الداخلية تطلق موقعاً إلكرتونياً رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي
إلصدار جوازات السفر
بغداد /الزوراء:
أصدر املكتب اإلعالمي لوزير الداخلية ،عثمان
الغانمي ،امس األربعاء ،بيانا ً أعلن فيه بدء الحجز
االلكرتوني للحصول عىل جواز السفر.وقال
املكتب ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« :نود
أن ننوه أن بإمكان املواطنني الراغبني بالحجز
اإللكرتوني للحصول عىل جواز السفر الدخول
عىل الرابط اآلتي http://iraqinationality.gov.
.»/iqوأضاف أن «هذه الخطوة من وزارة الداخلية
جاءت للحفاظ عىل سالمة املواطنني من جائحة».

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
اك�دت اللجنة املالية النيابية ان قانون
الخدم�ة املدنية االتحادي سيس�هم يف
الغ�اء الف�وارق الضخمة ب�ني رواتب
الدرجات العليا والدنيا ملوظفي الدولة
ويعيد تحديدها  ،وسط تأكيد االوساط
النيابي�ة بع�رض القان�ون يف ج�دول
اعم�ال الجلس�ات املقبل�ة رغم وجود
خالفات بني اللج�ان الرملانية ادت اىل
تأجيل التصويت انذاك .
وقال عضو اللجنة النائب حنني القدو
ل��” ال�زوراء “ ،ان “ قان�ون الخدمة
املدنية خضع اىل الدراس�ة واملناقش�ة
داخ�ل اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة قب�ل
تقديم�ه اىل رئاس�ة الرمل�ان من اجل
اقراره “ ،مبينا ان “ القانون يركز عىل
الوظيف�ة من جانب الضوابط االدارية
وتحديث الوظائف وتحديد املسؤوليات
والصالحي�ات يف جمي�ع الدرج�ات
الوظيفي�ة بدوائ�ر الدول�ة ،فضال عن
تحدي�د العقوب�ات والجزائي�ات فيما
يخ�ص الغي�اب او االس�اءة ل�الدب،
وكذل�ك االحالة عىل التقاعد “.واضاف
ان “ يف الوق�ت الحارض ال يوجد س�لم
جديد لرواتب املوظف�ني  ،ولكن هناك
توجه�ات لتحدي�د روات�ب موظف�ي
الدرجات العليا والدنيا يف دوائر الدولة
 ،وبالت�ايل اق�رار هذا القانون س�يعيد
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :قانون اخلدمة املدنية سيعيد حتديد رواتب املوظفني وفق درجات شاغليها

تحدي�د تل�ك الروات�ب وف�ق درج�ات
شاغليها بش�كل عمي يقيض عىل اية
فوارق مالية “  ،مبينا ان “ اللجنة املالية
النيابي�ة ألقت هذا املوضوع عىل عاتق
الحكومة ومجلس الوزراء لوضع سلم
جدي�د للرواتب ،ويف�رتض بالحكومة

اجراء دراس�ة ش�املة ملراجعة رواتب
املوظف�ني وتقلي�ل الف�وارق وتعدي�ل
بعض الرواتب بم�ا يتالءم مع الوضع
االقتصادي العام للبلد “.باملقابل اكدت
اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة ان قانون
الخدم�ة املدني�ة االتحادي س�يعرض

يف ج�دول اعم�ال الجلس�ات املقبلة ،
واشارت اىل وجود خالفات بني اللجان
الرملاني�ة وراء تأجي�ل التصويت عىل
القان�ون .وقال عض�و اللجنة النائب
حس�ني العقابي ل�” الزوراء “ مؤخرا
 ،ان�ه “ تم س�حب القانون واعرتضنا

بائعو الكتب يف العراق يتحدون الكورونا

ع�ىل عرض�ه للتصوي�ت النهائي  ،الن
القانون موجود منذ الدورة الس�ابقة
لدى اللجنة املالية النيابية وهو خارج
اختصاصها “ ،مش�ريا اىل ان “ اللجنة
القانوني�ة طلب�ت س�حب القان�ون
م�ن جمي�ع اللجان االخ�رى وحره
بعهدته�ا الع�ادة دراس�ته وتقديم�ه
للتصوي�ت النهائي الحق�ا “.واضاف
ان “ القان�ون يتعل�ق بتنظيم مراكز
قانوني�ة الدارة الهي�كل التنظيم�ي
للدول�ة العراقي�ة كما يوج�ز حقوق
وواجب�ات املوظ�ف  ،وه�ي مس�ائل
قانونية بحتة م�ن اختصاص اللجنة
القانوني�ة ال غريه�ا “  ،مبين�ا ان “
القانون ينظ�م عمل الوظائف العامة
وادارة القط�اع الحكوم�ي  ،بوج�ود
خ�رات ادارية عمره�ا اكثر من 100
عام  ،ابان تش�كيل الدول�ة العراقية ،
والبد من اعادة صقلها بما يتناس�ب
مع النظام الدستوري الجديد “.وقرر
مجل�س الن�واب تأجي�ل التصوي�ت
عىل م�رشوع قانون الخدم�ة املدنية
االتح�ادي ،اواخر ش�هر كانون االول
امل�ايض  ،لغ�رض انضاج�ه وعرضه
للتصوي�ت الحقا مرة اخ�رى  ،حيث
تواص�ل اللج�ان النيابي�ة املعني��ة
التحق�ق م�ن صياغ�ات القان�ون
لتمريره دون عقبات مستقبال .

الول مرة منذ  64عاما  ..الغاء حفل جوائز نوبل  2020بسبب كورونا
عدنان درجال يتنازل عن دعواه ضد رئيس احتاد الكرة السابق ونائبه
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الكاظمي خيتتم زيارته اىل طهران

واش�ار اىل ان رئيس مجلس الوزراء التقى
باملرش�د األعىل للثورة اإلس�المية يف إيران،
الس�يد ع�ي الخامنئ�ي .وتاب�ع :كما عقد
الوف�دان العراق�ي برئاس�ة رئيس مجلس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،واإليراني
برئاس�ة النائب األول لرئي�س الجمهورية
اإلس�المية اإليراني�ة ،إس�حاق جهانغريي
اجتماعا ً موس�عا ً تناول تفعي�ل اتفاقيات
التعاون بني البلدين ،وسبل تذليل العقبات،
وتجاوز اإلش�كاليات التي قد تعرتض سري
التعاون املش�رتك.وكذلك التق�ى الكاظمي
والوف�د املرافق له ،بحس�ب البيان ،برئيس
مجل�س الش�ورى اإليران�ي محم�د باق�ر
قاليباف ،حيث جرى بحث الجهود الثنائية
يف تج�اوز اآلث�ار الصحي�ة واالقتصادي�ة
لجائحة كورونا ،والتحديات التي ش�كلتها
ً
فض�ال عن
األزم�ة االقتصادي�ة الراهن�ة،
الجه�ود الثنائي�ة لتجاوزه�ا بم�ا يخ�دم
مصلحة الشعبني العراقي واإليراني.

الكعيب يدين االعتداء على املتظاهرين السلميني
وحيذر من عدم االستماع للمطالب املشروعة

بغداد /متابعة الزوراء:
أدان النائ�ب األول لرئيس مجلس النواب
حس�ن كري�م الكعب�ي ،االعت�داء ع�ىل
املتظاهرين الس�لميني م�ن املحارضين
عن�د إحدى بواب�ات املنطق�ة الخرضاء،
فيما حذر من عدم االستماع إىل املطالب
املرشوعة ألبناء ه�ذا البلد واالتجاه نحو
إجراءات القوة والقم�ع والعنف وتكرار
االعتداءات.وقال املكتب اإلعالمي للنائب
األول لرئي�س مجل�س الن�واب يف بيان :
إن “الكعب�ي أدان بق�وة االعتداءات التي
حصل�ت ض�د املحارضي�ن ،وأصح�اب
الش�هادات العلي�ا قب�ل ذل�ك ،وخريجي
العلوم السياسية والعقود واألجور بفرتة
وجيزة أخرى وعدد أخر من املتظاهرين
الس�لميني وه�م يمارس�ون حقه�م

الدستوري والقانوني عند إحدى بوابات
املنطقة الخ�رضاء” ،مطالبا “الحكومة
بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف بجدية
بش�أن تك�رار عملي�ة اس�تخدام العنف
املفرط ض�د املدنيني املطالبني بحقوقهم
املرشوعة ،وتش�خيص األف�راد املعتدين
ومحاسبتهم”.وع ّد الكعبي وفقا للبيان،
أن “اس�تهداف التظاه�رات الس�لمية
أم�ر غري مقب�ول مطلقا وت�رف يثري
املخاوف ،كونه يطل�ق رصاصة الرحمة
عىل أحقية التظاهر الذي كفله الدستور
إىل جمي�ع مكون�ات الش�عب” ،مج�ددا
تحذي�ره “م�ن مغب�ة ع�دم االس�تماع
إىل املطال�ب املرشوع�ة ألبن�اء ه�ذا البلد
واالتج�اه نحو إجراءات الق�وة و القمع
والعنف و تكرار االعتداءات”.

وزير الدفاع األمريكي :نستعد ملواجهة
حمتملة مع الصني يف مجيع أرجاء آسيا

واشنطن/بكني /متابعة الزوراء:
يف تريح يعكس مدى خطورة األوضاع
بني واش�نطن وبكني ،أعلن وزير الدفاع
األمريكي ،مارك إس�ر ،أن ب�الده تجهز
قواته�ا ع�ر آس�يا ملواجه�ة محتمل�ة
م�ع الص�ني ،فيم�ا رصحت الص�ني ،أن
“الواليات املتحدة أبلغتها فجأة بأن عليها
إغالق قنصليتها يف مدينة هيوستون” ،يف
خطوة أدانتها بكني بش�دة مهددة بالرد.
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بغداد /الزوراء:
اختت�م رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،والوفد املرافق له ،امس األربعاء،
زيارته الرس�مية اىل الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية.وذك�ر مكت�ب رئي�س ال�وزراء يف
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :ان رئيس
مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي،
والوف�د املرافق له ،اختتم زيارته الرس�مية
اىل الجمهوري�ة اإلس�المية اإليرانية والتي
استمرت ليومني.واضاف :ان الزيارة كانت
قد شهدت عقد مباحثات بني رئيس مجلس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،ورئي�س
الجمهوري�ة اإلس�المية اإليراني�ة ،حس�ن
روحاني ،أكد فيه�ا الجانبان عىل رغبتهما
يف تعزي�ز أوارص العالق�ات االقتصادي�ة
والثقافي�ة بني البلدين ،ويف مجال مكافحة
اإلره�اب والتع�اون الصح�ي يف مواجه�ة
جائحة كورونا ،فضالً عن التعاون املستمر
م�ن أجل دعم أم�ن املنطقة واس�تقرارها.

بغداد /متابعة الزوراء:
افاد مصدر أمني يف محافظة ذي قار ،امس االربعاء ،بأن هجوما جديدا استهدف
دعما ً لوجستيا ً لألمريكيني جنوبي العراق ،يف ثاني هجوم من نوعه خالل أقل من
أسبوعني.وقال املصدر  :إن «عبوتني ناسفتني استهدفتا رتال عراقيا يحمل دعما
لوجستيا للقوات االمريكية عىل طريق البطحاء ضمن محافظة ذي قار».وأضاف
املصدر :أن الهجوم لم يتسبب بخسائر برشية ،فقط عطل بسيط يف احدى العجالت
وتم اصالحها.وهذا ثاني هجوم  ،حيث أرضم مسلحون مجهولون يف  11تموز الجاري
النريان يف ثالث شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات األمريكية بني محافظتي
املثنى والديوانية ،جنوبي العراقّ .
وصوت الرملان العراقي يف ال� 5من يناير/كانون
الثاني املايض ،باألغلبية عىل إنهاء التواجد العسكري األجنبي عىل أرايض البالد.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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املالية النيابية لـ

هجوم جديد يستهدف دعماً لوجستياً
لألمريكيني يف ذي قار

ونقلت صحيفة “وول سرتيت جورنال”
عن وزير الدفاع األمريكي ،مارك إس�ر،
قول�ه ،يف كلمة وجهها ع�ر الفيديو من
البنتاغ�ون إىل املعه�د الدويل للدراس�ات
االسرتاتيجية ومقره لندن“ :إن الواليات
املتح�دة تقوم بتجهي�ز قواتها يف جميع
أرج�اء آس�يا وتعيد تمركزها اس�تعدادا
ملواجهة محتملة مع الصني”.

تفاصيل ص2

نائبان لـ
الزوراء /حسني فالح:
أك�د نائب�ان ان زي�ارة رئي�س ال�وزراء،
مصطفى الكاظمي ،االخرية اىل طهران،
ته�دف اىل تخفي�ف ح�دة الراع�ات
االقليمية ،ولتعزيز موقع العراق الريادي

الصحة تعلن موافقة جلنة السالمة الوطنية
على فرض حظر شامل يف عيد األضحى
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة موافقة لجنة
الصحة والسالمة الوطنية عىل طلبها
بفرض حظر تجوال شامل طيلة أيام
عيد األضحى ،يف حني أشارت إىل زيادة
كب�رية بع�دد املتعافني م�ن فايروس
كورون�ا يف بغ�داد واملحافظات.وقال
مدير عام الصح�ة العامة يف الوزارة،
ري�اض عبد األمري ،إن «وزارة الصحة
طالبت بفرض حظر التجوال الشامل
طيل�ة أي�ام عي�د األضح�ى املب�ارك،
وتم إق�راره م�ن قبل لجن�ة الصحة
والس�المة الوطني�ة بس�بب الكارثة

الكبرية التي حدثت بعد مرور أسبوع
من عيد الفطر السابق والتي أسهمت
بارتف�اع ع�دد اإلصابات».وأض�اف
عب�د األم�ري ،يف تري�ح صحفي :أن
«االٕصاب�ات تواص�ل االرتف�اع من�ذ
أس�ابيع ،لك�ن تقابلها زي�ادة كبرية
بع�دد املتعاف�ني وح�االت الش�فاء يف
بغ�داد واملحافظات ،وهذا ما يش�عر
مس� ٔوويل الوزارة باالطمئنان» ،مبينا ً
أن�ه «م�ن املمك�ن انخف�اض ع�دد
اإلصابات اذا اس�تمر التزام املواطنني
باالجراءات الوقائية».

تفاصيل ص2

البنك املركزي يعلن تأمني رواتب
املوظفني لشهر متوز

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي أن رواتب
املوظف�ني لش�هر تم�وز متوف�رة يف
حس�اب وزارة املالية املفت�وح لديه.
وق�ال مدير ع�ام دائرة املحاس�بة يف
البن�ك املركزي ،احس�ان اليارسي ،يف
تري�ح صحفي :إن البن�ك املركزي
خص�م ح�واالت بقيم�ة خمس�ة

ترليون�ات لتأم�ني روات�ب املوظفني
واملتقاعدي�ن لش�هر تموز».وتوق�ع
ش�مران ان ُتطل�ق الروات�ب قبل عيد
االضح�ى املباركُ .يذك�ر ان البن�ك
املرك�زي العراق�ي س�بق ان خص�م
ح�واالت تزي�د مبالغه�ا ع�ن أربع�ة
ترليون�ات دينار لتأمني رواتب ش�هر
حزيران املنرف.

 :زيارة رئيس الوزراء اىل طهران تهدف لتخفيف حدة الصراعات
اإلقليمية وتعزيز موقع العراق يف املنطقة
باملنطق�ة ،كما يس�عى العراق من خالل
هذه الزيارات اىل خلق التوازن يف عالقاته
الخارجية ،واالبتعاد عن سياسة املحاور،
والتي فيها فائدة كبرية له عىل املستويات
السياسية واالمنية واالقتصادية ،يف ظل

ازمة جائحة كورونا العاملية ،حس�ب ما
اكده النائبان عن كتلتي الفتح والتغيري.
وق�ال النائب ع�ن تحالف الفت�ح ،احمد
الكنان�ي ،يف حدي�ث ل�»ال�زوراء» :ان
العراق يسعى اىل اعادة موقعه الريادي يف

املنطقة من خالل مس�اهمته يف تخفيف
ح�دة التوت�رات والراع�ات ،كم�ا انه
يحاول ان يبني عالقات قوية ومتينة مع
دول الجوار ،رشط احرتام سيادته ،وعدم
التدخ�ل يف ش�ؤونه.واضاف :ان زي�ارة

رئيس الوزراء ،مصطف�ى الكاظمي ،اىل
طهران ،واللق�اء باملس�ؤولني االيرانيني
تعد خط�وة لتنمية العالقات بني البلدين
عىل املستويات كافة.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  2706إصابات جديدة و 92حالة وفاة

اصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع جمددا وجمموعها يالمس الـ  100الف إصابة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ةن امس
االربع�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لجائح�ة كورون�ا املس�تجد يف العراق ،
وفيم�ا اك�دت تس�جيل  2706اصاب�ة
جديدة و 92حالة وفاة وش�فاء 2197

حالة ،ح�ددت دائرتي صح�ة الرصافة
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات
حس�ب املناطق.وذكرت الوزارة يف بيان
تلقت «ال�زوراء» نس�خة من�ه :انه تم
فح�ص (  )18416نموذج�ا يف جمي�ع
املخترات املختصة يف العراق ليوم امس؛

وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كي للنماذج
املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل املرض
يف الع�راق ( .) 844218واضافت :انها
س�جلت (  )2197حالة شفاء يف العراق
موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة ،325
بغداد  /الكرخ  ،255مدينة الطب ،176

كورونا يواصل فرض سطوته على العامل
بأسره مصيبا أكثر من  15مليون إنسان
بغداد /متابعة الزوراء:
يواص�ل كورونا بس�ط س�يطرته ع�ىل العالم
بأرسه ،حيث تخطى عدد املصابني بالفريوس
حول العال�م  15,107,950مصابا ،تويف منهم
أكثر م�ن  619,817ش�خصاً ،فيم�ا بلغ عدد
املتعافني عامليا ً  9,128,357ش�خصاً.وعربيا،
تج�اوز عدد اإلصابات املعلن�ة ،أمس األربعاء،
 860,612إصاب�ة (باس�تثناء أرق�ام األرايض
الفلس�طينية املحتلة املعلنة من قبل س�لطات
االحت�الل اإلرسائي�ي)ُ ،
وس ِّ�جل م�ن بينه�ا
م�ا يزيد ع�ىل  15,371وف�اة ،فيم�ا بلغ عدد
املتعافني أكثر من  688,502متعافياً.وتحافظ
ً
عربي�ا يف ع�دد
الس�عودية ع�ىل املرتب�ة األوىل
املصابني ب� 255،825مصابا ً تويف منهم 2557
وتع�اىف  ،207,259تليه�ا قط�ر الت�ي أحصت
إصابة  107,430ش�خصاً ،ووفاة  160وتعايف

النج�ف االٔرشف  ،142الس�ليمانية 50
 ،أربي�ل  ،61ده�وك  ، 11كرب�الء ،108
كركوك  ، 87دياىل  ،118واسط ، 123
البرة  ،121ميس�ان  ،84بابل ، 186
الديواني�ة  ، 77ذي قار  ، 40االٔنبار 23
 ،نين�وى  ،28صالح الدي�ن  ،182الفتة

اىل ان االٔصاب�ات الجدي�دة  2706حالة،
وكم�ا يي :بغداد الرصاف�ة  ،387بغداد
الكرخ  ، 466مدينة الطب  ،112النجف
 ،أربي�ل ،98
 ،64الس�ليمانية 140
دهوك  ، 14كربالء ، 185

تفاصيل ص2

وزير خارجية إثيوبيا :النيل لنا ..وأصبح اآلن يف حبرية

 104,191ش�خصاً ،ثم م�ر 89,078إصابة
والتي تتص�در ع�دد الوفيات عربي�ا ً ب�4399
ً
فض�ال ع�ن تع�ايف  29,473ش�خصاً،
وف�اة،
وس�جلت اإلمارات  57,498مصابا ً تويف منهم
 341وتعاىف .49,964وأحصت الكويت 60,434
إصاب�ة و 412وفاة وتعايف  50,919ش�خصا.
وسجلت سلطنة ُعمان  71,547إصابة و349
وفاة وتعايف  47,922شخصاً .وأكدت البحرين
تس�جيل  37,316إصاب�ة و 129وف�اة وتعايف
 33,455ش�خصاً .وأعلن�ت الجزائر تس�جيل
 24,278إصاب�ة ،من بينها  1100وفاة وتعايف
 16,646ش�خصاً .وأح�ى املغ�رب 17,742
إصاب�ة و 280وفاة وتعايف  15,389ش�خصاً،
وسجل الس�ودان  10,992إصابة و 693وفاة
وتعايف  5707شخصاً.

تفاصيل ص2

آبي أمحد :سد النهضة تأخر  200سنة وسيعمل
بكامل طاقته خالل عامني
إثيوبيا /متابعة الزوراء:
اعلن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد ، ،إن س�د النهضة س�يعمل
بكام�ل طاقت�ه يف تولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة ،خ�الل عام�ني
عىل أق�ى تقدي�ر ،فيما أب�دى وزير خارجي�ة إثيوبي�ا ،غيدو
أندارجاشو ،سعادته بانتهاء املرحلة األوىل من ملء سد النهضة
قائال“ :النيل لنا”.وأش�ار آبي أحمد يف تريحات نقلتها وكالة
األنباء اإلثيوبية الرسمية ،إىل أن سد النهضة مرشوع تأخر نحو
 200ع�ام تقريبا.وتابع رئيس وزراء إثيوبي�ا ،بقوله“ :اإلنجاز
يوض�ح ق�درة اإلثيوبيني عىل تك�رار اإلنجاز يف امله�ام الوطنية
األخرى”.واس�تمر قائ�ال“ :األمر األكث�ر إثارة ه�و الثقة ،التي
كنا عليها أن نبني الس�د بأنفس�نا ،ونحقق�ه عندما كان هناك
الكثري من الش�كوك”.وقال“ :هذا السد هو الرمز واأليقونة لهذا
الجيل ،وس�د النهض�ة هو اس�تجابة مثالية والضوء الس�اطع

لإلثيوبيني عىل مدى س�نوات”.وأوضح أن السد سيكون بمثابة
“نقطة تحول” لإلثيوبيني للتألق مرة أخرى والقضاء عىل الفقر
والتخلف.وتاب�ع أحم�د ،قائال“ :كم�ا وعدت املرحل�ة األوىل من
ملء خزان الس�د دون إلحاق األذى باآلخري�ن ،حتى قبل املوعد
املستهدف بسبب األمطار الغزيرة”.ويف سياق متصل أبدى وزير
خارجي�ة إثيوبيا ،غيدو أندارجاش�و ،س�عادته بانتهاء املرحلة
األوىل من ملء س�د النهضة قائال“ :النيل لنا”.وقال أندارجاشو،
يف رسالة تهئنة عر “تويرت” باللغة األمهرية“ :تهانينا ..سابقا
كان النيل يتدفق ،واآلن أصبح يف بحرية ،ومنها ستحصل إثيوبيا
عىل تنميتها املنش�ودة يف الحقيق�ة ..الني�ل لنا”.وأثارت تهنئة
الوزير اإلثيوبي استفزاز املريني عىل “تويرت” ،ما دفع بعضهم
للتعليق عىل أندارجاش�و بنرش صور لجاهزية الجيش املري،
فيم�ا دعا آخرون إىل رحيل رئيس الوزراء اإلثيوبي آب�ي أحم�د.

الربملان التونسي يؤجل اجتماعا لسحب الثقة من الغنوشي

قيس سعيد :ال مكان ملن يريد التآمر على الدولة ولن نقبل أن تكون تونس “مرتعاً لإلرهابيني”

تونس /متابعة الزوراء:
أك�د الرئي�س التون�ي ،قيس س�عيد ،أنه
ال م�كان يف تون�س ملن يري�د الخروج عىل
الرشعي�ة ،مش�ددا ً عىل ع�دم قبول�ه بأن
تكون بالده “مرتعا ً لإلرهابيني” ،فيما أجل
مكت�ب مجلس النواب اجتماعه املخصص
للنظ�ر يف الئحة س�حب الثقة م�ن رئيس
الرملان الغنويش.ونرش الحس�اب الرسمي
لس�عيد ع�ىل موقع فيس�بوك ،تريحات

للرئي�س التون�ي جاء فيها“ :م�ن يتآمر
ع�ىل الدولة ليس له م�كان يف تونس ،ولن
أقبل أن تك�ون تونس مرتع�ا ً لإلرهابيني،
وال أن يك�ون فيه�ا عم�الء يتآم�رون مع
الخارج ويهيئ�ون الظ�روف للخروج عن
الرشعي�ة .م�ن يتآمر عىل الدول�ة ليس له
مكان يف تونس”.كما ثمّن س�عيد استعداد
الق�وات الخاص�ة بالجي�ش التون�ي
“الدائ�م” للدف�اع عن تون�س ،و”التصدي

بالقوة لكل من يفكر يف التعدي عىل الدولة
التونس�ية أو ع�ىل الرشعي�ة س�واء م�ن
الداخ�ل أو الخارج” .وج�دد ثقته الكاملة
يف الجيش التوني“ ،ويف استعداده لرد أي
عدوان”.وأك�د الرئي�س التون�ي “وجوب
العم�ل ع�ىل ضم�ان كرام�ة التونس�يني
وتحقي�ق مطالبهم املرشوع�ة” ،مضيفاً:
“تون�س أمان�ة بأيدين�ا يج�ب املحافظة
عليه�ا ،كما أن الش�عب التوني ومطالبه

أمان�ة س�نعمل عىل تحقيقها وس�نرد كل
عدوان مهم�ا كان مأتاه”.وتابع“ :الدولة
التونس�ية قائمة ومس�تمرة ،ولن نتوانى
عن تطبي�ق القانون ع�ىل كل من يخالفه
دون استثناء”.ويف سياق اخر ،أجّ ل مكتب
مجلس النواب التوني اجتماعه املخصص
للنظ�ر يف الئحة س�حب الثقة م�ن رئيس
الرملان ،زعيم حركة النهضة اإلس�المية،
راش�د الغنويش ،إىل اليوم الخميس.وقالت

إذاعة “موزاييك” ،إنه كان من املقرر عقد
االجتم�اع ،امس األربعاء ،ولكن تم تأجيله
اىل الي�وم الخميس ألس�باب غري معروفة.
وضمت القائمة العدد املطلوب املمثل لثلث
نواب الرملان ( 73نائبا) لدى مكتب رئاسة
الرمل�ان تمهيدا لتحديد جلس�ة عامة من
أجل التصويت عليها.ويتطلب سحب الثقة
م�ن الغنويش تصويت�ا باألغلبي�ة املطلقة
( 109أصوات) من أصل  218نائبا.
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بعد تسجيل  2706إصابات جديدة و 92حالة وفاة

اصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع جمددا وجمموعها يالمس الـ  100الف إصابة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئةن امس االربعاء،
املوقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا املستجد
يف العراق  ،وفيما اكدت تسجيل  2706اصابة
جديدة و 92حالة وفاة وشفاء  2197حالة،
حددت دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه تم فحص (  )18416نموذجا يف جميع
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس؛ وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تسجيل املرض يف العراق ( .) 844218
واضافت :انها سجلت (  )2197حالة شفاء
يف العراق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة
 ،325بغداد  /الكرخ  ،255مدينة الطب ،176
النجف االٔرشف  ،142السليمانية  ، 50أربيل
 ،61دهوك  ، 11كربالء  ،108كركوك  ، 87دياىل
 ،118واسط  ، 123البرصة  ،121ميسان ،84
بابل  ، 186الديوانية  ، 77ذي قار  ، 40االٔنبار
 ، 23نينوى  ،28صالح الدين  ،182الفتة اىل
ان االٔصابات الجديدة  2706حالة ،وكما ييل:
بغداد الرصافة  ،387بغداد الكرخ  ، 466مدينة
،
الطب  ،112النجف  ،64السليمانية 140
أربيل  ،98دهوك  ، 14كربالء  ، 185كركوك
 ، 136دياىل  ،59واسط  ، 255البرصة ،230
ميسان  ، 72بابل  ، 138الديوانية  ، 86ذي قار
 ،35االٔنبار  ،13املثنى  ،97نينوى  ، 39صالح

الدين . 80
وتابعت :ان الوفيات  92حالة وكما ييل  :بغداد
الرصافة  ،10بغداد الكرخ  ،8مدينة الطب ،3
،
النجف  ، 4السليمانية  ،9أربيل 4
كربالء  ،7كركوك  ،6دياىل  ، 1واسط  ، 4البرصة
 ،8ميسان  ،3بابل  ، 10الديوانية  ،1ذي قار 7
 ،االٔنبار  ، 1املثنى  ،1نينوى  ،3صالح الدين 2
 ،مبينة ان مجموع الشفاء ( 67147 :نسبة
الشفاء  ، )% 67.2اما مجموع االٔصابات :
 ،99865بينما الراقدين الكيل ، 28676 :يف حني
الراقدين يف العناية املركزة ،441 :ومجموع
الوفيات.4042 :
من جهتها ،أوضحت دائرة صحة الرصافة،
التوزيع الجغرايف لإلصابات الـ 387املسجلة
بفريوس كورونا ،فيما أشارت أن العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع إىل .15366
وقال مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني
الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن
«املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة سجلت
اليوم  387إصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 188 :حالة خالل حمالت الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية ،قطاع البلديات
الثاني  83حالة ،قطاع بغداد الجديدة  26حالة
 ،قطاع الشعب  14حالة  ،قطاع النهروان 9
حاالت  ،قطاع البلديات األول  6حاالت  ،قطاع
األعظمية  17حالة  ،قطاع االستقالل  8حاالت
 ،قطاع الرصافة  21حالة  ،قطاع املدائن 4

حاالت .
واشار اىل ان  199حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية ،مدينة الصدر  65حالة
ضمن محالت ,516 ,542 ,555 ,521 ,550
 ,556 ,572 ,559قطاع  ،40الكرخ حي الجهاد
حالتني محلة  ،895الكرخ حي اإلعالم حالتني
محلة  ،829البلديات  13حالة محلة ,728
 ،723 ,713الرئاسة حالة واحدة محلة ،765
الشعب  19حالة محلة ,319 ,357 ,352 ,319
البنوك ,حي اور ,سوق شالل  ,الديوان  ,حي
البساتني ،املشتل حالة واحدة  ،حي النرص

حالتني محلة  ،773شارع النضال حالة واحدة
محلة  ،103بوب الشام حالتني محلة ،363
حي الزهراء حالة واحدة محلة  ،757سبع
ابكار حالة واحدة محلة  ،340الكرخ الحرية
حالتني محلة  ،438 ,430شارع فلسطني 10
حاالت محلة  ,508 ,510 ,505 ,508الكرادة
حالتني محلة  ،903 ,909الكرخ الغزالية
حالتني محلة  ،665املدائن  6حاالت محلة حي
الوحدة ,الوردية  ,سعيدة ,الزراعي ،الزعفرانية
 18حالة محلة ,964 ,950 ,961 ,966 ,952
 ,955ام القرى ،االمني  9حاالت محلة ,732

الصحة تعلن رفع السعة السريرية لـ  5اآلف وترد على إغالق العيادات

 ،739 ,731 ,719الحسينية  8حاالت محلة
 ,221 ,222حي الزهور ,السكالت  ،الكفاح
حالة واحدة  ،الكرخ حي الخرضاء حالة واحدة
 ،الكرخ كرادة مريم حالة واحدة محلة ،860
حي القاهرة  5حاالت ،جرس دياىل  4حاالت
 ،مجمع الكيالني حالة واحدة  ،سبع قصور
حالة واحدة  ،محافظة بابل حالة واحدة الحلة
 ،االعظمية  7حاالت محلة ,321 ,334 ,336
 ،314التاجي حالة واحدة  ،بغداد الجديدة 9
حاالت محلة .741
وأضاف الساعدي وفقا للبيان ،أنه تم نقل
جميع الحاالت إىل الحجر الصحي لتلقي العالج
عىل وفق الربوتوكوالت املعتمدة ،مشريا إىل أن
العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع إىل 15366
تويف منهم  873لألسف فيما اكتسب الشفاء
 11520حالة شفاء ومتبقي قيد العالج .2973
وثمن الساعدي ،الجهود التي تبذل من قبل
مالكات صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس
كورونا مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني غري
مبالني بخطورة الفريوس.
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائي لها مع اعداد و عناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا
املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية
الساعة العارشة من ليلة الثالثاء واملعلن عنها
امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة

منه :ان االصابات كما ييل :أبو دشري  ،13أبو
غريب  ،13االسكان  ،1االعالم  ،4البياع ،20
التاجي  ،2الرتاث  ،1الحرية  ،53الخطيب ،5
الدورة  ،36الدولعي  ،10الرحمانية  ،12السيدية
 ،10الشالجية  ،3الرشطة الخامسة  ،2الرشطة
الرابعة  ،1الشعلة  ،39الصالحية  ،2الطارمية
 ،21الطوبجي  ،9العامرية  ،9العطيفية ،4
العالوي  ،1الغزالية  ،17القادسية  ،5الكاظمية
 ،17الكرخ  ،4اللطيفية  ،6املحمودية ،35
املشاهدة  ،2املعالف  ،2املكاسب  ،3املنصور
 ،5املواصالت  ،5الوشاش  ،1الريموك ،15
اليوسفية  ،2جكوك  ،4حي الجامعة  ،7حي
الجهاد  ،6حي الخرضاء  ،1حي العامل ،15
حي العدل  ،9سويب  ،2سبع البور  ،2كرادة
مريم  ،1معسكر العدالة  ،1ناحية الرشيد ،10
سكنة جانب الرصافة  ،23محافظة النجف ،1
محافطة بابل  ،2الفتة اىل ان الشفاء .255 :
واضافت :ان الوفيات :وفاة73/سنة/ذكر/
الحرية/محلة ، 422وفاة64/سنة/ذكر/
الكاظمية/محلة ، 440وفاة65/سنة/
ذكر/ابو غريب/العمارات السكنية/
محلة ، 616وفاة59/سنة/ذكر/الغزالية/
محلة ، 679وفاة70/سنة/ذكر/شارع
حيفا/محلة ، 218وفاة55/سنة/ذكر/
سيدية/محلة ، 827وفاة65/سنة/ذكر/
الشعلة/محلة  ، 454وفاة57/سنة/ذكر/
الحرية/محلة.418

العراق يسعى خللق التوازن يف عالقاته اخلارجية واالبتعاد عن سياسة احملاور

جلنة السالمة الوطنية توافق على فرض حظر شامل للتجوال يف العيد نائبان لـ  :زيارة الكاظمي اىل طهران تهدف لتخفيف
حدة الصراعات اإلقليمية وتعزيز موقع العراق يف املنطقة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة ،امس األربعاء ،موافقة
لجنة الصحة والسالمة الوطنية عىل فرض حظر
شامل للتجوال خالل أيام عيد األضحى املبارك.
وفيما أفصحت عن رفع السعة الرسيرية
لعالج املصابني بفريوس كورونا اىل ما يقرب
من  5000رسير ،اكدت تجهيز املستشفيات
باالدوية والربوتوكوالت العالجية.
وقال مدير عام الصحة العامة بالوزارة ،رياض
عبد االمري ،يف ترصيح صحفي :ان “وزارة
الصحة طالبت بفرض حظر التجوال الشامل
طيلة ايام عيد االضحى املبارك ،وتم اقراره من
قبل لجنة الصحة والسالمة الوطنية بسبب
الكارثة الكبرية التي حدثت بعد مرور اسبوع
من عيد الفطر السابق والتي اسهمت بارتفاع
عدد االصابات”.
واضاف ان “االٕصابات تواصل االرتفاع منذ
اسابيع ،لكن تقابلها زيادة كبرية بعدد املتعافني
وحاالت الشفاء يف بغداد واملحافظات ،وهذا ما
يشعر مس ٔوويل الوزارة باالطمئنان” ،مشريا اىل
انه “من املمكن انخفاض عدد االصابات اذا
استمر التزام املواطنني باالجراءات الوقائية”.
وشدد عبد االمري عىل ”وجوب تركيز كل مواطن
عىل حماية نفسه وارسته ألن الفايروس خطري
وال يمكن االستهانة به”.
من جانبه ،أفصح وزير الصحة والبيئة ،حسن

التميمي ،عن رفع السعة الرسيرية لعالج
املصابني بفريوس كورونا اىل ما يقرب من 5000
رسير ،وبينما اكد تجهيز املستشفيات باالدوية
والربوتوكوالت العالجية ،لفت اىل ان قرار غلق
العيادات جاء للحفاظ عىل سالمة املواطنني.
وقال التميمي ،يف ترصيح صحفي :ان «الوزارة
تبذل جهودا حثيثة لتوفري االدوية الخاصة
وضمن الربوتوكوالت العالجية املتبعة يف عالج
املصابني بفريوس كورونا» ،موضحا انها
ً
بروتوكوال عالج ًيا معتم ًدا يف جميع
«تستخدم
دول العالم ومقرا من منظمة الصحة العاملية
أسوة بدول العالم من قبل فريق من الخرباء
واملستشارين».
وأضاف أن «الوزارة لن تتأخر بإدخال أي عالج
جديد يخدم املرىض ،ويسهم بزيادة معدالت
الشفاء ،وكذلك توفري أجهزة التنفس الصناعي
وزيادة عدد الفحوصات املختربية ،وتجهيز
جميع املستشفيات بتلك األدوية» .مشريا ً اىل
أن وزارته «تمكنت من زيادة السعة الرسيرية
اىل ما يقرب من  5000رسير لعالج املصابني
بالفريوس عرب إنشاء مستشفيات جديدة
وأخرى رسيعة وواطئة الكلفة».
ولفت التميمي اىل ان «وزارة الصحة عملت
منذ شهرين عىل سياسة جديدة تتضمن
إبعاد املؤسسات الحكومية العامة املخصصة
لعالج املرىض من غري املصابني بفريوس

كورونا لغرض تقديم الخدمات لجميع املرىض
واستحداث اماكن جديدة يف مواقع مختلفة
شملت معرض بغداد الدويل ومستشفى العطاء
والقاعات الرياضية التابعة لوزارة الشباب،
واستحداث مستشفيات اضافية رسيعة االنجاز
وواطئة الكلفة يف جميع محافظات العراق
لعالج املصابني بالفريوس».
وبشأن قرار تمديد غلق العيادة الطبية الخاصة
واملجمعات الطبية ،اوضح التميمي ان «القرار
جاء التخاذ اإلجراءات املناسبة للحفاظ عىل
سالمة املواطنني» .مشريا اىل ان «اللجنة الوطنية
العليا للصحة والسالمة طالبت بالتنسيق
بني وزارة الصحة ونقابة األطباء بغية وضع
الضوابط واالليات املناسبة للحفاظ عىل صحة
املرىض ،ولتسهيل إعادة افتتاح العيادات يف
أقرب وقت ممكن للحد من تعرض املالكات
الطبية اىل االصابة بالفريوس ،وكذلك املراجعني،
وهو قرار يخضع حاليا للدراسة ما بني نقابة
االطباء ووزارة الصحة».
ّ
وبني التميمي :ان «الوزارة تراهن بالدرجة
األساس عىل وعي املواطن والتزامه بالتعليمات
واإلجراءات الوقائية للسيطرة عىل الوباء والعمل
عىل انحساره» ،الفتا إىل ان «الوزارة فتحت
عددا كبريا من املستشفيات واملراكز الصحية
ومختربات الفحص من خالل الدعم الذي توفره
الحكومة والجهات الساندة األخرى».

