً الرسم
ج- مش�اهدة التلف�از بصحب�ة 

العائلة
التي  القص�ص  تفضلي ق�راءة 

تحكي عن ؟ 
قص�ص  و  الرومانس�ية  أ- 

العشاق
ب- العلمية و الطبية

القص�ص  و  الحكاي�ات  ج- 
الغريبة 

تميلي إىل املالبس ذات الطبيعة؟
أ- العملي�ة كالجين�ز و ال ت�ي 

شريت 
ب- املهم أن تكون مريحة 

ج- مالبس بألوان زاهية
اخت�اري املط�رب ال�ذي ترين�ه 

األفضل ؟
أ- جاد شويري

ب- كاظم الساهر 
ج- تامر حسني 

تضعي رسك مع ؟
أ- صديقتي املقربة

ب- ال أحد
ج- والدتي

ما رأيك يف الزواج املبكر ؟
أ- ظل�م للفت�اة التي ل�ن تعيش 

سنها كما يجب
ب- أحياناً يكون ناجحاً

ج- ال أعلم
تفضلي الخروج يف نزهة إىل ؟

أ- السينما أو املقاهي
ب- زيارة صديقتي

ج- الحدائق و املناطق الخرضاء 
تفضلي الشاب ؟

أ- الدونجوان و املنفتح
ب- الخلوق و العاقل

ج- الحنون
أكث�ر م�ا يضايق�ك يف معامل�ة 

اآلخرين لك ؟
أ- معاملتي كطفلة

ب- معاملتي بتجاهل 
ج- معاملتي بقسوة

برنامجك املفضل ؟
أ- الربام�ج املوس�يقية و برامج 

الفناني
ب- الربامج العلمية

ج- برام�ج املس�ابقات و أف�الم 
الكرتون

كيف تصف�ي عالقتك بمعلماتك 

باملدرسة ؟
أ- مشاكسة دائماً

ب- رسمية و جيدة إىل حد كبري
ج- ودودة جداً

عندما تش�عرين بفرح ش�ديد ، 
هل ؟

أ- أرصخ و أضحك بشدة
ب- ال أعلم أحياناً كيف أعرب

ج- أبكي من الفرح
ه�ل تعتربين نفس�ك ش�خصية 

بارزة وسط صديقاتك ؟
أ- نعم بالتأكيد

لقل�ة  بس�يط  ح�د  إىل  ب- 
صديقاتي

ج- مع البعض منهن
تفضلي املوسيقى ؟

أ- الرسيعة 
ب- الهادئة

ج- أستمع للكل حسب املزاج
تعربين عن غضبك ؟

أ- بالرصاخ و الغضب
ب- بصمت
ج- بالبكاء

أكثر ما تفكرين به ؟
أ- الخروج و التمتع بالوقت

ب- املس�تقبل و م�ا ي�دور م�ن 
حويل

ج- بالذكري�ات و أي�ام الطفولة 
الجميلة

ما رأيك بعالم املراهقات ؟
أ- عالم خاص جداً و مميز

ب- ال أظ�ن أن�ه عال�م مفض�ل 
بذاته

ج- فرة عمرية ال أكثر
النتائج

إذا كان�ت معظ�م إجاباتك ) أ ( : 
مراهقة متهورة

أن�ت ب�كل تأكي�د مراهق�ة من 
الدرجة األوىل , تميلي إىل الجنون 
و التهور يف كل ترصفاتك , تميلي 
إىل الرصع�ات يف ذوقك , تفضلي 
الصديقة عىل األخت , تعش�قي 
نجوم آخر زمن و تهوين الرقص 
, تفضل�ي اإلبتعاد ع�ن األجواء 
األرسي�ة و العائلي�ة , تحلم�ي 
دائماً بحياة مختلفة عن حياتك 
الواقعية , تعجبك حياة اإلنفتاح 
و الشهرة و تحلمي بأن تكوني 
أح�د أفرادها الذين ه�م بنظرك 

أسعد الناس
فلي�س  إح�ذري   : نصيحتن�ا 
دائم�اً كل ما ه�و وردي يتصف 
بالجم�ال و لي�س كل م�ا ه�و 
مغط�ى بالس�كر حل�و امل�ذاق , 
انجرافك هذا و تهورك يس�ري بك 
يف طريق ال تحمد عقباه و العقل 
مطل�وب يف كثري م�ن األمور وال 
تناق�ض ب�ي العق�ل و الحي�اة 
إح�ذري   , الس�عيدة  الجميل�ة 
الوق�وع يف امل�آزق فأن�ت لس�ت 
عىل ق�در كاف من الخربة لحلها 
أو الخ�وض به�ا , تعقيل قليالً و 
فك�ري بمس�تقبلك بجدية أكرب 

