
بغداد/ الزوراء:
بح�ث رئيس مجل�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي، خ�ال زيارته اىل طهران امس 
الثاث�اء، م�ع الرئي�س اإليران�ي حس�ن 
روحاني تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين 
يف مختل�ف املجاالت، وفيما اكد ان العراق 
قادر عىل أن يس�هم يف استقرار املنطقة، 
وان سياس�ة الع�راق مبني�ة عىل حس�ن 
النية يف التعامل مع الجريان، اعلن املرشد 
األعىل اإليراني  الس�يد عيل خامنئي، لدى 

لقائه رئي�س وزراء مصطفى الكاظمي، 
أن أمريكا عدوة بكل ما للكلمة من معنى 
وال تريد عراقاً قوياً وأن إيران، »س�توجه 
رضب�ة باملثل لألمريكي�ني ردا عىل قتلهم 
قاسم س�ليماني«.وذكر املكتب اإلعامي 
لرئيس ال�وزراء يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نسخة منه: ان » رئيس الوزراء مصطفى 
الجمهوري�ة  رئي�س  التق�ى  الكاظم�ي 
روحان�ي،  حس�ن  اإليراني�ة  اإلس�امية 
وبح�ث مع�ه تعزي�ز التع�اون الثنائ�ي 

ب�ني البلدي�ن يف مختل�ف املجاالت.وق�ال 
الكاظمي، خال مؤتمر صحفي مش�رك 
م�ع الرئيس اإليراني حس�ن روحاني، إن 
أش�كر الرئيس حس�ن روحاني عىل هذه 
الدعوة، وعىل حسن الضيافة، وأؤكد عىل 
الروابط التأريخية التي تربط بلدينا، الفتا 
اىل ان العاق�ات الثنائية بني بلدينا تواجه 
تحدي�ات وباء كورون�ا، وانهيار أس�عار 
النفط، والعاقة بيننا ال تقترص عىل حدود 
مش�ركة تمتد ل�� 1458 كيلومراً فقط، 

إنما تشتمل عىل امتدادات ثقافية ودينية 
واقتصادية.واض�اف: ناقش�نا الظ�روف 
األمنية يف املنطقة، وس�بل إرساء السام، 
وف�ق التحدي�ات الراهنة، املتمثل�ة بوباء 
كورونا وانخفاض أس�عار النفط، مؤكدا 
إن الش�عب العراقي محّب وتّواق للتعاون 
الثنائي واملتميز، وف�ق الخصوصية التي 
يمت�از به�ا كل بل�د، ومبدأ ع�دم التدخل 
يف الش�ؤون الداخلية.وتاب�ع: لق�د قاتلنا 
اإلره�اب والجماع�ات التكفريية، وكانت 

الجمهوري�ة اإلس�امية اإليرانية أول من 
وقف مع العراق يف حربه، وهذا املوقف لن 
ينساه العراق، ولهذا السبب وقف العراق 
مع إي�ران لتج�اوز أزمته�ا االقتصادية، 
مبينا ان سياسة العراق مبنية عىل حسن 
الني�ة يف التعامل مع الج�ريان، والتفاهم 
إلخ�راج املنطق�ة م�ن أزم�ة التوت�رات، 
والعمل الش�امل للوصول اىل حل ش�امل 

لكل التحديات.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
أك�د وزير التجارة، عاء الجبوري، أن وزارته 
س�تعيد النظ�ر بمل�ف البطاق�ة التموينية.
وق�ال الجبوري، يف حدي�ث صحفي: إن “من 
أولوي�ات عم�ل ال�وزارة يف املرحل�ة الحالية 
إع�ادة النظ�ر بمل�ف البطاق�ة التموينية”، 
مبين�اً أن “ال�وزارة بص�دد تحقي�ق نتائ�ج 

إيجابية بشأنها من خال تبني أفكار جديدة 
واالبتعاد عن الروتني”.وأضاف وزير التجارة 
أن “الحكومة عازمة عىل استكمال املشاريع 
وإطاقها للعمل، كمرشوع س�ايلو كرباء”، 
مؤكداً أنه “سيس�هم يف توفري األمن الغذائي 
من جهة وهو إنجاز ملحافظة كرباء ووزارة 

التجارة والحكومة من جهة أخرى”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
نرش الرئيس دونالد ترمب، تغريدة عىل “توير” 
للم�رة األوىل ص�ورة ل�ه وه�و يرت�دي كمام�ة 
ووصف هذه املمارس�ة بأنها عمل وطني وسط 
وب�اء الف�ريوس التاجي.وقال “نح�ن متحدون 
يف جهودن�ا لهزيم�ة ف�ريوس الص�ني الخفي”، 
مضيف�اً أن “كث�رياً من الناس يقول�ون إنه من 
الوطن�ي ارتداء كمامة عندم�ا ال يمكنك التباعد 
اجتماعياً”، مؤكداً أنه “ال يوجد أحد أكثر وطنية 
من�ي، رئيس�كم املفضل!”.وقد مثل�ت التغريدة 
ربم�ا تأيي�دا رصيح�ا م�ن ترم�ب الس�تخدام 
الكمامات حتى اآلن، وتمثل تحوالً للرئيس خال 
الفرة السابقة خال الوباء. وقاوم ترمب ارتداء 
الكمام�ة يف األماكن العامة، قبل ارتداء الكمامة 
خال رحلة إىل والر ريد قبل أقل من أس�بوعني. 
وق�د التقطت الصورة التي غرّد بها الرئيس يوم 
االثن�ني خال تل�ك الرحلة، وُتظه�ر ترمب وهو 
يرت�دي كمام�ة مزين�ة بخت�م رئايس.وأوصت 
مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها يف أبريل 
األمريكيني بارتداء كمام�ة للوجه من أجل منع 
انتش�ار COVID-19. ولكن الجدل حول ارتداء 
الكمامة، وما إذا كان ينبغي للواليات أن تفوض 
األمريكي�ني بذل�ك قد تح�ول إىل قضي�ة حزبية. 
وق�د ب�دأ ذلك يتغ�ري يف األس�ابيع األخ�رية. ويف 

حني اس�تمر بعض الجمهوريني يف رفض ارتداء 
الكمام�ات، ظه�ر آخ�رون يف األماك�ن العام�ة 
مرتدي�ن كمامات الوج�ه ويحثون اآلخرين عىل 
أن يفعلوا اليشء نفسه، بما يف ذلك السيدة األوىل 
مياني�ا ترمب، ونائب الرئي�س مايك بنس. كما 
روج جمهوريون آخرون وش�خصيات إعامية 
محافظ�ة الس�تخدام الكمام�ات يف األس�ابيع 
األخ�رية، وح�ث بعضه�م ترم�ب رصاح�ة عىل 
ارتدائها م�ن أجل أن يك�ون قدوة.وقد أمر عدد 
من الحكام - بما يف ذلك قائمة متزايدة من قادة 
والية الحزب الجمهوري - باستخدام الكمامات 
يف األماك�ن العام�ة من أجل معالج�ة الطفرات 
األخ�رية يف حاالت ف�ريوس كورونا التاجي، عىل 
الرغم من أن البع�ض مثل حاكم والية جورجيا 
بري�ان كيمب ع�ارض أوامر الكمام�ات وذهب 
إىل تقييد قرار يحظر ع�ىل املدن فرض أوامرهم 
الخاص�ة فيما يتعل�ق بالكمامة.ويواجه ترمب 
استياًء علنياً متزايداً بسبب تعامله مع الفريوس 
التاجي، الذي أسفر عن وفاة أكثر من 140 ألف 
ش�خص يف الوالي�ات املتحدة. وأظهر اس�تطاع 
للرأي أجرته صحيفة واش�نطن بوست وشبكة 
“إيه بي يس نيوز” ABC News األسبوع املايض 
أن %60 م�ن األمريكيني ال يوافقون عىل تعامل 

ترمب مع الوباء.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بالفريوس  تخطى ع�دد املصاب�ني 
14,879,267 مصاباً،  العالم  حول 
ت�ويف منه�م أكث�ر م�ن 613,952 
ش�خصاً، فيما بلغ ع�دد املتعافني 
عاملي�ًا 8,932,545.وعربيا، تجاوز 
عدد اإلصابات املعلنة، أمس الثاثاء، 
)باس�تثناء  إصاب�ة   914،739

الفلس�طينية  األرايض  أرق�ام 
املحتل�ة املعلن�ة من قب�ل االحتال 
ل م�ن بينها ما  اإلرسائييل(، وُس�جِّ
يزيد عىل 15,175 وف�اة، فيما بلغ 
632,941.وتحافظ  عدد املتعاف�ني 
السعودية عىل املرتبة األوىل عربياً يف 
عدد املصابني ب�253,349 مصاباً، 
تويف منهم 2523 وتعاىف 203,259، 

تليه�ا قط�ر الت�ي أحص�ت إصابة 
 159 ووف�اة  ش�خصاً،   107,037
وتعايف 103,782 شخصاً. ثم مرص 
التي أحصت 88,402 إصابة، وهي 
تتصّدر عدد الوفيات عربياً ب�4352 
وف�اة، فض�ًا ع�ن تع�ايف 28,924 

شخصاً.
 

رئيس الوزراء من طهران: إيران وقفت مع العراق يف حربه ضد اإلرهاب ووقفنا معها يف أزمتها االقتصادية
السيد خامنئي للكاظمي: إيران ستوجه ضربة باملثل لألمريكيني ردا على قتلهم سليماني

موسكو/ متابعة الزوراء:
اعل�ن النائ�ب األول لوزي�ر الدف�اع الرويس 
روس�ان تس�اليكوف، إن أول لق�اح رويس 
ضد كوفي�د19-، ال�ذي ش�ارك يف تصميمه 
وإنتاج�ه مختص�ون عس�كريون وعلم�اء 
من مرك�ز “غيمايل” للبح�وث، بات جاهزا.
وقال تس�اليكوف، يف حدي�ث صحفي: “قام 
املختصون العس�كريون والعلم�اء، بإجراء 
التقييم�ات النهائية لنتائج اختب�ار اللقاح 
الذي�ن ش�اركوا يف  الجدي�د.كل املتطوع�ني 

اختبار اللقاح بخري وقد حصلوا عىل املناعة 
ض�د الف�ريوس. وبهذا يمكن الق�ول إن أول 
لق�اح محيل ض�د اإلصابة بع�دوى كوفيد-
19، ب�ات جاهزا.م�ن جانب�ه ق�ال رئي�س 
املبارشة،  ال�رويس لاس�تثمارات  الصندوق 
كرييل دميريي�ف، إن ب�اده تخطط إلنتاج 
200 ملي�ون جرعة من لقاحها ضد فريوس 
كورون�ا حت�ى نهاية الع�ام الح�ايل، ضمن 

رشاكات مع دول أخرى.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة، امس الثاثاء، املوقف الوبائي 
اليوم�ي لفريوس كورون�ا املس�تجد، وفيما اكدت 
تسجيل 2466 إصابة جديدة و81 حالة وفاة وشفاء 
2114 حالة، حددت دائرتا صحة الرصافة والكرخ 

التوزيع الجغرايف لاصابات حس�ب املناطق.وذكر 
املكتب اإلعام�ي للوزارة يف بيان تلق�ت “الزوراء” 
نس�خة من�ه: أنه “ت�م فح�ص 16280 نموذجا يف 
جمي�ع املخت�رات املختصة يف الع�راق ليوم امس، 
وبذل�ك يكون املجم�وع الكيل للنم�اذج املفحوصة 

منذ بداية تس�جيل امل�رض يف العراق )825802(”.
وأض�اف: أن “مخت�رات ال�وزارة س�جلت 2466 
إصابة جديدة بكورونا، وكما ييل: بغداد/ الرصافة 
356، بغداد/ الكرخ 320، مدينة الطب 30، النجف 
283، السليمانية 94، أربيل 162، دهوك 2، كرباء 

187، كركوك 129، دياىل 82، واسط 159، البرصة 
134، ميس�ان 54، باب�ل 126، الديواني�ة 43، ذي 
ق�ار 57، األنبار 21، املثنى 104، نينوى 37، صاح 

الدين 86”.

الكويت/متابعة الزوراء:
بعث أمري الكويت الش�يخ  صباح األحم�د الجابر الصباح، 
“رس�الة خطية” إىل الرئيس الرك�ي رجب طيب أردوغان.

وقال�ت س�فارة الكويت يف تركيا يف بيان لها، إن “الس�فري 
الكويت�ي ل�دى تركيا غس�ان يوس�ف ال�زواوي، التقى يف 
أنقرة، السفري محمد فردان تشاريكجي  مستشار الرئيس 
الركي يف القرص الرئايس لتس�ليم رسالة جوابية من أمري 
الكوي�ت  إىل الرئيس أردوغان، دون ذك�ر تفاصيل أخرى”، 
حس�ب وكالة “األناضول” الركية.وأكدت تركيا والكويت، 
أمس خ�ال اجتم�اع، ع�ر تقني�ة الفيديو، ب�ني وزارتي 
خارجي�ة البلدين، ضمن الجولة الس�ابعة من املش�اورات 
السياس�ية املشركة، أهمية دعم املس�اعي الرامية إىل حل 
األزمات الراهن�ة يف املنطقة بالطرق الدبلوماس�ية.وقالت 

الخارجية الكويتية، إن االجتماع أش�اد بالعاقات الثنائية 
التي تجمع البلدين الصديقني عىل املستويات كافة، مؤكدا 
أهمية مواصل�ة تعزيزها.وأضافت أن “الجانبني أعربا عن 
تطلعهما لعقد أعمال الجلسة الختامية للدورة الثانية من 
اللجنة العليا املشركة، التي يرأسها من الجانب الكويتي، 
وزي�ر الخارجية أحمد نارص الصباح، ومن الجانب الركي 
وزير الخارجية مولود تش�اوش أوغلو.”وذكرت الخارجية 
الكويتي�ة أن “الجان�ب الرك�ي عر ع�ن تقدي�ره لجهود 
الكويت الرامية للم الشمل الخليجي”، مضيفة أن الجانبني 
بحثا مستجدات املش�هد السيايس يف املنطقة، وعىل رأسها 
األوضاع يف ليبيا وسوريا والعراق وعملية السام يف الرشق 
األوسط، وأكدا أهمية دعم املساعي الرامية إىل حل األزمات 

التي تشهدها املنطقة عر الطرق الدبلوماسية”.

أمانة العاصمة تكشف لـ          تفاصيل مشروع مرتو بغداد وتؤكد إكمال متطلباته الفنية
وجهت دعوات للسفارات العاملية لرتشيح شركاتها لغرض التنفيذ

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت امان�ة العاصم�ة بغ�داد عن 
تفاصي�ل م�رشوع مرو بغ�داد املقرر 
تنفيذه داخ�ل العاصم�ة وفيما اكدت 
امل�رشوع  متطلب�ات  جمي�ع  اكم�ال 
الفنية واللوجس�تية، وجه�ت دعوات 
للس�فارات العاملية لرش�يح رشكاتها 
الك�رى لغرض تنفيذ امل�رشوع، بينما 
اعلنت اجراءات مساهمتها يف مواجهة 

جائحة كورونا.
ألمان�ة  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
بغ�داد، حكي�م عبد الزه�رة، يف حديث 
املتطلب�ات  جمي�ع  ان  ل�”ال�زوراء”: 
الفني�ة واللوجس�تية مل�رشوع م�رو 
بغداد اكتملت سواء كانت عىل مستوى 
مس�ار  او  املخطط�ات  او  التصامي�م 
خطوط النقل، حي�ث جميعها انجزت 
من قبل الرشكة الفرنسية.واضاف: ان 
امل�رشوع جاهز للتنفي�ذ، لكنه يحتاج 
اىل قرار من الحكوم�ة لغرض تنفيذه، 
وتحدي�د نوعي�ة التنفي�ذ ع�ن طري�ق 
االس�تثمار ام التموي�ل الحكوم�ي ام 
تموي�ل مش�رك.واوضح: ان املرشوع 
يتضمن 50 محطة عىل خطي مس�ار 
املرو، بطول 50 كم. الفتا اىل: ان مسار 
امل�رو يف الخط االول من خلف الس�دة 
بمدين�ة الص�در ث�م يتجه اىل س�احة 
الخاني وصوال اىل ساحة عنر، بعدها 

ينش�طر اىل جزأين احدهما اىل منطقة 
الكاظمية واالخر اىل منطقة املنصور.

وتاب�ع: أم�ا املس�ار الثاني فيب�دأ من 
س�احة الفتح بمنطقة الك�رادة ثم اىل 
ش�ارع الس�عدون وص�وال اىل املحطة 
الرئيس�ة بس�احة الخاني ق�رب مقر 

امان�ة بغداد، ث�م يتح�رك باتجاه باب 
املعظ�م وم�ن ث�م اىل منطق�ة البياع. 
الفتا اىل: ان امانة بغداد وجهت دعوات 
للس�فارات العاملي�ة يف العاصم�ة لكي 
ترش�ح رشكاتها الكرى واملتخصصة 
به�ذا املجال لتقديم اعان رغبة لتنفيذ 

املرشوع.واش�ار اىل: ان امل�رشوع ق�د 
او  االس�تماكات  بع�ض  اىل  يحت�اج 
رفع التج�اوزات اثن�اء التنفي�ذ، وكل 
هذا يتوقف عىل ق�رار التنفيذ. مؤكدا: 
ننتظر قرار الحكومة بش�أن املرشوع 
لك�ي يتم تحدي�د موعد تنفي�ذه وفتح 

باب التقديم للرشكات العاملية املنفذة، 
وكل م�ا يتعلق بأمان�ة بغداد من امور 
بالكامل.  اكتمل�ت  فني�ة ولوجس�تية 
داعيا الحكومة اىل النظر لهذا املرشوع 
العاصم�ة  ويخ�دم  حيوي�ا،  لكون�ه 
بغداد من ناحي�ة تخفيف االزدحامات 
املرورية.وبشأن مساهمة امانة بغداد 
يف مواجه�ة جائح�ة كورون�ا، اش�ار 
عب�د الزهرة اىل: ان امان�ة بغداد، ومن 
خال دائرة بلدية الرشيد وكذلك بلدية 
الغدير، والدائرة االنتاجية، تمكنت من 
صن�ع منظوم�ات متكامل�ة للتعفري، 
وهي عبارة عن س�يارة كب�رية تحمل 
منظوم�ات للتعفري والتعقيم.واكد: ان 
االمان�ة اجرت اكثر م�ن 1000 عملية 
تعف�ري يف العاصم�ة من�ذ ب�دء تفيش 
الوب�اء، ومازال�ت مس�تمرة بعمليات 
الك�رخ والرصافة.  التعف�ري بجانب�ي 
الفت�ا اىل: ان هن�اك عملي�ات تعفري يف 
جميع دوائر االمانة، بحيث يتم تعفري 
كل ش�خص س�واء كان موظ�اف او 
مواطن�ا او مراجع�ا قب�ل الدخ�ول اىل 
الدائرة.مىض بالق�ول: ان امانة بغداد 
ب�ادرت، ومن�ذ بدء تف�يش الوباء ومن 
خ�ال كوادره�ا الهندس�ية املتقدمة، 
بصنع منظومات تعفري وتحوير بعض 
الس�يارات، وقام�ت بحمات واس�عة 

للتعفري والتعقيم.

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:
عن  الثاثاء،  امس  النيابية،  املالية  لجنة  كشفت 
عضو  املقبل.وقال  للعام  املوظفني  رواتب  مصري 
ان  صحفي:  ترصيح  يف  كوجر،  جمال  اللجنة، 
رواتب  جميع  وفر  الخارجي  االقراض  “قانون 
ان  اىل  الفتا  الجاري”،  العام  نهاية  حتى  املوظفني 
بتسليم رواتب وفق موعدها  املالية وجهت  “وزارة 
النفط  “ايراد  ان  تأخري«.واضاف  اي  دون  املحدد 
حتى  جمعها  سيتم  االتصاالت  واموال  واملنافذ 
نهاية العام الجاري لتغطية رواتب املوظفني للعام 
عملية  ستسهل  الطريقة  “هذه  ان  مبينا  املقبل”، 

تأمني الرواتب واالبتعاد عن االقراض«.

الكشف عن مصري رواتب 
املوظفني للعام املقبل

وزير التجارة: سنعيد النظر مبلف 
البطاقة التموينية

ترامب يرتاجع ويغّرد بصورة مرتديا 
الكمامة.. ويصفها بالعمل الوطين

تأجيل حماكمة البشري يف قضية انقالب 1989 إىل الشهر املقبل

بعد بريطانيا.. روسيا تعلن جاهزية أول 
لقاح ضد كورونا

إصابات كورونا يف العراق تقرتب من الـ100 ألف ونسبة الشفاء تقارب الـ 67 %

أمري الكويت يوجه “رسالة خطية” إىل أردوغان 

تسجيل 2466 إصابة جديدة و81 حالة وفاة

الفايننشال تاميز : العراق خيطط القرتاض 18 مليار دوالر

ص 8نقابة الصحفيني التونسيني : وزارة الداخلية وجملس النواب االكثر عداء للصحفيني 

ص 5

احللبوسي ووزير العمل يبحثان ملف رواتب  
شبكة احلماية ومنح القروض امليسَّرة

الرتبية تنشر جدوال جديدا لالمتحانات 
النهائية للسادس اإلعدادي

بغداد/ الزوراء:
بح�ث رئيس الرمل�ان محم�د الحلبويس مع 
وزير العمل عادل الركابي ملف رواتب شبكة 
الحماي�ة االجتماعية وتوفري فرص تش�غيل 
للعاطلني.وذك�ر بيان ملكت�ب الحلبويس : أن 
» رئي�س الرملان بحث م�ع وزير العمل ملف 
رواتب شبكة الحماية االجتماعية، والضوابط 
والتعليمات التي تعتمدها الوزارة يف ش�مول 
البيان  املس�تحقني وأهمية تعديلها.وأضاف 

أن »الحلبويس ناقش أيضاً مع الركابي ملف 
تنمي�ة صندوق اإلق�راض، ومن�ح القروض 
ة التي ت�درُّ الدخل ع�ىل العاطلني عن  املي��رَّ
العم�ل، فض�ًا ع�ن رضورة توف�ري ف�رص 
تش�غيل للعاطلني، والتنس�يق مع املنظمات 
الدولي�ة لدعم الوزارة يف هذا املجال«.وأش�ار 
اىل أن »اللقاء ناقش ايضا خطة عمل الوزارة 
وسبل دعمها، وبما يسهم يف االرتقاء بأدائها 

تجاه الرشائح التي ُتعنى بها«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
جدي�داً  ج�دوالً  الربي�ة  وزارة  ن�رشت 

لامتحانات النهائية للسادس اإلعدادي. 
ج�دول  ع�ىل  »ال�زوراء«  وحصل�ت 
االمتحان�ات النهائية للس�ادس اإلعدادي 

بفروعه  العلم�ي )اإلحيائي، التطبيقي(، 
واألدبي للعام ال�درايس )٢٠1٩-٢٠٢٠(/ 
ال�دور األول للدراس�ة العربي�ة والكردية 

والركمانية واإلنكليزية«.

إصابات كورونا يف العامل تقرتب من الـ15 مليونا
بعد جتاوز عدد الوفيات الـ600 ألف إنسان

بغداد/ الزوراء:
تمكن جهاز مكافحة االرهاب من اعتقال شبكة تابعة ل�«داعش« يف محافظة صاح الدين.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، يف بيان إن »أبطال 
جهاز ُمكافحة اإلرهاب، تمكنوا امس الثاثاء، من القاء القبض عىل شبكة إرهابية كاملة 
وبعملياٍت  تمكنوا  »األبطال  أن  اإلرهابية«.وأضاف رسول  داع�ش  لفلول عصابات  تابعة 
يف  إرهاب   )4( املادة  وفق  إرهابي  ُعنرص  عىل  القبض  القاء  من  ورسيعة  ُمباغتة  نوعيٍة 
قضاء الرشقاط بمحافظة صاح الدين، بحوزته عدد من األسلحة واألعتدة ورشائح هاتف 
أبطالنا يف جهاز ُمكافحة اإلرهاب من اإلطاحة بالعنرص  الوقت ذاته تمكن  ُمتعددة، ويف 
جهاز  »شجعان  أن  الدين«.وأوضح  صاح  بمحافظة  تكريت  يف  الشبكة  لهذه  الثاني 
مكافحة اإلرهاب واصلوا عمليتهم بتفكيك الشبكة اإلرهابية بعد تمكنهم من القاء القبض 

عىل الُعنرص الثالث يف ُمحافظة كركوك بعد كمني ُمحكم أعده أبطالنا له«.

جهاز مكافحة اإلرهاب يعتقل شبكة 
تابعة لـ »داعش« يف صالح الدين

تفاصيل ص2   

اجلدول ص2

رمبا هي األشد يف تاريخ العراق .. موجة حر جتتاح البالد االسبوع  املقبل

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
قرر قايض محكمة الرئيس السوداني املعزول، 
عم�ر البش�ري، ام�س الثاث�اء، رف�ع جلس�ة 
القادم.وقال�ت  أغس�طس   11 إىل  املحاكم�ة 

املحكمة السودانية إنها ستسمح لهيئة الدفاع 
وأرس املتهمني بمقابلة املتهمني، مشرية إىل أنها 

سراجع اإلجراءات الخاصة بمقر املحاكمة.



بغداد/ الزوراء:
املوقف  الثالثاء،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 
املستجد،  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
وفيما اكدت تسجيل 2466 إصابة جديدة و81 
دائرتا  حالة وفاة وشفاء 2114 حالة، حددت 
الجغرايف  التوزيع  والكرخ  الرصافة  صحة 

لالصابات حسب املناطق.
تلقت  بيان  يف  للوزارة  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه: أنه »تم فحص 16280 
نموذجا يف جميع املختربات املختصة يف العراق 
ليوم امس، وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف العراق 

.»)825802(
 2466 سجلت  الوزارة  »مختربات  أن  وأضاف: 
بغداد/  ييل:  وكما  بكورونا،  جديدة  إصابة 
مدينة   ،320 الكرخ  بغداد/   ،356 الرصافة 
الطب 30، النجف 283، السليمانية 94، أربيل 
162، دهوك 2، كربالء 187، كركوك 129، دياىل 
 ،54 ميسان   ،134 البرصة   ،159 واسط   ،82
األنبار   ،57 قار  ذي   ،43 الديوانية   ،126 بابل 

21، املثنى 104، نينوى 37، صالح الدين 86«.
 وتابع: أن »حاالت الشفاء بلغت 2114 حالة، 
موزعة كالتايل: بغداد/ الرصافة 303، بغداد/ 
الكرخ 376، مدينة الطب 130، النجف األرشف 
 ،8 دهوك   ،61 أربيل   ،37 السليمانية   ،249
واسط   ،102 دياىل   ،122 كركوك   ،110 كربالء 
94، البرصة 98، ميسان 85، بابل 88، الديوانية 
121، ذي قار 45، األنبار 13، املثنى 25، نينوى 

12، صالح الدين 35«.  

وأشار إىل أن »الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 
81 حالة، وكما ييل: بغداد/ الرصافة 9، بغداد/ 
الكرخ 9، مدينة الطب 3، النجف 3، السليمانية 
5، أربيل 2، كربالء 7، كركوك 7، دياىل 4، واسط 
4، البرصة 10، ميسان 2، بابل 3، الديوانية 6، 
ذي قار 2، األنبار 1، املثنى 2، نينوى 1، صالح 

الدين 1«.            
ولفت إىل أن »املوقف الوبائي لفريوس كورونا يف 
العراق أصبح كاآلتي: مجموع الشفاء 64950 
اإلصابات  مجموع   ،)%  66.8 الشفاء  )نسبة 
يف  الراقدون   ،28259 الكيل  الراقدون   ،97159
العناية املركزة 428، مجموع الوفيات 3950«.

بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، تسجيل 
356 اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 54 
اصابة خالل الرصد الوبائي الفعال للقطاعات 

الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
امس,  سجلت  الرصافة  »صحة  ان  منه: 
موزعة  كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   356
كالتايل:  54 حالة خالل الرصد الوبائي الفعال 
الشعب حالتني /   الصحية:  قطاع  للقطاعات 
قططاع االستقالل 3 حاالت /  قطاع املدائن 9 
قطاع    / حاالت   6 الرصافة  قطاع    / حاالت 
بغداد  قطاع    / حالة   31 الثاني  البلديات 

الجديدة 3 حاالت .
مراجعتهم  خالل  حالة   302 ان   اىل  واشار 
للمؤسسات الصحية:  مدينة الصدر 113 حالة 
 ,527  ,526  ,521  ,519  ,509 محالت  ضمن 

 ,540  ,536  ,524  ,532  ,530  ,513  ,517
 ,550  ,551  ,555  ,553  ,549  ,557  ,563
 ,562 ,547 ,569 ,565 ,571 ,548 ,544 ,571
567, قطاعات 38, 50, 29, 10, 62, 43, 36, 
3, 61, 19, صفر/  الحسينية 25 حالة محلة 
 ,222  ,207  ,225  ,218  ,217  ,213  ,221
308, 215, 219, /  االعظمية 9 حاالت محلة 
302, 314, 308, 307/  سبع قصور حالتني 
/الصليخ حالة واحدة محلة 318, /  الشعب 
32 حالة محلة 339, 327, 365, 336, 357, 
الديوان, حي  الثعالبة,  اور,  البنوك, حي   ,319
الكرخ    / سومر  حي  الصحة,  شارع  التجار, 

الغزالية حالة واحدة /  االمني 12 حالة محلة 
حاالت   8 الجديدة  بغداد    /  ,757  ,743  ,785
محلة 723/  الكرخ حي الجهاد حالة واحدة /  
الكرخ حي الجوادين حالة واحدة محلة 450/  
الكرخ البياع حالة واحدة محلة 817/  املدائن 
  / الوردية  الجمعية,  الوحدة,  حي  حاالت   4
بسماية حالة واحدة عمارة 101/  بوب الشام 
الوشاش  الكرخ    /369  ,361 محلة  حالتني 
حالتني  الكرادة    /604  ,619 محلة  حالتني 
محلة 902/  الزعفرانية 36 حالة محلة 945, 
 ,955 ,970 ,966 ,958 ,951 ,977 ,952 ,964
محلة  حاالت   8 فلسطني  شارع    / الزراعي 

حالة  النرص  حي    /  502  ,510  ,505  ,503
حاالت   4 الدولعي  الكرخ   /771 محلة  واحدة 
محلة 834, 840, 854/  كريعات حالة واحدة 
محلة 336/  ام الكرب والغزالن حالة واحدة /  
الضباط حالة واحدة /  زيونة 4 حاالت محلة 
الكفاح    / واحدة  حالة  التاجي   /714  ,716
العبيدي 9 حاالت محلة  حالتني محلة 113/  
ابكار  الغاوز/ سبع  762, 754, شارع معمل 
الكرخ الحرية 3 حاالت محلة  حالة واحدة /  
  / حاالت   5 دياىل  جرس    /465  ,428  ,465
الكرخ الطوبجي حالتني محلة 410/  محافظة 
املنصور  الكرخ    / املسيب  واحدة  حالة  بابل 
املحمودية  الكرخ    /619 محلة  واحدة  حالة 
حالة  الزهراء  حي    / الزراعي  واحدة  حالة 

واحدة محلة 759.
جميع  نقل  »تم  انه  الساعدي  واضاف 
العالج وفق  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  الحاالت 
»العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة«،  الربوتوكوالت 
تويف   14979 اىل  ارتفع  لإلصابات   الرتاكمي 
منهم 863 فيما اكتسب الشفاء 11195 حالة 

شفاء واملتبقي قيد العالج 2921«.
قبل  من  تبذل  التي  »الجهود  الساعدي  وثمن 
مصابي  ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات 
إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني  كورونا  فريوس 

املصابني غري مبالني بخطورة الفريوس«.
املوقف  الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  لها  الوبائي 
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا 
لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد  مع  املستجد 

ليلة االثنني واملعلن عنها  العارشة من  الساعة 
امس الثالثاء.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
أبو   ،9 دشري   أبو  كالتايل:  االصابات  ان  منه: 
البياع 24،  غريب 12، االسكان 8، االعالم 10، 
الخطيب   ،20 الحرية   ،1 الحارثية   ،5 التاجي 
 ،25 السيدية   ،3 الرحمانية   ،23 الدورة   ،5
الرشطة   ،6 الخامسة  الرشطة   ،1 الشالجية 
الرابعة 2، الشعلة 11، الطوبجي 1، العامرية 7، 
العطيفية 4، الغزالية 2، القادسية 9، الكاظمية 
21، الكرخ 3، املحمودية 2، املعالف 4، املكاسب 
1، املنصور 8، املواصالت 2، النرص والسالم 2، 
حي   ،5 الجامعة  حي   ،5 جكوك   ،11 الريموك 
الجهاد  11، حي الخرضاء 2، حي العامل 29، 
2، سبع  1، سويب  الفرات  9، حي  العدل  حي 
البور 3، شارع حيفا 1، كرادة مريم 1، سكنة 
جانب الرصافة 8، محافظة كربالء 1، الفتة اىل 

ان الشفاء: 376.
وفاة/63سنة/  الوفيات:  ان  واضافت: 
 ، املعارض  الرشيد/خلف  اليوسفية/  انثى/ 
 ، محلة424  الحرية/  انثى/  وفاة/68سنة/ 
قريةالشيخ  الطارمية/  وفاة/63سنة/ذكر/ 
الشعلة/  وفاة/50سنة/ذكر/   ، حمد 
الجعيفر/  ذكر/  وفاة/82سنة/   ، محلة454 
انثى/الحرية/  وفاة/47سنة/  محلة212، 
ذكر/الحرية/  وفاة/67سنة/   ، محلة418 
دورة/ انثى/  وفاة/70سنة/   ، محلة428 
ذكر/كاظمية/  وفاة/67سنة/   ، محلة852 

محلة427.

إصابات كورونا يف العراق تقرتب من الـ100 ألف ونسبة الشفاء تقارب الـ 67 %

موسكو/ متابعة الزوراء:
روسالن  الرويس  الدفاع  لوزير  األول  النائب  اعلن 
تساليكوف، إن أول لقاح رويس ضد كوفيد-19، الذي 
عسكريون  مختصون  وإنتاجه  تصميمه  يف  شارك 

وعلماء من مركز »غيمايل« للبحوث، بات جاهزا.
وقال تساليكوف، يف حديث صحفي: »قام املختصون 
النهائية  التقييمات  بإجراء  والعلماء،  العسكريون 

لنتائج اختبار اللقاح الجديد.
كل املتطوعني الذين شاركوا يف اختبار اللقاح بخري 
وقد حصلوا عىل املناعة ضد الفريوس. وبهذا يمكن 
بعدوى  اإلصابة  ضد  محيل  لقاح  أول  إن  القول 

كوفيد-19، بات جاهزا.
من جانبه قال رئيس الصندوق الرويس لالستثمارات 
املبارشة، كرييل دميرتييف، إن بالده تخطط إلنتاج 

200 مليون جرعة من لقاحها ضد فريوس كورونا 
دول  مع  رشاكات  ضمن  الحايل،  العام  نهاية  حتى 

أخرى.
يف  جرعة  مليون   30 إنتاج  املقرر  من  أنه  وأوضح 
رضورة  عىل  مشدداً  الخارج،  يف  والباقي  روسيا، 
روسيا  يف  شخص  مليون   50 إىل   40 بني  ما  تلقيح 

وحدها.