الزوراء /حسني فالح:
أكد نائبان ان زيارة رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،االخرية اىل طهران ،تهدف اىل
تخفيف حدة الرصاعات االقليمية ،ولتعزيز
موقع العراق الريادي باملنطقة ،كما يسعى
العراق من خالل هذه الزيارات اىل خلق
التوازن يف عالقاته الخارجية ،واالبتعاد
عن سياسة املحاور ،والتي فيها فائدة
كبرية له عىل املستويات السياسية واالمنية
واالقتصادية ،يف ظل ازمة جائحة كورونا
العاملية ،حسب ما اكده النائبان عن كتلتي
الفتح والتغيري.
وقال النائب عن تحالف الفتح ،احمد
الكناني ،يف حديث لـ»الزوراء» :ان العراق
يسعى اىل اعادة موقعه الريادي يف املنطقة
من خالل مساهمته يف تخفيف حدة
التوترات والرصاعات ،كما انه يحاول ان
يبني عالقات قوية ومتينة مع دول الجوار،
رشط احرتام سيادته ،وعدم التدخل يف
شؤونه.
واضاف :ان زيارة رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،اىل طهران ،واللقاء باملسؤولني
االيرانيني تعد خطوة لتنمية العالقات

بني البلدين عىل املستويات كافة .داعيا
اىل استثمار هذه الزيارات لخدمة البلد
بمختلف املجاالت.
واشار اىل :ان االستقبال الكبري الذي حظي
به الكاظمي خالل زيارته اىل ايران يدل عىل
ان العراق له رمزية خاصة لدى الكثري من
الدول ملا يتمتع به من مقومات عىل املستوى
الجغرايف والسيايس واالقتصادي.
وتابع :أن «العراق تربطه عالقات تاريخية
وجغرافية مع ايران ،لذلك البد أن يتعاون
الطرفان يف القضايا االقتصادية واألمنية
والصحية».
بدوره ،اكد النائب عن كتلة التغيري ،يوسف
محمد ،أن زيارة رئيس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،إىل الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ،مهمة يف تخفيف حدة الرصاعات
اإلقليمية والدولية.
وقال محمد ،يف حديث لـ»الزوراء» :إن
الكاظمي يسعى ،ومن خالل زياراته
ومباحثاته مع املسؤولني يف دول املنطقة،
اىل خلق التوازن يف العالقات الخارجية
للعراق ،واالبتعاد عن سياسة املحاور.
واضاف :ان العراق بإمكانه لعب دور كبري

يف تخفيف التوتر اإلقليمي عرب مد الجسور
بني األطراف املتنازعة عىل املستوى اإلقليمي
والدويل .الفتا إىل :إن جغرافية العراق ووضعه
الداخيل يتيح له أن يقوم بهذا الدور املهم،
واألهم من ذلك إبعاد الساحة الداخلية عن
التجاذبات اإلقليمية والرصاعات الدولية.
وشدد عىل رضورة :أن يبتعد العراق يف هذه
املرحلة عن سياسة املحاور ،من أجل بناء
عالقات طيبة مع جميع الدول.
يذكر ان رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
اجرى زيارة اىل العاصمة االيرانية طهران،
صباح الثالثاء املايض ،يف زيارة رسمية،
عىل رأس وفد حكومي رفيع ضم وزراء
الخارجية واملالية والنفط والكهرباء
والتخطيط والدفاع والصحة ،إضافة إىل
األمني العام ملجلس الوزراء ،ومستشار
األمن الوطني.
وكان من املقرر ان يجري الكاظمي زيارة
رسمية اىل اململكة العربية السعودية،
االثنني املايض ،إال انها قد تأجلت باالتفاق
بني الجانبني نتيجة دخول العاهل السعودي
اىل املستشفى ،فيما سيحدد موعد جديد
للزيارة.

قرار أمريكي يغضب بكني ..والصني تهدد بالرد

وزير الدفاع األمريكي :نستعد ملواجهة حمتملة مع الصني يف مجيع أرجاء آسيا
واشنطن/بكني /متابعة الزوراء:
يف ترصيح يعكس مدى خطورة األوضاع
بني واشنطن وبكني ،أعلن وزير الدفاع
األمريكي ،مارك إسرب ،أن بالده تجهز
قواتها عرب آسيا ملواجهة محتملة
مع الصني ،فيما رصحت الصني،
أن «الواليات املتحدة أبلغتها فجأة
بأن عليها إغالق قنصليتها يف مدينة
هيوستون» ،يف خطوة أدانتها بكني
بشدة مهددة بالرد.
ونقلت صحيفة «وول سرتيت جورنال»
عن وزير الدفاع األمريكي ،مارك إسرب،
قوله ،يف كلمة وجهها عرب الفيديو من
البنتاغون إىل املعهد الدويل للدراسات
االسرتاتيجية ومقره لندن« :إن الواليات
املتحدة تقوم بتجهيز قواتها يف جميع

أرجاء آسيا وتعيد تمركزها استعدادا
ملواجهة محتملة مع الصني».
الصحيفة قدمت ترصيحات وزير الدفاع
األمريكي ،مشرية إىل أنها «تلخص املكون
العسكري ملوقف إدارة ترامب املتشدد
تجاه بكني» ،الفتة إىل أن إسرب شدد عىل
أن بالده «ستواصل إرسال سفن حربية
إىل املنطقة ملواجهة سياسات الصني
التوسعية ،وبيع األسلحة إىل تايوان،
التي تطالب بكني بالسيادة عليها».
وكان وزير الدفاع األمريكي قد أكد ،خالل
خالل مؤتمر صحفي عرب اإلنرتنت ،أن
الواليات املتحدة «ستستمر يف التواجد يف
بحر الصني الجنوبي ،وإرسال حامالت
طائرات إىل هناك إلجراء تدريبات ،وال
يمكن ألحد أن يوقف ذلك».

وشدد إسرب عىل «قضية» حرية املالحة
يف مياه املنطقة ،مشريا إىل أن بالده تريد
«مواجهة السلوك القهري للصينيني يف
بحر الصني الجنوبي .وهذا مستمر منذ
سنوات عديدة  ...نريد تأمني مالحة
حرة هناك .تعلمون أن  %80من التجارة
العاملية تمر عرب منطقة املحيط الهادئ
والهندي ،وخاصة عرب بحر الصني
الجنوبي ،ولذلك نحن نريد التأكد من أن
هناك مالحة حرة ومفتوحة ومؤمنة،
وإال ستتأثر بشدة التجارة الدولية».
ودعا وزير الدفاع األمريكي أيضا إىل
رضورة أن يدافع رشكاء بالده يف جنوب
آسيا عن مياههم اإلقليمية ،وأن تحرتم
الصني سيادة دول املنطقة.
وتحدى إسرب الصني ،مشريا إىل أنه

«بالنسبة لحامالت الطائرات األمريكية،
فقد جرى إرسالها إىل بحر الصني
الجنوبي منذ الحرب العاملية الثانية،

وسنستمر يف التواجد ولن يوقفنا أحد ...
سنستمر يف إجراء التدريبات هناك».
ويف سياق اخر ،رصحت الصني ،امس
األربعاء ،أن «الواليات املتحدة أبلغتها
فجأة بأن عليها إغالق قنصليتها يف
مدينة هيوستون» ،يف خطوة أدانتها
بكني بشدة مهددة بالرد.
وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية
الصينية ،يف إفادة صحفية ،إن
«واشنطن أبلغت بالده بأن عليها إغالق
القنصلية».
وأضاف :أن بالده «تدعو الواليات املتحدة
املتحدة العدول الفوري عن قرار إغالق
القنصلية العامة يف هيوستن» ،قائال:
«هذا االستفزاز السيايس ،الذي تمارسه
الواليات املتحدة من جانب واحد ،ينتهك

بشكل خطري القانون الدويل ،واملعايري
األساسية للعالقات الدولية واالتفاق
القنصيل الثنائي بني البلدين».
وأوضح «تدعو الصني الواليات املتحدة
إىل العدول عن هذا القرار الخاطئ عىل
الفور .العمل مستمر بشكل طبيعي يف
القنصلية ،وذلك بعد تقارير وردت يف
وسائل إعالم محلية يف هيوستون مساء
الثالثاء بأنه يجري إحراق وثائق يف فناء
القنصلية».
وكان وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي،
أعلن األسبوع املايض ،خالل محادثة
هاتفية مع وزير الخارجية الرويس
سريغي الفروف ،أن «الواليات املتحدة
فقدت عقلها ،وأي أخالق وثقة».
ووفقا له« :أمريكا ال تتحمل مسؤولياتها

تجاه اآلخرين وتستخدم الوباء لتشويه
سمعة البلدان األخرى ،و»إلقاء اللوم
عىل اآلخرين» .وأشار وانغ يي ،أن
الواليات املتحدة ليس لها أي حدود وال
يشء يوقفها.
من جهته ،أعلن وزير الدفاع األمريكي،
مارك إسرب ،أمله يف زيارة الصني بنهاية
العام الجاري من أجل تعزيز العالقات
الثنائية بني البلدين.
وقال إسرب ،يف ندوة للمعهد الدويل
للدراسات االسرتاتيجية« :تحدثت بشكل
شخيص مع نظريي بجمهورية الصني
الشعبية يف عدة مناسبات ،وأتمنى
أن أزور الصني قبل نهاية هذا العام».
مشريا إىل أنها ستكون املرة األوىل له
وهو يشغل منصب وزير الدفاع.

كورونا يواصل فرض سطوته على العامل بأسره مصيبا أكثر من  15مليون إنسان
بغداد /متابعة الزوراء:
يواصل كورونا بسط سيطرته عىل العالم بأرسه،
حيث تخطى عدد املصابني بالفريوس حول العالم
 15,107,950مصابا ،تويف منهم أكثر من 619,817
شخصاً ،فيما بلغ عدد املتعافني عامليا ً 9,128,357
شخصا ً.
وعربيا ،تجاوز عدد اإلصابات املعلنة ،أمس
األربعاء 860,612 ،إصابة (باستثناء أرقام األرايض
الفلسطينية املحتلة املعلنة من قبل سلطات االحتالل
اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجل من بينها ما يزيد عىل 15,371
وفاة ،فيما بلغ عدد املتعافني أكثر من 688,502
متعافيا ً.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربيا ً يف عدد
املصابني بـ 255،825مصابا ً تويف منهم 2557
وتعاىف  ،207,259تليها قطر التي أحصت إصابة
 107,430شخصاً ،ووفاة  160وتعايف 104,191
شخصاً ،ثم مرص 89,078إصابة والتي تتصدر
عدد الوفيات عربيا ً بـ 4399وفاة ،فضالً عن تعايف
 29,473شخصاً ،وسجلت اإلمارات  57,498مصابا ً
تويف منهم  341وتعاىف .49,964
وأحصت الكويت  60,434إصابة و 412وفاة وتعايف

 50,919شخصا .وسجلت سلطنة ُعمان 71,547
إصابة و 349وفاة وتعايف  47,922شخصاً .وأكدت
البحرين تسجيل  37,316إصابة و 129وفاة وتعايف
 33,455شخصا ً.
وأعلنت الجزائر تسجيل  24,278إصابة ،من بينها
 1100وفاة وتعايف  16,646شخصاً .وأحىص املغرب
 17,742إصابة و 280وفاة وتعايف  15,389شخصاً،
وسجل السودان  10,992إصابة و 693وفاة وتعايف
 5707شخصاً .وأكدت جيبوتي تسجيل 5027
إصابة و 52وفاة وتعايف  4182شخصاً ،ورصدت
موريتانيا  5985إصابة و 155وفاة وتعايف 3826
شخصاً.
وأكد الصومال  3135إصابة و 93وفاة وتعايف
 1464شخصاً ،وأعلن لبنان تسجيل  2980إصابة
و 41وفاة وتعايف  1577شخصا ،وسجلت فلسطني
 8750إصابة و 67وفاة وتعايف  2106شخصاً.
ورصدت تونس  1389إصابة و 50وفاة وتعايف1103
أشخاص ،فيما أحىص األردن  1113إصابة و11
وفاة وتعايف  1034شخصا ً.
ورصد اليمن تسجيل  1629إصابة و 456وفاة
وتعايف  741شخصاً .وأحصت ليبيا  2088إصابة

و 50وفاة وتعايف  479شخصاً،وسجلت سورية
 540إصابة منها  31وفاة وتعايف  160شخصاً ،فيما
رصدت جزر القمر تسجيل 337إصابة بفريوس
كورونا و 7وفيات وتعايف  319شخصا ً.
وعامليا ،شهدت كندا ارتفاعا مفاجئا يف عدد
اإلصابات بعد أكثر من شهر من تسجيل تراجع
مستمر يف الحاالت ،ودخول معظم البالد يف املرحلة

الثالثة من إعادة فتح االقتصاد وعودة الحياة شبه
الطبيعية.
ويف أملانيا ،سجل معهد «روبرت كوخ» ملكافحة
األمراض املعدية وغري املعدية  454إصابة جديدة
بفريوس كورونا املستجد خالل يوم واحد.
ويف فرنسا ،وصل عدد حاالت اإلصابة املؤكدة
بفريوس كورونا إىل  214ألفا و 607حاالت.

وأعلنت السلطات الصحية يف روسيا تسجيل  5آالف
و 862إصابة جديدة و 165وفاة خالل آخر 24
ساعة.
أما أسرتاليا ،فقد كشفت ،امس ،عن  501إصابة
جديدة بفريوس كورونا املستجد ،مسجلة الرقم
األعىل من اإلصابات منذ بدء انتشار الوباء عىل
أراضيها قبل  4أشهر ،كما حذرت السلطات من
مرحلة جديدة حرجة يف أكرب مدينتني يف البالد.
ويف الربازيل ،أظهرت الفحوص إصابة أكثر من
 2.15مليون شخص بالفريوس ،وتويف ما يزيد عىل
 81ألف شخص.
ويف املكسيك ،أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الوباء
يف البالد تجاوزت عتبة  40ألف حالة وفاة من أصل
أكثر من  356ألف إصابة مؤكدة.
وقالت الوزارة يف تحديثها اليومي ألعداد اإلصابات
والوفيات الناجمة عن الوباء الفتاك إن «عدد الوفيات
بلغ  40ألفا و 400شخص ،بعدما سجلت  915حالة
وفاة جديدة خالل الساعات الـ 24املاضية».
ودخل وزيران يف جنوب أفريقيا املستشفى
إلصابتهما بمرض كوفيد ،19-يف حني بلغ إجمايل
عدد اإلصابات املؤكدة يف أكرب بلد صناعي يف أفريقيا

 372ألفا و 628شخصا ،وصلت الوفيات إىل  5آالف
و.173
ويف الصني ،أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية،
أمس األربعاء ،أنها تلقت تقارير عن تسجيل 14
إصابة مؤكدة جديدة بفريوس كورونا يف الرب
الرئييس الصيني أمس ،من بينها  5حاالت وافدة من
الخارج و 9إصابات محلية ،ووفقا ملا نقلته وكالة
أنباء الصني الجديدة (شينخوا) فإنه لم ُتسجل
حاالت وفاة بسبب املرض.
كما ارتفعت حصيلة اإلصابات املؤكدة بالفريوس يف
باكستان ،امس ،إىل  267ألفا و 428حالة ،وكذلك
ارتفعت حصيلة اإلصابات يف الهند إىل مليون و192
ألفا و 915حالة.
عىل صعيد القارّات ،سجّ لت أوروبا  206,251وفاة
من بني  2,988,151إصابة حتى اآلن .وسجّ لت
أمريكا الالتينية والكاريبي  167,347وفاة من بني
 3,955,571إصابة.
ويف الواليات املتحدة وكندا معا ،تم تسجيل 150,960
وفاة من أصل  4,013,645إصابة .وبلغ عدد
الوفيات املعلنة يف آسيا  52729من بني 2,215,617
إصابة.
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ألول مرة منذ  64عاماً  ..إلغاء حفل
جوائز نوبل  2020بسبب كورونا

ستوكهومل /متابعة الزوراء:
أعلن الرس هايكنس�تن ،مدير مؤسسة نوبل،
الت�ي تمنح جوائز نوبل ،أن “أس�بوع نوبل لن
اً
عادة بس�بب الوباء الحايل ،هذا
يكون كما هو
عام خاص ج�دااً ،يحتاج في�ه الجميع لتقديم
تضحي�ات والتكيُّف م�ع الظ�روف الجديدة”،
وه�ي امل�رة األوىل التي يت�م فيها إلغ�اء حفل
توزيع الجوائز منذ عام .1956
ّ
املؤسس�ة أكد أن الفائزين سيتم تسليط
مدير
الض�وء عليه�م “بط�رق مختلف�ة” إىل جانب
“اكتشافاتهم وأعمالهم”.
يف بي�ان له�ا بهذا الش�أن ،أكدت املؤسس�ة َّ
أن
اإلعالن عن الجوائز (الطب والفيزياء والكيمياء
واألدب والسالم ثم االقتصاد) سيتم بن  5و12
أكتوبر/ترشين األول ،كما كان مقررا اً سلفا اً.
ُ
س�تقام مراس�م توزي�ع الجوائ�ز يف
كم�ا
ستوكهولم وأوس�لو ،يف  10ديس�مرب/كانون
األول ،يف “أش�كال جديدة”.م�ن جانبها ،قالت
متحدثة باس�م مؤسس�ة نوبل إن مأدبة نوبل
ألغي�ت آخ�ر م�رة ع�ام  ،1956لتجن�ب دعوة
السفر السوفييتي بسبب قمع الثورة املجرية.
كم�ا ت�م إلغ�اء املأدب�ة أيض�ا اً خ�الل الحربن

العامليتن ،ويف  1907و.1924
ع�ادة ما ُتمث�ل مأدبة نوبل الفخم�ة نهاية ما
يس�مى بأس�بوع نوب�ل ،يف ديس�مرب/كانون
األول ،عندم�ا تتم دعوة الفائزين بجائزة العام
إىل ستوكهولم ،إلجراء محادثات وحفل توزيع
الجوائز.
يجتمع الفائزون مع العائلة املالكة السويدية
وح�وايل  1300ضي�ف ،يف قاع�ة املدين�ة يف
س�توكهولم ،مستمتعن بعشاء خاص وفريد،
وبحفل بهيج.
خ�الل هذا العش�اء يقوم الفائزون باس�تثناء
الحاصل�ن ع�ى جائ�زة الس�الم الذي�ن ت�م
تكريمه�م يف أوس�لو ،بإلقاء خط�اب تقليدي
خالل هذا العشاء.
جدير بالذكر أن متحف جوائز نوبل فتح أبوابه
أمام ال�زوار ،يف  3يوليو/تم�وز الجاري ،وذلك
للمرة األوىل من�ذ منتصف مارس/آذار املايض،
بس�بب كورونا.إجم�االاً ،تجاوز ع�دد مصابي
كورونا يف العالم حتى مساء الثالثاء  21يوليو/
تموز  14 ،2020مليونا اً و 977ألفااًّ ،
تويف منهم
ما يزيد عى  616ألفااً ،وتعاىف أكثر من  8مالين
و 994ألفااً ،بحسب موقع “ورلدميرت”.

خطط تركية للتعامل مع تدخل
مصري عسكري يف ليبيا

دبي /متابعة الزوراء:
انته�ت تركي�ا م�ن إع�داد خط�ة عس�كرية
ودبلوماسية للتعامل مع احتمال إرسال مرص
جن�ودا اً إىل ليبي�ا ،حس�ب م�ا نقلت�ه صحيفة
“زم�ان” ع�ن مص�ادر مطلع�ة يف الحكوم�ة
الرتكية.ونقل�ت الصحيف�ة الرتكي�ة عن هذه
املص�ادر تأكيده�ا أن أنق�رة “تراق�ب تبعات
قرار الربملان املرصي (بالسماح بإرسال قوات
مرصية إىل ليبيا) عن كثب”.
وأضافت املصادر أن تركيا “مستعدة للرد عى
أي هج�وم تتعرض له قواتها املتواجدة يف ليبيا
أيا اً كان الطرف الذي يشن الهجوم”.
وكشفت املصادر أنه بحال إرسال مرص قوات
عس�كرية إىل ليبي�ا “ف�إن تركي�ا لديها خطة
لزيادة قواتها ومعداتها العسكرية املوجودة يف
ليبيا للوقوف يف وجه القوات املرصية” ،حسب
ما نقلته “زمان”.

وكان املتحدث باس�م الرئاسة الرتكية إبراهيم
قال�ن ق�د أك�د مؤخ�را اً أن ب�الده “ال ترغب يف
تصعيد التوتر ومواجهة مرص يف ليبيا” ،إال أنه
ش�دد يف نفس الوقت عى دعم حكومة الوفاق
يف طرابلس.
ويف السياق ذاته ،ذكر الكاتب الصحفي جتينار
جت�ن يف تقرير ن�رش بموقع “خرب ت�رك” ،أن
“تركيا س�تتابع كاف�ة التحركات العس�كرية
داخ�ل ليبي�ا يف الف�رتة املقبلة متابع�ة وثيقة
بنفسها”.
يف س�ياق متص�ل ،أف�اد موق�ع “م�ودرن
دبلوم�ايس” ،يف تقرير له ح�ول احتمال وقوع
مواجه�ات يف ليبي�ا ،أن الجي�ش املرصي قادر
عى غلب القوات الرتكية وطردها خارج ليبيا.
وأش�ار التقرير إىل أن مرص يمكنها نرش قوات
برسعة كبرة يف ليبيا ،كما ستستفيد القاهرة
من “قاعدة محمد نجيب العسكرية” األكرب يف
الرشق األوسط.
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الشرطة البلجيكية ترتكب جرمية عنصرية حبق شاب
جزائري قتلته مثل “فلويد” األمريكي
بروكسل /متابعة الزوراء:
ضجت مواقع التواصل االجتماعي ،بفيديو
يظهر اعتق�ال الرشطة البلجيكية لش�اب
جزائ�ري ،أم�ام محطة الرتام�واي بمدينة
أنتويرب�ن ،ع�ى طريقة األمريك�ي جورج
فلويد ،ما تس�بب يف وفاة الشاب الجزائري
بعد نقله إىل املستشفى.
وس�ائل إع�الم جزائري�ة قالت إن الش�اب
الجزائ�ري املقتول يدعى أك�رم ،ويبلغ من
العم�ر  29عام�ا اً ت�ويف يف املستش�فى بعد
تكبيل�ه م�ن ط�رف الرشط�ة البلجيكي�ة
وخنق�ه ع�ى طريق�ة األمريك�ي ج�ورج
فلوي�د .وحس�ب املعلوم�ات املتداولة فإن
أك�رم هو اب�ن س�يدة األعم�ال الجزائرية
زليخة زيتوني.
وقالت الرشطة البلجيكية :إن الشاب أكرم
كان يترصف بش�كل عدوان�ي عى رشفته
بالقرب م�ن املحطة املركزي�ة يف أنتويرب،
كان سيضع شيئا اً يف كأسه ،ربما كان نوعا اً
من املخدرات.بينما أوضح املتحدث باس�م
الرشطة س�فن لوم�ارت “امل�ارة قالوا إن
الرجل كان يهاجم الناس ويرمي األثاث من
الرشف�ة” .وأضاف“ :عندم�ا وصل رجالنا
تغلب�وا عليه وقيدوه ع�ى األرض .وبما أنه
لم يستس�لم فقد ربطوا س�اقيه ،كما رأوا

أنه ربما كان تحت تأثر املخدرات ،وبالتايل
اتصلوا بخدمة الطوارئ الطبية”.
بحل�ول الوق�ت ال�ذي وصلت فيه س�يارة
اإلس�عاف ،كان الرج�ل ق�د توق�ف فج�أة
ع�ن املقاومة .وأوض�ح لومرت “لقد دخل
يف س�كتة قلبي�ة ،قام املس�عفون بإنعاش
الرج�ل ونقل�ه إىل مستش�فى ميدلهي�م يف
حالة حرج�ة ،وهناك خض�ع لتدخل طبي
وانتهى به األمر يف العناية املركزة ومات يف
املس�اء”.بينما أكدت والدة الضحية زليخة

زيتوني لقناة “النه�ار” الجزائرية ،اإلثنن
 20يوليو/تم�وز ،إن إدارة املستش�فى
أخربته�ا أن س�بب الوفاة يع�ود إىل معاناة
االب�ن من م�رض ال�رصع ،وهو م�ا نفته
املتحدث�ة ،مضيف�ة أن ابنه�ا كان بصحة
جيدة عندما التقته السبت املايض ،أي يوم
قبل الحادثة.اتهمت نفس املتحدثة اإلعالم
البلجيكي بتقديم معلومات مغلوطة حول
ظ�روف مقت�ل ابنه�ا ،مضيف�ة أن األخر
ّ
ويكن
رفض امت�الك الجنس�ية البلجيكية

حبا اً كبرا اً للجزائر.
بينم�ا انت�رش وس�م JusticeForAkram#
و MurderInAntwerp#ع�ى مواق�ع
اً
نق�ال
التواص�ل االجتماع�ي يف بلجي�كا،
للحادث�ة ،ورواي�ات عنه�ا تق�ول إن أكرم
تع�رّض للخنق وهو مم�دد عى األرض من
ِقبل الرشطة البلجيكية ،وش�بهها بعضهم
بحادث�ة قت�ل املواط�ن األمريك�ي جورج
فلويد ،التي أشعلت الواليات املتحدة.
م�ن جهت�ه ،فت�ح مكت�ب املدع�ي الع�ام
يف مدين�ة أنتوي�رب البلجيكي�ة تحقيق�ا اً
يف القضي�ة ،وق�ال الس�فر الجزائ�ري يف
بلجي�كا عمار بالني يف ترصي�ح للصحافة
البلجيكي�ة“ :هنال�ك عن�ارص يف القضي�ة
ينبغ�ي توضيحه�ا ،ويف الوق�ت الحايل من
الصعب التعليق عى تدخل ضباط الرشطة
والظروف الدقيقة التي تم بموجبها اعتقال
مواطننا الشاب أكرم”.
تاب�ع الس�فر الجزائ�ري“ :إن الس�فارة
الجزائرية تتابع التطورات يف هذه القضية
عن كثب” ،مشرا اً إىل أن “مشاهدة مقاطع
الفيدي�و ،بما يف ذلك التي يت�م تداولها عى
الش�بكات االجتماعي�ة ومراجعته�ا م�ع
نتائ�ج ترشيح الجثة ق�د تلقي الضوء عى
املناط�ق الرمادي�ة القليل�ة املحيطة بهذه
القضية املفجعة”.

الربملان التونسي شهد نقاشات حامية

دعوات لتشكيل حكومة تونسية “من دون النهضة”
تونس /سكاي نيوز:
تتجه مشاورات تشكيل الحكومة
الجدي�دة يف تونس إىل إبعاد حركة
النهض�ة الت�ي يتزعمه�ا رئي�س
الربمل�ان راش�د الغن�ويش ،ع�ن
الحك�م ،م�ع تصاع�د االتهامات
املوجه�ة له�ا بتعطي�ل العم�ل
الحكوم�ييفالب�الد.
ويس�ود ش�به إجماع ب�ن الكتل
الربملاني�ة املوقع�ة ع�ى عريضة
س�حب الثقة من رئي�س الربملان
التون�ي وح�زب قل�ب تون�س
واملنظمات الوطنية ،عى رضورة
اس�تبعاد حركة النهض�ة من أي
تشكيلة حكومية مقبلة.
وق�ال النائب عن حركة الش�عب
خال�د الكري�ي يف ترصيح�ات

صحفي�ة ،إن حركت�ه تس�عى
للتوافق عى مرشح وحيد لرئاسة
الحكوم�ة ،مع اس�تبعاد النهضة
ألنه�ا “عن�رص معط�ل” ،وف�ق
تعبره.

ويف الس�ياق نفسه ،أكد أمن عام
حركة الش�عب زهر املغزاوي أنه
“ال يمك�ن ألي حكومة قادمة أن
تنج�ح إن كانت حرك�ة النهضة
طرف�ا فيه�ا ،ألنه�ا تتعام�ل مع

م�ن يحكم�ون معه�ا كتابعن ال
رشكاء”.
ويف االتج�اه ذات�ه ،ذه�ب ن�واب
التيار الديمقراطي الذين يعكفون
عى س�حب الثقة م�ن الغنويش،
معتربي�ن أن امل�رشوع املش�رتك
للحكم يجب أن يبنى عى أس�اس
رئاس�ة جدي�دة ملجل�س الن�واب
والحكومة.
ودع�ا رئي�س املجل�س الوطن�ي
للتي�ار الديمقراط�ي مج�دي بن
غزال�ة ،إىل “تقيي�م تجربة الحكم
م�ع النهضة ،الت�ي كانت رشيكا
يف الحكومة املس�تقيلة ،وتس�عى
إىل خلق أغلبي�ة مناوئة للحكومة
داخل الربمل�ان يف الوقت ذاته ،بما
يعني�ه ذل�ك من عدم انس�جام يف

املواقف”.
م�ن جهته�ا ،اس�تبعدت حرك�ة
النهض�ة تكوي�ن حكوم�ة م�ن
دون مش�اركتها ،وق�ال الناط�ق
باس�م الحرك�ة عم�اد الخمري:
“حفاظا عى االس�تقرار يف البالد،
ال يمكن تشكيل حكومة من دون
النهضة” ،عى حد تعبره.
وبع�د طل�ب كت�ل نيابية س�حب
الثق�ة م�ن الغنويش ،واس�تقالة
رئيس الحكومة وفريقه الوزاري،
تتجه أنظار التونس�ين إىل رئيس
الجمهوري�ة قي�س س�عيّد ،الذي
سيعلن قبل  24يوليو الجاري عن
مرشح جديد لتش�كيل الحكومة
بعد التش�اور مع األحزاب والكتل
النيابية.

أحزاب مغربية معارضة توجه مذكرة ملطالبها يف انتخابات 2021
الرباط/متابعة الزوراء:
مع اقرتاب موع�د انتخابات  2021الربملانية يف
املغرب ،وجه�ت ثالثة أحزاب مغربية معارضة
مذكرة مشرتكة بش�أن اإلصالحات السياسية
واالنتخابية إىل وزارة الداخلية املغربية تدعو إىل
إجراء االنتخابات املحلية والجهوية والترشيعية
يف يوم واحد ،وتش�كيل لجن�ة وطنية لإلرشاف
ع�ى االنتخاب�ات للرفع من نس�بة املش�اركة،
وترشيد املوارد املالية والبرشية ،خصوصا أمام
تداعيات جائحة كورونا.
ودع�ت األح�زاب املعارض�ة الثالث�ة ،وه�ي
“االستقالل” و”األصالة واملعارصة” و”التقدم
االش�رتاكية” ،إىل رضورة توف�ر املن�اخ العام
وال�رشوط السياس�ية الرضوري�ة الكفيل�ة
بإحداث انفراج س�يايس وحقوق�ي ،و”تعزيز
االستقاللية والتعددية الحقيقية” ،و”توضيح
الرؤي�ة السياس�ية” و”أدوار الس�يايس
والتكنوقراط�ي يف الحي�اة العام�ة” ،و”إق�رار
التكام�ل ب�ن الس�يايس واملجتم�ع املدن�ي”،
و”تطوي�ر املفهوم الجدي�د للس�لطة ،ملواكبة
تط�ورات الحق�ل الس�يايس والدس�توري”،
و”توطي�د التعاون والتكامل مع أدوار االحزاب
السياسية واملؤسسات املنتخبة”.
تغير يوم االقرتاع
كما طالبت األحزاب الثالثة بتغير يوم االقرتاع،
م�ن ي�وم الجمعة الذي ج�رت الع�ادة عى أن
تنظم فيه االنتخابات ،إىل يوم األربعاء رشيطة
من�ح كل املوظف�ن والعامل�ن يف القطاع�ن
الع�ام والخ�اص رخص�ة تغيب اس�تثنائية ال
تقتطع من اإلجازة السنوية من أجل املشاركة
يف االقرتاع.
لجنة تنسيق
ودع�ت األحزاب الثالثة ايضا اىل تش�كيل لجنة
وطني�ة لالنتخابات “بقان�ون” كهيئة مكلفة
التنس�يق والتتبع ومواكبة االنتخابات ،تتكون
م�ن ممث�ي األح�زاب السياس�ية واملنظمات
النقابي�ة املمثل�ة يف الربمل�ان ،وم�ن ممث�ي
الحكومة والس�لطة القضائي�ة ،عى ان تكون
“بمثابة آلية للتش�اور واإلعداد والتتبع ويعهد
برئاس�تها ملمثل الس�لطة القضائي�ة ،عى أن
تتكلف الحكومة التدبر اإلداري لالنتخابات”.