وال تستخفي بأبسط األمور
إذا كانت معظم إجاباتك ) ب ( : 

مراهقة عاقلة 

مراهقة عاقل�ة و متزنة غالباً , 
ما يربطك بعال�م املراهقات هو 
س�نك فق�ط لكن�ك يف الحقيقة 
تترصفي كراش�دة و تميلي ملن 
ه�م أكرب منك س�ناً و ترصفاتك 
جميعه�ا توح�ي بفت�اة رزين�ة 
تفك�ر بعقلها قبل أي ترصف أو 

خطوة
نصيحتن�ا : هنيئ�اً ل�ك حيات�ك 
الهادئ�ة العاقل�ة البعي�دة ع�ن 
لك�ن  األخط�اء  و  التج�اوزات 
إحذري قبل أن تشعري بأنك فتاة 
الثالث�ي و أن�ت يف العرشين من 
عمرك فال تض�ارب بي العقل و 
العمر , حاويل اإلستمتاع بحياتك 
و س�نك يف ظ�ل بع�ض العقل و 
الجدي�ة وال تحميل نفس�ك فوق 
طاقته�ا و قدرته�ا فحيات�ك و 
طياته�ا  يف  تحم�ل  ش�خصيتك 
بعض�اً م�ن اإلنطوائي�ة التي قد 
تفصل�ك ع�ن العال�م الحقيقي 

الذي ال بد لك من العيش به
إذا كان�ت معظم إجاباتك ) ج ( : 

مراهقة طفلة 
أنت طفلة حاملة لم تنفصيل عن 
تلك املرحلة من حياتك , ما زالت 
تؤثر فيك و تعيش بداخلك يف كل 
ترصفات�ك تهوي�ن تل�ك املرحلة 
بحريته�ا املطلق�ة و بحدودها , 
و من دون أن تش�عري تعيشي 
فيها فرة أطول مما يجب و هذا 
أحياناً ال يتناسب مع الحياة التي 

نعيشها و الظروف من حولنا.

اختبارات شخصية

تعرفوا على نوع مراهقة بناتكم  

أفقي
1مالكم أمريكي مسلم معتزل

2جديد باللغة الفرعونية القديمة 
o أول م�ن اكتش�ف كروية األرض 

عمليا
3يهبن بال مقابل o صوت الضحك

4هلن ال�راب )يف الب�ر( o يخبئ 
شيئا خلسة

5مارسن o حرف جزم
6يجمعون املال والذهب )معكوسه 

( o دار حول ايشء
7حياة )مبعث�رة( o مواطنو أكرب 

دولة آسيوية مساحة
8أرش�د إىل اليشء املطلوب o اس�م 
ف�رس تس�ببت يف حرب 40 س�نة 

بي القبائل العربية
9عرش مئ�ات o – ما ي�دره الثدي 

قبيل الوالدة وبعدها مبارشة
10من مكونات الدم ونقصه ناتج 

عن االنيميا

رأيس
رصخ   o العم�ل  رأس  1ع�ىل 

باسمه
2عال�م م�رصي حاص�ل ع�ىل 

نوبل
3نضاحك ونلقي الطرائف بيننا

4ذات حنان ومودة
5حرشات ذات نظام اجتماعي 
دقي�ق o نص�ف قال�ت oنظف 

القطن من البذور
علم�ه  ينف�ي   o 6متش�ابهان 

باليشء o ثلثا ثلة
م�ادة   o وك�د  بتع�ب  7يعم�ل 
مطه�رة للج�روح توجد يف ماء 

البحر
8حلقات معدن متشابكة o من 

أقطاب البطارية
9نصف واحد o سئم o ودى

o مقاتلون  10نزي�ل األوس�اخ 
غري راجلي
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نائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي   07810090003هاتف هيئة التحرير

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
من املدرسة العسكرية امللكية 

