
سلطة الطريان تكشف لـ           عن إجراءاتها الوقائية يف املطارات بعد استئناف الرحالت الداخلية واخلارجية

تفاصيل ص3   

بغداد/ متابعة الزوراء:
أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، 
أن  نسـبة الشـفاء يف العراق تجـاوزت الـ 
%68 ، فيمـا أشـار إىل أن الـوزارة وفـرت 
خـال شـهرين جميـع األدويـة العامليـة 
ملواجهة كورونا.وقال التميمي، يف ترصيح 
صحفي: ان “وزارة الصحة ساهمت بشكل 
كبري بزيادة نسب الشـفاء حيث تجاوزت 
الـ %68”. مبينا أن “الوزارة بذلت جهودا 
كبرية بعد شهر آيار عرب زيادة الفحوصات، 
حيث تجاوزت الفحوصات اليومية للوزارة 
18 ألفا”. وأضاف أن “الوزارة استطاعت، 
خـال شـهرين، توفـري جميـع األدويـة 
العامليـة ملواجهـة جائحـة كورونا، فضا 
عن زيادة عـدد املختربات، حيث وصلت إىل 
أكثر مـن 30 مختربا”، مؤكـدا أن “العراق 
حقـق طفـرة نوعيـة بنسـبة الشـفاء”.

وتابع أن “الوزارة خصصت وأضافت أكثر 
مـن 5 آالف رسيـر ملرىض كورونـا، فضا 
عـن توفـري 4 آالف رسير للعنايـة املركزة 

“، مشـريا إىل أن “الفحوصـات املختربيـة 
متاحة لجميع املواطنني، وهناك مختربات 
خصصـت للذيـن يرغبون بالسـفر خارج 
العراق”.ولفـت إىل أن “نتائـج فحوصـات 
كورونـا تظهر بأقل من 24 سـاعة، حيث 
إن اإلصابـات ال تتجـاوز %13 بالنسـبة 
للفحوصات التي تجـرى يوميا”، موضحا 
أن “الحـاالت الحرجة بكورونـا ال تتجاوز 
3.5 %، وهنالـك نقص بعـدد الوفيات بعد 

توفر جميع اإلمكانيات”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن التحالف الدويل تسليم موقع يف قاعدة 
بسـماية جنوب العاصمة بغداد، إىل القوات 
األمنيـة العراقية. وقال التحالـف، يف بيان: 
إنه “جرت، امس السـبت، مراسـم تسـلیم 
املوقع الذي یشـغله التحالـف الدويل ضمن 
قاعدة بسـمایة من قـوة املھام املشـركة 
األمـن  قـوات  إىل  الصلـب  العـزم  عملیـة 
النجاحات  أنـه “بفضل  العراقیة”.وأضاف 
التـي حققتھـا قـوات األمـن العراقیـة يف 
الحملـة ضـد داعـش، یعمـل التحالف عىل 
إعادة تمركز مواقعـه داخل العراق، لقد تم 

التخطیـط لھذه التحركات العسـكریة منذ 
فرة طویلة بالتنسیق مع حكومة العراق”.
وتابع البيان “ستواصل قوة املھام املشركة 
- عملیة العزم الصلب نقل األفراد واملعدات 
من القواعد العراقیة طوال عام 2020، من 
خال التنسـیق مع حكومة العـراق، تقوم 
قوات األمن العراقیة بشكل متزاید بعملیات 
مسـتقلة يف القتال ضـد داعش والدفاع عن 
وطنھـم بما يف ذلك سلسـلة عملیات أبطال 
العـراق خـال 2020 والتـي طھـرت آالف 
الكیلومـرات من أجـل إلقـاء القبض عىل 

إرھابيي العدو ومعداته”.

لندن/ متابعة الزوراء:
أقـرَّ رئيـس الـوزراء الربيطانـي، بوريـس 
جونسـون، بـأن حكومتـه لـم تسـتوعب 
فـريوس كورونـا يف “األسـابيع واألشـهر 
اململكـة  يف  انتشـاره  مـن  األوىل”  القليلـة 
املتحـدة.ويف مقابلـة مع محرّرة الشـؤون 
السياسية يف بي بي يس لورا كونسربغ، قال 
جونسـون إنه كانت هناك “أسـئلة يف غاية 
الرصاحـة” عن مـا إذا كان اإلغـاق قد بدأ 

متأخراً.وتحدث جونسون أيضاً عن “دروس 
مسـتفادة”، وقال إنه كان بإمكان الوزراء 
القيـام ببعض األمـور “بشـكل مختلف”.
واتهـّم حـزب العّمـال املعـارض الحكومة 
البيانـات  األزمة.وتشـري  إدارة”  بـ”سـوء 
الرسـمية يف بريطانيـا إىل إصابة نحو 300 
ألف شـخص بفريوس كورونا، ووفاة أكثر 

من 45 ألف شخص جراء اإلصابة.

مقديشو/ متابعة الزوراء: 
صوت الربملان الصومايل، امس السبت، 
عىل سـحب الثقة مـن حكومة رئيس 
الـوزراء حسـن عـي خريي.ونقلـت 
وكالـة األنبـاء الصوماليـة الرسـمية 
“صونـا” عـن رئيس املجلـس، محمد 
مرسـل شـيخ عبد الرحمن، ترصيحه 
بـأن 170 مـن أصـل 275 عضـوا يف 
املجلس صوتـوا ضد حكومـة خريي، 
مقابل ثمانيـة معرضني، وذلك خال 

جلسـة عقدها املجلس، امس، إلجراء 
مناقشـات بشـأن عمليـة االنتخابات 
رئيـس  املقبلة.وأوضـح  الرئاسـية 
املجلس أن هذا القرار جاء عىل خلفية 
االنتقادات التـي تعرضت لها حكومة 
خريي بشأن إجراءاتها يف مجال تعزيز 
األمن يف الباد، قائـا: “رئيس الوزراء 
فشل يف إقامة قوات أمن وطنية لتعزيز 
أمن الحكومـة االتحاديـة وحكومات 
الشـعب من  الواليات”.وطلب مجلس 

الرئيـس الصومـايل، محمـد عبـد الله 
محمد، تعيني رئيس وزراء جديد خلفا 
لخـريي الذي يتـوىل هـذا املنصب منذ 
فرباير 2017.مـن جانبه، أعلن رئيس 
الباد يف بيان صدر عن مكتبه أنه يقبل 
قرار املرشعني، محذرا من أن “التباعد 
بني الحكومة والسلطات الترشيعة هو 
الذي يقـوض التقدم املحـزر”. وتعهد 
الرئيـس بأنـه سـيعني قريبـا رئيس 
وزراء جديدا سيشـكل حكومة جديدة 

“تنفـذ الباد مـن املرحلـة االنتقالية، 
املجتمع”.وجـاء  خدمـات  وتعـزز 
تصويت مجلس الشـعب عـىل خلفية 
خاف بشـأن توقيت إجـراء انتخابات 
عامة يف الباد، وسـبق أن أجرى خريي 
ورئيـس البـاد ورؤسـاء الحكومـات 
املحلية محادثـات قبل أيام يف محاولة 
للتوصـل إىل توافـق حـول مـا إذا كان 
ينبغي امليض قدما يف إجراء االنتخابات 

يف فرباير العام القادم.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، املوقف 
الوبائـي اليومـي لفـريوس كورونـا املسـتجد يف 
العراق، وفيما اكدت تسجيل 2862 إصابة جديدة 
و72 حالـة وفـاة وشـفاء 2049 حالـة، حـددت 
دائرتـا صحة الرصافة والكـرخ التوزيع الجغرايف 
لاصابات حسـب املناطق.وقالـت الوزارة يف بيان 
تلقـت »الـزوراء« نسـخة منـه: إنه »تـم فحص 
)15788( نموذجـا يف جميـع املختربات املختصة 

يف العـراق ليوم امس؛ وبذلك يكون املجموع الكي 
للنمـاذج املفحوصـة منـذ بداية تسـجيل املرض 
يف العـراق )895187(«، الفتـة إىل أنها »سـجلت 
)2049( حالـة شـفاء يف العراق موزعـة كالتايل: 
بغـداد الرصافـة 218، بغداد الكـرخ 398، مدينة 
الطب 103، النجف االرٔشف 119، السليمانية 18، 
أربيل 109، كرباء 105، كركوك 117، دياىل 124، 
واسـط 54، البرصة 136، ميسان 80، بابل 183، 
الديوانيـة 82، ذي قـار 65، االٔنبار 13، املثنى 41، 

صاح الدين 84«.وأضافت: أن »اإلصابات الجديدة 
لهـذا اليوم 2862 حالة، وكما يي: بغداد الرصافة 
392، بغداد الكرخ 677، مدينة الطب 67، النجف 
100، السـليمانية 107، أربيـل 101، دهـوك 14، 
كرباء 208، كركوك 138، دياىل 84، واسط 226، 
البـرصة 251، ميسـان 56، بابـل 155، الديوانية 
60، ذي قـار 70، االٔنبار 7، املثنى 70، نينوى 45، 
صـاح الديـن 34«، مشـرية إىل أن »الوفيـات 72 
حالة وكما يي: بغداد الرصافة 9، بغداد الكرخ 4، 

مدينة الطب 7، السـليمانية 5، أربيل 4، كرباء 7، 
كركوك 6، واسـط 3، البرصة 6، ميسـان 2، بابل 
7، الديوانيـة 2، ذي قـار 5، املثنـى 2، نينوى 3«. 
وتابعـت: أن »اإلجمـايل مع اليـوم )امس( يكون؛ 
مجموع الشـفاء 73317 )نسـبة الشـفاء 68.2 
%(، مجموع اإلصابـات 107573، الراقدين الكي 
29972، الراقدين يف العناية املركزة 449، مجموع 

الوفيات 4284«.

الزوراء / يوسف سلمان:
تتواصل الدعـوات النيابية اىل تقيص 
حجم األموال املهربة للخارج وسـط 
اسـتعادتها  عمليـة  ان  تأكيـدات 
اىل  وتحتـاج  باملخاطـر،  محفوفـة 

جهد دويل، فيمـا اكدت لجنة النزاهة 
سياسـية  جهـات  وجـود  النيابيـة 
تقـف بالضـد مـن اسـرداد االموال 
العراقيـة املهربـة اىل الخـارج .وقال 
عضـو اللجنة، النائـب جمال محمد، 

االمـوال  »ملـف  ان  لـ«الـزوراء«: 
املهربـة يحمـل الكثري مـن الخفايا، 
وهنـاك بالفعل اشـخاص متنفذون، 
باإلضافة اىل دول جـوار، حالت دون 
رغبة الحكومات املتعاقبة يف فتح هذا 

امللف املهم بشـكل جدي منذ سنوات 
طويلـة«. مشـريا اىل ان »ليس هناك 
رقم محدد يكشف بشكل دقيق حجم 
االمـوال العراقيـة التي تـم تهريبها 
للخارج«.واضـاف ان »الربملـان اقـر 

قانون اسـرداد اموال العراق واجرى 
تعديا عليه يف ايار 2019،  لكن حتى 
اآلن لـم يجر اسـرداد اي من االموال 

املهربة«. 

مع سخونة مجرة القيظ.. العراق يسجل ارتفاعا كبريا بعدد اإلصابات بكورونا 

النزاهة النيابية لـ       : جهات سياسية تقف بالضد من اسرتداد األموال العراقية املهربة إىل اخلارج

بعد تسجيل 2862 إصابة جديدة و72 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشركة إخضاع 
10 منافذ برية وأربعة بحرية إىل حماية 
أمنية كاملـة من قبل قطعـات الجيش 
العراقي.وقالـت القيـادة، يف بيـان: إنه 
“بنـاًء عـىل توجيهـات رئيـس مجلس 
الـوزراء القائـد العام للقوات املسـلحة 
ملسـك املنافـذ الحدودية كافـة، وإنفاذ 
القانـون فيهـا ومكافحـة التجـاوزات 
وظواهـر الفسـاد، وإهدار املـال العام، 
املشـركة  العمليـات  قيـادة  رشعـت 
بتخصيـص قوات أمنيـة  لجميع املنافذ 
ويكـون حجم القوة املخصصة حسـب 
طبيعـة كل منفـذ، حيـث تـم تحديـد 

مسـؤولية الحمايـة للمنافـذ كافة عىل 
العراقي”.وأضافـت  الجيـش  قطعـات 
القيـادة أن “املنافـذ البحريـة )أم قرص 
الشـمايل، أم قـرص الجنوبـي، أم قرص 
األوسـط، خور الزبـري( واملنافـذ الربية 
)الشـامجة، بـدرة، املنذرية، سـفوان، 
القائـم، طريبيـل، الشـيب، زرباطيـة، 
أبو فلوس، عرعـر(”. مبينة أنه “وبهذا 
وأربعـة  بريـة  منافـذ   10 أصبحـت 
بحرية بحمايـة كاملة للمنفـذ والحرم 
الجمركي”.وأشارت القيادة إىل أن “هذه 
القـوات مخولـة بجميـع الصاحيـات 
القانونيـة ملحاسـبة أية حالـة تجاوز، 

ومن أية جهة كانت”.

طهران/ متابعة الزوراء:
أعلن مسؤولون إيرانيون أن بادهم تنوي ماحقة الواليات املتحدة 
قضائيا بسبب حادث “تحرش” مقاتلتني أمريكيتني بطائرة ركاب 
إيرانيـة أثناء تحليقها فوق سـوريا الخميس املايض.ووجه املدعي 
العـام اإليراني، محمد جعفر منتظري، برقيـة إىل وزير الخارجية، 
محمد جواد ظريف، أشـار فيهـا إىل أن الترصفات األمريكية خال 
الحـادث تمثـل “عما إرهابيـا وانتهاكا سـافرا للقوانـني الدولية 
ومعاهدتي شـيكاغو ومونريال”.مشـددا عـىل رضورة مقاضاة 
الواليات املتحدة “قانونيا وسياسيا وحقوقيا عىل الصعيدين الوطني 
والدويل باسـتخدام مختلف السبل وبشـكل جاد”.وأشار منتظري، 
بهـذا الصـدد، إىل رضورة أن تتخذ منظمة الطـريان املدني اإليراني 
ورشكة “ماهان” مالكة الطائرة عىل وجه الرسعة “خطوات فاعلة 
عـىل صعيد تنفيـذ ملحقـي 13 و17 ملعاهدة شـيكاغو، والتعاون 
مع الحكومة السـورية ومجلس الوكالـة الدولية للطريان املدني”، 
باإلضافـة إىل اتخـاذ الخطـوات القانونيـة عىل وفق املـواد 3 و44 

و54 و55 و84 و85 ملعاهدة شـيكاغو.من جانبه، وصف مسـاعد 
رئيس السـلطة القضائيـة اإليرانية، رئيس لجنة حقوق اإلنسـان 
فيها، عي باقـري، يف ترصيح صحفي، ترصفات الجانب األمريكي 
بأنها “قرصنة جويـة وتهديد جاد ألمن املاحـة الجوية العاملية”، 
محـذرا من أن عـدم التصدي بشـكل جاد ومؤثر لهذه املمارسـات 
سيعرض للخطر السام واألمن الدوليني.وقال املسؤول: إن املراجع 
الدولية، وخاصة تلك املعنية بالحفاظ عىل السام واألمن الدوليني، 
تواجه اليوم “اختبارا حاسما”. مشددا عىل رضورة “استخدام كل 
القدرات القانونية والقضائية الدولية ملكافحة االنتهاكات املنهجية 
لحرية وأمن الطائرات املدنية”.وتابع: أن الجهاز القضائي اإليراني 
سـيعاقب املسـؤولني عن الحـادث وما لحـق جراءه مـن “أرضار 
جسـدية ونفسية” بركاب الطائرة أمام املراجع الداخلية املختصة. 
الفتـا إىل أنه بإمـكان جميع ركاب الطائرة سـواء كانوا إيرانيني أو 
غري إيرانيني، مقاضاة “الجيش األمريكي اإلرهابي والقادة والجناة 

واملرشفني واملساعدين” يف املحاكم اإليرانية.