يذك�ر أن وزارة الداخلي�ة ه�ي الجه�ة املعنية
ب�اإلرشاف ع�ى تنظي�م االنتخابات .وش�ددت
االح�زاب الثالث�ة ع�ى أن “االنتخابات ليس�ت
هدف�ا يف ح�د ذاته�ا ،ب�ل ه�ي آلي�ة ووس�يلة
إلف�راز مؤسس�ات منتخب�ة تعك�س ارادة
الناخبن واختياراته�م ،باعتبارها أداة للتعبر
الس�يايس الح�ر ومدخال رئيس�يا للممارس�ة
الديمقراطية”.
مرحلة دقيقة
واش�ارت مذكرة األح�زاب الثالث�ة اىل أن البالد
“تعي�ش مرحل�ة دقيقة م�ن تاريخه�ا ،جراء
وج�ود تحدي�ات داخلي�ة مرتبط�ة ب�رضورة
التجاوب مع سقف مطالب املجتمع وانتظارات
الشباب ،وتحقيق العدالة االجتماعية واملجالية،
وتحديات خارجية تتمثل يف املتغرات اإلقليمية
والدولية املتسارعة سواء ذات الطبيعة األمنية
أو الجيو-اس�رتاتيجية أو االقتصادي�ة” ،مم�ا
يستدعي “تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية،

بمؤسساتها السياسية والدستورية واملنتخبة،
وتحص�ن مناعته�ا وجبهته�ا الداخلي�ة،
والعم�ل عى رفع س�قف مش�اركة املواطنات
واملواطن�ن يف الش�أن الس�يايس واالنتخاب�ي،
والقيام باإلصالحات السياس�ية واملؤسساتية،
وتقوية األدوار الدستورية لألحزاب السياسية
باعتبارها رشطا وجوديا للديمقراطية”.
غموض سيايس
ورأت األحزاب الثالثة أن املشهد السيايس أصبح
موس�وما ب�”الغم�وض والضبابي�ة” ،بفع�ل
“عدم اح�رتام قواع�د ومب�ادئ الديمقراطية،
والهروب من تحمل املس�ؤوليات السياسية يف
تدبر الش�أن العام” ،حي�ث “أصبحت األغلبية
الحكومية تمارس خط�اب املعارضة للحفاظ
ع�ى مكتس�بات انتخابي�ة” ،بينم�ا “وج�دت
املعارض�ة نفس�ها يف تم�ا ٍه كب�ر م�ع ه�ذا
الخط�اب” ،فيما “أصبح املواطن ال يس�تطيع
التفري�ق ب�ن املواق�ف ،وب�ن م�ن يتحم�ل

مس�ؤولية اتخ�اذ الق�رار ،وازدادت العبثي�ة
والرصاعات السياسية ،وس�اد عدم االنسجام
والتص�ادم بن مكونات األغلبي�ة الحكومية”،
ليت�م الدخول بالتايل يف “املنطق�ة الرمادية من
مسارنا السيايس والديمقراطي”.
تهميش األحزاب
عى مس�توى آخ�ر ،أضافت مذك�رة األحزاب
الثالث�ة“ ،تس�تمر آل�ة تبخي�س دور األحزاب
وتهميشها ،وترويج خطاب يحملها مسؤولية
كل اإلخفاق�ات واملش�اكل الت�ي تحص�ل يف
املجتم�ع ،وصناع�ة صورة نمطية س�يئة عن
األحزاب واملؤسسات املنتخبة لدى الرأي العام،
علم�ا أن اس�تمرار اش�تغال ه�ذه املنهجية ال
يرض باألح�زاب فقط ،ب�ل يس�تهدف التوجه
الديمقراطي والبناء املؤسساتي لبالدنا”.
والحظ�ت املذك�رة أنه “كان طبيعي�ا أن تؤدي
كل ه�ذه األعطاب وغرها من االختالالت التي
يعرفه�ا الحقل الس�يايس املغرب�ي”إىل “أزمة

السياس�ة” بالب�الد ،املوس�ومة بضع�ف ثقة
املواطن�ن يف األحزاب ويف املؤسس�ات املنتخبة
محليا وجهويا ووطنيا ،وبظاهرة العزوف عن
املش�اركة السياس�ية وبحالة م�ن اإلحباط يف
صفوف الشباب إىل درجة بروز بعض الدعوات
ملقاطعة االنتخابات.
وش�ددت املذكرة ع�ى أن “الس�يايس” أصبح
الي�وم مُ َعط� اً
�ال ومص�د َر انحس�ار للنم�وذج
ِّ
التنم�وي الحايل ،بع�د أن كان محركا وس�ندا
أساس�يا يف التنمي�ة خ�الل تج�ارب اإلصالح
الدس�توري ،واالنتقال الديمقراطي ،والتناوب
التوافق�ي ،واملصالح�ات الك�ربى من�ذ نهاية
التسعينيات من القرن املايض”.
ودعت األحزاب الثالثة إىل “إبرام تعاقد سيايس
جديد” ،و”اس�تثمار املنس�وب العايل للوطنية
الذي أفرزته جائحة كورونا” ،عى أس�اس “أن
يكون املدخل األس�ايس لهذا التعاقد هو القيام
باإلصالحات السياسية واملؤسساتية ،وتقوية
األدوار الدستورية لألحزاب ،وإحداث القطائع
الرضوري�ة م�ع بع�ض املمارس�ات املس�يئة
للمسار السيايس والديمقراطي”.
كم�ا دع�ت املذك�رة إىل “تعزي�ز االس�تقاللية
والتعددي�ة الحقيقي�ة ،وتوضي�ح الرؤي�ة
السياس�ية ،وتوضي�ح أدوار الس�يايس
والتكنوقراط�ي يف الحي�اة العام�ة ،وإق�رار
التكام�ل ب�ن الس�يايس واملجتم�ع املدن�ي،
وتطوي�ر املفه�وم الجدي�د للس�لطة ،ملواكب�ة
تطورات الحقل السيايس والدستوري ،وتوطيد
التعاون والتكامل مع أدوار االحزاب السياسية
واملؤسس�ات املنتخب�ة” ،م�ع “رضورة توفر
املن�اخ الع�ام والرشوط السياس�ية الرضورية
الكفيل�ة بإحداث انف�راج س�يايس وحقوقي،
والعمل عى تقوي�ة تموقع األحزاب يف الفضاء
العموم�ي واملؤسس�اتي ،وتمكينه�ا من كافة
الوس�ائل والظ�روف للقي�ام بمس�ؤولياتها
الدس�تورية واألخالقية تجاه املجتمع” ،عالوة
ع�ى “مراجع�ة القان�ون التنظيم�ي لألحزاب
السياس�ية ،بم�ا يجعل�ه قادرا عى اس�تيعاب
روح االختي�ار الديمقراط�ي ال�ذي ج�اء ب�ه
الدس�تور ،ويحقق التمكن السيايس لألحزاب،
ويع�زز وظائفه�ا السياس�ية والدس�تورية يف

تأط�ر املواطن�ن ،وممارس�ة الوس�اطة بن
الدول�ة واملجتم�ع” ،م�ع “التفعي�ل الرسيع”
للتوجيه�ات امللكي�ة ،الرامي�ة إىل “الرف�ع من
الدعم العمومي املوج�ه لألحزاب قصد مواكبة
الهيئات السياس�ية وتحفيز العمل الس�يايس،
وتخصي�ص ج�زء من�ه للكف�اءات الحزبية يف
مجال التفكر واالبتكار”.
ودعت هذه األح�زاب إىل “إعادة صياغة عالقة
وس�ائل اإلعالم العمومية باألحزاب السياسية
ع�ى أس�اس تدعي�م التعددي�ة السياس�ية،
واالنفتاح ع�ى مختلف تيارات الرأي والتعبر،
وتقوي�ة حض�ور اإلعالم الس�يايس يف الربامج
واملج�الت اإلخبارية ،وتغير الطريقة النمطية
يف معالج�ة امل�ادة الحزبي�ة والسياس�ية،
ومواكبة راهنية الحقل السيايس واالجتماعي
واالقتصادي وتفاعالته املختلفة”.
تشجيع حضور الشباب
وش�ددت األح�زاب الثالثة ع�ى “رضورة قيام
األحزاب السياسية بتأهيل بنياتها التنظيمية،
وتجدي�د نخبه�ا ،وتش�جيع حضور الش�باب
والنس�اء يف هياكلها ،وتطوير آليات اشتغالها،
وتقوية الديمقراطية الداخلية” .وكذا “إعطاء
املدل�ول الدس�توري والديمقراط�ي لربام�ج
األحزاب السياس�ية ع�رب االلت�زام ببلورتها يف
إطار السياسات العمومية ،وتكريس املنهجية
الديمقراطي�ة بالرب�ط ب�ن نتائ�ج التناف�س
االنتخاب�ي ب�ن األح�زاب السياس�ية وتحمل
مسؤولية قيادة املؤسس�ات املنتخبة ،وتقوية
الش�فافية و تفعي�ل مب�دأ تقديم الحس�اب”،
و”تجسر الهوة بن الناخب واملنتخب وإعطاء
املدل�ول الديمقراطي إلرادة الناخ�ب يف اختيار
ممثلي�ه وعك�س ذلك ع�ى التحالف�ات ما بعد
االنتخاب�ات ،وك�ذا تمكينه من كافة الوس�ائل
ملس�اءلة املنتخب ،ومحاسبة هيئته السياسية
بعد نهاية فرتة االنتخاب�ات” و”إقرار التكامل
ب�ن الديمقراطي�ة التمثيلي�ة والديمقراطي�ة
التش�اركية ،والعم�ل ع�ى تبس�يط اإلجراءات
والش�كليات املتعلق�ة بتقدي�م العرائ�ض
وامللتمس�ات م�ن ط�رف املواطن�ن ،وتنظي�م
وتوضي�ح العالق�ات بن مؤسس�ات الحكامة
واملؤسسات الدستورية األخرى”.
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العدل تنسق مع بعثة األمم خبصوص
االختفاء القسري والعدالة االنتقالية
بغداد /الزوراء:
تنسق وزارة العدل مع بعثة االمم املتحدة
آليات التعامل مع ملفي االختفاء القرسي
والعدالة االنتقالية ضمن مبادئ حقوق
االنسان.
واوضح مصدر مسؤول يف الوزارة ،بحسب
الصحيفة الرسمية :أن «وزير العدل ساالر
عبد الستار محمد التقى بمسؤويل مكتب
حقوق االنسان لبعثة االمم املتحدة لبحث
اليات التعاون املشرتك بما يخص حقوق
االنسان ،السيما ملفي العدالة االنتقالية
واالختفاء القرسي» ،مبينا ان «العدالة
االنتقالية هي من امللفات املهمة التي
تمكنت البالد من قطع شوط كبري من
اجل تحقيقها».

ولفت املصدر ،اىل «التنسيق يف مجال اليات
حقوق االنسان واملتمثل باالستعراض
الدوري الشامل اللتزامات البالد الدولية
بجميع ملفات حقوق االنسان» .منبها
اىل ان «وزير العدل اكد ان الوزارة ادرجت
تنفيذ جميع االلتزامات الدولية يف مجال
حقوق االنسان ،واالستمرار بعملية
اعداد التقارير من قبل خرباء ومختصي
كون الوزارة هي الجهة الوحيدة املعنية
بكتابتها تمهيدا لعرضها عىل املجتمع
الدويل».
وبي أن «البعثة االممية تسعى جاهدة
اىل اتخاذ الالزم للنهوض بالواقع العديل
بالبالد بما يتالءم مع حقوق االنسان التي
اقرها الدستور».

الصناعة :ال يوجد تلكؤ يف جتهيز
املستشفيات باألوكسجني

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصناعة واملعادن ،امس االربعاء ،ان معاملها مستمرة بتجهيز االوكسجي
اىل املستشفيات بانسيابية ومن دون تأخري ،فيما اكدت تحقيق االكتفاء من االوكسجي
يف محافظتي ذي قار والبرصة .وقال املتحدث باسم الوزارة ،مرتىض الصايف :إن» الصناعة
لديها عدة معامل لتجهيز االوكسجي موزعة يف بغداد واملحافظات» .مبينا أن» هذه املعامل
جهزت حاجة املستشفيات من األوكسجي».واضاف الصايف ان» الوزارة بارشت بتطوير
معامل اخرى وادخالها اىل الخدمة كمعمل دياىل واخر يف كركوك ومعمل االسناد الهنديس
يف ابو غريب الذي يغطي ما تحتاجه املستشفيات القريبة منه».واوضح أن» احد الرشكات
يف البرصة تنتج حوايل  1000اسطوانة يومياً ،حيث تغطي مستشفيات البرصة وذي قار».
واشار اىل ان» املعامل تعمل بكل طاقتها ،وال يوجد اي تلكؤ يف تجهيز االوكسجي».

حقوق اإلنسان تعلن إصابة ثانية بكورونا
يف خميم للنازحني يف نينوى
بغداد /الزوراء:
اعلنت مفوضية حقوق االنسان ،امس
االربعاء ،تسجيل إصابة ثانية بكورونا يف
مخيم نازحي يف نينوى.
وقال عضو مفوضية حقوق االنسان،
فاضل الغراوي ،يف بيان مقتضب :انه «تم
تسجيل اصابة ثانية ألحد النازحي يف مخيم
العليل الثاني يف محافظة نينوى».
وكانت مفوضية حقوق اإلنسان يف العراق،
قد اعلنت يف الـ 26من ايار املايض ،إصابة
أحد النازحي يف مخيم بمحافظة نينوى
شمايل البالد بفريوس كورونا ،وهي اول
اصابة يف مخيمات النزوح.
بينما دعت مفوضية حقوق اإلنسان يف
العراق ،امس األربعاء ،إىل إنشاء هيئة عليا
للكوارث واألزمات ،والعمل عىل تعويض

املواطني املترضرين من جائحة كورونا.
وقال عضو املفوضية ،فاضل الغراوي،
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن «انتشار جائحة كورونا واثارها
االقتصادية والصحية واالجتماعية اكدت
الحاجة املاسة اىل انشاء الهيئة العليا
للكوارث واالزمات للتعامل مع كل الكوارث
الطبيعية والصحية».
وأضاف أن «هناك تأثريا ً واضحا ً لجائحة
كورونا عىل الحياة االقتصادية واالجتماعية
لألرسة واملجتمع ،وتوقفت كل االثار
القانونية واملعامالت بالنسبة للمواطني،
وهذا يستدعي ترشيع قانون للسالمة
الوطنية والكوارث او انشاء الهيئة العليا
ً
عىل تعويض
للكوارث واالزمات ،والعمل
املواطني املترضرين من جائحة كورونا».

اخرتقت غرف التنظيم املظلمة وأطاحت بأكثر من  400إرهابي

خلية الصقور تكشف معلومات عن زعيم “داعش” اجلديد ومكان تواجده
بغداد /الزوراء:
كشف رئيس خلية الصقور االستخبارية التابعة
لوزارة الداخلية ،أبو عيل البرصي ،امس األربعاء،
عن نجاح الخلية يف اخرتاق الغرف املظلمة لتنظيم
“داعش” اإلرهابي ،فيما أكد اإلطاحة بأكثر من
 400إرهابي خالل الشهرين املاضيي.
وقال البرصي ،يف ترصيح صحفي :إن “الخلية
نفذت سلسلة عمليات نوعية بالتنسيق مع قيادة
العمليات املشرتكة خالل شهري أيار وحزيران
املاضيي أسفرت عن إلقاء القبض عىل نحو 419
إرهابيا من املطلوبي بارتكاب جرائم إرهابية
واالنضمام لخاليا داعش بمختلف مناطق البالد
(نينوى ،البرصة ،بغداد ،كركوك ،صالح الدين،
الرمادي ،أربيل والسليمانية)».
وأحىص مدير عام االستخبارات ومكافحة االرهاب
يف وزارة الداخلية أيضاً« ،عمليات أخرى مؤازرة
لجهود املديريات املتخصصة بواجبات جنائية
ومكافحة املخدرات والجريمة املنظمة» ،مبينا ً
«اعتقال نحو  409مطلوبي للقضاء بجرائم
مختلفة للفرتة املذكورة ،فضالً عن ضبط  61عبوة
ناسفة ونحو  144صاروخا مخبأة يف مناطق نائية
للتمويه واالستخدام لعمليات انتحارية ،والعثور
عىل  17كدس عتاد تحوي أعتدة مختلفة وبمناطق
متفرقة».
ونبه البرصي إىل أن « داعش الذي خطط لتكون
تلك املخابئ واالكداس بمأمن عن عمليات الرصد
واملتابعة االستخبارية؛ قد خرسها جميعا بعمليات
نوعية ،مما أضعف قدرته عىل التجهيز اللوجستي
وإعداد العبوات الناسفة» ،مؤكدا ً أن «أبطال

الداخلية سيالحقون بقايا داعش حتى القضاء عىل
الوجود االرهابي بالبالد».
وكشف رئيس خلية الصقور مدير عام استخبارات
ومكافحة االرهاب يف وزارة الداخلية ،تفاصيل
عملية اقتحام وكر اإلرهابيي ىف قرية املعامرة
الزيدان بمنطقة أبو غريب جنوب غربي بغداد،
مبينا أنه «جرى تنفيذ العملية بتاريخ (/7 /13
 )2020وقتل وتفجري من كان يف الوكر ،وأضاف،
إنه «وفقا ً ملعلومات مصادر الخلية واملديرية؛ أفادت
بإصدار داعش أوامره لعنارصه للقيام بعمليات
إرهابية الستهداف بغداد بتفجريات انتحارية ،وبعد
التحري وجمع املعلومات أصدرنا أوامرنا لقوة
مشرتكة من خلية الصقور والفرق التكتيكية يف
املديرية القتحام الوكر ،وخالل تبادل إلطالق النار

تمكنت القوة املهاجمة من محارصة الوكر ،وبعد
تضييق الخناق عىل اإلرهابيي ومقابلتهم وجها ً

لوجه؛ قام أحد اإلرهابيي بتفجري نفسه أثناء
اقتحام الوكر ،واستطاعت القوة قتل االرهابيي
االنتحاريي الخمسة الذين كانوا بداخله».
وقال البرصي إن :املدعو أمري محمد سعيد (امللقب
بعبدالله قرداش) الزعيم الحايل لداعش اإلرهابي
ما زال يختبئ يف بعض املناطق املفتوحة رشق
سوريا ،وانه يواجه معارضة شديدة لشخصه
من بعض الرشعيي يف اللجنة املفوضة وقيادات
الصف األول بالتنظيم االرهابي لتوليه ما يسمى بـ
(الخالفة)» ،مؤكدا ً أن «لذلك تداعيات خطرية تهدد
حياة (قرداش) بالقتل ،وتنذر باالنقسام ملا حوله
من جنسيات أجنبية وخليجية من جهة والعراقيي

الرتبية حتذر من أي تأجيل جديد ملوعد امتحانات السادس اإلعدادي
بغداد /الزوراء:
حذرت وزارة الرتبية من أي تأجيل
جديد محتمل ملوعد االمتحانات
النهائية للصف السادس االعدادي.
وفيما أعلنت الضوابط الخاصة
بالتقديم عىل قناة املتميزين ملنتسبي
ديوان الوزارة واملديريات العامة
للرتبية يف املحافظات كافة للعام
الدرايس  ،2021-2020اوضحت
الفئات التي يحق لها التقديم هىل
هذه القناة.
وقال املتحدث باسم الوزارة،
حيدر فاروق ،يف ترصيح صحفي:
«االمتحانات النهائية للمرحلة
االعدادية حددتها مؤخرا ً وزارة
الرتبية مع لجنة الرتبية النيابية
يف االجتماع التشاوري الذي عقد
برئاسة النائب االول لرئيس مجلس
النواب حسن كريم الكعبي ووزير
الرتبية عيل كريم مخلف ،وتم االتفاق

اىل تأجيلها من الثامن من شهر آب
املقبل اىل األول من أيلول ،عىل ان
يبقى املوعد نفسه { 8آب} بالنسبة
للطلبة يف خارج العراق وتم اصدار
الجداول بهذا الخصوص».
وأضاف «ال يمكن اآلن البت بموضوع
الدور الثالث كون امتحان الدور
االول لم يجر بعد ،وقد ينجح جميع
الطلبة فيه ،وان ال يكون هناك حتى
دور ثان ،لذا فإن الحديث عن دور
ثالث أمر سابق ألوانه».
وتابع فاروق «أما فيما يخص
التأجيل فكان من املفرتض ان يؤجل
من البداية اىل املوعد الثاني» .مؤكدا ً
ان «كل هذه االمور تسبب االرباك
للطالب ،لذلك نتمنى من الجميع
ان يتوخى الدقة والحذر يف انتقاء
االخبار ،وهناك مصادر رسمية
لها».
وكانت وزارة الرتبية أعلنت باالتفاق

مع لجنة الرتبية النيابية عىل تأجيل
امتحانات السادس االعدادي من 8
آب اىل االول من أيلول املقبل نظرا ً
لظرف البالد وتفيش جائحة كورونا.
من جانب اخر ،أعلنت وزارة الرتبية،
امس االربعاء ،عن الضوابط الخاصة
بالتقديم عىل قناة املتميزين ملنتسبي
ديوان الوزارة واملديريات العامة
للرتبية يف املحافظات كافة للعام
الدرايس  2021-2020من الحاصلي
عىل شهادة اإلعدادية بفروعها
(العلمي واألدبي) فضالً عن املهني
إلكمال دراستهم يف املعاهد التقنية،
وشهادة الدبلوم التقني للراغبي
بإكمال دراستهم الجامعية األولية
البكالوريوس.
واوضحت الوزارة ،يف بيان صادر عن
املكتب اإلعالمي تلقته «الزوراء»:
إن «ضوابط القبول التي وجهت بها
مديرية اإلجازات الدراسية تنص

عىل ان يكون املرشح من مواليد
سنة  1980فصاعدا ،وله خدمة
فعلية ال تقل عن سنتي ،حيث
يتم ترشيح املوظفي الحاصلي
عىل الشهادة اإلعدادية للقبول
يف املعاهد التقنية ،واملوظفي
الحاصلي عىل شهادة الدبلوم
الفني للقبول يف الكليات املناظرة،
اذ يشرتط يف املرشح للقبول يف
املعاهد التقنية ان ال يقل معدله عن
 %65يف الدراسة اإلعدادية بفروعها
(العلمي واألدبي واملهني) ،كذلك
يحق لخريجي املراكز املهنية مركز
(املعتصم والوليد واملعتز) الذين أدوا
االمتحانات الوزارية (البكلوريا)
حرصا ً التقديم للقبول يف املعاهد
التقنية ضمن قناة املتميزين عىل
اعتبار شهادتهم معادلة لشهادة
اإلعدادية عىل ان ال يقل معدلهم عن
.»%65

واضافت« :كما يشرتط يف املوظف
املرشح للقبول يف كليات الصيدلة
ممن ال يقل معدله عن ، %90
وللمرشح للقبول يف كليات التقنيات
الطبية والصحية وكليات التمريض
معدل  ،%80وكليات الهندسة وكليات
التقنيات الهندسية  %75وللمرشح
للقبول يف باقي الكليات . %« 70
وبينت الوزارة انه «يُستثنى ذوو
الشهداء املتقدمون للقبول ضمن
قناة املتميزين من رشطي العمر
والخدمة ،ويتم إدخال بيانات
املرشحي للقبول يف الكليات واملعاهد
من الجهات املخولة ،ومن خالل
البوابة االلكرتونية لدائرة الدراسات
والتخطيط واملتابعة».
يذكر ان التقديم عىل قناة املتميزين
بدأ من يوم الثالثاء املوافق  21تموز
ويستمر لغاية  20من شهر آب
املقبل .2020

أخلت مسؤوليتها من حادث سقوط جسر للمشاة مشالي العاصمة

أمانة بغداد تعلن جناح اخلطة اخلاصة باستشهاد اإلمام اجلواد (ع)
بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد عن نجاح خطتها الخدمية
الخاصة بذكرى استشهاد االمام الجواد {عليه
السالم} .بينما اكدت امانة بغداد ان مجرس
الزهور الذي انهار صباح امس يقع خارج
حدودها البلدية.
وقالت االمانة يف بيان تلقته «الزوراء» إن «
دائرة بلدية الكاظمية املقدسة اعدت خطة

خدمية مسبقة جرى تنفيذها خالل يومي
الزيارة والتي ختمت صباح امس االربعاء
تمثلت بنرش اكثر من الفي عامل نظافة،
باالضافة اىل  79آلية تخصصية يف عموم مدينة
الكاظمية ،منها  39آلية كابسة تقوم بشكل
دوري برفع النفايات وتصفري الحاويات».
واضافت« :فيما عملت بقية اآلليات عىل غسل
وتعقيم وتعفري الشوارع ومسارات الزائرين

واملنطقة املحيطة بالصحن الرشيف ،باالضافة
اىل حمالت التوعية والتثقيف يف كيفية الوقاية
من االصابة بفريوس كورونا وبالتنسيق مع
عدد من الجهات سيما االمنية والصحية».
بينما اكدت امانة بغداد ،امس االربعاء ،ان
مجرس الزهور الذي انهار صباح امس يقع
خارج حدودها البلدية.
وذكر بيان لالمانة« :تنوه امانة بغداد اىل

نفذت  4عمليات يف ميناء أم قصر الشمالي

النزاهة تضبط منتحل صفة “ادعاء عام” يف البصرة
بغداد /الزوراء:
كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة
ُّ
تمكنها من
االتحاديَّة ،امس األربعاء ،عن
َّ
هم بانتحال صفة (ادعاء عام)
ضبط مُ ت ٍ
مُ تل ِّبسا ً بالجرم املشهود خالل تسلُّمه مبلغا ً
ماليا ً من إحدى املواطنات.
وقالت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “مالكات مديريَّة تحقيق الهيئة يف
َّ
هم
محافظة البرصة تمكنت من ضبط مُ ت ٍ
بانتحال صفة (ادعاء عام) ،مُ بي ً
ّنة ضبطها
ُّ
املُ َّتهم مُ تلبّسا ً بالجرم املشهود ،أثناء تسلمه
دينار من إحدى
مبلغا ً مقداره مليون
ٍ
املراجعات لدائرة األحوال املدنيَّة يف شط
العرب؛ بذريعة إكمال معاملتها”.
ضبط
وأكدت الهيئة “تنظيم املديريَّة محرض
ٍ
أصوليا ً باملربزات املضبوطة ،وعرضه رفقة
املُ َّتهم عىل الس ِّيد قايض التحقيق املُ
ِّ
ختص؛
ّ
بغية ّ
بحق ِه”.
اتخاذ القرارات املُناسبة
من جانب اخر ،أفصحت هيئة النزاهة
ِّ
االتحاديَّة عن تفاصيل عمليَّات الضبط
األربع التي نفذتها يف ميناء أم قرص الشمايلّ،

من جهة أخرى».
وعزا البرصي «ذلك االحرتاب يف ما بي قيادات
داعش ،بسبب كون اإلرهابي (أمري محمد
الرتكماني-عبد الله قرداش) ال ينحدر نسبه من
قبيلة قريش العربية مثلما يريد الرشعيون يف
داعش ،كذلك لفقدانه النطق السليم باللغة العربية
ولفظ مخارج الحروف بالتكلم ،كما يشكلون
عليه بأنه من غري املترشعي بالدين وإنما اكتسب
بعض الفقه من خالل اختالطه بالرعيل األول من
سجناء داعش االرهابي يف سجن بوكا الذي أنشأته
القوات األمريكية يف حينها بعد عام  ،2003وظل
فيه مالصقا ً لإلرهابي أبو بكر البغدادي وآخرين
من الرعيل األول لسنوات؛ قبل أن يُطلق رساحهما،
ويؤسس املقبور البغدادي تنظيم داعش يف .»2013
ولفت البرصي ،إىل أن «االرهابي (أمري الرتكماني)
يف محاولة الحتواء املناوئي له؛ بدأ ينحو -مخالفا ً
لطبعه الحاد -اىل استمالة بعض هؤالء االرهابيي
سواء كانوا يف اللجنة املفوضة –وهو كان أحد
أعضائها منذ عام  – 2015أو من املؤثرين يف
العنارص االرهابية».
وأشار إىل أن «إعالم داعش نرش يف عام  2019خرب
قيام اللجنة املفوضة برتشيح االرهابي (أمري
الرتكماني) ملا يسمى بمنصب (رعاية أحوال
املسلمي يف الدولة االسالمية) بينما خطط التنظيم
يف الوقت الحارض إلعادة توزيع بقايا عنارصه
االرهابية بالبالد ويف دول املنطقة وأوروبا وشمال
افريقيا ودول االتحاد السوفيتي القديمة ورشق
آسيا من خالل الرتكيز عىل بعض االفراد غري
املكشوفي وزجهم يف البلدان املستهدفة».

أعلنت ضوابط التقديم على قناة املتميزين للعام 2021-2020

القبض على سبعة إرهابيني يف املوصل
بغداد /الزوراء:
أعلنت املديرية العامة لالستخبارات ومكافحة االرهاب العاملة ضمن وكالة االستخبارات
يف وزارة الداخلية ،امس االربعاء ،عن القاء القبض عىل سبعة «إرهابيي» يف نينوى
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «مفارز املديرية العامة
لالستخبارات ومكافحة اإلرهاب العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية
القت القبض عىل ( )7إرهابيي بمناطق متفرقة من محافظة نينوى ،مطلوبي عىل
وفق احكام املادة ( )4ارهاب النتمائهم لعصابات داعش اإلرهابية».
وأوضحت «عمل اربعة منهم (امللقى القبض عليهم) تحت كنى وأسماء مختلفة يف
ما يسمى ديوان الجند ،كما عمل اإلرهابي املكنى (ابو حمزة) بما يسمى فرقة مؤتة،
واإلرهابي املكنى (ابوسعد) بما يسمى قاطع املوصل بصفة مقاتل ،وإرهابي آخر بما
يسمى والية نينوى».
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عجالت حوضي ً
مُ ب ِّي ً
َّـة وبرادا ً
نة ضبطها
ٍ
وسيارات مُ حمَّ لة بما َّدة السرياميك ومواد
ٍ
غذائيَّة مُ نتهية الصالحية وأخرى ممنوعة
من االسترياد.
دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف معرض
حديثها عن تفاصيل العمليَّات التي ُن ِّف َذت
بموجب مُ َّ
ضبط قضائ َّي ٍة ،أشارت
ذكرات
ٍ
إىل تنفيذ مديريَّة تحقيق الهيئة يف محافظة
ضبط يف ميناء أم قرص
البرصة عمليَّة
ٍ

ً
عجلة
الشمايل أسفرت عن ضبط ()27
حوضي ً
َّـة مُ ستوردة ملصلحة وزارة اإلعمار
َ
ُ
َّ
واإلسكان والبلديَّات تبي أنها ت ِركت يف امليناء
منذ عام  2016ولم تتم املراجعة عليها.
ُ
مش ً
ُّ
تمكن مالكات
رية إىل
وتابعت الدائرة
ضبط ثاني ٍة من ضبط ()7
َّة
ي
املديريَّة يف عمل
ٍ
َّارات مُ حمَّ ل ٍة بمادة السرياميك ت َّم التالعب
سي ٍ
يف أوزانها ،فيما ضبطت املديريَّة يف عمل َّي ٍة
أخرى عجلة ُذ ِك َر يف الترصيحة الگمرگيَّة

الخاصة بها َّ
َّ
غيار ،فيما
أنها مُ حمَّ لة بقطع
ِ
ُ
َّ
دراجات نار َّي ٍة أخفيت
تبي احتواؤها عىل
ٍ
بنيَّة التهرُّب من دفع الرسوم.
وأشارت إىل ضبطها ( )12عجلة نوع براد
مستوردة ملصلحة وزارة النقل – الرشكة
ِّ
الربي ،كانت مرتوكة منذ عام
العامة للنقل
 ،2005ولم تتم املراجعة عليها منذ تاريخ
ً
حاويات
الفتة إىل ضبط ثالث
استريادها،
ٍ
تحوي مادة العسل املمنوع استرياده ،فضالً
ومستلزمات طب َّي ٍة منتهية
عن مواد غذائي ٍة
ٍ
الصالحية.
ضبط باملربزات
ونوَّهت بتنظيمها محارض
ٍ
املضبوطة يف العمليَّات األربع ،وت َّم عرضها
رفقة األوراق التحقيقيَّة عىل الس ِّيد قايض
التحقيق املُ
ّ
ختص؛ بغية اتخاذ القرارات
املناسبة .
وكانت الهيئة أعلنت يف الثاني والعرشين
من الشهر املايض عن تنفيذها أربع عمليَّات
ضبط يف ميناء أ ِّم قرص الشمايلِّ ،مُ ب ِّي ً
نة
ٍ
ٍ
حاويات تحوي أدويةً
ُّ
تمكنها من ضبط
ٍ
مختلفة وموا َّد غذائيَّة منتهية الصالحية.

ان املجرس الذي تداولت مواقع التواصل
االجتماعي واملواقع االخبارية صورا ً النهياره
وسقوطه يقع خارج الحدود البلدية الخاصة
بنطاق عمل امانة بغداد ،وهو ليس ضمن
مهامها او مسؤوليتها».
وأضاف البيان ان «آخر نقطة تمثل حدودها
الشمالية الرشقية هي قوس بوب الشام والذي
يقع قبل منطقة الزهور بعدة كيلومرتات».