1924 للكلية العسكرية 1947 
م�ن املعاهد العسكري�ة التي تعد من معال�م بغداد هي الكلي�ة العسكرية والتي 
تأسس�ت يف محلة الكرنتينة بعد الباب املعظم سنة 1924 ش�مايل بغداد الرتاثية، 
ويف ش�هر تموز 1927 انتفلت اىل  محلة الكرادة الرشقية، وما زلت اتذكر مكانها 
حي�ث كانت قريبة من الجرس املعلق غري بعيدة ع�ن السيد ادريس، ويومها كان 
والدي النائب عريف قاسم حرب يف املدرسة هذه، وكان ذلك يف شهر تموز 1927، 
وتحول اس�م املدرسة العسكري�ة اىل الكلية العسكرية سنة 1938 وحتى ش�هر 
أيل�ول 1947، حي�ث انتقلت الكلية العسكري�ة من الكرادة الرشقي�ة اىل منطقة 
الرستمي�ة والت�ي كانت مزرع�ة انموذجية للقط�ن واملزروع�ات، وكانت هنالك 
الكلية الزراعية ودار املعلمني الريفية ومخازن العتاد، حيث الغيت جميعاً للكلية 
العسكري�ة، ويف سنة 1949 جاءت كلية االركان فأخذت جزءا من املباني لها بعد 
نقل الكلية من معسكر الوشاش اىل الرستمية لتكون مجاورة للكلية العسكرية، 
ويف ثمانين�ات القرن العرشين تم تحويل اسم كلي�ة الضباط االحتياط اىل الكلية 
العسكري�ة الثانية، فأصبحت الكلية العسكرية االوىل وما زالت الكلية العسكرية 
يف الرستمية منذ 1947 حتى اليوم ونحن يف سنة 2020.. وبداية الكلية العسكرية 
كانت يف سنة 1921 وبعد تأسيس الجيش يف كانون الثاني من هذه السنة، حيث 
تأسس�ت مدرسة االع�وان يف محل�ة الكرنتينة لتدري�ب وتوحيد الضب�اط الذين 
التحقوا بالجيش العراق�ي الجديد والذين كانوا يف الجيش العثماني او يف الجيش 
العرب�ي الذي كان يقوده امللك حسني والد امللك فيصل االول الذي اصبح ملكاً عىل 
الع�راق، وبسبب انته�اء هذا املصدر، وألج�ل تدريب الشباب ليكون�وا ضباطاً يف 
الجي�ش الذي أخ�ذ بالتوسع، فكان�ت املدرسة الحربية التي ت�م تبديل اسمها اىل 
املدرس�ة العسكرية، واضيف لها امللكية، فكان اسمها الجديد املدرسة العسكرية 
امللكي�ة حتى سنة 1938 تم تبديل اسمها اىل الكلية العسكرية، واذا كانت الدورة 
االوىل للكلي�ة سنة 1924 ف�إن الدورة السادس�ة والعرشين كان�ت يف الرستمية 
الت�ي استملكته�ا وزارة الدف�اع لوج�ود الساح�ات وامليادين والل�وازم الخاصة 
بالكلية ومهماتها، ويف سنة 1957 تم االعرتاف بشهادة الكلية العسكرية بدرجة 

بكلوريوس علوم عسكرية.
 لقد أعلنت الجرائد البغدادية، بما فيها جريدة الوقائع العراقية الجريدة الرسمية 

يوم 1924/2/14 االعالن اآلتي:
لقد تقرر فتح املدرسة الحربية يف بغداد يف االول من نيسان 1924 وسيكون عدد 
التالمي�د 75 تلميذاً، وان املنهج سيسري حسبما ي�ي: مدة التدريب ثالث سنوات، 
تعط�ل املدرسة ثالثة أش�هر يف كل سنة، يكون التدريس فيها لي�اًل نهاراً، تتعهد 

بإطعام التلميذ وكسوته ومنامه.
وان راتب التلميذ الشهري كان ثالثني روبية للسنة االوىل وسينظر يف امر زيادته يف 
السن�ة الثانية والثالثة، ونشأة التلميذ فيها بعد نجاحه تكون برتبة مالزم ثان يف 
الجي�ش العراقي، ويف رشوط القبول يذكر االعالن املنشور رشوط التلميذ للقبول 
بما يي: أن يكون عراقياً، ان يرتاوح عمره بني 24-17 سنة، ان يكون حائزاً عىل 
ش�هادة مدرسة ثانوية أو مدرسة سلطانية أو ما يعادلها، أن يكون قوي البنية 
وساملاً من العلل واالمراض ومتحمالً للمشاب العسكرية، أن ال يكون متزوجاً، أن 