الصحة النيابية: توقف حركة الطريان تسبب خبسائر اقتصادية كبرية

الزوراء/ حسني فالح:
املدنـي عـن  الطـريان  كشـفت سـلطة 
اجراءاتهـا الوقائية املتخـذة يف املطارات 
بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسـامة 
الوطنيـة السـتئناف الرحـات الداخلية 
والخارجيـة، وفيمـا اكدت إلـزام جميع 
املسـافرين القادمني بالفحص املختربي 
قبل موعد الرحلة بيومني، اشـارت لجنة 
النيابيـة اىل ان توقـف حركـة  الصحـة 
اقتصاديـة  بخسـائر  تسـبب  الطـريان 

كبرية.
وقـال املتحدث الرسـمي باسـم سـلطة 
الطـريان املدني، جهـاد كاظـم الديوان، 
يف حديـث لـ”الـزوراء”: انـه بعد صدور 
قـرار اللجنـة العليـا للصحة والسـامة 
الوطنية، بشأن اعادة فتح املطارات امام 
الرحات الجوية الداخلية والخارجية يوم 
23 تمـوز الجـاري، وجه رئيس سـلطة 
الطـريان املدنـي، الكابتـن نائـل سـعد، 
جميع ادارات املطـارات املحلية والنواقل 
الوقائيـة  االجـراءات  باتخـاذ  الوطنيـة 
الازمة التي تضمن سـامة املسـافرين 
بما يتوافق مع االرشادات التي اصدرتها 
املدني.واضاف:  الدولية للطريان  املنظمة 
ان قـرار اللجنة العليا للصحة والسـامة 
جاء بنـاًء عىل توصيات سـلطة الطريان 
املدني. مؤكدا: ان رئيس سـلطة الطريان 
املدني اوعز اىل جميـع املطارات والنواقل 
الوطنيـة اىل االسـتعداد والتأهب للعمل.

واوضـح: ان اجـراءات سـلطة الطريان 

املدنـي يف املطـارات بعـد قرار اسـئناف 
الرحـات تتضمـن توفـري املعقمـات يف 
ارجـاء املطارات، وتعفـري جميع صاالت 
املسافرين بعد كل رحلة، فضا عن إلزام 
جميـع العاملـني باملطـارات والطواقـم 
الجوية بالفحص املختربي.واشار اىل: ان 
سلطة الطريان املدني طلبت بإلزام جميع 

املسـافرين القادمـني اىل الـدول بإجراء 
فحـص مختـربي بجهـاز )BCR( قبـل 
موعد الرحلة بيومني، فضا عن اجراءات 
وقائية اخرى لضمان سـامة املسافرين 
العائديـن مـن فـريوس كورونا.ولفـت 
جهاد اىل: ان سلطة الطريان املدني ألزمت 
مـزودي الخدمـات االرضيـة يف املطارات 

بتعفري الحقائب وامتعة املسـافرين قبل 
وضعهـا عىل الحزام الناقل للحقائب عند 
املغادرة والقدوم، وكذلك تعفري مقصورة 
الطواقـم الجويـة ومقصـورة االمتعـة، 
وايضا مقصورة املسافرين يف الطائرات.
بدوره، اكد عضـو لجنة الصحة النيابية، 
النائب عبد عون عاوي، ان توقف حركة 

الطريان يف املطارات املحلية خال االشهر 
املاضية تسبب بخسائر اقتصادية كبرية.
وقال عـاوي يف حديث لـ”الـزوراء”: ان 
قـرار اعـادة فتح املطـارات واسـتئناف 
حركة الطريان للرحات املحلية والدولية 
جـاء بعـد دراسـة مسـتفيضة. مؤكدا: 
ان الظـرف الراهـن يحتـم اعـادة فتـح 
املطارات مـع االلتزام برشوط السـامة 
اجـراءات  هنـاك  ان  الوطنية.واضـاف: 
لضمـان  وضعـت  وتعليمـات  وقائيـة 
سامة املسافرين سـواء كانوا مغادرين 
او عائديـن. الفتا اىل: ان اسـتمرار توقف 
حركـة الطريان ألحـق ارضارا اقتصادية 
كبرية يف البلد.يشار اىل ان سلطة الطريان 
املدني العراقـي اعلنت، الخميس املايض، 
اسـتئناف الرحـات الجويـة املنتظمة يف 
العـراق ابتـداًء مـن اليوم، مشـددة عىل 
االلتـزام بتدابري الصحـة الوقائية.وذكر 
إعام السـلطة، يف بيان: أنه تم استئناف 
لـرشكات  املنتظمـة  الجويـة  الرحـات 
الطـريان العاملة يف البـاد ابتداًء من هذا 
اليوم، واستناداً إىل مقررات اللجنة العليا 
الوطنية.وأضـاف  والسـامة  للصحـة 
البيـان: أن مطـارات )بغـداد، والبرصة، 
والنجف األرشف( شـهدت حركة نشطة 
بشـكل  الخـارج  إىل  املواطنـني  لسـفر 
أربيـل  مطـاري  باسـتثناء  متواصـل، 
بسـبب  وذلـك  الدوليـني،  والسـليمانية 
عـدم جاهزية هذه املطـارات لإلجراءات 

الوقائية والصحية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
دعا مرصف الرافدين، امس السبت، املواطنني اىل ايداع 
أموالهم يف املرصف والحصول عىل فوائد مالية ربحية 
لهم.وأوضح املكتب االعامي للمرصف، يف بيان تلقت 
املواطنني  أموال  “ايداع  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
لهم  املرصفية  الحسابات  وفتح  املصارف  فروع  يف 
يقابله منح الفوائد املرتبة عليه”.وأشار املرصف إىل 
أموالهم  يكتنزون  يزالوا  ال  املواطنني  “الكثري من  أن 
من  االستفادة  وعليهم  جدوى،  دون  ومن  املنازل  يف 
تحريك هذه األموال يف القطاع املرصيف واستثمارها، 

واستقطابها لتشغيلها يف قطاعات أخرى”. 

الرافدين يدعو املواطنني إليداع 
أمواهلم واحلصول على فوائد مالية 

وزير الصحة: نسبة الشفاء وصلت إىل %68 
ووفرنا مجيع األدوية ملواجهة كورونا

تسليم موقع التحالف الدولي يف 
قاعدة بسماية إىل القوات األمنية

جونسون يقّر: مل نستوعب يف 
البداية خطورة فريوس كورونا

العمليات املشرتكة: 14 منفذا بريا وحبريا 
أصبحت حبماية أمنية كاملة

طهران تتوعد مبقاضاة واشنطن جراء اعرتاض 
طائرة إيرانية فوق سوريا

حمافظ بغداد: صدور أمر من رئاسة الوزراء واملالية بعدم جواز العمل بصفة حماضر جماني

االخرية»فيسبوك« ختترب ميزة جديدة حتوله اىل نسخة من »تويرت« و»انستجرام«

ص 2

 

الكاظمي: احلكومة  جادة مبتابعة ملف املختطفني 
وقطعت شوطا كبريا يف ملف شهداء التظاهرات 

خالل استقباله عائلة الصحفي املختطف توفيق التميمي

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيـس الوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
امس السـبت، أن الحكومة جادة بمتابعة 
ملـف جميـع املختطفـني، فيما أشـار إىل 
أن الحكومـة قطعت شـوطاً كبرياً يف ملف 
شـهداء التظاهرات.وذكر املكتب اإلعامي 
لرئيـس مجلـس الـوزراء، يف بيـان تلقت 
أن »الكاظمـي  »الـزوراء« نسـخة منـه: 
اسـتقبل عائلة الصحفي توفيق التميمي، 
الذي اختطف من قبل مسـلحني يف شـهر 
بحسـب  الكاظمـي،  املايض«.وأكـد  آذار 
البيان: »أن الحكومة تبذل قصارى جهدها 
ملتابعـة قضية اختطـاف الصحفي توفيق 
التميمي، وإنهاء معاناته، وهي جادة أيضا 
بمتابعة ملـف جميع املختطفني وحسـم 

هذا امللف، حيث باتـت هذه الجرائم تعّكر 
صفو األمن واالستقرار، وتؤثر يف املكاسب 
التـي تحققها قواتنـا األمنية يف ماحقتها 
لإلرهاب وبسـط األمن يف عمـوم العراق«.
وأضـاف أن »الحكومة لـن تّدخر جهدا يف 
ماحقـة املجرمني والقتلـة، وتقديمهم إىل 
العدالة«.وتابـع الكاظمـي أن »الحكومـة 
قطعـت شـوطا كبـريا فيما يتعلـق بملف 
شـهداء التظاهـرات، وسـيتم اإلعان عن 
أسماء الشهداء قريبا، ليحظوا بحقوقهم«.
من جهتها، أعربت عائلة الصحفي توفيق 
التميمي عـن خالص شـكرها للكاظمي، 
»الهتمامه بمتابعة هذا امللف، وبما يعكس 
رعايته األبوية، وحرصه عىل حماية حرية 

الرأي وأصحاب الكلمة الحرة«.

الربملان الصومالي يقيل رئيس الوزراء ويسحب الثقة من حكومته
على خلفية االنتقادات اليت تعرضت هلا حكومته

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف املتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد املحنا، عن توجه لنقل امللف األمني من 
قيادات العمليات يف الجيش العراقي إىل وزارة الداخلية.وقال املحنا، يف ترصيح صحفي: 
األمني  امللف  بإحالة  توجه  هناك  لكنَّ  املاسكة،  القوة  باستبدال  تفكري  يوجد  ال  إنه« 
امللف  هذا  أن«  إىل  الفتاً  الداخلية«.  وزارة  إىل  العراقي  الجيش  يف  العمليات  قيادات  من 
يجرى االستعداد له من خال العمل املستمر، واللجان املشركة، واالستعدادات، ورفع 
الجاهزية، وغريها من األعمال إىل أن تتمكن وزارة الداخلية من تسلم امللف األمني يف 
طبيعية  حالة  الداخلية  وزارة  من  األمن  مسك  أن«عملية  املحافظات«.وأضاف  عموم 
واعتيادية يف كل دول العالم، كونها الجهة املسؤولة عن أمن املواطنني«. مبيناً أن«وزير 
احرام  هناك  يكون  لكي  هيبته،  وفرض  الرشطة،  رجل  دور  بتعزيز  وجه  الداخلية 

ونظام، وذلك للحّد من حاالت االختطاف ومحاربة الجريمة«.

الكشف عن توجه لنقل امللف األمين من 
قيادات العمليات إىل وزارة الداخلية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
بـاَت الرئيس األمريكي دونالد ترامـب، مهدَّداً بفقدان أهم داعميه 
واملتربعـني لحملته االنتخابيـة، وهو ما يقوض حظوظه بشـكل 
كبري يف البقاء بـ”البيت األبيض” أربع سـنوات قادمة، األمر يتعلق 

بروبريت مريرس.

موقع أمريكي: ترامب تلقى ضربة جديدة 
تهدد بقاءه يف البيت األبيض

تفاصيل ص3   



النزاهة النيابية لـ          : جهات سياسية تقف بالضد من اسرتداد األموال 
العراقية املهربة إىل اخلارج

حمافظ بغداد: صدور أمر من رئاسة 
الوزراء واملالية بعدم جواز العمل

 بصفة حماضر جماني

صاحل واحلكيم يؤكدان ضرورة 
دعم احلكومة يف تنفيذ برناجمها

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  السبت، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
إصابة   2862 تسجيل  اكدت  وفيما 
جديدة و72 حالة وفاة وشفاء 2049 
الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة، 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

حسب املناطق.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: إنه »تم فحص )15788( 
املختصة  املختربات  جميع  يف  نموذجا 
يكون  وبذلك  امس؛  ليوم  العراق  يف 
املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع 
العراق  يف  املرض  تسجيل  بداية  منذ 
»سجلت  أنها  إىل  الفتة   ،»)895187(
)2049( حالة شفاء يف العراق موزعة 
بغداد   ،218 الرصافة  بغداد  كالتايل: 
الكرخ 398، مدينة الطب 103، النجف 
أربيل   ،18 السليمانية   ،119 االرٔشف 
109، كربالء 105، كركوك 117، دياىل 
124، واسط 54، البرصة 136، ميسان 
قار  الديوانية 82، ذي  بابل 183،   ،80
65، االٔنبار 13، املثنى 41، صالح الدين 

.»84
الجديدة  »اإلصابات  أن  وأضافت: 
ييل:  وكما  حالة،   2862 اليوم  لهذا 
الكرخ  بغداد   ،392 الرصافة  بغداد 
 ،100 النجف   ،67 الطب  مدينة   ،677
دهوك   ،101 أربيل   ،107 السليمانية 
دياىل   ،138 كركوك   ،208 كربالء   ،14

 ،251 البرصة   ،226 واسط   ،84
 ،60 الديوانية   ،155 بابل   ،56 ميسان 
 ،70 املثنى   ،7 االٔنبار   ،70 قار  ذي 
34«، مشرية  الدين  45، صالح  نينوى 
ييل:  وكما  حالة   72 »الوفيات  أن  إىل 
 ،4 الكرخ  بغداد   ،9 الرصافة  بغداد 
مدينة الطب 7، السليمانية 5، أربيل 4، 
كربالء 7، كركوك 6، واسط 3، البرصة 
6، ميسان 2، بابل 7، الديوانية 2، ذي 

قار 5، املثنى 2، نينوى 3«.
 وتابعت: أن »اإلجمايل مع اليوم )امس( 
يكون؛ مجموع الشفاء 73317 )نسبة 
اإلصابات  مجموع   ،)%  68.2 الشفاء 
 ،29972 الكيل  الراقدين   ،107573
 ،449 املركزة  العناية  يف  الراقدين 

مجموع الوفيات 4284«.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الغني  عبد  الدكتور  الرصافة،  بغداد 
الساعدي، تسجيل 392 اصابة جديدة 
اصابة   120 بينها  كورونا،  بفريوس 
شخصت خالل الرصد الوبائي الفعال.