البصرة تهدد بالقانون ضد أية شركة
تسرح العمالة احمللية
بغداد /الزوراء:
جدد محافظ البرصة ،اسعد عبد االمري العيداني ،امس األربعاء ،رفضه ترسيح اي عمالة
برصية عاملة يف مواقع الرشكات النفطية يف املحافظة ،مؤكدا ً ان الحكومة املحلية
ستتخذ اجراءات قانونية بحق اي رشكة تقوم بترسيح العمالة البرصية.
وقال» العيداني يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،انه «وجه مدير مكتب التشغيل يف
ديوان املحافظة باستدعاء مدراء الرشكات وعقد اجتماعا معهم ،والتأكيد عىل رفض
الحكومة املحلية إلجراء اي رشكة نفطية يتعلق بترسيح العمالة البرصية».
وبي أنه «سبق ان تم ارسال لجنة خاصة باملوضوع اىل مقر الرشكات النفطية بحضور
مكتب التشغيل وقيادة العمليات وبعض الجهات املختصة لرفض ترسيح اية عمالة من
ابناء الشعب البرصي».
من جانبه ،اوضح مدير مكتب التشغيل يف ديوان محافظة البرصة ،محمد العبادي:
انه «استنادا ً اىل توجيهات محافظ البرصة املهندس اسعد العيداني تم عقد اجتماع مع
خمس رشكات والتي قامت بترسيح العمالة البرصية يف وقت سابق ،وهي كل من رشكة
(بيكر هيوز) ورشكة (صچم) ورشكة (اويل سريف) ورشكة (سايبم) ورشكة (وذر
فورد)».
وأشار إىل أن»هناك تجاوبا من قبل هذه الرشكات بعودة العمالة او دفع جزء من الراتب
للعاملي خالل فرتة االجازة لحي العودة اىل العمل» .موضحا أن «هناك اجتماعات اخرى
ستجري يف مبنى ديوان املحافظة مع ادارات الرشكات النفطية او ممثليها بخصوص
املوضوع».
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الدوالر حيافظ على استقراره
يف األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
حافظت أسواق العمل�ة األجنبية يف العراق ،امس األربعاء ،عىل
استقرار سعر رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات ومكاتب الصريفة،
كاآلتي :سعر البيع لل�دوالر الواحد  1242.5دينار ،أي  124ألفا ً
و 250دين�ارا ً للمائ�ة دوالر .أم�ا سعر الرشاء لل�دوالر 1232.5
ديناراً ،أي  123ألفا ً و 250دينارا للمائة دوالر.

جلنة االقتصاد :املواد الداخلة عرب
اإلقليم تؤثر سلبا يف املنتج الوطين
بغداد /الزوراء:
بينت اللجن�ة االقتصادي�ة النيابية ان املواد والسل�ع والبضائع
الداخل�ة عرب املنافذ الحدودية يف كردست�ان ،بدأت ترضب املنتج
املح�يل وتؤثر علي�ه سلبا ،الفت�ة اىل خسارة الكثري م�ن التجار
واملزارعن جراء عدم السيطرة عىل منافذ االقليم.
وقال�ت عضو اللجنة ،ندى ش�اكر ج�ودت ،يف ترصيح صحفي:
ان “الكث�ري من املواد الغذائية والسل�ع والبضائع مازالت تدخل
عرب منافذ اقليم كردستان ،عىل الرغم من منع دخولها يف املنافذ
االخ�رى نتيج�ة لتوفرها داخ�ل البالد من خ�الل االنتاج املحيل
وخاصة املواد الغذائية”.
واضاف�ت ان “مايدخ�ل م�ن م�واد غذائي�ة عرب االقلي�م تسبب
بخسائ�ر كب�رية يف االنتاج املح�يل ،وذلك يعد تدم�ريا لالقتصاد
العراقي ،رغم ماتحصل عليه كردستان من منافع”.
ولفتت اىل ان “الجميع ينتظر ماستقوم به الحكومة من اجراءات
وتفاهمات من اجل السيطرة عىل تلك املنافذ ،واخضاعها جميعا
لسلطة الدولة”.

كربالء تسوق  16مليون بيضة
وتؤكد سد احلاجة احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت معدالت انت�اج بيض املائ�دة يف محافظ�ة كربالء بعد
ان سوق�ت مشاريع بيض املائدة يف محافظ�ة كربالء مايقارب
( )16ملي�ون بيضة خالل الشه�ر الجاري ،ما ادى اىل سد حاجة
األسواق املحلية من بي�ض املائدة ومنع دخول البيض املستورد
من خالل توجيهات وزارة الزراعة.
وق�ال مدير زراع�ة كربالء ،رزاق الطائي ،يف بي�ان اطلعت عليه
«ال�زوراء» :إن “وزارة الزراعة منعت استرياد البيض بعد ان تم
تحقيق االكتفاء الذاتي م�ن خالل املشاريع املنجزة بدعم وزارة
الزراعة من خالل قروض املبادرة الزراعية ،لذا تصاعدت كميات
االنتاج من بيض املائدة من خالل هذه املشاريع”.
واض�اف الطائ�ي ان “معظ�م مشاري�ع بي�ض املائ�دة التي تم
إنشاؤه�ا يف كرب�الء عن طريق املب�ادرة الزراعي�ة تعمل بنظام
األقف�اص ويبلغ عددها ( )7مشاري�ع ،أنتجت خالل الفرة من
منتصف حزيران حتى منتصف تموز ( )15مليونا و ( )842ألفا
و ( ) 62بيضة ذات اللون األحمر”.
ولف�ت الطائ�ي اىل ان “وزارة الزراعة أوقف�ت عمليات استرياد
البي�ض م�ن خ�ارج البالد دعم�ا للمنت�ج الوطني ،كم�ا وفرت
األع�الف والعالج�ات البيطري�ة بأسع�ار مدعوم�ة ،إضافة اىل
دعمه�ا له�ذه املشاريع بقروض ب�دون فوائد يف بداي�ة إنشائها
من خالل املبادرة الزراعية للحكوم�ة العراقية» ،داعيا أصحاب
الحقول إىل “توفري املنتج للمستهلك املحيل بأسعار مقبولة”.
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الكمارك :األمتتة ستطبق يف املنافذ خالل  5أشهر

وزير املالية يكشف عن قرب إعادة فتح منافذ الشالجمة والشيب وعرعر
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير املالية ،عيل عالوي ،قرب إعادة
فت�ح املناف�ذ الجنوبية للعراق م�ع ايران.
وفيما اك�دت هيئة الجم�ارك العامة قرب
افتتاح منفذ عرعر الح�دودي مع الجانب
السعودي بعد ان تم استكمال اعمال تأهيله
وفق اح�دث التقنيات العاملي�ة مما يسهم
يف تعظي�م االي�رادات الجمركي�ة للدول�ة،
كشف�ت ع�ن ان نظام االتمت�ة سيطبق يف
خمسة منافذ مخت�ارة كمرحلة اوىل بمدة
ال تتجاوز الخمسة اشهر من اآلن.
وأعلن وزير املالية ،عيل عالوي ،قرب إعادة
فت�ح املناف�ذ الجنوبية للعراق م�ع ايران.
وذك�رت وكالة أنب�اء ف�ارس ان ذلك جاء
يف اجتم�اع ب�ن رئيس مصلح�ة الجمارك
االيراني�ة ،مه�دي مريارشيف م�ع عالوي،
وذل�ك عىل هام�ش لقاء الرئي�س االيراني
حس�ن روحاني ورئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي مساء الثالثاء.
وأك�د ع�الوي ،بحس�ب ف�ارس ،ان قرار
الع�راق بإع�ادة فت�ح املناف�ذ الجنوبي�ة
{الشالمج�ة والشي�ب} سيك�ون قريب�ا،
والت�ي اغلقت عىل خلفي�ة تفيش فريوس
كورونا وتم تشغيلهما جزئيا مؤخرا.
وأعرب وزير املالية رغبة العراق بالتعاون
املش�رك واالف�ادة م�ن تج�ارب الجمارك
االيرانية بمجال أتمتة االجراءات ،مقرحا
ايفاد خرباء وموظف�ي الجمارك العراقية
له�ذا الخص�وص .وأك�د الجانب�ان ع�ىل

الح�دودي م�ع الجانب السع�ودي بعد ان
تم استكم�ال اعم�ال تأهيله وف�ق احدث
التقني�ات العاملي�ة مم�ا يسه�م يف تعظيم
االي�رادات الجمركية للدولة ،بينما كشفت
ع�ن ان نظ�ام االتمتة سيطب�ق يف خمسة
مناف�ذ مخت�ارة كمرحل�ة اوىل بم�دة ال
تتجاوز الخمسة اشهر من اآلن.
وق�ال مدي�ر هيئ�ة الجم�ارك العام�ة،

رضورة انشاء بوابات تجارية مشركة.
فيم�ا أع�رب رئي�س مصلح�ة الجم�ارك
االيراني�ة ع�ن استعداده بتنفي�ذ اجراءات
مشرك�ة بمج�ال تب�ادل املعلوم�ات
الجمركي�ة ،وتأهي�ل موظف�ي الجم�ارك
العراقية واعادة فتح املعابر املشركة.
من جهتها ،اكدت هيئ�ة الجمارك العامة،
امس األربع�اء ،قرب افتت�اح منفذ عرعر

خال�د ص�الح الدين ،يف ح�وار صحفي :إن
“االج�راءات الكفيل�ة بإنج�اح عملي�ات
افتتاح منفذ عرعر الح�دودي مع الجانب
السع�ودي اكتمل�ت ،وبانتظ�ار االتف�اق
النهائ�ي عىل ي�وم محدد إلع�الن افتتاحه
رسميا” ،منوه�ا اىل ان “افتتاحه سيسهم
بدع�م اقتص�اد البالد ،وان عملي�ات اعادة
تأهيله تمت عىل وفق اخر النماذج العاملية

املعمول فيها باملنافذ الحدودية”.
وأضاف صالح الدين أن “افتتاحه كان من
املف�رض ان يحس�م خالل زي�ارة رئيس
الوزراء املؤجلة للسعودي�ة ،وبالرغم من
ذل�ك فإن الجانب�ن اآلن يف اطار استكمال
االج�راءات الخاص�ة باالفتت�اح” ،مؤكدا
“ع�دم وج�ود ني�ة يف الوق�ت الح�ارض
للجانبن العراق�ي والسعودي الفتتاح اي
منفذ حدودي اخر”.
وكش�ف ص�الح الدين ع�ن “تحدي�د مدة
خمسة اش�هر كحد اق�ى لتطبيق نظام
االتمت�ة يف خمس�ة منافذ ،اثن�ان منها يف
الجن�وب ومثلهم�ا يف املنطق�ة الغربي�ة
وواحد يف املط�ارات لتقيي�م التجربة ،ويف
حال نجاحه�ا ستعمم عىل جمي�ع املنافذ
رشيط�ة ان يطب�ق يف املناف�ذ اح�دث م�ا
توصل�ت اليه البل�دان يف االتمت�ة والعمل
الجمركي”.
وأوض�ح أن “الهيئة استقطب�ت عددا من
الرشك�ات رشيط�ة ان تك�ون له�ا اعمال
مماثلة يف بلدان أخرى” .مؤكدا ان “تطبيق
نظ�ام االتمت�ة سيسهم بتخفي�ف االعباء
ع�ىل العم�ل الجمرك�ي ويضم�ن تعظي�م
االي�رادات واحتساب الرس�وم الجمركية
مقدم�ا ،اضافة اىل امكانية املقارنة بن ما
يبيعه البنك املركزي عن طريق مزاد العملة
للتج�ار وما يرد من بضائ�ع للبلد ،واالهم
م�ن هذا كل�ه الحد من عملي�ات الفساد يف
املنافذ الحدودية”.

تطمينات برملانية بصرف رواتب املوظفني قبل عيد األضحى
بغداد /الزوراء:
طمأن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة املوظفن
عىل رواتبه�م .وفيما طالب�ت وزارة املالية
االلتزام بوعدها بدفع الرواتب خالل الشهر
الح�ايل والثالثة املقبلة ،وذلك بتوفر األموال
من خالل اج�راء بعض اإلصالح�ات املالية
وزياردة أسعار النفط واالقراض الداخيل.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،ناجي السعي�دي ،يف
ترصي�ح صحف�ي :ان «وزارة املالية أكملت
كل استعدادها لتوزيع ورصف الرواتب قبل
عيد األضحى».
وأضاف ان «دائرة املحاسبة يف وزارة املالية،
أمن�ت كل السيولة املالي�ة الخاصة بتوزيع
روات�ب موظفي الدولة من خالل االقراض

سوق العراق
لألوراق املالية
يغلق منخفضا

الداخ�يل م�ن م�رصيف الرافدين والرش�يد،
وأكملت الوزارة  90%من الرواتب والسيولة
متوفرة ،وستوزع بمواعيدها».
ونف�ى السعيدي األنباء ع�ن «نية الحكومة
بتوزيع الرواتب كل  45يوما ،كون السيولة
متوف�رة بقان�ون االق�راض الحكوم�ي،
وال مشكل�ة يف توزي�ع الروات�ب خالل هذه
الفرة».
ولف�ت اىل انه «سيت�م إب�الغ املوظفن عرب
اإلش�عار برسائل نصية بالنسبة للموطنن
رواتبهم الكرونياً».
من جهته ،قال عض�و اللجنة ،النائب جمال
كوج�ر ،يف ترصي�ح صحفي :ان�ه “ال حجة
لوزارة املالي�ة يف دفع الروات�ب ملستحقيها

بغداد /الزوراء:
اغلق م�ؤرش االسعار يف سوق العراق ل�الوراق املالية،
امس االربعاء ،منخفضا بنسبة (.)1.23%
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لس�وق العراق ل�أوراق
املالي�ة ليوم امس كم�ا ييل :بلغ عدد االسه�م املتداولة
( )1.455.147.185سهما ،بينم�ا بلغت قيمة االسهم
( )587.735.044دين�ارا .واغلق مؤرش االسعار ISX
 60يف جلس�ة امس ع�ىل ( )460.95نقط�ة منخفضا
بنسبة ( )1.23%عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ
( )460.95نقط�ة .وتم تداول اسه�م ( )29رشكة من

باالوقات والجداول املحددة ،وعليها االلتزام
بما وعدت به”.
وأض�اف ان “األم�وال متوف�رة حاليا لدى
وزارة املالي�ة وعليها الت�زام بدفع الرواتب
وفق االستحقاق الشه�ري لكل مؤسسة».
موضح�ا ان ”اإلصالح�ات املالي�ة األخرية
وفرت للوزارة أمواال جي�دة ،وكذلك وجود
زي�ادة يف أسعار النف�ط واالقراض الداخيل
”.
وأش�ار كوج�ر اىل ان “إج�راءات الحكومة
بش�أن االق�راض الخارجي م�ازال بطيئا،
وبإمكانه�ا اإلرساع باالق�راض م�ن دول
الجوار الت�ي أعلنت استعدادها لدعم العراق
عىل ان تكون الفوائد ميرسة ”.

اص�ل ( )104رشكة مدرج�ة يف الس�وق ،واصبح عدد
الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم
التزامه�ا بتعليمات االفصاح امل�ايل ( )23رشكة .وبلغ
ع�دد االسهم املشراة م�ن املستثمرين غ�ري العراقين
يف الس�وق النظامي ( )228مليون سه�م بقيمة بلغت
( )177ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ ( )27صفقة
ع�ىل أسهم  5رشك�ات .بينما بلغ ع�دد االسهم املباعة
من املستثمرين غ�ري العراقين يف السوق النظامي ()8
مالي�ن سهم بقيمة بلغت ( )12مليون دينار من خالل
تنفيذ  5صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.

النزاهة توقف صرف  40مليارا لـ 440معاملة مزورة يف الديوانية
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئ�ة النزاه�ة ِّ
االتحاديَّة،
ام�س األربع�اء ،ع�ن ُّ
تمكنها من
إحب�اط محاول� ٍة لتمري�ر ()440
معامل�ة مُ �زوَّرة بلغ�ت مبالغه�ا
ً
كاش�فة عن
( )40ملي�ار دين�ار،
إص�دار ( )1048أم�ر قبض وتح ٍّر
بحق املُ َّتهمن فيها.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه :أن “فري�ق عم� ٍل
م�ن مكت�ب تحقي�ق الهيئ�ة يف
محافظ�ة الديوانيَّ�ة نف�ذ عمليَّة
ضبط ل��( )440معامل�ة مُ زوَّرة
ٍ

مرصوف�ة من
مرصوف�ة وغ�ري
ٍ
قبل لجنة تطبيق قانون العمليات
الحربيَّ�ة واألخط�اء العسكريَّ�ة
رقم ( )57لسنة .”2015
وأض�اف البي�ان أن “املبال�غ التي
ت� َّم إيق�اف رصفها بموج�ب تلك
املعامالت بلغت ( )40مليار دينار
عدا الروات�ب الشهريَّة املُ َّ
خصصة
لأسم�اء الت�ي تضمَّنته�ا تل�ك
املعام�الت” .موضح�ا أن “عمليَّة
ضب�ط املعام�الت والتح�ري
والبح�ث عنه�ا يف دائ�رة اللج�ان
التابع�ة ملحافظ�ة الديوانيَّ�ة

وف�رع مُ َّ
ؤسسة الشه�داء وهيئة
التقاعد يف املحافظة استمرَّت مل َّدة
أسبوعن”.
َّ
ب�أن “تحرّي�ات
ونوَّه�ت الهيئ�ة
الفري�ق وتحقيقاته األوليَّة قادت
إىل ثب�وت اش�تمال املعامالت عىل
تزوي�ر لتوقي�ع الس ِّي�د رئي�س
ً
ش�رية إىل َّ
اللجن�ة املُ َّ
ختصة” ،مُ
أن
“محكمة التحقيق املُ َّ
ختصة ،وبعد
عرض األوليَّ�ات املضبوطة عليها
م�ن قب�ل الفري�ق ق�رَّرت إصدار
( )1048أم�ر قب�ض وتح� ٍّر بحق
املوظفن املُ ِّ
قرصين واملستفيدين

من املعام�الت املُزوَّرة؛ استنادا ً إىل
أحك�ام امل�ا َّدة ( )289م�ن قانون
العقوب�ات ،مُ ن ِّبه�ة إىل تسجي�ل
ِّ
بح�ق
قضاي�ا جزائيَّ� ٍة مُ ف�رَدة
املُ َّتهمن”.
َّ
َّ
وخلصت إىل أن “الفريق تمكن من
ضب�ط ( )687معامل�ة مرصوفة
أخ�رى تح�وم حوله�ا الشبه�ات
ذاته�ا م�ا زال التح�ري والتدقيق
ومقاطعة األسماء فيها مُ ستمراً؛
بغية تهيئتها وعرضها عىل اللجنة
القضائيَّ��ة املُؤلفة له�ذا الغرض
ومطابقة التواقيع”.

طالبت بتغيري مسار أنبوب ناقل للنفط مير بقضاء الزبري

الطاقة النيابية :حلول الكهرباء ترقيعية وواقع الطاقة مصاب بالشلل
بغداد /الزوراء:
وصفت لجنة النفط والطاقة النيابية
حلول مشكل�ة الكهرباء بالرقيعية،
مش�رية إىل أن الطاقة مصابة بالشلل
الت�ام ع�ىل م�دى  17عام�ا .وفيم�ا
طالب�ت وزارة النف�ط بتغي�ري مسار
أنب�وب ترصيف نفط ميس�ان واملار
بمركز قضاء الزبري ،اوضحت ان هذه
الحزم�ة م�ن االنابيب تتع�ارض مع
التصميم االسايس للمدينة واملشاريع
التي تجري اآلن بالقضاء».
وق�ال عضو لجن�ة النف�ط والطاقة
النيابي�ة ،مظف�ر إسماعي�ل الفضل،
ام�س االربع�اء ،يف ترصيح صحفي:
إن “الحكوم�ة العراقي�ة من�ذ ع�ام
 ٢٠٠٣ولغاي�ة يومنا هذا عاجزة عن
مسألة انقطاع التيار الكهربائي”.
وأض�اف أن “جمي�ع املسؤول�ن يف
وزارة الكهرب�اء ق�د رصح�وا بح�ل
جذري نهائ�ي ملشكل�ة الكهرباء ،إال
أن الواق�ع الكهربائ�ي مصاب بشلل
تام”.
وأشار إىل أن “هناك تراجعا ملحوظا
يف واقع تجهيز التيار الكهربائي رغم
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حجم األموال الضخمة التي أنفقت يف
الحكومات املتعاقبة” .وأصفا “حلول
مشكلة الكهرباء بالرقيعية”.
م�ن جانب اخ�ر ،طالب عض�و لجنة
النفط والطاق�ة ،النائب فالح حسن
الخزع�يل ،ام�س االربع�اء ،وزارة

النفط بتغيري مس�ار أنبوب ترصيف
نف�ط ميس�ان وامل�ار بمرك�ز قضاء
الزبري.
وقال الخزع�يل ،يف ترصيح صحفي:
«خاطبنا وزارة النفط حسب الكتاب
الص�ادر بالع�دد ( )2866الص�ادر

بتاري�خ ( ) 2019 - 6 - 15واملؤك�د
عليه بالكتاب امللحق ذي العدد()898
الص�ادر بتاري�خ ()2020 - 5 - 21
ملطالبة وزير النف�ط برضورة تغيري
مسار االنب�وب الناقل لنفط ميسان،
والذي من املفرض ان تقوم الوزارة

بتغيري مساره سنة  2018مع حزمة
االنابيب التي تم تغيري مسارها».
واضاف ان «هذه الحزمة من االنابيب
تم�ر بمرك�ز مدين�ة قض�اء الزبري،
وتتع�ارض م�ع التصمي�م االسايس
للمدينة واملشاري�ع التي تجري اآلن
بالقضاء».
واش�ار الخزع�يل اىل ان�ه «من خالل
مخاطبات�ه املوجه�ة ل�وزارة النفط
ان االنب�وب يشغ�ل مساحة تصل اىل
( )1480دونم تعد كمحرمات نفطية
ممك�ن االستف�ادة منها بع�د تغيري
مسار االنبوب إلنشاء سوق حضاري
موح�د ومدين�ة الع�اب ومتنزه�ات
عائلية».
واوض�ح ان «املساحة الت�ي يشغلها
االنبوب وس�ط مدين�ة الزبري يمكن
استغالله�ا لبن�اء م�دارس وري�اض
اطفال ومنتديات وساحات رياضية،
ً
فض�ال ع�ن توف�ري بيئ�ة مناسب�ة
للمدينة» .منوها «برضورة استجابة
وزارة النف�ط لطلب�ه ،وتغيري مسار
االنب�وب واستغ�الل االراض الت�ي
يشغلها لخدمة اهايل قضاء الزبري».

الذهب يرتفع بفعل ضعف الدوالر
ومراهنات على التحفيز
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
قفز الذهب بأكثر من واحد باملئة،
امس األربع�اء ،إىل أعىل مستوى
يف نح�و تسع�ة أع�وام مدفوعا
بضع�ف ال�دوالر ،فيم�ا ع�ززت
توقع�ات بمزي�د م�ن إج�راءات
التحفي�ز إلنع�اش االقتص�ادات
التي ترضرت من جائحة كورونا
جاذبي�ة املع�دن النفي�س كمالذ
للتحوط من التضخم.
وبحلول الساع�ة  0501بتوقيت
جرينتش ،زاد الذهب يف املعامالت
الفوري�ة  0.8باملئة إىل 1856.13
دوالرا لأوقي�ة (األونص�ة)
بعدم�ا سج�ل أع�ىل مستويات�ه
من�ذ سبتمرب /أيل�ول  2011عند
 1865.35دوالرا لأوقية يف وقت
ساب�ق م�ن الجلس�ة .وارتفعت
العقود األمريكية اآلجلة للذهب
 0.7باملئ�ة إىل  1856.80دوالرا
لأوقية.
وأبرم زعم�اء االتحاد األوروبي

اتفاق�ا ،الثالث�اء ،بش�أن خط�ة
للتع�ايف بقيم�ة  750مليار يورو
،فيم�ا ناق�ش مسؤول�ون م�ن
البي�ت األبيض وكب�ار األعضاء
الديمقراطي�ن يف الكونج�رس
األمريك�ي جول�ة أخ�رى م�ن
إجراءات مساندة ستشمل تأمن
بطال�ة ممتدا وتخصي�ص املزيد
من األموال للمدارس.
كما تلقى املع�دن األصفر الدعم
م�ن مؤرش ال�دوالر ال�ذي يقبع
ق�رب أق�ل مست�وى يف أكثر من
أربعة أشهر .وبالنسبة للمعادن
النفيسة األخرى ،واصلت الفضة
صعوده�ا وزادت بنسب�ة 4.7
باملئ�ة إىل  22.33دوالرا لأوقية
وه�و أع�ىل مست�وى له�ا من�ذ
أكتوب�ر /ترشي�ن األول ..2013
وتراجع البالدي�وم  1.1باملئة إىل
 2133.32دوالرا لأوقية ،ونزل
البالدي�وم  0.7باملئة إىل 875.49
دوالرا لأوقية.

النفط يرتاجع مع تنامي املخزونات
األمريكية وخماوف «كورونا»
رويرز /متابعة الزوراء:
انخفض�ت أسعار النف�ط ،امس
األربع�اء ،فيما أظه�رت بيانات
للقط�اع ارتف�اع املخزون�ات
يف الوالي�ات املتح�دة متج�اوزة
التوقع�ات ،بينم�ا كب�ح تزاي�د
حاالت اإلصابة بفريوس كورونا
الطلب عىل الوق�ود يف أكرب دولة
مستهلكة للنفط يف العالم.
ويف أول إيج�از صحف�ي بش�أن
التفيش منذ شهور ،قال الرئيس
األمريك�ي ،دونال�د ترام�ب ،إن
جائحة فريوس كورونا قد تزداد
س�وءا قب�ل أن تتحس�ن ،يف أول
اق�رار يف اآلونة االخ�رية بتفيش
املشكلة.
وي�وم الثالثاء ،أظه�رت بيانات
من معهد الب�رول األمريكي أن
مخزون�ات الخ�ام زادت بواق�ع
 7.5ملي�ون برمي�ل يف األسب�وع
امل�ايض ،بينم�ا كان�ت توقع�ات

املحللن تشري إىل انخفاض قدره
 2.1مليون برميل.
ون�زل خ�ام برن�ت  35سنتا ما
يع�ادل  0.8باملئ�ة إىل 43.97
دوالرا للربمي�ل بحل�ول الساعة
 0541بتوقي�ت جرينتش ،وفقد
خ�ام غ�رب تكس�اس الوسي�ط
األمريك�ي  39سنت�ا م�ا يوازي
 0.9باملئة إىل  41.53دوالرا.
وارتفع�ت أسع�ار النف�ط بنحو
دوالر يف الجلسة السابقة لتسجل
أع�ىل مستوى من�ذ السادس من
م�ارس /آذار .وق�ال ،إدوارد
موي�ا ،كبري محل�يل السوق لدى
أوان�دا يف نيوي�ورك” :وص�ل
االتجاه الصع�ودي للخام لنهاية
الطريق بعد تقرير معهد البرول
األمريكي الذي أظهر زيادة حادة
للمخزون�ات ،وتحذي�ر الرئيس
ترامب من احتمال تفاقم جائحة
كورونا يف الواليات املتحدة“.

أصفر وأمحر
 25العبا يرفعون شكوى لدى
االسيوي ضد نادي النجف

بغداد /متابعة الزوراء
رفع  25العبا ً س�بق وان لعبوا يف نادي النجف الريايض ،ش�كوى ضد إدارة النادي بس�بب عدم تس�لم
مستحقاتهم املالية.
وقال مصدر يف الهيئة التطبيعية التحاد الكرة إن “ 25العباً ،قدموا شكوى لدى االتحاد االسيوي لكرة
القدم عىل نادي النجف”.
وأضاف ان “الشكاوى جاءت بسبب قيمة عقودهم املالية التي بذمة نادي النجف ،حيث اشعر االتحاد
االس�يوي ،اللجنة التطبيعية والتي بدورها ابلغت نادي النجف بحل املش�اكل املتعلقة حتى ال� 25من
الشهر الجاري”.
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اندية الدرجة الثانية تطالب بنسبة يف اهليئة العامة

عدنان درجال يتنازل عن دعواه ضد رئيس احتاد الكرة السابق ونائبه
بغداد /متابعة الزوراء
كشف مصدر مقرب من وزير الشباب
والرياضة ،عدنان درجال ،ان األخري
تنازل عن دعواه ضد اتحاد الكرة
السابق بشكل رسمي.
وقال املصدر إن “وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال ،توجه صباح
امس االربعاء اىل محكمة الرصافة
وقام بإسقاط الدعوى املقدمة من قبله
رسميا ضد رئيس االتحاد السابق عبد
الخالق مسعود ونائبه عيل جبار”.
وأضاف ان “القضية كانت مرفوعة
بتهمة تزوير النظام االسايس لالتحاد
العراقي لكرة القدم والتي اتهم بها
رئيس االتحاد ونائبه” ،مشريا ً إىل أن
“القضية أصبحت يف طي النسيان”.
يذكر ان اتفاق درجال مع أعضاء اتحاد
الكرة السابقني ،كان ينص عىل تقديم
استقالتهم الجماعية مقابل تنزل
درجال عن الدعوى
ويف سياق منفصل طالبت اندية دوري
الدرجة الثانية يف العراق ،اللجنة
التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم،
بان تضمن تمثيلهم يف الهيئة العامة
ومناقشة النظام الداخيل لالتحادات
الفرعية.
وذكرت األندية يف بيان أنه «اىل اللجنة
التطبيعية ..يف الوقت الذي نبارك لكم
جهودكم الطيبة واملخلصة يف التأسيس
ملنظومة كرة القدم العراقية بمسارات
صحية وصحيحة بعيدة عن االحتكار
وملبية لطموحات الشارع الكروي
وسوف يسجل لكم التأريخ هذا اإلنجاز،
ال يخفى عىل حرضاتكم ان منظومة
كرة القدم العراقية فيما يخص االندية
الرياضية تتكون من ثالث فئات
اساسية هي الدرجة االوىل والدرجة
الثانية والدرجة الثالثة».
وأضافت «بعد ان قام االتحاد العراقي
املركزي لكرة القدم بتغيري التسميات
اصبح لدينا اندية الدرجة املمتازة
والدرجة االوىل والدرجة الثانية وهذه
التسميات تطلق عىل االندية التي
تمارس لعبة كرة القدم وبجميع فئاتها
من متقدمني وفئات عمرية وبالنظر

وزارة الشباب تفحص  200عينة من فايروس
كورونا لالعبني واملالكات التدريبية
بغداد /قيص حسن
استنفرت وزارة الشباب والرياضة
جهودها الكمال اختبارات فحص
فايروس كورونا لالعبني واملدربني
واملالكات االدارية استعدادا لعودة
االنشطة والفعاليات الرياضية بعد
استحصال موافقة اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية.
وقال مدير عام دائرة شؤون االقاليم
واملحافظات طالب جابر ،ان اختبارات
فحص فايروس كورونا لالعبني واملدربني
واملالكات االدارية يرشف عليها وزير
الشباب والرياضة عدنان درجال
ومتابعة مستشار الوزارة لشؤون
الرياضة الدكتور حسن عيل كريم ،مبينا
ان ثالث دوائر تشرتك يف عملية اختبارات
فحص فايروس كورونا مما يعكس
الجهد الكبري الذي تبذله الوزارة لخدمة
قطاعي الشباب والرياضة ،إذ تقوم دائرة
شؤون االقاليم واملحافظات بتهيئة قاعة
الشعب املغلقة لاللعاب الرياضية وتوفري
املتطلبات واملستلزمات الرضورية،

للوضع الذي مر به االتحاد السابق تم
تنظيم دوري الدرجتني املمتازة واالوىل
وانيطت مسالة تنظيم دوري الدرجة
الثانية اىل االتحادات الفرعية لغرض
تأهيل هذه االندية اىل الدرجة االوىل
مثلما انيطت مسالة تنظيم دوري
الدرجة االوىل اىل االتحاد املركزي لغرض
التأهيل اىل الدوري املمتاز».
وبينت ان «هناك اتحادات فرعية عملت
بجد وبالتعاون مع االندية لتنظيم دوري
الدرجة الثانية والفئات العمرية وطيلة
املواسم السابقة مما جعل هذه االندية
ترصف مبالغ طائلة كأجور التحكيم
والنقل والتجهيز واالعداد ،مما تقدم
فأن اندية الدرجة الثانية هي اندية
منضوية تحت خيمة االتحاد العراقي
املركزي ومثلما عليها واجبات فأن لها

مصطفى كريم ينضم رمسيا
لنادي الصناعات الكهربائية

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي الصناعات الكهربائية الريايض ،تعاقده رسميا ً مع الالعب
مصطفى كريم لتمثيله يف املوسم املقبل.وانتقل كريم للصناعات قادما ً من
امانة بغداد ،بعدما قىض مع األخري موسما ً واحداً.وتمتد مسرية العب اسود
الرافدين السابق  15عاما ً حتى االن ،لعب خاللها ألندية عراقية وعربية ،حيث
يعد الصناعات الكهربائية الفريق رقم  17يف مسرية الالعب.وفيما ييل األندية
التي لعب لها كريم منذ بداية احرتافه :الكهرباء ،الرشطة ،أربيل ،اإلسماعييل
املرصي ،الشارقة االماراتي ،السيلية القطري ،بني ياس االماراتي ،االتحاد
السكندري املرصي ،القوة الجوية ،زاخو ،املحرق البحريني ،نفط الوسط،
الطلبة ،الزوراء ،امليناء ،امانة بغداد ،الصناعات الكهربائية.

املوافقات األمنية تؤخر التحاق همام
طارق باإلمساعيلي املصري
بغداد /متابعة الزوراء
ينتظر العب املنتخب الوطني لكرة
القدم همام طارق ،صدور املوافقات
األمنية من اجل االلتحاق بصفوف
فريقه اإلسماعييل املرصي.ويتواجد
طارق يف العاصمة بغداد منذ بداية
الجائحة ولم يستطع االلتحاق
باإلسماعييل بسبب اغالق املطارات
واإلجراءات الصحية واألمنية يف
البلدين.وأعلن اإلسماعييل عرب
موقعه الرسمي عن عودة الغينى
الدويل بيكيتي سيلفا للفريق
ويتبقى كل من فخر الدين بن
يوسف التونىس وبنسون شيلونجو
الناميبى فضال عن باتريك كادو الذي
يحمل الجنسية األوغندية وهمام
طارق العراقي.وينتظر اإلسماعييل
املوافقات األمنية بشأن تحديد موعد

وصول الرباعي املحرتف ،وذلك بعد
منحهم التأشريات الالزمة لدخول
البالد منذ عدة أيام ،عىل أن يتم حجز
تذاكر السفر لهؤالء الالعبني فور
وصول املوافقات املذكورة.ويبذل
مسئولو الدراويش قصارى جهدهم
من أجل وصول هؤالء الالعبني ىف
أرسع وقت ممكن بعد توقف حركة
املطارات بمعظم دول العالم وذلك
بغية االستفادة من قدراتهم ضمن
صفوف الفريق.ومن املقرر أن
يخضع طارق فور وصوله ملسحات
طبية لالطمئنان بشكل نهائي عىل
صحتهم قبل االنتظام بالتدريبات.
ومن املقرر ان يتم استئناف الدوري
املرصي يف السادس من شهر آب
املقبل بعد توقفه اضطراريا ً يف اذار
املايض بسبب جائحة كورونا.