الزوراء / خاص:
االنتهاء  النيابية  القانونية  اللجنة  اكدت 
االتحادية،  املحكمة  قانون  مناقشة  من 
نفسها  الخالفات  استمرار  اىل  واشارت 
اعادة  وستتم  القانون،  فقرات  بعض  حول 
جلسات  عودة   لدى  اخرى  مرة  مناقشتها 
مجلس النواب.وقالت عضو اللجنة، النائب 
»اللجنة  ان  لـ«الزوراء«:  فاضل،  املاس 
فقرات  كل  مناقشة  استكملت  القانونية 
االتحادية،  املحكمة  قانون  مرشوع  ومواد 
ويبقى اتفاق الكتل السياسية حول مرشوع 
».واضافت  الربملان  امام  لتمريره  القانون 
تتعلق  نفسهـا  هي  املتبقية  »الخالفات  ان 
بنصاب اعضاء املحكمة االتحادية واملمثلني 
ترشيعات  عىل  التصويت  وآلية  فيها، 
القوانني، وعدد اعضاء املحكمة الذين يحق 

االسالمي  الفقه  ممثيل  من  التصويت  لهم 
النقض  حق  وصالحية  القانون،  وخرباء 
حول  »الخالفات  ان  .واوضحت   « الفيتو 
مرشوع قانون املحكمة االتحادية ستعرض 
الكتل  ممثيل  بحضور  اخرى  مرة  للنقاش 
اىل  الوصول  ألجل  السياسية   واالطراف 
البدء  بعد  القانون  هذا  تمرير  حول  اتفاق 
ذلك  يأتي   .« النواب  مجلس  جلسات  بعقد 
النيابية  القانونية  اللجنة  اكدت  ان  بعد 
االتحادية  املحكمة  قانون  ترشيع  عزمهـا 

ضمن اولويات الفصل الترشيعـي الحايل.
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد الغزي  لـ« 
القانون  ترشيع  »تأخر  ان  مؤخرا:  لزوراء« 
ليس يف مصلحة أعىل سلطة قضائية تفصل 
االتحادية  وامللفات  الدستورية  القضايا  يف 
اللغط  »ان  اىل  مشريا  واملركز«.  اإلقليم  بني 

االتحادية  واملحكمة  القضاء  مجلس  بني 
املحكمة  اعضاء  نصاب  اكتمال  عدم  حول 
ال  بأنها  املفوضية  ومخاطبات  االتحادية، 
االنتخابات  نتائج  عىل  املصادقة  تستطيع 
االتحادية  املحكمة  قانون  يرشع  مالم 
النيابية  القانونية  »اللجنة  ان  ».واضاف 
عازمة عىل ترشيع قانون املحكمة االتحادية 
الحايل،  الترشيعي  الفصل  جلسات  خالل 
الدستورية يف املصادقة عىل نتائج  ألهميته 
العام  اقامتها   املزمع  املبكرة  االنتخابات 
بإرسال  يقيض  »االتفاق  ان  مبينا  املقبل«. 
لسنة   30 رقم  االتحادية  املحكمة  قانون 
2005 اىل مجلس النواب بأرسع وقت ممكن 
الخاصة   )3( املادة  عىل  تعديالت  إلجراء 
او استبدال أعضاء جدد يف املحكمة  بتعيني 

االتحادية لتجاوز كل الخالفات ».

بغداد/ متابعة الزوراء:
حول  بالفريوس  املصابني  عدد  تخطى 
العالم 14,879,267 مصاباً، تويف منهم 
بلغ  فيما  613,952 شخصاً،  أكثر من 

عدد املتعافني عاملياً 8,932,545.
املعلنة،  اإلصابات  عدد  تجاوز  وعربيا، 
إصابة   914،739 الثالثاء،  أمس 
الفلسطينية  األرايض  أرقام  )باستثناء 
االحتالل  قبل  من  املعلنة  املحتلة 
يزيد  بينها ما  ل من  اإلرسائييل(، وُسجِّ
عدد  بلغ  فيما  وفاة،   15,175 عىل 

املتعافني 632,941.
األوىل  املرتبة  عىل  السعودية  وتحافظ 
بـ253,349  املصابني  عدد  يف  عربياً 
وتعاىف   2523 منهم  تويف  مصاباً، 
أحصت  التي  قطر  تليها   ،203,259
إصابة 107,037 شخصاً، ووفاة 159 
وتعايف 103,782 شخصاً. ثم مرص التي 
تتصّدر  وهي  إصابة،   88,402 أحصت 
وفاة،  بـ4352  عربياً  الوفيات  عدد 

فضالً عن تعايف 28,924 شخصاً.
ُعمان  سلطنة  يف  املصابني  عدد  وبلغ   
وفاة،   337 وسجلت  إصابة،   69,887
وأحصت  أشخاص.   46,608 وتعاىف 
و408  إصابات،   59,763 الكويت 
شخصاً.   50,339 وتعايف  وفيات، 
 57,193 إصابة  اإلمارات  وسجلت 
وتعاىف   ،340 منهم  تويف  شخصاً، 
 36,936 البحرين  وأكدت   .49,621
تعايف  وسجلت  وفاة،  و128  إصابة، 

32,965 شخصاً.
 23,692 تسجيل  الجزائر  وأعلنت 

وتعايف  وفاة،   1087 بينها  من  إصابة، 
املغرب  وأحىص  شخص.   16,400
وتعايف  وفاة  و276  إصابة   17,562
السودان  وسّجل  شخصاً،   15,132
وتعايف  وفاة،  و693  إصابة   10,992
موريتانيا  ورصدت  أشخاص.   5707
5923 إصابة و155 وفاة وتعايف 3632 
تسجيل  جيبوتي  وأكدت  شخصاً، 
وتعايف 4868  وفاة  إصابة و56   5020

شخصاً.
إصابة   8360 وجود  فلسطني  وأكدت   
 2095 وتعايف  وفاة،   65 وتسجيل 
 3130 الصومال  وأحىص  شخصاً. 
 1462 وتعايف  وفاة،  و93  إصابة 
 2905 تسجيل  لبنان  وأعلن  شخصاً. 
 1562 وتعايف  وفاة،  و41  إصابات 
إصابة   1980 ليبيا  ورصدت  شخصاً، 

و49 وفاة، وتعايف 441 شخصاً.

و447  إصابات   1619 اليمن  وأحىص 
وأعلنت  شخصاً.   714 وتعايف  وفاة، 
و50  إصابة   1381 تسجيل  تونس 
فيما  شخصاً،   1099 وتعايف  وفاة، 
أحىص األردن 1223 إصابة و11 وفاة، 
وتعايف 1028 شخصاً. وسجلت سورية 
وتعايف  وفاة،   29 منها  إصابة،   522
القمر  جزر  أعلنت  فيما  شخصاً.   154
كورونا  بفريوس  إصابة   334 تسجيل 

و7 وفيات، وتعايف 313 شخصاً.
اختبار  شمل  مسح  أظهر  ودوليا، 
األجسام املضادة لفريوس كورونا لدى 
العاصمة  سكان  من  عشوائية  عينة 
الهندية، وُنرشت نتائجه أمس الثالثاء، 
أصيبوا  نيودلهي  سكان  ربع  نحو  أن 

بالفريوس.
ونقل بيان حكومي أن املسح أظهر أن 
شخصا   21387 إجمايل  من  48ر%23 

أجسام  لديهم  كان  لالختبار  خضعوا 
مضادة للفريوس.

دول  قائمة  تتصدر  أمريكا  تزال  وال 
العالم األكثر تاثراً جراء الجائحة، حيث 
لديها  االجمايل  الوفيات  عدد  ارتفع 
تقرتب  فيما  شخصاً،   143,773 اىل 
حصيلة أعداد املصابني اإلجمالية لديها 
من حاجز الـ4 ماليني مسجلة نحو 3 
ماليني، و961 الف اصابة مؤكدة، منهم 
سجلت  جديدة  إصابة  ألف   62 نحو 

خالل الـ24 ساعة األخرية.
 

للوفيات  االجمالية  الحصيلة  وتبلغ 
منهم  شخصاً،   80,251 الربازيل،  يف 
718 حالة وفاة، اإلثنني، ويبلغ اجمايل 
 122 و  مليونني  نحو  لديها  اإلصابات 
الف   22 نحو  منهم  الف حالة مؤكدة، 

إصابة، يف آخر 24 ساعة.
فيما تبلغ حصيلة الوفيات يف بريطانيا، 
اإلصابات  وحصيلة  حالة،   45,312
295,372 إصابة، منهم 12 حالة وفاة، 

و580 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.
يف  للوفيات  االجمالية  الحصيلة  وتبلغ 
وحصيلة  شخصاً،   39,184 املكسيك، 
 344,224 تبلغ  املعلنة  اإلصابات 
شخصاً، منهم 296 حالة وفاة و5,311 

إصابة جديدة آخر 24 ساعة.
الوفيات  فتبلغ حصيلة  ايطاليا،  يف  اما 
وحصيلة  حالة،   35,058 لديها 
املصابني 244,624 شخصاً، منهم 13 
وفاة، و190 إصابة جديدة يف الساعات 

الـ24 االخرية.

العامة للصناعات الهيدروليكية اعادة إعالن املناقصة الخاصة بـ ) تجهيز  تعلُن الرشكة 
اجزاء مضخة ماء مع محرك يعمل بالديزل عدد /8( ضمن املوازنة التشغيلية لعام/ 2020   
الخاصة  للمناقصة  لتقديم عطاءاتهم  الخربة  املؤهلني وذوي  العطاءات  فعىل مقدمي 

بتجهيز املادة املذكورة أعاله وفق الرشوط  التالية : 
1- عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال 
بـ )الرشكة العامة للصناعات الهيدر وليكية( عرب الربيد االلكرتوني واملوقع االلكرتوني 

للرشكة  :
             www.hiscindustry.gov.iq                                     :  املوقع االلكرتوني للرشكة

                                               E-mail1:hydraulic.iraq@gmail.com                  الربيد االلكرتوني للرشكة
إىل  صباحا  الثامنة  الساعة  من   ( الخميس  إىل  األحد  من  الرسمي  الدوام  أيام  وخالل 

الساعة الثانية ظهرا( وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات
2- متطلبات التجهيز املطلوبة )كما موضحة يف وثائق العطاء(. 

3- بامكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 
)150,000(  مائة و خمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد إال يف حالة إلغاء املناقصة 

من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات. 
السيدية   - بغداد  يف  الكائن  الرشكة  مقر  اآلتي:  العنوان  إىل  العطاءات  تسليم  يتم   -4
الوليد ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات  قرب جرس الدورة الرسيع - مقابل مركز 
سيكون الساعة )2:00( )الثانية بعد الظهر( من تاريخ الغلق املصادف 2020/7/28 
يوم الثالثاء، ويف حال صادف موعد الغلق او الفتح عطلة رسمية يكون يف نفس الوقت 
من اليوم الذي ييل العطلة، العطاءات املتأخرة سوف ترفض ، وسيتم فتح العطاءات 
بغداد   ( اآلتي  العنوان  يف  بالحضور  الراغيني  ممثليهم  أو  العطاءات  مقدمي  بحضور 
العطاءات،  فتح  يوم  يف  الوليد(  مركز  مقابل   - الرسيع  الدورة  جرس  قرب  السيدية- 
أجور  املناقصة  العطاءات ويتحمل من ترسو عليه  أوطا  بقبول  والرشكة غري ملزمة 

نرش االعالن
مع مراعاة ما ييل : 

1- يكون موعد الفتح يف اليوم التايل من موعد الغلق 
2- يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياسية بكافة أقسامها 

بعد دراستها واالطالع عىل التعليمات 
ملقدمي العطاءات املبينة فيها، وبخالفه سيتم استبعاد عطائه، مع مراعاة ملئ القسم 

الرابع من الوثائق وجداول الكميات 
الوثائق املكونة  وتقديمها ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع 

لعطائه، اضافة إىل استمارة تقديم العطاء 
االستمارتني 1و2 ونموذج ضمان العطاء )الكفالة املرصفية(. 

3- يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فأنه 
سيتم استبعاد عطاءه . 

4- عىل مقدم العطاء أن يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها 
بحسب منشئها مستخدما النماذج 

املوجودة يف ) نماذج العطاء(
5- سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنوان التايل : 

    www.hiscindustry.gov.iq   : املوقع االلكرتوني للرشكة
املدير العام

بعد بريطانيا.. روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد كورونا

القانونية النيابية لـ          : خالفات قانون احملكمة 
االحتادية ستناقش جمددا بعد عودة جلسات الربملان

بعد جتاوز عدد الوفيات الـ600 ألف إنسان

إصابات كورونا يف العامل تقرتب من الـ15 مليونا

وزارة الصناعة و املعادن 
الشركة العامة للصناعات اهليدروليكية

م/ اعالن مناقصة رقم 2020/8
للمرة الثالثة

تسجيل 2466 إصابة جديدة و81 حالة وفاة

اجلدول اجلديد لالمتحانات النهائية للسادس االعدادي
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بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، خالل زيارت�ه اىل طهران 
ام�س الثالثاء، مع الرئي�س اإليراني 
التع�اون  تعزي�ز  روحان�ي  حس�ن 
مختل�ف  يف  البلدي�ن  ب�ن  الثنائ�ي 
املجاالت، وفيما اك�د ان العراق قادر 
عىل أن يس�هم يف اس�تقرار املنطقة، 
وان سياسة العراق مبنية عىل حسن 
الني�ة يف التعامل مع الج�ران، اعلن 
املرش�د األع�ىل اإليراني  الس�يد عيل 
خامنئ�ي، ل�دى لقائه رئي�س وزراء 
مصطفى الكاظمي، أن أمركا عدوة 
ب�كل م�ا للكلمة من معن�ى وال تريد 
عراق�اً قوي�اً وأن إي�ران، “س�توجه 
رضب�ة باملث�ل لألمريكي�ن ردا ع�ىل 

قتلهم قاسم سليماني”.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة 
من�ه: ان “ رئيس ال�وزراء مصطفى 
التقى رئي�س الجمهورية  الكاظمي 
اإلس�المية اإليرانية حسن روحاني، 
وبح�ث معه تعزيز التع�اون الثنائي 

بن البلدين يف مختلف املجاالت.
مؤتم�ر  خ�الل  الكاظم�ي،  وق�ال 
صحفي مشرتك مع الرئيس اإليراني 
حس�ن روحان�ي، إن أش�كر الرئيس 
حس�ن روحاني ع�ىل ه�ذه الدعوة، 
وع�ىل حس�ن الضياف�ة، وأؤكد عىل 
الروابط التأريخية التي تربط بلدينا، 
الفت�ا اىل ان العالق�ات الثنائي�ة ب�ن 
بلدينا تواجه تحدي�ات وباء كورونا، 
وانهي�ار أس�عار النف�ط، والعالق�ة 
بيننا ال تقترص عىل حدود مش�رتكة 
تمت�د ل� 1458 كيلوم�رتاً فقط، إنما 
تشتمل عىل امتدادات ثقافية ودينية 

واقتصادية.
واضاف: ناقش�نا الظروف األمنية يف 

املنطقة، وس�بل إرساء السالم، وفق 
التحدي�ات الراهن�ة، املتمثل�ة بوباء 
كورون�ا وانخف�اض أس�عار النفط، 
مؤك�دا إن الش�عب العراق�ي مح�ّب 
وت�ّواق للتع�اون الثنائ�ي واملتمي�ز، 
وفق الخصوصية التي يمتاز بها كل 
بلد، ومب�دأ عدم التدخل يف الش�ؤون 

الداخلية.
وتابع: لقد قاتلنا اإلرهاب والجماعات 
الجمهوري�ة  وكان�ت  التكفري�ة، 
اإلس�المية اإليراني�ة أول م�ن وقف 
م�ع العراق يف حربه، وهذا املوقف لن 
ينس�اه الع�راق، ولهذا الس�بب وقف 
الع�راق م�ع إي�ران لتج�اوز أزمتها 
االقتصادية، مبينا ان سياسة العراق 
مبني�ة عىل حس�ن الني�ة يف التعامل 
إلخ�راج  والتفاه�م  الج�ران،  م�ع 
املنطقة من أزم�ة التوترات، والعمل 
الش�امل للوصول اىل حل شامل لكل 

التحديات.
يواجه�ان  البلدي�ن  ان  اىل  واش�ار 
تحديات اقتصادية، وشعوبنا تنتظر 
من�ا الكثر بأفضل م�ا يمكن، وهذه 
الخدمة لن تتم من دون التعاون بن 
الع�راق وإي�ران، مؤك�دا ان عالقتنا 
الخارجي�ة تعتمد عىل مب�دأ التوازن 
أي مح�اور، وله�ذا  واالبتع�اد ع�ن 
السبب، العراق لن يسمح ألي تهديد 
لألرايض اإليراني�ة يكون منطلقاً من 

أراضيه.
ومىض بالقول: ان عالقاتنا التأريخية 
عمره�ا مئ�ات الس�نن، ويتوج�ب 
وحماي�ة  العالق�ات  ه�ذه  حماي�ة 
الجمهوري�ة اإلس�المية اإليرانية من 
أي تهدي�د مصدره األرايض العراقية، 
الفتا اىل ان فلس�فة العراق أنه ينظر 
اىل إي�ران كدول�ة مس�تقرة ومهمة، 
ويج�ب أن يكون الع�راق داعماً لهذا 

االستقرار.
واكد انه تحدث مع الرئيس روحاني 
حول تنشيط االتفاقيات بن البلدين، 
وتنش�يط خ�ط الس�كة الحديد من 
إي�ران اىل الب�رصة، مضيف�ا : نتمنى 
أن ت�رى التعه�دات الن�ور يف القريب 
يف  األجي�ال  يخ�دم  وبم�ا  العاج�ل، 

بلدينا.
وزاد بالق�ول: س�نعرب س�وية ه�ذه 
وب�اء  وأهمه�ا  قريب�اً،  التحدي�ات 
كورونا، وس�يكون النشاط التجاري 
واالقتصادي باملس�توى الذي نتمناه 

لشعوبنا.
اىل ذل�ك، أك�د املرش�د اإليران�ي عيل 
الخامنئ�ي، لرئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي، أن أمركا عدوة 
ب�كل م�ا للكلمة من معن�ى وال تريد 

عراقاً قوياً.
وق�ال الخامنئ�ي خ�الل اس�تقباله 
الكاظم�ي :”نتوق�ع م�ن العراقين 
ي�ؤدي  أمري�كا  وج�ود  ان  إدراك 
للفس�اد والدمار”، مؤكداً أن “وجود 
االمركي�ن ي�ؤدي اىل التوتر ونتوقع 

من العراق طردهم”.

أن  الكاظم�ي،  مخاطب�اً  وأض�اف 
“امري�كا اغتالت ضيفكم س�ليماني 
وايران ستوجه رضبة مماثلة لهم”، 
مبيناً أن “أمركا عدوة بكل ما للكلمة 

من معنى وال تريد عراقاً قوياً”.
“الس�يد  أن  الخامنئ�ي  وتاب�ع 
السيس�تاني ومرجعيته نعمة كبرة 

للعراق”.
من جانبه، أك�د الكاظمي أن العراق 
الجمهوري�ة  م�ع  لعالق�ات  ت�واٌق 
اإلس�المية وفق مبدأ عدم التدخل يف 

شؤونِه الداخلية.
ويف سياق اخر، عقد الوفدان العراقي 
واإليراني، يف طه�ران، امس الثالثاء، 
اجتماع�اً موس�عاً برئاس�ة رئي�س 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
والنائ�ب األول لرئي�س الجمهوري�ة 
إس�حاق  اإليراني�ة،  اإلس�المية 

جهانغري.
وبح�ث االجتماع املوس�ع، بحس�ب 
بي�ان ملكتب رئيس ال�وزراء، امللفات 
املدرج�ة عىل جدول األعم�ال، والتي 
تناولت تنمية آفاق التعاون يف مختلف 
القطاعات بن البلدين، وس�بل تذليل 

العقبات، وتجاوز اإلش�كاليات التي 
قد تعرتض سر التعاون املشرتك.

ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  وأع�رب 
مصطفى الكاظمي، عن شكره لهذه 
الدع�وة من الجان�ب اإليراني، مؤكدا 
أن الع�راق يتطل�ع لتكوي�ن أفض�ل 
العالق�ات ب�ن البلدين عىل أس�اس 
املصالح املش�رتكة، خدمة للش�عبن 

الجارين.
وأض�اف: إن هن�اك تحدي�ات كبرة 
نواجهه�ا، ويجب العمل س�وية عىل 
تجاوزه�ا، وع�ىل رأس�ها التحديات 
التي  الراهنة  االقتصادية والصحي�ة 

تواجه البلدين.
من جانبه، رح�ب جهانغري بزيارة 
الكاظمي، والوف�د الحكومي املرافق 
له،معرب�ا ع�ن تمنيات�ه للحكوم�ة 
العراقي�ة بالنج�اح يف مهامه�ا، وأن 
تكون املفاوضات بّناءة بن الجانبن، 
بما يخدم العالقة بن إيران والعراق.
وأكد جهانغري دعم إيران الستقرار 
الع�راق، واس�تعادة كام�ل دوره يف 
املنطقة، معربا عن أمله بأن تس�اعد 
خطوات التعاون املشرتك بن البلدين 
عىل تخط�ي الصعوب�ات والتحديات 
اآلني�ة، واملتمثل�ة بجائح�ة كورونا، 
واألزم�ة االقتصادي�ة الناتج�ة ع�ن 

انخفاض أسعار النفط.
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  وكان 
الكاظمي قد وصل اىل إيران عىل رأس 
وفد رفيع املس�توى وتمت مراس�يم 
استقباله من الرئيس اإليراني حسن 

روحاني.
وضم الوفد العراقي وزراء الخارجية 
واملالية والنفط والكهرباء والتخطيط 
والدف�اع والصح�ة ،إضافة إىل األمن 
الع�ام ملجل�س ال�وزراء ومستش�ار 

األمن الوطني.

الرياض/متابعة الزوراء:
 أظهر اإلعالن عن مرض العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ودخول�ه إىل املستش�فى مؤرشات ع�ىل أن اململكة ق�د دخلت مرحلة 
جديدة من الشفافية يف التعاطي مع ما كان يعترب من أرسار اململكة 
مث�ل الحدي�ث عن مرض املل�ك أو أح�د أف�راد األرسة الحاكمة، أو يف 
الحديث عن أهمية العالقة مع العراق، وهي تفاصيل لم يكن التطرق 

إليها واردا يف السابق بسبب سياسة التكتم.
وأعل�ن بي�ان للدي�وان امللكي أن امللك س�لمان دخل إىل مستش�فى يف 
الرياض إلجراء فحوصات بس�بب التهاب يف املرارة؛ ما أدى إىل تأجيل 

زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إىل اململكة.
وم�ن النادر أن تنرش اململك�ة بيانات تتعلق بالحال�ة الصحية للملك 
البال�غ م�ن العم�ر 84 عاما وال�ذي يقود الدول�ة النفطي�ة منذ عام 
2015.ويرى مراقبون أن الس�عودية الجديدة بدأت تستوعب حقيقة 
أن األخب�ار التي يتم التكتم عليها س�تخرج يف ش�كل ترسيبات ويتم 
توظيفها بش�كل ي�يء إىل اململكة، ولذلك وج�دت أن أفضل طريقة 
لقط�ع الطريق أمام الترسيبات والتأوي�الت هي اإلعالن عن املعلومة 
كاملة من جهة رس�مية، ونرشها بش�كل اس�تباقي.وأعطت قضيُة 
جمال خاشقي املسؤولن السعودين درسا يف التعاطي اإلعالمي مع 
املس�ائل الطارئة وعدم االكتفاء بالصمت، أو اعتماد اإلجابة املجزأة، 

ما يفقد الرواية السعودية قيمتها يف وقف حمالت التشويه.
ويب�دو أن الس�عودية دخلت مرحل�ة جديدة تقوم عىل الش�فافية يف 
التعاط�ي مع أخب�ار الدولة، يف وقت بات فيه من املس�تحيل التحكم 
يف الترسيبات، وهو خيار س�يمنح اإلعالم السعودي فرصة االلتحاق 
برك�ب التغي�ر، وأن يك�ون الفض�اء األمث�ل لن�رش أخب�ار اململك�ة 
الخاصة وأن يكون األوىل بالترسيبات والس�بق يف نقل أخبار الساسة 

والصفق�ات العس�كرية واالقتصادي�ة ب�دل سياس�ة النعامة، وهي 
السياس�ة التي وقف الس�عوديون عىل مضارها يف الس�نوات األخرة 

سواء يف قضية خاشقجي أو يف حرب اليمن.
وأظهر الخط�اب الجديد تغ�را يف األداء الدبلوم�ايس للمملكة، فبعد 
أن كان�ت الس�عودية تعقد الصفقات واالتفاقي�ات يف صمت دون أي 
إشارة إىل أهميتها اإلسرتاتيجية بالنسبة إىل اململكة، بات الحديث اآلن 
عن مصلحة الس�عودية كمس�وغ لعالقة قوية مع العراق، يف إشارة 
واضح�ة إىل أن الري�اض لم تعد تخفي التنافس ع�ىل جلب العراق إىل 
صفها يف مواجهة إيران كخصم إس�رتاتيجي يف املنطقة.وأّجل رئيس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته املقررة اإلثنن إىل اململكة 
بعد نقل امللك إىل املستشفى، وفقا ملا أعلنه وزير الخارجية السعودي 

فيصل بن فرحان.
وكت�ب الوزي�ر يف تغريدة ع�ىل تويرت “تق�در اململكة اختي�ار رئيس 

الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه”.
وتاب�ع “احتفاء به�ذه الزيارة البالغ�ة األهمية ورغب�ة يف توفر كل 
س�بل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرش�يدة، بالتنس�يق مع أشقائنا يف 
العراق، تأجيل الزيارة إىل ما بعد خروج خادم الحرمن الرشيفن من 

املستشفى”.
وقبل س�اعات من االنطالق إىل الس�عودية، ق�ال مكتب الكاظمي إنه 
تلق�ى نبأ تع�ّرض امللك س�لمان إىل “وعكة صحي�ة طارئة دخل عىل 

إثرها إىل املستشفى إلجراء بعض الفحوصات”.
وذك�ر أّنه تق�ّرر “تأجيل الزي�ارة إىل أقرب موعد ممك�ن يتفق عليه 
الجانب�ان”، وأّن رئيس الوزراء تح�ّدث مع ويل العهد األمر محمد بن 

سلمان متمنيا للملك “موفور الصحة والسالمة”.
وكان وزراء الكهرباء و النفط و املالية العراقيون وصلوا إىل السعودية 

األح�د املايض م�ن أجل التحضر لزي�ارة الكاظمي، وفقا ملس�ؤولن 
عراقي�ن. وكان من املف�رتض أن يعود الوفد إىل بغ�داد يف وقت الحق 

اول أمس االثنن بعد االجتماع بامللك.
وكتب الكاظمي يف تغريدة “أتطلع إىل خروج خادم الحرمن الرشيفن 
من املستشفى بكامل الصحة والعافية ويف أقرب وقت، كي تتسنى يل 

زيارة اململكة العربية السعودية واالطمئنان عليه شخصيا”.
واعت�رب أن عالق�ات الع�راق واململك�ة راس�خة وتس�تند إىل اإليمان 

باملصالح اإلسرتاتيجية املشرتكة، “وأنا متفائل بمستقبلها”.
ومنذ تس�لّمه الحكم يف 2015 بعد وفاة أخيه امللك الراحل عبدالله بن 
عبدالعزي�ز، أطلقت اململكة سلس�لة إصالح�ات اقتصادية طموحة 
لتنوي�ع اقتصاده�ا املرتهن بالنفط، باإلضافة إىل منح النس�اِء املزيَد 
من الحقوق، واالنفتاح عىل األنش�طة الثقافية والفنية واس�تضافة 
فنان�ن عاملين يف مس�عى لكرس س�يطرة الفكر املتش�دد عىل حياة 

السعودين.
وفتح العاهل الس�عودي باب الس�لطة أمام جيل ش�اب من أرسة آل 
س�عود لتويل الحكم، فأق�دم عىل تغير هام يف الخالفة، مع س�طوع 
نج�م ابنه األمر محمد الذي عينه وزي�را للدفاع يف عام 2015 عندما 
كان يبل�غ من العمر 30 عاما، والحقا يف منصب ويل العهد.ويف 2017 
نفت اململكة أن يكون امللك عىل وشك التنازل عن الحكم لصالح نجله 
الش�اب الذي ُينظ�ر إليه، عىل نطاق واس�ع، عىل أّن�ه الحاكم الفعيل 

للبالد.
وق�ال مس�ؤول س�عودي لوكالة بلوم�ربغ “ليس هن�اك أي احتمال 
عىل اإلط�الق بأن يتنازل املل�ك”، مضيفا أن امللوك الس�عودين عادة 
ما يظلون يف الس�لطة حتى عندما تمنعهم الحال�ة الصحية من أداء 

واجباتهم.

بروكسل/أ ف ب:
 بعد أربع�ة أيام وأربعة ليال ومواجهات عديدة 
توصل ق�ادة االتحاد األوروب�ي ال�27 إىل خطة 
تاريخية لدع�م اقتصادات دوله�م التي تعاني 
من تفيش فروس كورونا املستجد، تمول ألول 

مرّة بواسطة دين مشرتك.
وأعلن رئيس املجلس األوروبي شارل ميشال يف 
تغريدة “اتفقنا!” فيم�ا كتب الرئيس الفرني 
إيمانوي�ل ماكرون ع�ىل تويرت “ي�وم تاريخي 
ألوروبا!”.وأوضحت رئيس�ة الوزراء البلجيكية 
صويف فيلمز “توصلن�ا إىل اتفاق. واتفاق جيد! 
مع ميزانية لف�رتة 2027-2021 بقيمة 1047 
مليار )يورو( وخطة إنعاش قدرها 750 مليار، 
لم يس�بق لالتحاد األوروبي أن قرر االس�تثمار 
بهذا الق�در من الطموح يف املس�تقبل”.ورحب 
الرئيس الفرني إيمانويل ماكرون واملستشارة 
األملانية أنغيال مركل ب�”يوم تاريخي” لالتحاد 
األوروبي، ف�رأى ماكرون أن�ه “تغير تاريخي 
لقارتنا األوروبية ومنطقة اليورو” فيما أعربت 
مركل عن “ارتياحها الكب�ر” إذ أثبتت أوروبا 
بع�د مفاوضات صعب�ة أنه “م�ا زال باإلمكان 
التح�رك معا”.وبعد معركة رشس�ة بن الدول 
“املقتصدة” من جهة وفرنسا وأملانيا من جهة 
أخرى، تم التوصل أخرا إىل تس�وية خالل قمة 
اس�تثنائية ب�دأت الجمعة.وتن�ص الخطة عىل 
صندوق قدره 750 مليار يورو دعما لالقتصاد 
األوروب�ي الذي يواج�ه رك�ودا تاريخيا، يمكن 
للمفوضي�ة األوروبي�ة اقرتاضها يف األس�واق. 
ويت�وزع هذا املبلغ ب�ن 390 ملي�ار دوالر من 

املساعدات و360 مليار يورو من القروض.
وتمنح املس�اعدات للدول األكث�ر ترضرا جراء 
وباء كوفيد19-، وهي تمثل دينا مشرتكا يتعن 
عىل الدول ال�27 س�داده بص�ورة جماعية. أما 
الق�روض، فيتعن عىل الدول املس�تفيدة منها 
س�دادها.وإصدار ه�ذا الدين املش�رتك هو أول 
خط�وة من نوعه�ا يتخذها االتح�اد األوروبي، 
ويق�وم ع�ىل اق�رتاح فرن�ي أملان�ي اصطدم 
بمعارضة ش�ديدة من قبل الدول “املقتصدة”، 
وه�ي هولن�دا والنمس�ا والدنمارك والس�ويد، 
إىل  الخط�ة  فنلندا.وتض�اف  إليه�ا  وانضم�ت 
ميزاني�ة االتحاد األوروبي البعي�دة األمد لفرتة 
2027-2021 والبالغ�ة قيمته�ا 1074 ملي�ار 

يورو توزع إىل 154 مليار يورو يف السنة.

ينعته�ا  الت�ي  “املقتص�دة”  ال�دول  وه�ددت 
البع�ض ب�”البخيلة” بإفش�ال خطة النهوض 
االقتصادي التي تس�تفيد منها بصورة خاصة 
دول الجن�وب مث�ل إيطالي�ا وإس�بانيا، وه�ي 
ال�دول األكثر ت�رضرا ج�راء وب�اء كوفيد19- 
غر أن رشكاءها الش�مالين يعتربونها شديدة 
التس�اهل عىل الصعي�د املايل.وللتغلب عىل هذه 
التحفظ�ات، اضط�ر رئيس املجل�س األوروبي 
ش�ارل ميش�ال إىل مراجعة اقرتاحه األس�ايس 

وتقديم ضمانات.
فبعدم�ا كان�ت برل�ن وباري�س تدع�وان إىل 
تخصيص 500 مليار يورو من املس�اعدات، تم 

تخفيض هذا املبلغ إىل 390 مليار.
كم�ا أُق�رت تخفيض�ات كبرة يف مس�اهمات 
الدول املقتصدة التي َتعترب أن حصتها الصافية 

يف ميزانية االتحاد األوروبي غر متناسبة.
وترتاوح هذه التخفيضات من %22 لهولندا إىل 
%138 للنمسا، فيما تبقى مساهمة أملانيا عىل 

ما هي.
واق�ر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي الذي 

كان األكثر تمنعا، بتحقيق تقدم يف اتجاهه.
وأعل�ن ش�ارل ميش�ال “ألول م�رة يف التاريخ 
األوروبي، يتم رب�ط امليزانية باألهداف املتعلقة 
باملناخ، ألول مرة يصب�ح احرتام دولة القانون 
رشطا ملنح األموال”.وكان هذا الرشط يصطدم 
بمعارض�ة قوي�ة م�ن جان�ب بولن�دا واملجر، 
الدولتان اللتان تواجهان آلية بارشتها املفوضية 
األوروبية بحقهما التهامهما بتقويض املعاير 
القضائي�ة األوروبي�ة والقي�م الديموقراطي�ة 

للتكّتل.
وطال�ب رئيس الوزراء املج�ري فيكتور أوربان 
ال�ذي لوح باس�تخدام ح�ق النق�ض يف القمة، 
بوضع حد له�ذه اآللية املعروف�ة ب�”املادة 7″ 
بحق ب�الده والت�ي يمكن نظري�ا أن تفيض إىل 

عقوبات.
وأثنت الصحاف�ة املجرية املؤي�دة ألوربان عىل 
“انتصار كبر”.وشهدت القمة األوروبية نقاط 
توتر كثرة، وصعد ماكرون خاللها النربة منددا 

بسوء نّية الدول املقتصدة و”تناقضاتها”.
غ�ر أن القمة ش�هدت يف املقابل ع�ودة ملفتة 
ل�دور الثنائ�ي الفرني األملاني بعد أش�هر من 
االس�تياء املتبادل، ما أنعش املرشوع األوروبي 

نفسه بعدما عانى من أزمة كوفيد19-.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
قرر قايض محكمة الرئيس السوداني املعزول، 
عم�ر البش�ر، ام�س الثالث�اء، رف�ع جلس�ة 

املحاكمة إىل 11 أغسطس القادم.
وقالت املحكمة السودانية إنها ستسمح لهيئة 
الدفاع وأرس املتهمن بمقابلة املتهمن، مشرة 
إىل أنه�ا س�رتاجع اإلج�راءات الخاص�ة بمقر 
املحاكمة.وكان الدفاع قد طالب بإرجاء جلسة 
محاكمة البشر، بحجة عدم توفر رشوط التباعد 
االجتماعي، فيما يتعلق باإلجراءات االحرتازية 
من فروس كورونا.وطالب ممثل هيئة الدفاع 
بتطبيق اإلجراءات الصحية والوقائية والتباعد 
داخل املحكمة.وبدأت جلس�ة محاكمة الرئيس 
الس�وداني املع�زول، البش�ر، ام�س الثالث�اء، 
وعدد م�ن الضب�اط وقي�ادات إخواني�ة، أمام 
محكمة خاصة، بتهمة االنقالب عىل الحكومة 
املنتخب�ة ع�ام 1989.ويف بداية الجلس�ة، قال 
رئي�س املحكمة، القايض عص�ام الدين محمد 
إبراهيم، وقد جل�س إىل جانبه قاضيان آخران: 
“هذه املحكمة س�تتيح لكل ش�خص الفرصة 
ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وس�تقف عىل 
مس�افة واحدة من الجميع”، نق�اًل عن وكالة 

فرانس برس.وش�هدت الجلس�ة مث�ول بعض 
املتهمن بانقالب 1989 يف قفص االتهام. فيما 
طلب�ت املحكمة من املتهم�ن بانقالب 89 عدم 
التح�دث بدون إذن.وبحس�ب ممث�يل االدعاء، 
ف�إن ه�ذه القضية ه�ي األوىل م�ن نوعها ضد 
البش�ر، والتي ق�د تصل عقوبته�ا إىل اإلعدام.
وتحاك�م محكمة خاصة البش�ر و15 ضابطاً 
من القوات املس�لحة و8 مدني�ن من القيادات 
اإلسالمية، بتهمة بتقويض النظام الدستوري 
واإلطاحة بحكومة مدنية منتخبة.التهمة التي 
تص�ل عقوبته�ا لإلع�دام، هي بحس�ب ممثيل 
االدع�اء، فرص�ة ل�ردِع االنقالبات العس�كرية 
مس�تقبالً.انقالُب البش�ر اختلف عن غره من 
االنقالب�ات الس�ابقة بارتدائ�ه ثوب�اً عقائدياً، 
وس�عيه ألدلجة الجيش والق�وات األمنية تحت 
عب�اءة سياس�ية، األم�ر الذي جع�ل تقديمهم 
للمحاكم�ة مطلب�اً ُملحاً بحس�ب سياس�ين.