يكون من ذوي العفة، وان ال يكون احد اقاربه مشتهراً بسوء الخلق .
وختم االعالن بأنه عىل من يرغب يف الدخول حائزاً عىل الرشوط املتقدمة فلرياجع 
مدي�ر االدارة وامل�رية يف الجيش العراق�ي إن كان يف بغداد وآمر ل�واء )محافظة( 
املوص�ل إن كان يف املوصل، وآم�ر منطقة الفرات إن ك�ان يف النارصية، وضابط 
التجني�د إن ك�ان يف أحد املراكز ملدة 15 م�ارت )اذار(، وبعد ذلك ال تقبل املراجعه 
بتاتاً، أما من كان يف محل ال يوجد فيه ضابط تجنيد فعليه أن يرسل باستدعائه 
ووثائقه وشهادة الطبيب اىل أقرب لجنة ملحله.. وبعدها صدر اعالن جديد محددا 
ب�أن الدراسة ستبدأ يوم العارش من مايس من هذه السنة 1924 وحددت القبول 
ب�دون امتح�ان للمأذونني يف م�دارس دار املعلمني واملكتب السلط�ان واالعدادي 
امللك�ي يف زم�ن الحكومة السابق�ة، ومن الص�ف الثاني من املكت�ب السلطاني 
الساب�ق من تالمذة الحقوق وغريهم يتوق�ف قبولهم  عىل نجاحهم يف امتحانات 
الجغرافية العامة والتاريخ العام والرياضيات واللغة العربية، وسيجري يف بغداد 
والبرصة واملوصل والنارصية، واملتخرجون من املدارس االهلية فيشرتط املعادلة، 
وبخالفه االمتحان، وصدر اعالن جديد بأن االمتحان سيجري يف بغداد والنارصية 
والعمارة وبعقوبه ومنديل وكركوك واملوصل، ويوم 1924/5/11 نرشت الجرائد 
البغدادي�ة بشأن حضور التالميذ، وبالنظر لعدم اكمال العدد املطلوب فقد قررت 
وزارة الدف�اع ارشاك اوالد رؤساء العشائر لتوثيق الروابط مع الحكومة، وتألفت 
املدرس�ة من جناح الحربي�ة، ويرأسه النقي�ب سليمان فتاح، وآم�ري الفصائل 

 : م�ني ز ملال كام�ل ش�بيب ومظف�ر ابراهي�م، وجناح ا
التدريب يتألف م�ن الرئيس توفيق 
التعليمي�ة  والهيئ�ة  وهب�ي، 
تتكون م�ن املالزمني: فاضل 
عبد اللطيف ومحمد سعيد 
وحمي�د رأف�ت وصالح 
ومحم�ود  صائ�ب 

حقي .

ش�وقت الفنانة، راندا البحريي، متابعيها 
وجمهورها ع�ر حسابه�ا الرسمي عىل 
موقع التواص�ل االجتماعي »إنستجرام«، 
إىل فيلم »الحوت األرزق«، مؤكدة أنه سيتم 
طرح�ه قريبا يف دور العرض السينمائية، 
حي�ث كتبت: »قريبا ب�دور العرض، وعىل 

منصات السينما«.
وهنأ عدد من نجوم الفن، راندا البحريي، 
ملشاركته�ا يف فيل�م الح�وت األزرق، عىل 
رأسه�م سوس�ن ب�در وسام�ح حسني، 
حيث كت�ب األخ�ري معلقا: »أل�ف مبارك 
للحبايب«، حي�ث يشارك يف فيلم »الحوت 
األزرق« بع�ض الفنانني، من بينهم أحمد 
سالمة وعماد رش�اد وأحم�د صيام وعبد 

الل�ه م�رشف. ويف وق�ت ساب�ق، انته�ت 
الفنان�ة ران�دا البحريي م�ن تصوير عدد 
كب�ري م�ن مشاهدها ضمن أح�داث فيلم 
»بارك�ود 615«، حي�ث تقدم م�ن خالله 
دور أكشن ل�م تقدمه قبل ذلك يف أعمالها 
الفني�ة، خاصة أن الفيل�م يتضمن بعض 
األح�داث الغامض�ة، وفيه�ا رصاع ب�ني 
مشاه�د  لبع�ض  باإلضاف�ة  األبط�ال، 
األكشن واملطاردات بني الفنان محمد عز 
وطارق ص�ري، الفيلم يشارك يف بطولته 
كل من محمد عز وطارق صرى وسامية 
طرابليس وأحمد عزمي وهاجر الرشنوبي 
وإب�رام سمري وأحمد إمام، وقصة وحوار 
أحم�د أن�ور ومحم�ود جامايك�ا وأحمد 

شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة. 
كما تش�ارك الفنانة ران�دا البحريي 

يف أح�داث فيلم »خ�ان تيوال« مع 
الفنان نض�ال الشافعي ووفاء 

الب�زاوي  ومحم�ود  عام�ر 
م�ن  وانته�ت  وآخري�ن، 

م�ن  ع�دد  تصوي�ر 
ضم�ن  مشاهده�ا 

العمل الذي تقدم 
دورا  في�ه 

مختلف�ا 
عليها تماما 
عن أدوارها 

السابقة.