حقوق التمثيل يف الهيئة العامة حالها
حال االندية االخرى والتي وصلت اىل
الدوري املمتاز ودوري الدرجة االوىل من
خالل دوريات الدرجة الثانية اال ما ندر
يف بعض االتحادات الفرعية باإلضافة
اىل مشاركة عدد كبري منها يف بطولة
كأس العراق».
وتابعت «من هنا ومن مبدأ تثبيت
الحقوق وانصاف الجميع البد وان
تأخذ لجنتكم املوقرة قرارها بإضافة
نسبة ألندية الدرجة الثانية اىل الهيئة
العامة لاتحاد كرة القدم ومن جانب
اخر اعطائها حقها القانوني يف االطالع
عىل لوائح انتخابات االتحادات الفرعية
كونها اساسا عضوا يف الهيئة العامة
لهذه االتحادات».
وزادت «املنا كبري بتفهمكم لحقائق

فيما تاخذ دائرة الطب الريايض والعالج
الطبيعي عىل عاتقها التنسيق مع دائرة
صحة بغداد الرصافة من اجل اجراء
الفحوصات ،اما دائرة الرتبية البدنية
والرياضة فمسؤوليتها تبليغ االتحادات
واالندية واملنتخبات وتنظيم عملية
حضورهم.
من جانبه بني مدير عام دائرة الرتبية
البدنية والرياضة احمد عودة انه جرى
،اليوم االربعاء ،اختبارات اتحادات
السباحة والرماية والفروسية وكرة
الطاولة والتنس والقوة البدنية
والدراجات ،فضال عن استكمال
فحوصات اتحادي كرة الطائرة والعاب
القوى التي جرت يف الوجبة االوىل بسبب
اعدادهم الكبرية ،وتم عملية فحص 200
عينة من خالل املسح الوبائي للتأكد من
سالمتهم من الفايروس.
واضاف عودة ان الفحوصات ستستمر
لجميع املشمولني فيها من بغداد
واملحافظات حتى اكمالها تمهيدا لعودة
االنشطة والفعاليات الرياضية.

عبد علي  :لن ادخل صراع انتخابات
االحتاد والرياضة يف حالة فوضى

االمور وعدم بخس حق الجميع
والتأسيس ملنظومة كرة قدم عراقية
حقيقيه منصفة تراعي حقوق جميع
مماريس هذه اللعبة من االندية
العراقية ،علما أن لجنتكم املوقرة
اشارت بمسودة النظام األسايس
الجديدة بالفقرة (  ) 1من املادة ( 1

) انها تعمل وفقا لقانون االتحادات
املركزي والنافذ ذي الرقم (  1٦لسنة
 ) 1٩٨٦والذي ينص باملادة (  ) 3عىل
حق النوادي الرياضية واملؤسسات التي
تمارس بفريق واحد يف األقل فعالية
رياضية من اختصاص اتحاد ريايض
االنتماء لهذا األتحاد.

بغداد /ماهر حسان
اكد الالعب الدويل السابق يونس عبد عيل انه من املستحيل ان افكر يوما ً ان ادخل رصاع
انتخابات اتحاد الكرة يف ظل الوضع الحايل الذي كل ما يشوبه املصالح الشخصية.
واضاف عبد عيل متى ما كان هناك موقف موحد للنجوم وكلمة رجال بعيدا ً عن التشتت
الذي استغله البعض وقلل من قيمة النجم ساكون داعما ً ومتواجدا ً الي مرشوع فيه
خدمة الكرة العراقية موضحا لن تشاهد لنجوم كرة القدم قوة او موقف كونهم مع كل
اسف الواحد يطعن باالخر فقط من اجل الحصول عىل منافع شخصية ضاربا ً عرض
الحائط التاريخ و النجومية.وبني انا متأسف جدا ً عىل حال غانم عريبي الذي عمل يف
اتحاد الكرة يف مثل هذا الوضع مع بعض االشخاص الذين ال يمتلكون ربع تاريخه لذا
اقرأ عىل كرة القدم السالم مؤكدا استغرب من ان البعض يعترب االندية فوضوية او
متهالكة !! فهل لدينا اندية اصال !؟ كل ما لدينا حاليا ً فوىض ما بعد .2003وتابع ان
الحل من وجهة نظري ملا تعيشه االندية حاليا ان تكون هناك دولة رصينة ال تأخذها
بالحق لومة الئم يف تطبيق قوانني رادعة ال تميع حسب اهواء ( س او ص ) .

عبد الزهرة :جتاوز هونغ كونغ سيؤهلنا بنسبة كبرية وجتديد عقد كاتانيتش مهم
بغداد /محمد خليل
اكد نجم املنتخب الوطني لكرة القدم
ونادي الزوراء عالء عبد الزهرة ،انه يفتخر
ألنه لعب لناديي الزوراء والرشطة ،فيما
بني أنه العبي اسود الرافدين يستعدون
بشكل مثايل للتصفيات املزدوجة املؤهلة
ملونديال قطر .2022
وقال عبد الزهرة إن «الكل يعلم إني ابن
نادي الزوراء ومثلته من الفئات العمرية
وعودتي اىل النوارس امر طبيعي لكن
ما حدث من ردود فعل حول حديثي
مع اإلعالمي حسني الطائي لم يكن
عفويا ً».
وأضاف أن «الزوراء فريق كبري ويمتلك
أكرب قاعدة جماهريية ،حني قلت انه
فريقي املفضل ليس معناه أني ال احب
الرشطة ،فإثبات اليشء ال ينفي ما
عداه ،بالعكس انا احب القيثارة كفريق
وكإدارة وكجمهور وافتخر ألنني مثلت
الفريقني».
وأوضح «انا العب محرتف ،ابقى يف املكان
الذي اشعر بالراحة فيه ،ال استطيع ان
اجزم باني سأبقى طويالً يف أي مكان
كون هذا االمر مرتبط باملدرب وإدارة
الفريق وحسب ظروف النادي».

وعن استعدادات اسود الرافدين يف ظل
الصعوبات بسبب جائحة كورونا ،اكد
قائد املنتخب الوطني« ،نحن كالعبي
املنتخب الوطني نخوض تدريباتنا
الفردية يومياً ،فكل أربع او خمس
العبني يتواجدون يف ملعب واحد
ويمارسون تدريباتهم ولدينا منهاج مع
مدرب اللياقة ومدرب املنتخب الوطني
والكادر املساعد».
وتابع «جميع الالعبني يقومون بتصوير
الفيديوهات اثناء خوض التدريبات،
فاملدرب يحتاج لرؤيتهم بصورة طبيعية
ونتمنى ان يكون هناك تجمع يف األيام
القادمة ومبارياتنا املتبقية بالتصفيات
صعبة ومباراة هونغ كونغ هي األهم
بالنسبة لنا».
وبني أن «الفوز عىل هونغ كونغ
سيمنحنا التأهل بنسبة  ،%٨0مع اقرتاب
موعد املباراة سنكون بجاهزية مثالية
خاصة مع عودة التدريبات مع األندية».
وعن دوره املؤثر يف نفسية العبي
املنتخب الوطني ،بني عبد الزهرة انه
«يف كل مكان تحتاج اىل العمل النفيس،
شعرت بروح محبة ومودة ونوايا صافية
من اجل تحقيق اإلنجاز خالل تواجدي

مع العبي املنتخب الوطني ،حيث أدركوا
ان مهمتهم يف تمثيل املنتخب الوطني
مسؤولية كبرية ،الالعبني جميعهم
تعاونوا كي يظهروا بصورة جيدة».
وعن تجديد عقد كاتانيتش من قبل
اتحاد الكرة ،علق عبد الزهرة قائالً:
«وجود كاتانيتش مهم باملنتخب ،فهو
اصبح عىل معرفة تامة بالعبي الدوري
واملحرتفني».
وتابع أن «هناك العبني وضعوا بصمتهم
مع املنتخب الوطني مثل جستن مريام
واحمد ياسني وعشت معهم فرتة طويلة،
فهما من الالعبني الذين قدموا مستويات
مميزة لكن كما يعلم الجميع ان مسألة
استبعادهم يعود اىل راي املدرب وهذا
االمر حدث معي حني تم استبعادي عن
صفوف املنتخب قرابة سنة واحدة».
وانهى حديثه بالقول« ،تمثيل املنتخب
الوطني رشف ألي العب ،صحيح ان
الالعبني لديهم عقود والتزامات مع
األندية ،لكن حني يتم استدعاء الالعب
للمنتخب الوطني يجب ان يلبي الدعوة
ويف الوقت ذاته نحن ال نعلم ماهي ظروف
الالعبني ،قد تكون لديهم ظروف طارئة
وقاهرة تحول دون تلبية االستدعاء».

عبد االمري  :سأسلك الطرق القانونية للحصول على مستحقاتي املالية من اجلوية
بغداد /اثري الشوييل
اعرب مدرب اللياقة لفريق الزوراء نصري
عبد االمري عن حزنه الشديد بسبب
تجاهلها من قبل ادارة فريق القوة الجوية
بعد املطالبة بمستحقاته املالية التي
بذمة النادي ،حيث قدم شكوى رسمية يف
اتحاد كرة القدم من اجل الحصول عليهن
وسيصل األمر اىل وزير الدفاع قريبا.
وقال عبد االمري  :التجاهل من قبل الزيدي
امر معيب وال يليق بناء كرياضيني ،اما عن
مستحقاتي يف النادي منذ سنة وخمسة
اشهر لم استلم منها يشء اىل االن ،وساسلك

الطرق القانونية بغية الحصول عليهن،
صربت كثريا لعيون جماهري القوة الجوية
ولم افكر يوما ان ادخل يف املنابزات مع
االدارة او النادي بصورة عامة ،لكن لم اجد
الرد املناسب او بصورة اوضح عدم وجود
مصداقية من قبل االدارة مما اضطررت اىل
ان اقدم الشكوى يف اتحاد كرة القدم ،وايضا
لدي موعد قريب بويز الدفاع وسأوضح له
كل ما دار معي بالتفصيل اململ.
واضاف عبد االمري  :لالسف هناك أشخاص
متنفذون يف النادي هم من يقودون خلف
الكواليس واحدهم اسمعني هذا الجملة

( قال يل انت انتقلت للزوراء كيف تريد
ان نسدد لك مستحقاتك املالية) ،هل هذا
جزاء اإلحسان لكن لالسف العتب عىل ادارة
النادي التي أوصلتنا اىل هذا الحال.
واستطرد نصري  :اىل اليوم لم احصل عىل
جائزتي البطولة االسيوية الثانية والثالثة
فقط االوىل أعطوني املكافاة ،كل هذا ولم
نتطرق يوما ما يف االعالم عن هذه االمور
لكن طفح الكيل ويجب عىل كل شخص
ظالم ان ياخذه جزائها وشعار القوة
الجوية اكرب من نصري عبد االمري ووليد
الزيدي لذلك كاىف وعود كاذبة.

الرياضي

الربيد االلكرتوني alzawraanews@yahoo.com
املوقع االلكرتوني www.alzawraapaper.com
No: 7293 Wed 23 july 2020

العدد 7293 :االربعاء  23 -تموز 2020

حممود ترزيغيه جيدد آمال أستون فيال بالبقاء والسييت يقرب واتفورد من اهلبوط
س�جل امل�رصي محم�ود تريزيغي�ه هدف
الف�وز الوحي�د لفريق�ه آس�تون فيال عىل
أرسنال يف املرحلة  37من الدوري اإلنكليزي
املمتاز.
وكان لله�دف ال�ذي أح�رزه تريزيغي�ه يف
الدقيق�ة  27قيمة كبرية ألن�ه صمد طيلة
املب�اراة ،مانحا ً لفريقه النقاط الثالث التي
ه�و بأم�س الحاجة لها للبق�اء يف الدوري
املمتاز.
ب�دوره تجمد رصيد النادي اللندني عند 53
نقطة يف املركز العارش.
وص�ار رصي�د أس�تون في�ال  34نقطة يف
املركز السابع عرش ،متفوقا ً بفارق األهداف
فقط عن واتف�ورد الثامن عرش مقابل 31
نقطة لبورنموث التاسع عرش .وستحسم
معركة الهبوط يف املرحلة األخرية.
ويلع�ب أس�تون في�ال يف املرحل�ة األخرية
خ�ارج الديار أمام وس�ت ه�ام فيما تبدو
املهم�ة أصعب ع�ىل واتف�ورد ال�ذي يحل
ضيفا عىل ارس�نال ويلتق�ي بورنموث مع
مضيفه ايفرتون.
وبعد أن مر بأس�بوع مميز أس�قط خالله
ليفرب�ول يف ال�دوري قب�ل أن يتف�وق عىل
س�يتي يف نصف نهائ�ي الكأس ،ل�م يرتق
أرس�نال اىل املس�توى املطل�وب وفش�ل
يف التس�ديد ب�ن الخش�بات الث�الث طيلة
املباراة.

وس�يكون نهائ�ي كأس إنكل�رتا أم�ام
تش�يليس يف األول من آب/أغسطس ،الباب
الوحيد ألرسنال من أجل املشاركة القارية
املوس�م املقب�ل بعد أن فقد رس�ميا ً فرصة
تحقيق املركز السادس يف ال� “برمريليغ”،
وخروج�ه من ال�دوري األوروب�ي “يوروبا
ليغ” قبل تعليق املنافسات أمام أوملبياكوس
اليوناني.
وس�جل تريزيغي�ه ه�دف الف�وز عندم�ا
وصلت�ه الكرة م�ن ركلة ركني�ة إىل الجهة
اليمن�ى داخ�ل املنطق�ة ،فتابعه�ا بيمناه
“عىل الطاير” عىل يسار الحارس إيميليانو
مارتينيز (.)27

وه�و الهدف الثالث يف آخر ث�الث مباريات
للمرصي تريزيغيه مع فيال ،بعد أن س�جل
ثناية يف مرمى كريس�تال باالس يف املرحلة
.35
وانتظر أرس�نال حتى الدقيق�ة  77لتهديد
مرم�ى أصح�اب األرض وكاد أن يع�ادل
النتيج�ة ل�وال ن�اب القائ�م ع�ن الحارس
اإلس�باني بيب�ي رينا إلبعاد رأس�ية ادوارد
نكيتياه.
واس�تعاد مانشس�رت س�يتي توازن�ه بعد
الخ�روج املخيب م�ن نص�ف نهائي كأس
انكل�رتا وواصل نتائجه املمي�زة يف الدوري
املحيل ،بس�حقه مضيفه واتفورد 4-صفر

ضمن املرحلة  37ما قبل األخرية.
ّ
وتوقف الس�بت املايض مش�وار س�يتي يف
رحل�ة الدف�اع ع�ن لقب�ه يف كأس انكل�رتا
بخروج�ه من نصف النهائي أمام أرس�نال
(صفر )-2عىل ملعب ويمبيل ،بعد أن سبق
وتنازل هذا املوس�م ع�ن لقبه يف الدوري يف
املوسمن املاضين لصالح ليفربول.
إال أن فري�ق امل�درب اإلس�باني جوس�يب
غواردي�وال حقق فوزه الراب�ع تواليا ً يف ال�
ً
رافع�ا رصيده إىل  78نقطة يف
“برمريليغ”
املركز الثاني بفارق  15نقطة عن ليفربول
البط�ل الذي يس�تضيف تش�يليس االربعاء
يف قم�ة املرحلة عىل ملع�ب “أنفيلد” حيث
ستقام مراسم التتويج.
فيم�ا تعرض واتفورد لنكس�ة يف مس�عاه
للبقاء يف دوري األض�واء ،إذ تجمد رصيده
عند  34نقطة يف املركز السابع عرش.
وس�بق لس�يتي أن ضمن املرك�ز الثاني يف
ال�دوري وبلوغ�ه مس�ابقة دوري أبط�ال
أوروبا املوس�م املقبل ،السيما بعد أن أفلت
م�ن عقوبة االس�تبعاد ع�ن املش�اركة يف
مس�ابقات االتح�اد األوروبي لك�رة القدم
(ويف�ا) يف املوس�من املقبلن ،بع�د فوزه
باالس�تئناف ال�ذي تقدم به أم�ام محكمة
التحكيم الريايض (“كاس”).
وأج�رى غواردي�وال أربع�ة تبدي�الت ع�ىل
التشكيلة األساسية التي بدأت املباراة أمام

أرسنال ،مرشكا ً الربتغالين جواو كانسيلو
وبرناردو سيلفا واالسباني رودريغو وفيل
ً
ب�دال من الفرن�يس بنجامان مندي،
فودن
ايلكاي غوندوغان ،اإلس�باني دافيد سيلفا
والجزائري رياض محرز.
وافتتح سرتلينغ التس�جيل عندما وصلته
الك�رة داخ�ل املنطق�ة م�ن كاي�ل ووك�ر
فس�ددها عىل يمن الحارس بن فوسرت يف
سقف الشبكة (.)31
وتحصل س�تريلينغ ( 25عام�اً) عىل ركلة
ج�زاء إثر عرقل�ة من ويل هي�وز ،فانربى
لها بنفسه إال أن فوسرت تصدى لها برباعة
لتس�قط أمام الدويل االنكليزي ويتابعها يف
الشباك (.)40
وبات س�تريليغ ( 19هدفاً) يف املركز الرابع
عىل قائم�ة الهداف�ن هذا املوس�م معادالً
سجل املرصي محمد صالح نجم ليفربول.
وس�جل املوهبة الواعدة ف�ودن ( 20عاماً)
الذي يقدم مس�تويات مميزة هذا املوسم،
اله�دف الثال�ث لس�يتي بع�د أن تهي�أت
الكرة أمامه إثر تصدي فوس�رت لتس�ديدة
س�تريلينغ ،قب�ل أن يتابعه�ا يف الش�باك
(.)63
وأض�اف الفرنيس أيمرييك الب�ورت الهدف
الرابع للضيوف برأس�ية من داخل املنطقة
إث�ر عرضي�ة م�ن رضب�ة ثابت�ة نفذه�ا
البلجيكي كيفن دي بروين (.)66

غارنيت مهتم بشراء ناديه السابق متربوولفز
يق�ود كيفن غارني�ت مجموعة من املس�تثمرين
املهتم�ن ب�رشاء نادي�ه الس�ابق مينيس�وتا
تمربوولفز املشارك يف دوري كرة السلة األمريكي
للمحرتفن ،بحسب ما أفادت تقارير صحافية.
وأورد موق�ع “ذا أثلتي�ك” االلكرتون�ي أن النج�م
الس�ابق البالغ من العمر  44عاما ،أبدى اهتمامه
باالستحواذ عىل النادي الذي دافع عن ألوانه لنحو
 14عاما توزعت عىل فرتتن.
ونق�ل املوقع ع�ن املالك الح�ايل لتمربوولفز غلن
تايل�ور قول�ه :إن “مجموع�ات عدة م�ن الرشاة
املحتمل�ن أب�دت اهتمامه�ا” باالس�تحواذ ع�ىل
النادي ،وإنه يدرس كل الخيارات.
وتاب�ع“ :أبلغن�ا الجميع أن عىل الن�ادي البقاء يف
مينيسوتا” ،الوالية الواقعة عىل الحدود الشمالية
للواليات املتحدة مع كندا.
وتع�ود ملكية الن�ادي لتايلور منذ الع�ام .2014
وبحس�ب التقارير ،لن يق�وم املالك الح�ايل ببيع
النادي بمبلغ أقل من  1,2مليار دوالر.
وبحس�ب “ذا أثلتي�ك” ،تق�دم غارني�ت الذي يعد
أبرز األس�ماء يف تاريخ النادي ،بعرض للرشاء مع
مجموعة من املستثمرين اآلخرين .وأورد املوقع أن

هذا املرشوع بالنسبة إىل غارنيت “نابع من رغبة
ش�خصية بس�بب التاريخ الذي يربط�ه بالنادي.
يريد رشاء الفريق وإبقاءه يف مينيسوتا”.
وش�كل تمربوولف�ز نقط�ة انط�الق املس�رية

االحرتافي�ة لغارني�ت ع�ام  ،1995وخ�اض معه
تجربة طويلة اختري خاللها أفضل العب يف املوسم
“أم يف بي” لعام  ،2004قبل أن ينتقل إىل بوسطن
س�لتيكس اعتبارا م�ن  ،2008حيث أحرز الالعب

ابراهيموفيتش يقود ميالن لتجاوز عقبة ساسوولو
وأتالنتا يف املركز الثاني مؤقتا
قاد الس�ويدي املخرضم زالتان ابراهيموفيتش ميالن للفوز عىل
مضيفه ساس�وولو  2-1يف الجولة  35من الدوري اإليطايل لكرة
القدم.
ودوّن ابراهيموفيت�ش هدف�ن ( 19و )47فيم�ا س�جل الالعب
فرانشيسكو كابوتو هدف أصحاب األرض الوحيد من ركلة جزاء
يف الدقيقة .42
وصع�د مي�الن إىل املرك�ز الخامس مؤقت�ا ً ( 59نقط�ة) متقدما ً
بف�ارق نقطة واحدة عن روما الذي التقى س�بال أمس األربعاء،
و 3نقاط عن نابويل الذي لعب مع بارما أمس أيضا.
وافتت�ح ابراهيموفيت�ش التس�جيل بع�د م�رور  19دقيقة ورد
ساس�وولو به�دف لفرانشيس�كو كابوتو ( 42م�ن ركلة جزاء)
لك�ن ايربا من�ح التق�دم مج�ددا ً ملي�الن يف الدقيق�ة األخرية من
الشوط األول عندما كرس مصيدة التسلل وراوغ الحارس قبل أن
يضع الكرة داخل الش�باك .وش�هدت الدقيقة األخرية طرد العب
ساس�وولو املغربي مهدي بوربيعة ليكمل فريقه الشوط الثاني
بعرشة العبن.
ونج�ح أتاالنتا بتخطي ضيفه بولونيا بهدف وحيد يف املرحلة 35
من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وسجل هدف الفوز الوحيد الكولومبي لويس مورييل .62
وص�ار رصي�د أتاالنت�ا  74نقط�ة يف املرك�ز الثاني مؤقت�ا ً خلف
يوفنت�وس املتصدر ( 80نقطة) وأمام إنرت مي�الن  72الذي لعب
ضد فيورنتينا أمس األربعاء.
أما رصيد بولونيا فتوقف عند النقطة .43
وحقق�ت كتيبة املدرب جان بيريو غاس�برييني س�تة انتصارات
تواليا منذ اس�تئناف ال�دوري إثر توقف قرصي بس�بب فريوس
كورونا املستجد ،قبل أن تتعادل مع يوفنتوس  2-2ثم مع فريونا
 1-1يف املرحلتن االخريتن.
يف املقابل ،لم يفز بولونيا صاحب املركز العارش بأي من مبارياته
األربع االخرية فخرس اثنتن وتعادل يف مثلهما.
وكان الش�وط االول متكافئا ً مع أفضلية اس�تحواذ ألتاالنتا لكن
الفرص�ة الوحي�دة الرصيحة كانت لبولونيا عندما س�دد موىس

بارو يف العارضة (.)40
وأبرز ما ش�هده هذا الشوط كان طرد مدرب أتاالنتا غاسبرييني
بع�د توجيه كالما ً نابيا ً باتجاه نظريه سينيس�ا ميهايلوفيتش يف
الدقيقة .37
ون�زل املهاجم الكولومبي لويس موريي�ل بدالً من العب
الوس�ط الكرواتي ماريو باس�اليتش مطلع الشوط
الثان�ي فنجح يف تس�جيل ه�دف املب�اراة الوحيد
بتمري�رة من مواطن�ه دوف�ان زابات�ا ،رافعا ً
رصيده إىل  18هدفا ً هذا املوس�م يف الدوري
املحيل بينها  11بعد دخوله احتياطيا ً.
وتع�رض موريي�ل لح�ادث االس�بوع
امل�ايض عندما زلت قدم�ه عىل حافة
حوض السباحة ما استدعى غرزات
عدة يف رأس�ه وقد ارت�دى واقيا ً
خالل املباراة.
وب�ات اتاالنت�ا اول فريق
يس�جل  95هدف�ا يف
ال�دوري املح�يل منذ
أن نج�ح يف ذل�ك
فيورنيتنا موسم
.1958-1959
يتمت�ع
و
اتاالنتا بأقوى
خ�ط هجوم
يف ال�دوري
ه�ذا املوس�م
( 95هدف�ا) لكن�ه
يعاني م�ن غي�اب هدافه
السلوفيني جوزيب ايليسيتش
الذي لم يتعاف من إصابة أملّت به.
وبل�غ أتاالنت�ا ال�ذي يخ�وض موس�ما ً
اس�تثنائيا ً محليا ً وأوروبياً ،ال�دور ربع النهائي
م�ن دوري ابط�ال أوروبا من مش�اركته االوىل
يف املس�ابقة القارية ،حي�ث أوقعته القرعة ضد
باريس س�ان جرمان الفرنيس الذي س�يلتقيه
الش�هر املقب�ل يف لش�بونة عن�د اس�تئناف
املنافسات.
يذك�ر أن�ه يف ح�ال ع�دم ف�وز انرت مي�الن عىل
فيورنيتن�ا األح�د املقب�ل ،س�يفتح املج�ال أمام
يوفنتوس ليحس�م اللقب الي�وم الخميس يف حال
فوزه عىل أودينيزي.

يف الع�ام الت�ايل لقبه الوحي�د يف دوري ال� “ان بي
ايه”.
واعتب�ارا م�ن  ،2013خاض موس�من مع فريق
بروكلن نتس ،وع�اد إىل تمربوولفز مطلع 2015
ليلع�ب ملوس�م ونص�ف موس�م قبل االعت�زال يف
.2016
وم�ن املقرر أن يت�م إدراج اس�م غارنيت ،إضافة
لتيم دنكان والنجم السابق للوس أنجليس ليكرز
كوب�ي براين�ت الذي ق�ى مطلع ع�ام  2020يف
ح�ادث تحط�م طائ�رة مروحي�ة ،ضم�ن قاعة
املش�اهري لكرة الس�لة األمريكية هذا العام ،لكن
االحتف�ال بذلك أرج�ئ إىل  2021بس�بب فريوس
كورونا املستجد.
وكان مينيس�وتا يحت�ل املرك�ز الراب�ع ع�رش ما
قب�ل األخري يف ترتيب املنطق�ة الغربية قبل تعليق
منافس�ات الدوري يف آذار/مارس املايض بس�بب
“كوفي�د ،”-19ولن يك�ون بالتايل ضم�ن الفرق
ال�( 22من أصل  )30التي اختارتها رابطة ال�”ان
بي ايه” الس�تكمال املوس�م بصيغة معدلة خلف
أبواب موص�دة يف مجمع ديزني بمدينة أورالندو،
اعتبارا من  30تموز/يوليو الحايل.
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اعالم الكرتوني

برييز واثق من فوز أسينسيو
بالكرة الذهبية

كشف تقرير صحفي إسباني ،أن فلورنتينو برييز ،رئيس ريال
مدري�د ،مقتنع تمامً ا بق�درة نجم املرينجي ،ع�ىل حصد الكرة
الذهبية يف يوم من األيام.
وبحس�ب موقع “ديفينس�ا س�ينرتال” اإلس�باني ،ف�إن برييز
مقتنع بأن ماركو أسينسيو سيفوز بالكرة الذهبية.
وتع�رض أسينس�يو إلصابة قوي�ة بقطع يف الرب�اط الصليبي،
مطلع املوس�م الجاري ،وكان مقدرا له عدم اللحاق بأي مباراة
لوال جائحة كورونا ،التي جمدت النشاط ما يقرب من  3أشهر.
وأش�ار املوقع إىل أن برييز أخرب أسينسيو بهذا األمر عدة مرات
منذ عودته من اإلصابة ،حيث قال له“ :سرتى ،ستفوز بجائزة
الك�رة الذهبي�ة يف يوم م�ا ..نحن نثق ب�ك كث ً
ريا”.ويعترب برييز
أحد أكثر األشخاص الذين أظهروا دعمًا غري محدود ألسينسيو
خالل فرتة التعايف م�ن إصابته الخطرية.جدير بالذكر أن مجلة
“فرانس فوتب�ول” اتخذت قرارًا بحجب جائ�زة الكرة الذهبية
هذا العام ،بسبب تداعيات جائحة كورونا.

تشايف :فلسفة كرويف سر
تطور برشلونة

أشاد تشايف هرينانديز ،املدير الفني للسد القطري ،ونجم برشلونة
الس�ابق ،بالهولندي يوهان كرويف ،أحد أهم أساطري البارسا عىل
مدار التاريخ.وقال تشايف يف ترصيحات نقلتها صحيفة “سبورت”
الكتالونية“ :بالنسبة يل ،كان يوهان كرويف الشخص األكثر تأث ً
ريا
ً
ونف�وذا يف التاريخ الحدي�ث لكرة القدم”.وأض�اف“ :كرويف كان
الش�خص الرئييس يف جميع إنجازات برشلونة واملنتخب اإلسباني
يف الس�نوات ال� ،20وال� 25املاضية”.وتابع“ :لقد جاء إىل برشلونة
كمدرب وغري فلس�فة اللعبة ،لق�د فرض نظامً ا يُدرّس حتى يومنا
هذا”.وش�دد“ :لقد تطور برش�لونة بفضل فلسفة كرويف”.وعن
عالقت�ه بمؤسس�ة كرويف ،ق�ال“ :أن تك�ون يل عالقة مع اس�م
كروي�ف ،فهو بالفع�ل رشف كبري ،وكوني جز ًءا م�ن هذه العائلة
رشف عظيم وفخر هائل”.

مبابي لن يرتك سان جريمان مهما حصل
لن يرتك كيليان مبابي فريقه
باريس سان جريمان “مهما
حص�ل” ،مؤكدا ً أن�ه جزء ال
يتجزأ م�ن م�رشوع النادي
البارييس وذل�ك عىل هامش
املب�اراة الودي�ة ضد س�لتيك
األسكتلندي.
وق�ال مباب�ي ب�ن ش�وطي
املب�اراة التي ج�رت عىل أرضية

ملع�ب ب�ارك دو بران�س“ :أن�ا هن�ا .أنا
ج�زء من مرشوع للع�ام الرابع .إنه العيد
الخمس�ون للن�ادي وهو تاري�خ هام له،
ألنص�اره وللجميع وبالتايل س�أكون هنا
مهما حصل”.
ويؤكد مبابي الذي انتقل اىل باريس س�ان
جرم�ان قادما ً م�ن موناكو عام  2017يف
صفقة بلغت  180مليون يورو“ :سأحاول
إحراز األلقاب م�ع الفريق وبذل قصارى

جهدي”.
وارتبط اس�م مبابي باالنتقال إىل صفوف
ريال مدريد اإلس�باني لك�ن رئيس األخري
فلورنتين�و برييز أكد األس�بوع املايض أن
فريق�ه لن ي�ربم أي صفقات كب�رية هذا
الصيف.
وفاز س�ان جريم�ان عىل س�لتيك  4-0يف
الربوف�ا األخ�رية قبل نهائ�ي الكأس ضد
سان إيتيان.

سان جريمان يهزم سلتيك ودياً حبضور اجلماهري
فاز بطل الدوري الفرنيس باريس سان جريمان
عىل ضيفه سلتيك االسكتلندي  4-0يف املواجهة
التي جرت بينهما ضمن اإلطار الودي بحضور
جماهريي بلغ نحو  5آالف.
وحق�ق باريس س�ان جريم�ان تجربة أخرية
ناجحة لالستحقاقات التي تنتظره يف األسابيع
املقبلة بفوزه الساحق عىل سلتيك.
وتأت�ي املباراة ضمن إطار اس�تعدادات س�ان
ا لنها ئي�ة
جريم�ان للمباراة
فر نس�ا
ملس�ابقة كأس
إ تي�ا ن
ضد سانت
24
يف
تم�و ز /
يو لي�و
ا لح�ا يل ،
و ا ملب�ا ر ا ة
النهائية ملسابقة كأس
الرابط�ة ض�د لي�ون بعدها
بأس�بوع ،وخ�وض املنافس�ات
األوروبية املقررة يف العاصمة الربتغالية
لشبونة.
وكان س�ان جريم�ان س�حق تول�وز 9-صفر،
وبيفريي�ن البلجيكي 7-صف�ر يف مباراة أقيمت
عىل مدار أربعة أشواط من  30دقيقة.

وافتتح كيليان مبابي التس�جيل لسان جريمان
بعد م�رور دقيقة واحدة فقط إث�ر تمريرة من
زميله الربازييل نيمار ،ث�م أضاف األخري الثاني
بتس�ديدة من داخ�ل املنطق�ة ارتطم�ت بأحد
مدافعي سلتيك خادعة حارس مرماه (.)25
ويف مطل�ع الش�وط الثاني أجرى مدرب س�ان
جريمان ،األملاني توماس توخل تعديالت عدة عىل
تش�كيلته من دون أن تتأثر النجاعة الهجومية
يف صفوف فريقه ،حيث أضاف اإلس�باني أندير
هرييرا الثالث بتسديدة من داخل املنطقة ()48
قب�ل أن يضي�ف مواطنه بابلو س�ارابيا الهدف
الرابع بتسديدة “عىل الطاير” بيرساه (.)67

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7293 :االربعاء  23 -تموز 2020

الالمي  :االستقبال املهيب للكاظمي بطهران
يعرب عن نظرة العامل لقيمة تأريخ العراق

بغداد/نينا:
اك�د نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الامي ،ان االس�تقبال املهي�ب لرئيس الوزراء
مصطفى لكاظمي يف طهران يعرب عن نظرة العالم لقيمة تاريخ العراق.
وقال الامي يف تغريدة عىل “تويرت” ،ان “االس�تقبال املهيب لرئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي يف طهران يعرب عن نظرة العالم لقيمة تاريخ العراق وعنفوانه املستقبيل ملا
يمتلكه من قوة اعتبارية واقتصادية وبرشية ال نجدها يف بلدان عدة”.
واض�اف الامي “فقط نحتاج ان نعرف ان البلدان تحرتم من االخرين وتبنى صحيحا
عندما يترصف اهلها مع بعضهم كاخوة ال فرقاء”.