تش�ديد اإلج�راءات القانونية ل�كل ُمنقلب عىل 
يف  األب�رز  العن�وان  الديمقراطي�ة..  األنظم�ة 
محاكم�ة البش�ر وس�ائر املتهم�ن اآلخري�ن 
والذين تنتظرهم جلس�ات طويلة لحن الُنطق 

بالحكم.

رئيس الوزراء من طهران: إيران وقفت مع العراق يف حربه ضد 
اإلرهاب ووقفنا معها يف أزمتها االقتصادية

شفافية سعودية بإعالن مرض خادم احلرمني امللك سلمان

أكد أن سياسة العراق مبنية على حسن النية في التعامل مع الجيران

لقطع الطريق على التأويالت

ميركل “مرتاحة” وماكرون: “سُنغّير التاريخ”

دول االحتاد األوروبي تقّر خطة إنعاش 
تارخيية بـ750مليار يورو

تأجيل حماكمة البشري يف قضية انقالب 
1989 إىل الشهر املقبل

     

هل يلجأ الرئيس التونسي إىل حل الربملان؟
تونس/متابعة الزوراء:

التون�ي قي�س س�عيد  الرئي�س  ل�وح   
بالتدخ�ل لوق�ف االنفالت ال�ذي يجري يف 
الربمل�ان، دون أن يفرس الخط�وة التي قد 
يلجأ إليها. لكن أوساطا سياسية تونسية 
لم تستبعد أن يكون الخيار الذي يلوح به 
الرئيس س�عيد هو ح�ل الربملان الذي بات 
يعيش حالة من الفوىض واالنفالت ويثر 

غضب الشارع التوني.
وق�ال الرئيس س�عيد، عقب لق�اء جمعه 
براشد الغنويش رئيس الربملان ونائبيه إن 
“الربمل�ان لم يتمكن من ممارس�ة مهامه 
ويعيش حالة من الفوىض”، مضيفا “لن 
أترك الدولة التونسية بالشكل الذي تسر 

عليه وقد أستخدم حقوقي الدستورية”.
وبعد أن أش�ار إىل أن الب�الد تعيش أخطر 
إن  ق�ال  تاريخه�ا،  يف  اللحظ�ات  وأدق 
“الوس�ائل القانونية املتاحة يف الدس�تور 
موجودة ل�دي اليوم بل ه�ي كالصواريخ 

عىل منصات إطالقها”.
وتعتق�د األوس�اط التونس�ية أن رس�الة 
س�عيد للغن�ويش ال يفه�م منه�ا إعطاء 
األوام�ر لفض حال�ة االش�تباك املوجودة 
يف الربملان بن ن�واب كتلة حركة النهضة 
اإلس�المية ونواب الحزب الدستوري الحر 
برئاس�ة عبر مويس، وإنم�ا هي تتجاوز 

ذل�ك لتنفيذ الخط�وة األهم الت�ي يطالب 
بها الش�ارع التوني، وهي ح�ل الربملان 

وإجراء انتخابات ترشيعية مبكرة.
أح�زاب سياس�ية ومنظم�ات  وتطال�ب 
حقوقية واجتماعية وشخصيات مستقلة 
بتدخل الرئيس س�عيد التخ�اذ قرار بحل 
الربمل�ان، وف�ق ما تخ�ول ل�ه صالحياته 
الدس�تورية، ووق�ف مهزلة ال�رصاع بن 
الخص�وم السياس�ين، خاص�ة بع�د أن 
أدت تل�ك الرصاع�ات إىل اس�تقالة رئيس 
الحكوم�ة إلي�اس الفخفاخ واالس�تمرار 
يف إدارة حكوم�ة ترصي�ف األعمال لفرتة 

معّينة.
لك�ن مراقبن يحذرون من أن حل الربملان 
يف الوضع الحايل لن يغر ش�يئا، إذا لم يتم 
تغي�ر القان�ون االنتخاب�ي الس�ّيئ الذي 
يعتم�د نظ�ام أفض�ل البقايا، وه�و الذي 

يفيض إىل برملان مشتت.
وحث املراقب�ون عىل رف�ع العتبة )رشط 
دخول الربملان( إىل 5 أو 7 يف املئة للحصول 
ع�ىل برملان في�ه كتل�ة قوية ق�ادرة عىل 

الحكم وحدها لتتحمل املسؤولية.
وأض�اف الرئي�س التون�ي “ل�ن أبق�ى 
مكت�وف األيدي أم�ام تهاون مؤسس�ات 
الدولة.. و)أن( تعطيل مؤسسة دستورية 

غر مقبول بأي مقياس من املقاييس”.

وأكد قيس س�عيد “لست يف صدام مع أي 
جهة بل أعمل يف نط�اق القانون لتحقيق 
إرادة الشعب”، يف رد مبارش عىل اتهامات 
يوجهه�ا إليه أنصار حرك�ة النهضة عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، متهم�ن 
رئاس�ة الجمهوري�ة بالوق�وف وراء م�ا 
ص�ورة  يف  إلظه�اره  الربمل�ان  يف  يج�ري 
مؤسس�ة فاش�لة، وتمهي�د الطريق أمام 

حله.
وانتق�د الرئيس س�عيد الربمل�ان يف الكثر 

من املرات، فيما يقول أنصاره عىل مواقع 
التواصل إن ما يجري يخدم خطط الرئيس 
لحل هذه املؤسس�ة الفاشلة وفتح الباب 
أم�ام انتخابات جديدة عىل قاعدة مغايرة 
تف�يض إىل بناء مؤسس�ة ممثلة للش�عب 

عىل نطاق واسع.
وفشل الربملان التوني يف استئناف أعماله 
م�رة أخ�رى، االثنن، بس�بب احتجاجات 
واعتص�ام نواب الحزب الدس�توري الحر 
املع�ارض، م�ا اضطر الرشط�ة إىل دخول 

مقر الربملان.
وسادت حالة من الفوىض يف إحدى قاعات 
الجلس�ات بمج�رد أن بدأ رئي�س الربملان 
بتقديم مؤتمر بشأن الحوكمة ومكافحة 

الفساد.
وفش�ل الغن�ويش إث�ر محاوالت س�ابقة 
يف إدارة الجلس�ات من املنصة الرئيس�ية 
بس�بب احتالله�ا م�ن قبل ن�واب الحزب 
الدس�توري الح�ر املعتصم�ن داخل مقر 

الربملان منذ أكثر من أسبوع.
وحصل�ت، االثنن، مناوش�ات ب�ن نواب 
الدس�توري الح�ر الذي�ن قاطع�وا كلم�ة 
الغنويش برتديد ش�عارات منددة بالعنف، 
ون�واب حرك�ة النهضة اإلس�المية الذين 
ردوا بش�عارات مض�ادة. وتط�ور األم�ر 
إىل اش�تباك باألي�دي م�ا اس�تدعى تدخل 

الرشطة، يف خطوة تعد سابقة.
وطالب�ت وزارة الداخلية بع�دم إقحامها 
يف التجاذب�ات السياس�ية، مش�رة إىل أن 
مج�يء الرشطة العدلي�ة إىل الربملان كان 
فقط ملعاينة ما يحصل بعد شكوى رئيس 
الربملان ضد رئيسة كتلة الدستوري الحر.

وقال الربملان، يف بي�ان، إن ممثيل النيابة، 
وصل�وا إىل مقر الربملان ملعاينة االعتصام، 
عق�ب تقدي�م ش�كوين ل�دى املحكم�ة 
االبتدائية بتونس، تتعلقان بتعطيل الكتلة 

للعم�ل اإلداري والربملاني ع�رب االعتصام 
بقاعتي الجلسات العامة واقتحام مكتب 

رئيس ديوان الربملان واالعتصام داخله.
ولفت البيان ذاته إىل أن رئيس الربملان أعلم 
املكتب )أع�ىل هيكل يف الربملان(، الجمعة، 
ب�”ال�رشوع يف إجراءات التتّب�ع الجزائي 
والقانون�ي لحماية املجل�س والنواب ضّد 
تجاوزات كتل�ة الدس�توري الحر وتأمن 

تواصل األعمال”.
ويطالب نواب الحزب الدستوري الحر )17 
نائبا( قبل فض اعتصامهم بسحب الثقة 
م�ن الغن�ويش رئي�س الربمل�ان ومراجعة 
اإلج�راءات األمني�ة داخل مق�ره، ردا عىل 
حادثة دخول موال�ن “الئتالف الكرامة” 

اليميني املحافظ دون ترخيص.
وأودع العرشات من النواب بالفعل عريضة 
لسحب الثقة من الغنويش تمهيدا لتحديد 
جلس�ة للتصوي�ت عليه�ا، حي�ث يتعن 

تحصيل األغلبية املطلقة لسحب الثقة.
وشاب التوتر الكثر من الجلسات العامة 
يف الربمل�ان املنتخب يف 2019 يف ظل وجود 
ن�واب ع�ن أح�زاب ع�ىل ط�ريف نقي�ض، 
والس�يما حزبي حركة النهضة اإلسالمية 
وائت�الف الكرام�ة م�ن جه�ة، والح�زب 
الدس�توري الح�ر املمثل لواجه�ة النظام 

السابق قبل ثورة 2011 من جهة ثانية.

على خلفية الصراع بين الخصوم السياسيين
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بغداد/ الزوراء:
اكدت لجنة التعليم العايل النيابية، امس الثالثاء، 
وزارة  لقرارات  واالمتثال  االحرتام  عدم  ان 
االهلية  الكليات  بعض  قبل  من  العايل  التعليم 
تلك  معاقبة  من  للوزارة  والبد  خطري،  مؤرش 
الكليات، مبينة انه يف حال عدم صدور عقوبات 
الوزارة  بمساءلة  بواجبها  ستقوم  اللجنة  فإن 

لكونها ضعيفة.
عيل،  محمد  رياض  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
الكليات االهلية  يف ترصيح صحفي ان ”جميع 
ملزمة  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  املجازة 
القانون  وفق  عىل  الوزارة  قرارات  بتطبيق 

وبعكسه سيكون مؤرشا خطريا ”.
وأضاف ان ”عدم امتثال الكليات االهلية لقرار 
االمتحانات  أداء  للطلبة  بالسماح  الوزارة 
الحارض من  بالوقت  يتمكنوا  لم  النهائية ممن 
تسديد األجور السنوية بسبب الظروف الحالية 
ودفعها يف وقت اخر مخالفة، والبد من تطبيقه 
عقوبات  اصدار  الوزارة  عىل  يتوجب  وبعكسه 

اتجاه تلك الكليات ومنها سحب االجازة”.
قبل  من  التهاون  حال  “يف  أنه  عيل  وأوضح 
الوزارة وحرمان الطلبة من أداء االمتحان فإن 

اللجنة سوف لن تقف مكتوفة االيدي وستتابع 
هذا املوضوع مع الوزارة لكون ذلك يعد ضعفا 

يف أداء الوزارة ”.

العايل  التعليم  وزارة  وجهت  اخر،  جانب  من 
والبحث العلمي، امس الثالثاء، الجامعات كافة 
الخمسة  لألعوام  االسرتاتيجية  الخطط  بإعداد 
واملتغريات  العلمية  املتطلبات  ضوء  يف  املقبلة 

الراهنة.
يف  العلمي،  والتقويم  اإلرشاف  جهاز  وأوضح 
»وزير  أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان 
الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  العايل،  التعليم 
الخطط  بإعداد  الحكومية  الجامعات  وجه 
لضبط  املقبلة  الخمسة  لألعوام  االسرتاتيجية 
استجابتها  وتكييف  التعليمية  املؤسسة  اتجاه 

لبيئتها املتغرية«.
خطتها  لها  سيكون  جامعة  لكل  أن«  وأضاف 
االسرتاتيجية التي تبني أهدافها عىل وفق جدول 
زمني يمتد لخمس سنوات، وسيكون تنفيذها 
كل  أداء  وسيقاس  الجامعات  إلدارات  ملزما 
التي  الخطة  بتنفيذ  التزامها  بمقدار  جامعة 
ومتطلبات  رؤية  مع  منسجمة  تكون  أن  يجب 

التعليم العايل يف العراق والعالم«.

 بغداد/ الزوراء:

أعلنت لجنة العمل والشؤون االجتماعية والهجرة 

واملهجرين يف مجلس النواب، انتظار موافقة مجلس 

الكسبة.  منحة  من  الثالثة  الوجبة  الطالق  الوزراء 

فيما أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية أنها 

أجل  من  الوزراء  ملجلس  العامة  االمانة  مع  تنسق 

تسلم من ينوب عن بعض حاالت العوق، للسيارات 

التي تمنح اىل الرشيحة املذكورة.

االجتماعية  والشؤون  العمل  لجنة  عضو  وقال 

يف  العتابي،  ستار  النيابية،  واملهجرين  والهجرة 

مع  بالتعاون  العمل  »وزارة  إن  صحفي:  ترصيح 

منحة  من  وجبتني  اطلقت  ان  سبق  املركزي  البنك 

نتيجة  الوزراء،  مجلس  من  اقرارها  بعد  الكسبة 

فرض حظر التجوال لتفيش فريوس كورونا«.

وزارة  لدى  املوجودة  البيانات  »قاعدة  أن  وأضاف 

العمل والشؤون االجتماعية قدرت عدد املشمولني 

عراقي،  مواطن  ماليني   10 بحدود  املنحة  بهذه 

العامة  االمانة  قبل  من  الكرتونية  نافذة  فتح  بعد 

بهذه  املشمولني  طلبات  الستقبال  الوزراء  ملجلس 

املنحة من الكسبة واصحاب االعمال اليومية الذين 

ترضروا بسبب فرض حظر التجوال عىل مدى نحو 

4 اشهر«.

الوزراء  رئاسة  بانتظار  »الجميع  أن  العتابي  واكد 

ملنح املوافقة إلطالق املبلغ املخصص لهذه املنحة، 

واملقدر بـ600 مليار دينار لتوزيعها بني املواطنني 

املشمولني بهذه املنحة«.

والشؤون  العمل  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 

االمانة  مع  تنسق  أنها  الثالثاء،  امس  االجتماعية، 

ينوب  من  تسلم  أجل  من  الوزراء،  ملجلس  العامة 

اىل  تمنح  التي  للسيارات  العوق،  عن بعض حاالت 

الرشيحة املذكورة.

واالحتياجات  االعاقة  ذوي  هيئة  رئيس  وقال 

التميمي،  عبداللطيف  عصام  الوزارة،  يف  الخاصة 

االمانة  مع  التنسيق  “تم  انه  صحفي:  ترصيح  يف 

العوق  حاالت  بعض  بشأن  الوزراء  ملجلس  العامة 

ممن التمكنهم حالتهم من قيادة او تسلم السيارات 

املمنوحة للرشيحة املذكورة، بأن يتم تسليمها ملن 

رسمية  مخاطبات  “توجيه  مؤكداً  عنهم”،  ينوب 

بهذا الصدد وبانتظار االجابة عىل ذلك”.

مع  اجتماعاً  عقدت  “الهيئة  أن  التميمي  وأضاف 

وضع  اجل  من  العامة  املرور  مديرية  مسؤويل 

 )18( املادة  وفق  عىل  السيارات  استرياد  ضوابط 

رقم  القرار  تنفيذ  ليتم  اإلعاقة،  ذوي  قانون  من 

10 لسنة 2012 الصادر عن األمانة العامة ملجلس 

ذوي  سيارات  استرياد  بتسهيل  الخاص  الوزراء 

االعاقة ومنحها لهذه الفئة”.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء، عدم  امس  بغداد،  أمانة  أكدت 
العليا  اللجنة  من  تعليمات  أي  تلقيها 
للصحة والسالمة بشأن فتح املتنزهات 

خالل أيام عيد األضحى املبارك.
وقال املتحدث باسم األمانة، حكيم عبد 
الزهرة، يف ترصيح صحفي: إن »أمانة 
تعليمات  أي  تتلق  لم  اآلن  إىل  بغداد 
والحدائق  املتنزهات  فتح  إعادة  بشأن 
أمام املواطنني خالل أيام عيد األضحى 

املبارك«.
إعادة  خيار  مع  »األمانة  أن  واضاف 
العيد،  خالل  والحدائق  املتنزهات  فتح 
للعائالت  الوحيد  املتنفس  تعد  لكونها 
املوالت،  فتح  بإعادة  أسوة  العراقية، 
الوقائية  باإلجراءات  االلتزام  رشط 

كارتداء الكمامات والقفازات«.
بغداد،  امانة  أعلنت  اخر،  جانب  من 
امس الثالثاء، عن رفع كتل كونكريتية 
جنوب   2006 عام  منذ  وضعت 

العاصمة.
وذكرت األمانة يف بيان تلقت »الزوراء« 
دائرة  يف  »مالكاتها  ان  منه:  نسخة 
الوحدات االنتاجية ودائرة بلدية الدورة 
بارشت  بغداد  امني  مكتب  وبمتابعة 
محيط  من  الكونكريتية  الكتل  برفع 
ضمن  النفط  بدور  املسمى   56 الزقاق 
حي الجمعية املحلة 842 جنوب بغداد 

بعد استحصال املوافقات الالزمة«.
يف  الخدمية  »املالكات  أن  وأضافت 

لتنظيف  بحملة  بعدها  بارشت  االمانة 
وتأهيل املوقع املغلق منذ سنة 2006«.

بغداد  امانة  اعلنت  اخر،  سياة  ويف 
بلدية  دائرة  يف  مالكاتها  قيام  عن 
الرشيد  بلدية  آليات  وبإسناد  الشعلة، 
ليلتني  استمرت  وتعقيم  تعفري  بحملة 

متتاليتني.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  واضافت 
»تضمنت  الحملة  إن  منه:  نسخة 
الشهيد  مستشفى  محيط  تعفري 

اىل  باالضافة  املدينة،  وسط  الحكيم 
وشارع  الرئييس  الشعلة  شارع  تعفري 
وشارع  الخطيب  وشارع  الوسطاني 
الشوارع  من  اخر  وعدد  الثلج،  معمل 
الشعلة  مدينة  ضمن  املختلفة  واالزقة 
مدافع  وبواسطة  العاصمة،  شمال 
التعفري املصنعة من قبل مالكات امانة 
الصحية يف  املالكات  بغداد لدعم جهود 
مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع 

الجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:

اكدت وزارة النفط استمرار تجهيز أصحاب 

املولدات األهلية ببغداد واملحافظات بـ 25 

لرتا من مادة الكاز لكل )كي يف( وبالسعر 

تنفيذ  آليات  بوضع  ورشعت  الرسمي، 

الكميات  بمنحهم  الوزراء  رئيس  توجيه 

املقررة مجانا.

وقال مصدر يف الوزارة، بترصيح صحفي: 

النفطية  املنتجات  توزيع  رشكة  ان 

ببغداد  املولدات  أصحاب  بتجهيز  مستمرة 

لكل  لرتا   25 وبواقع  بالكاز  واملحافظات 

اىل  الرسمي، مقابل 10  )كي يف( وبالسعر 

الحالية  الكمية  ان  لرتا سابقا. مؤكدا:   15

عن  املواطنني  لتعويض  حاجتهم  تسد 

الكهرباء الوطنية. نافيا وجود مربر لزيادة 

سعر األمبري من قبلهم«.

آليات  بوضع  رشعت  وزارته  ان  وذكر: 

جديدة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء مصطفى 

املولدات  أصحاب  بمنح  القايض  الكاظمي 

ان  السيما  مجانا،  الكاز  من  حصصهم 

عدد املولدات املسجلة ببغداد يتجاوز ستة 

آالف، وتجهز شهريا بأكثر من 42 مليون 

لرت منها.

خزينا  وزارته  امتالك  عىل  املصدر  وشدد 

كالبنزين  املشتقات  مختلف  من  كبريا 

تمديد ساعات عمل  والكاز. معلنا  بنوعيه 

الثامنة  اىل  الحكومية  التعبئة  محطات 

ببغداد،  الساعة  مدار  واألهلية عىل  مساء، 

حظر  ساعات  تقليص  مع  بالتزامن 

التجوال.

بغداد/ الزوراء:

عن  الثالثاء،  امس  الرتبية،  وزارة  اعلنت 

للطلبة  التمهيدية  باالمتحانات  الخاص  الجدول 

الخارجيني للدراسة االعدادية.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 

باالمتحانات  الخاص  الجدول  انه »تم نرش  منه 

العراق(  )داخل  الخارجيني  للطلبة  التمهيدية 

للدراسة االعدادية بفروعها )االحيائي، التطبيقي، 

االدبي( وللدراستني العربية والكردية، باالضافة 

اىل امتحانات الدور االول ملدارس خارج العراق«.

واوضحت:« انه اذا صادفت عطلة رسمية خالل 

اىل  اليوم  ذلك  امتحان  فينقل  االمتحانات  ايام 

اليوم الذي يليه وبالجدول نفسه«.

السابعة  الساعة  يف  يبدأ  االمتحان  ان  واكدت:« 

صباحا حسب التوقيت املحيل ملدينة بغداد داخل 

وخارج العراق«.

بغداد/ الزوراء:
الرصافة،  يف  االزمة،  خلية  عضو  اكد 
عباس الحسيني، امس الثالثاء، ان حظر 
عيد  خالل  سيفرض  الشامل  التجوال 

االضحى. 
إنه  صحفي:  حديث  يف  الحسيني،  وقال 
»بحسب توصيات لجنة الصحة والسالمة 
العليا ومن خالل متابعة االحداث وتقييم 
بأن  توصيات  هنالك  كانت  الحظر،  فرتة 
شامل،  تجوال  حظر  العيد  خالل  يكون 
وهذه االيام تكون تحت املراقبة الشديدة 

ملسار الفايروس«.
واشار اىل ان »لجنة الصحة اتخذت بعض 
املواطنني،  العبء عىل  لتخفيف  القرارات 
ويف الوقت نفسه تكون الرسالة واضحة 
اجراءات  وتبقى  ينته،  لم  الفايروس  بأن 

الوقائية مع ارتداء الكمامات«.
اليعني  املرض  مع  »التعايش  ان  واكد 
املرض غري موجود، والتعايش يكون عىل 
العبء  لتخفيق  الصحية  الضوابط  وفق 

وتعود الحياة لطبيعتها«.
العيد  بعد  الجزئي  الحظر  عودة  وبشأن 
»لجنة  ان  الحسيني  قال  الشامل،  او 
الصحة العليا تراقب وضع الفايروس عن 
كثب، والقرار الذي يعلن ممكن تجميده، 
القرارات  كل  ليست  توسيعه  وممكن 

جامدة وغري قابلة للتغيري«.
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وكانت 
الوطنية التابعة للحكومة العراقية، قررت 
واعادة  التجوال  حظر  ساعات  تقليص 
فتح املوالت واملطارات، فيما اعلنت رفع 

الحظر كلياً بعد العيد.

بغداد/ الزوراء:
عالج  يف  العاملية  املختربات  إليه  توصلت  ما  آخر  الثالثاء،  امس  الصحة،  وزارة  كشفت 

فايروس كورونا.
وقال املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، بحسب الوكالة الرسمية: إن »الوزارة تتواصل 
من خالل اللجان العلمية االستشارية مع الجهات املعنية داخل وخارج العراق لتحديث 

الربوتوكوالت العالجية، ومعرفة نتائج االختبارات للكشف عن لقاح كورونا«.
بعدة مراحل  وتمّر  أشهر،  إىل  تحتاج  اللقاح  »عملية تصنيع وتطوير  أن  البدر  وأوضح 
اختبارية وبحثية دقيقة، وال يطلق لالستخدام البرشي إاّل بعد أن ينجح يف جميع هذه 

املراحل«.
زينيكا(  )اسرتا  رشكة  ضمنها  ومن  الجهات،  جميع  مع  متواصلة  »الوزارة  أن  وأكد 
العاملية، التي تشارك يف تطوير اللقاح الربيطاني يف جامعة أوكسفورد، الذي وصل اىل 

مراحله النهائية«، معرباً عن »أمله يف إقرار استخدام اللقاح خالل الفرتة املقبلة«.

بغداد/ الزوراء:
الزمت حكومة االنبار املحلية، امس الثالثاء، مواطنيها بنصب منظومة كامريات مراقبة 

لدعم االمن واالستقرار وكشف الجريمة .
وقال، احمد مخلف الحلبويس، قائممقام قضاء الكرمة، يف ترصيح صحفي ان ”حكومة 
قضاء الكرمة املحلية رشقي مدينة الفلوجة، وبالتنسيق مع القوات االمنية دعا سكان 
الفرصة عىل  االمن واالستقرار وتفويت  لدعم  املراقبة  اىل االستعانة بكامريات  القضاء 
الذين يحاولون زعزعة امن واستقرار تلك املناطق للحيلولة دون وقوع أي عملية تسلل 

او خرق امني “.
التجارية  واملحال  االسواق  اصحاب  من  طلبت  االمنية  القوات  ان”  الحلبويس  واضاف 
القوات االمنية  نصب منظومة كامريات مراقبة عىل اماكن عملهم للمساهمة يف دعم 
العبث بامن واستقرار  يف مهام الحفاض عىل املكتسبات االمنية لرصد كل من يحاول 
واالسواق  املحال  اصحاب  كافة  الزمت  االمنية  “القوات  أن  املحررة”.وأوضح  املناطق 

املحلية بوضع كامريات مراقبة ويتحمل املخالفني لهذا القرار التبعات القانونية “.
يشار اىل ان القوات االمنية الزمت مواطنيها يف مناطق مختلفة من مدن االنبار اىل وضع 

كامريات مراقبة لدعم جهود القوات االمنية يف الحد من الجريمة “.

بغداد/ الزوراء:
احمد  الشعبي،  الحشد  يف  القيادي  أعلن 
التميمي، امس الثالثاء، عن انطالق عملية 
أمنية ملالحقة “ داعش” يف الصفرة شمال 

دياىل.
ان”  صحفي:  ترصيح  يف  التميمي،  وقال 
مفارز قتالية من لواء نداء دياىل يف الحشد 
الفرقة  من  بقطعات  مدعومة  الشعبي 
واسعة  عسكرية  عملية  بدأت  الخامسة 
يف منطقة الصفرة يف اقىص شمال ناحية 
لتعقب  بعقوبة(  شمال  العظيم)70كم 

تنظيم داعش االرهابي”.
بعد  تجري  العملية  ان”  التميمي  واضاف 
قصف  اىل  الحشد  مقرات  احدى  تعرض 
من  ألكثر  الصفرة  منطقة  يف  بالهاونات 
لخاليا  يدلل عىل وجود نشاط  ما  منطقة 
داعش اإلرهابي”، مؤكد أن “فرق الهندسة 
ناسفة  عبوات   3 تفكيك  يف  نجحت 

موضوعه يف احدى الطرق النسيمية”.
وكانت مقرات الحشد الشعبي يف الصفرة 
من  بالهاونات  قصف  اىل  مؤخرا  تعرضت 

قبل داعش دون اي اصابات برشية.

التعليم النيابية: عدم امتثال الكليات األهلية للوزارة مؤشر خطري
اجلامعات تتلقى توجيها بإعداد اخلطط االسرتاتيجية 

الكشف عن قرب إطالق الوجبة الثالثة من منحة الكسبة

النفط تؤكد استمرارها جتهيز املولدات 
األهلية بـ 25 لرتا لكل »كي يف«

أوضحت انه ال مربر لرفع سعر األمبري

الرتبية تعلن جدول االمتحانات التمهيدية للخارجيني للدراسة اإلعدادية

أمانة بغداد: مل نتلق أي تعليمات بفتح املتنزهات خالل أيام العيد
رفعت كتال كونكريتية وعفرت عدة مناطق يف العاصمة

العمل تنسق لتسليم سيارات املعاقني ملن ينوب عنهم خلية األزمة: سيفرض حظر التجوال 
الشامل خالل عيد األضحى

الصحة: متواصلون مع مجيع اجلهات 
خبصوص عالج »كورونا«

األنبار تلزم سكان املناطق احملررة بنصب 
كامريات مراقبة

احلشد يبدأ عملية أمنية يف منطقة 
الصفرة مشال دياىل
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ضمن خطتها لتشغيل مجيع املصانع املتوقفة 

لتغطية االلتزامات احلكومية لألشهر القليلة املقبلة الدوالر يواصل االستقرار يف 
األسواق احمللية

التجارة تعلن تسويق حنو 5 ماليني 
طن من احلنطة
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بغداد/ الزوراء:
الحكوم�ة  ان  بريطاني�ة  قال�ت صحيف�ة 
العراقي�ة تخط�ط الق�راض ب�� 18 مليار 

دوالر.
ونرشت الفايننشال تايمز تقريراً ملراسلتها 
يف ال�رشق األوس�ط، كل�ووي كورني�ش، 
بعن�وان »الع�راق يح�ذر م�ن أن املش�اكل 
االقتصادي�ة ق�د تث�ر حال�ة م�ن انع�دام 

األمن«.
وعن�وان التقري�ر هو عب�ارة مقتبسة من 
حديث لوزير املالي�ة عيل عالوي، الذي قال 
إن »القضاي�ا التي ت�م دفنها بسبب ارتفاع 
وتنامي اإليرادات النفطية تتبلور اآلن«، يف 
إش�ارة إىل اإلنفاق املتضخم وفاتورة أجور 
ش�هرية بقيم�ة 5 ملي�ارات دوالر، وه�ذا 
يشم�ل مدفوعات ملا يقدر أنه 300 ألف من 
»األش�باح« أو املوظفني الخياليني، بحسب 

الكاتبة.
وتق�ول الكاتبة »إن الوضع املايل يف العراق، 
ثاني أكرب منتج للنفط يف أوبك، تلقى رضبة 
مدمرة إث�ر انخفاض أسع�ار النفط الخام 

بأكثر من النصف مقارنة بالعام املايض«.
أكسف�ورد  معه�د  إىل  الكاتب�ة  وتستن�د 
لدراسات الطاقة لدى اإلشارة إىل انخفاض 
عائدات الع�راق من تصدير النفط، من 6.1 
مليار دوالر يف يناير/كانون الثاني إىل أدنى 

مستوياته�ا عند 1.4 مليار دوالر يف أبريل/
نيسان.

وتعود الكاتب�ة إىل عالوي، ال�ذي يقول إن 

بغداد لم تعد قادرة عىل االعتماد عىل أسعار 
النفط الحالية.

وتنقل كلووي ع�ن عالوي قوله إن العراق 

»يجري مناقشات منتظمة ومكثفة للغاية 
م�ع صن�دوق النقد ال�دويل لبع�ض الوقت 
اآلن«. مضيف�ا أن بغداد »ق�د تتقدم بطلب 

للحص�ول ع�ىل بع�ض الدع�م للميزانية«. 
ويضي�ف »هناك اآلن اع�راف متزايد بأننا 
ننتقل إىل بيئ�ة ذات أسعار نفط منخفضة 
نسبي�ا. من املف�روض علينا حق�ا أن نجد 
بديال إلعادة هيكلة مواردنا املالية العامة، 

ملراعاة هذا الوضع الطبيعي الجديد«.
وم�ن املتوق�ع أن يرتف�ع مع�دل الفقر يف 
الب�الد إىل 31.7 يف املئ�ة هذا الع�ام، من 20 
يف املئ�ة يف ع�ام 2018، حي�ث يدف�ع وباء 
كورونا 4.5 مليون عراقي إىل النزول تحت 
خط الفق�ر، وفق�ا لتقييم مش�رك جديد 
للحكوم�ة واألم�م املتح�دة والبن�ك الدويل 

وجامعة أكسفورد.
وتقول الكاتبة »إن انخفاض أسعار النفط 
ال ي�رك للحكومة س�وى مساحة صغرة 

للمناورة«.
وتعتمد الكاتبة ع�ىل كالم ملحللني قالوا إن 
الحكوم�ة يمكنها االستفادة من 68 مليار 
دوالر م�ن االحتياطي�ات األجنبية لتغطية 
الفوات�ر بالدوالر، مثل ال�واردات وخدمة 
الدي�ون، ومن املتوقع أن تقرض 18 مليار 
دوالر م�ن الداخل والخارج لتغطية األجور 

الحكومية لألشهر القليلة املقبلة.

الفايننشال تاميز: العراق خيطط إلقرتاض 18 مليار دوالر

بغداد/ الزوراء:
واصل�ت أس�واق العمل�ة األجنبي�ة يف الع�راق، ام�س الثالثاء، 
استقراره�ا يف سع�ر رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل الدينار 

العراقي.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات ومكاتب الصرفة، 
كاآلت�ي: سعر البيع للدوالر الواحد 1242.5 ديناراً، أي 124 ألفاً 
و250 دين�اراً للمائ�ة دوالر. أم�ا سعر الرشاء لل�دوالر 1232.5 

ديناراً، أي 123 ألفاً و250 ديناراً للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اك�دت وزارة التج�ارة، امس الثالث�اء، ان كمي�ات الحنطة 
املحلية املسوقة من الفالحني واملزارعني ملخازن وسايلوات 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف الوزارة لغاية اليوم قاربت 
الخمسة ماليني طن، فيما اشارت اىل تحقيق االكتفاء الذاتي 

للمحصول من املنتج املحيل .
وقال مدير ع�ام رشكة تجارة الحب�وب، عبدالرحمن عجي 
طوف�ان، يف بيان صحفي: »بدأنا املوس�م التسويقي يف ٢٠-

٤-٢٠٢٠ يف الجن�وب والوسط، ومع م�رور االيام توسعت 
الرقع�ة الجغرافي�ة للتسويق لتضم البالد م�ن جنوبه حتى 
ش�ماله يف موس�م تسويق�ي تم خالل�ة تحقي�ق الكثر من 
االه�داف والت�ي تات�ي يف مقدمتها تامني ق�وت الشعب من 
املنت�ج املحيل و ج�ودة املنتج ال�ذي اثبتته التج�ارب الفنية 
بنجاح الخبازة من الحنطة املحلية، فضال عن انتهاء املوسم 

بدون اية مشاكل او معوقات فنية تذكر«.
واض�اف طوف�ان ان »املوسم الحايل ش�هد افتت�اح عدد من 
املراكز التسويقية االضافية يف عدد من املحافظات، وتعزيز 
الطاق�ات الخزنية اىل جانب تحقيق ع�دد كبر من املناقالت 
ب�ني املحافظ�ات لتامني طاقات خ�زن تستوع�ب الكميات 

املنتجة من الحنطة«. 
واش�ار اىل ان »محافظة نينوى سوق�ت لغاية اليوم كمية ) 
794,460.400( ال�ف طن والي�زال التسويق مستمرا فيها، 
ويف ص�الح الدي�ن تم تسويق اكثر م�ن ) ٦٩٨( الف طن مع 
استمرار التسويق يف الرشق�اط، فيما بلغ مجموع  الحنطة 

املسوقة يف واسط )550,057.740( الف طن«.
وتابع طوفان ان »هذا العام ش�هد ارتفاعا يف معدل تسويق 
محص�ول الحنط�ة الدرجة االوىل عن الع�ام املايض مسجال 
كمي�ة )4,297,450( ملي�ون ط�ن، ويعود ذل�ك الكتساب 
الف�الح العراق�ي يف السنوات االخرة الثقاف�ة الزراعية من 
خالل التوجه بإنتاجه من البي�در اىل معامل التنقية االهلية 

التي اخذت باالنتشار يف املحافظات كافة«.