العربي�ة  اإلم�ارات  دول�ة  دخل�ت 
املتح�دة التاري�خ بإنج�از فضائي 
غري مسبوق ع�ىل مستوى الوطن 
العربي، حققته مع اإلطالق الناجح 
ل� »مسب�ار األمل« ضمن مرشوع 
اإلمارات الستكشاف املريخ، وذلك 
من مركز تانيغاش�يما للفضاء يف 
اليابان، لتكون أول مهمة فضائية 
الستكشاف الكواكب تقودها دولة 
عربي�ة. ولقد انفصل مسبار األمل 

عن صاروخ اإلط�الق بنجاح، وتم 
استقبال أول إشارة من املسبار يف 
مركز التحكم بالخوانيج. كما تلقى 
املسبار أول أمر من محطة التحكم 
األرضية بالخواني�ج بفتح األلواح 
املالحة  أنظم�ة  الشمي�ة وتشغيل 
الفضائي�ة وإطالق أنظم�ة الدفع 
الصاروخ�ي، ليش�كل ذل�ك فعلياً 
بداي�ة رحل�ة املسب�ار إىل الكوكب 
األحمر، واملتوقع أن تستمر سبعة 
أشهر، قاطعاً خاللها مسافة 493 
مليون كيلوم�رت، قبل أن ينتظم يف 
م�داره حول املري�خ يف الربع األول 
م�ن الع�ام 2021، بالتزام�ن م�ع 
احتف�ال دول�ة اإلم�ارات باليوبيل 
الذهب�ي لقيامه�ا. وت�م اإلط�الق 
الناج�ح ملسب�ار األم�ل فجر امس 
االثنني، 20 يوليو، يف تمام الساعة 
01:58 صباح�اً بتوقيت اإلمارات، 
بعدما ترّدد العد التنازيل، يف الثواني 
العرشة األخرية قب�ل اإلطالق، من 
مركز التحك�م باللغة العربية ألول 
مرة يف تاري�خ البعث�ات واملهمات 
الفضائي�ة، ليص�ل ص�دى حروف 
األرق�ام العربي�ة يف جمي�ع أنحاء 

العالم.

تب�ذل وكال�ة الفض�اء األمريكية 
“ناس�ا” جه�وًدا حثيث�ة لتحقيق 
الب�رش  نق�ل  يف  املتمث�ل  هدفه�ا 
إىل القم�ر لإلقام�ة الدائم�ة ع�ىل 
سطح�ه. وم�ا زالت حت�ى اآلن يف 
طور دراسة املكان األنسب إلقامة 
البرش. تضمن�ت األفكار السابقة 
خياًما قابل�ة للنفخ وقواعد تحت 
األرض، لك�ن التعاون م�ع وكالة 
“جاكس�ا”  الياباني�ة  الفض�اء 
أثم�ر مؤخ�رًا فكرة جدي�دة وفًقا 
مف�اد  تكنيك�ا؛  آرس  لتقاري�ر 
ه�ذه الفكرة أن�ه باإلمكان إنشاء 
مركب�ات جوالة مدمج�ة تحاكي 
مب�دأ الكرفان�ات املتجولة.وق�ال 
األنظمة  مارك كريسيتش، مدي�ر 
املتقدم�ة لالستكش�اف يف وكالة 
ناسا، “ه�ذا االبتكار ه�و األروع 
عىل اإلطالق، فه�و بمثابة كرفان 

متجول عىل سطح القمر.”
وتتعاون وكال�ة الفضاء اليابانية 
جاكس�ا مع رشك�ة تويوت�ا منذ 
أكث�ر م�ن عام�ني إلنت�اج مركبة 
جوّالة بإمكانها الّسري عىل سطح 
القم�ر، وُتوِّج�ت ه�ذه الرشاك�ة 
بانضمام وكالة ناسا إليها مؤخرًا.
وترى ناسا يف املركبة الجوالة التي 
طورتها الياب�ان وسيلة الختصار 
الجه�ود التي ستبذله�ا يف عملية 
تطوي�ر مركبتها الخاصة انطالقا 
م�ن الصف�ر. وق�ال، كلي�ف نيل، 
العالم بش�ؤون القمر من جامعة 
“إن  تكنيك�ا:  آلرس  نوت�ردام، 
ميزانية ناسا ضعيفة جًدا، وهذه 
كث�رًيا«.  ستساعده�ا  الرشاك�ة 
وعندم�ا كشف�ت وكال�ة جاكسا 
عن سيارته�ا العام املايض، كانت 

تتسع آنذاك لشخصني فقط. 

اإلمارات تدخل التاريخ بإطالق 
»مسبار األمل« الستكشاف المريخ 

اكتشاف نظرية جديدة حول أصول 
الماء على األرض

كرفان للعيش على سطح القمر

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

أعلن نقيب الفنان�ني العراقيني، 
جب�ار ج�ودي، إصاب�ة املمثل�ة 
إنعام الربيعي بفريوس كورونا. 
وقال جودي، يف بيان صحفي: إن 

»الفنانة انع�ام الربيعي أصيبت 
وصحته�ا  كورون�ا  بف�ريوس 
جي�دة«. مضيف�ا أن »الربيع�ي 

تتلقى العالج داخل منزلها«.