فدرالية حقوقية تنتقد “املضايقات”
ضد الصحفي الراضي
الرباط/متابعة الزوراء:
ن� ّددت الفدرالي�ة الدولي�ة لحق�وق
اإلنس�ان بما اعتربته�ا “مضايقات”
يتع�رّض لها الصحف�ي عمر الرايض،
بعد تكرّر دع�وات مثوله أمام الفرقة
الوطنية ّ
للرشطة القضائية.
ويف مطل�ع األس�بوع الج�اري ح�لّ
ال ّزميل ّ
حفي عم�ر الرايض للمرّة
الص
ّ
ّ
الس�ابعة ضيفا ع�ىل الفرقة الوطنية
ّ
للرشط�ة القضائية بال�دار البيضاء،
خال فرتة َت ِق ُّل عن شهر.
ّ
وتدعو الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان إىل
التدخل بشكل عاجل بعد توايل “املضايقات”
املرتبطة بشبهة تورّط يف ّ
ملف ّ
تلقي تمويات أجنبية لها عاقة بأجهزة مخابراتية.
وتح ّدث�ت الفدرالي�ة عن اس�تجواب عمر الرايض حول حس�ابه البنك�ي ،ومنحة بحثية
ّ
اس�تفاد منها ،وعن مكاملاته ورس�االته منذ س�نة  ،2011وعن ّ
املحققني قالوا له إن
أن
يجب أن ينتظر ّ
التحقيق معه ملرّات عديدة.
ّ
بش�دة ،بما وصفها
ون� ّدد مرصد حماية املدافعني عن حقوق اإلنس�ان التابع للفدرالية،
ب�”املضايق�ات القضائية” لعمر ال�رايض ،معتربا ّ
تقص�د إال “معاق َب ُته عىل عمله
أنها ال
ِ
كصحف�ي” ،وداعي�ا “الس�لطات املغربية” إىل
امل�رشوع يف ال ّدف�اع عن حقوق اإلنس�ان
ّ
وق ِفها.
وح� ّدد مرصد الفدرالية الدولية لحقوق اإلنس�ان املخاطبني يف املغرب بهذه املراس�ات يف
وزير الخارجية ،ووزير العدل ،ووزير الدولة املكلّف بحقوق اإلنس�ان ،ورئيس�ة املجلس
ّ
وممثل اململك�ة الدائم بمكتب األمم املتحدة بجنيف ،وس�فر
الوطني لحقوق اإلنس�ان،
ّ
ّ
املمثلني الدبلوماسيني للمغرب عرب العالَم.
املغرب لدى االتحاد األوروبي ،ومختلف
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تركيا ختضع وسائل اإلعالم بسياسة اجلزرة أو العصا
إسطنبول /متابعة الزوراء:
كشفت النائب أمينة كوليزار أمجان
ع�ن ح�زب الش�عب الجمه�وري يف
الربملان الرتك�ي أن الحكومة تضغط
عىل الصحف املعارضة بساح حجب
اإلعانات الحكومية عنها.
ونقلت أمجان مل�ف قطع اإلعانات
الحكومي�ة ع�ن الصح�ف إىل أجندة
الربملان ،حيث تقدمت بطلب إحاطة
موجه لنائب الرئيس ف�ؤاد أوكتاي،
بحس�ب م�ا ذك�رت صحيف�ة زمان
الرتكية.
ونوه�ت إىل أن الس�لطات فرض�ت
عقوب�ة ع�ىل  39صحيف�ة وطني�ة
ومحلي�ة مل�دة  316يوم�ا بدع�وى
انتهاكه�ا لألخاقي�ات واملب�ادئ
الصحافي�ة خال الف�رتة ما بني 10
يناير واألول من يونيو  2020بقطع
اإلعان�ات عنها ،يف ح�ني أنها كانت
فرض�ت تلك العقوب�ة عىل  6صحف
و 9أي�ام فق�ط يف األش�هر التس�عة
األوىل من عام .2019
ويف عريضته�ا الخطي�ة املقدم�ة إىل
رئيس الربملان ف�ؤاد أوكتاي ،طالبت
أمج�ان بال�رد ع�ىل مجموع�ة م�ن
األسئلة ،من بينها “كم عدد الصحف

الت�ي واجهت عقوبة قطع اإلعانات
ومدته�ا” ،و”م�ا ه�ي امل�ربرات
القانوني�ة والح�االت الت�ي اقتضت
فرض تلك العقوبات”.
كما تس�اءلت أمجان املعارضة عما
إذا كانت عقوبات قطع اإلعانات عن
الصحف تحولت إىل سيف مسلّط عىل
الصحف ووس�ائل اإلعام املعارضة
من أجل تكمي�م أفواهها ،مؤكدة أن
السلطة السياس�ية الحاكمة تسعى
إىل إخض�اع جمي�ع وس�ائل اإلعام
لنفس�ها من خال سياس�ة الجزرة

أو العصا.
وكش�ف تقري�ر رس�مي أن أع�داد
الصح�ف واملجات يف تركي�ا تراجع
خ�ال ع�ام  2019بنح�و  8يف املئة،
باإلضاف�ة إىل ح�دوث تراجع كبر يف
مبيعاتها وص�ل إىل  50يف املئة خال
الس�نوات الع�رش األخ�رة ،يف ظ�ل
ضغوط تمارسها الحكومة.
وأف�ادت صحيف�ة ديك�ن الرتكي�ة
االثن�ني ،أن م�ا م�رت ب�ه الصح�ف
واملجات يف تركيا عىل مدى السنوات
الخم�س املاضي�ة جعله�ا تفق�د

م�ا يقرب م�ن نص�ف قرائه�ا ،مع
انخفاض التوزيع السنوي من 2.24
مليار إىل  1.18ملي�ار للصحف ومن
 140ملي�ون إىل  73مليون للمجات،
خصوص�ا م�ع إغ�اق الحكوم�ة
للع�رشات م�ن املناف�ذ املنتق�دة
للحكومة خال حال�ة الطوارئ ملدة
عام�ني الت�ي أعلن�ت بع�د محاولة
االنقاب الفاشل يف يوليو .2016
م�ا مرت ب�ه الصح�ف واملج�ات يف
تركي�ا عىل م�دى الس�نوات الخمس
املاضي�ة جعلها تفقد م�ا يقرب من
نصف قرائها
ووفق�ا لبيان�ات هيئ�ة اإلحص�اء
الحكومي�ة الرتكي�ة ،انخف�ض عدد
ق�راء الصح�ف بنس�بة  51يف املئ�ة
مقارنة بعام  2010وخرست املجات
بنسبة  47يف املئة ،كما انخفض عدد
الصح�ف م�ن  2780ع�ام  2010إىل
 2337عام .2019
ويف املقاب�ل ،كانت تكاليف اإلعانات
العام�ة يف ارتف�اع ،حي�ث ارتفع�ت
بش�كل مط�رد من�ذ ع�ام 2016
ع�ىل األق�ل ،وفق�ا لألرق�ام التي تم
الحص�ول عليها من وكالة اإلعانات
الصحافية ،وه�ي الهيئة الحكومية

املس�ؤولة ع�ن تنظي�م اإلعان�ات
املمولة من الحكومة.
وأوض�ح تقري�ر هيئة اإلحص�اء أن
أع�داد املج�ات والصح�ف يف تركيا
أصبح  5آالف و 485فقط ،مشرا إىل
أن  57يف املئ�ة من ه�ذا الرتاجع كان
من نصيب املجات.
وأوض�ح التقري�ر أن  90.8يف املئ�ة
م�ن الصحف تحول�ت إىل النرش عىل
مس�توى املدين�ة املتواج�دة فيه�ا
فق�ط ،وأن  7.3يف املئ�ة منه�ا فقط
تق�وم بالن�رش والتوزي�ع يف جمي�ع
املدن ،بينما  1.9يف املئة من الصحف
تقوم بالنرش والتوزيع عىل املستوى
اإلقليمي .أم�ا املجات ،فتقوم 65.9
يف املئة منه�ا بالنرش يف جميع املدن،
و 29.5يف املئة تقوم بالتوزيع محليا
داخل املدينة املتواجدة فيها ،أما 4.5
يف املئة منها فتقوم بالتوزيع بش�كل
إقليمي.ويتوافق التقرير الحديث مع
دراسة ملركز التقدم األمركي نرشها
الشهر املايض ،وأفادت بأن نسبة 72
يف املئة من الش�عب الرتكي ال تثق يف
اإلعام بالرغم من زي�ادة متابعاتها
لوس�ائل اإلع�ام ع�رب اإلنرتن�ت يف
الفرتة األخرة.

“نادي الصحافة” يعلن تضامنه مع اإلعالمي بلهيسي
الرباط/متابعة الزوراء:
أعل�ن ن�ادي الصحاف�ة باملغرب
تضامن�ه م�ع الصحف�ي يف قناة
مي�دي 1تيفي يوس�ف بلهييس،
معتربا أن ق�رار طرده من القناة
بش�كل نهائ�ي “إجراء تعس�في
تج�اوز كل القوان�ني واألع�راف
املهنية”.بيان ص�ادر عن النادي
اعت�رب أن ه�ذا الق�رار “يفض�ح
مس�توى التدبر اإلداري واملهني
الذي انحدرت إليه هذه القناة من
خال التس�لط والسلطة الفردية
للمدير املرك�زي املكلف باألخبار
واإلنت�اج اإلخباري ،الذي يمارس
تسلطه بعش�وائية ضد الجميع،
وخصوصا بعد أن تفجرت قضية

إغ�اق املكت�ب الجه�وي للقناة
بالرب�اط ،ونق�ل كل العاملني به
م�ن صحفي�ني وتقني�ني للعمل
باملق�ر املرك�زي بطنج�ة ،بقرار

تعسفي مترسع من املدير العام،
ل�م ي�راع الظ�روف االجتماعي�ة
واملهنية لهؤالء العاملني”.
ه�ذا األمر ،وف�ق البي�ان“ ،دفع

بنقاب�ة االتحاد املغربي للش�غل
إىل تنظي�م وقف�ات احتجاجي�ة
بالرب�اط ،تس�تنكر فيه�ا قرار
اإلدارة غ�ر املنص�ف ،وتضامن
أغل�ب العامل�ني بالقن�اة م�ع
زمائهم ،ومنهم الزميل يوسف
بلهي�يس ال�ذي ل�م يكم�م فمه
وأعل�ن تضامن�ه م�ع زمائ�ه
يف صفحت�ه الش�خصية ع�ىل
“فيس�بوك” ،وه�و أم�ر عادي
ومفه�وم ومقبول يف األوس�اط
املهنية والنقابية”.
ولفت البي�ان االنتباه إىل أن إدارة
القن�اة “رفضت حض�ور مفتش
الش�غل واملف�وض القضائ�ي يف
جلسة استنطاق الزميل بلهييس

بمق�ر القن�اة ،كم�ا رفض�ت
مفتش�ية الش�غل بمدينة طنجة
بدوره�ا قب�ول ق�رار الفص�ل،
ال�ذي لم ي�راع املس�اطر الجاري
بها العمل ،وأوله�ا تجاوز القرار
اإلداري ملس�طرة الت�درج يف
العقوب�ة والحكم يف ح�ق الزميل
بلهييس بالعقوبة القصوى”.
وأك�د البي�ان يف األخر مس�اندة
ن�ادي الصحاف�ة “لكافة الزماء
والزمي�ات العامل�ني بالقن�اة”،
مردفا“ :نؤكد لهم وقوف النادي
إىل جانبهم ،ودعمهم ومساندتهم
أم�ام القض�اء أو يف أي حركة أو
فعل يسعى إىل أن يعيد األمور إىل
مجراها الطبيعي”.

القاضي يستمع للريسوني ساعات  ..والصحفي يرفض االتهامات
الدارالبيضاء/متابعة الزوراء:
خضع الصحفي س�ليمان الريس�وني ،رئيس تحرير جريدة
أخبار الي�وم ،املتابع عىل خلفية اتهامه بهتك عرض ش�اب
واالحتجاز ،ملا يفوق أربع س�اعات م�ن التحقيق التفصييل
أمام قايض التحقيق بمحكمة االستئناف بالدار البيضاء.
ومث�ل الريس�وني ،يف ثاني جلس�ة أم�ام ق�ايض التحقيق،
م�ؤازرا بعرشة محام�ني ،حيث ظ�ل ينفي الته�م املوجهة
إليه من طرف صاحب الش�كاية املسمى “أدم” ،مؤكدا أنها
“باطلة وال أس�اس لها من الصحة”.وشدد الريسوني ،عىل
أن ما جاء عىل لس�ان املشتكي الذي تم االستماع إليه بدوره
م�ن طرف قايض التحقيق “كام متناقض ،مؤكدا أنه بريء
من املنس�وب إليه.ووف�ق املعطيات املتوف�رة فإن الصحفي

املذكور اعترب الترصيحات الصادرة عن املشتكي أمام قايض
التحقيق خال االس�تماع إليه قبل أي�ام متناقضة ،وتحمل
بني طياتها كذبا وبهتانا ،وهو ما يجعل الريسوني بريئا من
املنسوب إليه ،وفق املصادر نفسها.
ولفت دفاع الصحفي إىل أن س�ليمان الريس�وني ظل طوال
أطوار جلس�ة التحقيق ينفي التهم املنس�وبة إليه ،ويجيب
الق�ايض ب�كل أريحي�ة ،رافض�ا التهم ال�واردة عىل لس�ان
املشتكي الشاب آدم.
وتقدم دفاع الصحفي املتابع يف حالة اعتقال بمجموعة من
الطلبات ،وعىل رأسها معاينة مقر سكن الصحفي السابق،
الذي يع�د مرسحا لاعت�داء الذي تعرض له املش�تكي وفق
زعمه.كما تقدم محامو الريسوني بطلب إىل قايض التحقيق

من أجل رفض واستبعاد مجموعة من الوثائق غر املعتمدة
قانونيا ،عىل غرار سجل املكاملات من دون مضامني.
وكانت املديرية العامة لألمن الوطني نفت بش�كل قاطع ما
وصفتها ب�”املزاع�م واالدعاءات التي نرشتها بعض املواقع
اإلخبارية” ،والتي ذكرت فيها أن فريقا أمنيا كبرا حرض إىل
منزل الصحفي س�ليمان الريس�وني الذي يوجد رهن تدبر
الحراسة النظرية عىل خلفية بحث تمهيدي ،وأن هذا اإلجراء
املسطري “س�يتم دون موافقة خطية رصيحة مسلمة من
طرفه للقيام بالتفتيش”.
ُي َ
ذكر ّ
ّ
ترأس تحرير جريدة
أن الصحفي س�ليمان الريسوني
ّ
مؤسسها توفيق بوعرشين ،الذي
“أخبار اليوم” بعد اعتقال
يقيض حكمًا بالسّ جن مل ّدة  15سنة.

الصحافة اإللكرتونية يف ليبيا خارج نطاق التغطية

خلود الفالح
كاتبة ليبية
فاق�م غي�اب املهني�ة مش�اكل الصحاف�ة
الليبية الت�ي تعصف بها األزمات السياس�ية
واالقتصادية .ويعرتف خرباء ليبيون يف مجال
اإلع�ام بوج�ود إش�كالية كب�رة يف صناع�ة
الصحاف�ة يف ليبيا “تكم�ن يف عدم القدرة عىل
تشخيص موطن الداء”.
ويق�ول أس�تاذ الصحاف�ة بجامع�ة الزيتونة
الليبية ع�ادل املزوغي “لدين�ا يف ليبيا صحف
ورقية عىل قلتها ،ولدينا مواقع إلكرتونية عىل
كثرته�ا ،لكن ليس�ت لدينا صحاف�ة حقيقية
وال صحفي�ون يصنع�ون وينتج�ون األخبار،
وليست لدينا مواقع صحفية منافسة أو تلبي
أقل االشرتاطات املهنية” ،مؤكدا أن “الصحافة
اإللكرتونية يف ليبيا هي خارج مجال التغطية
ال تنافس أحدا وليست لديها القدرة أصا عىل
املنافس�ة ،وال يمكن أن تواك�ب أي يشء مما
يحدث حولنا”.
وتس�ود ليبيا فوىض سياسية وأمنية وتراجع
اقتص�ادي ،إىل جان�ب ع�دم وج�ود ضواب�ط
أو ترشيع�ات قانوني�ة واضح�ة بخص�وص
الصحاف�ة ،م�ا يجع�ل اللج�وء إىل اإلص�دار
اإللكرتوني أس�هل وأق�ل تكلف�ة وعملية ،إىل
جانب أنه أيرس السبل للوصول إىل القارئ ،مع
التقدم املستمر يف تطوير وسائل االتصال.
ويق�ول الصحف�ي الليب�ي رضا فحي�ل البوم

إن “الصحاف�ة اإللكرتوني�ة واكب�ت األحداث
أكث�ر م�ن الصحاف�ة الورقي�ة .إذ أن تحديث
األخبار يحدث س�اعة بس�اعة األم�ر الذي ال
يمك�ن للصحاف�ة الورقي�ة أن تقدم�ه .ومع
ذلك تبق�ى للصحافة الورقية مكانتها يف نرش
التحقيق�ات االس�تقصائية والتقارير الهامة
والت�ي تكون بمثاب�ة مرجع دائ�م ومهم ألي
دراسات مس�تقبلية” .وأضاف أن “الصحافة
اإللكرتوني�ة وخاص�ة يف ليبي�ا أصبح�ت أحد
املصادر الرئيس�ية لوس�ائل اإلعام التقليدية
مثل الراديو والتلفزيون”.
من جانبه ،يرى رئيس تحرير جريدة الوس�ط
وموق�ع بواب�ة الوس�ط اإللكرتون�ي بش�ر
زعبي�ه أن الصحاف�ة اإللكرتوني�ة حاولت إىل
ح�د كبر مواكبة م�ا يجري يف ليبي�ا ،ويلفت
زعبي�ه إىل أن هذا النوع م�ن الصحافة يعاني
كث�را م�ن نق�ص االحرتافي�ة واملهني�ة ،بما
تحمل من مضامني املصداقي�ة والدقة ،وقوة
املصادر ،وقبل ذلك سلبية تأثر االصطفافات
السياس�ية والجهوي�ة يف املحت�وى ،وارتهان
البع�ض إىل أجندات خارجي�ة مرتبطة ببعض
ق�وى الداخ�ل ،يض�اف إىل ذلك انع�دام وجود
ضمانات تحمي الصحفي ،وقوانني تسهل له
الوصول إىل مصادر املعلومات.
ويعت�رب املزوغ�ي أن الصحاف�ة اإللكرتوني�ة
الليبية لم تتخلص من مسألة القص واللصق
م�ن الصح�ف أو م�ن املواق�ع اإللكرتوني�ة
األخ�رى ،مؤك�دا “العالم يتحدث ب�ل يمارس
‘الك�روس ميدي�ا’ أو م�ا يع�رف باإلع�ام
املتقاط�ع ،حي�ث يمتل�ك الصحف�ي فيها كل
التقني�ات من تحرير الخ�رب إىل تصويره ثابتا
ومرئي�ا ومنتجت�ه وإع�داده للن�رش .بينما ال
ت�زال املواقع اإللكرتونية يف ليبيا لم تدرك هذه
الخطوة املهمة”.
ويلف�ت أس�تاذ الصحاف�ة بجامع�ة الزيتونة
الليبي�ة أن هن�اك انتش�ارا كب�را للمواق�ع
اإللكرتوني�ة يف ليبيا ،لكن ليس�ت كلها مواقع
صحفي�ة تق�دم خدماته�ا اإلخباري�ة وفق�ا
الش�رتاطات املهنية بل أغلبه�ا تقدم خدمات

غر إعامية ،مس�تطردا “املشكلة يف بادنا أن
املش�تغلني يف حقل الصحاف�ة واإلعام قفزوا
عىل هذه املهنة وتصدروا املش�هد ولم يقدموا
إنتاج�ا صحفيا راقي�ا ويف تصورهم أن العمل
اإلعامي ن�وع من الوجاهة االجتماعية ،لذلك
الكل يحاول أن يؤس�س موقعا إلكرتونيا دون
أن يقدم الخدم�ة الصحفية املميزة ،أعتقد أن
األمر ال يتعلق بتذبذب صدور الصحف أو حتى
توقف صدورها فاألساس يف الصحافة الورقية
أو اإللكرتوني�ة هو ج�ودة املحتوى الصحفي
املق�دم واالحرتافية يف صياغة املادة الصحفية
عىل الورق أو إلكرتوني�ا وعندما تنجح يف ذلك
ستقنع املتلقي باإلقبال عىل املنتج”.

ويشر الخرباء إىل أنه ال مجال يف ليبيا للحديث
ع�ن تهدي�د الصحافة اإللكرتوني�ة للصحافة
الورقي�ة مؤكدين أن الس�وق يف ليبي�ا ال يزال
يستوعب وجود الصحافة الورقية رشط توفر
املهنية.
وتحت�وي مواق�ع إلكرتونية ليبي�ة عىل أخبار
ومواد إضاف�ة إىل أنها ال تصل�ح للنرش فإنها
موج�ودة يف املواق�ع منذ أش�هر دون تحديث
ع�ىل غرار املوقع�ني اإللكرتوني�ني لصحيفتي
الصباح وفربابر.
ويق�ول املزوغ�ي إن�ه “من�ذ ظه�ور مواق�ع
اإلنرتن�ت يف صحفن�ا أواخر الع�ام  ،1999لم
يتأس�س موقع إلكرتوني واح�د يقدم خدمة

صحفية يومية تصاغ فيها كل قوالب التحرير
بطريقة مهنية”،
ويضي�ف “ال أتجنى عىل أح�د فيمكن إخضاع
كل املواقع الصحفية الليبية التي تدعي العمل
الصحفي واإلعامي إىل رشوط ومعاير املهنية
الصحفية عندها سناحظ اإلخال الواضح يف
تنفي�ذ رشوط املهني�ة وعدم اس�تيعاب آليات
العم�ل الصحفي ،كم�ا أن املواق�ع الصحفية
اإللكرتونية يف غالبيتها وعرب سنوات ما هي إال
نسخ ولصق للصحف الورقية ،وبالتايل ال تزال
املواقع اإللكرتونية تتخبط يف أدائها مثلها مثل
الصحافة الورقية إن لم يكن أسوأ”.
ورغم ذلك يؤك�د املزوغي أن الصحف الورقية

وع�ىل قل�ة أخبارها فهي أكث�ر مصداقية من
املواقع اإللكرتونية التي تنرش يف الغالب أخبارا
غر دقيقة وال تنسبها إىل مصادر ،بينما تركز
الصح�ف الورقية عىل ذكر املصادر .س�تبقى
الصح�ف الورقية تصدر يف ليبي�ا كما يف بقية
باد العالم ولن تنتهي وتتقهقر رغم الظروف
ول�ن ُتلغ�ي الصحافة اإللكرتوني�ة دورها وال
حت�ى ما تن�رشه وحجم االهتمام ال�ذي تناله
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي س�يُنهي دور
صحافة الورق”.
ويعان�ي النارشون يف ليبي�ا مصاعب كثرة يف
إص�دار الصح�ف الورقية منذ زم�ن مرتبطة
يف الغال�ب بصعوب�ات مالية وتقني�ة ،إضافة
إىل الضع�ف الواض�ح يف إنت�اج املحتوى الجيد
واإلخراج املتميز.
وتش�هد ليبيا تراجع�ا كبرا يف ع�دد الصحف
الورقي�ة ،بع�د توقف العديد منه�ا عن الطبع
ألسباب مختلفة ،ولم تسلم من هذه الظاهرة
حتى الصحف الرسمية التابعة للدولة.
وب�ات العم�ل الصحف�ي يف ليبي�ا محفوف�ا
باملخاط�ر ،ووصف�ت منظمة مراس�لون با
ح�دود يف ليبي�ا بأنه�ا واحدة م�ن أخطر دول
العال�م يف ممارس�ة العم�ل الصحف�ي وأن
الصحفي�ني ووس�ائل اإلع�ام يتعرض�ون
ملضايق�ات من األطراف املتناحرة من دون أي
رادع.
ورغ�م ذل�ك يؤك�د زعبي�ه “ال ي�زال املن�اخ
والس�وق يف ليبيا يس�توعب وجود الصحافة
الورقي�ة ،املرشوط�ة بتوف�ر ق�در كبر من
املهني�ة وحداثة وس�ائل الطباع�ة وتطوير
ش�بكات وآلي�ات التوزيع ،وإفس�اح املجال
لظهور اإلصدارات الخاصة ،ويف النهاية مدى
تمك�ن ه�ذه الصحاف�ة من تطوير نفس�ها
للحفاظ ع�ىل البقاء أمام ث�ورة االتصاالت،
وانتش�ار خدم�ة (اإلنرتن�ت) ،وعىل س�بيل
االستش�هاد فإن إحصائيات محايدة أشارت
إىل أن الصحاف�ة الورقي�ة يف بع�ض مناطق
العال�م النامي أو ما يس�مى بالثالث تش�هد
نوعا من االزدهار”.
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الناقد السينمائي واملخرج كاظم السلوم يعطي لـ”الزوراء” صورة كاملة عن السينما العراقية
عندم�ا نعرف الس�ينما نقول انها فن ش�امل يفتح أفقنا
ع�ى العال�م وه�ي تعب�ري كام�ل ع�ن حاج�ات املرحلة،
والوسيلة لتوعية االنس�ان واالرتقاء به اىل مجاالت ارحب
قد يجهلها.
وخال العق�د األول من القرن الواحد والعري�ن ،تضاعف إنتاج
األف�ام الس�ينمائية الطويل�ة والقص�رية ،مم�ا دف�ع الكثري من
الصحافي�ن والكتاب إىل التعام�ل نقديا أو خربيا مع هذا املعطى،
وغالب�ا م�ا يغل�ب الطاب�ع اإلخب�اري ال التحلي�ي ع�ى الكتابات
الس�ينمائية… له�ذا ،وج�دت الحاج�ة املاس�ة إىل كتاب�ة نقدية
س�ينمائية ،ذات مفاهي�م ومحتوي�ات وطرائ�ق تراف�ق التطور

الس�ينمائي ال�ذي تعرفه اكثر البلدان العربية ،وبعد ان اكتش�فت
االوس�اط الفنية س�لطة الصورة وخطرها .بدأ النق�اد واملعنيون
بالس�ينما يتابعون االنتاج الس�ينمائي وما يعمل عليه املخرجون
ويحلل�وا العمل الس�ينمائي ويطرحون وجه�ات نظرهم لجميع
جوان�ب العم�ل ومن ث�م محاولة تقوي�م ذلك العمل م�ن جوانبه
العديدة .
ولكي نطلع عى ماهية النقد الس�ينمائي وما هي االسس التي يركز
عليها الناقد اضافة اىل معنى النقد السينمائي وما هي الجوانب التي
يحتج عليها الناقد اس�تضفنا الناقد السينما املعروف االستاذ كاظم
السلوم اها ومرحبا بك استاذ كاظم يف حوارنا املوسع .

حوار – مجال الشرقي
اه�ا ومرحب�ا بك�م وبجريدتك�م وانممت�ن الس�تضافتي لاجاب�ة ع�ى م�ا
تودون طرحه .
لك�ي نص�ل اىل اله�دف الرئي�س م�ناس�تضافتكم ال ب�د ان نب�دأ بمعرف�ة
املعلومات عن الناقد كاظم السلوم ؟
اس�مي كاظم مرشد السلوم ماجستريس�ينما ،كلية الفن�ون الجميلة ،جامعة
بغ�داد مدي�ر قس�م الس�ينما يف دائ�رة
الس�ينما واملرسح  ,عض�و االتحاد العام
لألدب�اء والكتاب يف الع�راق عضو نقابة

ظهوري يف الوسط الفين والثقايف سبق كتاباتي
كرمت يف مهرجان وهران باجلزائر بسبب كتاباتي النقدية
الجزيرة الوثائقية .كتاب البناء املعماري
للفيلم السينمائي الحديث
-وهل كانت لك بحوثا معينة ؟

تعني وظيف�ة يف الدولة اذا كان هذا فلم
يحص�ل اال بعد حصويل عى املاجس�تري،
وكنت قد بلغت شوطا كبريا يف تخصيص
كناق�د ،لكني عمل�ت يف التج�ارة لفرتة
طويلة خصوصا ايام الحصار .
 مت�ى بدأت تفك�ر بالنقد الس�ينمائيوملاذا السينما بالذات ؟
الس�ينما كانت من اولوي�ات اهتمامي ،وكنت أقرا نقدا لألفام التي اش�اهدها
لنقاد عراقين وعرب  ،مثل سمري فريد ،
ابراهيم العري�س  ،عدنان مدانات ،رضا
الطيار ،س�امي مه�دي وغريهم ،وكنت
ارى ان بعض الكتابات لم تفي موضوعة
الفل�م حقه�ا ،م�ن الجان�ب التحلي�ي ،
وكذلك م�ن تأويل م�ا وراء النص ،وهو
املنهج ال�ذي اتبعه يف كتابات�ي النقدية،
ولكون�ي امتلك خلفي�ة ثقافية ومعرفة
واط�اع عى ع�دد من الفن�ون واآلداب ،

الس�مات الواج�ب توفره�ا يف الناق�د ،وه�ي ان يتوف�ر ع�ى معرف�ة ودراية
واس�عة او ق�در االم�كان قب�ل التصدي
للكتابة النقدية  ،فالسينما تتناول شتى
املواضي�ع املختلفة ،دراما الت�ي تتناول
احيانا الجانب السيكولوجي للشخصية
 ،او تتن�اول الواق�ع االقتص�ادي م�ن
خ�ال ق�اع املدين�ة ،او تتن�اول رحل�ة
وتط�ور الفنون ،كذلك تتناول األكش�ن،
والرومانس والتاري�خ ،فلكي تكتب عن
هذه االفام يج�ب ان تتوفر عى معرفة
واطاع باملوضوع الذ ي يتناوله الفلم.
الش�طر الثان�ي م�ن س�ؤالك ،ع�ن ماذا
كان ،واعتق�د تقصد الكتابة األوىل  ،فقد
كانت عن افام الس�رية الذاتية للمخرج
يوس�ف ش�اهن  ،تناولت فيه�ا طرحه
س�رية حياته من خ�ال مجموعة افام
مثل  ،حدوته مرصية  ،اس�كندريه ليه ،

رصت ناقدا وآراؤك مقبولة ما هو اولظهور لك امام االخرين واين ؟
أوىل كتاباتي كانت يف عدد من الصحفالبغدادي�ة ،وظه�وري يف الوس�ط الفني
والثقايف سبق كتاباتي .
ه�ل جرب�ت النق�د يف فن�ون اخ�رىكاملرسح ام فقط للسينما ؟
يف املغرب العربي يسمون الناقد « الناقدالفني» وليس السينمائي او املرسحي او
االدب�ي  ،لكن عندنا هن�اك تحديد  ،رغم
اني معرتض عليه ،لكن لم اكتب س�وى
عن السينما.
ه�ل تجد ان اح�دا اخذ بأرائ�ك النقديةحددها ؟
طبعا الكث�ري يأخذون بآرائ�ي النقدية ،ويف مهرج�ان وه�ران كرم�ت بس�بب
كتابات�ي النقدية املميزة وس�ط حش�د
م�ن النق�اد الع�رب ،كم�ا عمل�ت ندوة
مهمة هماك عن النقد السينما ،االهمية
واالش�تغال ،وه�و عن�وان كتاب�ي الذي
تحت الطبع االن ،لذلك انا أش�ارك يف كل
املهرجان�ات العربية الس�ينمائية .كذلك
كتب�ت يف العدي�د م�ن الصح�ف العربية

تراها ؟
املهرجانات مهمة جدا للتسويق الفلمي ،كذل�ك ه�ي عام�ل تش�جيع لصانع�ي
االفام  ،خصوصا الشباب منهم ،وبعض
املهرجان�ات تق�ام ملنافع س�ياحية كما
يف مهرجان�ات املغرب العربي وفينيس�ا
وغريها،
اين امل�كان االفضل لعرض االفام وهلتدعو العادة فتح دور السينما ؟
الس�ينما ه�ي مجموعة أج�زاء تكونمنظوم�ة متكامل�ة من ص�االت عرض
وافام ومونتاج وكامريات وموارد برية
وغريه�ا ،فالعراق بعد  2003يمتلك 300
فيل�م قصريتقريب�ا  .وان�ا ادع�واىل ان

تأويل ما وراء النص هو املنهج الذي اتبعه يف كتاباتي النقدية
الناقد جيب ان تتوفر لديه املعرفة بالفنون والثقافات االدبية
الفنان�ن  ,عض�و نقاب�ة الصحفي�ن ,
عض�و اتح�اد الس�ينمائين العراقين ,
مسئول قسم السينما يف جريدة الصباح
الجديد  ,عضو لجنة تحكيم لجنة جوائز
النقاد العرب – مركز الس�ينما العربية ,
عض�و لجنة التحكيم الدولية « فيربيس»
 ,عض�و لجنة تحكي�م واختي�ار االفام
لعدد من املهرجانات السينمائية .
ه�ل تعرفن�ا باه�م املهرجان�ات الت�يشاركت بها ؟
مهرجان العراق للفيلم القصريمهرجان بغداد لألفام الوثائقيةمهرجان النهج السينمائيThree days, three
مهرج�انminutes
مهرجان دهوك السينمائيمشارك يف مهرجان ابوظبي السينمائيكناقد سينمائي لثاث دورات.
مشارك يف مهرجان دبي بصورة دائمةمش�ارك يف مهرج�ان القاه�رةالسينمائي
مش�ارك يف « ن�دوة الرواي�ة والس�ينما«مهرجان وهران السينمائي
مش�ارك يف»ندوة الس�ينما والتس�امح« مهرج�ان الفيلم املتوج يف قس�نطينة
الجزائر
مشارك يف مهرجان وهران السينمائيلعدة دورات .
التكريم ؟حاص�ل ع�ى تكري�م لتمي�زي يف النقدوع�دد بحوثي ثاثة من مهرجان وهران
الدويل يف الجزائر
هل انت ناقد فقطناق�د س�ينمائي وق�د اخرج�ت افاماايضا .
عددها لطفا ؟الشماعةفتى الربتقالخيط ابيض رفيعقصة الوالء والقسوةاملؤلفات والبحوث لطفا ؟ص�درت يل ع�دة كت�ب منه�ا كت�اب «سينما الواقع ،دراسة تحليلية يف السينما
الوثائقية «  ,كتاب « كيف نفكر وثائقيا
« مجموع�ة م�ن الباحث�ن العرب،ع�ن

نعم السينما واالرهابالنقد السينمائي االهمية واالشتغال-السينما والتسامح

لذلك ذهبت اىل النقد الس�ينمائي ،فالنقد
يحت�اج اىل توف�ر الناق�د ع�ى معرف�ة
بالفن�ون والثقافات االدبي�ة ،فهي كما

الرواية والسينماب�ن جمالي�ات النص الروائ�ي والنصالفلمي
تأويل النص ألفلميوماذا عن التحليل السينمائي ؟ن�رت عددا كبريا من النق�د والتحليلالسينمائي يف عدد من املجات والصحف
العراقية والعربية
النش�أة والعائلة وه�ل كان لها دورا يفرسم نهجك االدبي
بالتأكي�د فانا م�ن عائلة م�ن الطبقةاملتوسطة ،وكان أخوتي الكبار يهتمون
ب�األدب ويف بيتن�ا مكتب�ة ،كان�ت بداية
لقراءة االدب العربي والعاملي
 االهتمامات االوىل قبل ان تكن ناقدا؟كن�ت مهتم�ا بالس�ينما ج�دا ،وكنتاهتم بالسياسة ،وأصبحت ضمن التيار
اليساري يف سن مبكر ،هذا التيار كان له
الفضل يف تنمية مواهبي االدبية والفنية
كون معظم املنتمن اليه يهتمون باألدب
والف�ن والثقافة ،ب�ل كان ضمنه العديد
من الفنانن واملثقفن.
ه�ل مارس�ت عم�ا رس�ميا قب�ل انتمارس كتابة النقد ؟
-ال اع�رف م�اذا تقصد بالرس�مي  ،هل

تس�مى الف�ن الس�ابع  ،أي الحاوية اىل
باقي الفنون.
اول الس�مات الواجب توفرها يف الناقدالسينمائي؟

اسكندرية كمان وكمان ،اليوم السادس
وغريها.
كيف كانت اآلراء تجاه ما كتبته ؟كان�ت إيجابية خصوص�ا واني ابتدأتبع�د ان أنقطع االخرون ع�ن الكتابة اال
قلة قليلة ،ولكون حرص�ت عى الكتابة
عن افام مهمة جذب�ت انتباه واهتمام
املشاهدين والنقاد.

وموقع الجزيرة الوثائقية وغريها .
هل الناقد كاتب�ا بالرضورة وهل يجبان يكون كاتبا ثم ناقدا ؟
-النقد كتاب�ة  ،لكنها كتابة متخصصة،

تك�ون الس�ينما يف الص�االت ألن عرض
االفام فيها اكثر تنظيما ومسيطرعليه،
وباملستطاع توجيه الشباب نحو االفام
الهادف�ة واالبتع�اد عن االف�ام الهدامة
التي تدعو اىل العنف والتحلل االخاقي.