 بغداد/ الزوراء: 
كش�ف وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن، منهل 
عزي�ز الخباز؛ عن ال�رشوع بإعادة تأهيل 
80 مصنعاً كانت متوقفة عن العمل ضمن 
خط�ة ال�وزارة لتشغي�ل جمي�ع املصانع 

املتوقفة عن العمل يف املستقبل القريب.
وقال وزير الصناع�ة، يف مقابلة صحفية: 
إن »هن�اك بح�دود )80( مصنع�ا متوقفا 
حاليا، وجميع ه�ذه املصانع دخلت ضمن 
خط�ط ال�وزارة قص�رة وبعي�دة امل�دى، 
وستك�ون هن�اك متابعات ج�ادة لتأهيل 
وتشغيل جميع املعام�ل واملصانع التابعة 

للوزارة مستقبالً«.
وبشأن الخط�ط اإلسراتيجي�ة للنهوض 
بالواق�ع الصناعي العراق�ي وتمكينه من 
س�د حاجة الس�وق املحلي�ة، أك�د الوزير 
واملع�ادن  الصناع�ة  »وزارة  ان  الخب�از: 
والربام�ج  الخط�ط  انته�اج  اىل  تسع�ى 
املعام�ل  لتأهي�ل  والهادف�ة  املدروس�ة 
واملصانع والرشكات التابعة لها واملنترشة 
يف عموم املحافظات خ�الل الفرة املقبلة، 
لتحس�ني وتنويع اإلنتاج املح�يل وتطوير 
العملية اإلنتاجية، وبما يعزز سمعة وقوة 
املنتج�ات الوطني�ة يف االس�واق املحلي�ة، 
ويعي�د الثق�ة اىل املؤسس�ات الحكومي�ة 
بج�ودة ومتانة منتجات ال�وزارة، وسيتم 
اعتماد عدة مس�ارات منها االستفادة من 
مبالغ الخطة االستثمارية املمولة مركزيا 
يف مشاريع التأهيل وبالتنسيق مع وزارتي 
التخطي�ط واملالي�ة، والدخ�ول يف عق�ود 
رشاك�ة واستثم�ار م�ع القط�اع الخاص 
الرص�ني واملتمكن، وتضمني تل�ك العقود 
أعم�ال التأهيل والتحديث للتكنولوجيا، إذ 
ستق�وم الوزارة ومن خ�الل هذه الخطط 

باستحداث فرص استثمارية جديدة ال تقل 
عن ) 80( فرصة يف مختلف االختصاصات 
واملنتجات، إضافة اىل الفرص املعلنة حالياً 

والبالغة )190( فرصة«.
وبخصوص الرشاك�ة مع القطاع الخاص 
بهدف تشغي�ل املعامل واملصانع املتوقفة، 
بني الخب�از: ان »وزارة الصناعة واملعادن 
تنشي�ط  اىل  حثي�ث،  وبش�كل  تسع�ى، 
الرشاكات م�ع القطاع الخاص، مستندين 
اىل قرار مجلس الوزراء املرقم 336 والذي 
أت�اح الفرص�ة ملجال�س اإلدارات بالعم�ل 
وتنفي�ذ عق�ود الرشاكة  م�ن دون الطرق 
الروتينية القديمة والتي أسهمت يف تأخر 
الرشاك�ات، إذ أن الدخ�ول بهكذا رشاكات 
مع الرشكات العاملية املتخصصة ورشكات 
القط�اع الخ�اص واملستثمري�ن أصحاب 
رؤوس األم�وال؛ ي�ؤدي ب�دوره اىل زيادة 

الطاق�ات اإلنتاجي�ة للمعام�ل وتحديثها 
معظ�م  ع�ىل  املتزاي�د  الطل�ب  وتغطي�ة 
املنتج�ات الصناعي�ة العراقي�ة، وإضاف�ة 
منتجات جدي�دة وبنوعي�ات ومواصفات 
قياسية وتشغيل املزيد من األيدي العاملة 

والقضاء نهائيا عىل البطالة املقنعة«.
وأفاد وزير الصناعة واملعادن: ان »تحويل 
الرشك�ات العامة اىل رشك�ات خاصة عن 
طري�ق م�رشوع )الخصخص�ة( ال يأت�ي 
بش�كل رسيع ومفاجئ؛ وإنم�ا يتم العمل 
ب�ه بش�كل تدريج�ي ع�ن طري�ق تفعيل 
وتحم�ل  واالستثم�ار،  الرشاك�ة  عق�ود 
الرشي�ك روات�ب املوظف�ني تدريجي�اً مع 
زي�ادة ع�دد عق�ود الرشاك�ة واالستثمار 
للخطوط والف�رص االستثمارية الجديدة 

للرشكات«.
وح�دد الخباز أب�رز العقبات الت�ي تحول 

دون النهوض بالواقع الصناعي العراقي، 
مبيناً ان »النهوض بالصناعة يتطلب جهدا 
واهتماما كبري�ن عىل مختلف املستويات 
سواء الترشيعية أو التنفيذية، وخاصة ما 
يتعلق بالترشيعات الخاصة بحماية املنتج 
املحيل، حماي�ة املستهل�ك، حماية السوق 
الترشيع�ات  اىل  م�ن اإلغ�راق باإلضاف�ة 
الت�ي تخص خلق بيئة جاذب�ة لالستثمار، 
وبالوق�ت نفس�ه يتطل�ب جه�دا تنفيذيا 
يتعلق بتطوير البني�ة التحتية الرضورية، 
وان اإلجراءات املذكورة ال تتعلق بالصناعة 
فقط وإنما تتطلب عمال جماعيا من جميع 
مؤسسات الدول�ة التنفيذية والترشيعية، 
وكذل�ك دعم مجتمعي يع�زز ثقة املواطن 
باملنت�ج املحيل، وان من أهم املعوقات التي 
تح�ول دون النه�وض بالواق�ع الصناعي 
هي البروقراطية املقيتة يف تنفيذ قرارات 
لالستثم�ار،  الداعم�ة  ال�وزراء  مجل�س 
إضاف�ة اىل صعوبة التعامالت البنكية التي 

يحتاجها املستثمر أثناء عمله«.
وكش�ف وزي�ر الصناعة عن ني�ة الدخول 
برشاك�ات حقيقي�ة م�ع رشك�ات عاملية 
إلنت�اج أن�واع معينة من السل�ع وإلحياء 
ان  وأوض�ح  املتوقف�ة،  املصان�ع  بع�ض 
»وزارة الصناع�ة تسع�ى بش�كل حثي�ث 
لتنشي�ط الرشاك�ات مع القط�اع الخاص 
املحيل والعرب�ي واألجنبي، وهي مستمرة 
يف محاوالت استقط�اب وجذب الرشكات 
العاملية املتخصصة والكفوءة من الناحية 
الفني�ة واملالية لغ�رض االستثم�ار داخل 
الع�راق به�دف توط�ني صناع�ات جديدة 
ونقل التكنولوجي�ا الحديثة داخل العراق، 
وتحقيق مردودات مالية وضمان تسويق 

املنتج املحيل وتصديره خارج العراق«.

الصناعة تباشر إعادة تأهيل 80 مصنعاً متوقفا عن العمل

العراق يبدأ تدقيق عقود تراخيص اهلاتف منذ 2007
بغداد/ الزوراء:

أعل�ن عضو مجل�س الن�واب، محمد ش�ياع 
السودان�ي، حصول موافق�ة رئاسة مجلس 
الن�واب عىل إصدار أمٍر نياب�ّي بتكليف ديوان 
الرقابة املالية باإلستعانة لغرض االستشارة 
برشكة عاملي�ة متخصصة بقطاع االتصاالت 
لتدقي�ق االلتزامات املالي�ة واإلدارية والفنية 
والقانوني�ة املتعلقة بعقود تراخيص الهاتف 

النقال منذ العام )2007(ولغاية )2020(.
وفيم�ا كشفت لجنة اإلع�الم واالتصاالت يف 
مجل�س النواب ع�ن العمل ع�ىل تفعيل ملف 
تأسيس رشكة وطني�ة للهاتف النقال، أكدت 
رضورة الضغ�ط باتج�اه استحص�ال ديون 
رشكات الهاتف النق�ال العاملة يف البلد، التي 
ترف�ض تسديده�ا برغم م�رور سنوات عىل 

ذلك.
وق�ال عض�و مجلس الن�واب، محمد ش�ياع 
السوداني، أمس الثالثاء، يف بيان اطلعت عليه 
»ال�زوراء«: إن “ه�ذا األمر جاء بع�د أن قدم 
طلب�اً رسمي�اً حظي بتأيي�د )84( نائباً لفتح 
هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس 
النواب ونائب�ه األول”، مؤكداً أن�ه “سيتابع 

مستج�دات هذا األم�ر كونه عض�واً يف لجنة 
متابعة تنفيذ الربنامج الحكومي والتخطيط 

اإلسراتيجي”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تعزز العمل الرقابي 
املهن�ي ال�ذي يستن�د اىل الدست�ور والقانون 
وتسه�م يف محاسب�ة كلِّ من تسب�ب يف هدر 

املال العام أيًّا كان موقعُه”.
وك�ان السودان�ي قد سب�ق أن طال�ب بعدم 
تنفيذ ق�رار مجلس ال�وزراء األخ�ر بتمديد 
عقود تراخي�ص الهاتف النق�ال، وما يرتب 
عليه م�ن إجهاض الرخصة الوطنية الرابعة، 
فضال عىل وجود هدر باملال العام يف هذا امللف 
ال�ذي ذكره مراراً وتك�راراً يف وسائل اإلعالم 

املقروءة واملرئية والكتب الرسمية. 
من جهتها، كشفت لجنة اإلعالم واالتصاالت 
يف مجلس الن�واب، أمس الثالث�اء، عن العمل 
ع�ىل تفعي�ل مل�ف تأسي�س رشك�ة وطنية 
للهاتف النقال، يف حني أكدت رضورة الضغط 
باتج�اه استحص�ال دي�ون رشك�ات الهاتف 
النقال العاملة يف البلد، التي ترفض تسديدها 

برغم مرور سنوات عىل ذلك.
وقال عضو لجن�ة اإلعالم واالتصاالت، عدي 

ش�عالن اب�و الجون، يف ترصي�ح صحفي: ان 
»اللجن�ة عازم�ة ع�ىل تفعيل مل�ف الرشكة 
الوطني�ة الرابع�ة للهاتف النق�ال التي يجب 
أن تعمل اىل جانب الرشك�ات الخاصة الثالث 
يف البل�د، لتكون خدماته�ا متاحة للمواطنني 
بم�ا يناس�ب إمكاناته�م املالي�ة، والتخلص 
م�ن الجش�ع واالحتك�ار ال�ذي استمر خالل 

السنوات املاضية«.
تمتل�ك  العال�م  دول  »غالبي�ة  أن  وأض�اف 
رشكات اتصاالت وطنية، سواء كانت أرضية 
أو نقال�ة، يلج�أ إليه�ا املواطن�ون م�ن ذوي 
الدخ�ل املح�دود، تستقطع م�ن أموالهم أقل 
مما تفرض�ه الرشكات الخاص�ة، ولهذا فإن 
الع�راق مطالب بأن تك�ون لديه هذه الرشكة 
وستخض�ع لتعليمات الرشك�ات النافذة من 
الحكوم�ة بعيداً عن املماطل�ة التي تمارسها 

الرشكات الخاصة يف الوقت الحايل«.
وبني أبو الجون أن »الخدمة عرب الرخصة 
الرابعة الوطنية للهاتف النقال كان يجب 
أن تتوفر من�ذ نهاية عام 2012، وكان 
من املفرض أن يك�ون هناك نوع من 
التفاهم بني وزارة االتصاالت وهيئة 

اإلعالم واالتصاالت، ألن كال منهما له 
دور معني يف هذا املرشوع«.

 مؤك�داً أن »قطاع االتصاالت يف البلد 
ال يمكن النهوض به إالّ بتعاون وثيق 
وحقيق�ي بينهم�ا، وأال تكون هناك 
أج�واء متشنجة ب�ني الطرفني، وأن 

يكون هدفهما خدمة املواطن«. 

بغداد/ الزوراء:
أك�د رئي�س غرفة التج�ارة املشركة ب�ني ايران 
والع�راق، ال إسح�اق، ام�س الثالث�اء، ان زيارة 
رئيس وزراء العراق إليران تحظى بأهمية كبرة 
يف تمت�ني وتطوي�ر العالقات الثنائي�ة، مبينا أنه 
سيبحث رفع حجم التبادل التجاري اىل 20 مليار 

دوالر.
وق�ال ال إسح�اق، يف ترصي�ح أوردت�ه وكال�ة 
“ارن�ا”، واطلعت عليه »ال�زوراء«: إن “القضايا 
االقتصادي�ة ومتابع�ة ماتم االتف�اق عليه خالل 
زيارات مسؤويل البلدين الإزالة املشاكل والعوائق 
االقتصادية ستكون عىل سلم أولويات البلدين”.

واض�اف ان “تهيئ�ة األرضي�ة والتخطيط لرفع 
التب�ادل التج�اري لبلوغ�ه 20 ملي�ار دوالر بني 
ايران والعراق هي م�ن املواضيع التي سيبحثها 
رئيس وزراء العراق يف طهران”. مبينا أنه “سيتم 
التط�رق اىل ديون الع�راق إليران بش�أن الطاقة 
والكهرب�اء والتي تم التف�اوض بشأنها مسبقا، 
وتقدر بحوايل ثالثة مليارات دوالر، وسيتم خالل 
الزي�ارة وضع جدول زمني لتسديدها”. وبني ال 
إسح�اق ان�ه “وبسب�ب تفيش ف�روس كورونا 
واغالق الحدود بني البلدين، فإن هذه الزيارة من 
ش�أنها اإلرساع يف اعادة فتحه�ا لتصدير السلع 

والبضائع”.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق م�ؤرش االسع�ار يف سوق 
الع�راق ل�الوراق املالي�ة، امس 
بنسب�ة  منخفض�ا  الثالث�اء، 

.)1.02%(
وجاءت مؤرشات التداول لسوق 
الع�راق ل�ألوراق املالي�ة لي�وم 
امس كما ي�يل: بلغ عدد االسهم 
 )2.551.922.644( املتداول�ة 
سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

)1.047.857.592( دينارا. 
  ISX 60واغلق مؤرش االسع�ار

يف جلس�ة امس ع�ىل )460.95( 
بنسب�ة  منخفض�ا  نقط�ة 
)%1.02( عن اغالقه يف الجلسة 
 )465.68( البال�غ  السابق�ة 

نقطة.
وتم ت�داول اسه�م )27( رشكة 
من اص�ل )105( رشكة مدرجة 
يف السوق، واصبح عدد الرشكات 
املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 
املالية لع�دم التزامها بتعليمات 

االفصاح املايل )23( رشكة.
وبلغ عدد االسه�م املشراة من 

املستثمري�ن غ�ر العراقي�ني يف 
الس�وق النظامي )341( مليون 
سهم بقيمة بلغت )149( مليون 
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ )46( 
صفقة عىل اسهم ست رشكات.

بينما بل�غ عدد االسه�م املباعة 
م�ن املستثمرين غ�ر العراقيني 
يف السوق النظامي )65( مليون 
سهم بقيم�ة بلغت )32( مليون 
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ اربع 
رشك�ة  اسه�م  ع�ىل  صفق�ات 

واحدة.

فقدان هوية
فق�دت الهوي�ة املرقمة 
)٩15٢( بأس�م )فاضل 
الصادرة  فاض�ل(  خالد 
م�ن نقاب�ة الصحفيني 
العراقيني ، عىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

جمهورية العراق                              العدد/٢٠15/1٤٢3
وزارة العدل                                                         التاريخ/    /٢٠٢٠

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النارصية العق�ار العائد اىل املدي�ن مصطفى محمد 
حسن تسلسل 11٨/3٠ ش�امية الواق�ع يف النارصية املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن م�رصف بغ�داد البال�غ 1,٨٢7,7٦٠,3٠5 فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 3٠ ي�وم تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مستصحبا مع�ه التأمين�ات القانونية 1٠% من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التحصيل والداللية عىل املشري .
املواصفات:

1- رقم العقار/ 11٨/3٠ شامية
٢- موقعه/ منطقة الشعلة/شارع عام سايدين 

3- جنسه ونوعه/ مول مكون من طابقني مقسم عىل شكل محالت 
٤- املشتمالت/  مول تجاري يقع عىل ش�كل محالت تجارية تحتوي عىل 

سلم ومصعد كهربائي 
5- القيمة املقدرة/ 1,٨75,٠٠٠,٠٠٠ مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون 

مليون 
٦- درجة العمران/ جيدة 

7- الشاغل/ اليوجد
منفذ عدل النارصية

العراق وإيران يبحثان رفع التبادل التجاري
 اىل 20 مليار دوالر 

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا

مساٍع نيابية لتأسيس شركة وطنية للنقال

 بغداد/ الزوراء:
 ترأس الوكيل االداري لوزارة 
النقل، سلمان صدام البهاديل، 
اجتماع�ا موسع�اً م�ع مدير 
ع�ام الدائ�رة الفني�ة عباس 
عم�ران، ومدير ع�ام الدائرة 
القانونية السيد عباس نارص 
وممثلني ع�ن الرشكة العامة 

للسكك حديد الع�راق، لبحث 
امكانية تبني مرشوع القطار 
املعل�ق يف بغ�داد وف�ق سقف 

زمني محدد .
وق�ال الوكي�ل: ان�ه استنادا 
لتوجيهات وزير النقل نارص 
حسني بندر الشبيل بمفاتحة 
وامان�ة  بغ�داد  محافظ�ة 

العاصم�ة إلحال�ة م�رشوع 
انشاء القطار املعلق اىل وزارة 
النقل التي تعد الجهة املختصة 
باملرشوع ، سيما وانها تمتلك 
ومالك�ات  واسع�ة  خ�ربات 
هندسية ذات امكانيات عالية 

يف مجال  قطاع السكك
واض�اف: انن�ا نب�دي رغب�ة 

كبرة بوضع املس�ات املهمة 
لالتف�اق عىل توقي�ع وتنفيذ 
املعل�ق،  القط�ار  م�رشوع 
بع�د ان تت�م دراست�ه بشكل 
مستفي�ض، وتقديم مايمكن 
الضواب�ط  حس�ب  تقديم�ة 
والتعليم�ات املتعلقة بقانون 
االستثم�ار لخدم�ة املواط�ن 

الكريم.
يذك�ر ان وزارة النق�ل تمتلك 
معامل متخصصة بصب الكتل 
الكونكريتي�ة الت�ي تستخدم 
يف مجال بن�اء خطوط سكك 
املواصفات  الحديد، وحس�ب 
العاملية املعم�ول بها يف الدول 

املتقدمة.

النقل: نسعى لتبين إنشاء مشروع القطار املعلق يف بغداد



بغداد/ اثري الشوييل/ متابعة الزوراء

السابق  الوطني  منتخبنا  نجم  اوضح 

يونس محمود ان الوقف بوجه االتحاد 

الكرة  مصلحة  اجل  من  السابق 

العراقية وإعادة هيبتها ليس من اجل 

املناصب ووقوف اغلب الرياضني معنا 

السابق  االتحاد  قرارات  بسبب  كان 

التي أقصت الكثري من النجوم يف نظام 

ان  يجب  املقبلة  واملرحلة  االسايس، 

واقع  انتشال  بغية  الجميع  يتكاتف 

القدم  وكرة  عامة  بصورة  الرياضة 

بصورة خاصة ونقلها اىل واقع افضل 

مما هي عليها واالبتعاد عن العالقات 

واملحسوبيات خصوصا للمصوتني.

وقال محمود: مسالة النظام االسايس 

أزعج  قد  خاصة  لجنة  كتبته  الذي 

فيه  وما  العامة  الهيئة  من  الكثري 

فقرة  واولها  تعسفية  نقاط  من 

الشهادة بالرغم من ان الفيفا ال يهتم 

نجوم  اغلب  كون  كثريا  االمور  بهذه 

الشهادة  عيل  حاصلني  غري  العالم 

باألندية  اللعب  يف  انشغالهم  بسبب 

واملنتخبات فضال عن االحرتاف، وهذا 

يعني مسرية ما يقارب ١٧ سنًة لعب 

ان  املفرتض  من  هنا  للبلد  وخدمة 

اقل  للنجوم عىل  استثناء  يكون هناك 

يخوض  ان  استطاع  نجم  لكل  تقدير 

دخول  له  يحق  دولية  مباراة   ٥٠

االنتخابات ويف اي منصب من دون ان 

يملك الشهادة. 

واضاف محمود: بعض اعضاء الهيئة 

التحاد الكرة ال يرغبون بتواجدي داخل 

اتحاد الكرة بالرغم من ان البعض هم 

من طالبوا بتواجدي لكن فوبيا النجوم 

ان  اريد  وال   ، البعض  تالحق  مازالت 

التي طالبت  العراقية  اخذل الجماهري 

لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يف  بتواجدي 

يف املرحلة املقبلة.

مصدر  أوضح  منفصل  سياق  ويف 

خاص أن تجمع أندية الدرجة املمتازة 

الداخيل  النظام  يرفض  لم  بالعراق 

بشكل  التطبيعية  الهيئة  من  املقرتح 

كامل بل اعرتض عىل بعض الفقرات.

وقال املصدر إن االجتماع الذي عقدته 

الحضور  وفق  ممثليها  عرب  األندية 

أفىض  التطبيقات  أحد  وعرب  الفعيل 

النظام  بنود  بعض  عىل  االعرتاض  إىل 

التطبيعية  الهيئة  من  املقدم  الداخيل 

وتوافقت مع تفاصيل أخرى.

وبني أن أبرز ما تم االعرتاض عليه هو 

بالنسبة  البكالوريوس  شهادة  رشط 

هذه  ووصفوا  االتحاد  رئيس  ملنصب 

لم  الذين  النجوم  تقيص  بأنها  الفقرة 

تتح لهم الفرصة إلكمال دراستهم.

منع  فقرة  عىل  االعرتاض  تم  كما 

واالتحاد  األندية  يف  العمل  ازدواجية 

األوىل  الدرجة  أندية  عدد  تمثيل  وعىل 

كون العدد مبالغ فيه.

وأشار إىل أن هناك أيضا اعرتاض عىل 

توافقت  بينما  املمتاز،  الدوري  آلية 

التي  األخرى  البنود  عىل  األندية 

الداخيل  النظام  التطبيعية يف  ضمنتها 

الذي من املؤمل أن يتم إرساله لالتحاد 

الدويل للحصول عىل مصادقة رسمية.

برضورة  طالبت  األندية  أن  يذكر 

االعرتاف برابطة الدرجة املمتازة لتأخذ 

دورها الحقيقي يف الفرتة املقبلة.

بغداد / امري رسول 
السابق  البحريني  املنتخب  نجم  قال 
عالء حبيل ان حظوظ منتخب العراقي 
العالم  لكاس  التأهل  يف  البحريني  و 
صعبة و لكن ال يوجد يشء مستحيل يف 

كرة القدم. 
العراقي  يتميز  الالعب  ان  اكد حبيل  و 
عن الالعب الخليجي  بان  مستواه دائما 
باإلضافة  عال   مستوى  عىل  يكون  ما 
باختياره  يتعلق  وفيما  السن  اىل صغر 
محمود،  يونس  السابق  للدويل  خليفة 
بني ان إن هذا االمر يعتمد عىل طموح 
التدريبية  بالوحدات  التزامه  و  الالعب 
ومن جانبي اتمنى ان ارى العب عراقي 
يفوق جميع الالعبني السابقني و يخدم 

املنتخبات الوطنية يف بلده. 
اكثر  اىل وقت  العراق يحتاج  ان  تابع  و 
الكبرية  البطوالت  استضافة  اجل  من 

مالعب  وجود  من  الرغم  عىل  ارضه  يف 
العراق يحتاج  ان  اعتقد  العراق لكن  يف 
املنشئات  اكمال  و  اكثر  مالعب  اىل 

الرياضية .
و اكد ان بسبب االوضاع السابقة التي 
فرصة  هنالك  تكن  لم  العراق  شهدها 
و  العراق  يف  الخليج  بطوالت  القامة 
و  االمن  العراق  عىل  يمن  ان  اتمنى  انا 
االزدهار و نرى بطوالت الخليج املقبلة 

تقام يف العراقز 
و من الجدير بالذكر أن النجم البحريني 
بالده  منتخب  مع  شارك  حبيل  عالء 
األوىل  أسيا،  نهائيات  من  بنسختني 
أقيمت عام 2٠٠4 يف الصني، واملشاركة 
عندما   2٠٠٧ عام  كانت  له  للثانية 
استضافت  أندونيسيا مباراة املجموعة 
النسختني  تلك  يف  وسجل  الرابعة، 

خمسة أهداف.

ستوكهولم/ اثري عبود 
عىل  املايض  االحد  يوم  الستار  اسدل 
منافسات بطولة أسطورة الكرة العراقية 
املرحوم احمد رايض والتي استمرت لعرشة 
ستوكهولم  السويدية  العاصمة  يف  اّيام 
ختامها  يف  توج  فريقا،   ١2 وبمشاركة 
البطولة  بكأس  الرافدين  طيف  فريق 
 ،١-4 بنتيجة  بابيلون  فريق  عىل  بتغلبه 
فيما انتهت مباراة تحديد املركزين الثالث 
فريق  عىل  أورينت  فريق  بتغلب  والرابع 
الرتجيح  ركالت  بفارق  سيتي  سودرتاليا 

من عالمة الجزاء.
الالعبون  وقف  البداية  ركلة  انطالق  قبل 
والجمهور دقيقة صمت عىل روح املرحوم 
نورس العراق احمد رايض الذي ترك رحيله 
أسعدتهم  الذين  محبيه  بني  وغصة  املاً 
فيها  كان  لسنوات  وأمتعتهم  أهدافه 
النورس رايض وزمالؤه نافذة الفرح عىل 
العراقيني يف ثمانينيات وتسعينيات القرن 

املنرصم.
الالعبني  من  عدد  تألق  البطولة  شهدت 
نشوان  البطولة  هداف  أمثال  الشباب 
اختيار  حسب  األفضل  والالعب  التميمي 

حسن  منتظر  املنظمة  واللجنة  الجماهري 
اسهم  الذي  نارص  عىل  املتألق  والحارس 
يف تتويج فريقه بكأس البطولة فضال عن 
زاهر  مستقبل  ينتظرهم  اخرين  العبني 
انهم  السيما  املستديرة  الساحرة  عالم  يف 

وربما  الكروي  بداية مشوارهم  يف  مازالوا 
نراهم قريبا يمثلون منتخباتنا الوطنية يف 

املحافل الدولية.
الفائزة  الفرق  عىل  الجوائز  بتوزيع  قام 
الرياضيني  من  نخبة  املتميزين  والالعبني 

العراقيني أمثال الدكتور عماد زبري مدرب 
الصاالت  بكرة  السابق  الوطني  املنتخب 
الساحة وامليدان  ألعاب  السابق يف  والبطل 
ناجي غازي وكذلك العب املنتخب الوطني 
رايض  حسني  الكابتن  اليد  لكرة  السابق 
السابق  الدويل  الحكم  البطولة  حرض  كما 

حازم الشيخيل.  
االوىل  األربعة  املراكز  تحديد  مباراتي  بني 
للرياضيني  تكريمية  مباراة  أقيمت 
املهجر  يف  املقيمني  الرواد  العراقيني 
وعرب  عراقيني  أطباء  بفريق  جمعتهم 
مجال  يف  وإبداعهم  لجهودهم  تكريما 
مهنة الطب السيما يف ظل جائحة كورونا 
وتشجيع  خدمة  يف  إسهاماتهم  وكذلك 
العراقية  الجالية  البناء  الرياضية  الحركة 

والعربية يف السويد.
الفرق املشاركة وبعض من رواد الرياضة 
زبري  عماد  الدكتور  يتقدمهم  العراقية 
يوسف  به  يقوم  الذي  بالدور  أشادوا 
ابراهيم يف إقامة النشاطات الرياضية ألكثر 
إقامته  عن  فضال  الزمن  من  عقدين  من 
لرياضيينا  تكريما  الكروية  البطوالت 
داخل الوطن وخارجه. ونظرًا لتلك الجهود 

تذكارية  هدايا  منحه  تم  املبذولة  املبذولة 
أقامتها  بطولة  اول  كأس  كان  ابرزها 

الجالية يف العاصمة ستوكهولم.
عىل هامش احداث البطولة التقت الزوراء 
عن  عرب  والذي  زبري  عماد  بالدكتور 
التي حملت اسم  البطولة  سعادته بنجاح 
بدوره  حرص  حيث  رايض  احمد  املرحوم 
زبري  واشاد  املباريات.  اغلب  حضور  عىل 
املباريات  شهدتها  التي  الرياضية  بالروح 
التي  املشاركة  الفرق  وكذلك  جميعها 

تحملت عناء السفر يف ظل أزمة كورونا.
األسطورة  بطولة  ان  بالذكر  الجدير 
عىل  ايام   ١٠ ملدة  استمرت  رايض  احمد 
كورد(  وفوربي  وفوربريي  )سرتا  مالعب 
الجالية  فرق  مثلوا  فريقا   ١2 بمشاركة 
لجاليات  فرق  وكذلك  والعربية  العراقية 
بعض  مشاركة  شهدت  البطولة  أخرى، 
من الالعبني الذي سبق وان ارتدوا قمصان 
منتخباتنا الوطنية  امثال الالعبني ابراهيم 
الوطني  ملنتخبنا  السابق  الالعب  كامل 
نشوان  األوملبي  ملنتخبنا  السابق  والالعب 
سبق  اخرين  العبني  عن  فضال  التميمي 

وان مثلوا انديتنا املحلية.

بغداد/ محمد خليل
عن  الثقة  حجب  انباء  عىل  ويل،  محمد  الجنوب  نفط  نادي  رئيس  رد 
هيئته اإلدارية، مبيناً أن رياضيي النادي يطالبون وزارة النفط برصف 
عن  الثقة  حجب  عن  ينرش  ملا  صحة  »ال  إنه  ويل  مستحقاتهم.وقال 
الهيئة اإلدارية للنادي من قبل الهيئة العامة«، مبيناً ان »التواقيع التي 
ومستحقات  برواتب  املطالبة  بعنوان  العامة  الهيئة  قبل  من  جمعت 
يمر  ما  بحقيقة  العامة  الهيئة  »واجهنا  واملدربني«.وأضاف  الالعبني 
به النادي من ضائقة مالية وسبق ان أعلنا عن ذلك يف وسائل اإلعالم 
الداعمة سيتم تسديد مستحقات  املؤسسة  املال من  ويف حال وصول 
رياضيي النادي فوراً«.وناشد ويل، وزارة النفط ورشكة نفط الجنوب 
بـ«تسهيل االمور الن مقبلني عىل موسم ريايض وكل االندية بدأت تعد 

العدة وتحرض اال نفط الجنوب منتظر ما تؤول اليه األمور«.

بغداد/ متابعة الزوراء
قال املدير الفني لنادي الرشطة عبد 
سيتوجه  فريقه  إن  شهد،  الغني 
اليوم األربعاء إىل محافظة النجف 
يمتد  تدريبي  معسكر  يف  للدخول 

حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال شهد »حصلنا عىل املوافقات 
بعد  تدريباتنا  النطالق  الالزمة 
رفض الجهات املختصة منح األذن 
الصحي يف بغداد إال بعد عطلة عيد 

األضحى«.
وتابع: »اإلدارة وجدت من الرضورة 
تدريباتنا مبكرا، بحكم  تنطلق  أن 
جيدا  لالستعداد  بحاجة  أننا 

يف  يعد  الذي  اآلسيوي  لالستحقاق 
غاية األهمية«.

وأضاف: »تحديد املعسكر التدريبي 
بإجراءات  سريتبط  الخارجي 
للبلد  الصحي  والوضع  الطريان 
أن  جانب  إىل  إليه،  التوجه  املراد 
األمر األهم يتمثل يف توفر مباريات 

عىل مستوى عال«.
وأكد: »ملف املحرتفني هو األهم يف 
املرحلة الثالثة من منهاجنا لتعزيز 
تفاوض  قنوات  فهناك  الصفوف 
الالعبني،  من  عدد  مع  مفتوحة 
منهم  األفضل  الختيار  ونسعى 

ليقدم الفارق الحقيقي للفريق«.

يونس حممود : فوبيا النجوم مازالت تؤرق البعض ونسعى إلعادة هيبة كرتنا 
اندية الدوري تعرتض على النظام االساسي

حبيل : تأهل العراق والبحرين اىل مونديال قطر ليس باملستحيل  ولي: رياضيو نادي نفط اجلنوب يطالبون 
وزارة النفط بصرف مستحقاتهم

نادي الشرطة يعسكر يف النجف 
حتضريا ألبطال اسيا

طيف الرافدين يتوج بكأس بطولة املرحوم النورس امحد راضي

ادارة امليناء: ال صحة لعودة الرئيس 
السابق اىل النادي

نفـت الهيئـة اإلدارية لنادي املينـاء الريايض األنباء التي أشـارت إىل عودة اإلدارة السـابقة أو أي من 
األعضاء االحتياط إىل قيادة النادي.

وأصدر محمد جابر رئيس الهيئة اإلدارية للميناء بيانا رسميا نفى فيه األنباء التي أشارت إىل عودة أو 
إضافة أي من األعضاء السابقني أو االحتياط إىل إدارة النادي.

وتابـع: »ال يوجـد اتفـاق داخـل إدارة النـادي حول عقـد اجتماع يف األسـبوع القادم ملناقشـة عودة 
األعضاء«.

وأكد جابر: »إدارة نادي امليناء ترفض اإلمالءات التي ُتفرض عليها من قبل أي جهة خارجية.
وأشار إىل رضورة أن تكون عودة أو إضافة أعضاء جدد مرهونة بموافقة الهيئة اإلدارية للنادي.

أصفر وأمحر
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بغداد/ محمد حمدي
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  اكد 
درجال انه اجرى مباحثات ناجحة مع 
املسؤولني يف اململكة العربية السعودية 
حيوي  جانب  من  أكثر  بـ  الشقيقة 
بني  املشرتكة  االخوية  العالقات  يعزز 

البلدين.
جرت  التي  االجتماعات  ان  وأوضح 
اململكة  يف  املسؤولني  مع  الرياض  يف 
لجنة  إرسال  عىل  اإلتفاق  عن  أثمرت 
قريبا  العراق  ستصل  مختصة  فنية 
يف  العمل  واطر  النهائي  املوقع  لتحديد 
املدينة الرياضية وامللعب الكبري املهداة 
من قبل العاهل السعودي اىل الجماهري 
الرياضية والرياضيني يف العراق ، وتابع 
بالقول ان بروتوكول التعاون الشبابي 
البلدين عام 2٠١٧  املربم بني  الريايض 

اخرى  مرة  تفعيله  إعادة  سيتم   ،
بنطاق اوسع ليشمل اقامة املعسكرات 
التدريبية واملؤتمرات الشبابية وتطوير 
البلدين  شباب  يخدم  بما  املالكات 

الشقيقني .
الريايض  بالشأن  يتعلق  وفيما 
الوزير  أوضح  واالندية  للمنتخبات 
ستكون  السعودية  املالعب  ان  درجال 
واالندية  املنتخبات  امام  مرشعة 
ومنها  االلعاب  بمختلف  العراقية 
املنتخبني  بني  ودية  مباراة  اقامة 
العراقي والسعودي، اذ تم بحث جميع 
املتعلقات والظروف التي تواجه العالم 
لتكون  كورونا  جائحة  ومنها  أجمع 
مستوفية  واملباريات  املعسكرات 
عليها  املتعارف  الصحية  للرشوط 

عاملياً.