وقال الساعدي، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان »املؤسسات الصحية يف 
 392 امس،  سجلت،  الرصافة  جانب 
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة 
كالتايل: 120 حالة خالل الرصد الوبائي 
للقطاعات الصحية:  قطاع النهروان 6 
حاالت /  قطاع االستقالل 12 حالة / 
قطاع الشعب 30 حالة  /  قطاع الصدر 
 8 االول  البلديات  قطاع    / حاالت    5
 45 الثاني  البلديات  قطاع    / حاالت 

حالة /  قطاع االعظمية 14 حالة .
خالل  حالة   272 ان  اىل:  واشار 
  : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
مدينة الصدر 130 حالة ضمن محالت 
 ,553  ,557  ,521  ,517  ,579  ,556
 ,545  ,529  ,569  ,515  ,548  ,530
قطاعات 57, 78, 55, 26, 64/  الشعب 
20 حالة محلة 317, 357, 365, حي 
البساتني, حي اور, البنوك, حي سومر, 
حي املهدي , حي العقاري/  االعظمية 
  /312  ,315  ,314 محلة  حالة   14
الزعفرانية 22 حالة محلة 979, 954, 
962, 977, الزراعي/  الكرادة 4 حاالت 
حالة  الطالبية    /  ,901  ,912 محلة 
حاالت   4 االمني    /323 محلة  واحدة 
الكرخ    /  ,751  ,735  ,741 محلة 
الحرية حالة واحدة /  الفضيلية حالة 
واحدة محلة 753/  بغداد الجديدة 11 
حالة محلة 702, 703, 721/  الصليخ 
حالة واحدة محلة 326/  جرس دياىل 
محلة  حالتني  الكفاح    / واحدة  حالة 
الغزالية 3 حاالت  الكرخ    /110 ,129
سعيدة  قرية  واحدة  حالة  املدائن     /
الزراعي /  حي  النهروان 5 حاالت    /
 ,759  ,756 محلة  حاالت   3 الزهراء 
771/  شارع فلسطني 5 حاالت محلة 
حاالت   6 بسماية    /505  ,503  ,508
حاالت   7 زيونة    /101  ,110 عمارة 
محلة 714, 718, 710, /  سبع قصور 
 3 القاهرة    / الزراعي  واحدة  حالة 
حاالت محلة 324, 309, /  القادسية 

الغدير    /606 محلة  واحدة  حالة 
الكرخ حي  حالة واحدة محلة 706/  
الجهاد حالة واحدة محلة 877/  قرية 
االنتصار حالة واحدة /  الكيالني حالة 
الدورة  الكرخ    /143 محلة  واحدة 
 15 البلديات    /  ,836 محلة  حالتني 
 ,729  ,738  ,742  ,726 محلة  حالة 
/ الكرخ الكاظمية حالة واحدة محلة 
الزراعي  واحدة  حالة  العبيدي    /415
/  الحسينية حالة واحدة محلة 212/  
محلة  واحدة  حالة  العامل  حي  الكرخ 

.805
انه »تم نقل جميع  الساعدي  واضاف 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 
وفق الربوتوكوالت املعتمدة«. مشريا اىل 
ان »العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 
فيما  لالسف   908 منهم  تويف   16605
شفاء  حالة   12255 الشفاء  اكتسب 

ومتبقي قيد العالج 3442«.
وثمن الساعدي »الجهود التي تبذل من 
ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات  قبل 
مضحني  كورونا  فريوس  مصابي 

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

امس السبت.
وذكرت الدائرة، يف بيان تلقت »الزوراء« 

توزعت  االصابات  ان  منه:  نسخة 
كما ييل: أبو دشري  6، أبو غريب 21، 
 ،11 البياع   ،5 االعالم   ،13 االسكان 
 ،44 الحرية   ،1 الحارثية   ،8 التاجي 
 ،8 الدولعي   ،33 الدورة   ،3 الخطيب 
الشالجية   ،24 السيدية   ،7 الرحمانية 
الرشطة   ،1 الخامسة  الرشطة   ،4
الصالحية   ،61 الشعلة   ،3 الرابعة 
 ،18 الطوبجي   ،46 الطارمية   ،3
 ،49 الغزالية   ،4 العالوي   ،4 العامرية 
القادسية 10، الكاظمية 30، الكرخ 9، 
املكاسب   ،42 املحمودية   ،8 اللطيفية 
املنصور   ،2 املعالف   ،2 املشاهدة   ،2
 ،1 والسالم  النرص   ،5 املواصالت   ،13
الوشاش 13، الريموك 6، اليوسفية 6، 
جكوك 10، حي الرتاث 1، حي الجامعة 
8، حي الجهاد 11، حي الخرضاء 10، 
حي   ،29 العدل  حي   ،38 العامل  حي 
البور 1، شارع حيفا  الفرات 1، سبع 
 ،5 الرشيد  ناحية   ،2 مريم  كرادة   ،2
سكنة   ،5 السكني   االيادي  مجمع 
دياىل   محافظة   ،27 الرصافة  جانب 
ان  اىل  الفتة   ،1 قار  ذي  محافظة   ،1

الشفاء: 398.
واضافت: ان الوفيات:  وفاة/80سنة/ 
 ، محلة619  الوشاش/  انثى/ 
حيفا،  شارع  ذكر/  وفاة/56سنة/ 
غريب/  ابو  انثى/  85سنة/  وفاة/ 
املأرب  مدرسة  قرب  الرضوانية/ 
املختلطة، وفاة/ 48سنة/ املحمودية/ 

حي املرتىض.

مع سخونة مجرة القيظ.. العراق يسجل ارتفاعا كبريا بعدد اإلصابات بكورونا 

شركة مصايف الوسط
إعالن رقم )7(

رقم الطلبية 2020/2010

الزوراء / يوسف سلمان:
حجم  تقيص  اىل  النيابية  الدعوات  تتواصل 
تأكيدات  وسط  للخارج  املهربة  األموال 
باملخاطر،  محفوفة  استعادتها  عملية  ان 
لجنة  اكدت  فيما  دويل،  جهد  اىل  وتحتاج 
تقف  النيابية وجود جهات سياسية  النزاهة 
بالضد من اسرتداد االموال العراقية املهربة اىل 

الخارج .
محمد،  جمال  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
يحمل  املهربة  االموال  »ملف  ان  لـ«الزوراء«: 
اشخاص  بالفعل  وهناك  الخفايا،  من  الكثري 

متنفذون، باإلضافة اىل دول جوار، حالت دون 
امللف  هذا  فتح  يف  املتعاقبة  الحكومات  رغبة 
املهم بشكل جدي منذ سنوات طويلة«. مشريا 
»ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل  ان  اىل 
دقيق حجم االموال العراقية التي تم تهريبها 

للخارج«.
واضاف ان »الربملان اقر قانون اسرتداد اموال 
  ،2019 ايار  يف  عليه  تعديال  واجرى  العراق 
لكن حتى اآلن لم يجر اسرتداد اي من االموال 
التي  امللفات  من  »الكثري  ان  مبينا  املهربة«. 
الكبرية  االموال  تخص  ووثائق  ارقاماً  تضم 

تحرك  هناك  ليس  اآلن  حتى  لكن  املهربة، 
حكومي جدي الستعادتها رغم مرور سنوات 

طويلة عليها«.
واوضح ان »معلومات النزاهة النيابية عن تلك 
االموال بأن تهريبها تم عرب مرحلتني، االوىل يف 
زمن النظام السابق من خالل برنامج النفط 
مقابل الغذاء، واملرحلة الثانية بدأت بعد 2003 

من خالل الفاسدين«.
باملقابل، اكد مقرر لجنة النزاهة النيابية، عبد 
األموال  اعداد قوائم الستعادة  املياحي،  االمري 

املهربة خارج العراق.

وقال املياحي، يف ترصيح صحفي: ان »اللجنة 
تمتلك الئحة كاملة بشأن األموال املهربة فيها 
خارج  املوجودة  واألموال  األشخاص  أسماء 
العراق«. مشريا اىل ان »جائحة كورونا حالت 

دون التحرك عىل تلك األموال«.
واضاف ان« العراق لديه أموال كثرية يف الخارج 
بعضها مجمد والبعض االخر بأياٍد غري أمينة«. 
مبينا ان » لجنة النزاهة استدعت رئيس قسم 
قبل  ما  ملعرفة  العراق  خارج  األموال  اسرتداد 
وبعد 2003 من األموال، وبعد انتهاء الجائحة 

ستتم متابعة امللف بشكل كامل«.

بغداد/نينا:
كشف محافظ بغداد، محمد جابر العطا، عن 
املالية  الوزراء ووزارة  صدور أمر من رئاسة 

بعدم جواز العمل بصفة محارض مجاني.
وقال العطا، يف ترصيح صحفي: إن »اجتماعاً 
املتكونة من 6  الرتبوية  الرأي  ُعقد مع هيأة 
يف  الرتبية  مديري  يمثلون  عامني  مديرين 
بغداد، ونوقش فيه الكثري من األمور الخاصة 

بعملهم ضمن الظروف الحالية«.
عن  الحديث  تضمن  »االجتماع  أن  وأضاف 

وللصف  للخارجيني  النهائية  االمتحانات 
الضوابط  عىل  والتأكيد  االعدادي،  السادس 
الكمامات،  وارتداء  كالتباعد  الصحية، 
والتعاون مع دوائر الكهرباء والصحة، إلعداد 

الظروف املناسبة إلجراء االمتحانات«.
رئاسة  من  أمر  »صدور  عن  العطا  وكشف 
بصفة  العمل  جواز  بعدم  واملالية  الوزراء 
أمانة  »مخاطبة  مؤكداً  مجاني«.  محارض 
مجلس الوزراء بشأن قلة توفري التخصيصات 

املالية للمالكات التدريسية واملحارضين«.

بغداد/ الزوراء:
برهم  الجمهورية،  رئيس  استقبل 
صالح، رئيس تيار الحكمة الوطني، 

السيد عمار الحكيم.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي لرئاسة 
اللقاء  خالل  أنه«جرى  الجمهورية 
السياسية  املستجدات  آخر  بحث 
عىل  والتأكيد  البالد،  يف  واألمنية 
يف  الحالية  الحكومة  دعم  رضورة 
إجراء  السيما  برنامجها،  تنفيذ 
والنزيهة،  املبكرة  االنتخابات 
العراقيني يف تحقيق  وتلبية مطالب 

اإلصالحات املنشودة.
مناقشة  »تمت  أنه  البيان  وأضاف 
جائحة  بمواجهة  الكفيلة  السبل 
فريوس كورونا، والحّد من تداعياته 

الوبائية واالقتصادية، ووجوب دعم 
والكوادر  والصحية  الطبية  الفرق 
عىل  الحفاظ  يؤمن  بما  الساندة، 
كما  وصحتهم،  املواطنني  سالمة 
توحيد  أهمية  عىل  التأكيد  جرى 
والتنسيق  واملساعي،  الجهود 
املشرتك بني القوى الوطنية لرتسيخ 
وتعزيز  العراق  سيادة  حماية 
عن  به  والنأي  واستقراره،  أمنه 
الدولية  والرصاعات  التجاذبات 

واإلقليمية.
الحكيم  الجمهورية  رئيس  وهنأ 
لتأسيس  الثالثة  الذكرى  بمناسبة 
متمنياً  الوطني،  الحكمة  تيار 
النجاح  دوام  ومالكاته  لقيادته 

واملوفقية لخدمة أبناء شعبنا.

تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية
عقد )إنشاء طابق أول فوق بناية غرفة السيطرة لشعبة الطاقة رقم/2(

للمرة االوىل وبكلفة تخمينية مقدارها )99,360,000( دينار )تسعة وتسعون مليون وثالثمائة وستون الف دينار( بموجب املواصفات والرشوط املرفقة طياً والتي 
يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره )150,000( )مائة وخمسون الف دينار( غري قابلة للرد، فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشاركة تقديم 
عرضني منفصلني احدهما فني واآلخر تجاري بالدينار العراقي )مع مراعاة ترقيم الصفحات لكال العرضني( وتكون العروض نافذة ملدة ال تقل عن )90( يوما، مع 

إرفاق التأمينات االولية مع العرض التجاري بظرف مغلق، مع تضمني العرضني املعلومات التالية: 
رقم املناقصة/موضوعها 

تأريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم

تأريخ نفاذ التأمينات األولية
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب

وتسلم اىل استعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة )الواحدة( بعد ظهر يوم 2020/8/18، ويتحمل 
من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن ... مع التقدير .

مالحظة:
13- جلب الوثائق املدرجة ادناه، عند القطع ورشاء التندر.

ه - كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ.
و - هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية، او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.

14- إذا تصادف تأريخ الغلق اعاله عطلة رسمية ُيرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.
15- بإمكان كافة ممثيل الرشكات واملقاولني املشرتكني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة، وذلك يف اليوم التايل من 

تأريخ الغلق الساعة العارشة صباحاً .
16- يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين، توجه االنذارات من القسم القانوني لرشكتنا دون الرجوع اىل كاتب العدل.

17-  تقديم خطابات الضمان من املصارف املعتمدة لدى رشكتنا واملدرجة يف القائمة املرفقة طياً.
  www.mrc.oil.gov.iq    :18- وكذلك يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات، عىل املوقع االلكرتوني

د.عائد جابر عمران
عـ . املدير العام 
رئيس مجلس االدارة 

بعد تسجيل 2862 إصابة جديدة و72 حالة وفاة

ال يوجد رقم حمدد يكشف حجم األموال اليت مت تهريبها
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تعهد بإجراء تحقيق “مستقل” في أزمة الوباء

 واشنطن/ متابعة الزوراء: 
دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س  ب�اَت 
ترامب، مهدَّداً بفقدان أهم داعميه 
االنتخابي�ة،  لحملت�ه  واملتربع�ن 
وه�و ما يق�وض حظوظه بش�كل 
كب�ر يف البق�اء ب�”البيت األبيض” 
أربع س�نوات قادمة، األم�ر يتعلق 
بروب�رت م�ررس، وه�و ملياردير 
مالي�ن  يح�ول  صن�دوق  ومدي�ُر 
التربع�ات  إىل صن�دوق  ال�دوالرات 
)س�وبر باك( الداعم لحملة ترامب 

الرئاسية.
 Business لصحيف�ة  تقري�ر  وف�ق 
Insider األمريكي�ة، فإن�ه منذ أربع 
س�نوات، عندما كانت جهود دونالد 
الرئاس�ية تتعثر، استخدمت  ترامب 
عائلة مررس، فاحشة الثراء واملُحبة 
للعبة البوكر، نفوذها لجعل الواليات 
املتحدة عظيمة مجدداً، كما استعانت 
aCambridge An  العائلة برشك�ة 

املتخصصة يف االستش�ارات   ،lytica
والبيان�ات، الت�ي يدعمونه�ا مالياً، 
لتصبح يف الدائرة املقربة من ترامب. 
ويف حمل�ة تغي�ر املوظف�ن الت�ي 
إىل  الوص�ول  يف  ترام�ب  س�اعدت 
البي�ت األبيض، س�اعدت العائلة يف 
تعي�ن ثالثة من مس�اعدي مررس 
وهم: ديفيد بويس، مدير مؤسس�ة 
ش�غل  ال�ذي   ،Citizens United
منصب نائ�ب مدير حمل�ة ترامب 
كون�واي  وكيلي�ان  االنتخابي�ة، 
مديرة إحدى رشكات اس�تطالعات 
ال�رأي، والتي ش�غلت منصب مدير 
حملته االنتخابية، وس�تيف بانون 
 Breitbart الرئيس التنفيذي ملوقع
اإلخب�اري، وال�ذي ش�غل منص�ب 
املدير التنفيذي لحملته االنتخابية.

 :2020 يف  املش�هد  إىل  االنتق�ال 
تواجه حملة ترامب إلعادة انتخابه 
الخطر. يتقدم املرشح الديمقراطي 
املف�رض جو باي�دن، مثل هيالري 
كلينت�ون من�ذ أرب�ع س�نوات، عن 
ترامب بفارق كبر يف اس�تطالعات 

الرأي. 

لكن هذه املرة، باتت اآللة السياسية 
لعائل�ة م�ررس، بقي�ادة روب�رت 
وابنت�ه ريبيكا، خاملة إىل حد كبر، 
ومن املس�تبعد أن تس�تعيد العائلة 
حماس�تها تجاه حمل�ة ترامب من 
اآلن وحت�ى يوم االنتخاب�ات، وفقاً 
ملا قاله خمسة أش�خاص يعرفون 
عائل�ة م�ررس الكاره�ة لوس�ائل 
 Business Insider اإلعالم، ملوق�ع 

األمريكي.
قال دوج ديسون، أحد أهم جامعي 
التربع�ات لحمل�ة ترام�ب يف والية 
تكس�اس، التي يفوز الجمهوريون 
بها: “اشراك عائلة مررس ال يقدر 
بثمن. سيس�اعدنا هذا بكل تأكيد. 
تحتاج دائماً مزي�داً من التمويل يف 

الحمالت االنتخابية”.
توب�ي نيوجباور، رج�ل أعمال من 
والية تكس�اس ومت�ربع جمهوري 
كب�ر، ق�ال  ملوق�ع Insider، إن�ه 
تواص�ل م�ع ريبي�كا م�ررس منذ 
الرس�ائل  ع�رب  أس�ابيع  بضع�ة 
النصية، لك�ن املحادثة لم تكن عن 

ترامب.
ورصح نيوجب�اور، الذي يعتزم هو 
أيض�اً تقليص تمويله الس�يايس يف 
ه�ذه ال�دورة االنتخابي�ة؛ للركيز 
عىل الت�ربع لألعم�ال الخرية: “لم 
نتط�رق إىل الحدي�ث ع�ن ترامب”. 