طارق حرب

تغريدات

يونس محمود

سعدي الحريري

الع�رب اىل املري�خ ... انج�از تاريخي 
#االمارات_العربي�ة_ دول�ة  حققت�ه 
املتح�دة. تحي�ة لقيادته�ا الرش�يدة 
الذي�ن  وش�بابها  الفت�ي  وش�عبها 
يحولون االحالم اىل حقيقة. #مسبار_

األمل_للمريخ

إصابة الفنانة إنعام الربيعي بفيروس كورونا 

الفنان�ة السوري�ة، اصالة  إحتفل�ت 
ن�رصي، بخطب�ة ابنته�ا ش�ام عىل 

طبيب التجميل معتز نصري.
بداية أعلنت أصالة عن حفل الخطوبة 
من خالل فيدي�و نرشته عر خاصية 
القصة عىل االنستغ�رام، وهي تسأل 
ابنه�ا عي عن رس ش�ياكته وأناقته، 
ليؤكد: أن الرس حفلة خطوبة ش�ام، 
إال ان اصالة ردت رسيعا، »والله ما يف 
حفل جايلنا شخصني ونحن أربعة«.

وعادت الحق�ًا لتنرش مقط�ع فيديو 
من خطوبة ابنتها ش�ام، تداوله رواد 

مواقع التواصل اإلجتماعي.
معت�ز  الدكت�ور  صفح�ة  وبحس�ب 
ع�ىل إنستغ�رام، فإن�ه يعم�ل طبيًبا 

للجراح�ات التجميلي�ة، درس الطب 
يف جامعة عني ش�مس، وله أكثر من 
عيادة تجمي�ل، وأيضا ترب�ط والدته 
عالق�ة طيب�ة بالنجمة أصال�ة، وقد 
سبق له التح�دث يف بعض املؤتمرات 

الطبية خارج مرص.
وكانت ش�ام الذهب�ي، انفصلت منذ 
عدة سنوات عن زوجها رجل األعمال 
أحم�د جوه�ر، ول�م تكش�ف وقتها 
ع�ن سب�ب الط�الق، ولك�ن مصادر 
مقرب�ة من آصالة أك�دت أن اختالف 
الطب�اع وأسل�وب الحياة ك�ان سبب 
ه�ذا الط�الق، وانته�اء الزيج�ة التي 
لم تستمر سوى ف�رتة قصرية وتمت 

وهي يف عمر مبكر جداً.

خطوبة ابنة أصالة نصري من طبيب تجميل مصري

أحدث صورة للنجمة نانسي عجرم مع ابنتها

راندا البحيري تشوق جمهورها لفيلم »الحوت األزرق«

أع�اد رواد مواق�ع التواصل 
فيسب�وك  االجتماع�ى، 
م�ن  ص�ورة  وانستج�رام، 
املرصي�ة،  الفنان�ة  اع�الن 
البارودي، يف جريدة  شمس 
االخبار والذي تعلن فيه عن 

ترأها من أفالمها.
ون�رشت الفنان�ة املعتزل�ة 
إعالن�ا  الب�ارودى  ش�مس 
جري�دة  يف  األج�ر  مدف�وع 
م�ن  في�ه  تت�رأ  األخب�ار، 
بعض أفالمها عندما فشلت 
املفاوض�ات م�ع املنتج�ني 

لرشاء هذه األفالم.
ع�رض  املنتج�ون  وأع�اد 
أفالمه�ا القديم�ة يف بعض 
القنوات، ما اضطرها لنرش 
هذا اإلعالن الذي تقول فيه: 
“م�ن ض�ار مسلم�ا ضاره 

الل�ه .. وم�ن ش�اق مسلما 
شاق الله عليه«.

 وأوضح اإلعالن أن شمس 
الب�ارودى تعل�ن أن األفالم 
حالي�ا  له�ا  تع�رض  الت�ي 
أف�الم  كله�ا  مستقب�اًل  او 
قديم�ة ت�م تصويره�ا منذ 
سن�وات بعيدة.كم�ا تعل�ن 
أنه�ا اعتزل�ت الف�ن نهائيا 
منذ شهر فراير 1982 بعد 
أدائها للعم�رة .. وحس�بي 

الله ونع�م الوكي�ل.
وك�ان ق�د خ�رج الفن�ان، 
حسن يوسف، زوج الفنانة 
يؤك�د  الب�ارودي،  ش�مس 
اعتزاله�ا تماًما، وأن كل ما 
ي�رّوج م�ن ش�ائعات حول 
عودته�ا إىل التمثيل ليس له 

أساس من الصحة.