بغداد/ محمد الجزائري
الجزائري رسالة خاصة من  العراقي محمد حنون  الركبي  تلقى امني رس لجنة 
االجتماعي  التواصل  موقع  عرب  فوكانوفيتش  داليبور  الرصبي  الركبي  اسطورة 

مقدما فيها دعمه للجنة الركبي العراقي وشكره للجزائري.
وقال االسطورة الرصبي انني متابع لخطوات الركبي العراقي الجيدة وتقدمه يف 
اللعبة ، معربا عن دعمه الكبري للمنتخب العراقي من خالل اقامة معسكر تدريبي 

يف رصبيا فضال عن اقامة مباريات ودية.
واضاف نحن نرحب باملنتخب العراقي للحضور اىل رصبيا واقامة دورات تدريبية 

وفتح اطر التعاون بني البلدين لتطوير اللعبة.
وتقدم فوكانوفيتش بالشكر اىل امني رس اللجنة ومدير اعالمها محمد الجزائري 
لتواصله معه ونرش خرب اعتزاله يف املوقع الرسمي للجنة الركبي ووكالة سبورت 

ركبي.
يذكر ان اسطورة الركبي الرصبي داليبور فوكانوفيتش )33( عاما اعلن اعتزاله 
اللعب نهائيا بعد 2١ موسًما يف مالعب الركبي وجاء قرار االعتزال بسبب االصابات 

املتكررة.

درجال: جلنة فنية لتحديد موقع املدينة 
الرياضية املهداة من السعودية

اسطورة صربيا فوكانوفيتش يؤكد دعمه 
للركيب العراقي



أعلن نادي الس�د القطري عن التوصل إىل اتفاق 
من أج�ل التعاقد مع النجم اإلس�باني س�انتي 
غ�ازورال )كاث�ورال باللغ�ة االس�بانية(، وذل�ك 
بحس�ب تغري�دة نرشه�ا الن�ادي عرب حس�ابه 

الرسمي عىل موقع تويرت.

ويأتي هذا اإلع�ان بعد يوم من خوض غازورال 
ال�دوري  يف  فياري�ال  م�ع  األخ�رة  مبارات�ه 

اإلسباني.
وقال نادي السد عرب حسابه عىل تويرت: االتفاق 
تم بينن�ا وبني س�انتي.. الاعب س�يصل قريبآ 

للدوحه التمام باقي التفاصيل.. مرحبا سانتي 
يف نادي السد.

وب�ات غ�ازورال أحدث النج�وم اإلس�بان الذين 
تعاق�د معهم نادي الس�د يف الس�نوات األخرة، 
بعدما كان ضم سابقاً تشايف هشرنانديز الذي 
لعب مع الفريق أكث�ر من 100 مباراة يف جميع 
املس�ابقات قبل أن يتوىل مهم�ة تدريب الفريق، 
كما تعاقد مع العب وسط أتلتيكو مدريد السابق 
غابي الذي ساهم يف الفوز بلقب الدوري موسم 

2019-2018 وترك الفريق الشهر املايض.
وعزز الس�د صفوفه حيث س�يلعب غازورال إىل 
جان�ب أك�رم عفيف أفض�ل العب يف آس�يا عام 
2019 واملهاجم الجزائري املميز بغداد بونجاح.

ويتأخ�ر الس�د حالي�اً بف�ارق 10 نق�اط خلف 
الدحي�ل املتصدر يف الدوري القط�ري، وذلك مع 
بق�اء خمس جوالت عىل انتهاء املنافس�ة، علماً 
ب�أن مباري�ات البطولة تس�تأنف ي�وم الجمعة 
املقب�ل. كم�ا يس�تعد الس�د أيض�اً الس�تئناف 
2020، وذل�ك  منافس�ات دوري أبط�ال آس�يا 
اعتباراً من شهر أيلول/سبتمرب، حيث تستأنف 

املنافسة بنظام التجمع يف قطر.

ل�م يرتاجع الجن�اح الويلزي جاريث بيل ع�ن خطته التي اتفق 
عليه�ا مع وكيله جوناثان بارنيت بش�أن مس�تقبله يف ريال 

مدريد.
وغ�اب بيل كثرا عن مباريات الريال يف املوس�م املنقيض، بعد 

خروجه من حسابات املدير الفني زين الدين زيدان.
وأك�د بارنيت أن بيل لن يرحل عن ري�ال مدريد، رغم خروجه من 

حسابات زيدان.
وق�ال وكيل بيل، يف ترصيح�ات لهيئة اإلذاع�ة الربيطانية 
“بي بي يس”: “بي�ل لن يذهب إىل أي مكان، ويتبقى 
يف عقده س�نتان، وهو س�عيد جًدا بالحياة يف 

مدريد”.
وأضاف: “اللع�ب لوقت أقل؟ زيدان 
ال يريد االعتماد عليه، رغم أن بيل 
جي�د مثل بقي�ة زمائه، لكنه 
قرار املدرب، وليس هناك 
أي كراهية من جانب 

بيل، ويتدرب بشكل جيد كل يوم، لكن زيدان ال يهتم باألمر”.
وتابع: “إنها خس�ارة كبرة أن بيل ال يلعب لكن�ه لن يغادر الفريق، 
وبالطبع كان هناك اهتمام من بعض الفرق، لكن ليس هناك الكثر 

من األندية يمكنها التعاقد معه”.
واختتم: “بيل هو واحد من أفضل الاعبني يف العالم، وأفضل الاعبني 

ال يخرجون عىل س�بيل اإلعارة”.

أبو ظيب / متابعة الزوراء 
أعلن نادي الوحدة اإلماراتي عن تعاقده 
م�ع املهاج�م ال�دويل الس�لوفيني تيم 

ماتافز يف عقد ملدة عامني.
وسوف ينضم املهاجم البالغ من العمر 
31 عام�اً إىل نادي الوحدة الذي ينافس 
يف دوري أبط�ال آس�يا، قادماً من نادي 

فيتيس آرنهيم الهولندي.

وبدأ الاعب مس�رته مع ن�ادي غوريكا يف 
س�لوفينيا، ب�ل أن ينتق�ل إىل هولن�دا حيث 
أمىض أربع مواسم مع غورنينغن، ثم انضم 

إىل آيندهوفن.
كما لعب ماتاف�ز يف املاني�ا وإيطاليا، علماً 
بأن�ه كان خاض مبارات�ه الدولية األوىل مع 
منتخ�ب س�لوفينيا عام 2010، وش�ارك يف 

كأس العالم ذلك العام.

ابتعد يوفنتوس بالصدارة بفضل ثنائية الربتغايل كريستيانو رونالدو التي حسم 
بها القمة أمام ضيفه التسيو 1-2 ضمن املرحلة الرابعة والثاثني من مسابقة 

الدوري اإليطايل لكرة القدم.
ووضع رونالدو حّداً لطموحات منافيس فريقه عىل اللقب عندما قاد يوفنتوس 
لرف�ع رصي�ده إىل 80 نقطة يف الصدارة بفارق 8 نقاط ع�ن إنرت الوصيف، فيما 

بقي التسيو رابعاً برصيد 69 نقطة.
ووّق�ع رونالدو ع�ىل الهدف األول من ركلة جزاء )51( وأضاف الثاني بس�هولة 
بعدم�ا خطف زميله األرجنتيني ديباال الكرة من نصف امللعب ومنحها لرونالدو 

“مقرشة” كي يودعها يف الشباك )54(.
وتعادل رونالدو يف صدارة هدايف الدوري اإليطايل بثاثني هدف مع إيموبييل الذي 

لم يظهر بالشكل املناسب الليلة علماً أّنه ذلل الفارق من ركلة جزاء )83(.
وحقق الدون العديد من األرقام القياسية، أبرزها أّنه أصبح أول العب يف التاريخ 

يسجل 50 هدفاً عىل األقل يف الدوريات اإليطايل واإلنكليزي واإلسباني.
ومّر كل من يوفنتوس والتسيو بفرتة غريبة من انعدام التوازن قبل مواجهتهما 

الليل�ة، إذ خرس بط�ل إيطاليا مباراة وتع�ادل اثنتني بينما 
سقط التسيو يف فخ الهزيمة ثاث مرات وتعادل واحدة.

واس�تفاد يوفنتوس يف تأمني صدارته بسقوط منافسيه 
املبارشي�ن عىل اللقب وتحديداً إن�رت الوصيف الذي تعادل 

مع روما 2-2.
وش�هدت تش�كيلة يوفنتوس العديد من التغيرات ألس�باب 

مختلف�ة عن تل�ك التي ب�دأت مواجهة ساس�ولو )3-3( كما 
تلق�ت آمال س�اري يف فرض أف�كاره رضبة أخ�رى بإصابة 

األرجنتيني هيغواي�ني خال عمليات اإلحماء عقب 
إعان وجود اسمه يف القائمة األساسية.

وقال رونالدو بعد املباراة: “األرقام القياس�ية 
مهم�ة بالتأكيد، لكن األه�م هو ما يحققه 

الفريق يف النهاي�ة، علينا مواصلة العمل 
يف الفرتة املقبلة”.

أعلن نادي فياريال اإلس�باني رحيل مدربه خافي�ر كاييخا عن إدارته 
الفني�ة رغ�م قيادت�ه إىل املرك�ز الخامس هذا املوس�م وحج�ز بطاقة 
مسابقة الدوري األوروبي “يوروبا ليغ” للموسم املقبل.وذكر النادي يف 
بيان: “خايف كاييخا لم يعد مدرباً لفياريال إف يس، النادي يود ش�كره 
عىل عمله الجاد، تفانيه واحرتافيته خال فرتة تدريبه للفريق ويتمنى 
له حظاً س�عيداً يف مسرته الرياضية”.واستلم كاييخا )42 عاماً( الذي 
داف�ع عن أل�وان فياري�ال، اإلدارة الفنية لفريق “الغواص�ة الصفراء” 
أواخر أيلول/سبتمرب 2017 ونجح يف موسمه األول يف قيادته إىل املركز 
الخامس والتأهل إىل مسابقة الدوري األوروبي.وأقيل كاييخا يف املوسم 
التايل وتحديداً يف كانون األول/ديس�مرب 2018 بس�بب النتائج املخيبة 
الت�ي وضعت الفريق ب�ني املراكز املؤدية للدرج�ة الثانية، لكن فياريال 
لج�أ لخدماته مجدداً بعد أقل من ش�هرين من إقالت�ه ونجح يف إنقاذه 
من الهبوط.وهذا املوس�م، وبفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق 
عقب استئناف املنافسات بعد التوقف بسبب فروس كورونا املستجد، 
كّرر كاييخا إنجازه موسم 2018-2017 وقاد النادي إىل املركز الخامس 
يف الليغا والتأهل إىل مس�ابقة الدوري األوروبي.وذكرت تقارير لوسائل 
إعامية إس�بانية أّن املدرب الس�ابق لباريس س�ان جرم�ان الفرنيس 
وأرس�نال اإلنكليزي وإش�بيلية أوناي إيمري مرش�ح لخافة كاييخا.
وج�اء رحي�ل كاييخا بعد يومني م�ن إعان فياريال مغ�ادرة نجم آخر 
للنادي هو العب وس�طه س�انتي كازورال )35 عاماً( الذي أعلن الس�د 

القطري توصله إىل اتفاق معه للدفاع عن ألوانه.

طهران / متابعة الزوراء 
بارش دراغان سكوس�يتش مدرب منتخ�ب إيران العمل بقوة منذ 
عودت�ه إىل الباد، تمهيداً الس�تئناف التصفيات اآلس�يوية لكأس 

العالم 2022 يف قطر وكأس آسيا 2023 يف الصني.
ويعمل سكوسيتش حالياً عىل اكتشاف ومراقبة الاعبني، تمهيداً 
الستئناف املنافسة ضمن املجموعة الثالثة يف شهر ترشين األول/

أكتوبر القادم.
وكان منتخب إيران تعرض لخس�ارتني متتاليت�ني أمام البحرين 
والع�راق، ما جعل�ه يف موقف يف�رض الفوز يف املباري�ات األربع 
املتبقي�ة من أجل املنافس�ة عىل بلوغ ال�دور الثالث من تصفيات 

كأس العالم.
ويتأخ�ر املنتخ�ب اإليران�ي بف�ارق خم�س نقاط خل�ف العراق 
املتص�در برصيد 11 نقطة، مقابل 9 نقاط للبحرين الثانية، علماً 
ب�أن صاحب املرك�ز األول يف كل مجموع�ة إىل جانب أفضل أربعة 

منتخبات حاصلة عىل املركز الثاني تتأهل للدور الثالث.
وقال سكوسيتش يف ترصيحات للصحافة اإليرانية: “منذ عودتي 
إىل إي�ران، كنت أتابع مباريات الدوري م�ن أجل مراقبة الاعبني، 

س�وف أواصل حض�ور املباريات 
ملشاهدة املزيد من الاعبني”.

وأضاف: “املوق�ف ليس جيداً 
يف مجموعتن�ا، ولكننا نحلل 

فضل مس�توانا من أج�ل إيجاد  أ
تحقي�ق السبل يف املستقبل، أريد 
هر أمور عظيمة هنا، وأعد  لجما ا
س�يكون  الوض�ع  عن أن  مختلف�اً 

املايض”.
امل�درب  البال�غ من العمر 51 وأوض�ح 

“أتوق�ع  املزي�د م�ن نف�يس، وأنا عام�اً: 
اإليراني�ني يتوقعون التأهل أع�رف أن كل 

كأس  العالم 2022، أنا مسؤول عن إىل 
هذا األمر، وهذا سبب وجودي تحقي�ق 

املش�اركة يف كأس هن�ا، وأنا  أن  أع�رف 
ل�م  لعا تعترب مهمة لإليرانيني”.ا

ف  د ر أ بالقول: “ح�ان الوقت للتفكر و
إيران بلد مهم يف آس�يا ويجب أن يف األم�ور الكبرة، 

نقوم بعمل أفضل ما بوس�عنا من أج�ل تهيئة الطريق من 
أج�ل التأهل عن مجموعتنا، يجب أن يكون لدينا أفكار 
رائعة، ويف هذا الوقت نحتاج للدعم ويجب أن نركز كل 

طاقاتنا عىل إنجاز املهمة”.
ويس�تضيف املنتخ�ب اإليراني هون�غ كونغ يوم 8 

ترشي�ن األول/أكتوبر ث�م يتقابل خ�ارج ملعبه 
مع كمبوديا بعد خمس�ة أيام، قبل أن يتختتم 

املنافس�ة بمواجه�ة الع�راق والبحرين عىل 
أرض�ه يوم�ي 11 و16 ترشي�ن الثان�ي/

نوفمرب.

FIFA / متابعة الزوراء 
ال ش�ك ب�أن األح�داث الدائ�رة يف اليم�ن 
منذ ع�ام 2015 تتصّدر املش�هد حالياً يف 
البل�د الواقع ع�ىل ضفاف البح�ر األحمر 
وخليج ع�دن. وعىل الرغم من س�وداوية 
الوض�ع القائم منذ خمس س�نوات، كان 
هناك بصيص أم�ل تمّثل بالنتائج الافتة 
التي حّققها املنتخ�ب اليمني األول خال 

العامني املاضيني.
كت�ب   ،2018 م�ارس/آذار   27 فف�ي 
املنتخ�ب اليمن�ي تاريخ�اً جدي�داً بتأهله 
للم�رة األوىل إىل كأس آس�يا والتي أُقيمت 
الع�ام املايض يف اإلمارات. وعىل الرغم من 
تلقيه ث�اث خس�ائر متتالي�ة يف مرحلة 
املجموعات أمام إي�ران والعراق وفيتنام، 
إال أن مشاركة اليمن يف كأس آسيا 2019 
كانت بمثابة حجر األساس من أجل املزيد 

من النجاح.
ومع انطاق التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
نج�ح  2022 يف قط�ر،  العال�م  إىل كأس 
املنتخب اليمني يف تحقيق انطاقة مميزة 
بتعادل�ه مع س�نغافورة بنتيج�ة 2-2 يف 
كاالن�غ قب�ل أن ينج�ح يف خط�ف نقطة 
ثمين�ة من املنتخ�ب الس�عودي أحد أبرز 
املنتخبات اآلسيوية بينما حّقق يف الجولة 
الخامس�ة انتص�اره األول يف التصفي�ات 

عىل املنتخب الفلسطيني.
وكان املداف�ع مدي�ر عبدرب�ه أح�د أب�رز 
الاعبني الذين س�اهموا يف النتائج الافتة 

الت�ي حّققه�ا يف املنتخ�ب اليمن�ي خال 
الفرتة األخرة وقد س�بق له أن ش�ارك يف 
التصفي�ات املؤهلة إىل كأس العالم 2018 
يف روس�يا، والت�ي خ�رج منه�ا املنتخب 

اليمني بانتصار وحيد يف الدور الثاني.
وق�د كش�ف عبدرب�ه يف مقابل�ة نرشها 
املوق�ع االلكرتون�ي لاتحاد ال�دويل لكرة 
القدم، الرس وراء النجاحات التي حّققها 
املنتخب سواء بتأهله إىل كأس آسيا 2019 
أو البداية الجيدة يف التصفيات املؤهلة إىل 
قطر 2022، كش�ف الاعب ذو الس�ابعة 
والعرشين م�ن العمر قائ�ًا: “رس نجاح 
املنتخب ه�و العمل ال�دؤوب من الجميع 

من أجل السعي للظهور بمستوى مرشف 
لليمن”.

وقال: “هناك ف�وارق عديدة بني املنتخب 
الحايل واملنتخب الذي شارك يف التصفيات 
الس�ابقة. الف�ارق األه�م ه�و أن أغل�ب 
الاعبني يف املنتخب الحايل هو من الوجوه 
الش�ابة التي ترغ�ب بتقديم مس�تويات 
ممي�زة ولديه�ا طم�وح كب�ر للظه�ور 

بمستوى أفضل”.
وأض�اف املداف�ع ال�ذي خ�اض تجرب�ة 
احرتافية يف البحرين قبل االنتقال إىل قطر 
حيث يلع�ب منذ ع�ام 2018: “االحرتاف 
كان له دور كبر يف الظهور بهذا املستوى 

املمي�ز لاعب�ني حي�ث أن العدي�د منه�م 
مح�رتف حالي�اً وهو ما س�اهم يف تطّور 

مستواهم”.
باإلضافة إىل عبدربه، يلعب تسعة العبني 
م�ن املنتخب اليمني يف قطر بينما يتواجد 
عدد من الاعبني يف سلطنة عمان واألردن 
والع�راق وقد س�اهم انتق�ال الاعبني إىل 
خ�ارج اليم�ن يف تطوير مس�تواهم وهو 
ال�ذي اعت�ربه عبدرب�ه أم�راً أساس�ياً يف 

النجاحات التي حّققها املنتخب.
وقال مدافع ن�ادي العربي املعار حالياً إىل 
نادي الوكرة: “هناك أمور كثرة استفدنا 
منها من خ�ال االح�رتاف وبالخصوص 
اللع�ب يف ال�دوري القط�ري الن�ه دوري 
محرتفني قوي ويلعب فيه نجوم عامليون. 
هن�اك أيض�اً مدرب�ني عىل مس�توى عايل 
واس�تفدنا من اإلحتكاك مع العبني كبار 
ما أس�هم بشكل كبر يف تطوير شخصية 
الاعبني”.وبع�د التعادل مع س�نغافورة 
والسعودية، تلّقى املنتخب اليمني رضبة 
موجعة بعد خسارته الكبرة بنتيجة 0-5 
ع�ىل يد أوزبكس�تان يف املب�اراة الثالثة يف 
املجموعة الرابعة وهو ما أضعف حظوظ 
أبناء املدرب سامي النعاش يف التصفيات.

وقد برر عبدربه أسباب الخسارة بالقول: 
“ج�اءت نتيجة قلة اإلعداد واملعس�كرات 
الداخلي�ة والخارجي�ة وهو ما أّث�ر علينا 
باإلضاف�ة إىل غياب النش�اط املحيل الذي 
س�اهم أيض�اً يف تف�اوت املس�توى ب�ني 

املباريات”.
وبعدما حّق�ق املنتخب اليمن�ي انتصاره 
األول يف التصفي�ات إثر فوزه عىل املنتخب 
الفلسطيني بهدف نظيف، تلّقى خسارته 
الثاني�ة ع�ىل ي�د س�نغافورة يف املب�اراة 
الخامس�ة ليرتاج�ع إىل املرك�ز الراب�ع يف 
املجموعة بفارق أربع نقاط خلف املنتخب 

األوزبكي متصّدر املجموعة.
وس�يكون أم�ام عبدربه ورفاق�ه فرصة 
من أجل العودة إىل املنافس�ة يف املجموعة 
عندما يتواجهون مع املنتخب الس�عودي 
يف 8 أكتوبر/ترشي�ن األول املقب�ل آمل�ني 
يف  قّدم�وه  ال�ذي  الق�وي  األداء  بتك�رار 
س�بتمرب/أيلول امل�ايض بالرغ�م م�ن أن 
املباراة “لن تكون سهلة” كما كشف عبد 

ربه.
وأض�اف: “املنتخ�ب الس�عودي منتخ�ب 
معروف بنجومه ومستواه وكذلك مكانته 
بني منتخبات القارة اآلس�يوية وال يوجد 
أي ضغوطات عليه النه منتخب قوي وهو 
املرش�ح األول للتأهل من هذه املجموعة. 
أتمن�ى من نجوم املنتخب اليمني الظهور 
بالش�كل املناس�ب ع�ىل الرغم م�ن أنها 

مباراة صعبة”.
ومهم�ا كانت نتيج�ة هذه املب�اراة أو ما 
تبقى من التصفيات، فقد كسب املنتخب 
اليمن�ي االح�رتام بمس�توياته املتمي�زة 
وش�جاعة العبي�ه الذي�ن أظه�روا جودة 

كبرة تماثل جودة العقيق اليماني.

7الرياضي

تعيني الربتغالي بيدرو كايشينيا 
مدرباً لنادي الشباب السعودي

سون هيونغ مني حيصد جوائز 
نادي توتنهام

اعالم الكرتوني مدير عبد ربه: سر جناح املنتخب هو العمل الدؤوب من اجلميع

نادي السد يؤكد ضم اإلسباني سانيت غازورال

حص�د النجم الكوري الجنوبي س�ون هيونغ م�ني ثمار تألقه 
هذا املوس�م، بعدما سيطر عىل الجوائز األربعة يف نادي توتنهام 
اإلنكليزي للموس�م الثاني عىل التوايل، وذل�ك عقب املباراة التي 

انتهت بفوز الفريق عىل ليسرت يوم األحد املايض.
فقد فاز س�ون بجائزة )هدف املوس�م( وذلك عىل الهدف الذي 
ج�اء بمجهود فردي مميز خال املب�اراة يف لندن أمام برنيل يف 

شهر كانون األول/ديسمرب املايض.
ونجح الاعب أيضاً يف الفوز بجائزة العب املوسم، وأفضل العب 
ش�اب، وجائزة خي�ار الجمه�ور ألفضل العب، وه�ي األلقاب 
التي توج بها أيضاً املوس�م املايض.وج�رى تقديم هذه الجوائز 
عقب املقابات الصحفية بعد املباراة، وتم بثها من خال القناة 
الخاصة بالنادي ع�ىل االنرتنت.ووقف الاعب الكوري الجنوبي 
مع زماءه يف وس�ط امللعب، حيث تقدموا بالشكر إىل الجماهر 

التي ساندت الفريق عىل امتداد املوسم.

أعلن نادي الش�باب الس�عودي عن التعاقد مع املدرب الربتغايل 
بيدرو كايشينيا.

ووق�ع املدرب البالغ من العمر 49 عاماً عقداً ملدة عامني، حيث 
يس�تعد للع�ودة إىل الرياض ي�وم األحد املقب�ل بعدما كان عمل 
قبل 14 عاماً كمدرب مس�اعد يف نادي اله�ال، وبالتحديد عام 

.2006
وكان كايش�ينيا لعب يف مركز حراس�ة املرم�ى، واعتزل اللعب 
ع�ام 1999، ليعمل يف عدة مناصب كمدرب مس�اعد بالربتغال 

والسعودية واليونان ورومانيا.
وحصل املدرب الربتغايل عىل فرصة العمل األوىل كمدير فني عام 

2010 عندما استلم تدريب نادي يونياو لريا يف الربتغال.
وحقق كايشينيا نجاحات كبرة يف املكسيك مع أندية سانتوس 

الغونا وكروز ازول، كما عمل ملدة عامني مع نادي الغرافة.

رونالدو يقود يوفنتوس لالبتعاد بالصدارة

سكوسيتش مدرب إيران يتمسك بطموح التأهل إىل كأس العامل

وكيل بيل يستفز ريال مدريد بقرار حاسم

الوحدة اإلماراتي يضم السلوفيين ماتافز

مفكرة الزوراء

No: 7292 Wed 22 July 2020العدد: 7292 االربعاء - 22 تموز 2020

فياريال ميضي مبشروعه 
املتجدد ويعلن رحيل كاييخا
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للتضييق على اإلعالم في تونس

على خلفية شكوى من وزارة التعليم

تونس/متابعة الزوراء:
أصدرت النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني، مس�اء اول امس االثنني، تقريراً اعتربت 
في�ه وزارة الداخلي�ة التونس�ية ومجلس نواب الش�عب التونيس هما األكثر ع�داًء لحرية 

الصحافة.
التقرير أظهر تواتر االعتداءات يف الفرتة األخرية عىل الصحفيني، والتضييق عليهم من قبل 
وزارة الداخلي�ة، ومن مجلس نواب الش�عب، ممثالً يف مدي�ر ديوان رئيس املجلس وبعض 

النواب.
ويف 17 يوليو/تم�وز 2020، اقتحم�ت مجموع�ة م�ن املوال�ني لحركة النهض�ة وائتالف 
الكرام�ة امل�كان املخصص للصحفيني يف قاعة الجلس�ات بمجلس نواب الش�عب ورفعت 

شعارات سياسية ال عالقة لهم بها.
 ويف اليوم نفس�ه، أصدر مدير ديوان مجلس نواب الش�عب، الحبيب خرض، أوامره لألمن 
الرئ�ايس بمن�ع دخول الوافدين عىل الربملان، لم يس�تثن فيه الصحفي�ني، تم عىل خلفيته 

منعهم من دخول الربملان يف مناسبتني.
النقاب�ة أكدت أن�ه، رغم تواصلها م�ع كل األطراف املعنية بتس�هيل عم�ل الصحفيني يف 

مجلس نواب الشعب، إال أن االعتداءات عىل الصحفيني تواصلت بنفس النسق.
وتم يوم األحد 19 يوليو/تموز 2020، االعتداء بالعنف اللفظي عىل مراس�لة قناة “الغد”، 
نجالء بوخريص، من قبل عون أمن بالزي الرس�مي، مس�تعمالً ألفاظاً تقوم عىل التمييز 

عىل أساس النوع االجتماعي.
وس�بق ذلك تحقيق مع مصور “ش�بكة تلفزيون الصني الدولية”، ع�ي التوكابري، حول 

قناعاته الشخصية والدينية.
وأش�ارت النقاب�ة إىل أن�ه يف الوقت ال�ذي كان ينتظر في�ه الصحفيون دعم�اً واضحاً من 
املؤسس�ة الربملاني�ة، ع�ززت كتلة ائت�الف الكرامة نهجه�ا املعادي للحري�ات الصحفية، 
م�ن خالل تهديد النائب يرسي ال�دايل، بتعديل النظام الداخ�ي للمجلس يمنع الصحفيني 

بموجبه من العمل يف “حال ثبوت اختالقهم لإلشاعات واالفرتاء عىل النواب”.
ت يف التقرير عن إدانتها لوزارة الداخلية التي لم  النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني عربرّ
تتحمل مسؤولياتها يف حماية الصحفيني وتسهيل عملهم، ومساءلة أعوانها املتورطني يف 
ذلك، وتساهلها يف تربير اعتداءاتهم املتكررة عىل الطواقم الصحفية، خاصة خالل شهري 

يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020.
كم�ا نبهت إىل تراجع الوزارة عن التزامات قطعتها إداراتها الس�ابقة، بما يف ذلك املتعلقة 
بدور الناطق الرسمي. وأدانت النقابة عودة التضييقات األمنية ضد الصحفيني واملصورين 

الصحفيني، يف تجاوز صارخ للدستور والقانون.
هذا، وشجبت تواصل صمت رئاسة مجلس نواب الشعب عن التحريض والتهديد وتعطيل 
العمل الذي يتعرض ل�ه الصحفيون داخل املجلس، واعتربت ذلك تواطؤاً مفضوحاً مع ما 
يتعرض له الصحفيون، وطالبت باإلدانة العلنية لالعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون، 
وإيقاف س�يل التحريض الذي يمارس عليهم، والذي تسبب يف اعتداءات يف امليدان، ويؤرش 

إىل انتهاكات أشد خطورة.
هذا التقرير سبقه بيان أصدرته النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني رفقة 24 منظمة 
يف تون�س، منه�ا مركز تونس لحري�ة الصحافة، والرابطة التونس�ية للدف�اع عن حقوق 

اإلنسان، مساء األحد.
ت املنظمات يف بيانها عن تخوفاتها ع�ىل حرية الصحافة والتعبري يف تونس، وأكدت  وع�ربرّ
ع�ىل “تصاعد حم�الت التهدي�د واالنتهاك لحري�ة ال�رأي والتعبري والصحاف�ة والضمري، 
وتوظي�ف األجه�زة األمني�ة والقضائي�ة للتضيي�ق عىل الحري�ات وتقييده�ا، عن طريق 

اإليقافات ومحاكمات الرأي التي كانت املُدونة الشابة آمنة الرشقي آخر ضحاياها”.
وأضافت أن الربملان التونيس أصبح “منرباً لبثرّ كتل برملانية يمينية شعبوية خطاب عنف 
وكراهي�ة وتحريض ضدرّ اإلعالميني لتكميم أفواههم، ورضب ونس�ف ما تحقق يف مجال 
حرية الصحافة، وتعديل املشهد السمعي البرصي، وضدرّ املنظمات الحقوقية بهدف إلغاء 
دورها الرقابي املدني، وضدرّ الحركات النس�ائية بهدف رضب مكاس�ب املرأة التونس�ية، 

وضدرّ الحركات االجتماعية بهدف شيطنتها وتجريمها”.

غزة/متابعة الزوراء:
اعتقل�ت األجه�زة األمنية الت�ي تديرها حرك�ة “حماس” يف 
قط�اع غ�زة، صحفيني اثنني عىل خلفية ن�رش مقطع فيديو 
لطالبة ادرّع�ت وجود خلل يف نتيجته�ا بالثانوية العامة، بعد 
أن دحض�ت وزارة الرتبي�ة والتعليم رواي�ة الطالبة عرب بيان 

رسمي.
واحتجزت األجهزة األمنية ، الصحفيني مثنى النجار وطارق 
أبو إس�حاق من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد 

احتجازهم ساعات االسبوع املايض عىل ذات الخلفية.
ون�رش الصحف�ي النجار تعليق�اً عىل صفحته قب�ل اعتقاله 
بساعات قال فيه: “موعدنا اليوم مع النيابة مجدداً يف قضية 
النرش بقضية الطالبة التي زورت الشهادة”. وأضاف: “نحن 
اتبعنا اإلجراءات وقمنا بعمل الالزم مع األطراف كافة وقدمنا 
شهادتنا أمام الجميع، واليوم يتم استدعاؤنا مجددا بغرض 
اس�تكمال املتابعة يف نفس امللف بس�بب شكوى مقدمة من 
قبل اإلخوة يف وزارة الرتبية والتعليم فلماذا تس�ري اإلجراءات 
بهذا الشكل، ال دخل لنا بكل ما يجري، قدمنا ما يلزم وقدرنا 

كل الجهود ولكن ما زالت القضية لم تنته”.
وأحدث االعتقال موجة من ردود الفعل الش�عبية والرسمية 
املن�ددة، وخاص�ة يف ظل عدم ارت�كاب الصحفيني مخالفات 

واضحة، واستجابتهم لكل ما طلب منهما.

وق�ال مدير الهيئة املس�تقلة لحقوق اإلنس�ان يف غزة جميل 
رسح�ان، إنرّ الهيئ�ة تابع�ت من�ذ اللحظ�ات األوىل احتجاز 
الصحفيني النجار وأبو إس�حاق، عىل خلفية تصوير مقطع 
فيدي�و لطالب�ة يف الثانوي�ة العام�ة تدرّعي أن هن�اك خطأ يف 

نتيجتها، وتبني فيما بعد أن ادعاءها غري صحيح.
وأش�ار رسح�ان إىل أنرّ تهمة الصحفيني، فق�ط أنرّهم نرشوا 
هذا املقطع ونرشوا فيما بعد رد وزارة الرتبية والتعليم أيضاً، 
“وبالت�ايل لم نلح�ظ أي مخالفة قانوني�ة وال يوجد أي مربر 

الستمرار احتجازهما”.
وأوض�ح أنه ال يمكن اعتبار ن�رش أي صحفي ملقابلة مع أي 

ش�خص بغض النظر عن محتوى هذه املقابلة أمراً مخالفاً، 
مشرياً إىل أنه “باالطالع عىل التفاصيل املرتبطة بخطأ الطالبة 
املذك�ورة، ال يوج�د أي ارتب�اط أو اتف�اق أو عالقة بني خطأ 
الطالب�ة والصحفيني املحتجزين، وال يوجد أي ركن مادي أو 

معنوي يف املوضوع”.
وع�درّ الحقوق�ي الفلس�طيني عملي�ة االحتج�از بأنرّه�ا غري 
مرشوع�ة وانته�اك لحرية ال�رأي والتعبري، مبين�اً أنرّ عملية 
احتج�از الصحفيني ما زالت مس�تمرة فيم�ا ترفض النيابة 
اإلف�راج عنهم�ا، رغم تواص�ل الهيئة املس�تقلة مع عدد من 
الش�خصيات االعتبارية إال أنرّ كل االتصاالت فشلت باإلفراج 

عنهما.
وطالب رسح�ان باإلفراج عنهما فوراً، ودعا األجهزة األمنية 
والنياب�ة يف غ�زة إىل اح�رتام املعاي�ري الدولي�ة الت�ي ال تجيز 

احتجاز الصحفيني عىل خلفية عملهم الصحفي.
بدورها؛ دانت لجنة دعم الصحفيني، بشدة عرض الصحفيني 
مثنى النجار وطارق أبو إسحاق عىل النيابة العامة يف مدينة 
خان يونس جنوب قطاع غزة للمرة الثانية بناًء عىل ش�كوى 

تقدمت بها وزارة الرتبية والتعليم.
وقالت إنرّ “قضية الزميلني مثنى النجار وطارق أبو إس�حاق 
ال تس�توجب مطلق�اً عرضهما عىل النياب�ة وباإلمكان حلها 

دون تدخل األجهزة األمنية”.