 ،The Matthew تربع�ت مؤسس�ة
التي يرأس�ها مع زوجته، بمالين 
الخري�ة  للجمعي�ات  ال�دوالرات 
املس�يحية وغرها م�ن الجمعيات 

خالل العقد املايض.
وقال مسؤول يف الحزب الجمهوري 
ترام�ب  حمل�ة  م�ن  ومق�رب 
االنتخابي�ة، وال�ذي تح�دَّث برشط 
عدم الكش�ف عن هويته، ألنه ليس 
لدي�ه ترصيح للحدي�ث علناً يف هذا 
املوضوع، إن حملة ترامب ال تتوقع 
الحصول ع�ىل دع�م عائلة مررس 

سواء مادياً أو بأي شكل آخر. 
وق�ال املس�ؤول: “لن توف�ر عائلة 
مررس الدع�م لرامب”، كما رصح 
زمي�ل آخر لريبيكا م�ررس: “إنهم 
خ�ارج الحمل�ة االنتخابية بنس�بة 

.”100%
وخ�الل ال�دورة االنتخابي�ة لع�ام 
م�ررس  روب�رت  ت�ربع   ،2016
وزوجت�ه ديان�ا م�ررس بأكثر من 
25.6 مليون دوالر لعديد من اللجان 
السياس�ية املحافظة. وشمل هذا، 
التربع ب��15.5 مليون دوالر للجنة 
“اجعل أمريكا رقم ″1، التي دعمت 
الس�يناتور  ك�روز،  تي�د  محاول�ة 
الجمه�وري ع�ن والية تكس�اس، 
للرش�ح للرئاس�ة قب�ل أن يتحول 

والؤهما لرامب. 

يجع�ل إجم�ايل ه�ذه املس�اهمات 
املالي�ة عائلة مررس تحت�ل املرتبة 
الثامن�ة يف قائم�ة أك�رب املتربع�ن 
السياسين بالدورة االنتخابية لعام 
 Center for 2016، وفقاً ملؤسس�ة
Responsive Politics غر املنحازة 

إىل حزب معن.
املالي�ة  املس�اهمات  تض�ع  كم�ا 
املب�ارشة للجان السياس�ية، عائلة 
ع�ن  متقدم�ة  مرتب�ة  يف  م�ررس 
رج�ال األعم�ال املؤثري�ن بالحزب 
الجمه�وري مث�ل تش�ارلز ك�وخ، 
وريتش�ارد أويهلن املحسوبن عىل 
تي�ار اليم�ن، وج�ورج س�وروس 
ومايكل بلومربغ، املنحازين إىل تيار 

اليسار.
و2020،   2019 عام�ي  يف  لك�ن 
س�قطت عائلة مررس م�ن قائمة 

كبار املتربعن.
أت�ى تربعه�م امل�ايل الوحي�د يف 14 
فرباير/شباط املايض، عندما أرسل 
دوالر   355200 م�ررس  روب�رت 
إىل لجن�ة “فوز ترامب”، املس�ؤولة 
عن جم�ع التربعات والتي ُتقّس�م 
ه�ذه األم�وال بن اللجن�ة الوطنية 
ترام�ب  وحمل�ة  الجمهوري�ة، 
الرئاس�ية، و22 لجنة جمهورية يف 
الواليات املختلفة. من هذه األموال، 
حصل�ت لجن�ة ترامب ع�ىل 5600 
دوالر فق�ط، وه�و الح�د األق�ى 
للحصول عىل تمويل يف االنتخابات 

التمهيدية والعامة مجتمعتن. 
فيم�ا لم تتربع ريبي�كا مررس، التي 
أنفقت مئ�ات اآلالف م�ن الدوالرات 
عىل عرشات اللجان الجمهورية عىل 
م�دار الس�نن املاضية، بأي�ة أموال 

لحملة إعادة انتخاب ترامب.
إذ رفض�ت كي�ي س�ادلر، املتحدث�ة 
aAmerica First A لجن�ة  باس�م 
tion  املس�ؤولة عن جم�ع التربعات 
لدعم إع�ادة انتخاب ترامب، التعليق 
عىل موض�وع عائلة م�ررس وملا لم 
يتربعوا بأم�وال للجنة. وقالت كيي: 

“نحن ال نتحدث عن متربعينا”.

لندن/ متابعة الزوراء:
الربيطان�ي  ال�وزراء  رئي�س  أق�رَّ 
بوريس جونس�ون ب�أن حكومته 
ل�م تس�توعب ف�روس كورونا يف 
“األس�ابيع واألشهر القليلة األوىل” 

من انتشاره يف اململكة املتحدة.
ويف مقابل�ة م�ع محرّرة الش�ؤون 
ل�ورا  ب�ي يس  ب�ي  السياس�ية يف 
كونسربغ، قال جونسون إنه كانت 
هناك “أس�ئلة يف غاي�ة الرصاحة” 
ع�ن م�ا إذا كان اإلغ�الق ق�د ب�دأ 

متأخراً.
ع�ن  أيض�اً  جونس�ون  وتح�دث 
إن�ه  وق�ال  مس�تفادة”،  “دروس 
كان بإمكان الوزراء القيام ببعض 

األمور “بشكل مختلف”.
املع�ارض  العّم�ال  ح�زب  واته�ّم 

الحكومة ب�”سوء إدارة” األزمة.
يف  الرس�مية  البيان�ات  وتش�ر 
بريطاني�ا إىل إصابة نحو 300 ألف 
ش�خص بفروس كورون�ا، ووفاة 
أكث�ر م�ن 45 أل�ف ش�خص جراء 

اإلصابة.
وتعهد بوريس جونسون يف األسبوع 
املايض بإجراء تحقيق “مس�تقل” 
يف أزمة الوباء، دون كشف تفاصيل 

عن نطاقه وتوقيته.
ويف الس�ابق، قال رئي�س الحكومة 
“الق�رارات  اتخذ  إن�ه  الربيطاني�ة 
املناس�بة يف الوقت املناسب”، بناء 

عىل نصائح علماء.
لك�ن يف املقابل�ة م�ع ب�ي بي يس، 
بمناس�بة م�رور ع�ام ع�ىل توليه 
“ل�م  جونس�ون  ق�ال  الُحك�م، 
نس�توعب )الفروس( ع�ىل النحو 
الذي كنا نرغب فيه خالل األسابيع 

واألشهر القليلة األوىل”.
وأض�اف “أعتقد أن ال�يء الوحيد 
الذي لم نره يف البداية، عىل األرجح، 
هو مدى انتقاله من ش�خص آلخر 

دون ظهور أعراض”.

م�ن  أن  “أعتق�د  بالق�ول  وتاب�ع 
اإلنصاف القول إننا بحاجة ملعرفة 
أشياء عن كيفية تعاملنا مع األمر 
يف املراح�ل األوىل... س�يكون هناك 
العديد م�ن الفرص لتعل�م دروس 

مما حدث”.
ودخل�ت اململك�ة املتح�دة يف حالة 
اإلغالق العام يف أواخر شهر مارس/ 
آذار، ورأى منتق�دو الحكوم�ة أن 
التوقيت جاء متأخ�راً وأن التأخر 
كلّف أرواحاً.وقال جونسون “ربما 
كان بإمكاننا القيام ببعض األمور 
بشكل مختلف، وبالتأكيد سيكون 
هن�اك وق�ت نفه�م في�ه م�ا كان 
بوس�عنا عمله بالضب�ط، أو عمله 

بشكل مختلف”.
وأض�اف أن ه�ذه مازالت “أس�ئلة 
)للعلم�اء(،  للغاي�ة  مفتوح�ة 
وبالطبع س�يحن وق�ت لبحث كل 
حكوم�ة  املس�ائل”.وأعلنت  ه�ذه 
جونس�ون يوم الجمع�ة عن توفر 
لق�اح االنفلون�زا لثالث�ن ملي�ون 
ش�خص هذا العام، بهدف تخفيف 
الضغط عىل هيئة الرعاية الصحية 
يف ح�ال ظه�ور موج�ة ثاني�ة من 
فص�ي  خ�الل  كورون�ا  ف�روس 

الخريف والشتاء.
يأت�ي  ه�ذا  إن  جونس�ون  وق�ال 
إج�راءات  زي�ادة  إىل  باإلضاف�ة 

التتب�ع واالختبارات وتوفر معدات 
الحماي�ة الش�خصية، مضيفا “ما 
يرغ�ب الناس يف الركي�ز عليه اآلن 
هو م�ا نفعل�ه تحض�راً للمرحلة 

القادمة”.
وق�ال “ن�أىس ع�ىل كل واحد ممن 
فق�دوا أرواحه�م، ونفك�ر كثرا يف 
أرسه�م. وأن�ا أتحم�ل املس�ؤولية 
فعلت�ه  م�ا  كل  ع�ن  الكامل�ة 

الحكومة”.
وذك�ر رئيس الوزراء ، الذي ُنقل إىل 
وحدة للعناي�ة الفائق�ة يف أبريل/ 
بف�روس  إصابت�ه  بع�د  نيس�ان 
كورون�ا، أنه س�يعلن “قريبا جدا” 
م�ع  للتعام�ل  جدي�دة  إج�راءات 
الس�منة، التي تع�ّد عام�ال خطرا 

إضافيا للمرىض.
ومن جهة حزب العمال، قال وزير 
الصح�ة يف حكومة الظل، جوناثان 
اش�ورث، إن “بوري�س جونس�ون 
الحكوم�ة  ب�أن  أخ�را  اع�رف 
أس�اءت إدارة تعاملها مع فروس 

كورونا”.
وأضاف أن الحكومة “كانت بطيئة 
جدا يف اإلقرار بالتهديد الذي يشكله 
الفروس، وبطيئ�ة جدا يف الدخول 
يف )حال�ة( اإلغالق الع�ام، وبطيئة 
ج�دا يف التعام�ل بجدي�ة م�ع هذه 

األزمة”.

موقع أمريكي: ترامب تلقى ضربة جديدة تهدد بقاءه يف البيت األبيض
جونسون يقّر: مل نستوعب يف البداية خطورة كورونا

     

خبري أملاني: أردوغان يريد عودة أمرباطورية عثمانية متأل فراغ انسحاب أمريكا

 غونر زويفرت
برلن/ متابعة الزوراء:

َيم�ي أردوغ�ان ب�إرصار نحو 
تنفي�ذ خطته للبحث ع�ن الغاز 
يف بح�ر إيج�ه، ولو باس�تخدام 
الح�رب  بات�ت  فه�ل  الس�الح. 
وش�يكة ب�ن تركي�ا واليونان؟ 
وم�ا دور أملاني�ا يف ه�ذا النزاع؟ 
الخبريف الشؤون الركية، غونر 
زويفرت يعطي ص�ورة للوضع 

الحايل.
“ليس م�ن قبي�ل الصدف�ة. أن 
إىل  ته�دف  أردوغ�ان  سياس�ة 
بس�ط نفوذ تركيا وبن�اء تركيا 
أك�رب. لي�س تركي�ا الرامي�ة إىل 
التوس�ع نح�و الغ�رب يف عه�د 
كمال أتاتورك، ولكن تركيا التي 
تع�ود إىل تاري�خ اإلمرباطوري�ة 
العثمانية وحجمها اإلمرباطوري 
والت�ي تري�د أن تظه�ر للعال�م: 
نحن الق�وة الجديدة يف املنطقة، 
نمأل الفراغ الذي خلفه انسحاب 
أمريكا وضعف االتحاد األوروبي، 
ونمثل مصالح املس�لمن السنة 

يف الرشق األوسط.
يف األي�ام القليل�ة املاضية، دخل 
الوض�ع يف رشق البح�ر األبيض 
املتوسط  منعطفاً خطراً. وذلك 
بعد إعالن تركيا عن بدء سفينة 
املس�ح “أوروك راي�س” عملية 
التنقي�ب ع�ن الغ�از الطبيع�ي 
بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو 
اليونانية. م�ن جانبها أوضحت 
ل�ن  أنه�ا  اليوناني�ة  الحكوم�ة 
تس�مح بهذه العملية يف مياهها 
اإلقليمي�ة. فه�ل ب�ات نش�وب 

حرب بن تركيا واليونان، أمراً ال 
مفر منه، وما الدور الذي يمكن 
أن تلعبه أملانيا يف إيجاد حل لهذا 
النزاع؟ الخبر األملاني يف الشؤون 
الركي�ة،  غونر زويفرت يجيب 

.DW يف هذه املقابلة مع
للتنقيب  DW: خط�ة أردوغ�ان 
ع�ن الغ�از داخل منطق�ة املياه 
اإلقليمية لليونان أدت إىل تصعيد 
للوض�ع يف جن�وب بح�ر إيجه. 
وحس�ب م�ا أف�اد تقري�ر، ت�م 
تفادي نش�وب نزاع مس�لح بن 
تركي�ا واليون�ان، بعد وس�اطة 
أنغي�ال  األملاني�ة  للمستش�ارة 
املايض.  الثالث�اء  مركل مس�اء 
لكن القوات املس�لحة يف البلدين 
ال ت�زال يف حال�ة تأهب قصوى. 
فه�ل يمك�ن أن يدخ�ل الرئيس 

الركي يف حرب مع اليونان؟
أن  يمك�ن  زويف�رت:  غون�ر 
نس�تنتج أن أردوغان س�يواصل 
سياس�ته يف الضغ�ط هذه وذلك 
باإلنط�الق من نفس السياس�ة 
التي اتبعها مع قربص واملنطقة 
االقتصادي�ة الخالصة لها، فمن 
املحتمل أن ينفذ عمليات الحفر 
والتنقيب يف املنطقة االقتصادية 
الخالص�ة لليونان يف املس�تقبل 
القريب أيض�اً. أما الس�ؤال عن 
قرب نش�وب ح�رب ب�ن تركيا 
واليون�ان فذل�ك يعتمد بش�كل 
أس�ايس عىل تعامل اليونان مع 
الوض�ع، وما إن كانت س�تدخل 
يف مفاوض�ات م�ع تركي�ا أم ال. 
كم�ا يعتمد عىل موق�ف االتحاد 
الوالي�ات  وخاص�ة  األوروب�ي 
املتح�دة األمريكي�ة. واأله�م أن 
اليونان وتركيا عضوان يف الناتو 
ولهذا عىل دول الناتو الكربى أن 

تعمل دور الوسيط بينهما.
ولكن حت�ى اآلن، بقيت الواليات 
املتح�دة وحلف ش�مال األطليس 
)النات�و( خ�ارج الن�زاع إىل حد 
كب�ر، يف ح�ن يكتف�ي االتحاد 

األوروبي بإدالء ترصيحات.
االتح�اد األوروبي ه�دد بفرض 
مزي�د م�ن العقوب�ات، لك�ن لم 
يحدث يشء حت�ى اآلن. جوزيب 
السياس�ة  مف�وض  بوري�ل، 
األوروبي،  باالتح�اد  الخارجي�ة 
ح�ث الجانب�ن ع�ىل التفاوض. 
هن�اك أيض�ا الكث�ر للتفاوض. 
يف الوق�ت الحايل، تتخ�ذ كل من 
تركيا واليونان مواقف متطرفة. 
ووفقا لالتفاقية الدولية لقانون 
البحار، تقدم أثينا أيضا شكاوى 
بش�أن الج�رف الق�اري للجزر 
اليوناني�ة الصغ�رة عىل س�بيل 
كاس�تيلوريزو  جزي�رة   املث�ال 
التي تقع مبارشة قبالة الساحل 
الرك�ي. م�ن منظ�ور اليونان، 
فأن�ه عىل الرغ�م م�ن أن تركيا 
لديها أطول خط ساحي، إال أنها 
يمكن أن تطالب فقط باملنطقة 
االقتصادي�ة الخالصة الصغرة. 
من ناحي�ة أخرى، تتخ�ذ أنقرة 
موقف�اً مغاي�راً واملتمث�ل يف أن 