مؤث�رات وتعلي�ق ومونت�اج وغ�ري ذلك.
وان اتجاه استس�هال االف�ام الوثائقية
اتج�اه غري صحي ،فهذه االفام صارت
ع�ى درجة م�ن االهمية حت�ى ان هناك
قن�وات فضائي�ة متخصص�ة لعرضها،
وكثريمن املش�اهدين العراقين يتابعون
ه�ذه القنوات ،كدليل ع�ى اهمية الفلم
الوثائقي حتى يف املجتمع العراقي.
ه�ل تدع�و إلقامة منتدى او مؤسس�ةللنقد السينمائي ؟
من�ذ ما يزي�د عى ع�ام كام�ل دعوتلتأس�يس جمعي�ة النقاد الس�ينمائين
العراقين  ،وكتبت النظام الداخي  ،لكن
ال يشء رأى النور لحد االن ،وال تس�ألني
عن األسباب.
ملاذا وضعت األفام العراقية الس�ابقةلنفس�ها بصمة وم�ا الف�رق عندك بن
املايض والحارض من االفام ؟
الس�ينما صناع�ة وف�ن  ،تخض�علحس�ابات السوق وداللة شباك التذاكر،
يف الس�ابق كان�ت تعمل الس�ينما بهذه
القاعدة  ،االن ال وجود لهذه القاعدة بل
هي انتهت منذ حروب العراق االوىل بداية
الثمانينات.
هل الفت ونرت ودرست ؟يل العديد من البحوث والدراسات .ذكرت ه�ذا يف اول الحديث فقد صدرتيل عدة كتب منها كتاب « سينما الواقع،
دراس�ة تحليلية يف السينما الوثائقية « ,
كتاب « كيف نفك�ر وثائقيا « مجموعة
م�ن الباحث�ن العرب،ع�ن الجزي�رة
الوثائقية .كتاب البن�اء املعماري للفيلم
السينمائي الحديث
بماذا تنص�ح املخرج العراق�ي قبل انيبدا بإخراج الفيلم ؟
ان يش�اهد افاما مختلف�ة كثرية ،وانيقرأ كثريا.

حرصت على الكتابة عن افالم مهمة جذبت انتباه املشاهدين والنقاد
كي�ف كانت تتصاع�د لدي�ك اآلراء وماه�ي النواح�ي التي وجدت نفس�ك فيها
مضطرا للنقد ؟
االضط�رار  ،ه�و االث�ارة  ،فعندم�ايس�تهويني فل�م م�ا يتوفر ع�ى البناء
الصحيح  ،اكتب عن�ه ،لكن هذا ال يعني
ان�ي ال اكت�ب عن االف�ام الس�يئة  ،الن
من الواج�ب الكتابة عنها وابراز مكامن
الخطأ فيها.

والكتاب�ة ه�ي ان تكت�ب يف مواضي�ع ،
البع�ض يطل�ق صف�ة الكات�ب والناقد
ع�ى النقاد ،ام�ا لرضورة فه�ي أكيدة ،
فكي�ف يك�ون املرء ناق�دا اذا ل�م يعرف
اس�س الكتابة املعربة والواضحة  ،وارى
ان هناك البع�ض ممن امتهن الصحافة
ول�ألن ال يجيد الكتابة  ،ل�ذا تراه يف أخر
الصف.
-املهرجانات السينمائية التي تقام كيف

كتابك سينما الواقع مالذي تضمنه منتحليل لواقع السينما ؟
 س�ينما الواقع هو دراس�ة تحليلية يفالسينما الوثائقية انه سعي للوصول اىل
دراسة اش�كال تناول الواقع يف السينما
الوثائقية ،فالس�ينما الوثائقية ال تعني
ان تحمل الكامريا وتصورا شيئا موجودا
واقعي�ا فحس�ب ،بل ان عن�ارص الواقع
املختلف�ة تدخ�ل يف الفل�م الوثائق�ي،
كم�ا هو الحال م�ع الفل�م الروائي ،من

افالم اخلمسينيات
فتنة وحسن  -إخراج  -حيدر العمر 1950
ليى يف العراق  -إخراج  -احمد كامل مريس 1950
ندم  -إخراج  -عبد الخالق السامرائي 1955
وردة  -إخراج  -يحيى توفيق 1956
من املسؤول  -إخراج  -عبد الجبار توفيق ويل 1954
تسواهن  -إخراج  -حسن السامرائي 1957
أدبته الحياة  -إخراج -مهند األنصاري 1958
سعيد أفندي  -إخراج  -كامريان حسني 1957
عروس الفرات  -إخراج  -عبد الهادي مبارك 1958
الدكتور حسن  -إخراج  -محمد منري آل ياسن 1958
افام الستينيات
قطار الساعة  - 7إخراج  -حكمت لبيب أواديس 1961 -
أنعيّمة  -بطولة  -داخل حسن 1962 -

القرار األخري  -إخراج صفاء محمد عي  -إنتاج إبراهيم الشيخي
تمثيل جمعة الشبي وسلمى عبد االحد 1962
مروع زواج  -إخراج كامريان حسني 1962
نبوخذ نرص  -إخراج  -كامل العزاوي 1962
أب�و هيل�ة  -إخ�راج  -محم�د ش�كري جمي�ل يوس�ف
جرجيس 1962
اوراق الخريف  -إخراج  -حكمت لبيب أواديس 1963
برصة ساعة  - 11إخراج  -وليم سايمون 1963
وادي الحضارات إخراج محمد شكري جميل 1965
الحارس إخراج خليل شوقي 1967
الجابي قصه سيناريو وحوار جعفر عي 1968
بغ�داد يف املرآة س�يناريو وإخراج محمد ش�كري جميل
1969

 نقاب�ة الفنانن كيف ت�رى دورها االنللسينما ؟
االهتمام بالسينما ليس من اختصاصالنقابة  ،فالنقاب�ة تهتم بأمور الفنانن
بمختل�ف تخصصاتهم ،دائرة الس�ينما
واملرسح هي املعنية بذلك.
قل ما تريد ؟ شكرا لكم ولجريدة الزوراء العريقةوالش�كر ل�ك ايض�ا متمن�ن املزيد منالعطاء .
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حنو مستقبل افضل...هلا

احذر ..مرض خطري يسببه
الطقس احلار

مشاكل الزواج من مطلّق ..وكيف تتجاوزينها
رّ
مقوم�ات النج�اح الحقيق�ي
إن
ِ
رّ
ألي زواج ه�ي حج�م م�ا يربط بن
الزوج�ن من و رّد وتفاه�م ،وهو أمر
ق�د يتحق�ق يف تجرب�ة زواج وقد ال
يتحق�ق يف أخ�رى ،وبالت�ايل يك�ون
مصريها الطاق ،ولك�ن حن يفكر
الرج�ل بال�زواج مجد ًدا واس�تئناف
الحياة مع رشيكة أخرى ،عليك أنتِ
قب�ل االرتباط ب�ه والقب�ول بالزواج
من�ه أن تعلم�ي أن له�ذه العاقة -
الزواج من مطلق  -بعض املشكات
واملحاذير التي قد تعانن منها.
فيما ي�ي س�نخربكِ بأهم مش�اكل
ال�زواج من مطل�ق ،وكي�ف يمكنكِ
التغلب عليها:
• يحك�م علي�كِ بمكي�ال زوجت�ه
السابقة
ً
مس�بقا من
أي أن�ه س�يحكم عليكِ
دون أن يس�تمع إىل «إفادت�ك»،
وس�يعترب أن�كِ تخفن عن�ه وجهكِ
الحقيق�ي طوال الوق�ت ،لذلك عليكِ
أن تتع�ريف عى ش�خصيته وماضيه
جي ًدا ،وأسباب فشل عاقته الزوجية
الس�ابقة؛ حتى تتمكن�ي من تجنب
الوقوع يف نفس أخطاء املايض.

املطبخ

• أطفاله
يف الغالب الرجل املطلق لديه أطفال،
ً
رج�ا عمل ًيا
وذلك األم�ر يجعل منه
بع�ض ال�يء ،ولي�س رومانس�ياً

كمن لم يس�بق له ال�زواج ،وهنا قد
تشعرين باإلحباط ،وبأنك أ رّم ألطفال
ً
عروسا ،فعليكِ أن تأخذي هذا
وليس
األمر بعن االعتبار من ناحية تقبرّلك

لهم وتقبرّلهم لكِ .
•الزوجةالس�ابقة
معظم الرج�ال املطلقن ال يقومون
بالتخل�ص نهائ ًي�ا م�ن زوجاته�م

الس�ابقات ،فق�د تجدي�ن زوج�ك
يتواصل كث ً
ريا مع زوجته الس�ابقة؛
أردت
ألنه�ا حاضن�ة ألوالده ،ف�إذا
ِ
االرتب�اط برجل مطلق؛ علي�كِ رّ
تقبل
ذلك.
• املشاعر السابقة
يلج�أ بع�ض الرج�ال يف كث�ري م�ن
األحيان للزواج مبارشة بعد الطاق،
يف محاولة للخروج من تبعات زواجه
الفاش�ل ،ويحتفظ بمش�اعره تجاه
زوجته السابقة ،التي من املمكن أن
يدفعه الحنن إليه�ا من وقت آلخر،
لذل�ك عليكِ التأكد من أن من تريدين
ال�زواج منه ق�د تخل�ص نهائ ًيا من
مش�اعره تجاه من طلقها ،ولم يعد
يربط�هبه�اأيرواب�ط.
• التدقيق املبالغ فيه
بع�د تجرب�ة زواج فاش�لة ،يح�اول
معظم األزواج ت�دارك األخطاء التي
ً
س�ابقا ،لذل�ك عليكِ أن
وقع�وا فيها
تتوقع�ي أال تكون ترف�ات زوجك
عفوي�ة ،ب�ل س�يحاول التدقي�ق يف
جمي�ع التفاصي�ل؛ ً
ظن�ا من�ه أن�ه
س�يحافظ عى حياته الزوجية هذه
املرة.

دجاج بصلصة الطماطم والكاري

املكورّنات
رّ
مقط�ع إىل مكعب�ات
ص�در دج�اج
رّ
متوسطة الحجم  500 -غرام
كاري  -ملعقتان ونصف صغريتان
زيت نباتي  -ثاث ماعق كبرية
طماطم مهروسة  -كوبان ونصف
رّ
مقطع إىل رشائح رفيعة 1 -
بصل
رّ
مقطع  -فص
ثوم
كزب�رة مفروم�ة فرم�ا ً ناعم�ا ً  -باق�ة
صغرية
بقدون�س مفروم فرم�ا ً ناعم�ا ً  -باقة
صغرية

بازي�اءمجم�دة-ك�وبونص�ف
ملح  -رشة
فلفل أسود  -بحسب الرغبة
ماء  -كوب
طريقة العمل
 حم�ي نص�ف كمي�ة الزي�ت يف مقاةوأضيف�ي رشائ�ح البص�ل ،الث�وم
والطماطم املهروسة وحركي جيدا ً.
 رّنكهي مكعبات الدجاج بالكاري ،امللح
والفلفل.
 يف مق�اة ثانية إس�تخدمي م�ا تبقىم�ن الزيت واق�ي الدج�اج وقلبرّيه حتى

يحمر.
 انق�ي الدج�اج إىل قدر آخر واس�كبيفوق�ه صلص�ة الطماط�م ،ك�وب املاء،
حبوب البازياء وكل من باقة البقدونس
والكزبرة.
 ريش القليل من امللح ،الفلفل األس�ودوالكاري.
 اتركيه�ا لتنضج مدة ت�راوح بن 15و 20دقيقة وق رّدمي الطبق ساخنا ً.
نصائح
يمكنك أن تقدمي ه�ذه الطبخة يف طبق
م�ن الفخ�ار .ق رّدم�ي األرز بجانب طبق

الدج�اج بصلص�ة الطماط�م والكاري.
يمكن�ك ان تنكه�ي الطب�ق بالزنجبيل،
الكركم والكمون.إذا أحببت هذه الوصفة

كل يوم معلومة

يمكن�ك ان تجربيها بصلص�ة مختلفة،
مثل :دج�اج بصلصة الحل�و والحامض
أودجاج هندي بصلصة الزبدة.

إذا كن�ت تعاني م�ن التهاب حاد
يف الحل�ق وحمى ش�ديدة وآالم يف
املفاص�ل وص�داع ،فيج�ب عليك
استشارة الطبيب.
حث�ت طبيبة روس�ية ع�ى عدم
نسيان األمراض الخطرية األخرى
عى خلفية وباء فريوس كورونا.
وأوضح�ت الطبيب�ة املعالج�ة
الروس�ية ،تاتيانا رومانيتكو أنه
يف الصيف ،بسبب الطقس الحار،
ونتيجة تناول املرشوبات الباردة
واس�تخدام مكيف�ات اله�واء،
تحدث نزالت الربد.
وقال�ت رومانيتك�و“ :يف ع�ر
الوباء ،نحمي أنفس�نا من عدوى
واح�دة .عندم�ا تس�وء صحتنا،
نقوم بإجراء تحليل للكش�ف عن
ف�ريوس كورونا ونه�دأ إذا كانت
نتائجه سلبية”.
و ش�ددت رومانتينك�و ع�ى أن

الته�اب اللوزت�ن هو أح�د أكثر
ً
ش�يوعا يف الصيف .إذا
األم�راض
كن�ت تعان�ي من الته�اب حاد يف
الحل�ق وحم�ى ش�ديدة وآالم يف
املفاص�ل وص�داع ،فيج�ب عليك
طلب املساعدة من الطبيب.
وأضاف�ت الطبيب�ة أن الع�اج
الذات�ي إللتهاب اللوزت�ن يمكن
أن يس�بب مضاعفات ويؤدي إىل
التهاب القل�ب وأمراض املفاصل
والكليتن.

دراسات حديثة

استئصال الرحم يؤثر سلبا يف
الصحة العقلية
تضط ُر بعض النساء إىل استئصال
الرح�م كإج�راء طب�ي لحماي�ة
حياته�ن ،وفيم�ا يظ�ن البع�ض
أن الرح�م عض�و ال فائ�دة له بعد
وص�ول املرأة إىل س�ن اليأس ،لكن
اس�تئصاله يؤثر س�لبا ً يف الصحة
العقلية للمرأة.
فق�د وج�دت دراس�ة أُجري�ت
يف جامع�ة أريزون�ا ،أن عملي�ة
اس�تئصال الرحم تس�بب انقطاع
الطمث ،وتس�بب رّ
تغريات سلبية يف
اإلدراك ،وهو ما يُسمرّى ب�”ضباب
الدماغ”.
الدراس�ة التي أُجريت عى الفرئان
أفادت نتائجها أن عملية استئصال
الرحم بمف�رده ،دون املبيضن ،قد
تسبرّب بمشاكل يف الذاكرة القصرية

امل�دى ،ومش�اكل يف اإلدراك ،وأك�د
الباحث�ون أن الرح�م حت�ى إن لم
مؤه ً
رّ
�ا للحمل ،فإن�ه يرتبط
يكن
بوظائف الدماغ.
وأكد الباحثون أن عملية استئصال
الرح�م دون املبيض�ن ،تس�بب
بضع�ف الذاك�رة القص�رية املدى،
والتده�ور العق�ي أو الخرف ،لدى
ثلث النس�اء اللواتي يخضعن لها،
وذلك بعد سن ال�.60
وخلص العلماء إىل أن الرحم يرتبط
ارتباطا ً وظيفي�ا ً مع الدماغ ،وذلك
من خ�ال الجه�از العصب�ي ،من
أجل تنس�يق الوظائف اإلدراكية يف
جس�م املرأة ،لذا يؤدي اس�تئصاله
إىل تده�ور ملح�وظ يف اإلدراك،
وبالتايل إىل الوفاة املبكرة.

طبيبك يف بيتك

كيف ختتار األضحية يف زمن (كورونا) ..وما النصائح الوقائية ؟
مع اق�راب عيد األضح�ى املبارك،
يبحث الكث�ريون عن أفضل الطرق
الختي�ار األضحي�ة املناس�بة ،يف
ظ�ل الح�رية والقلق والخ�وف من
كورونا.
ونس�تعرض لكم بع�ض النصائح
املهم�ة الختي�ار أفض�ل أضحي�ة
يف زم�ن تف�ي ف�ريوس كورون�ا
املستجد .
يف البداية يجب:
 إجراء الكشف الطبي والظاهريع�ى األضحية عن�د اختيارها ،عن
طري�ق اصطحاب طبي�ب بيطري،
للتأك�د م�ن خلوه�ا م�ن جمي�ع
األمراض.
 اإلجراءات االحرازية التي نطبقهاع�ى األس�طح ه�ي نفس�ها التي
يجب أن نفعلها مع األضحية ،فمن
املمك�ن أن يك�ون أحد األش�خاص
املصابن قد المس األضحية قبلنا.
 كورونا ال يصيب األضحية س�واءقبل الذبح أو بعده ،ولكن قد يكون
الفريوس عى جلد أو فرو األضحية
من خال ملس أحد املصابن لها.
 يج�ب تعقي�م األضحي�ة بح�ذروعدم ملسها ،حتى ال تنتقل العدوى
عن طريق اس�تقرار الفريوس عى
سطح جسمها.
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 يف العي�د هن�اك حالة ط�وارئ يفاملجازر ،والب�د أن تكون اإلجراءات
أقوى يف زمن كورون�ا ،حيث يوجد
أكثر م�ن  200مرض مش�رك بن
اإلنسان والحيوان.
 البد من ارت�داء “الجوانتي” أثناءالتعامل مع اللحوم وغس�ل األيدي
باستمرار.
 يج�ب تطهري املج�زر قبل الفتح،كم�ا يجب اتخاذ اإلجراءات الوقاية
قب�ل الذه�اب إىل املذب�ح ،وأن يت�م
الكش�ف الظاه�ري ع�ى الذبيحة
يف البداي�ة ،ثم الكش�ف عليها مرة
أخرى بعد الذبح.

 البد أن تتخ�ذ كل اإلجراءات أثناءتوزي�ع األضاحي وعى من يتس�لم
اللحوم أن يتخلص من الكيس التي
جاءت به.
كيفية اختيار األضحية
 يج�ب االبتع�اد ع�ن الخ�رافالتي لها ف�رو كثي�ف ،حيث تخدع
بشكلها املشري ويظن أنها تحوي
لحما ً كثرياً ،ويمكن اكتش�اف األمر
بسهولة عن طريق “بيت الكاوي”
إذ يج�ب أن يك�ون ممتلئ�ا ً وليس
فارغا ً.
 الوزن املثايل للخراف ما بن  50إىل 60كيلوجراما ً.

 م�ن حي�ث الس�ن ،أفض�ل أنواعالخراف هي الت�ي يراوح أعمارها
من عام ونصف إىل عامن ،حيث أن
اللح�م يكون أفض�ل وال يأخذ وقتا
طويا يف الطهي.
ويمكن التع�رف عى عمر الخروف
ع�ن طري�ق أس�نانه ،ف�إذا كان�ت
أس�نانه األمامي�ة متس�اوية فهو
صغ�ري الس�ن ،وإذا كان لدي�ه
“زوج�ن” كبار يف األم�ام إذا هو يف
س�ن الرش�د املناس�ب للرشاء ،أما
إذا كانت أس�نانه كله�ا كبرية فهو
عج�وز وال يفض�ل رشاءه لع�دم
جودة لحمه.
 ملعرف�ة إذا كان بط�ن الخ�روفممل�وء أم ال ،يج�ب الضغ�ط ع�ي
جانب�ي البط�ن حي�ث يمك�ن أن
يس�بب املل�ح إمت�اء غ�ري طبيعي
وهذا يعترب غشا ً ويجب عدم الرشاء
من البائع.
 يج�ب التأكد أن تك�ون االضحيةخالية من أي عيوب رشعية ،حيث
ق�ال النب�ي محمد صي الل�ه عليه
وس�لم “أربعة ال تجوز يف األضاحي
املريض�ة الب�ن مرضه�ا والعوراء
البن عورها والعرجاء البن ضلعها
والكب�رية أو الهزيل�ة أو العجف�اء
التي ال مخ فيها”.

لطلة ابهى..

عمرك
أخطاء شائعة يف رمسة احلواجب تزيد ِ

يكتمل مكياج املرأة من دون أن توليه اهتماما ً
ُ
ال
دقيق�ا ً لش�كل الحواجب ورس�متها ،حي�ث أنرّ
استخدام الرسمة الخاطئة يؤدي اىل إفساد طلرّة
السيدة ويؤثر س�لبا ً يف جمالها ويعطيها مامح
غري مناس�بة ،كم�ا يمكن ان يزيد م�ن عمرها.
وهذا ما تعمل كل سيدة عى رّ
تجنبه قدر االمكان.
م�ن هنا عى كل امرأة التعررّف عى أبرز األخطاء
التي قد تؤدي اىل هذه النتائج ،والحد منها :
 إختي�ار ل�ون قل�م الحواج�ب :اس�تخدام قلمحواج�ب بلون أغمق من لونهما الطبيعي يجعل
تعابري الوجه أكثر ج رّدية باالضافة اىل نظرات عن
حا رّدة ما يُفقد طلة السيدة الرباءة .لذلك اختاري
قل�م تحديد الحواجب بل�ون أفتح بدرجيتن من
لون الحواجب االصي.
 ق�وس رفي�ع :ابتعدي ع�ن رس�مة الحواجبالدائري�ة املقوس�ة والرفيع�ة ،إذ رّ
انه�ا تضف�ي
مظهر التق رّدم يف الس�ن عى مامحكِ مع نظرات
الدهش�ة ،واس�تبدليها برس�مة حواج�ب أكثر
اس�تقامة -.زوايا حادة :تجنبي رسم الحواجب

بزواي�ا حادة يف أع�ى الحواج�ب (يف منتصفها)
كرس�مة رقم  8بالعرب�ي ،أو كرس�مة املربع يف
بداي�ة الحاج�ب ،ال ب�ل قوم�ي بتدويره�ا قلياً
لتحصي عى مظهر طبيعي.
 ذي�ل اطول م�ن محيط الع�ن :رّتجنبي تطويل

الحاج�ب أكث�ر م�ن ال�ازم من عن�د الذي�ل او
رّ
الرهل.
استمالته أىل األسفل النه يمنح مامحكِ
 التعري�ض بش�كل مبالغ :اعلمي رّان�ه كلما بدا
الحاج�ب طبيعي�ا ً بش�كل معتدل كلم�ا ظهرت
بشكل أصغر سنا ً وأكثر تألقا ً.

حتضري مشروبات الطاقة اللذيذة باملنزل؟
يع� رّد م�اء ج�وز الهند م�ن أفضل
أن�واع مرشوبات الطاقة ،ألنه غني
بالفيتامين�ات واإللكروليت�ات
( )electrolyteكم�ا أن�ه قلي�ل
السعرات الحرارية.
فبعد ممارس�ة التمارين القاسية،
وفق�دان الكث�ري م�ن الس�وائل يف
ص�ورة الع�رق ،يفق�د الجس�م
اإللكروليتات بش�كل رسي�ع ،لذا
يُنصح بتن�اول املرشوب�ات الغنية
باإللكروليت�ات لتعويض ما فقده
الجس�م ،وإال يعان�ي الجس�م من
الوه�ن والدوار واإلرهاق ويف بعض
األحيان الشعور بالغثيان.
لذا تنترش يف األسواق أنواع مختلفة
مما يعرف ب�”مرشوبات الطاقة”
أو “مرشوب�ات الرياض�ة” الت�ي
يقب�ل عليه�ا الرياضي�ون .إال أن
معظم هذه املرشوبات تكون غنية
بالس�كريات ،ع�اوة ع�ى بع�ض
املكون�ات ،مثل األل�وان الصناعية
ومكس�بات الطع�م التي ق�د تعود
بالرضرعى الجسم.
ل�ذا ،مل�اذا ال تعد م�رشوب الطاقة

الخاص بك يف املنزل ،وباس�تخدام
الفواك�ه الطبيعي�ة والعن�ارص
الغذائية املفيدة؟
ماء جوز الهند والليمونتحت�اج له�ذه الوصف�ة إىل كوبن
من ماء ج�وز الهند ،أضف عليهما
عص�ري نص�ف ليمون�ة وعص�ري
نص�ف برتقالة واخلطهم جيداً .ثم
أض�ف ملعقة من زي�ت جوز الهند
ورب�ع ملعقة من امللح ،وقم بخلط
املحتويات جيدا ً باستخدام ملعقة،

وهكذا يصبح جاهزا ً لديك مرشوب
الطاقة الصحي اللذيذ املعد باملنزل.
فه�ذا امل�رشوب س�يمدك بالطاقة
الازمة.
املانغو الخرضاء
إلع�داد ه�ذا امل�رشوب ،ق�م بغ�ي
ثمرتن م�ن املانغو الخرضاء حتى
النض�ج ،ث�م قرشهم�ا وقطعهما
وأض�ف إليهما القليل من الس�كر،
ثم اخلطهم جيدا ً وضعهم يف الرباد
لبع�ض الوق�ت .يمكن�ك إضاف�ة

بعض من ماء الصودا قبل تناولها
باردة.
املوز وماء جوز الهندلتجهيز هذا املرشوب ،كل ما عليك
ه�و إضافة نص�ف ثمرة م�وز إىل
نص�ف كوب من م�اء ج�وز الهند
ونصف كوب م�ن عصري الربتقال،
واخلطه�م جي�داً ،فيصب�ح لدي�ك
مرشوب طاقة غنيا بالبوتاس�يوم
لذيذ الطعم.
السبانخ واألناناس والتفاحال تتعج�ل يف الحك�م ع�ى ه�ذا
املرشوب قبل أن تقرأ ما يحمله من
فوائد .فالس�بانخ غنية بمضادات
األكسدة ،وسيتم إكس�ابها الطعم
الجيد عن طريق الفواكه الطازجة.
إلع�داد هذا امل�رشوب الغني ،عليك
إضافة ك�وب من أوراق الس�بانخ
إىل ك�وب من قطع األناناس وكوب
م�ن قط�ع التف�اح و 3ماعق من
عصري الليمون ،ث�م اخلطهم جيدا ً
بعد إضاف�ة القليل من الس�كر إذا
أردت ،فيصبح لديك مرشوب طاقة
صحي ومفيد.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

مفارقة غريبة ..امللح قد يكون سببا يف اإلصابة باالمراض املزمنة
يعل� ُم الجميع أن الس�كريات تؤثر يف مس�توى
الس�كر يف الدم وترفع فرص اإلصابة بالسكري
إىل جان�ب بع�ض العوامل األخرى املس�اهمة يف
ذلك ،لكن الغريب أن امللح قد يلعب دورا مهما يف
التعرض لهذا املرض املزمن.
وي�رى الخ�رباء أن الصوديوم يؤث�ر يف مقاومة
اإلنسولن بالجسم ،كما يؤدي إىل ارتفاع ضغط
ال�دم وزيادة ف�رص اإلصابة بالس�منة وزيادة
الوزن ،وهو ما يزيد مخاطر اإلصابة بالسكري
من النوع الثاني.
وأض�اف الخ�رباء أن الغرام�ات الزائ�دة م�ن
الصودي�وم يف الي�وم (أي  2.5غ�رام م�ن امللح)
ترتبط بفرص اإلصابة بالسكري بنسبة ،43%
ليس ذلك فحسب ،بل زيادة فرص اإلصابة ً
أيضا
بما يس�مى سكري الدا بنس�بة ( 73%نوع من
أنواع الس�كري ،يطل�ق عليه “الس�كري الذاتي
املناعة الخايف لدى البالغ�ن” ،ويرتبط بالنظام
الغذائي ونمط الحياة اليومي).
كما يعزز تناول مرىض السكري لكميات كبرية
م�ن امللح ،فرص إصابته�م بارتفاع ضغط الدم
وأم�راض القلب والس�كتات الدماغية وأمراض
الكى.

نصائح لتقليل امللح يف طعامك
ويف التايل نصائح لتقيل امللح يف الوجبات اليومية
ومنها:
ع�دم إضاف�ة الكث�ري م�ن املل�ح إىل الطع�ام،
واس�تبدالها بالبهارات مثل البابري�كا والفلفل
املطحون والزنجبي�ل والريحان وغريها إلضافة
مذاق مميز ،كما يمكن استخدام الثوم والليمون

ً
أيضا كبدائل صحية.
عدم تناول املنتجات املعلبة الحتوائها عى الكثري
م�ن الصودي�وم ،وتناول الخ�رضوات والفواكه
الطازجة والبقوليات.
االبتع�اد ق�در اإلم�كان ع�ن تن�اول الوجب�ات
الجاه�زة ،ويف ح�ال التواج�د باملطاع�م ،يمكن
طلب عدم إضافة امللح للوجبة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :تحرّك بعزم واب ِد تفاؤالً ونضجا ً وكفاءة،
بوسعك التعويض عن التأخري والخسائر رشط معرفة
انتقاء األشخاص املالئمن
عاطفياً :إذا واجهتك تحديات كثرية يف حياتك العاطفية ،ثمة ما
ّ
يؤرش إىل وجود إيجابيات
ً
ّ
صحيا :انتبه لصحتك وتجنب التعرض للشمس وال تقم بمجهود
غري اعتيادي

الثور

مهنياً :تتخلص من تراجع يف املعنويات ،وتستعيد
بعض األرباح والحيوية ،وتنجح يف أعمالك بحصد
النجاح
عاطفياً :عالقاتك العاطفية تنجح من دون تعقيدات وتكون
لك حافزا ً أو وثبة للنجاح وتحقيق ما تحلم به مع الريك
صحياً :تجد نفسك قادرا ً عىل التحكم يف جسدك حتى إنك تعالج
بنفسك بعض األعراض املرضية التي تصيبك نتيجة عوامل
خارجية

املدارس يف زمن كورونا

الجوزاء

مهنياً :اضبط انفعاالتك وخصوصا ً اذا طرأت قضايا
قانونية اربكتك ،ويخبئ لك هذا اليوم مروعا ً
ومفاجأة مذهلة
عاطفياً :الوقت مناسب إلدخال التجديد وربّما التنويع
وروح املغامرة عىل حياتك العاطفية الروتينية التي باتت مزعجة
بعض اليشء.صحياً :يتأرجح وزنك بن الطبيعي والسمنة ،عليك
اتباع نظام غذائي معن منذ اليوم

السرطان

مهنياً :تتزود الطاقة املميزة فتعيش انسجاما ً
وتناغما ً وتواكب األحداث بانفتاح ،فأنت بطبعك
اجتماعي وترحّ ب بالفرص عىل أنواعها.
عاطفياً :ال تحاول اللعب بعواطف الحبيب ،بل كن صادقا ً
معه لتنام قرير العن ومرتاح الضمري ،وليبادلك هو باملثل.
صحياً :إذا كنت مصابا ً بمرض القلب أو إذا كنت معرضا ً لذلك
فال تعرض نفسك لإلرهاق.

األسد

مهنياً :تشعر بقوة كبرية الخرتاق الحواجز والحصول
عىل الدعم املطلوب ،تربز يف الضوء ،ويحمل اليك هذا
اليوم مركزا ً جديدا ً
عاطفياً :يحمل هذا اليوم إيجابيات وإذا كنت تبحث عن
املواجهة وتهوى الجدال والنقاش فأنت أمام مرحلة جديدة
من التساؤالت املحرية.صحياً :أنت عاطفي جدا ً وتتأثر بأبسط
األمور ،وتشعر أن كل ما يجري يرتك بصماته عىل نفسيتك
وحتى عىل جسدك وصحتك.

العذراء

مهنياً :تمالك أعصابك وق ّدم بعض التنازالت ،وإالّ
فمن املستحسن أالّ تشارك إطالقا ً يف أي نقاش ألنك
لن تستوعب ما يقال وتنفعل.
عاطفياً :العالقات الزوجيّة تكون متقلّبة ،ومن الروري
حمايتها من الرتاجع قبل الوصول إىل حائط مسدود وإىل نهاية
غري سعيدة.
صحياً :أنت عىل حافة االنهيار وتشعر باالرهاق إن لم تسرتح،
فال تتأخر يف ذلك أبدا

الميزان

مهنياً :ابتعد عن التذمر واالستخفاف بالواجبات
لئال تسمع تأنيبا ً وتوبيخاً ،ويف املقابل ،تشعر بارتياح
نسبي ينعكس إيجابا ً عىل نفسيتك
عاطفياً :تزدهر عواطفك النبيلة وتتفاعل جيّدا ً مع الريك
وتخططان ملشاريع جديدة تمتن العالقة أكثر فأكثر
صحياً :حذار اإلرهاق وكل ما قد يسبب لك االنفعال واستدراجك
إىل إثارة عصبيتك

العقرب

مهنياً :يُكشف الغطاء عن بعض املناورات ما يدعوك
إىل التفكري قبل التفوّه بأي كلمة ،واختيار العبارات
املناسبة التي يمكن أن تقنع بها الجميع
عاطفياً :تحاول بن الحن واآلخر ملء حياتك بنشاطات
اجتماعية لكرس الروتن الذي تعيشه ،ولتج ّدد نمط حياتك الذي
بات يزعج الريك بعض اليشء
صحياً :انتبه للحوادث ،أفكارك الجديدة تساعدك عىل تخطي
كثري من املصاعب

القوس

مهنياً :كثرة التفكري لها انعكاسات سلبية عىل
الصعيد العميل ،فحاول أن تكون أكثر تركيزا ً لتقديم
أداء أفضل يف مجالك املهني
عاطفياً :جميع الظروف مناسبة لالنفتاح عىل اآلخرين،
ُتتاح لك عندئ ٍذ فرص عديدة لتحسن العالقة بالريك وتطويرها
وتخليصها من الشوائب
صحياً :قد تواجه اضطرابا ً جسديا ً ناتجا ً من قلة النوم وعدم
االرتياح النفيس

الجدي

مهنياً :ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت يف
موقع املسؤولية ،فكن حذرا ً لتحمّل املزيد من األعباء
واملسؤوليات التي ستلقى عىل عاتقك
عاطفياً :الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك
املقبلة مليئة بالسعادة الكبرية ،وتخطط والريك ملتضية
أسبوع بعيد عن هموم العمل ومشاكله
صحياً :احذر جدا ً التشنج فقد تصاب به عىل الرغم من حيويتك
وديناميكيتك

الدلو

ّ
التشنج والغرية وحاول أن تجد
مهنياً :خفف من
الحلول بهدوء ،قد تشكك يف بعضهم أو تعيش خيبة
تتعلق بعالقة ناشئة
عاطفياً :تتلقى معلومات خاصة جدا ً عن زوجك أو حبيبك،
وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل
صحياً :كن متأنياً ،فقد تحبطك أحداث وتجرب عىل مراجعة
الصحي
الطبيب بسبب بعض الرتاجع
ّ

الحوت

مهنياً :قدرتك عىل التكيف مع كل األجواء من شأنها
أن تسهم يف فرض وجهة نظرك ،وهذا سيضعك تحت
األضواء
عاطفياً :تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتبارش بحماسة
عالقة جديدة معربا ً عن عواطفك الهياجة
صحياً :تستمد من محيطك املتفائل طاقة كبرية وقدرة عىل
مواجهة كل تحديات الحياة اليومية

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 750مقت�ل آخر خلفاء الدول�ة األموية مروان
بن محمد عىل يد أتباع العباسين.
 - 1291املس�لمون يفتح�ون مدينة بريوت التي
كانت تحت السيطرة الصليبية.
 - 1829ويلي�ام بريت يس�جل براءة اخرتاع اآللة
الكاتبة يف الواليات املتحدة.
 - 1952حرك�ة الضباط األح�رار بقيادة محمد
نجيب تقوم بثوره سميت ثورة  23يوليو ،والتي
أطاح�ت بالنظ�ام امللكي ال�ذي كان امللك فاروق
األول يف هذا الوقت عىل رأسه.
 - 1970قابوس بن سعيد يتوىل مقاليد الحكم يف
ُعمان وذلك بعد قيامة بانقالب سلمي عىل والدة
السلطان سعيد بن تيمور.
 - 1995اململكة املتحدة ترس�ل  1200جندي من
قواتها إىل رساييفو املحارصة.
 - 1999ويل عه�د املغ�رب األم�ري م�والي محمد

ً
خلفا لوالدة امللك الحسن الثاني بعد
يتوىل الحكم
وفاته تحت اسم محمد السادس.
 - 2001ميجاواتي سوكارنوبوتري تتوىل رئاسة
إندونيسيا لتكون أول امرأة تصل إىل هذا املنصب
يف أكرب دولة إسالمية يف العالم.
 - 2005تفجريات يف رشم الش�يخ يف مرص تؤدي
إىل مقتل  88شخصا وجرح أكثر من .200
 - 2011اندالع أعمال عنف بالقرب من مقر وزارة
الدف�اع يف م�رص وذلك يف أعقاب قي�ام مجموعة
م�ن البلطجي�ة باع�رتاض مظاه�رة مناهض�ة
لحكم املجلس العسكري ،وأدى الحادث إىل مقتل
شخص وإصابة آخرين.
 - 2014س�قوط طائ�رة الخط�وط الجوي�ة
التايواني�ة تران�س آس�يا الرحل�ة  222أثن�اء
محاولته�ا الهبوط يف املطار ،وق�د أودى الحادث
بحياة  48شخصا.