تونس/وكاالت:
 ن�ددت الجامع�ة العام�ة لإلع�الم باالتحاد 
العام التونيس للشغل بممارسات “الصدرّ ضد 
اإلعالميني يف ممارسة مهامهم صلب مجلس 
نواب الش�عب”، وذلك عىل خلفية إعالن عدد 
من الصحفيني التونسيني السبت منعهم من 
قبل إدارة مجلس نواب الش�عب التونيس من 
الدخول إىل الربملان وتغطية أشغاله، واعتربوا 

ذلك تضييقا عىل عملهم.
وكان عدد من الصحفيني أكدوا منعهم من 
دخ�ول الربمل�ان ملواكبة تط�ورات اعتصام 
كتل�ة الح�زب الدس�توري الح�ر خاصة يف 
ظل وجود طلب من رئيس الربملان إىل وزير 
الداخلي�ة للتدخل األمني لف�ض االعتصام، 

ولو باستعمال القوة.
ورفض�ت الجامعة العامة لإلع�الم يف بيان 
“عرقل�ة دوره�م الصحفي من أج�ل إنارة 
ال�رأي العام يف ح�ني تتم اس�تباحة حرمة 
لجرائ�م  مطلوب�ني  غرب�اء  م�ن  املجل�س 
“ص�درّ  إن  وقال�ت  إرهابي�ة”.  وش�بهات 
اإلعالميني والصحفيني عن ممارسة عملهم 
بم�ا يقتضيه الواجب وبحس�ب مقتضيات 
الدستور التونيس يتم يف ظرف دقيق يفرض 

تسهيل مهام اإلعالميني”.
وأكدت الجامعة “تضامنها مع اإلعالميات 
واإلعالميني الذين يكابدون من أجل قدسية 
الخرب ونزاهة املعلومة ونددت يف ذات الوقت 
بالتدخل املفضوح ألحزاب متطرفة وسعيها 
املحموم لتأليب الرأي العام ضد اإلعالميني”. 
وأبرزت حق اإلعالميني يف النفاذ إىل املعلومة 
ورفض ردود الفعل املتش�نجة وحرشهم يف 
الرصاعات السياسية.يذكر أن يرسي الدايل 
النائ�ب عن ائتالف الكرامة، أعلن يف تدوينة 
ع�ىل حس�ابه الرس�مي ع�ىل فيس�بوك أن 
ح النظ�ام الداخي ملجلس  االئتالف “س�ينقرّ
الن�واب ملنع الصحفيني الذي�ن ‘افرتوا’ عىل 

النواب من دخول الربملان”.
م�ع  يتن�اىف  اإلع�الن  إن  مراقب�ون  وق�ال 
مقاربة ائتالف الكرامة املدافع عن “دخول 
من يش�اء” للربمل�ان باعتباره�م مواطنني 
تونسيني، وهو األمر الذي دافع عنه رئيس 
االئت�الف س�يف الدي�ن مخلوف األس�بوع 
املايض يف مش�ادة كالمية م�ع زعيمة كتلة 
م�ويس  عب�ري  الح�ر  الدس�توري  الح�زب 
ح يف عصبي�ة “ُندخ�ل م�ن نريد  حي�ث رصرّ
إىل الربمل�ان”. والعب�ارة ذاته�ا اس�تخدمها 
مخل�وف لتهديد أعوان األمن الرئايس الذين 
رفضوا دخول مش�تبه به يف قضايا إرهاب 

للمجلس كمرافق برملاني ملخلوف.
ويعرف مخلوف وأعض�اء كتلته الربملانية، 
حليفة حركة النهضة اإلس�المية، بمعاداة 
فل�ك  يف  ي�دورون  ال  الذي�ن  اإلعالمي�ني 

توجهاتهم.
ويف يوني�و امل�ايض، قاط�ع صحفي�ون يف 

الربمل�ان الن�دوة الصحفي�ة لكتلت�ي “قلب 
تون�س” و”ائت�الف الكرام�ة” وذل�ك بع�د 
التحريض الواضح واملمنه�ج واملتكرر من 
مخلوف عىل مراس�ي قن�وات فضائية “ما 

يعرض سالمتهم للتهديد”.
يذك�ر أن “االعتداء عىل الصحفيني” ماركة 
مسجلة باس�م مخلوف، حتى أن الكثريين 
يقول�ون إن�ه يقتات م�ن االعت�داءات عىل 

الصحفيني لتقوية مركزه السيايس.
وكثريا ما يجد مراس�لو القن�وات األجنبية 
يف تون�س، وه�م صحفي�ون تونس�يون يف 
أغلبيتهم أنفس�هم طرف�ا يف حرب هم غري 
الصحفي�ني  نقاب�ة  بها.وكان�ت  معني�ني 
التونس�يني دع�ت إىل التص�دي لخطاب�ات 
الكراهي�ة والعنف الس�يايس املس�لط عىل 
حريرّ�ة اإلع�الم مح�ذرة م�ن خط�ورة هذا 
الخط�اب الس�يايس العني�ف الص�ادر عن 
الكراهي�ة  ع�ىل  يق�وم  وال�ذي  مخل�وف، 

والتحري�ض ضدرّ الصحفي�ني وهو ما يهدرّد 
سالمتهم.

ويف وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا الش�هر، دعت 
أوس�اط إعالمي�ة وصحفي�ة تونس�ية إىل 
إس�قاط مبادرة برملانية تقدرّم�ت بها كتلة 
ائت�الف الكرام�ة بالربمل�ان، مدعوم�ة من 
حركة النهضة، لتنقيح املرس�وم رقم 116 
لعام 2011 املتعلق بحرية االتصال السمعي 
والب�رصي، الت�ي حظيت بمصادق�ة لجنة 
الحق�وق والحريات يف الربملان رغم الرفض 

الواسع لهذه املبادرة.
ويؤك�د الرافض�ون مل�رشوع القان�ون بأن 
إلح�داث  الرتخي�ص  رشط  ح�ذف  هدف�ه 
القنوات الفضائية واإلذاعية من أجل إضفاء 
الرشعيرّة عىل القنوات غ�ري القانونيرّة، وإن 
إلغ�اء تراخي�ص الب�ثرّ مخال�ف بالكام�ل 
مي�م أليرّ  ملفه�وم الترّعدي�ل ورضب يف الصرّ

هيئة تعديليرّة.
واعت�ربوه خطرا ُيه�درّد اس�تقالليرّة اإلعالم 
املش�هد  يف  الف�وىض  خل�ق  يف  ويس�اهم 
اإلعالمي وسيتس�نى لكلرّ املتطررّفني إطالق 
إذاع�ات وقن�وات تلفزيونية تخ�دم أطرافا 

حزبية وسياسية دون رقابة.
وسارعت الحكومة إليداع مرشوع القانون 
املتعل�ق بتنظيم قط�اع االتصال الس�معي 
الب�رصي بمجل�س ن�واب الش�عب، بعد أن 
ص�ادق علي�ه مجل�س ال�وزراء. ومرشوع 
الحكوم�ة يحظى بدع�م النقاب�ات املهنية 
والهايكا نفس�ها، وتم الترسي�ع به لقطع 

الطريق عىل مرشوع ائتالف الكرامة.
يش�ار إىل أن املرس�وم رقم 116 الصادر يف 
2 نوفم�رب 2011، يتعل�ق بحري�ة االتصال 
الس�معي والب�رصي وبإحداث هيئ�ة عليا 
مس�تقلة لالتص�ال الس�معي والب�رصي، 
وبحرية ممارسة الهيئة ملهامها باستقاللية 

تامة دون تدخل من أي جهة.

أمن غزة يعتقل الصحفيني مثنى النجار وطارق أبو إسحاق

منع دخول صحفيني إىل الربملان جديد ائتالف الكرامة
نقابة الصحفيني التونسيني: وزارة الداخلية وجملس 

النواب األكثر عداًء للصحفيني وحلرية الصحافة

حرية اإلعالم يف هونغ كونغ حتت مقصلة القانون األمين
هونغ كونغ/متابعة الزوراء:

اعُتربت هونغ كونغ واحة للحرية بالنسبة 
واالس/ )أنتون�ي  آس�يا  يف  للصحافي�ني 

فرانس برس(
تواجه مكانة هون�غ كونغ كمعقل لحرية 
تش�ديد  م�ع  حرج�اً،  وضع�اً  الصحاف�ة 
الس�لطات نهجه�ا حي�ال وس�ائل اإلعالم 
الدولي�ة، وس�ط مخ�اوف بش�أن الرقابة 
الذاتي�ة محلي�اً بموج�ب القان�ون األمني 
الجديد يف املدينة. وعىل مدى عقود، اعُتربت 
الس�ابقة واح�ة  الربيطاني�ة  املس�تعمرة 
للحري�ة بالنس�بة للصحفيني يف آس�يا، إذ 
تقع ع�ىل أطراف الصني الش�مولية، حيث 
يهيمن الحزب الشيوعي الحاكم بشدرّة عىل 

الرأي العام.
وكان من املف�رتض أن تتمترّع هونغ كونغ 
لت أساس نجاح  بالحريات املدنية التي شكرّ
املدينة لخمس�ني عام�ًا إضافي�اً، بموجب 
اتفاق أعاد املدينة الت�ي تعد مركزاً تجارياً 
إىل الحكم الصيني سنة 1997. لكن قانون 
األم�ن القومي الجديد ال�ذي فرضته بكني 
رداً عىل احتجاجات العام املايض الضخمة 
املؤيدة للديمقراطية، والتي تخللها العنف 
أحيان�ا، أث�ار املخ�اوف يف مش�هد املدين�ة 

اإلعالمي.
وقالت الصحفية السابقة التي باتت حاليا 
مح�ارضة يف جامعة “لندن س�يتي” يوين 
تشان لفرانس برس: “إنها رضبة موجعة 
ل نهاية حرية الصحافة كما عرفناها  تشكرّ

يف هونغ كونغ”.
وتشمل وسائل اإلعالم الدولية املتمركزة يف 
املستعمرة الربيطانية السابقة والتي اترّخذ 
العديد منها املدينة مقراً إقليمياً، “نيويورك 

تايمز” و”يس أن أن” و”بلومبريغ” و”وول 
يس”  ب�ي  أن  و”يس  جورن�ال”  س�رتيت 
و”فاينانش�ال تايم�ز” ووكال�ة “فرانس 

برس”.
لت هون�غ كونغ الت�ي تتمترّع  ولطاملا ش�كرّ
بحكم ش�به ذاتي م�الذا آمن�ا للصحفيني 
املحلي�ني واألجانب، بعيدا ع�ن املضايقات 
والرقاب�ة والقيود الس�ائدة يف الرب الصيني 
الرئي�يس. يف ح�ني ب�دأت تظه�ر مؤرشات 
ل من�ذ أدخلت الصني  إىل أن األم�ور تتح�ورّ
القان�ون الجدي�د الص�ارم يف وقت س�ابق 
ه�ذا الش�هر.وأعلنت “نيوي�ورك تايمز”، 

ثل�ث  س�تنقل  أنه�ا  امل�ايض،  االس�بوع 
موظفيها إىل س�يول، مشرية إىل أنها باتت 
تواجه صعوبات غري مسبوقة يف الحصول 

عىل تأشريات ألفراد طاقمها.
وأع�ادت س�لطات هون�غ كون�غ، أخ�رياً، 
النظر يف هيئة “آر تي إتش كي” املس�تقلة 
رغ�م تمويلها م�ن الدولة، بعدم�ا اتهمت 
بالتعاطف بشكل مفرط مع االحتجاجات 

املطالبة بالديمقراطية.
وفور إقرار القان�ون األمني، غادر كاتبان 
صحيف�َة “آب�ل دايي” املدافعة بش�دة عن 
من�ح املدين�ة مزي�داً م�ن الديمقراطي�ة. 

والصحيف�ة مملوك�ة م�ن قب�ل املليون�ري 
جيم�ي الي، الذي وصفته وس�ائل اإلعالم 
الصينية الرسمية بأنه بني أبرز “الخارجني 
عىل القانون” واتهمته بالتورط يف التعاون 

مع قوات أجنبية لتدمري الرب الرئييس.
ول�م تخِف بك�ني رغبتها يف تقيي�د اإلعالم 
يف هونغ كونغ، س�واء املح�ي أو األجنبي. 
ويأم�ر أح�د بن�ود قان�ون األم�ن القومي 
إدارته�ا”  “بتعزي�ز  املدين�ة  س�لطات 

للمنظمات اإلعالمية األجنبية.
وق�ال مدي�ر مرك�ز دراس�ات الصحاف�ة 
واإلع�الم يف جامع�ة هون�غ كون�غ، كي�ث 

ريتش�ربغ، وال�ذي كان مراس�ل صحيفة 
“واشنطن بوس�ت”: “يبدو وكأنهم بدأوا 
عىل األقل التفكري يف اس�تخدام التأشريات 
ال  الذي�ن  األش�خاص  ملعاقب�ة  كوس�يلة 

يعجبونهم”.
تجدي�د  الس�لطات  رفض�ت   ،2018 ويف 
تايم�ز”  “فاينانش�ال  مراس�ل  تأش�رية 
فيكتور ماليت، بعد أسابيع عىل استضافته 
جلسة حوارية مع ناشط مستقل يف نادي 

الصحافة األجنبية يف املدينة.
وتش�ري نائبة مدير برنامج الصحافة لدى 
جامعة هونغ كونغ، شارون فاست، إىل أن 
البند املرتبط باإلع�الم األجنبي يف القانون 
الجديد “يبدو أشبه بنذير شؤم يدل عىل أن 
هونغ كونغ س�تتحررّك باترّجاه طلب أوراق 
اعتماد عىل نسق تلك املطلوبة يف الصني”.

كما يمنح القانون رشطة املنطقة وجهاز 
االس�تخبارات الصيني صالحيات واس�عة 
لفرض الرقابة، وهو أمر قالت فاس�ت إن 
ب عىل الصحفيني حماية  من شأنه أن يصعرّ
مصادره�م. وقال�ت لفرانس ب�رس: “إنه 
فعليا موس�م مفتوح العرتاض االتصاالت 

وفرض الرقابة عىل اإلنرتنت”.
ويس�تخدم القانون بمعظمه مصطلحات 
فضفاض�ة، ويحظ�ر أي ترصيح�ات ق�د 
ترتج�م ع�ىل أنه�ا تث�ري الكراهي�ة تج�اه 
الحكومة أو تدافع عن االستقالل. ويخىش 
الصحفيون من أنهم ق�د يتجاوزون خطا 
أحمر بشكل غري مقصود عرب نقل ترصيح 
م�ا. وحذرّرت املجموع�ات اإلعالمية من أن 
وس�ائل اإلعالم املحلية ه�ي األكثر عرضة 

للخطر.
ولطامل�ا اعُترب الصحفي�ون يف هونغ كونغ 
مص�درا مهما للمعلومات عن الرب الرئييس 

�ه املؤسس�ات  الصين�ي. وكث�ريا م�ا توجرّ
اإلعالمي�ة يف املدين�ة س�يال م�ن األس�ئلة 
للمسؤولني، تحمل انتقادات ال يمكن حتى 

تخيرّلها شمال الحدود.
واألسبوع املايض، س�ئلت رئيسة السلطة 
كان  إن  الم  كاري  املدين�ة  يف  التنفيذي�ة 
بإمكانها “ضمان” حرية إعالمية بنس�بة 
“مائ�ة يف املائ�ة”. وردت بالق�ول إن ذل�ك 
ممكن إذا كان بإمكان الصحفيني “ضمان 
عدم ارتكابه�م أي مخالفات بموجب هذه 

الجزئيرّة من القانون القومي”.
لك�ن حت�ى قب�ل القان�ون األمن�ي، كانت 
وس�ائل اإلعالم املحلية تواجه ضغوطاً، إذ 
إن معظ�م وس�ائل اإلعالم املنتق�دة لبكني 
ُحرم�ت من اإلعالنات. وأف�اد كريس يونغ 
من “رابط�ة صحفيي هون�غ هونغ” بأن 
“املشكلة هي أن الرقابة الذاتية، التي كانت 
يف األس�اس مصدر قلق س�تزداد س�وءا”. 
وأضاف: “س�يتم عىل األرجح إدخال نظام 
وآلية الس�يطرة عىل اإلعالم وفق األسلوب 
املترّب�ع يف ال�رب الرئييس بش�كل تدريجي يف 

هونغ كونغ”.
لكن املح�ارِضة يف جامعة “لندن س�يتي” 
تشان، أكدت أن تطويع الصحافة لن يكون 
س�هالً. وأفادت: “س�يقوم الصحفيون يف 
هون�غ كونغ بكل م�ا يف إمكانه�م ألطول 

فرتة ممكنة”.
وس�ئل مال�ك “آبل داي�ي” الي يف جلس�ة 
ع�رب اإلنرتن�ت، ع�ن مص�ري موظفيه من 
الصحافي�ني، ل�ريد بالقول: “م�ن الصعب 
للغاي�ة حمايته�م. كل ما يمكنن�ي القيام 
ب�ه ه�و الق�ول له�م بالقي�ام بم�ا تمليه 
أن  يمكنن�ي  “ال  وأض�اف:  ضمائره�م”. 

أطلب منهم أن يستشهدوا”.

No: 7292 Wed 22 July 2020العدد: 7292 االربعاء - 22 تموز 2020



رمحن خضري عباس
تناقض�ات صارخ�ة أعمق العواط�ف يف هذه 

الرواية اليتيمة
الس�ابعة  يف  وه�ي  روايته�ا  كتب�ت  أمي�ي   
والعرشين باس�م  مس�تعار )أليس بيل(، ألن 

النساء غري مسموح لهن بالكتابة آنذاك
 الرواي�ة تب�دأ بالحدي�ث عن ش�خص اس�مه 
لوكوود، وهو ساكن جديد استأجر بيتا ريفيا 

قريبا من قرص مرتفعات ويذرنغ
حينما كتبت اميي برونت�ي رواية »مرتفعات  
ويذرن�غ«، ُصدم�ت ل�رد فع�ل النق�اد الذي�ن 
اعت�روا روايته�ا  ال قيمة له�ا، وتنطوي عىل 
مفاهيم وقيم غري أخالقية! فماتت بعد عامني 
م�ن كتابته�ا بداء الس�ل الذي التهم ش�بابها 
الغض وعطاءها األدبي، ولم تعلم بأن روايتها 
س�ُتصبح عالم�ة ب�ارزة يف  األدب اإلنجليزي، 
حي�ّث ُكتب�ت املجل�دات م�ن النق�د والتحليل 
والجدل حول منزلتها وقيمتها األدبية، وحول 
نظرتها لإلنس�ان من خ�الل حجم عواطفه يف 
الحب والضغينة، وإنكار الذات واألنانية حتى 
قال عنها أحد النقاد: »العالم س�يكون أفضل 

لو أن هذه الرواية لم ُتكَتب«. 
وأمي�ل برونت�ي ه�ي إح�دى ثالث ش�قيقات 
مبدع�ات كتبن أجم�ل األعم�ال الروائية، وقد 
عش�ن يف س�هوب يوركاش�ري يف بيئ�ة ديني�ة 
متزمت�ة. لذا فق�د كتبت أمي�ي روايتها وهي 
يف الس�ابعة والعرشين باسم  مستعار )أليس 
بيل(، ألن النس�اء غري مس�موح لهن بالكتابة 
آنذاك، حتى قال أح�د النقاد عن كاتب الرواية 
املزع�وم: »إّن�ه ذو مواه�ب اس�تثنائية، لكنه 

وغٌد، وحيٌش ومكتئب«.
تب�دأ الرواي�ة بالحدي�ث عن ش�خص اس�مه 
لوكوود، وهو ساكن جديد استأجر بيتا ريفيا 
قريب�ا من ق�رص مرتفعات ويذرن�غ، وحينما 
كان يتس�كع ق�رب الق�رص هّب�ت عاصف�ة 
ثلجي�ة جعلت�ه يلجأ إىل ق�رص هيثكليف، ألنه 
ال يس�تطيع الع�ودة إىل بيت�ه، ورغ�م جالفة 
اس�تقبال هيثكلي�ف ل�ه، ولكن�ه واف�ق عىل 
مض�ض أن يمن�ح الضي�ف غرف�ة يف القرص 
ليقيض ليلة العاصفة. ويف الليل يس�مع صوتا 
نس�ائيا مفجوعا ويرى امرأة شابة تستحلفه 
أن يفت�ح الب�اب. وتتش�بث بيدي�ه عر زجاج 
النافذة وحينما يهرع فزعا، تحكي له خادمة 
البي�ت ني�ي بأن ه�ذه املراة ماهي إال  ش�بح 
كاثرين الت�ي ماتت قبل عرشي�ن عاما، وتبدأ 

ب�رد قصة القرص وأرساره ع�ىل هذا الرجل 
الغري�ب، وهك�ذا ف�إن الكاتبة تلج�أ إىل تنوع 
مس�توى الرد عىل لس�ان املربية نيي، وعىل 

لسان لوكوود نفسه. 
والقص�ة تبدأ من خالل س�يد قرص مرتفعات 
ويذررن�غ ايرنش�و وال�ذي س�افر إىل مدين�ة 
ليفربول، وقد وعد طفليه هنتي وكاثرين بأن 
يجل�ب لهما هديتني، ولكن�ه بدال من ذلك فقد 
جلب طفال غجريا، أسمر اللون وجده مترشدا 
يف أزقة ليفربول، مما أثار حفيظة هنتي الذي 
رفضه وتملكت�ه الغرية منه، بس�بب تعاطف 
األب م�ع الصغري، حي�ث رعاه ومنحه اس�م 
هيثكلي�ف، تيمن�ا بابنه البكر ال�ذي مات قبل 
س�نوات. وبعد ذلك يس�افر هنتي االبن الكبري 
للدراس�ة، ويف غيابه يموت األب، فيعود هنتي 
ليعتر نفسه س�يدا للبيت، ويعامل هيثكليف 
لي�س كأخ بالتبن�ي وإنما كخ�ادم، ويمارس 
مع�ه كل أن�واع اإلذالل والتعذي�ب الجس�دي 

والنفيس. 
البحث عن الحرية

أم�ا كاثرين فق�د ترعرع�ت م�ع هيثيكليف، 
ونش�أت بينهما أوارص من املحب�ة الطفولية، 
والتي تحولت بم�رور الوقت إىل حب حقيقي. 
وكاثري�ن  هيثيكل�ف  مغام�رات  إح�دى  ويف 

الصبيانية، يتس�لالن إىل قرص جريانهم السيد 
إدجار نيلت�ون، فتهاجمهما كالب الحراس�ة، 
وتبق�ى كاثري�ن يف ق�رص الج�ريان إلس�عاف 
جرحها، مما جعل ادجار الشاب الوسيم، وهو 
الوري�ث لقرص نيلتون ينج�ذب إليها، ويطلب 
يده�ا لل�زواج، فتصارح كاثري�ن املربية إيلني 
بمش�اعر االعجاب املتبادل بينها وبني إدجار. 
وحينم�ا اس�تفرت ع�ن حبه�ا األول قالت 
له�ا  كاثرين بأن »ال أحد يس�تطيع أن يتزوج 
هيثيكليف، إنه حي�وان وحيش«، ولم تعلم أّنه  
كان يس�رق الس�مع إىل كامل أقواله�ا. لذلك 
فقد غادر مرتفعات ويذرنغ إىل جهة مجهولة، 
وكادت كاثري�ن أن ُتج�ن وه�ي تبح�ث عنه. 
وحينما استغربت نيي من سلوكها املتناقض، 
رصخت كاثرين بلوع�ة »أنا ال أحب هيثكليف 
فحسب، وإنما هو أنا«. وهذا التعبري يرتقي إىل 
اإلتحاد الحقيقي، والذوبان يف ذات املحبوب.   

وبعد أْن يئست كاثرين من عودته، تزوجت من 
إدجار وانتقلت إىل قرصه. وبعد ثالث س�نوات 
يع�ود هيثكلي�ف بش�خصية الغن�ي املنترص، 
فقد كس�ب ثروة من س�فره، وقد وجد هنتي 
ال�ذي أنفق ثروته يف القمار والخمر، مما جعل 
هيثكليف يساوم هينديل ويشري منه القرص، 

ويحّول�ه إىل خادم، ثم أغوى ايزابيال ش�قيقة 
إدج�ار، وطل�ب منها ال�زواج، ال حب�ا بها، بل 
ليم�ارس لعبة االنتقام م�ن أخيها الذي تزوج 
حبيبته، وعاملها بقس�وة كم�ا ُيعامل العبيد، 
فبقي�ت تعان�ي من جحيمه وم�ن الخجل من 
موقفه�ا، ألن زواجه�ا كان ضد رغب�ة أخيها 

إدجار. 
أما كاثري�ن فكانت تعيش ع�ىل حافة الحياة 
بني حبها الجنون�ي لهيثكليف وبني واجباتها 
األخالقي�ة كزوج�ة إلدج�ار. لذلك فق�د كانت 
تعاني من جن�ون االنفصام بني الغريزة وبني 
الواج�ب، ومرض�ت وه�ي حامل، وق�د ماتت 
لحظة والدتها لطفلتها الصغرية التي س�ميت 
بكاثرين أيضا. أما هيثكليف فقد عاش معذبا 
بع�د موتها وتحول إىل مس�خ ب�رشي، يعيش 

عىل وهم كاثرين. 
 لقد كان يهمس كاملجنون:

»لق�د فق�د االنتقام لذته، أش�عر أن�ي أصارع 
أمواجا عاتية ولم يبق يل سوى مسافة قصرية 
حتى أصل إىل الش�اطئ... لقد بلغُت جنتي وال 

حاجة يل بجنة اآلخرين«. 
وهذا يفر سلوكه الفظ مع جميع من يلتقي 
بهم، ألن الخذالن يف حبه قد تحول إىل حقد عىل 

كل يشء. 
بعد غياب طوي�ل تذهب املربية نيي مع كاثي 
الت�ي أصب�ح عمرها عرشي�ن عام�ا، وما أن 
يراها هيثكليف حتى يحبس�ها ويجرها عىل 
الزواج م�ن ابنه، كي تعود أم�الك قرص أبيها 
ادجار لينتون إليه. وهكذا تنتهي الرواية التي 
تحدثت ع�ن ثالثة أجي�ال، عاش�ت وماتت يف 
هذه البيئة املعزولة وهم يواجهون أقدارهم. 

لق�د كتبت إمي�ي برونتي أعم�ق العواطف يف 
هذه الرواية اليتيمة، مع أنها ال تمتلك تجربة 
يف الحياة والحب، لكّن رؤيتها الثاقبة تس�للت 
إىل أعم�اق أبطالها، فوضعته�م تحت املجهر، 
وأظه�رت من خاللهم رصاع�ا حادا بني الحب 
والقس�وة والحق�د، وكأن ه�ذه العواطف قد 
تحولت إىل زوابع تقتلعهم، وتجعلهم ضائعني 
يف أف�الك مجهول�ة. كان هيثكلي�ف كالركان 
ال�ذي يرمي حم�م الرش. فكي�ف يمكن للحب 
والك�ره ، والوداع�ة والرشاس�ة أن يجتمع�ا 
معا يف ش�خص واح�د؟ وكأن�ه مجموعة من 
املجس�مات الحادة التي تتص�ارع يف ما بينها. 
فقد تحّم�ل كل أنواع العذاب من أجل كاثرين، 
ولكنه يف نفس الوقت كان مش�حونا بكراهية 

من سواها.  
تعقي�د  يف  عن�ه  تختل�ف  ف�ال  كاثري�ن  أم�ا 
ش�خصيتها، فهي تهيم به إىل حد الجنون، ويف 
نفس الوق�ت ترى بأنه ق�ذر وبدائي، وحينما 
تحتج املربية نيي عىل ترعها يف زواج إدجار، 
تف�ر كاثرين ذلك بش�كل غريب ت�رد عليها 

بقلب مفجوع:
الوحي�دة  الفرص�ة  بادج�ار ه�و  »زواج�ي   
للحصول عىل هيثكلي�ف بعيدا عن هينديل، ثم 

نصبح أحرارا«.
وحينما يعود بعد ثالث س�نني، تجده قد تبدل 
تمام�ا يف أناقته وثرائه وغموض�ه، ولكنها لم 
تك�رث للتغيري، وإنما ش�عرت أن روحها التي 
تشظت قد عادت إليها، ولكنها من زاوية أخرى 
تعيش مع شخص يف زواج ال عالقة له بالحب، 
لذلك تعرضت ألعنف رصاع تعيش�ه امرأة، بني 
غريزة الح�ب البدائ�ي وبني مؤسس�ة الزواج 
وقدس�يتها، لذل�ك فق�د ذوت كرع�م فقد ما 
يغدي نس�غه من املاء، وماتت يف لحظة الطلق 

وهي تتمخض إلنجاب طفلتها  كاثرين.  
أم�ا ش�خصية هن�ديل، فه�ي هش�ة حقودة، 
تقوده شهواته يف اإلدمان عىل الخمر والقمار 
إىل الحضي�ض، فيفقد املال والج�اه والزوجة 

واألوالد، ألنه ش�خصية تافهة لم تس�تطع أن 
تواجه مصريها بشجاعة. 

لق�د كتب�ت برونت�ي روايته�ا بلغة أق�رب إىل 
الشعر، باحثة عن الكمال املستحيل. 

منذ عرشينيات القرن املايض والسينما تتهافت 
عىل الت�زود من معني هذه الرواية. وأول فيلم 
تعرض للرواية ع�ام 1920 كان صامتا، وبعد 
عقدين تقريبا أي عام 1939 استطاع املخرج 
األمريكي ولي�م يلر أن يح�ول الرواية إىل فيلم 
حص�ل يف وقته�ا ع�ىل األوس�كار. ويف 1970 
كانت الس�ينما امللونة قد قدمت الرواية بثوب 
جديد من إخراج روبرت فبوس�ت، الذي تناول 
األج�زاء األوىل من الرواية والتي تبدأ من خالل 
مراس�م دفن كاثري�ن. وكان هيثكليف يراقب 
املش�هد بحزن. وحينما غادر املشيعون ذهب 
إىل جثمانها ليحتضنه وينام إىل جانبه إىل األبد. 
كما أك�د الفيلم عىل البيئة الصخرية املعزولة، 
وقد أهمل الفيلم الكثري من التفاصيل، وتناول 
شغف عاطفة الحب، وقد أظهر ادجار بمظهر 

الرجل الهزيل الشخصية. 
أم�ا الفيلم الذي تم إخراجه يف عام 1992 فقد 
جع�ل »مرتفعات ويذرنج« ذات بيئة قارس�ة 
ال�رد وثلجي�ة، وق�د تعاط�ف مع ش�خصية 
هيثكلي�ف أكثر من إدجار. وقد رس�م األجواء 
التقليدية للطبقات االرس�تقراطية، يف الرقص 
أن  أي  االكسس�وار.  وطبيع�ة  واملوس�يقى، 
املخرج اس�تطاع أن يقبض ع�ىل روح العرص 
ويكش�ف تناقضات�ه الصارخ�ة، ب�ني الثروة 
املتوارث�ة لبع�ض الب�رش، والت�ي تأتيه�م من 
خالل ملعقة ذهبية، ولكّن بعضهم ال يدركون 
قيمته�ا، ألنهم لم يدركوا متاعب الحياة، لذلك 
يت�م التفريط به�ا، كما هو ح�ال هنديل الذي 
كان س�يدا للمرتفعات، ولكن�ه أصبح ضحية 
لرغباته الرخيص�ة يف املقامرة والخمر فخر 
حيات�ه وأمالك�ه وانته�ى مرشدا. أم�ا أدجار 
الذي ورث ثروة عائلة نيلتون، فراه شخصية 
تقليدي�ة ال تمتل�ك العمق اإلنس�اني، فيعيش 
عىل ُفت�ات العواطف، فهو يح�ب كاثرين مع 
علمه بجنون حبها لهثيكليف، وقد بقي أسريا 
لش�خصيته الضعيف�ة الت�ي تتأرج�ح ما بني 

النبل والوضاعة.
لق�د كان�ت أميل برونت�ي تبحث ع�ن الحرية 
التي تجعل اإلنسان يتطهر من رجس أفعاله، 
وم�ا جنون الحب إال جزء م�ن هذا البحث عن 

الحرية، لذلك اكتسب عملها صفة الخلود.
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ثقافية

قصيدة

»مرتفعات ويذرنغ« رواية واحدة وأفالم كثرية

مبارك لبنان     

نهٌر بال ماٍء وثّمَة َزْوبعْة.
 تغتاُل من َظْهِر السفائن ارِٔشعْة.

وكواكٌب تدنو لتقذَف نوَرها. 
يف ذروِة الفوىض وترجَع ُمرعْة.

خلَف التالِل يمدُّ راٍع رأَسُه.
ياِه بقّبعْة. يُدُه تلّوُح للشِّ

حجٌر يدوُر بكفِّ )داوٍد( لُه.
وجٌه يحملُق يف جوانَب أربعْة.

تحَت الرِّماِل قالٔيٌد منقوشٌة.
 من ِسحِر بابَل بالثقوِب ُمرّصعْة.

َتْمتدُّ للرأينَي مثَل مسابٍح.
واذا َغفْوا تبدو سياطاً موجعْة.

املاُء َيرُْجُف كاتهاِم برئيٍة.
وكٔووُسُه بدِم الّسنابِل ُمرعْة.
والسندباُد عىل مشارف عودٍة.
َيرجو بالداً كْي يحّط االٔمتعة. 
بغداُد ما عادت له من وجهٍة 

فبوجهِه كُل الخناجِر مرشعْة.
صمٌت يلُف الطنَي يعرُص ماَءُه.
وجعاً يسيُل فتستفيُق القوقعْة.

َتْدنو بال خجٍل اليِه َفتنتيش. 
ويمدُّ من َوجٍل اليها  أذرعْه.

لُيزيَح عن ألِق الحقيقِة ُبرقعاً.
و ُيزيَل عن وجِه الحياِة االٔقنعْة… 

الشاعر ) مبارك لبنان(

امنار مردان

كلما تهجيُت السماَء بسنبلٍة 
أُتهم بقميِص يوسف

وحنَي أقترُص أيَّة بدعٍة 
تحتويني املِقالُة يف جهنم 

ما عاد يشٌء ُيقلُق املوَت غريي .
قال يل أحد الفقهاء 
زراعُة الشعِر حرام

وكتابُة الشعِر حرام 
 وإعت�الُء امل�رِح وأن�ت متنكٌر بزي 

رجِل ديٍن أعمى حرام 
وأن تغ�دو مث�ل طفٍل يبي�ُع طفولَتُه  

للشارِع  حراٌم أيضا 
وحنَي تسكُر الحانُة برمِتها 

حتًما ما تفعُلُه حالل 
هذا ما أقوله أنا 

بعد اآلن 
سأشري حصاًنا  وعربًة 

أضع الوق�َت عىل مس�افٍة مني لكي 
أطمنئ

أقوُد القطيَع إىل النهِر
يروَنُه ويعطشون 

وبهذا اكسُب الرهان .
ما ذكرتُه سلًفا 

مجرُد مشِط عاهرٍة
تناثروا أماَمُه

وال تقولوا شيًئا
فحجُتكم ضعيفٌة

وأنتهى األمر ..

))قالئد من 
سحِر بابل ((

ممنوع من العرض

 أميل برونيت إحدى ثالث شقيقات مبدعات كتنب أمجل األعمال الروائية

جودت هوشيار
يف خري�ف ع�ام 1965 كان قس�طنطني 
باوستوفس�كي يعيش يف جزي�رة كابري 
االيطالي�ة بن�اًء ع�ىل نصيح�ة االطب�اء 
اش�اعة  اس�ماعه  اىل  تناه�ى  عندم�ا   .
متداول�ة يف األوس�اط األدبي�ة االوروبي�ة 
مفاده�ا انه املرش�ح األوفر حظ�ا للفوز 
بجائ�زة نوبل يف اآلداب لذل�ك العام .حيث 
ت�م ترش�يحه للجائزة من قب�ل أكاديمية 
العل�وم البولندي�ة. لكن حكوم�ة االتحاد 
الس�وفييتي فعلت كل يشء ممكن إلقناع 
لجنة نوبل برفض ترش�يحه. وقد ُمنحت 
الجائ�زة يف ذلك العام ل�� »كاتب الحزب« 
م�ا  ورسع�ان   . ش�ولوخوف  ميخائي�ل 
ج�اء رئيس لجنة نوب�ل إىل كابري ، وقال 
لباوستوفس�كي: » لقد صوتن�ا أنا وامللك 

لصالحك ».