الج�زر عموم�اً ال تمتل�ك جرفا 
يمكنه�ا  ال  وبالت�ايل  قاري�اً، 
اقتصادي�ة  بمنطق�ة  املطالب�ة 
خالص�ة. وله�ذا ف�إن الطريقة 
الوحي�دة املتبقية للخ�روج من 
ه�ذا الطري�ق املس�دود هي من 

خالل املفاوضات.
األمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات   
تج�د نفس�ها يف موق�ف صعب. 
م�ن ناحي�ة، لديه�ا الكث�ر من 
الرصاع�ات م�ع تركي�ا وأهمها 
الدف�اع   نظ�ام  رشاء  صفق�ة 
الصاروخ�ي ال�رويس إس 400. 
تح�اول  أخ�رى،  ناحي�ة  م�ن 
الواليات املتحدة األمريكية بدعم 
م�ن تركيا قمع نفوذ روس�يا يف 
رشق البح�ر األبي�ض املتوس�ط 
وكذلك يف ليبيا. وله�ذا، لم تقرر 
واش�نطن بعد ما إن كان عليها 
أوالً الوقوف ضد روسيا أو تأديب 
تركي�ا. أردوغ�ان يس�تغل هذه 
السياس�ة األمريكية املتأرجحة، 
كم�ا يفع�ل كذل�ك م�ع املوقف 

املردد لالتحاد األوروبي.
 تت�وىل أملاني�ا رئاس�ة االتح�اد 
األوروبي هذا العام. ويف مستهل 
ذلك أش�ارت املستشارة األملانية 
العم�ل م�ع  إىل  أنغي�ال م�ركل 
االتح�اد األوروب�ي ع�ىل تطوير 
ح�ول  منس�جمة  اس�راتيجية 
العالقات م�ع تركيا.  مس�تقبل 
فه�ل هذا ممك�ن بع�د األحداث 

األخرة؟
 ليس من قبيل الصدفة. سياسة 
أردوغ�ان تهدف إىل بس�ط نفوذ 
تركي�ا وبن�اء تركيا أك�رب. ليس 
تركي�ا الرامية إىل التوس�ع نحو 
الغ�رب يف عه�د كم�ال أتاتورك، 
إىل  تع�ود  الت�ي  تركي�ا  ولك�ن 
العثمانية  اإلمرباطوري�ة  تاريخ 
والتي  اإلمرباط�وري  وحجمه�ا 
تريد أن تظهر للعالم: نحن القوة 
الجدي�دة يف املنطقة، نمأل الفراغ 
ال�ذي خلف�ه انس�حاب أمريكا 
األوروب�ي،  االتح�اد  وضع�ف 
ونمثل مصالح املس�لمن السنة 

يف الرشق األوسط. 
س�يصبح ذل�ك أكث�ر صعوب�ة. 
ل�دى االتح�اد األوروب�ي قاعدة 
جيدة للسياس�ة م�ع تركيا، من 
خالل عملية انضمامها لالتحاد 
توحي�د  يمك�ن  األوروب�ي.كان 
سياس�ة دول االتح�اد األوروبي 
تجاهها، وبسبب الركيز الكبر 
عىل تحقيق تحقيق معيارتنفيذ 
يف  الديمقراطي�ة  اإلصالح�ات 
تركي�ا. فش�لت العملية بس�بب 
سياسات تركيا وموقف االتحاد 
األوروبي. واآلن ظهرت العديد من 
القضايا الفردية يف املقدمة منها 
قضية الالجئن، سياسة الطاقة، 
ودور تركي�ا يف س�وريا وليبي�ا. 
تتخذ كل دولة م�ن دول االتحاد 
األوروبي مواقف مختلفة بشأن 
كل هذه القضايا وفق مصالحها 
الداخلية. إهمال عملية انضمام 
تركي�ا لالتح�اد الرك�ي، جع�ل 
ه�ذه املصال�ح الخاصة ألعضاء 
االتح�اد األوروب�ي تج�اه تركيا 

تطف�و عىل الس�طح. وه�و ما 
جع�ل السياس�ة املش�ركة مع 
تركي�ا أكث�ر صعوبة. س�تكون 
أكث�ر  املش�ركة  االس�راتيجية 
أهمي�ة م�ن أي وق�ت مىض ألن 
تركي�ا أصبحت عدوانية بش�كل 
متزاي�د م�ن خالل اس�تخدامها 
لالجئن كسالح وانتهاك املنطقة 
االقتصادي�ة الخالص�ة ألعضاء 

االتحاد األوروبي.
من�ذ 26عاماً، وبفض�ل الرئيس 
آن�ذاك بي�ل كلينتون،  األمريكي 
ت�م تجنب نش�وب نزاع مس�لح 
بن تركي�ا واليون�ان يف اللحظة 
األخ�رة بس�بب جزي�رة إيمي�ا 
)ارداك الركي�ة( غ�ر املأهول�ة 
مس�اء  4هكت�ارات.  بمس�احة 
املستش�ارة  أقنع�ت  الثالث�اء، 
الرئيس أردوغان بتجنب  مركل 
التصعيد العس�كري. فهل تلعب 

أملانيا دوراً جديداً يف هذا النزاع؟
 ق�د يك�ون ذل�ك ممكن�ا. تركز 
الواليات املتحدة األمريكية حالياً 
بشكل متزايد عىل مناطق أخرى 
م�ن العال�م، وخاص�ة منطق�ة 
اله�ادئ وال�رصاع مع  املحي�ط 
الصن. كما أن االتحاد األوروبي 
غ�ر قادر ع�ىل تطوي�ر مواقف 
مشركة يف السياسة الخارجية. 
وينطبق هذا األمربش�كل خاص 
عىل  منطقة رشق البحر األبيض 
املتوس�ط والعالقات مع تركيا. 
أملانيا كانت املس�ؤولة عن إبرام 
اتفاقي�ة الالجئن م�ع تركيا يف 
نهاي�ة املطاف. وداخ�ل االتحاد 
األوروب�ي املنقس�م، يتعن عىل 
أملانيا األخ�ذ بزمام املبادرة، عىل 
الرغم من أن الحكومة األملانية ال 
تحبذ القيام بذلك، حس�ب رأيي. 
ألنها تفضل االنضمام إىل االتحاد 
األوروبي بدالً م�ن قيادته. لكن 
أعتقد أن أملانيا ليس لديها خيار 
آخر سوى التحرك يف هذا الشأن 

أيضاً.

على خلفية الصراع بين الخصوم السياسيين

No: 7294 Sun 26 July 2020العدد: 7294 االحد - 26 تموز 2020



غداد/ الزوراء:
اكدت وزارة العدل انها لم تسجل اصابات جديدة 
منذ عدة ايام، والوضع يف السجون بتحسن تام.

عدم  االنسان  حقوق  مفوضية  انتقدت  وفيما 
وجود آلية خاصة يف التعامل مع مصابي كورونا 
من النزالء يف السجون من قبل الجهات املختصة، 
أكدت ان فرقنا رصدت حاالت احتجاز موقوفني 

مشتبه بإصابتهم يف مركز الرشطة.
يف  االحداث  اصالح  دائرة  عام  مدير  واوضح 
الوزارة، كامل امني: أن »ظهور بعض االصابات 
او  الكبار  سجون  يف  سواء  كورونا  بفريوس 
انه  بل  بالسجون،  يعني وجود وباء  االحداث ال 
عدد  وتزايد  البالد  يف  العامة  الحالة  من  جزء 
اشهر   4 بقيت  السجون  ان  السيما  االصابات، 
من دون اي اصابة، إال ان اختالطهم بموظفني 
وحراس اصالحيني معظمهم من مناطق موبوءة 

ادى اىل ظهور االصابات«.
وأضاف أن »الوزارة اعدت خطة تتضمن انشاء 
للمصابني  واحدة  قسم  كل  يف  للعزل  قاعتني 
أن  مفصحا  بإصابتهم«،  للمشتبه  واالخرى 
»سجن الكرخ املركزي الخاص باألحداث والذي 
سجل يف ما سبق 31 اصابة بالفريوس، لم تحدث 

اية اصابات جديدة يف هذه الفرتة فيه«.
ادارة  وأكد أن »السجن خال من الفريوس، وان 
السجن مستمرة بشكل يومي باتخاذ االجراءات 
التعقيم  عمليات  منها  املتبعة،  االحرتازية 
واالرشادات الوقائية، اىل جانب فحص العاملني 
وتوزيع  الحراري  املقياس  بأجهزة  والنزالء 

الكمامات والقفازات عليهم«.
عززت  اجراءات  »اتخذت  دائرته  ان  مضيفا 
الجانب االمني يف مواقع النزالء من خالل فعالية 
استخدام  تتضمن  الداخلية  وزارة  مع  مشرتكة 
املودعني  واماكن  قاعات  بتفتيش   )k9( شعبة 
الفتيان  وتأهيل  بغداد،  مالحظة  دار  قسمي  يف 

حماية  اجل  من  البوليسية  الكالب  بواسطة 
االحداث من خطر املخدرات واملواد التي تؤدي اىل 

انحرافهم«.
حقوق  مفوضية  رصدْت  نفسه،  السياق  ويف 
خاصة  آلية  وجود  عدم  السبت،  امس  االنسان، 
يف  النزالء  من  كورونا  مصابي  مع  التعامل  يف 

السجون من قبل الجهات املختصة.
حقوق  مفوضية  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 
االنسان، عيل البياتي: إن »فرق املفوضية رصدت 
يف  بإصابتهم  مشتبه  موقوفني  احتجاز  حاالت 
مركز الرشطة«، منبها عىل »ان ذلك يعد مؤرشا 
عىل عدم وجود آلية خاصة للتعامل مع حاالت 
عزل  او  حجز  مراكز  توفر  انعدام  او  االصابة 

للموقوفني«.
ودعا البياتي إىل »اتخاذ االجراءات الالزمة لتوفري 
بالتنسيق  اماكن حجر وعزل خاصة بالسجناء 
فضال  كورونا،  ملصابي  الصحة  وزارة  مع 
املوظفني  لدوام  خاصة  آلية  اعتماد  عدم  عن 
انتقال  ملنع  واملواقف،  بالسجون  واملنتسبني 
توفري  يف  »التقصري  عىل  منبها  اليهم«،  املرض 
مستلزمات النظافة والوقاية، واستحالة تطبيق 
التباعد بسبب االكتظاظ الحاصل يف السجون«.

بغداد/ الزوراء:
املطارات  إدارات  املدني  الطريان  سلطة  وجهت 
املحلية باتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة وفحص 
املسافرين قبل 48 ساعة من موعد الرحلة. وفيما 
 ( طراز  من  الطائرة  عودة  النقل  وزارة  اعلنت 
ان  أكدت  الخدمة،  اىل   )  YI-AQZ/200-B777
توفري  يف  كبري  بشكل  ساهم  االعمال  هذه  إجراء 
مبالغ مالية ضخمة، وبالعملة الصعبة للرشكة.  

وقال املتحدث باسم سلطة الطريان املدني، جهاد 
عىل  »بناًء  إنه  الرسمية،  الوكالة  بحسب  كاظم، 
توصية سلطة الطريان املدني قررت اللجنة العليا 
 )80( املرقم  بقرارها  الوطنية،  والسالمة  للصحة 
الرحالت  أمام  العراقية  املطارات  فتح  إعادة   ،
الداخلية والدولية يوم 23 من تموز الجاري، بعد 

أخذ اإلجراءات التي تضمن سالمة املسافرين«.
املدني،  الطريان  أن »رئيس سلطة  وأضاف كاظم 
نائل سعد، وجه إدارات املطارات املحلية لالستعداد 
عدة  باتخاذ  أيضا  وجه  كما  للعمل،  والتأهب 

إجراءات للوقاية من فريوس كورونا« .
تعفري  تتضمن  الوقائية  »اإلجراءات  أن  وأوضح 
الكوادر  وإلزام  رحلة،  كل  بعد  الصاالت  جميع 
الطريان  »سلطة  أن  إىل  الفتاً  الطبي«.  بالفحص 
»البي يس  املسافرين بجهاز  املدني طلبت فحص 

آر« قبل موعد الرحلة بـ 48 ساعة«.

من جانب اخر، اعلنت وزارة النقل ، امس السبت، 
YI-/200-B777 ( الطائرة من طراز  عن عودة 

الهندسية  املالكات  انتهاء  الخدمة بعد  اىل   )  AQZ
والفنية العاملة يف الرشكة العامة للخطوط الجوية 
التحديثات  واضافة  الصيانة  اعمال  من  العراقية 

املطلوبة من الرشكة املصنعة وبوقت قيايس .

وقال مدير عام الخطوط الجوية، املهندس مناف 
منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املنعم،  عبد 
ان “وزير النقل الكابتن نارص حسني بندر الشبيل 
للخطوط  املستمرة  التفقدية  زياراته  شدد، خالل 
صيانة  اعمال  توطني  عىل  العراقية،  الجوية 
بأياٍد عراقية خالصة من  الوطني  الناقل  اسطول 

الطاقات الهندسية والفنية يف الرشكة«. منوهاً اىل 
»امكانياتهم بإجراء الفحوصات واعمال الصيانة 
بأنواعها املختلفة )الخفيف ، املتوسط ، الثقيل ( 
وكذلك لهم القدرة ايضاً عىل تقديم الخدمات من 
هذا النوع لجميع طائرات النواقل االخرى املحلية 
السالمة  ورشوط  املواصفات  وفق  عىل  واالجنبية 

املعتمدة عاملياً”.
التي  الصيانة  “اعمال  ان  املنعم  عبد  وأضاف 
)الهنكر(  الطائرات  وكر  يف  الطائرة  لها  خضعت 
يف مقر الرشكة داخل مطار بغداد الدويل تضمنت 
دقيقاً  فحصاً  الطائرة  اجزاء  جميع  فحص 
العمل  اوراق  حسب  منها  املترضر  واستبدال 
 task order الفني  التخطيط  الصادرة من شعبة 
، وكذلك service check وبعد اكمال الفحوصات 
للطائرة  املطلوبة  التحديثات  واضافة  والصيانة 

من قبل الرشكة املُصنعة«.
االعمال  هذه  “إجراء  فإن  الوزارة  وبحسب 
ساهم بشكل كبري يف توفري مبالغ مالية ضخمة، 
سابقأ  كانت  ان  بعد  للرشكة،  الصعبة  وبالعملة 
العمل  يف  التطور  هذا  ويأتي  البلد،  خارج  تنفذ 
لوزارة  العليا  لالدارة  السديدة  التوجيهات  نتيجة 
النقل، وتظافر جهود العاملني يف الخطوط الجوية 
العراقية يف االقسام والشعب املعنية بمجال صيانة 

الطائرات”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت امانة بغداد، امس السبت، عن 
استمرار مالكاتها يف جميع قواطعها 
يف  البناء  او  التقطيع  بمنع  البلدية 
فيما  والحكومية.  الزراعية  االرايض 
حرائق  إلخماد  طواقهما  استنفرت 
الصدر  مدينة  مدخل  يف  النفايات 

رشقي العاصمة.

»الزوراء«  تلقت  لالمانة  بيان  وذكر 
ان  بينت  “االمانة  أن  منه:  نسخة 
يقومون  النفوس  ضعاف  بعض 
البناء  بامكانية  البسطاء  بإيهام 
االمر  وهذا  الزراعية  االرايض  يف 
االرض  جنس  ان  اذا  صحيح  غري 
يدعو  ما  سكنيا،  وليس  زراعي  هو 
املشيدات  وازالة  التحرك  اىل  االمانة 

عىل  عملوا  التي  التقطيع  معالم  او 
التجوال  حظر  اوقات  خالل  وضعها 

او اوقات الليل”.
“محاوالت  من  بغداد  امانة  وحذرت 
تقطيع االرايض الزراعية او تجريفها، 
حماية  عن  تتوقف  لن  انها  وتؤكد 
تلك االرايض، ومفاتحة الجهات ذات 

العالقة للتعاون معها”. 