اختبارات شخصية

هل أنت سعيدة أم على حافة االنهيار؟
قومي بهذا االختبار وأجيبي
عىل هذه األس�ئلة واكتشفي
م�اذا تق�ول عيني�ك عنك يف
الرسّ ..
 1ما لونك املفضل؟ -Aأزرق.
 -Bأسود.
 -Cأحمر.
 -Dألون اخرى.
 2كي�ف تقض�ن وق�تفراغك؟
 -Aاالستماع اىل املوسيقى يف
غرفتكِ .
 -Bالخروج مع األصدق�اء.
 -Cقراءة كت�اب أو االتصال
باألصدقاء لفعل يشء معا.
 -Dأي يشء لتمضي�ة
الوقت.
 3هل س�بق لكِ أن خرستِشخص عزيز عليكِ ؟
 -Aنعم وال استطيع التوقف
عن التفكري به.
 -Bنع�م ولكنن�ي تخطي�ت
األمر.
 -Cال ،حياتي جيدة جدا.
 -Dنع�م ولك�ن ه�ذا األم�ر

أفقي
1الذهب األبيض  oاملاش�ية مما يقتنيها
البدوي أو الفالح  oشقيق
2وديع (مبعثرة)  oأماكن اجتماع القوم
3إذا تع�دى اثن�ن ش�اع  oي�وم يبت�دئ
االنسان حياته
4اش�تهر يف التاري�خ بتحوي�ل الرتاب إىل
ذهب  oأبيض (باالنجليزية)
5يضغط إلطالق النار  oشجر صحراوي
مثمر
6قرْض  oبناء للمراقبة
7سقيا  oدولة جنوب رشق أفريقية
8يتحرك كاملوج  oيحقق إنجازا
9فيه�ا طالب�و العل�م والش�هادات o
متشابهان
10الذه�ب البني  oبلد اس�مها يعني بلد
األحرار

رأيس
1ألوانه تظهر بعد املطر  oيلغي
2تحلي�ق يف الس�ماء  oفاكه�ة لذي�ذة
قرها أحمر وحباتها كالجوهر
3مناف�س ومس�او يف االمكان�ات  oأغىل
املعادن عىل اإلطالق
4بش�كل رأيس  oأن�ت طلب�ت األكل
لشعورك بحاجته
5واح�د (باالنجليزي�ة)  oاغت�اب o
متشابهان
6مخلوق صغري يحمل عرة أمثال وزنه
 oشاي (باالنجليزية).
7متشابك بشكل منتظم ومكرر  oثني
8دولة اوروبية معنى اسمها بلد األرانب
9أخف الغازات يف الطبيعة
10م�ن الخ�روات  oتفضيل يشء عىل
آخر

غزل عراقي
*نعيش بال فرح لو غبت عن العن
وعمرنه بفركتك مانحسب سنينه
واحن لشوفتك كل ساعه بيه تفوت
مثل شايب يحن لسنن عرينه
*مره اهيج ابسبب ب�عدك مر تن
عنب من بستانك احوي ومره تن
من تمر من باب بيت����ي مر تن
مره احي���ه و مره اوصل للممات

طبيع�ي ،فجميعن�ا يخ�رس
أشخاص يف حياته.
 4كيف تصفن نفسك؟-Aهادئ�ةولطيف�ة.
 -Bحزين�ة وأفض�ل البق�اء
وحدي.
 -Cمرح�ة وأح�ب الخروج
واالس�تمتاع م�ع أصدقائي
دائما.
 -Dلطيفة وودودة ومختلفة
عن االخرين.
النتائج:
 -اذا كانت اغلب اجاباتك :A

عيني�ك تقول أنك تش�عرين
بالوح�دة ،وأن ال أح�د
يس�تطيع فهم�ك ،وان�ك ال
تس�تطيعن بالب�وح ع�ن
مش�اكلك وهموم�ك اىل أي
أحد.
 اذا كانت أغلب اجاباتك ب�:B
عينيك تق�ول أنك عىل حافة
االنهي�ار ،لقد مررتِ بالكثري
م�ن الظ�روف الصعب�ة يف
االون�ة األخ�رية ،ولق�د ت�م
جرحكِ عاطفيا ومش�اعرك

أصبحت كالورقة املمزقة.
 اذا كانت أغلب اجاباتك ب�:C
عيني�ك تق�ول أنك س�عيدة،
أن�تِ ش�خص طبيع�ي جدا
ولي�سلدي�كِم�اتخفي�ه.
 اذا كانت أغلب اجاباتك ب�:D
عيني�ك تق�ول أنك ش�خص
ه�ادئ وتحب�ن االهتم�ام
باالخري�ن ،وبع�ض األحيان
يصعب عىل من حولك قراءة
عينيك أو أفكارك.

من الفيسبوك

F

acebook

هل تعلم
هل تعلم أن الفيلة ال تستطيع القفز.
ه�ل تعلم من ع�ادات أهل هضب�ة التبت يف
الص�ن م�د ألس�نتهم تعبريا ع�ن الرتحيب
بالضيف.
ه�ل تعل�م الذهب ي�وزن بالج�رام و املاس
بالقرياط.
ه�ل تعلم أكثر م�روب انتش�ارا ً يف العالم
الكوكاكوال.
ه�ل تعلم العرب قديم�ا ً كانوا يطلقون عىل
الذهب اسم األصفر الرنان.

هل تعل�م قارون اش�تهر يف التاريخ القديم
بأنه يحول الرتاب إىل ذهب.
هل تعلم أكرب قطعة ذهب يف العالم توجد يف
اليابان عىل شكل طائرة .
هل تعلم إضافة السكر إىل اإلسمنت يساعد
يف تقويته كمادة ممتازة يف البناء.
ه�ل تعل�م أول إم�رأة تحل�ت بالق�رط هي
الس�يدة هاجر زوجة س�يدنا إبراهيم عليه
السالم.
هل تعل�م ثمرة جوز الهند تحتاج إيل س�نة

كاملة لكي يتم نضجها.
ه�ل تعلم س�يدة إيطالية أنجب�ت  52طفل
منه�م  14توأما ً ثنائيا ً و ثالثيا ً ورباعيا ً قبل
أن تصل إليسن األربعن.
ه�ل تعل�م األش�جار الت�ي بنى منه�ا هرم
خوف�و كافي�ة لبناء س�ورا ارتفاع�ه ثالثة
أمتار يحيط بفرنسا.
ه�ل تعلم أن حي�وان الخلد يس�تطيع حفر
نف�ق يبلغ طول�ه حوايل  300ق�دم يف الليلة
الواحدة.

قصة وعربة

فكر.....؟؟

يوجد أمامك  4مس�امري  3منهم لهم نفس الطول إال واحد
فقط طوله مختلف عنهم ,ما هو رقم املسمار املختلف؟

جتاوز االزمات
ُيحك�ى أن�ه كان هن�اك رج�ال
يمك�ث ط�وال الع�ام يف صن�ع
أقمشة ألرشعة املراكب والسفن
الراعي�ة ،وبي�وم مع�ن م�ن
العام يتوجه إىل أصحاب السفن
واملراكب ليبيعهم ما صنعه من
أرشع�ة ،وهكذا كان�ت تجارته
طوال العام.
وبإحدى الس�نوات سبقه إليهم
رجل آخر فابتاعوا منه ،وعندما
ذهب ذلك الرج�ل وجد أنهم قد
ابتاع�وا م�ن غريه ،ض�اع عمل
الس�نة كامال هباء منثورا ،كما
ض�اع من�ه رأس امل�ال ،جل�س
حزين�ا كس�ري الخاط�ر أمامه
األرشع�ة ،وم�ع كل حزن�ه لم
يس�لم م�ن اس�تهزاء بعضهم
ذوي القل�وب املري�ض ،فق�ال
أحدهم“ :اصن�ع منها رساويال
وقم بارتدائها”.
ق�رر الرج�ل اس�تعمال أزمت�ه
والخ�روج منه�ا إىل نجاح آخر،
فأع�اد تدوير األرشع�ة وصنع
منها رساويال ،وقال“ :من منكم
يا أصحاب املراكب والسفن يريد

رسواال قوي�ا ومتينا ومناس�با
لعملكم الشاق؟!”
وبالفع�ل تمك�ن م�ن بي�ع كل
الرساويل التي بحوزته ولو كان
املكس�ب حينه�ا بس�يطا؛ ويف
العام الجدي�د نفذ فكرة جديدة

ومط�ورة للغاي�ة ولم يس�بقه
إليه�ا أح�د ،أض�اف للرساويل
جيوب�ا وبع�ض التعدي�الت
لتصبح أكثر تناس�با مع أعمال
الصيادي�ن وأصح�اب الس�فن
واملراكب.

كل منا يس�تطيع تجاوز أزمته
والخروج منها أقوى من األول،
ولك�ن ال يمكنن�ا الوق�وف عند
ه�ذه األزم�ة مكف�ويف األيدي،
حينها فقط سنكون الخارسين
حقا!

الحل..
التفكري املنطقي للوصول للحل هو:
املس�مار  1و  4بالتأكيد ليس�و بنفس الطول وألن مسمار
 4يخ�رج م�ن الط�رف اآلخ�ر للقطع�ة الخش�بية ,بالتايل
املس�مارين  2و  3بنف�س الطول واملس�مار ال�ذي له طول
مختلف ينحرص بن املسمارين  1و 4
اآلن علين�ا تأكيد أن أح�د املس�مارين  1و  4له نفس طول
املسمارين  2و 3
بقياس املسمار رقم  4نجده (تقريبا  7مربعات) و نجد أنه
أطول من املسمار رقم  6( 3مربعات) وبالتايل املسمار  3و
 4غري متساوين و املسمار املختلف هو رقم 4
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كارول سماحة :الموسيقى الهادئة تساعد على
التفكير والصاخبة على الهروب
عـين على العالم
هل تتمكن ناسا من زراعة “الفجل”
على سطح القمر مستقبال؟
بمقدار  444مليار دوالر

تمكن عالم ناسا األمريكي “ماكس
كوليم�ان” من إجراء تجربة ملعرفة
ق�درة الفج�ل ع�ىل النم�و يف ترب�ة
قمرية يف معمله ،حيث أراد كوليمان
معرف�ة إن كان بإم�كان رواد
ً
مس�تقبا زراعة طعامهم
الفضاء
عىل القمر أم ال ،فيما يعد هذا األمر
ش�بيها بم�ا فعل�ه م�ات ديمون يف
فيلم ذا مارشيان الذي أخرجه ريدىل
سكوت يف العام .2015
وبحس�ب موقع  NASAالرس�مي،
فقد اختار “كوليم�ان” الفجل ألنه
ً
س�ابقا يف الفض�اء ونما
اس�تخدم
برسعة كبرةً ،
لبيان صحايف
�ا
وفق
ٍ
أصدره مخت�رب الدفع النفاث التابع
لناس�ا ،حي�ث يمثل النم�و الرسيع
ً
عن�را أساس� ًيا ألن رواد الفضاء
ع�ىل القمر لديه�م ضوء الش�مس
مل�دة  14يومً ا أرض ًيا ،وهو ما يعادل
نصف يوم قمري ،ويتبع ذلك غياب
الشمس ملدة  14يومً ا أرض ًيا آخر.
فيما أجربت جائحة فروس كورونا
“كوليمان” وفريقه ،الذي يضم 12
عامل�ا آخر ،عىل إيق�اف اختباراتهم

عىل الحساس�ات الخاص�ة بالقمر،
ل�ذا قرر كوليمان أن يجري التجربة
بمفرده ،فطلب بذور الفجل ورمال
الصحراء ع�رب اإلنرن�ت ،كما تابع
خطت�ه بزراعة بذور الفجل يف رمال
الصحراء ،التي تشبه الربة القمرية
يف خلوهما من املغذيات ..ولم يعمد
إىل إضاف�ة أي مغذي�ات إىل الرب�ة،
وق�ال إن تجربت�ه مج�رد محاولة
إلثب�ات أن بإم�كان رواد الفض�اء
زراعة غذائهم عىل القمر.
وأوض�ح “كوليم�ان” أن التجرب�ة
أظهرت أن الرب�ة القمرية تتضمن
العنارص التي تس�تخدمها النباتات
كمغذي�ات ،باإلضاف�ة إىل العنارص
الكيميائي�ة الت�ي تس�اعدها ع�ىل
إنت�اج الكلوروفيل وتنمي�ة جدران
خاياه�ا ،كم�ا أوضح�ت نتائ�ج
التجربة أن الفجل يحتاج إىل كميات
ضئيل�ة من املياه ك�ي ينمو ،بل إنه
ينمو بص�ورة أفضل يف حالة ش�ح
املي�اه ،وتظهر الصور التي التقطها
كوليمان بهاتفه النقال مراحل نمو
الفجل بمرور الوقت.

سناب شات يطرح تطبيقا جديدا
للتأمل

أطلق “س�ناب ش�ات” أول تطبيق صغر جديد ،بحيث يس�تخدم أدوات من
تطبي�ق التأمل التاب�ع لرشكة الرعاي�ة الصحية عرب اإلنرن�ت املتخصصة
يف التأم�ل ، Headspaceويس�مح التطبي�ق املصغ�ر لألصدقاء بمش�اركة
جلس�ات التأمل م ًعا ،ويأتي كجزء من مبادرة للمس�اعدة عىل دعم الصحة
العقلية والرفاهية العاطفية ملس�تخدمي “س�ناب ش�ات” .وكانت الرشكة
املطورة ملنصة س�ناب ش�ات ق�د أعلنت أنها س�تطلق تطبيقات مصغرة يف
قم�ة ال�رشكاء االفراضية الش�هر امل�ايض ،ويصمم مط�ورون خارجيون
التطبيقات املصغرة ،التي تعمل داخل سناب شات إليجاد املزيد من التجارب
االجتماعي�ة بني األصدقاء ،وتبني التطبيقات باس�تخدام( )HTMLوتقول
املنصة :إن أبحاثها أظهرت أن مش�اعر القل�ق واالكتئاب والتوتر وتحديات
الصح�ة العقلية األخرى عالية بني مس�تخدميها ،ووجدت أن املس�تخدمني
ً
عادة ما يرغبون يف اللجوء إىل أصدقائهم أوالً عند التعامل مع هذه املشاعر.
وأضاف�ت“ :س�اعد هذا البحث ع�ىل معرفة كيفية تصمي�م تطبيق التأمل،
ونأمل أن يوفر هذا التطبيق الجديد مساحة آمنة لألصدقاء ملمارسة الركيز
الكام�ل للذه�ن ،وأن يكونوا قادرين عىل إرس�ال رس�ائل مش�جعة لتعزيز
األصدقاء املحتاجني بشكل إيجابي”.

ابتكار مادة غير قابلة للقطع
مستوحاة من الجريب فروت

حرص�ت النجم�ة ،كارول س�ماحة ،ع�ىل
اس�تطاع رأى متابعيه�ا يف مقول�ة ع�رب
حس�ابها ع�ىل إنس�تجرام ،وكتب�ت كارول
قائل�ة“ :املوس�يقى الهادئ�ة تس�اعدك عىل
التفك�ر يف املش�كلة واملوس�يقة الصاخب�ة
تساعدك عىل الهروب من املشكلة ،ما رأيك يف
هذه املقولة” ..وانقس�م املتابعون إىل فريقني

مؤيد املقولة ومعارض لها.
كم�ا نج�ح فيدي�و كلي�ب“”bon voyage
للفنان�ة اللبنانية كارول س�ماحة ،يف تخطي
حاج�ز ال�� 4ماي�ني مش�اهدة من�ذ طرحه
مطل�ع الش�هر الحايل ،وال�ذي تعاون�ت فيه
كارول للمرة األوىل مع اليف ستايلز ستديوز،
واملخرجة بتول عرفة.

قرار صادم من محمد رمضان بسبب
ورثة أحمد زكي
قرر الفنان املري ،محمد رمضان ،تأجيل
عرض مسلس�ل “األس�طورة” عن السرة
الذاتي�ة للراح�ل أحمد زك�ي ،حيث وصف
الق�رار بالص�ادم .رمضان أجّ ل املسلس�ل
بس�بب مشاكل مع ورثة أحمد زكي ،بينما
قرر دخول سباق رمضان القادم بمسلسل
جديد بعن�وان “م�وىس” .وق�ال رمضان:
“أجلت مسلسل أحمد زكي لحني التفاوض
مع الورثة ..ومسلس�لنا الق�ادم “موىس”
تألي�ف نارص عبد الرحم�ن وإخراج محمد
س�امة وإنت�اج تام�ر م�ريس” .وذك�رت
تقارير س�ابقة أن العائلة اشرطت قراءة
النص الذي يكتبه بش�ر الدي�ك ،واملوافقة

عليه قب�ل تصويره .وكان بط�ل العمل قد
أك�د ،من قبل ،أن هذا ليس من حق الورثة،
لكنهم سيقومون به يف كل األحوال ،قبل أن
يع�ود ويعلن أن التفاوض م�ع ورثة أحمد
زك�ي ه�و الس�بب وراء خروج املسلس�ل
من س�باق الدراما يف رمض�ان املقبل .كما
أعلن رمضان ،الذي لم يكن قد اس�تقر عىل
مخرج ملسلس�ل “اإلمرباطور” الذي يجسد
في�ه ش�خصية أحمد زك�ي ،ع�ن خوضه
الس�باق الدرامي املقبل بمسلس�ل آخر من
تألي�ف الكاتب نارص عبد الرحمن ،ويحمل
اس�م “موىس” ،فيما يتوىل محمد س�امة
اإلخراج.

نتفليكس تواصل عملها في تركيا وبيرين سات باالنتظار
واجه�ت منص�ة نتفليك�س
العاملي�ة العدي�د م�ن األخب�ار
والشائعات عن توقف إنتاجها
يف الدرام�ا الركي�ة ،رغ�م أنها
تعتم�د أساس�ا ً ع�ىل األعم�ال
الدرامية الركية عرب شاش�تها
التي حققت من خالها نسب
مشاهدة عالية.
ويب�دو أن االخب�ار الت�ي
انت�رشت ع�ن ه�ذا األمر
هو بسبب دعم كثر من
نجوم الس�احة الفنية
يف تركي�ا للمثلي�ني،
األم�ر ال�ذي خل�ق
استيا ًء وغضبا ً من
الجمهور تجاههم
الف�رة
خ�ال
املاضية.
وف�ور وجود تريحات
إعامي�ة م�ن قب�ل
نج�وم الدرام�ا
الركي�ة ممن

لهم مشاريع مع شبكة املنصة العاملية
نتفليكس ،فوجئ�ت إدارة املنصة بهذه
التريحات الت�ي هاجمتهم كثراً ،ما
دفعهم إلص�دار بيان رس�مي من قبل
الرشكة يؤكدون ارتباطاتهم بالساحة
الدرامي�ة يف تركي�ا الت�ي يفخ�رون
بالتع�اون م�ع نجومه�ا املوهوب�ني،
ولديه�م حماس�ة ش�ديدة تج�اه
مش�اريعهم الجديدة حيث س�يبدؤون
تصويرها قريبا ً.
وبمج�رد البدء بمش�اريعهم الجديدة،
سيش�اركون جمهورهم يف دول العالم
تفاصيلها عرب صفحاتها الرسمية عىل
مواقع التواصل االجتماعي.
أم�ا بري�ن س�ات بطل�ة “العش�ق
املمنوع” ،فكانت أول نجوم تركيا دعما ً
للمثلي�ني ،وعلّقت عىل قرار انس�حاب
نتفليك�س من تركيا ال�ذي انترش قبل
أي�ام بجمل�ة صادم�ة ،حي�ث قال�ت:
“حت�ى إن أغلقت�م نتفليكس يف تركيا،
فاملثليون موجودون بيننا ،وسنتقبّلهم
ونحبّهم ونروي قصصهم”.

ط�ور مهندس�ون بريطانيون مادة
جدي�دة مس�توحاة م�ن الجري�ب
فروت واألص�داف ،والتي تعمل عىل
تقوي�ض أي�ة طاحون�ة أو مثقاب
زاوية تامسها ،وقد تمت تسميتها
 Proteusع�ىل اس�م إل�ه البح�ر
اليونان�ي املتغ�ر الش�كل ،بفض�ل
خفة وزنها وصابتها الفائقة.
وت�م تطوي�ر ه�ذه امل�واد م�ن قبل
فري�ق من جامعة دوره�ام ومعهد
فراونهوف�ر بأملاني�ا ،الذين يقولون
إنها تترف كحيوان حي أكثر من
كونها جما ًدا .وهي عبارة عن “مادة
ذكية” مصنوعة من كريات خزفية
مغلف�ة يف هي�كل م�ن األلومني�وم
الخلوي ،ويمكن استخدامها إلنشاء
دروع خفيفة الوزن جديدة.

العراق ومتطلبات املرحلة
الراهنة

امحد اجلنديل

ل�كل مرحلة متطلباتها  ،ونح�ن أمام مرحلة البد من التعرف عليها
بدق�ة لكي يكون العم�ل واضحا ال غبار عليه  ،والس�نوات العجاف
الت�ي مر بها العراق وما رافقها من أزم�ات  ،وما تمخض عنها من
انتهاكات وفش�ل ط�ال كل جوانب الحياة  ،وخلق وضعا مأس�اويا
نتيجة فش�ل املنه�ج واعتماد مب�دأ املحاصصة  ،وتغلي�ب الهويات
الفرعية عىل الهوية الوطنية العليا .
لقد كان للعراق االثر البالغ يف اس�تتباب االمن والس�ام عرب تاريخ
املنطقة الذي يمتد اىل عدة قرون  ،فاملوقع الجغرايف الذي يتمتع به ،
وثقله الس�يايس  ،والثروات املوجودة عىل أرضه  ،وحضارته املمتدة
عرب آالف السنني خلق منه معادلة حياتية ذات طرفني  ،الطرف االول
ينح�ر يف ك�ون هذا البل�د ال يمكن له العيش منع�زال عن اآلخرين
وفق تش�ابك املصالح والتطور الحاصل يف العاق�ات الدولية  ،والبد
من مد الجس�ور مع الجميع بعد ان أصبح العامل االقتصادي يلعب
دورا هام�ا يف رس�م خارطة الش�عوب والحكومات عىل حد س�واء ،
والط�رف الثاني يكم�ن يف طبيعة دول الجوار وم�ن له مصلحة مع
العراق  ،فهي األخرى ال يمكن لها تحقيق االمن والسام واالستقرار
بمعزل عن العراق  ،طاملا ان هناك هدف يس�عى له الجميع يتلخص
يف محاربة االرهاب والتطرف  ،وبناء الحياة عىل أسس الحياة الحرة
الكريمة  ،واشاعة روح املحبة والوئام واالستقرار بني الجميع .
لقد قلنا مرارا وع�رب كل االزمات التي واجهتها املنطقة عن رضورة
التاح�م املص�ري بني حكوم�ات وش�عوب املنطقة بعي�دا عن لغة
االتهام�ات والتخوي�ن  ،وان هن�اك مصلح�ة حقيقي�ة يف التع�اون
املش�رك والس�عي والتقارب من اجل تحقيق االه�داف الكربى التي
يس�عى لتحقيقها الجمي�ع  ،ومع كل أزمة تمر به�ا املنطقة تظهر
الحاجة ملحة اىل مثل هذا التعاون .
لقد أثبتت الوقائع والحقائق بأن الطريق الذي يؤدي اىل التعاون بني
ش�عوب وحكومات املنطقة هو الطري�ق األمثل واألنموذج للتخلص
م�ن كل االزمات التي أخذت برقبة املنطقة ودفعتها اىل حروب ذهب
ضحيتها الكثر من الش�باب  ،وزاد يف عدد االرامل وااليتام  ،وأصبح
لزام�ا علينا الي�وم أن يكون الخط�اب واضحا برضورة الس�عي اىل
اقام�ة عاقات نظيفة مع الجميع  ،وتغلي�ب املصلحة الوطنية عىل
كل املصال�ح الضيقة التي جلب�ت لنا الخراب والدمار  ،واس�تنزفت
طاقاتنا وجهدنا خدمة ألعداء الشعوب املتطلعة اىل غد مرشق سعيد
.
الجميع ينظر بعني الرضا ملا يحدث اليوم من تقارب  ،وعىل الجميع
ان يب�ارك كل الخطوات التي من ش�أنها اقام�ة عاقات وطيدة مع
الجمي�ع  ،وان نتذكر م�رارة االبتعاد  ،ولغة الخن�ادق والبنادق التي
عانين�ا منه�ا االمرّين  ،وان تكون املصلحة الوطني�ة العليا فوق كل
االعتب�ارات للوصول اىل ش�واطئ االمن واالس�تقرار والذي يس�عى
الجميع اىل الوصول اليها .
اىل اللقاء .

حال شيحة زوجة تامر حسني في فيلم “مش أنا”
تجس�د الفنانة ،حا ش�يحة ،يف فيلم “م�ش أنا” للنجم تامر حس�ني دور زوجته
خ�ال األحداث وتعمل رس�امة ،وتتورط مع�ه يف كثر من املواقف بس�بب مرض
يعان�ي من�ه بطل العم�ل ،وتتبقى أيام قليلة ،وينتهي تامر حس�نى من مش�اهد
الفيلم ويدخل مراحل املونتاج استعدادا ً لطرحه قريبا ً يف السينمات بعد قرار فتحها
بنس�بة  ،25%مع أخذ اإلجراءات االحرازية للوقاية من انتش�ار فروس كورونا.
فيلم “مش أنا” يشارك يف بطولته
بجانب تامر حسني ،كل
ب�در ،ح�ا ش�يحة،
من ماجد الكدواني ،سوس�ن
باإلضاف�ة لع�دد كب�ر م�ن
الفنان�ني ،الفيل�م
قصة وسيناريو وحوار تامر
حسني ،وإخراج
الفيل�م توق�ف
س�ارة وفيق .يش�ار إىل أن
بس�بب
خ�ال األش�هر املاضي�ة
انش�غال عدد م�ن أبطاله
بأ عم�ا ل
و ا نتش�ا ر
موس�م رمض�ان امل�ايض
أول فيل�م
ف�روس كورون�ا ،وه�و
م�ر
مري يت�م تصويره بني
والسعودية.

مي عمر تخوض أولى بطوالتها المطلقة في
مسلسل “لؤلؤ”

يعقد صناع مسلس�ل “لؤلؤ” جلس�ات
عمل مكثفة بش�كل يومي قبل انطاق
تصويره وعمل بروف�ات لبطلة العمل،
خاص�ة أنها تجس�د دور مطربة خال
األحداث ،ومن املقرر أن ينطلق التصوير
مطلع أغس�طس املقب�ل ،وتحديدا ً يوم
 10أغس�طس يف الديك�ور الخ�اص
بالعمل ،والذي يق�وم بمعاينته املخرج
محم�د عب�د الس�ام ،وهو م�ن تأليف
زين�ب عزيز ،وإنتاج رشكة س�ينرجي،

ومقرر ان يكون العرض يف بداية املوسم
الشتوى وتحديدا ً يف شهر يناير.
وانتهى القائمون عىل مسلس�ل “لؤلؤ”
للنجم�ة مي عمر من اختي�ار الفنانني
املش�اركني يف بطول�ة العم�ل وإنه�اء
التعاق�د معه�م ،وذلك تمهي�دا ً للبدء يف
تصوي�ر العمل ،حي�ث ت�م التعاقد مع
أحم�د زاه�ر ،نرم�ني الفق�ي ،محم�د
الرشنوبي ،نج�اء ب�در ،ادوارد ،هيدي
ك�رم ،س�لوى عثم�ان ،عم�اد زي�ادة،

تغريدات
وتوصل فريق البحث الدويل إىل فكرة
امل�ادة الجدي�دة من الجل�د الخلوي
الق�ايس للجريب ف�روت واألصداف
املقاوم�ة للك�رس م�ن الرخوي�ات،
ويق�ول الباحث�ون إن امل�واد يمكن
اس�تخدامها ً
أيضا يف صناعة أقفال
للدراج�ات ومعدات واقي�ة ىف البناء
والصيانة.
وعن�د محاول�ة قطعه�ا بمثق�اب،
ً
اتصاال
يخل�ق التفاعل بني االثن�ني
ً
متداخا واهتزا ًزا يقاوم أداة القطع
ويعي�د الق�وة املدم�رة إليه�ا م�رة
أخ�رى ،باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،تصلب
الجزيئ�ات الدقيقة بامل�ادة برسعة
أداة القطع ،مما يجعل األداة عديمة
الجدوى ،وغر ق�ادرة عىل مواصلة
القطع.

“ “bon voyageإخراج بتول عرفة ،وشارك يف
كتابة الكلمات الس�ورية كاملة خر وكارول
س�ماحة والفرنيس اليون ،وشارك يف التلحني
الفرنيس يان بري واملغربي دي جي يوس�ف،
والتوزيع ،ايضا ،دي جي يوسف.
ً
ً
كب�را منذ طرحه ،ما
نجاحا
وحق�ق الكليب
أه�ل الفنانة كارول س�ماحة الحتال الريند
األول يف توير ،وس�ط إش�ادة كبرة من قبل
الفنان�ني والجمه�ور ،ملا يحمل�ه الكليب من
فك�رة جدي�دة ،إضاف�ة إىل االخت�اف الكبر
يف أداء س�ماحة التي اظهرت�ه املخرجة بتول
عرفة يف أحداث الكليب.
وظهرت كارول س�ماحة خ�ال الكليب الذي
تغني�ه باللهجت�ني اللبناني�ة والفرنس�ية،
بلوك جديد وش�خصية ذات طبيعة مترسعة
مختلف�ة عما قدمت�ه من قب�ل ،حيث قامت
بتقديم مشهد تمثييل للمرة األوىل لها بفيديو
كلي�ب غنائ�ي ،إضاف�ة إىل اعتم�اد املخرجة
بت�ول عرف�ة يف التصوي�ر ع�ىل االس�تايل
األوروبي ،وج�ودة األلوان العالية التي عملت
ع�ىل ضبطتها ملدة أس�بوع للخ�روج بأفضل
صورة.

مطر ساخن

أحالم مستغانمي

مصطفى اآلغا

الّــذي يعتقد أنّنــا أمّة ال تقيم عالقــة عاطفيّة
مــع مكتبتها ،ال يعلم بأ َّن آخر مــا يبيعه العراقي
عند العوز هو مكتبته ،بعد أن يكون قد باع أثاث
بيته.
قد تكمن بعض مشــاكلنا يف احلياة هي أننا قلنا (
نعم ) أو ســكتنا يف حلظات كان علينا أن نقول ( ال
) أو نتكلم ...
حنــن من نتحمل ماحيدث لنا إما بســبب طيبتنا أو
ضعفنا أو جماملتنا ملن ال يســتحق أو ال يقدر أو ال
يفهم

حمدى هيكل.
وتخ�وض ب�ه م�ي عم�ر أوىل
بطوالته�ا املطلق�ة يف عال�م
الدرام�ا التليفزيوني�ة ،حيث
تعم�ل م�ي ع�ىل التحض�ر
واالس�تعداد للعم�ل من خال
إج�راء العدي�د م�ن الربوفات
عىل االستعراضات واألغاني ،ال
س�يما أنها تظهر خ�ال األحداث
بشخصية مطربة .

إليسا تحتفل بتخطي ميسي وكاردشيان في متابعات إنستجرام
وتويتر
احتفلت املطربة ،إليس�ا ،عرب “توير” مع
جمهورها بتفوقها عامليا عىل ميىس وكيم
كاردش�يان يف عدد املتابع�ني اليوميني عرب
إ نس�تجر ا م

وتوير ،حيث احتلت املطربة املركز الثالث
يف ع�دد املتابع�ني اليومي�ني بع�د بارب�ي
وكريس�تيانو ،ون�رشت ص�ورة ت�دل عىل
ذلك من خال حس�ابها واكتف�ت بكتابة:
 ،Ohحي�ث أصب�ح ع�دد املتابعني إلليس�ا
عرب إنس�تجرام نح�و  16.3مليون متابع.
وكانت الفنانة اللبنانية إليس�ا قد كشفت
عن طرح ألبومه�ا الجديد “صاحبة رأى”
يف  23يولي�و الجاري ،حي�ث غردت عرب
حس�ابها الرس�مي ع�ىل توي�ر قائلة
“فخ�ورة بال�يل راح ..ومتفائلة باليل
جاي�ي ..وأه�م نق�اط قوت�ي لس�ه
محافظة عىل قلب نضيف صاحبة رأي
رح تصدر ب� 23يوليو” .وكانت تحولت
النجمة اللبنانية إليسا إىل حديث مواقع
“السوشيال ميديا” ،وذلك بعدما كشفت

عن بوسر أحدث ألبوماتها “صاحبة رأي”
حيث ظهرت إليسا عىل البوسر وهي نائمة
عىل رسير ،وغطاء أبيض يغطي جس�دها.
وعلقت عىل الصورة“ :أول مسرتي كانت
صعبة بسبب االنتقادات ،بس تخطيت كل
يش بق�وة ،وألن�و أبويا علّمن�ي ما خافش
ودايم�ا ً أواجه ق�دري ..اليوم ع�م بحتفل
بعرشين س�نة نجاح الحم�د لله وضمري
مرتاح .لي�ش؟ ألنو بدل ما ك�ون ضحية،
قررت كون صاحب�ة رأي” .وما إن نرشت
إليس�ا البوس�ر الخاص بألبومها الجديد
“صاحب�ة رأي” ،حت�ى تلق�ت اآلالف من
التعليق�ات املهنئ�ة باأللب�وم ،الت�ي تؤكد
انتظار جمهورها ألي عمل جديد ،ال سيما
أن إليس�ا واح�دة من أهم نجم�ات الوطن
العربي يف هذا التوقيت.