ويف عش�ية االعالن ع�ن الجائ�زة ، كانت 
الرجمات األيطالية والس�ويدية لروايات 
ف�ور  لالص�دار  باوستوفس�كي جاه�زة 
األعالن عن اسم الفائز بالجائزة . ويقول 
الس�كرتري األدبي  فالريي دروزبينس�كي 
لباوستوفس�كي ، انه اطلع شخصيا عىل 

تلك الكتب املعدة لالصدار .
ويف الوقت نفسه رست اشاعة يف موسكو، 
تؤكد ان الحكومة الس�وفيتية قد تعاقدت 
الس�ويدية ع�ىل  ال�رشكات  اح�دى  م�ع 
تصنيع عدة س�فن حديثة ، كما مارس�ت 
ضغطا دبلوماس�يا عىل الس�ويد من اجل 

منح الجائزة اىل مرشح الدولة السوفيتية 
ميخائيل شولوخوف . ال أدري مدى صحة 
هذه الشائعة ، وكنت يف قرارة نفيس غري 
مقتنع به�ا تماما . ولكن الباحث الرويس 
الكب�ري) بنديكي�ت س�ارانوف( أعاد رسد 
هذه الواقعة ) وليس الشائعة ( بحذافريها 
يف لقاء تلفزيون�ي جرى معه عام 2012. 
وس�ارانوف باحث جاد وموثوق ، يتعامل 
مع الوثائق التأريخية فقط يف تأليف كتبه 

القيمة عن العهد السوفيتي .
وج�اء يف »معجم األدب ال�رويس يف القرن 
العرشي�ن« ، للباحث األملان�ي فولفجانج 
كوس�اك ، املتخصص يف اآلداب الس�الفية 
:« ان منح الجائزة لباوستوفسكي يف عام 
1965 ق�د تعثر يف آخر لحظة ، حني بدأت 
الس�لطات الس�وفيتية يف تهديد الس�ويد 
بالعقوبات االقتصادية. فتم منح الجائزة 

لشولوخوف »

 عبد احلسني الشيخ علي 
لوح�ة ) حنان واحتض�ان ( للفن�ان التش�كيي العراقي ) 

صالح كريم الحلفي ( من مواليد البرصة 1947 املعقل .
قراءة موجزة يف لوحته حنان واحتضان 

البيئة لها دور جدا بارز يف غرس الشعور والذي يظهر تارة 
عىل شكل شعر او قصة او رسد أو تشكيل يخرج عىل شكل 
رس�م للحالة الزمكانية املنطلقة من الش�عور املتالقح مع 
الزم�ان واملكان واألحداث التي ترافقهم�ا والتي لها عالقة 
مب�ارشة مع اإلنس�ان وخصوصا امل�رأة العراقية الجنوبية 
التي تمتلك ش�عور بالحنان والحب والبس�اطة  لذلك جسد 
فنانن�ا يف لوحت�ه حنان واحتض�ان العالق�ة الحميمة بني 
الحبي�ب وحبيبت�ه آو أالم وابنته�ا  بش�كل ملف�ت أخرجه 
الفنان من خالل مش�اهداته ومعايش�ته وش�عوره  بتلك 

العالق�ة الحميم�ة يف أوج عظمته�ا ح�د االلتص�اق حيث 
أراد م�ن خ�الل تلك اللوح�ة أن يظهر لنا العم�ق التاريخي 
لهذا الش�عور ملا عانته امل�رأة العراقية من حرمان بس�بب 
الح�روب وفقده�ا لزوجه�ا او حبيبه�ا لذلك تج�د اللوحة 
تبني حالة من حاالت التعويض الش�عوري لديها من خالل 
التصاقهما ببعضهما او تمسك الحبيبني ببعضهما خشية 
امل�وت او الف�راق املفاج�ئ بس�بب الحروب واألم�راض او 
الهجرة وغريها من أس�باب االفراق ألق�ري , كذلك تجد 
من خالل اللوحة س�مو الش�عور وتأججه لدى الفنان حني 
هبطت مشاعره من خالل فرشاته لتخرج لنا لوحة غضة 
باملشاعر واألحاسيس والحزن بنفس الوقت تجسدت فيها  

املدرسة الحديثة الواقعية التي تمتاز بقوة التعبري .
اللوحة قياس » 70 يف 70  األلوان » اكرلك

مروان تقي 
قررت فاطمة عدم الخروج ألي س�بب كان من البيت ، بدأت تطلق أوامرها اىل االطفال 
بع�دم الخروج من غرفة نومهم ، هيأت لهم كل وس�ائل الراحة ، ب�دأت بتعقيم كل ما 
يق�ع تحت يديها ، تابعت بخ�وف كل التقارير الصحية املتعلقة بهذا الوباء الذي اجتاح  
العالم ، تنهض من الصباح لتهيئة الفطور ، ترشف عىل كل صغرية وكبرية ، تأمر االوالد 
بالغس�ل املس�تمر ، تقدم لهم الفواكه الخ�روات ، ترشف عىل الغرغ�رة باملاء وامللح 
، تجره�م عىل تن�اول البصل والثوم ، تض�ع املطهرات يف الحديق�ة وتجر زوجها عىل 
خلع مالبس�ه ، والتوجه فورا اىل الحمام ، بدأ لس�انها يلهج بالدعاء ، انتابتها نوبة من 
البكاء وه�ي تعتقد ان حياتها بدأت بالرحيل ، انقلب الليلة لديها اىل حاضنة للهواجس 
الس�ود واالفكار املرعبة ، كثرت اتصاالتها بأهله�ا وهي تودعهم واحدا واحدا ، اختفت 
البس�مة الت�ي كانت طاغية عىل أجواء حياتهم وحلت محله�ا موجة من الكآبة ، حول 
زوجه�ا أن يقنعه�ا بأن ما يح�دث أمر طبيعي ، وهو يش�مل كل البرشي�ة ، بذل جهدا 

الس�رجاع ما كانوا عليه س�ابقا من الفة وانس�جام ، زاد هوسها عندما طرق سمعها 
ب�أن أحد املصابني بالوباء من الحي الذي تس�كنه ، ب�دأت االطفال يتذمرون ، ما عادت 
االلعاب تمنح فعلها ، كثرت نوبات بكائهم ، وازدادت طلباتهم ، لم تعد تعتني بنفسها 
، انحرت ش�هية االكل بفعل الكآبة التي تهيمن عىل اجواء العائلة ، بدأت العالقة بني 
الزوجني بالتش�نج ، ه�و يحاول أن يك�ون التعامل مع املرض طبيعي�ا ، وهي تريد أن 
تقل�ب البي�ت اىل مناحة ، بدأ يغيب عن البيت ، وبدأت االع�ذار تكثر ، لم يجد أكثر راحة 
من مكوثه يف الدائرة التي يعمل فيها ، يدخل اليها صباحا ويخرج منها مساء ، يتناول 
طعام�ه فيه�ا ، وعندما عودته اىل البي�ت يتجه فورا اىل فراش�ه ، ويف احدى الصباحات 
نهض�ت فل�م تجد زوجها ، غ�ادر البيت بدون فط�ور ، عندما قررت ت�رك الخوف الذي 
ب�دأ بتحطي�م العالقات العائلية ، دخلت اىل الحم�ام ، تزينت بكل ما هو جميل ، اتصلت 
بزوجها ، واخرته برورة زيارة اهلها ، بدأ الفرح يتسلل اىل نفوس االطفال ، وأدركت 

أخريا أن ال مرر لكل هذا الخوف .

جائزة نوبل بني باوستوفسكي وشولوخوف

لوحة وفنان 

اخلوف يف زمن الكورونا
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م�ازاَل العال�م يعي�ش يف أزم�ة 
كورونا، وبالتايل فإن الجسم يف 
حاجة ماس�ة لتن�اول األطعمة 
الغذائي�ة  بالعن�ارص  الغني�ة 
لتقوي�ة املناع�ة، واالبتعاد عن 
الت�ي  املفي�دة  غ�ر  املنتج�ات 
تؤدي إىل تدهور الصحة وزيادة 

الوزن.
إلي�ك عدًدا م�ن األطعمة التي ال 
ُينص�ح بتناوله�ا يف ظ�ل أزمة 

فروس كورونا املس�تجد:
-الفواكه املجففة

م�ن  املجفف�ة  الفواك�ه  تع�ّد 
الوجبات الخفيفة التي يتناولها 
إىل  إضافته�ا  يت�م  أو  البع�ض 
إنه�ا  إال  أو غره�ا،  الش�وفان 
تحت�وي ع�ى كمية كب�رة من 
الس�كر والكربيتي�ت، وم�ن ثم 
ترفع مس�توى الس�كر يف الدم 
وتزيد حدة االلتهابات بالجسم، 
ما يجعل املناعة غر قادرة عى 

التصدي للعدوى واألمراض.
-الزب�ادي بالفواك�ه

يحتوي الزبادي عى الربوبيوتيك 
الذي يحس�ن عمل األمعاء، لكن 
الزب�ادي املعلب املحى بالس�كر 
 20 الجس�م  يمن�ح  والفواك�ه 

جراًما إضافًيا من الس�كريات، 
الت�ي تؤث�ر يف كف�اءة الجه�از 

املناعي.
-حليب الصويا

ال يع�د حليب الصويا من أفضل 
الخيارات املتاحة للحصول عى 
الغذائية  الكالس�يوم والعنارص 
كما يظن البعض، حيث يحتوي 
الكوب الواحد عى نس�بة عالية 
من السكريات، ما يرض بصحة 

الجسم.
-األيس كريم

ع�ى الرغم من االنتع�اش الذي 
عن�د  الش�خص  ب�ه  يحظ�ى 
تن�اول األيس كري�م، إال أن هذا 
املنتج يس�بب زيادة االلتهابات 
بالجس�م الحتوائ�ه ع�ى كمية 
كبرة من السكريات والدهون، 
ما ينت�ج عن�ه ضع�ف الجهاز 
املناع�ي، ويصبح الجس�م أكثر 

عرضة لألمراض.
 -رقائق البطاطس )الشيبس(

ال تحت�وي رقائ�ق البطاط�س 
املقلية عى األلي�اف ومضادات 
األكس�دة مثل تل�ك املوجودة يف 
البطاطس املسلوقة، بل تحتوي 
عى الصوديوم والدهون، وتقل 
نسبة العنارص الغذائية بها، ما 
يقلل قدرة الجسم عى التصدي 

لألوبئة والعدوى.

املقادير: 
2/1 كيلو ممبار

2 ملعقة كبرة خل
للحشو :

2 ملعقة كبرة زيت
3 بصل مفروم ناعم

2 فص ثوم مفروم ناعم
2 ملعقة كبرة صلصة طماطم 

)معجون(
مطح�ون  كم�ون  ملعق�ة   1

صغرة
مطحون�ة  كزب�رة  ملعق�ة   1

صغرة
قرف�ة  صغ�رة  ملعق�ة   2/1

مطحونة
2/1 ملعقة صغرة شطة ناعمة 

)اختياري(

ملح و فلفل
2/1 كوب بقدونس مفروم

خ�رضاء  كزب�رة  ك�وب   2/1

مفرومة
2/1 كوب شبت مفروم

2  كوب أرز مرصي مغسول
لسلق املمبار : 

2  كوب عصر طماطم
3  ورق غار )الورا(

2  قرنفل صحيح
2  حبهان )هيل( صحيح

4  معلق�ة كب�رة س�من وزيت 
للقى

طريق�ة التحض�ر  :
قط�ع  إىل  الف�وارغ  ُتقط�ع   –
متس�اوية بطول 15 س�نتيمرتًا 

تقريًبا.

– ُتقلب تحت امل�اء حتى ُيصبح 
الجزء الداخيل هو الخارجي.

و2  م�اء  يف  الف�وارغ  ُتنق�ع   –
ملعق�ة كبرة من املل�ح ملدة 10 

دقائق ثم ُتشطف.
– ُيكح�ت بالس�كني إىل الخارج 
من جمي�ع الجهات حتى تصبح 

نظيفة تماما .
– ُتنقع مرة أخ�ري يف ماء وخل 
مل�دة 10 دقائ�ق ث�م ُتنظف مرة 
أخرى بنفس الطريقة السابقة.

– ُتخلط مكونات الحشو يف وعاء 
عميق مع تتبيلها جيًدا وتقليبها 

حت�ى تتداخ�ل كل املكون�ات.

بالحش�و  الف�وارغ  ُتح�ى   –
وترب�ط بالخي�ط م�ن األطراف 
م�ع مراعاة ترك الجوانب فارغة 

وعدم ملؤها تماًما.
عص�ر  م�ع  م�اء  ُيوض�ع   –
ن�ار  ع�ى  وع�اء  يف  الطماط�م 
متوس�طة وُيتبل بامللح والفلفل 
وورق الغار والقرنفل والحبهان 

)الهيل(.
– ُي�رتك املاء حتى يبدأ يف الغليان 
وُتضاف الفوارغ املحش�ية حتى 
تب�دأ يف الغلي�ان مرة أخ�رى ثم 
ُتخف�ف الح�رارة و ُيرتك ملدة 45 

دقيقة حتى تمام النضج.

 تهدُف األم إىل تنش�ئة طفل س�وّي يصبح إنس�اناً صالح�اً، يتمتع بقوة 
الضمر ويس�تطيع تقويم نفس�ه ذاتياً، يختار بنفس�ه األفعال الجيدة، 
ويستطيع إدارة شؤون حياته بمهارة، لكن هناك بعض الصفات السيئة 
التي تحتاج إىل جهود مضاعفة من األم من أجل تصحيح مس�ار الطفل، 
التي قد تصيبها بخيبة أمل وإحباط، إذ إن التعامل مع الصفات الس�يئة 
ال يكون بالعقاب، وإنما باس�تخدام اس�رتاتيجية لإلصالح. ويف ما ييل 3 
أنماط صعبة من الصفات الس�يئة، واالس�رتاتيجيات الس�ليمة للتعامل 

معها إذا ظهرت عى طفلك.
- الطفل الذي ينىس

ه�ل تعانني من نس�يان طفلك املس�تمر؟ ينىس أداء واجباته املدرس�ية، 
صن�دوق غدائه، وحتى س�رتته قبل الخروج؟ إذا فك�رِت يف رد فعلك عند 
كل مرة ينىس فيها طفلك إحدى مس�ؤولياته أو أغراضه، س�وف تجدين 
أن�ِك ترسع�ني إىل تقديم املس�اعدة وإم�داده بما يحتاج، حت�ى إن تطلّب 
األمر التدخل وطلب عدم العقاب من املدرس�ة بس�بب واجباته الناقصة، 
لكن س�لوكك يزيد صفة النس�يان لدى طفلك، إذ إنه يعتمد عى تعويضك 

نسيانه.
وحل النس�يان املتكرر ربما يبدو صعباً وقاس�ياً لكن�ه يجدي نفعاً، وهو 
ترك الطفل يتحمل مس�ؤولية نسيانه، لن يمرض طفلك إذا بقي ساعات 
وهو جائع بس�بب نسيانه صندوق غدائه، ولن يفشل دراسياً إذا تعرض 
للعقاب بس�بب واجباته املدرس�ية الناقصة، فقط اتركيه يتحمل عواقب 
نس�يانه، وسوف يحرص عى تفقد أغراضه ومسؤولياته حتى ال يضطر 

لتحمل عواقب النسيان مرة أخرى.
- الطفل الذي يكرس القواعد

إذا كان طفلك يكرس القواعد التي تضعينها باس�تمرار، فأنِت بحاجة إىل 
حجب اليشء الذي يكرس القواعد بس�ببه، عى سبيل املثال، أنِت تحددين 
وقت�اً أللع�اب الفيديو، وهو يس�تمر يف اللعب بعد انته�اء الوقت املحدد، 
إذن عليِك إخفاء ألعاب الفيديو لفرتة حتى يعتذر ويقرر بنفس�ه االلتزام 
بالوقت املح�دد، هذه الطريقة تعلّم الطف�ل أن تكلفة كرس القواعد أكرب 

بكثر من املتعة املؤقتة التي يحصل عليها من كرسها.
- الطفل الكسول

ال أح�د يح�ب األعم�ال املنزلية أو املهم�ات التي تش�بهها، ولكن عى كل 
فرد تحّمل مس�ؤوليته وأداء نصيبه من املهم�ات، ولكن ماذا عن الطفل 
الكس�ول ال�ذي يتهرب م�ن املهمات؟ س�اعدي طفلك ع�رب وضع خطة 
مطبوع�ة للمهم�ات املطلوبة منه، يعرف الطفل ع�ن طريق هذه الخطة 
ما هو املطلوب منه، وعند تفويت إحدى املهمات سوف يتحمل بدالً منها 
مهمة أخرى، ويف حال عدم أدائه املهمات املطلوبة منه، فسوف يفقد أحد 

االمتيازات، مثل مقابلة أصدقائه أو استخدام التكنولوجيا.

ع�ى الرغم م�ن أن امل�رأة القوية من 
النساء التي يحبها الرجال إال أن هناك 
أنواع�اً من النس�اء يصع�ب التعامل 
معهن، وإليك 6 سمات لنساء قويات 
ال يمكن ملعظم الرجال التعامل معهن 
بس�وء كونه�ن يعرف�ن ما له�ن وما 

عليهن، وذلك:
-املرأة القوية التي تقدر الصدق يف كل 

عالقة
الص�دق رضوري للتواص�ل املمت�از، 
فهو ينقل االحتياجات بش�كل واضح 
ومبارش، ولكن لي�س هناك من ينكر 
أن البع�ض ق�د يج�د هذه الس�مات 
بصعوب�ة  تج�د  وس�وف  مخيف�ة، 
شخصاً يقول لها الحقيقة دائماً دون 

خجل.
الصع�ب  م�ن  يك�ون  أن  -يمك�ن 

إرضاءها
القوي�ة واثق�ة م�ن نفس�ها  امل�رأة 
وتعلم أنه ال ينبغي إس�اءة معاملتها، 
وق�د يك�ون م�ن الصع�ب إرضاءها 
فهي تعرف ببس�اطة م�ا تريده وما 
تس�تحقه وما يمكنها تحقيقه. ترى 

اآلخري�ن وت�درك  األفض�ل يف  أيض�اً 
إمكاناتها.

-لن تتحمل املعاملة السلبية
تمر عرب الحياة ب�ذكاء تتعلم برسعة 

وذكاؤه�ا  اإليجاب�ي،  التفك�ر  م�ع 
يجعلها أقل عرضة للسقوط يف الحيل 
السخيفة إذا شعرت أن نواياك ليست 

هي األكثر مالءمة.

-املرأة القوية تطالب باملساواة
امل�رأة القوي�ة تطال�ب باملس�اواة يف 
جميع جوانب حياته�ا، إنها لن تقبل 
بأي يشء أقل من ذلك. هم مستقلون 

ويريدون رشكاء مستقلني.
فهي تريد أن تك�ون يف عالقة ممتعة 
ومتبادل�ة م�ع رشي�ك؛ فإذا ش�عرت 
أنها تلعب جليس�ة أطفال لرجل بالغ 
يب�دو أنه غر قادر ع�ى أداء املهمات 
األساس�ية، أو إذا أصب�ح رشيكها يف 
حاج�ة ماس�ة للغاي�ة أو يحت�اج إىل 
مس�اعدتها املس�تمرة، فل�ن تك�ون 

مهتمة بااللتفاف حوله.
-إنهم بحاجة إىل وقت لوحدهن

املرأة القوية ال تخى احتمال أن تكون 
وحدها، إنه�ا تريد أن تقيض لحظات 
من اليوم لنفسها؛ ألنها تحرتم نفسها 
وتستمتع بقضاء بعض الوقت معها 
أيض�اً مث�ل تخصي�ص وق�ت يومي 
للتأم�ل أو االس�رتخاء وقضاء يوم يف 

عالج أو تدليل نفسها.
-املرأة القوية قد تطغى عى اآلخرين

تعرف هؤالء النس�اء أن أفضل رهان 
له�ن ه�و أن يكن منفتح�ات، تعرف 
امل�رأة القوية أنها يجب أن تكون كما 
هي  ب�ال خجل حتى ل�و اضطرت أن 

تطغى عى اآلخرين.
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املطبخ 

طريقة عمل املمبار قبل عيد األضحى

ُيعّد الفيتام�ني “C” من املُكّمالت 
الغذائّية املُفيدة للجس�م والسّيما 
يف مجال الوقاية من االنفلونزا أو 
العناية بالبرشة والشعر أو الوقاية 
من بعض أن�واع الرسطان، إال أن 
الجرع�ات الزائ�دة من�ه قد ترض 
بالجس�م، ووفق خرباء التغذية ال 
ُينص�ح بأكث�ر م�ن 90 ملغم من 
فيتامني “C” للرجل وأقل من ذلك 

للمرأة، كجرعة يومّية.
الزائ�دة م�ن فيتامني  الجرع�ات 
“C” ق�د تؤدي إىل بعض األعراض 
الجانبي�ة التي قد تع�ود بالرضر 

عى الجسم، وتشمل تلك األعراض 
ما ييل:

الغثيان واإلسهال: يف حالة تناول 
 ،”C“ جرعات زائدة م�ن فيتامني

خاصة إذا تم تناول تلك الجرعات 
عى معدة فارغة.

طفح جلدي: من األعراض الضارة 
لزي�ادة معدالت فيتام�ني “C” يف 
الجس�م هو ظهور طفح جلدي، 
يف صورة حساس�ية للجلد، وهي 
تظه�ر ع�ى األخ�ص يف األطفال 

الرضع.
اإلره�اق: من األع�راض التي تدل 
عى زيادة نس�بة فيتامني “C” يف 
باإلرهاق،  الش�عور  أيضاً  الجسم 
وال�ذي ق�د يتط�ور إىل ن�وع من 
الدوار والنعاس يف بعض األحيان.

يعان�ي الكثرون من مش�كلة تس�اقط الش�عر التي تؤث�ر يف مظهر 
اإلنسان وثقته بنفسه.

تق�ول املديرة الطبية يف Healthspan الدكتورة س�ارة بروير إن الرس 
يف إيقاف تساقط الشعر وإعادة تحفيز نموه من جديد يكمن يف اتباع 

نظام غذائي مناسب .
وتوض�ح الدكتورة بروير “عى س�بيل املثال، ال تحص�ل امرأة واحدة 
تقريباً من كل 4 نس�اء ع�ى ما يكفي من الحديد لتعويض خس�ائر 
الدورة الش�هرية، وال تحصل امرأة من ب�ني كل 10 عى ما يكفي من 
الي�ود، مم�ا قد يؤثر يف وظائف الغدة الدرقية ويؤدي ذلك إىل تس�اقط 
الش�عر”. وإذا كنت تالحظ أن ش�عرك رقيق، ت�ويص الدكتورة بروير 
بتناول املزيد من الليجنان، تش�مل مجموعة م�ن البوليفينول، وهي 
مركب�ات موج�ودة يف النباتات التي أظهرت قدرة عى عالج مش�اكل 

الهضم ومرض السكري وأمراض التنكس العصبي وفقدان الشعر.
وأضاف�ت بروي�ر أن هناك فائدة إضافية له�ذه املركبات، حيث تعمل 
ع�ى تثبيط األنزي�م 5 ألفا ريدكتاز ال�ذي يحول التستوس�ترون إىل 
ديهدروتستوس�رتون أو DHT وه�و هرمون يرض ببصيالت الش�عر 

ويؤدي إىل ترقق الشعر لدى النساء الكبرات يف السن.
وأفادت الدكتورة بروي�ر أن “الباحثني وجدوا أن تناول كميات كبرة 

من الليجنان يرتبط بانخفاض معدل تس�اقط الشعر وتجديد الشعر 
بشكل أفضل”.

ويمكن العثور عى الليجنان يف زيت بذور اليقطني وزيت بذور الكتان 
والبطاطا الحلوة.

وتشر دراس�ة س�ابقة إىل أن تناول مكمالت بذور اليقطني تزيد من 
احتم�ال نمو الش�عر بنس�بة %30، لك�ن هذه الدراس�ة أجريت عى 
الرج�ال فقط، وال يوجد أي دليل حتى اآلن عى أن هذه املكمالت تفيد 

يف عالج تساقط الشعر لدى النساء.

نصائح طبية

لطلة ابهى....

إحذر من جرعات الفيتامني “C” الزائدة!

إذا كنت تعاني من تساقط الشعر.. تناول هذه األطعمة

طبيبك يف بيتك

يش�ُر خرباء الصح�ة إىل أن س�عة الرئة تزداد 
تدريجيا وتصل ذروتها عند بلوغ الش�باب، ثم 
تنخف�ض تدريجيا ببطء مع تقدم العمر، لكن 
وسط جائحة كورونا املس�تجد املسبب ملرض 
“كوفي�د 19”، هن�اك حاج�ة ماس�ة إىل زيادة 

طاقة الرئة وجعلها تعمل يف أكفأ حاالتها.
ويؤثر التغرات الفيزيولوجية واملرضية يف قدرة 
الرئ�ة مثل التدخني أو تلوث الهواء أو التهابات 
الجهاز التنفيس املتكررة، لذلك يحتاج اإلنسان 

إىل طرق جديدة مختلفة إلعادة شباب الرئة .
يف اآلتي مجموعة من الطرق والحيل السحرية 
لزيادة س�عة وحركة ونشاط الرئة، وتقديمها 

أداء أفضل وس�ط جائحة “كوفيد 19”.
وجاءت تلك الحيل عى النحو اآلتي:

- ممارسة الرياضة:
ممارسة الرياضة مثل امليش الرسيع أو الجري 
أو الس�باحة أو ركوب الدراجات، تس�اعد عى 

تحسني قدرة الرئة.
ولك�ن ال يجب عى املرء أن ينغمس يف تدريبات 
ال�وزن املكثف�ة أو التماري�ن عالي�ة الكثاف�ة 

لتحسني قدرة الرئة.
- األدوية:

يجب عى أولئك الذين يعانون من الربو الناجم 
عن ممارس�ة الرياضة تناول األدوية املناسبة 
عى النحو املنصوص عليه، واإلحماء املناس�ب 

قبل ممارسة الرياضة.
- تدريبات التنفس:

تدرب ع�ى تقنيات التنف�س العميق، وخاصة 
أولئك الذين يعان�ون من انتفاخ الرئة والتهاب 
الش�عب الهوائية والربو - كما يجب عى أولئك 
الذين ليس لديهم مثل هذه املش�اكل أن يحذوا 

حذوهم.

تل�ك التقني�ة تس�مى التنف�س البطن�ي تعزز 
عملية االستنش�اق األعمق. ه�ذا يعزز عضلة 
الحجاب الحاجز التي تفصل أعضاء املعدة عن 

الرئتني.
- نظام غذائي:

يس�اعد اتباع نظام غذائي متوازن مع الكمية 
املناس�بة من الربوتينات ومضادات األكس�دة 
ع�ى تقوية عضالت الجه�از التنفيس ومناعة 

الرئة أيًضا.
- املياه:

ارشب كمي�ة كافية من املاء للبقاء رطًبا، وهو 
مه�م بنفس القدر بالنس�بة للرئت�ني كما هو 

الحال بالنسبة لبقية الجسم.
- التطعيمات:

يج�ب تطعي�م األش�خاص الذي�ن يعانون من 
الحساس�ية أو أي م�رض يف الرئ�ة لاللته�اب 
الرئ�وي واألنفلون�زا بانتظام كم�ا هو موىص 

به.
- الكمامة:

يؤثر التلوث الداخيل أو الخارجي أيًضا سلًبا يف 

سعة الرئة.
بالنس�بة للتل�وث الخارج�ي، ارت�دي قناًعا يف 
جمي�ع األوق�ات يف أثن�اء الخ�روج يف اله�واء 

الطلق.
- التخلص من الوزن الزائد:

يقل�ل ال�وزن الزائد أيًض�ا من ق�درة الرئة ألن 
دهون البطن ال تس�مح بتوس�يع الرئة بشكل 

صحيح.
األكل الصحي�ح، وممارس�ة الرياضة بش�كل 
جيد، وتجنب أي ش�كل من أشكال االستنشاق 
الس�امة هو الش�عار األس�ايس للحصول عى 

قدرة رئوية صحية.
املمنوع الرئيس:

إن أول يشء يجب تجنب�ه للحفاظ عى قدرة 
الرئة ه�و التدخني. ي�ؤدي التدخني النش�ط 
والس�لبي عى حد س�واء إىل انخفاض رسيع 
يف س�عة الرئ�ة، الت�ي ال رجع�ة فيه�ا بع�د 
نقطة معين�ة. تجن�ب أيًضا منتج�ات التبغ 
األخرى، مثل النرجيلة )الشيش�ة( والتدخني 

اإللكرتوني التي ترض أيًضا بسعة الرئة.

حيل سحرية جلعل رئتك تعمل بطاقتها القصوى وسط )كورونا( 

سلوكيات 

3 اسرتاتيجيات للتعامل مع 
الصفات الصعبة يف األطفال

احذر و امتنع من اخطاء شائعة....

مخسة أطعمة جيب جتنبها يف أثناء أزمة )كورونا(
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أبـــــــراج

تكس�ب الي�وم ود واح�رام زمالئ�ك يف العم�ل 
ويعرب بعض الرموز املهمة يف العمل عن إعجابهم 
الش�ديد بمهاراتك وقدرتك ع�ى العمل. كن حذرا وال 
تب�ذر أموالك. حاول أن تدخر من راتبك الش�هري جزءا 
تحس�با لح�دوث أي ظروف طارئ�ة. األي�ام املقبلة قد 

تحمل لك أخبارا ال تتوقعها.

عندما تشعر أنك وحيد اليوم وتفتقد للحب 
والرومانس�ية، تناول الشيكوالتة لتحسني 
مزاج�ك. ه�ذه فك�رة جي�دة، ولك�ن عليك أال 
تتج�اوز الكمية الت�ي أوصاك به�ا الطبيب لكي 
ال تؤثر يف صحتك. ربما ال تس�تطيع الس�يطرة عى 

نفسك.

تتعرض ملش�كلة مادية وتطلب من أحد أفراد 
أرستك املس�اعدة، ولكنه يرفض! ال تلومه عى 
رفضه ملس�اعدتك بل يج�ب أن تلوم نفس�ك عى 
األخط�اء التي ارتكبته�ا بحقه مما دافع�ه لالنتقام 

منك.

عى الرغم م�ن كل الجهود التي تبذلها، قد ال 
تك�ون قادرا ع�ى أن تجعل رشي�كك يهيم بك. 
ستضطر لرشح كالمك مرارا وتكرارا تجنبا لسوء 
التفاه�م، ح�اول أن تك�ون صبورا ألن م�ن تحبه لم 
يأخ�ذ ما يكفي من الوقت لفهم موقفه منك حتى اآلن، 

لكنه أصبح قريبا جدا من ذلك.

تس�مع اليوم أخبارا رائعة م�ن أحد األصدقاء 
أو الج�ران. تتعلق ه�ذه األخبار بوضعك املايل 
أو بفرص�ة عمل جديدة. تش�عر أن�ه من الواجب 
علي�ك الي�وم أن تجري بعض االتص�االت املهمة وأن 
تق�وم ببعض الخط�ط التي كنت تفكر فيه�ا البارحة. 

مستقبلك مرشق وواعد!

إذا كنت تخطط للقيام برحلة عرب الجو، فربما 
تردد اليوم يف االستمرار يف التجهيز لهذه الخطة. 
ربما يكون الس�بب يف هذا الردد والتش�تت تدهور 
أوضاع�ك املالي�ة. كن ح�ذرا ألن مخاوفك ق�د تجعلك 
تضي�ع العديد من الفرص التي لن تتكرر مرة أخرى. هذه 

الرحلة ستكون آمنة جدا أكثر مما تتوقع.

التحدي اليوم ه�و املوازنة بني األمور فحاول 
أن تك�ون أهال له�ذا التحدي. هناك مش�كلة 
ما س�تحدث اليوم ولكن ربم�ا ال تجد لها حال. ال 
تتذم�ر وانتظر حتى تش�عر أنك عى م�ا يرام ولديك 
قدرة ع�ى التفك�ر. ننصحك ب�أن تجل�س بمفردك يف 

مكان هادئ حتى تعيد ترتيب أولوياتك.

هناك يشء جديد يحدث مع أصدقائك وزمالئك 
يف العمل ويجب معالجته بش�كل مبكر. هناك 
م�ن ينتظر منك جوابا نهائيا بش�أن وعد قطعته 
ع�ى نفس�ك حاف�ظ عليه وح�اول أن يك�ون قرارك 
متوازن�ا. ممارس�ة الرياض�ة بش�كل دوري تقل�ل من 

العديد من األمراض الخطرة.

عاطفتك جياش�ة جدا الي�وم ولذلك قد يكون 
من الصعب جدا إخفاء مشاعرك عند التحدث 
م�ع اآلخرين. كن ح�ذرا عند التعام�ل مع بعض 
األش�خاص وفكر جيدا يف كالمك ألن كلماتك ستؤثر 

يف اآلخرين.

ال تعتق�د أن الجم�ال يوجد فقط يف األش�ياء 
القديمة أو العتيقة. يج�ب عليك أن تغر هذه 
الفك�رة أو هذا املفهوم الي�وم. ال داع للبحث عن 
أش�ياء غر موجودة يف الواقع، فهناك أكثر من يشء 
حولك اآلن يجعلك تش�عر بجم�ال الكون والطبيعة. كل 

شخص من حولك يحبك.

تأك�د أن�ك تتواص�ل مع عاملك بش�كل س�ليم 
وواضح. ح�اول أن توازن ب�ني عاملك الواقعي 
والخيايل. األش�ياء الت�ي تحاول الحص�ول عليها 
الي�وم ق�د تك�ون مس�تحيلة، ولكنها قد تس�بب لك 
التعب والش�عور باالكتئاب. كن واقعي�ا حتى تتخلص 

من أزماتك النفسية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربما تخصص اليوم جزءا من وقتك ملناقش�ة 
بع�ض املوضوع�ات الدينية م�ع األصدقاء أو 
للمشاركة يف بعض األنشطة الجماعية. من املهم 
جدا أن تش�ارك األصدق�اء يف أي يشء ألن�ك تريد أن 
تشعر باألمان والهدوء باإلضافة إىل احتياجك للدعم من 

كل فرد من منهم.