شمس البارودي تتبرأ من 
أفالمها بإعالن مدفوع في 

جريدة رسمية

عج�رم  نان�يس  النجم�ة  ش�اركت 
جمهوره�ا ومتابعيها بص�ورة جديدة 
البنته�ا ميال، عر حسابه�ا عىل موقع 
التواص�ل االجتماع�ي إنستجرام، حيث 
نرشت نان�يس الصورة ولم تعلق بكلمة 
ابن�ة نان�يس ظه�رت  واح�دة، ولك�ن 
بمالمح تشبه والدتها إىل حد كبري، فيما 
تغزل املتابعون يف ش�ياكة ورقي نانيس 
وابنته�ا، حيث علق أحد املتابعني قائال: 
»القمر وبنته«، وق�ال آخر: »مالمحكم 

كلها واحدة.«
ومؤخ�را، ُط�رح فيلم وثائق�ي بعنوان 
»الرواية الكاملة« يرصد واقعة اقتحام 
في�ال نانيس  عج�رم، وظه�رت الفنانة 
اللبناني�ة يف الفيدي�و وقص�ت الواقعة 
وكي�ف أصيب�ت يف  قدمه�ا، يف املقاب�ل 
ظه�رت عائل�ة الش�اب محم�د املوىس 
قتيل زوج نانيس  واملتهم باقتحام الفيال 

ليدلوا كل منهم بدلوه يف تلك القضية.
وقال�ت نان�يس عجرم خ�الل الفيلم إن 

زوجه�ا فادي الهاش�م تص�دى للشاب 
محم�د  م�وىس بإط�الق الن�ريان عليه، 
وخالل الحادث أصيبت يف قدمها نتيجة 

 شظية من إحدى الرصاصات.
وقال�ت نانيس: »كان األل�م بسيطا بعد 
اإلصاب�ة ول�م ألتف�ت إلي�ه، وفاجأتني 
 والدت�ي حني قالت إنها ت�رى دماء عىل 
ساق�ي، نظرت إىل ساق�ي فرأيت حرًقا 
 من ش�ظية.. كنت منهارة جدا وذهبت 

لتفقد زوجي وبناتي«. 
وقال�ت أرسة الش�اب املقت�ول محم�د 
امل�وىس، إنه عىل عالق�ة سابقة بفادي 
 الهاش�م »زوج نانيس«، وج�اء ُمطالًبا 
بأموال�ه، بينما ينفي الهاش�م معرفته 
السابق�ة  ب�ه، مؤك�دا أنه أطل�ق عليه 
الرصاص بمج�رد دخوله غرف�ة بناته 
وه�و مسل�ح .    بينم�ا أظه�رت نان�يس 
عج�رم تعاطفها م�ن أطف�ال القتيل، 
موضحة أنها تفكر  يف مساندتهم فليس 

لهم ذنب فيما حدث. 

شاركت الفنانة ليىل علوي متابعيها 
وجمهورها عر حسابها الرسمي 

موق�ع  ع�ىل 

»إنستج�رام«،  االجتماع�ي  التواص�ل 
صورت�ني له�ا م�ع الخي�ول، مؤك�دة 
حبه�ا الشدي�د لرك�وب الخي�ل من�ذ 
طفولتها. وقال�ت الفنانة، ليىل علوي، 
عر حسابه�ا الرسمي عىل 
التواصل االجتماعي  موقع 
»من�ذ  »إنستج�رام«: 
طفولت�ي وأنا أح�ب الخيل 
وركوبها وأعشق ش�كلها، إىل 
أن حدث�ت يل مشكل�ة يف قدم�ي 
فتوقفت، ولكن إذا عرض عّي دور 
يتطل�ب رك�وب خيل فل�ن أتردد، 
فهذه من أهم هواياتي، وأشعر 
بارتياح ش�ديد عندم�ا أتواجد 
وأنظ�ر  الخي�ول  وس�ط 
الخي�ل  إليه�ا، 
مخل�وق يشعرك 
ويف  بالبهج�ة«. 
ساب�ق،  وق�ت 