أمانة  استنفرت  اخر،  جانب  من 
حرائق  إلخماد  طواقهما  بغداد 
الصدر  مدينة  مدخل  يف  النفايات 

رشقي العاصمة.
يف  االمانة،  يف  مسؤول  مصدر  وذكر 
استنفرت   « انه  صحفي:  ترصيح 
االمانة كوادرها من فرق بلدية الصدر 
األوىل بشأن حرق النفايات عن مدخل 

مدينة الصدر وتم إخمادها«.
الحرائق  هذه  تكرار  املصدر  وعزا 
يسمونهم  أشخاص  »بفعل 
»حرق  من  محذراً  بـ}النباشة{«، 
صحة  عىل  وأرضارها  النفايات 
»اإلجراء  ان  وبني  والبيئة«.  االنسان 
وتشديد  التحذير  هو  ذلك  ملنع 

الحراسة عىل املوقع«.

بغداد/ الزوراء:
بأن  العسكرية  االستخبارات  يف  امني  مصدر  افاد 
ابرز عنارص  احد  اعتقال  تمكنت من  االمنية  القوات 
مناطق  اىل  دخوله  حال  االجرامية  داعش  عصابات 
باعتقال 4 من  امني  أفاد مصدر  فيما  االنبار.  غربي 
ابرز املطلوبني للقوات االمنية بحملة امنية استباقية 

غربي مدينة الرمادي.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  السبت،  امس  املصدر،  وقال 
“قوة امنية من لواء الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة 
واالستطالع  االستخبارات  ورسية  الجزيرة  عمليات 
واملراقبة للفرقة نفسها، نصبت كمني لعنرص بارز من 
بقايا خاليا داعش حال وصوله اىل سيطرة الحقالنية 
القائم غربي االنبار، دون وقوع  يف طريقة اىل قضاء 

أي مقاومة تذكر “.
واضاف املصدر ان” املعتقل متورط بعمليات استهداف 
التنظيم  سيطرة  ابان  واملدنيني  االمنية  القوات 
االجرامي عىل مناطق مختلفة من مدن االنبار«، مبينا 
ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات االمنية من 
اعتقال املطلوب ورصد حركته حال تواجده يف املكان 

املستهدف”.
الصادرة  املعتقل  نقلت  االمنية  “القوات  أن  وأوضح 

ارهاب وسط   /4 املادة  وفق  اوامر قبض عىل  بحقه 
االمنية  املراكز  احدى  اىل  مشددة  امنية،  اجراءات 
للتحقيق معه دون ذكر اسم املعتقل للدواعي امنية”. 
من جانب اخر، أفاد مصدر امني يف محافظة االنبار، 
للقوات  املطلوبني  ابرز  من   4 باعتقال  السبت،  امس 
االمنية بحملة امنية استباقية غربي مدينة الرمادي.

وقال املصدر، يف ترصيح صحفي: إن “قوة امنية من 
استباقية  امنية  بعملية  رشعت  االنبار  رشطة  قيادة 
هيت  قضاء  منطقتي  مختلفة  مناطق  استهدفت 
وزنكورة غربي مدينة الرمادي، للتحري والقبض عىل 
املحاكم  من  قبض  اوامر  بحقهم  الصادرة  املطلوبني 
من   4 اعتقال  من  ذلك  خالل  من  وتمكنت  املختصة، 
 /4 املادة  وفق  عىل  االمنية  للقوات  املطلوبني  ابرز 

إرهاب”.
كل  اغلقت  االمنية  القوات  ان”  املصدر  وأضاف 
باعتقال  وقامت  املستهدف  املكان  اىل  املؤدية  الطرق 
املطلوبني املتهمني بعمليات استهداف القوات االمنية 
املعتقلني  نقلت  االمنية  القوات  ان”  مبينا  واملدنيني«، 
وسط اجراءات امنية مشددة اىل احدى املراكز القريبة 
املوجة  التهم  التفاصيل عن  للتحقيق معهم ومعرفة 

ضدهم “. 

بغداد/ الزوراء:
الداخلية،  لوزارة  التابعة  االستخبارات  وكالة  أعلنت 
امس السبت، ضبط موقع لتهريب النفط ومشتقاته يف 
محافظة بابل.وقالت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: إنه »استناداً ملعلومات استخبارية،وتنفيذاً 
لقرار قايض التحقيق، تم تشكيل فريق للعمل املختص 
الداخلية  وزارة  يف  االستخبارات  وكالة  مفارز  من 

للمتاجرة وتهريب  وتمكن من ضبط موقع يستخدم 
منطقة  يف  قانونية  غري  بصورة  ومشتقاته  النفط 
»ُوجد  أنه  البيان  بابل«.وأضاف  بمحافظة  سالة  بني 
بداخل املوقع 3 خزانات سعة 5000 لرت، و40 برميالً 
أنه  وتابع  نفطي«.  بمنتوج  مملوءة  لرتا   220 سعة 
»تم تنظيم محرض ضبط أصويل، وما زالت اإلجراءات 

مستمرة للتوصل إىل صاحب املوقع«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
املجاورة  الدول  إجراءات بعض  البياتي،  اإلنسان عيل  العليا لحقوق  املفوضية  انتقد عضو مجلس 
مخالفا  االجراء  هذا  عادا  العراقيني،  املسافرين  عىل  كورونا  فريوس  اختبار  فحص  تكلفة  بفرض 
للمبادئ االنسانية.وقال البياتي يف بيان : إن »إجراءات بعض الدول املجاورة بفرض تكلفة فحص 
اختبار فريوس كوروناعىل املسافرين العراقيني مخالفاً للمبادئ اإلنسانية خاصة وأن الوباء اجتاح 
العالم أجمع مما يتطلب مساعدة الدول لبعضها البعض، السيما وأن العراق تربطه مع جميع الدول 
املجاورة عالقات أخوية وتعاون اقتصادي يتطلب من حكومات هذه الدول الوقوف إىل جانب العراق 
الخارجية  وزارة  البياتي،  مادية«.ودعا  ضغوطاً  شعبه  تحمل  أن  ال  الوبائية  املحنة  هذه  الجتياز 
إىل »متابعة املوضوع مع الجهات الرسمية ملعرفة سبب فرض هذه الرسوم عىل املواطن العراقي 
جالية  »هناك  أن  مبيناً  كورونا«،  جائحة  أزمة  اشتداد  فرتة  يف  ومادياً  نفسياً  ضغطاً  شكلت  التي 
أن »العراق ال يسمح للسفر ملواطنيه بدون فحص  املجاورة«.وتابع،  الدول  اغلب  عراقية كبرية يف 
صحي من املؤسسات العراقية، آملني أن يتم التنسيق من أجل اعتمادها يف جميع الدول دون فرض 
أموال لفحوصات اضافية«، مشددا عىل »رضورة التكاتف والتآزر والتعاون بني الدول ملواجهة هذه 

الجائحة واجتيازها بما يحفظ صحة وسالمة الشعوب«.

بغداد/ الزوراء:
امس  دياىل،  يف  االنسان  حقوق  مكتب  كشف 
يف  النفجار  تقود  قد  مأساة  عن  السبت، 
املحافظة، فيما دعت وزارة الصحة والبيئة اىل 

التدخل.
دياىل،  يف  االنسان  حقوق  مكتب  مدير  وقال 
صالح مهدي، يف ترصيح صحفي: ان” جميع 
مصابة  بأنها  يشتبه  التي  الوفيات  حاالت 
إال  لذويها  تسليمها  يمنع  كورونا  بفريوس 
بعد اجراء فحوصات مختربية لهم من خالل 
اخذ مسحات”، مبينا أن “الجثث تبقى من 48 
النتائج،  تأتي  ان  وربما 72 ساعة واكثر قبل 
غضب  ثورة  مايولد  سلبية،  تكون  وبعضها 
مراسيم  يف  التأخري  بسبب  املتوفني  ذوي  لدى 

الدفن”.

بأنه ليست هناك  الغريب  ان”  واضاف مهدي 
منهم،  مسوحات  اخذ  يف  للمتوفني  اولوية 
 24 خالل  النتائج  تعلن  ان  امكانية  وبالتايل 
ثالثة،  او  يومني  تأخريها  من  بدال  ساعة 
وان  خاصة  كبريا،  نفسيا  ضغطا  يولد  وهذا 
اغلب من يشتبه بحاالت وفاتهم هم من كبار 
السن الذين توفوا يف منازلهم، وليس يف مراكز 
الحجر، وان ابقاءهم يف الطبابة كإجراء وقائي 
لكن التأخري امر ولد ضغطا نفسيا عىل ذويهم 

يجب االنتباه له”.
قرار  “اصدار  اىل  الصحة  وزارة  مهدي  ودعا 
فحوصات  إلجراء  االولوية  يعطي  رسمي 
ملفاتهم  لحسم  استثنائي،  وبشكل  املتوفني، 
اىل  وربما  مشادات،  يولد  انفجار  اي  لتفادي 

تطور غري مقبول”. 

بغداد/ الزوراء:
الداخلية،  اعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة 
امس السبت، القاء القبض عىل ثالثة إرهابيني 
تلقت  بيان  يف  املديرية  بغداد.وذكرت  يف 
مديرية  ان«مفارز  منه:  نسخة  »الزوراء« 
العاملة  بغداد  إرهاب  ومكافحة  استخبارات 
الداخلية،  االستخبارات يف وزارة  ضمن وكالة 
إلقاء  عن  أسفرت  استخباراتية  عملية  نفذت 
عىل  مطلوبني  إرهابيني  ثالثة  عىل  القبض 

وفق أحكام املادة 4 إرهاب يف منطقة التاجي، 
والدورة، والزيدان يف العاصمة بغداد«.

واضافت: »عمل اإلرهابيون فيما يسمى والية 
إرهابية  عمليات  بعدة  واشرتكوا  الجنوب، 
ضد القوات األمنية وزعزعة األمن والنظام يف 
العصابات  سيطرة  تحت  كانت  التي  املناطق 
اإلرهابية«. مشرية اىل انه«تم تدوين أقوالهما 
وإحالتهم للقضاء إلكمال أوراقهم التحقيقية 

لينالوا جزاءهم العادل«.

بغداد/ الزوراء:
واالسكان  االعمار  وزيرة  أعلنت 
وسو،  محمد  نازنني  العامة،  والبلديات 
امس السبت، عن انجاز التصاميم االولية 
بمحافظة  بلد  قضاء  يف  سكنية  ملدينة 

صالح الدين.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  وسو،  وقالت 
الوزارة  يف  العمراني  التخطيط  “مديرية 
انجزت التصاميم االولية االساسية ملدينة 
بمحافظة  بلد  قضاء  يف  جديدة  سكنية 
صالح الدين ضمن مرشوع املدن الجديدة 
السكن  ازمة  لحل  الوزارة  تبنته  الذي 
مالصقة  جديدة  مدن  وانشاء  البالد،  يف 

للمدن القديمة وبتصاميم حديثة”.
عن  االعالن  قيد  “الوزارة  ان  وأضافت 
اجراءات  استكمال  لغرض  التصاميم 
التصاميم  بإعداد  واملبارشة  املصادقة 

التفصيلية النهائية لها”.
الجديدة  “املدينة  بأن  الوزيرة  وافادت 
افقية  سكنية  وحدة   6500 ستضم 
 400 اىل   300 بني  ترتاوح  بمساحات 
مرت، إىل جانب ذلك فإنها ستضم مرافق 
وترفيهية  وتعليمية  وصحية  تجارية 
وغريها، وتخدم ما يقارب 39 الف نسمة 
القضاء  يف  السكن  ازمة  حل  يف  لُتسهم 

وعموم محافظة صالح الدين”. 

بغداد/ الزوراء:
حت لجنة الرتبية النيابية، امس السبت، اعتماد الدراسة االلكرتونية والتعليم عن بعد  رجَّ

يف حال استمرار جائحة كورونا.
وقال مقرر لجنة الرتبية النيابية، طعمة اللهيبي، يف ترصيح صحفي: ان »الدوام العام 
البدء  املقبل يحدده املوقف من فريوس كورونا والظرف الصحي، ألنه من غري املمكن 
بالعام الدرايس وهناك خطر عىل الطلبة«. مرجحاً أنه »يف حال استمرار الفريوس، فلن 

يكون أمام الوزارة إال املنصات االلكرتونية والدراسة عن بعد«. 
 وبشأن االمتحانات النهائية للسادس االعدادي، اضاف اللهيبي أّن »اللجنة اتفقت مع 
الوزارة عىل أن تحتوي القاعة االمتحانية عىل عدد قليل جداً من الطلبة، أي ال يتجاوز 

عدد الطالب فيها يف جميع املراحل من 8 اىل 12 طالبا يف القاعة الواحدة«.

بغداد/ الزوراء:
اثنني من  القبض عىل  إلقاء  السبت،  امس  البرصة،  يف  املخدرات  أعلنت مديرية شؤون 
لقيادة  تابعة  مشرتكة  مفارز  تمكنت  جهتها،  من  الزبري.  قضاء  يف  املخدرات  مروجي 
رشطة محافظة بابل من ضبط أكثر من 200 حبة مخدرة مختلفة األنواع، والقبض عىل 

إثنني من املتهمني لحيازتها.
إن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  البرصة  يف  املخدرات  شؤون  مديرية  وقالت 
»مفارز شعبة شؤون املخدرات واملؤثرات يف الزبري تمكنت من القاء القبض عىل متهمني 

اثنني من مروجي املخدرات يف منطقة الجاهزة«.
ولفت البيان إىل أنه »ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي املخدرات«، موضحا 
استخبارية  معلومات  ووفق  محكم  كمني  نصب  خالل  من  تمت  الضبط  »عملية  أن 

دقيقة«.
وأضاف أنه »تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم اىل القضاء لينالوا جزائهم 

العادل«.
أكثر من  بابل من ضبط  لقيادة رشطة محافظة  تابعة  بينما تمكنت مفارز مشرتكة 

200 حبة مخدرة مختلفة األنواع، والقبض عىل إثنني من املتهمني لحيازتها.
وقال بيان لوزارة الداخلية، اطلعت عليه »الزوراء«: إن مفارز رشطة األقضية تمكنت 
اللون  أمنية من ضبط نحو 210 حبة مخدرة نوعي )0-1( وذات  من خالل ممارسة 

الوردي، والقبض عىل حائزها الذي كان يستقل دراجة نارية ضمن مدبابلينة الحلة.
وأضاف البيان: أن املفارز املشرتكة ضمن سيطرة الشهيد سالم شنون )النيل(، شمايل 
مدينة الحلة تمكنت أيضا من أثناء عمليات التفتيش من إلقاء القبض عىل متهم، بعد أن 
ُضبط بحوزته نحو )14( قرصا مخدرا )األقراص ذات اللون الوردي(، وتم تسليم املتهمني 

مع املضبوطات أصولياً إىل الجهة االختصاص ليتخذ بحقهما اإلجراء القانوني.

بغداد/ الزوراء:
امس  الشعبي،  بالحشد   56 اللواء  عثر 
أمنية  بعملية  للعتاد  كدس  عىل  السبت، 

جنوب كركوك.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

»الزوراء« نسخة منه، أن “قوة من اللواء 
56 بالحشد الشعبي نفذت، امس، عملية 

أمنية يف منطقة البترية جنوب كركوك”.
وأضاف البيان أن “القوة عثرت عىل كدس 

للعتاد مدفع عيار 57 بواقع 78 قذيفة”.