غزل عراقي
راح اكولن ماكو بعدك
راح اصيحن حيل أحبك
راح اروحن حتى لهلك
راح اكلهم راح أخطفك

راح ابيع البيت كله
وأكعد بخيمه علدربك
راح اكلك حتى اقنعك
حتى لو امك تحبك 
راح من امك امنعك

-----
عطشني بحالتك ارد اموت عليك 
واسَك�يني ابمرارك حتى واسكر 
يل تارس شليلك بالورد اشكال 
وبخدك ورد كل شوفه يتغ�ر 

أدوخ أمف�صالت اشفايف�ك ت�ف�صال 
من تغ�ضب شكل وبشكل من تغ�ر 

يل املع�ت�ق عيونك بالخمر بهداي 
بس ادير عينك عل الخلَك� تسكر 
اشوفنك امَك�بع ما افرزن هاي 
عباية املتنك لو شع�رك اطرش 

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1598 -  مرسحي�ة تاج�ر البندقي�ة لألدي�ب 
ويليام شكسبر تدخل السجل امللكي بأمر من 

امللكة إليزابيث.
1896 -  ص�دور الع�دد األول م�ن »صحيف�ة 
الشام« يف دمش�ق، وقد ظلت الصحيفة تصدر 

حتى عام 1908 عندما توقفت عن الصدور.
1906 -  تتوي�ج هاك�ون الس�ابع مل�ًكا عى 

النرويج.
1921 -  جمهوري�ة الري�ف يف املغ�رب ته�زم 

الجنود اإلسبان يف معركة أنوال.
1933 -  الطيار األمريكي وييل بوس�ت يهبط 
يف نيوي�ورك بعد أن طار وح�دة حول العالم يف 

سبعة أيام.
1944 -  اس�تقالل بولن�دا وإعالن الجمهورية 

فيها.
 1946 -  منظم�ة اإلرجون تقصف فندق امللك 
داود يف مدين�ة الق�دس مم�ا أدى إىل مقتل 91 

شخًصا وإصابة 46 آخرين.
1952 -  تش�كيل حكوم�ة جدي�دة يف م�ر 
برئاسة أحمد نجيب الهاليل، واستمرت بعملها 
ملده س�اعات فق�ط وذلك بس�بب قي�ام ثورة 
23 يولي�و يف تل�ك الليل�ة، وكان�ت بذلك أقر 

الحكومات عمرًا يف مر.
1987 - إط�الق الن�ار ع�ى رس�ام الكاركتر 

الفلسطيني ناجي العيل بوجهه يف لندن.
2003 -  الق�وات األمريكي�ة تهاج�م منزل يف 
املوصل كان يختبأ به عدي وقيص نجيل رئيس 

النظام السابق صدام حسني وتقتلهما.
2006 -  افتت�اح ملعب اإلمارات، امللعب الحايل 

لنادي أرسنال لكرة القدم.
2015 -  جامع�ة برمنغهام ُتعلن ُعثورها عى 
مخطوط�ٍة ُقرآنيَّ�ٍة ترجع إىل الع�ر النبوي، 
بعد أن كانت قد ُدمجت بالخطأ مع مخطوطٍة 

أُخرى طيلة سنوات.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رة، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبر وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

 ه�ْل تعلمني ان الجف�ن العلوي 
للع�ني يكش�ف بع�ض س�مات 
بحس�ب  كي�ف؟  ش�خصيتك. 
شكله. فقد يكون جفناً أحادياً، 
أي أنه ال يظهر إال حني تغمضني 
عيني�ك، أي بطبق�ة واح�دة، أو 
مزدوج�اً ظاه�راً  أي أنه يظهر 
للعي�ان م�ن دون الحاجة إىل أن 
مزدوج�اً  أو  عيني�ك،  تغم�ي 
لكن جانبي، أّي ظاهراً عند أحد 

جانبي عينك فقط.
من خ�الل هذا االختب�ار حددي 
ش�كل جفن�ك لتع�ريف املزيد عن 

سمات شخصيتك.
1 جفن أحادي غر ظاهر

ه�ل يأخ�ذ جفنك هذا الش�كل؟ 
إذاً، أنت امرأة عملية، ال تنفقني 
أج�ل  م�ن  وقت�ك  م�ن  الكث�ر 
التفك�ر يف األمور، ب�ل تمضني 
التطبيق والفع�ل والتنفيذ  نحو 
بش�كل فوري. كما أّنك تأخذين 
الفعال�ة  الرسيع�ة  الق�رارات 
األوق�ات وتحقق�ني  يف معظ�م 
النج�اح. إال أّنك قد تبدين بعض 
الالمباالة أحياناً، وال سيما حني 
تش�عرين بالتعب ج�راء تحملك 

الكثر من املسؤوليات وتنفيذك 
ع�دداً كب�راً م�ن املهم�ات. أما 
عى املس�توى العاطف�ي، فأنت 
تمتلكني الجاذبية التي تساعدك 
عى بناء عالقة ارتباط ُتش�عرك 
بالس�عادة واالرتي�اح. ولعّل ما 
اهتمام�ك  يزي�دك س�حراً ه�و 
إذاً،  وأناقت�ك.  الكبر بمظه�رك 
أنت امرأة الفتة لألنظار. فامي 

قدماً وثقي بذاتك.
 2جفن مزدوج ظاهر  

يش�ر ش�كل الجفن هذا إىل أّنك 
باملعن�ى  بالفض�ول،  تتس�مني 
إىل  دائم�اً  وتس�عني  اإليجاب�ي 

الخفية وإيجاد  األمور  اكتشاف 
الح�ّل لألحجيات واإلجابات عى 
الكثر م�ن تس�اؤالتك. كما أنك 
رسيع�ة البديه�ة وتتقن�ني فّن 
التواص�ل مع اآلخري�ن وتحبني 
التفاعل عى املستوى االجتماعي 
وترفضني العزل�ة والوحدة. لذا، 
فإن لديك الكثر من الصديقات. 
األش�خاص  معظ�م  أّن  كم�ا 
املحيط�ني بك يحب�ذون التحدث 
إليك والتعرّف إىل صفاتك وعليك 
أن تقومي باملثل يف املقابل طبعاً. 
وهذا األم�ر ينعكس عى حياتك 
العاطفي�ة الت�ي تب�دو غاية يف 

الحيوية واإلرشاق واملرح.
3 جفن جانبي مزدوج

إذا كان ه�ذا الوص�ف ينطب�ق 
عى ش�كل جفنك األع�ى، فهذا 
ي�دّل، بالدرج�ة األوىل ع�ى أّنك 
ام�رأة ع�ادة ما تتوخ�ى الحذر 
اآلخري�ن.  م�ع  عالقاته�ا  يف 
فأن�ت غالب�اً م�ا تحرصني عى 
أجوائه�م  إىل  جي�داً  التع�رّف 
قب�ل الدخ�ول إليه�ا وتفكرين 
ملي�اً بالنتائ�ج التي ق�د ترتب 
ع�ى ذل�ك وع�ى أّي عم�ل آخر 
ق�د تقومني ب�ه، عى مس�توى 
حيات�ك الخاص�ة واملهنية. كما 
أّن�ك تحقق�ني النجاح ع�ادة يف 
م�ا يتعل�ق بحّل املش�كالت. أما 
عى املس�توى العاطف�ي، فإنك 
ال تقدم�ني عى االرتباط قبل أن 
تكتش�في كل جوانب شخصية 
وطباع الش�خص املعني باألمر 
وتفضل�ني عدم اإلق�دام عى أّي 
خطة م�ن دون توق�ع نتائجها 
ق�در اإلم�كان. ويف مجال عملك 
يج�د زمالؤك أنك ش�خص مثر 
لالهتم�ام. فهل ه�ذا صحيح؟ 

أنظري إىل مرآتك.

مظفر عب�د املجيد النواب ش�اعر عراقي 
مع�ارص ومعارض س�يايس ب�ارز وناقد، 
الع�راق،  للمالحق�ة وس�جن يف  تع�رّض 
عاش بعدها يف ع�دة عواصم منها بروت 

ودمشق ومدن أوروبية اخرى.
ينتمي باصوله القديم�ة إىل عائلة النواب 
الت�ي ينته�ي نس�بها إىل االم�ام م�وىس 
الكاظ�م )ع(. وه�ي أرسة ثري�ة مهتم�ة 
بالف�ن واألدب ولكن والده تعرض إىل هزة 

مالية أفقدته ثروته.
خ�الل ترحال أحد اج�داده يف الهند أصبح 
حاكم�اً إلح�دى الوالي�ات فيه�ا.. ق�اوم 
اإلنكليز لدى احتالله�م للهند فنفي افراد 
العائل�ة، خ�ارج الهند فاخت�اروا العراق، 
ويف بغ�داد ولد عام 1934، اكمل دراس�ته 
الجامعي�ة يف كلي�ة اآلداب ببغ�داد. وبعد 
انهيار النظام امللكي يف العراق عام 1958 
تم تعيينه مفتش�اً فنياً ب�وزارة الربية يف 

بغداد.
يف عام 1963 اضط�ر ملغادرة العراق، بعد 
اشتداد التنافس بني القوميني والشيوعيني 
واملراقب�ة  املالحق�ة  إىل  تعرض�وا  الذي�ن 
الش�ديدة من قبل النظ�ام الحاكم، فكان 
هروبه إىل األهواز ع�ن طريق البرة، إال 
ان املخاب�رات اإليراني�ة يف تلك األيام ألقت 
القب�ض علي�ه وهو يف طريقه إىل روس�يا 
وس�لمته إىل األم�ن الس�يايس العراق�ي، 
فحكمت عليه املحكمة العس�كرية هناك 

باإلع�دام، إال ان املس�اعي الحمي�دة التي 
بذلها أهله وأقاربه أدت إىل تخفيف الحكم 
القضائ�ي إىل الس�جن املؤبد. ويف س�جنه 
الصحراوي واسمه نقرة السلمان القريب 
من الح�دود الس�عودية-العراقية، أمىض 
وراء القضبان مدة م�ن الزمن ثم نقل إىل 

سجن )الحلة( الواقع جنوب بغداد.
ه�رب م�ن الس�جن حي�ث حف�ر مظفر 
الن�واب مع مجموعة من الس�جناء نفقا 
للخ�روج م�ن الزنزان�ة ي�ؤدي إىل خارج 
أس�وار الس�جن، وبعد اله�روب املثر من 
السجن توارى عن األنظار يف بغداد، وظل 

مختفي�اً فيها ثم س�افر إىل جنوب العراق 
وس�كن )األهوار(، وعاش م�ع الفالحني 
والبس�طاء حوايل س�نة. ويف ع�ام 1969 
صدر بي�ان العفو ع�ن املعارضني فرجع 
إىل س�لك التعليم مرة ثانية فشغل منصب 
مدرس يف إحدى امل�دارس. ثم غادر بغداد 
إىل ب�روت يف البداي�ة، وبعده�ا أنتق�ل إىل 
دمشق، وظل يسافر بني العواصم العربية 
واألوروبي�ة، واس�تقر بِه املق�ام أخراً يف 

دمشق.
ع�ام  يف  الع�راق  إىل  الن�واب  ع�اد  ولق�د 

2011م.

اختبارات شخصية

شخصيات من التأريخ

شكل اجلفن يكشف مسات شخصيتك

مظفر النواب

أفقي
توض�ع  جبلي�ة  عش�بية  1نبت�ة 

لتزكية الشاي أو للعالج o قوام
2فض�ة س�ائلة o أرش�د o نصف 

فارغ
3طائر اسطوري يحيا بعد احراق 

o كثر جدا
4إمارة عربية

5ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا 
وجوا

6انخفاض درجة الحرارة o نصف 
راية o العزوة واملكانة العائلية

 o صباحك مثله o 7اح�د الوالدي�ن
يابسة

8نبات طيب يف الس�لطة o منطقة 
متنازع عليها يف جنوب مر

9قبول حسن
10مثل عربي قديم يقال يف توافق 

اثنني يف الشكل أو الشخصية

عمودي
يف  معلوم�ات  1وح�دة 
نب�ات   o الكمبيوت�ر 

صحراوي
 o 2ي�ؤوي ويعط�ي األمان

مسؤول o متشابهان
)جم�ع  عربي�ة  3عمل�ة 
ومعكوس�ة( o دم�ر وقلب 

رأسا عى عقب
4مؤنس o فول سوداني

ن�درة   o آدم  اوالد  5م�ن 
)معكوسة(

6من االطراف o استحسنه
7تدعو للخجل o وزراء امللك 

وحاشيته
8جهنم )معكوسة( o وبخ

9توقف o من يعطي الناس 
دينا مقابل فائدة

10مجموعة )كلمتان(
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

احلال “كوبي بيست”

يسأل�ك  صديقك، وكالكم�ا  يعيش هول الجائح�ة: كيف الحال؟ 
جواب�ك لن يكون أكث�ر من العب�ارة املألوفة املتداول�ة كثريا هذه 
األي�ام “الحم�د لله ماش�ية”.. وأنت؟ يجيبك هو بمث�ل ما أجبته 
أنت: “الحمد الله ماشية”.. غدا، والجائحة مازالت تصول وتجول 
حس�ب بيانات منظمة الصح�ة العاملية وخلية األزم�ة العراقية، 
تس�أل صديقك: كيف الح�ال؟ يأتيك الج�واب ف�ورا “الحمد الله 
ماش�ية”.. يسأل�ك من ب�اب رد املجاملة: وأن�ت؟ تجيبه بال تردد 
“الحمد الله ماش�ية”.. وبعدين؟، وال “أبل�ن” كما يقول إخوتنا 
املرصيون.. فالحال يف ظ�ل الجائحة أمس واليوم وغدا هو الحال 

نفسه. 
حج�ر جزئي وم�رات كيل، وأحيان�ا ال كيل وال جزئي، وغالبا نص 
كيل ونص جزئي بينما الح�ال واألحوال باتت واحدة أمس واليوم 
وغ�دا وبع�د غد، حتى إخرتاع العالج أو اللق�اح.. هذا يعني ان كل 

يشء سيبقى “كوبي بيست”.
سؤال عابر آخر اليحتاج اىل أكثر من “رد غطاه”، كأن يكون ماذا 
عن األح�وال األخرى.. عم�اذا تسأل مثال، ح�دد، لدينا الكثري من 

األحوال واألهوال، ومابينهما من وديان وجبال. 
وديان حوران الت�ي يتحصن فيها الدواع�ش، وجبال قنديل التي 
يتحص�ن فيها البكه بكه وتسمياتهم املستجدة طاملا أن كل يشء 
صار مستجدا مثل كوفيد 19، تقول لصديقك إنك فهمتني غلطا، 
رحت للسياسة.. سؤايل  عن األحوال الجوية.. هنا التملك سوى أن 
تضحك ملء شدقيك عىل شطارة صاحبك املفضوحة مثل فضائح 

الفساد املايل التي لم تكشف منها وال فضيحة.
ع�ن الحالل والح�رام تم كشف فضيحة واح�دة، وكانت بجالجل 
بحق، وهي فضيحة الطفل الذي رسق الكلينكس، فتمت معاقبته 
7 سن�وات سجن.  القانون قان�ون ال يفرق بن سارق الكلينكس 
وس�ارق الوطن وقوت الب�الد والعباد.. مع ذل�ك سأجيبك، تقول 
لصديق�ك: الحرارة  نصف درجة الغليان كما يقول املتنبئ الجوي 
-حفظه الل�ه ورعاه-.. طيب األح�وال الكهربائية؟ ال جواب منذ 
17عاما.. زين واملليارات أين ذهبت؟ أي مليارات تقصد؟ مليارات 
الكهرب�اء؟ ذهبت كغريه�ا من مليارات أخ�رى.. مليارات الرتبية 
وال م�دارس “ينطلع بيها”.. ومليارات التعليم العايل وال جامعات 
تدخل التصنيف العاملي ال�ذي تتباهى به األمم. هل تريد املزيد؟.. 
يسأل�ك صديق�ك، بع�د أن قال لك من  ب�اب التكرار غ�ري اململ يف 
ظ�ل الجائح�ة “الحم�د الله ماش�ية”.. تق�ول له، نع�م طاملا أن 
األحوال ليست ماش�ية حسب تصنيفك.. فهناك مليارات للزراعة 
ومبادراته�ا ومازالت األس�واق “تغص وتبل�ع” بالخوخ املرصي 
والاللنكي الباكستاني والخيار اإليراني والفجل السعودي والركي 
الرتكي والبص�ل األردني والثوم الرتك�ي والفلفل أخرض الكويتي 
والبطاطا السورية؟.. أين زراعتن�ا العراقية إذن.. تسأل صديقك 
يف وق�ت تعلن في�ه وزارة الزراع�ة إننا بلغنا اإلكتف�اء الذاتي من 
الحنطة ألول مرة منذ عق�ود؟.. جوابك القاطع لصديقك، بعد أن 

عليه  الدائمة “الحمدالله ماش�ية”، تك�رر  الالزمة 
أن ال زراعة حتى لو إخرضت كل 
أرض السواد عن بكرة أبيها؟.. 
ملاذا؟ تسأل نفسك وتجيب، 
ألن هن�اك إرادة بإستمرار 

اإلسترياد.
يصاب صديقك بالصدمة، 
فيهرب نحو الصناعة بعد 
أن وجد إننا بدأنا بصناعة 
وإحتم�ال  الكمام�ات 
الكف�وف ل�� “يصلخك” 
بس�ؤال: ش�لونك بع�د.. 
ش�لونهم..  الجه�ال 
بع�د ش�لونك.. سلم�يل 

“عاملاشفناهم”.  

ردت اإلعالمي�ة اللبنانية، ريا أبي 
راشد، عىل الكثري من األسئلة التي 
تطرح عليها عن سبب خسارتها 
لل�وزن الزائد. وكشف�ت ذلك من 
خالل فيديو نرشته عىل حسابها 
عىل تطبي�ق »تيك ت�وك« ثم عىل 
والفيديوه�ات  الص�ور  تطبي�ق 
»إنستغ�رام«. واش�ارت إىل أنه�ا 

قامت بخطوات عدة:
الخطوة األوىل: االمتناع عن تناول 
كل م�ا يحتوي عىل السكر املكرر 
والغلوت�ن، إضاف�ة إىل الحلي�ب 

البقري.

الخط�وة الثانية: رشب ما ال يقل 
عن ليرتين من املاء يومياً.

الخطوة الثالثة: تناول 3 وجبات 
أساسية ووجبتن خفيفتن عىل 
أن تحت�وي ه�ذه الوجب�ات عىل 
القلي�ل من الكربوهي�درات، عىل 

الدهون الصحية والربوتن.
ممارس�ة  الرابع�ة:  الخط�وة 
واح�دة  ساع�ة  مل�دة  الرياض�ة 
3 م�رات أسبوعي�اً م�ع متابع�ة 

تمارين ال�Hit يف املنزل.
اتبع�ت ه�ذا  أنه�ا  إىل  واش�ارت 
النظ�ام مل�دة 4 أش�هر، مضيفة 

ع�ىل  تح�رص  كان�ت  أنه�ا 
أطباقها بنفسها،  تحضري 

الحلوي�ات  وخصوص�اً 
السكر.  الخالي�ة م�ن 

باتت  أنه�ا  وتابع�ت 
اآلن تح�ب تناول كل 

أنواع الخضار.
املقطع  بهذا  ولفتت 
اهتم�ام ع�دد كب�ري 

حيث  املتابع�ن،  م�ن 
ش�اهده م�ا يزي�د عىل 

561 ألف�اً يف أق�ل من 12 
ساعة بعد النرش.

وس�ط الجهود املبذول�ة للتصدي 
املبك�ر  والتشخي�ص  لكورون�ا 
انتش�ار  م�ن  للح�د  والرسي�ع 
م�ن  باحث�ون  ابتك�ر  الع�دوى، 
جامعة ن�ورث إيسرتن األمريكية 
جه�ازاً جدي�داً ق�ادراً عىل كشف 
اله�واء  يف  املستج�د  الف�ريوس 
كم�ا  ث�واٍن.  خ�الل  واألسط�ح 
الجه�از م�ن مستشعر  يتك�ون 
غ�از كيميائ�ي قادر ع�ىل كشف 
الجزئيات الجرثومية والفريوسية 
العالق�ة يف اله�واء، بم�ا يف ذل�ك 
سارس كوف2-، املسبب لكوفيد-

19، بحسب الدراسة التي نرشها 
مصمم الجه�از وأستاذ الهندسة 
الكهربائي�ة وهندسة الحاسوب، 
نيان صن، يف موقع جامعة نورث 

إيسرتن بوالية ماستشوستش.
يش�ار إىل أن�ه م�ن املع�روف أن 
كشف PCR ع�ن الفريوس يعترب 
بطيئاً بسبب القيود اللوجيستية 
وبالنظ�ر إىل الوت�رية التي ينترش 

بها الفريوس، عىل عكس الجهاز 
الجدي�د ال�ذي بمق�دوره تغي�ري 
قواعد اللعبة من خالل قدرته عىل 
تحليل زفري املرىض بدقة وبشكل 
ف�وري، وف�ق صحيف�ة الص�ن. 
مستشعرات  الجه�از  ويستخدم 
كهروكيميائي�ة تتكون من مادة 
بنف�س  تجاوي�ف  به�ا  خاص�ة 
ش�كل وحج�م الربوتين�ات التي 
تغط�ي كورون�ا. إىل ذل�ك تلتقط 
الجسيمات  االستشع�ار  أجه�زة 
من الهواء، وعند تفاعل املادة مع 
بروتينات الف�ريوس، يتم إرسال 
إشارات كهربائية تشري إىل وجود 
أن  الف�ريوس. وأوضح�ت الصن 
الجه�از يتس�م بحساسية ودقة 
عاليتن يف الكشف عن الفريوس، 
 PCR فح�ص  تشب�ه  بطريق�ة 
املستخ�دم للكشف ع�ن سارس 
ك�وف2-، غري أن�ه أرسع بكثري، 
والحص�ول ع�ىل النتيجة يتم عن 

بعد وبشكل تلقائي.

ق�ام فيس بوك بإزالة واحدة م�ن  املجموعات »املضادة الرتداء األقنعة« 
ع�ىل منصت�ه النته�اك سياساته ض�د ن�رش املعلوم�ات الخاطئة حول 
ف�ريوس كورونا، حيث نرشت هذه املجموعة م�ا وصفتها بقولها »هنا 
لن�رش الحقيقة حول األقنعة!«، حيث قدمت ه�ذه املجموعة العديد من 
االدعاءات التي تم فضحها عىل نطاق واسع حول األقنعة التي تعيق تدفق 
األكسج�ن، ولها تأثري نفيس سلبي. وقال فيس بوك إن هذه تعد واحدة 
م�ن العرشات من هذه املجموعات الت�ي يمكن العثور عليها بسهولة يف 
البح�ث عن »unmasking« عىل فيس بوك، لكن هناك بعض املجموعات 
خاص�ة، مم�ا يعني أن ع�ىل مسئول املجموع�ة املوافقة ع�ىل األعضاء 
الج�دد قبل أن يتمكنوا من االنضمام. لكن املوضوع هو نفسه: تعارض 
املجموع�ات التدخ�ل يف مجال الصح�ة العامة بدعم م�ن خرباء طبين، 
وت�ويص املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها األش�خاص 
بارت�داء األقنعة يف جميع املناطق العامة ، مما يجب أن يحد من انتشار 
 The الفريوس. وقد جاء عمل فيس بوك بعد تحقيق حول املجموعة من
Verge، وق�ال املتحدث باسم فيس بوك دام�ي أويفيسو يف رسالة بريد 
إلكرتون�ي »لدينا سياس�ات واضحة ضد الرتوي�ج للمعلومات الخاطئة 
الض�ارة ح�ول COVID 19 وقمنا بإزال�ة هذه املجموع�ة بينما نراجع 
اآلخري�ن«. ووفًقا لقواعد فيس ب�وك، إذا كانت املجموعة تشارك أخباًرا 
كاذبة بش�كل متكرر، فستع�رض النظام األسايس محت�وى املجموعة 
بشكل أقل يف خالص�ات أخبار املستخدمن وتتوقف عن اقرتاح انضمام 
األش�خاص إىل املجموعة لتقليل نموها. وقد تضمنت صفحة مجموعة 
Unmasking America منش�ورات للص�ور من أعض�اء يرتدون أقنعة 
مزين�ة بشع�ار Make America Great Again أو إش�ارات أخ�رى إىل 
الرئي�س ترامب، عادة كوسيلة لالحتجاج عىل متطلبات القناع. وصفت 
منش�ورات أخرى تجارب التعامل مع املتاجر التي تتطلب أقنعة، وسأل 

العديد من امللصقات عن كيفية املطالبة »بإعفاء« من قواعد القناع.
وقد اتخذ فيس بوك عدة خطوات ملحاولة وقف تدفق املعلومات الخاطئة 
ع�ن فريوس كورونا عىل منصاته، مع نتائج متباينة، ووجد تقرير الذع 
يف أبريل من مجموعة آفاز لحقوق اإلنسان أن 100 قطعة من املعلومات 
الخاطئ�ة بشأن الفريوس عىل في�س بوك تم مشاركته�ا أكثر من 1.7 

مليون مرة وعرضت نحو 117 مليون مرة.

ابتكار جهاز يكشف فيروس 
»كورونا« في الهواء خالل ثواٍن

»ناسا« تطلق أغرب مسابقة.. شارك 
واربح 35 ألف دوالر

فيس بوك يحظر مجموعة معادية 
الرتداء الكمامات 
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أعلنت دائ�رة الفنون العام�ة يف وزارة الثقافة 
انطالق معرض فني الكرتوني للفنان التشكييل 

مؤيد االعظمي حمل عنوان »افكار حرة«.
وقال املدير العام للدائ�رة، عيل عويد العبادي: 
إن »دائرة الفنون العامة اطلقت ضمن بوابتها 
اإللكرتوني�ة من منص�ة موقعه�ا االلكرتوني 
معرضه�ا )السبعون( للفن�ان التشكييل مؤيد 
االعظم�ي، وال�ذي اقي�م تحت عن�وان )أفكار 
ح�رة(«. وأض�اف العب�ادي أن »املع�رض جاء 
ضمن سلسلة املعارض املستمرة التي تقيمها 
الدائ�رة لديمومة التواصل مع املشهد الثقايف«. 
موضحاً أن »املعرض احت�وى عىل )١٣( عمال 
فني�اً عربرّ فيه�ا الفنان عن افك�اره الحرة من 

مكنوناته الفنية واالبداعية«.

 قال�ت معلومات خاص�ة إن مسلسل »عروس 
بريوت« يف جزئه الثاني سيبدأ عرضه منتصف 
الخريف املقبل عىل شاشة أم بي يس، بعد تأخر 
استمر ألش�هر بسبب ف�ريوس كورونا وحجر 

املشاركن كلرّ يف بلده، لكن قبل أسبوعن أُعلن 
تجهيز طائرة مغادرة إىل اسطنبول لتقلرّ أبطال 
العم�ل م�ن لبن�ان، وك�ان الفتاً وج�ود املمثل 
اللبنان�ي القدي�ر رفيق ع�يل أحمد م�ع فريق 

العمل، بعد أن اعت�ذر املمثل فادي ابراهيم عن 
متابعته يف الجزء الثاني وقرر االنسحاب ليحل 
محله رفي�ق عيل أحم�د يف دور ُكتب خصيصاً 

لشخصية عيل أحمد وفق التفاصيل.
وكذلك انضمت املمثل�ة اللبنانية كارال بطرس 

إىل فريق العمل يف دور مستجد عىل املسلسل.
ويف املعلوم�ات أن الكات�ب واملمث�ل اللبنان�ي 
ط�ارق سويد أجرى بعض التغريات عىل الجزء 
الثان�ي م�ن املسلسل، وأنه وض�ع القصة عىل 
الطريق�ة اللبنانية بم�ا يتالءم م�ع املشهدية 
الرتكية للمسلسل، يف وقت لن يخرج عن إطاره 
الع�ام أو النسخة الرتكية نظراً اللتزام الرشكة 
املنتج�ة والجميع برضورة تطبي�ق ما جاء يف 
النسخ�ة الرتكي�ة الت�ي حملت اس�م »عروس 

اسطنبول«.
يف أي حال، ذكر أن التصوير سيستمر حتى ما 
قبل نهاية السنة الحالية، ولو أن العرض سيبدأ 
قبل ذلك يف انتظار الق�رار النهائي لإلعالن عن 

تاريخه وعودة املمثلن إىل بريوت.

محزة مصطفى

الفنان التشكيلي مؤيد األعظمي وأفكاره الحرة..
 في ثنايا معرض فني إلكتروني 

منتصف الخريف المقبل موعد عرض مسلسل 
»عروس بيروت« بجزئه الثاني 

ادعت الفنانة التونسية، أماني السوييس، أنها تعرضها للرضب 
من قبل متعهد الحفالت سفيان السيالة. 

ونرشت أماني فيديو عرب »انستجرام« تظهر فيه، وهي تستلقي 
ع�ىل رسير بأح�د املستشفي�ات، وتبك�ي بحرقة وتق�ول بأنها 
تعرضت للرضب واإلهانة من قبل متعهد الحفالت بعدما طالبته 

بحقها. 
وقالت أماني: »متعهد الحفالت سفيان سيالة قام برضبي ركالً 

بقدميه وعىل رأيس، كل ذلك ألنني طلبت مستحقاتي فقط«.
ونقل�ت وكالة أنباء تونس، عن سفيان سيال�ة قوله: »خالفا ملا 
ادعته لألس�ف الفنانة أمان�ي السوييس، وما يت�م ترويجه عىل 
ش�بكات التواصل االجتماعي من اعتداء مزعوم من قبيل، فإني 

أردت أن أوضح للجميع أن كالمها مجانب للحقيقة«.
وتاب�ع سيال�ة: »كل ما يف األم�ر أن املعنية عم�دت عىل محاولة 
استف�زازي وسبي وش�تمي بنع�وت وكالم بذئ ال يلي�ق بفنان، 
فقم�ت بطرده�ا م�ن مكتبي وك�ان ذلك أم�ام أنظ�ار جرياني 

بالعمارة«.
وخت�م: »الجميع يع�رف انه من غرياملمك�ن ان انزل إىل مستوى 

العنف مهما بلغ مستوى االستفزاز وثقتي كبرية يف القضاء«.

أماني السويسي تتعرض للضرب المبرح من متعهد حفالت

هيفاء وهبي تنتصر على محمد وزيري
ما زالت أزمة، هيفاء وهبي، 
محم�د  أعماله�ا،  ومدي�ر 
حت�ى  مشتعل�ة  وزي�ري، 
األزم�ة  أخ�ذت  حي�ث  اآلن، 

منحى جديد، ولك�ن هذه املرة 
فيل�م  ع�ن  أجره�ا  بخص�وص 

»أش�باح أوروبا«، والذي يشارك يف 
بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم 
أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، 
وه�و من إخراج محم�د عبدالرحمن 
الحماق�ي. وكان سهاد إمام محامي 
محمد وزي�ري، رصح يف وقت سابق 
أن أج�ر هيفاء عن الفيلم هو مليون 
جنيه مرصي، لكن ما علمته أوساط 
اعالمية أن�ه ويف أثن�اء الجلسة التي 
جمع�ت كل من هيف�اء ووزيري مع 
نقيب امله�ن التمثيلي�ة أرشف زكي، 
اعرتف وزي�ري أن أجر هيفاء املتفق 
علي�ه يف الفيلم ه�و 5 ونصف مليون 
جني�ه مرصي، وأن العقد الذي قدمه 
محاميه إىل الصحافة والذي ذكر فيه 
أن أج�ر هيفاء عن الفيلم هو مليون 

جنيه 
كان  اً فق�ط  عق�د

إضافياً، وبعد شهادة اثنان من فريق 
عمل الفيل�م، أن هيفاء حصلت أمام 
أعينه�م ع�ىل مليون�ي جني�ه، تبقى 
له�ا يف نهاي�ة األم�ر ثالث�ة ونص�ف 
مليون جنيه، وحصلت عليهم هيفاء 

بالفعل.
ويأت�ي ذلك يف إطار الرصاع الناش�ب 
بن هيف�اء ووزي�ري، وال�ذي وصل 
إىل ساح�ات املحاكم، واتهمت خالله 
الساب�ق،  أعماله�ا  مدي�ر  هيف�اء 
باالستي�الء ع�ىل م�ا يقرب م�ن 63 

مليون جنيه مرصي.

نرشت الفنانة، منة فض�ايل، عرب حسابها الشخيص بموقع 
التواصل االجتماعي انستجرام، صورة لوالدتها بعد خروجها 

من غرفة العمليات بعد خضوعها لعملية جراحية.
وعلقت منة فضايل، قائلة :”الحمد لله عىل سالمتك يا أجمل 

حاجة يف حياتي«.
وتستأنف منة فض�ايل تصوير مشاهدها يف فيلم ” زنزانة 7 

” الذي توقف بسبب انتشار فريوس كورونا.
وتجسد منة فضايل خالل أحداث الفيلم، ش�خصية راقصة، 
يف حن يجسد نضال الشافعى شخصية منصور الذى يدخل 
السج�ن يف إح�دى القضايا ويجس�د أحمد زاهر ش�خصية 
حربى، وهو ش�اب ع�ادي يتعرض ألزمة يدخ�ل عىل إثرها 
السج�ن ومع م�رور األح�داث، يلتقي املسجون�ان منصور 
وحرب�ي داخل “زنزانة ″7، خاص�ة أنهما مجرمان، ويشهد 

الفيلم أحداث رصاع بينهما عىل مدار النصف ساعة األوىل.

منة فضالي تحمد اهلل 
على سالمة والدتها 

بن�اء  يف  )ناس�ا(  وكال�ة  ترغ�ب 
مرح�اض أفضل ل�رواد الفضاء يف 
إىل  »أرتمي�س«  القادم�ة  رحلته�ا 
القمر، املقرر لها عام 2024، وتريد 

من الجمهور املساعدة.
»تح�دي  ع�ن  الوكال�ة  وأعلن�ت 
 ،»Lunar Loo املرحاض عىل القمر
وه�ي مسابق�ة ته�دف للحصول 
عىل اقرتاحات الجمهور من جميع 
أنحاء العالم بشأن تطوير الحمام، 
أل�ف   35 وتبل�غ قيم�ة جوائزه�ا 

دوالر. 
مشكلة املرحاض

وتوج�د مجموعة م�ن الصعوبات 
يستخ�دم  ش�خص  أي  تواج�ه 
املرح�اض يف الفض�اء مث�ل كيفية 
التق�اط املي�اه، وتحت�وي محط�ة 
الفض�اء الدولية ع�ىل مرحاض تم 
تركيب�ه يف التسعيني�ات؛ لك�ن من 
الصع�ب استخدام�ه اآلن، وأدى يف 
بع�ض األحيان إىل ف�وىض ورائحة 
كريه�ة. وسيتم تركي�ب مرحاض 
 Universal Waste« ه�و  جدي�د 
 Management System Syste
» ه�ذا الع�ام؛ لكن�ه مصمم فقط 
للجاذبية الصغرى للفضاء، وليس 
للقم�ر، وستحتاج وكال�ة ناسا إىل 

مرح�اض يمك�ن استخدام�ه عىل 
سطح القمر أيًضا.

املسابقة مفتوحة للجميع
وتدعو الوكال�ة الجمهور الراغبن 
يف املشارك�ة، ملعرفة كيفية التقاط 
مي�اه ال�رصف الصح�ي والروائح 
الصغ�رى  الجاذبي�ة  م�ن  كل  يف 
وع�ىل القم�ر، وتأم�ل الوكال�ة أن 
تشج�ع قيمُة الجائ�زة التي سيتم 
توزيعها ب�ن الفائزين، عىل تقديم 
أسالي�ب مختلف�ة بش�كل جذري 
ملشكلة ترصيف واحتواء الفضالت 

البرشية.
آخر ميعاد للتقدم

وأك�دت الوكال�ة أن ب�اب التقديم 
سيظل مفتوًحا حتى 17 أغسطس، 
يف  املشارك�ة  لألطف�ال  ويمك�ن 
اقرتاحاته�م  لتقدي�م  املسابق�ة، 
بش�أن الحم�ام القم�ري، وسيتم 
البالغ�ن  الفائزي�ن  ع�ن  اإلع�الن 
اإلع�الن  30 سبتم�رب، وسيت�م  يف 
ع�ن الفائزي�ن األصغر سنًّ�ا يف 20 

أكتوبر.
وسيتم تقييم املقرتحات من حيث 
الجودة، والجدوى، واحتمال تطوير  
التصمي�م يف غض�ون العام�ن إىل 

الثالثة أعوام القادمة، وابتكارها.

هـــامش

  

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

مشعان الجبوري

ــوزراء مصطفى  ــا  رئيس ال ــك اليت قام به ــا تل ــارة يف وقته زي
ــن علي محيد  ــهاد العميد الرك ــة بعد استش ــي للطارمي الكاظم
ــا وإعادة فصول  ــدت فتنة أراد البعض إثارته ــدان ألنها أمخ غي

متزيق البلد جمددًا
 العراق لكل ابنائه وعلى اجلميع احلفاظ عليه ألنه أمل اجلميع 

بدونه اجلميع سيضيع اتعضوا يرمحكم اهلل.

ملاذا جنحت مكونات بلدان كبلجيكا وسويسرا رغم انتمائهم لثالث 
او اربع قوميات ان تتعايش وتتعاون لسالمة وازدهار دوهلا؟

ــعوبنا اليت حشرتها صدف التاريخ يف    فيما مل تنجح مكونات ش
ــم ادراك اجلميع صعوبة  ــجام رغ بقعة واحدة  بالتعايش واالنس
ــر خرائط  ــوى العظمى تغي ــض الق ــبب رف ــب الطالق بس ترتي

املنطقة ؟

ريا أبي راشد تكشف عن 4 خطوات ساعدتها 
على خسارة الوزن