استعان�ت النجمة ليىل علوي، بمقطع 
م�ن فيلم »بحب السيم�ا«، مع الفنان 
القدي�ر محم�ود حمي�دة، للتعبري عن 
تجم�ع العائ�الت لالستمت�اع بقضاء 
أوق�ات الصي�ف أم�ام البح�ر، حي�ث 
نرشت مشهدا من الفيلم عر حسابها 
عىل إنستجرام، صحبته بتعليق: »أيام 
العيل�ة يف راس ال�ر«.  املصي�ف م�ع 
وكان�ت الفنان�ة لي�ىل علوي ب�دأت يف 
الف�رتة  خ�الل  بالصي�ف  االستمت�اع 
الحالي�ة عىل طريقتها الخاصة، مثلما 
ظهر من خ�الل حسابها الرسمي عىل 
موقع تويرت، حني نرشت عره 4 صور 
جديدة له�ا عىل ش�اطئ البحر، حيث 
علق�ت عىل تل�ك الص�ور بالتأكيد عىل 
أنها اختارت ه�ذا العام قضاء الصيف 
يف مدين�ة العلم�ني الجدي�دة، وكتبت: 
»الصي�ف السن�ة دي يف مدينة العلمني 

الجديدة«.

ليلى علوي: أشعر بالبهجة واالرتياح مع الخيول منذ طفولتي

إذا لم تنجح يف الوصول إىل هدفك
فغري وسائلك وال تغري مبادئك

فالشجره تغري أوراقها ال جذورها...

وجد العلماء أنه من املمكن إنتاج 
امل�اء ع�ن طري�ق تسخ�ني املواد 
العضوي�ة ب�ني النج�وم، م�ا أدى 
إىل نظرية مفاده�ا أن الحياة من 
الفضاء هي سبب املاء عىل األرض. 
ويع�د امل�اء رضوري�ا للحياة عىل 
األرض، ومن دون صفاته القابلة 
التفاع�الت  مل�ا كان�ت  للذوب�ان، 
للحي�اة  املسبق�ة  الكيميائي�ة 
رضورية. وحت�ى اآلن، تم تفسري 
السوائ�ل األرضي�ة كونه�ا نتيجة 
الني�ازك  أو  الجليدي�ة  للمذنب�ات 
الت�ي تسقط ع�ىل األرض وتحمل 
سيليك�ات مائية تتش�كل خارج 
»خط الثلج الدائم«، وهي الحدود 
التي يمكن أن يتكثف فيها الجليد 
بسبب درجات الحرارة املنخفضة. 
ومع ذلك، فقد قدم�ت العديد من 
الدراس�ات مالحظ�ات معارض�ة 
لهذه النظري�ات، موضحة أنه إذا 
ك�ان األم�ر كذل�ك، فم�ن املتوقع 
أن يكون ملحيط�ات كوكبنا نفس 
الرتكي�ب الكيميائ�ي مث�ل هؤالء 
املسافرين بني املج�رات.. وهذا ال 
يعن�ي أن رس الحي�اة عىل األرض 
قد ت�م حله. ولك�ن اآلن، وبفضل 
البحث الجديد الذي أجرته جامعة 
هوكايدو، وجد العلماء أن تسخني 
العضوية  امل�واد 

ب�ني 

النج�وم، واملعروفة باس�م »املواد 
للقي�اس«،  السابق�ة  العضوي�ة 
عن�د درجة ح�رارة عالي�ة يمكن 
أن ينت�ج كمي�ات وفرية م�ن املاء 
النفط. ون�رشت النتائج يف مجلة 
وتق�ول   .Scientific Reports
عامل�ة الكواك�ب، أك�ريا كويش، يف 
جامع�ة هوكايدو: »حتى اآلن، تم 
إيالء قدر أق�ل بكثري من االهتمام 
للمواد العضوي�ة، مقارنة بالثلج 
والسيليكات، عىل الرغم من وجود 
وف�رة داخل خ�ط الثل�ج«. وهذا 
يعني أنه م�ن الناحي�ة النظرية، 
يمك�ن إنش�اء امل�اء داخ�ل خ�ط 
الثلج، دون الحاجة إىل املذنبات أو 

الشهب.
وتوصل العلماء إىل هذا االكتشاف 
العضوي�ة  امل�ادة  تسخ�ني  بع�د 
24 إىل  التناظري�ة تدريجي�ا م�ن 
400 درج�ة مئوي�ة تحت ظروف 
الضغ�ط، وعند حوايل 400 درجة، 

وظهرت قطرات املاء.
»امل�ادة  أن  النتائ�ج  وأظه�رت 
العضوية بني النج�وم داخل خط 
الثل�ج هي مص�در محتمل للمياه 
ع�ىل األرض«، كم�ا تق�ول، أكريا 
ك�ويش، مضيف�ة أن عين�ات من 
الكويك�ب ريوغو، الت�ي تجمعها 

الياب�ان حاليا، يج�ب أن تساعد 
عىل تعزيز النظرية الجديدة 

بشكل أكر.

منمنمات 