العدل: الوضع يف السجون بتحسن تام ومل تسجل إصابات منذ أيام
حقوق اإلنسان: إدارة السجون خبصوص »كورونا« تفتقر إىل اآللية

سلطة الطريان توجه بفحص املسافرين قبل 48 ساعة من موعد الرحلة

اإلطاحة بأحد أبرز عناصر “داعش” وأربعة 
آخرين يف األنبار 

ضبط موقع لتهريب النفط ومشتقاته يف بابل

حقوق االنسان تنتقد فرض دول اجلوار تكلفة 
فحص كورونا على املسافرين العراقيني

الكشف عن »مأساة« قيد االنفجار 
ملتويف »كورونا« يف دياىل

القبض على ثالثة إرهابيني مطلوبني يف العاصمة

أمانة بغداد: مستمرون مبنع البناء يف األراضي الزراعية 
أمخدت حرائق النفايات يف مدينة الصدر 

إعادة طائرة )B777-200/YI-AQZ( للخدمة بعد صيانتها  اإلعمار تعلن اجناز تصاميم أولية ملدينة 
سكنية يف قضاء بلد

الرتبية النيابية ترجح اعتماد الدراسة 
اإللكرتونية العام املقبل 

اعتقال متهمني برتويج وحيازة املخدرات يف 
البصرة وبابل

احلشد يعثر على كدس للعتاد بعملية 
أمنية يف كركوك
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أشارت اىل أن إجراءات االقرتاض ال تزال بطيئة الدوالر يواصل االستقرار يف 
األسواق احمللية

الداخلية توزع منح ذوي الشهداء 
واجلرحى يف 3 حمافظات

املركزي يفاتح املصارف لتأجيل 
استيفاء قروض املتقاعدين

No: 7294  Sun  26  July 2020العدد: 7294    االحد  - 26  تموز  2020

بغداد/ الزوراء:
كشف�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة عن 
تكب�د العراق خسائ�ر بأموال ضخمة 
يف غس�ل األم�وال وتموي�ل اإلره�اب. 
وفيم�ا طالبت وزارة املالي�ة بااللتزام 
بوعودها بدف�ع الرواتب خالل الشهر 
الح�ايل والثالثة املقبلة، اش�ارت اىل أن 
إج�راءات الحكومة باالقرتاض ال تزال 

بطيئة.
وق�ال عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
أحمد الصفار، يف ترصيح صحفي: ان 
»صعوب�ة تخمني تلك األموال تكمن يف 
عدم وجود قاعدة بيانات لها، وسلوك 
الفاسدي�ن طرقاً ملتوية ومخفية من 

الصعب اكتشافها«.
من جانب�ه، قال النائب، بهاء النوري: 
إن »مسألت�ي غسل األم�وال وتمويل 
وثي�ق  بش�كل  مرتبطت�ان  اإلره�اب 

بالفساد«.
وأض�اف الن�وري أن »الدول�ة يج�ب 
أن تتحق�ق بش�كل دائ�م م�ن هاتني 
املسألتني«، مؤكداً أّن »الجهات األمنية 
مسؤول�ة ع�ن توفري األدل�ة والوثائق 

بشكل كامل عن العمليات التي تجري 
يف العراق«.

ودع�ا الن�وري السلط�ات الث�الث اىل 
»التع�اون والتنسي�ق الكامل للقضاء 

ع�ى مث�ل ه�ذه الظواه�ر الفاس�دة 
وللم�ال  الوطن�ي  لالم�ن  وامله�ددة 

العام«.
من جانب اخ�ر، طالبت اللجنة املالية 

النيابي�ة، امس السب�ت، وزارة املالية 
بااللتزام بوعودها بدفع الرواتب خالل 
الشهر الح�ايل والثالث�ة املقبلة، وذلك 
بتوفر األموال م�ن خالل اجراء بعض 

اإلصالح�ات املالي�ة وزي�ادة أسع�ار 
النفط واالق�رتاض الداخيل، مشريا اىل 
أن إج�راءات الحكوم�ة باالقرتاض ال 

تزال بطيئة.
وق�ال عض�و اللجن�ة، النائ�ب جمال 
كوج�ر، يف ترصيح صحف�ي: انه ” ال 
حجة لوزارة املالية بشأن دفع الرواتب 
والج�داول  باالوق�ات  ملستحقيه�ا 
املحددة، وعليها االلتزام بما وعدت به 

. ”
وأض�اف ان ” األم�وال متوف�رة حاليا 
الت�زام  وعليه�ا  املالي�ة،  وزارة  ل�دى 
بدف�ع الرواتب عى وف�ق االستحقاق 
الشه�ري ل�كل مؤسسة”موضحا ان 
املالي�ة األخ�رية وفرت  ”اإلصالح�ات 
لل�وزارة أم�واال جيدة، وكذل�ك وجود 
زي�ادة يف أسع�ار النف�ط واالق�رتاض 
ان  اىل  كوج�ر  وأش�ار  الداخ�يل”. 
“إجراءات الحكوم�ة بشأن االقرتاض 
الخارجي مازال�ت بطيئة، وبإمكانها 
اإلرساع باالق�رتاض م�ن دول الجوار 
التي أعلن�ت استعدادها لدعم العراق، 

ع�ى ان تك�ون الفوائ�د مي�رة ”.

املالية النيابية: العراق تكبد خسائر ضخمة بسبب غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

بغداد/ الزوراء:
استمرت اسعار رصف الدوالر باالستقرار يف االسواق املحلية مع 
بداي�ة االسبوع الجديد، بعد ان انه�ت االسبوع املايض عى نفس 
القيم�ة، حيث ج�اءت اسع�ار رصف الدوالر يف بورص�ة الكفاح 
123,600 ل�كل مائة دوالر. وكانت أسع�ار بيع ورشاء الدوالر يف 
رشك�ات ومكاتب الصريف�ة، كاآلتي: سعر البيع لل�دوالر الواحد 
1242.5 ديناراً، أي 124 ألفاً و250 ديناراً للمائة دوالر. أما سعر 
الرشاء لل�دوالر 1232.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و250 ديناراً للمائة 

دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلية، امس السبت، توزيع منح املستحقني من 

ذوي الشهداء والجرحى يف ثالث محافظات.
وذكرت الوزارة يف بي�ان تلقت »الزوراء« نسخة منه، أنه »تثميناً 
للتضحي�ات الكبرية الت�ي قدمها الشه�داء والجرحى، فقد وجه 
وزي�ر الداخلي�ة، عثم�ان الغانم�ي، بإرس�ال لج�ان خاصة من 
مديرية ش�ؤون الشه�داء والجرحى لتوزيع املن�ح كوجبة ثانية 

عى املستحقني غري املتسلمني سابقاً يف املحافظات كافة«.
وأش�ارت ال�وزارة إىل أن«املديرية بارشت التوزي�ع يف محافظات 
ميسان واألنبار والديواني�ة، وستتم املبارشة بتوزيع منح أخرى 

يف باقي املحافظات لذوي الشهداء والجرحى«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن البن�ك املركزي العراق�ي، امس السب�ت، مفاتحة املصارف 
الحكومية بش�أن اإلجراءات املتخذة بخص�وص تأجيل استيفاء 

قروض املتقاعدين.
وحصلت »الزوراء« عى وثيقة من مخاطبة البنك ملجلس النواب، 
بخص�وص تأجيل استيفاء ق�روض املتقاعدين، تضمنت ما ييل: 
»نود اعالمك�م بأنه تم�ت مفاتحة املص�ارف الحكومية لغرض 
اعالمن�ا عن اإلج�راءات املتخذة بخصوص الفق�رة )1( من قرار 
اللجن�ة العليا الصحة والسالم�ة الوطنية رقم )24( لسنة 2020 
بموج�ب كتاب دائ�رة مراقبة الصريفة املرق�م بالعدد 182/ 2 / 
9 وامل�ؤرخ يف 2020/ 7 / 7، وسنعلمك�م بتط�ورات املوض�وع 

الحقا«.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن الجه�از املرك�زي لالحص�اء 
ام�س  التخطي�ط،  ل�وزارة  التاب�ع 
السبت، ارتفاع نسب�ة األفراد الذين 
يستخدم�ون الالنرتن�ت مم�ن تبلغ 
أعمارهم 5 أعمارهم فأكثر، بنسبة 

.44.3%
وق�ال الجهاز، يف تقري�ر له اطلعت 
علي�ه »ال�زوراء«: إن »نتائج املسح 
ال�ذي أج�راه بّين�ت أن هن�اك نمواً 
متسارع�اً يف نسب�ة األف�راد الذي�ن 
يستخدمون االنرتنت ممن أعمارهم 
5 أعوام فأكثر خالل األشهر الثالثة 
األخرية، بلغ�ت )حيث ُسجل ارتفاع 
بنسبة( %44.3«. مشرياً إىل »ارتفاع 
نسبة االستخدام للذكور عن االناث 
ب� %53.1 للذكور، و%35 لالناث«.

وأض�اف أن »توزي�ع األف�راد الذين 
يستخدمون االنرتنت خالل األش�هر 
الثالث�ة األخ�رية مم�ن أعمارهم 5 
أعوام فأكثر عى مستوى املحافظة، 
تحت�ل  بغ�داد  محافظ�ة  أن  يب�ني 

املرتبة األوىل بنسب�ة %64.4، تليها 
محافظة البرصة بنسبة %64، ومن 
ثم محافظة النجف بنسبة 49.1%، 
وأن أقل نسبة كانت ملحافظة األنبار 

ب�� 27.6%«.
وتاب�ع أن »نتائ�ج املس�ح بينت أن 

لديه�ا  تتوف�ر  الت�ي  األرس  نسب�ة 
خط�وط الهات�ف املحم�ول بلغ�ت 
يف  األرس  إجم�ايل  م�ن   99.2%
محافظ�ات العراق ع�دا محافظات 
إقليم كردستان، حيث تبني أن نسبة 
األرس يف الح�ر بلغت %99.4، اما 

يف الريف فقد بلغت %98.7، ونسبة 
األرس الت�ي تتوف�ر لديه�ا خط�وط 
الهاتف السلك�ي األريض فقد بلغت 
%0، أم�ا نسب�ة خط�وط الهات�ف 
الثابت الالسلكي فق�د بلغت 0.7% 

من إجمايل األرس«.

املركزي لإلحصاء: ارتفاع عدد مستخدمي االنرتنت ممن أعمارهم 5 
أعوام فأكثر 

اقتصادي: السيطرة على املنافذ الشمالية تسهم 
بزيادة املنتوج الوطين

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، جميل انطوان، 
امس السبت، ان السيطرة عى املنافذ 
الحدوي�ة الشم�ايل يف اقليم كردستان 
تسه�م يف زي�ادة االعتماد ع�ى املنتج 
املح�يل العراق�ي وانعاش�ه، مبينا ان 
العرشات من املواد تدخل بعد استبدال 

جنسها باسعار غري منافسة.

وق�ال انط�وان، يف ترصي�ح صحفي: 
ان ” الع�راق اذا ما سيطر عى جميع 
املنافذ ووضع آلي�ة صحيحة إلدارتها 
يمكن�ه ان يحق�ق ما ب�ني 10 اىل 15 

مليار دوالر سنويا”.
واضاف ان “املنافذ الشمالية يف اقليم 
كردستان مهمة للغاية كونها ترتبط 
بأوروبا وتركيا، وبعضها غري رسمي 

باالصل، ويدخل البضائع بعد استبدال 
جنس البضائع”.

“السيط�رة  ان  أنط�وان  وأوض�ح 
ع�ى املنافذ تسه�م يف رف�ع االعتماد 
ع�ى املنت�ج الع�راق، السيم�ا امل�واد 
ممنوع�ة  كونه�ا  وغريه�ا  الغذئي�ة 
الدخ�ول، ال سيم�ا السم�ك والدجاج 

والخروات”. 

بغداد/ الزوراء:
عّدت عض�و مجلس النواب، 
النائب عالي�ة نصيف، امس 
تجدي�د عق�ود  ان  السب�ت، 
النق�ال  الهات�ف  رشك�ات 
م�ن قبل حكوم�ة الكاظمي 
ستضي�ع امللي�ارات مج�ددا 
العراقي�ني،  أم�وال  م�ن 
الرشك�ات  تل�ك  ان  مؤك�دة 
هي مل�ك ألح�زاب معروفة 
الدول�ة  يف  ولشخصي�ات 
العق�د  وتجدي�د  العراقي�ة، 
استمرار إلحدى اكرب ملفات 

الفساد .
وقال�ت نصي�ف، يف ترصيح 

صحف�ي: ان ” قرار حكومة 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 
عق�ود  بتجدي�د  الكاظم�ي 
النق�ال  الهات�ف  رشك�ات 

لنه�ب  واستم�رار  خاط�ئ 
أموال الشعب العراقي”.

وأضاف�ت ان ”تلك الرشكات 
هي مل�ك ألح�زاب معروفة 

الدول�ة  يف  ولشخصي�ات 
العق�د  وتجدي�د  العراقي�ة 
اك�رب  إلح�دى  استم�رار 
ملفات الفس�اد”. مؤكدة ان 
”رشكات الهاتف النقال منها 
للحزبني  تع�ودان  رشكت�ان 
الكرديني الرئيسني، واألخرى 
لشخصيات متنفذه يف الدولة 
” . واتهم�ت نصيف حكومة 
ب�”التواط�ؤ مع  الكاظم�ي 
تل�ك األح�زاب والشخصيات 
بتجدي�د العق�ود، وه�م من 
بش�أن  كب�ريا  دورا  لعب�وا 
تجديد تل�ك العق�ود السيئة 

الصيت”. 

بغداد/ الزوراء:
لجن�ة  رئي�س  نائ�ب  ناش�د 
النيابي�ة،  واملي�اه  الزراعي�ة 
منصور البعيجي، رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي بااليعاز اىل 
وزارة املالية لرصف مستحقات 
الفالح�ني الخاص�ة بتسويقهم 
محصويل الحنطة والشعري للعام 

الحايل وعدم تاخريها .
واش�ار البعيجي يف بي�ان تلقت 

»ال�زوراء« نسخ�ة من�ه: اىل ان 
»الف�الح العراق�ي يعان�ي كثريا 
طيل�ة املوسم الزراع�ي وينتظر 
الحص�اد ويس�وق املحصول اىل 
الدول�ة، االمر ال�ذي يتطلب من 
الحكومة دع�م الفالح وتسليمة 
االم�وال، وع�دم تعطيله�ا لعدة 
اش�هر والف�الح يعان�ي بسبب 

تاخر تسلمه االموال«.
»قط�اع  ان  البعيج�ي  وق�ال 

الزراع�ة م�ن اه�م القطاع�ات 
بع�د النفط لذلك ع�ى الحكومة 
العراقية ان توفر كل ما يحتاجة 
الفالح وتدعمة للنهوض بالواقع 
الزراع�ي للبل�د، خصوص�ا بعد 
الطف�رة النوعي�ة الت�ي حصلت 
االكتف�اء  وتحقي�ق  بالزراع�ة 

الذاتي بالبلد«.
واض�اف ان »تحقي�ق االكتف�اء 
الحنط�ة  بمحص�ويل  الذات�ي 

السل�ة  اىل  اضاف�ة  والشع�ري، 
الغذائية من خ�روات ولحوم 
الدواجن، هو امر مهم، ويتطلب 
الدع�م الكام�ل لقط�اع الزراعة 
وتقدي�م كل م�ا يحتاجه املزارع 
العراق�ي من اجل دع�م اقتصاد 
البل�د، وانه�اء مل�ف االست�رياد 
واالعتماد عى الف�الح العراقي، 
وابعاد البل�د من املستهلك اىل ان 

يكون البلد املنتج«.

مطالبات برملانية بدفع 
مستحقات الفالحني 
وتقديم الدعم هلم

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
اخ�رتق الذه�ب، الجمع�ة، حاجز 
)األونص�ة(  لألوقي�ة  دوالر   1900
للم�رة األوىل من�ذ 2011، إذ فاق�م 
خ�الف أمريك�ي صن�ني املخ�اوف 
العامل�ي  حي�ال ت�رر االقتص�اد 
املرتن�ح بالفع�ل بسب�ب جائح�ة 

فريوس كورونا.
وصعد الذهب يف املعامالت الفورية 
دوالرا   1899.68 إىل  باملئ�ة   0.7
 1800 الساع�ة  بحل�ول  لألوقي�ة 
بتوقيت جرينت�ش، وذلك بعد بلوغ 
1905.99 دوالرا، وهو أعى مستوى 

من�ذ سبتم�رب/ أيل�ول 2011.
واألسع�ار متجهة لزي�ادة خمسة 
باملئ�ة عى أس�اس أسبوعي، وهو 
أفضل أداء لها منذ األسبوع املنتهي 

يف 27 مارس/ آذار.
الذه�ب  عق�ود  تسوي�ة  وج�رت 
األمريكية اآلجلة بزيادة 0.4 باملئة 

عند 1897.5.
وقال، ت�اي وونغ، مدي�ر تعامالت 
األساسي�ة  املع�ادن  مشتق�ات 
والنفيسة لدى بي.إم.أو: ”املخاوف 
م�ن مزيد من التباط�ؤ االقتصادي 

الصيني  األمريكي  الخ�الف  بسبب 
امل�ر اآلخ�ذ يف التنام�ي، يع�د سببا 
لرتجيح استم�رار الدعم الحكومي 

والنقدي عامليا لفرتة أطول“.
ويف تصعي�د جدي�د، أم�رت الصني 
بإغالق قنصليتها  املتحدة  الواليات 
يف مدين�ة تشنغدو، وذل�ك ردا عى 
مطالب�ة الوالي�ات املتح�دة للصني 

بإغالق قنصليتها يف هيوستون.
النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنسب�ة 

األخ�رى، انخفض�ت الفض�ة 0.2 
لألوقي�ة،  دوالرا   22.67 إىل  باملئ�ة 
لكنه�ا ارتفع�ت قراب�ة 17 باملئ�ة 
من�ذ بداي�ة األسبوع، وه�و أفضل 
أداء أسبوع�ي منذ 1987، مدعومة 

بآمال يف انتعاش صناعي.
إىل  باملئ�ة   1.3 البالت�ني  وصع�د 
ورب�ح  لألوقي�ة،  دوالرا   916.97
البالديوم 4.3 باملئ�ة إىل 2216.31 

دوالرا.

بغداد/ الزوراء:
لوح ائتالف رشكتني متعاقدتني لتنفيذ 
مرشوع إكساء وتطوير شوارع قضاء 
السب�ت،  ام�س  املثن�ى،  يف  الرميث�ة 
بتعليق العمل باملرشوع إثر تعرضهما 
لالبتزاز وعدم تعاون السلطات املحلية 
يف املحافظ�ة وغل�ق مبناها م�ن قبل 
محتج�ني. وذكرت الرشكت�ان يف بيان 
نسخ�ة  »ال�زوراء«  تلق�ت  مش�رتك، 
منه: إن تنفيذ امل�رشوع سيعلق نظرا 
للظروف القاه�رة التي يمر بها العمل 
خالل هذه الفرتة. مشرياً إىل: أن الكوادر 
العامل�ة يف الرشكتني تعرضت للتهديد 
أكث�ر من م�رة، فيم�ا تعرضت بعض 

األعمال للتخريب بحسب البيان.

وأض�اف البي�ان: أن الرشكتني طلبتنا 
لقاء املحاف�ظ ومعاونيه أكثر من مرة 
للتباح�ث حول امل�رشوع، لكن ذلك لم 

يحصل.
وتاب�ع: أن الرشكت�ني تعرضتا للطعن 
يف املواد األولية املستخدمة يف املرشوع 
ع�ى الرغم م�ن خضوعه�ا للفحوص 
املقي�م  املهن�دس  وتأيي�د  اإلنشائي�ة 

للمرشوع.
ولفت البيان إىل وضع عدد من الرشوط 
التي يجب أن تنفذ الستكمال العمل يف 
املرشوع، ومنها من�ع أية جهة ليست 
له�ا صفة تعاقدية من التدخل يف عمل 
املحلي�ة  الدوائ�ر  وإل�زام  الرشكت�ني، 
بالتعاون معها، وتأمني مقر الرشكة.

املعدن األصفر يرتفع يف ظل اخلالف األمريكي الصيين

االبتزاز يهدد تنفيذ مشروع 
تأهيل شوارع الرميثة يف املثنى

نائبة: جتديد عقود شركات النقال سيضيع املليارات 
من أموال العراقيني



بغداد/ محمد حمدي

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  زار 

درجال امس السبت ، محافظة النجف 

االرشف والتقى املحافظ لؤي اليارسي 

وبحث  املحافظة  مسؤويل  من  وعدد 

بمختلف  الشباب  دعم  الية  معهم 

فضال  الوزارة  تنفذها  التي  االنشطة 

عن متابعة املنشئات الرياضية ومنها 

ملعب النجف الدويل . 

زيارته  يف  درجال  الوزير  ورافق 

النجف االرشف وكيل الوزارة لشؤون 

كاظم  عباس  املهندس  الشباب 

ومديرو الدوائر االدارية واملالية شاكر 

الذاتي  والتمويل  واالستثمار  محمد، 

األقاليم  وشؤون  الدين،  شمس  عيل 

واملحافظات طالب جابر مسلم.

صحفي  مؤتمر  عقد  تم  ذلك  وعقب 

ديوان  يف  الطرفني  بني  مشرتك 

أسباب  توضيح  فيه  تم  املحافظة، 

الزيارة واالجابة عن تساؤالت وسائل 

االعالم املختلفة، والقنوات الفضائية 

االستثمار  واقع  عن  تمحورت  التي 

والشبابية،  الرياضية  املنشئات  يف 

الشباب  لخدمة  االصلح  عن   فضالً 

لـ  واالستماع  مواهبهم  وتطوير 

وتم  الشأن،  هذا  يف  الطروحات  أهم 

شباب  ارشاك  الية  اىل  التطرق  ايضا 

التابعة  واالقضية  االرشف  النجف 

لها بالربامج التطويرية التي تنفذها 

عرب  للوزارة  التابعة  الدوائر  مختلف 

وأشار  املغلقة.   االلكرتونية  الدائرة 

الصحفي  املؤتمر  خالل  أيضاً  الوزير 

املشرتك اىل عرشات املشاريع املتلكئة 

أو املهملة ورضورة محاسبة املقرص 

عن هذا الهدر يف الجهد واملال العام .

ثم إصطحب محافظ النجف األرشف 

لؤي اليارسي، الوزير درجال يف جولة 

واقع  عىل  له  املرافق  والوفد  اطلع 

ملعب  أبرزها  الرياضية،  املنشآت 

إعماره،  آلية  ومتابعة  الدويل  النجف 

املنتديات  من  وعدد  األوملبي  واملسبح 

الشبابية.

ويف سياق متصل تفقد وزير الشباب 

ملعب  درجال   عدنان  والرياضة 

اسباب  اهم  وبحث  الريايض  الزوراء 

املدة  خالل  العمل  توقف  ومعرقالت 

املاضية ومنها جائحة كورونا وعدم 

وصول بعض املعدات الرضورية التي 

الزمن  طيلة  العمل  توقف  اىل  ادت 

املنرصم. 

جميع  ان  درجال  الوزير  وبني 

عىل  عليها  التغلب  يمكن  الظروف 

ارتفاع  واالهم  صعوبتها،  من  الرغم 

اىل  امللعب  وصول  بعد  العمل  وترية 

مراحل متقدمة جداً يجب أال تهمل ، 

مشريا انه سيتخذ التدابري الالزمة مع 

العمل  لتسهيل  الحكومية  الجهات 

وانسيابيته متوقعا ان تعاود املالكات 

مطلع  عملها  والفنية  الهندسية 

االسبوع الحايل.

بغداد/ متابعة الزوراء

توج فريق بريسبلويس، بلقب الدوري اإليراني 

املمتاز لكرة القدم للمرة الرابعة عىل التوايل.

ونجح بريسبوليس بحسم لقب البطولة بعدما 

سليمان  مسجد  نفط  مضيفه  عىل  تغلب 

السادس  األسبوع  لقاءات  بنتيجة 2-1 ضمن 

والعرشين من البطولة.

يف  بور  عيل  من  كل  بريسبوليس  هديف  وسجل 

الدقيقة 39 ومهدي ابدي يف الدقيقة 58، فيما 

الالعب  طريق  عن  مسجد  نفط  هدف  جاء 

حسني ابراهيمي يف الدقيقة 71.

وشارك نجم املنتخب الوطني لكرة القدم بشار 

رسن اساسياً يف املباراة وقدم اداًء كبرياً كعادته، 

ليتوج مع فريقه للمرة الثالثة عىل التوايل.

العراقي،  املنتخب  العب  رسن،  بشار  ولوح 

بمغادرة فريقه بريسوليس اإليراني بعد نهاية 

عقده مع الفريق مع انتهاء املوسم الجاري.

وقال مصدر مقرب من الالعب إن بشار رسن 

إنهاء تجربته باملالعب اإليرانية، بعد  يرغب يف 

أن حقق الكثري من األلقاب ومن ضمنها دوري 

أبطال آسيا.

احرتافية  لتجربة  يسعى  أنه  إىل  وأشار 

رغبة  رغم  اإليراني  الدوري  عن  بعيدا  جديدة، 

بريسبوليس بتجديد العقد.

من  عروض  لديه  بشار  أن  املصدر،  وأوضح 

تجربة  خوض  يف  ويرغب  أوروبية  دوريات 

تقربه من الدوريات األوروبية الكبرية، السيما 

وأنه يملك مواصفات مهارية وبات يملك خربة 

كبرية.

يشار إىل أن بشار رسن يعد من أبرز املحرتفني 

الثالثة  املواسم  خالل  اإليراني  الدوري  يف 

األخرية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أصدر نادي أمانة بغداد الريايض، توضيحاً 
زيد  الالعب  مع  التعاقد  مالبسات  حول 

تحسني من نادي النجف.
»الهيأة  ان  بغداد  يف  امانة  نادي  وذكر 
االدارية ل نادي أمانة بغداد الريايض، توضح 
الالعب،  مع  التعاقد  إزاء  السليم  موقفها 
زيد تحسني، والذي تؤكد فيه عدم ارتباطه 
بعقد مع نادي النجف، وفقاً لكالم الالعب 
نفسه الذي نفى نفيا قاطعا ان يكون قد 
توقيعه  ان  مؤكدا  النجف،  إدارة  مع  وقع 
ل نادي أمانة بغداد كان رسميا، عىل عكس 
ما جاء يف البيان الذي نرش من قبل املكتب 
اإلعالمي للنادي، والذي ذكر فيه أن الالعب 

يرتبط معه بعقد يمتد لثالث سنوات«.
وعرب رئيس النادي، فالح مندب املسعودي، 
عن »استغرابه من ردة فعل األخوة يف نادي 
إىل  الالعب  انضمام  حول  الريايض  النجف 
املركز  بثه  ملا  وفقاً  بغداد،  امانة  فريق 
مخالفة  وجود  عن  النادي  يف  اإلعالمي 
قانونية واضحة ورصيحة بتوقيع الالعب 

مع نادينا«.

بغداد  امانة  نادي  إدارة  رئيس  وأكد 
القانوني  موقفها  »سالمة  عىل  الريايض، 
وفقاً  النظامي  حقها  باستعادة  وثقتها 
لألنظمة املعمول بها والتي توليها الجهات 
القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  يف  املعنية 
حرصاً واهتماماً بالغني عىل حفظ حقوق 
النادي فيما حدث  الجميع، ومنها حقوق 
بيان  يف  ما جاء  تجاوز واضح حسب  من 

نادي  ادارة  ان  يؤكد  الذي  النجف  نادي 
وقعت  التي  باالتفاقية  ملتزمة  غري  بغداد 
مخالف  وهذا  املمتاز،  الدوري  اندية  بني 

للحقيقة«.
واضاف: »طاملا كانت الهيأة االدارية ل نادي 
أمانة بغداد سباقة يف وضع كل امكانياتها 
االخرى،  األندية  ترصف  تحت  ومالعبها 
العزيزة«،  محافظاتنا  اندية  خصوصا 

املركز  عىل  النادي  »حصول  ان  إىل  مشريا 
االول يف التقييم، الذي أعلنته وزارة الشباب 
دليال  يعطينا  العام،  هذا  بداية  والرياضة 
يف  املتبعة  اإلجراءات  قانونية  عىل  دامغا 

النادي«.
»االخوة  املسعودي  طالب  الختام،  ويف 
بإظهار  النجف  نادي  إدارة  يف  االعزاء 
ليتسنى  الالعب،  وبني  بينهم  املربم  العقد 
الطرق  سلك  ادعائهم  صحة  حالة  يف  لنا 
القانونية مع الالعب، للحصول عىل حقنا 

املعنوي«.
الريايض،  النجف  نادي  ابدى  جهته  ومن 
بغداد،  امانة  نادي  إدارة  من  استغرابه 
تحسني  زيد  املدافع  مع  تعاقدت  بعدما 
رغم ارتباطه مع غزالن البادية بعقد يمتد 

حتى 2023.
بغداد  امانة  نادي  ادارة  »اىل  النادي  وذكر 
الذي  الوقت  يف   .. طيبة  تحية  الريايض، 
تلتزم ادارة نادي النجف االرشف الريايض 
يخص  فيما  بها  املعمول  الضوابط  بكل 
اىل  اضافة  الالعبني  وتعاقدات  انتقاالت 
فوجئنا  األندية،  بني  الرشفية  املواثيق 

بترصفات غريبة بعيدة كل البعد عن العمل 
باستغراب  ونتساءل  الصحيح  االداري 
شديد عن كيفية استقطاب العب مرتبط 
الوطني  املنتخب  بعقد ومعرف كونه مثل 
او  ناديه  اىل  الرجوع  دون  الشباب  لفئة 

حتى االستفسار عن مدة عقده«.
نادينا  العب  تحسني،  »زيد  ان  وأضاف 
بموجب العقد املربم بينه وبني ادارة النادي 
عام  وينتهي  مواسم  لثالثة  يمتد  والذي 
املسؤولني  تقدم عىل  ما  وبناء عىل   2023
بنادي امانة بغداد، اعادة النظر بترصفها 
غري القانوني وبعكسه ستتخذ ادارة نادي 
النجف كافة االجراءات القانونية واالدارية 
حقوق  يضمن  وبما  الخصوص  بهذا 

النادي«.
منايف  العمل  هذا  ان  »نذكر  النادي  وتابع 
التفاقية اندية الدوري املمتاز والتي تقيض 
مثل  لحل  املعني  النادي  ادارة  اىل  بالعودة 
بإدارة  األخوة  من  آملني  األمور،  هذه 
للحفاظ  يلزم  ما  اتخاذ  بغداد  امانة  نادي 
عىل العالقة ومبدأ التعاون بني اندية بلدنا 

العزيز والله من وراء القصد«.

بغداد/ محمد خليل
اكد رئيس لجنة الشباب والرياضة 
النيابية، عباس عليوي، أن قانون 
األندية الرياضية لم يهمل او يرتك 
وانما تم تأجيل اقراره يف الربملان 

بسبب جائحة كورونا.
وقال عليوي إن »قانون االندية لم 
يرتك ويهمل لكن تعطيل جلسات 
جائحة  بسبب  النواب  مجلس 
خلية  قرارات  حسب  كورونا 
هي  جلسات  اجراء  بعدم  االزمة 

التي اخرتنا عن اقراره«.
قانون  اي  يوجد  »ال  وأضاف 
القانون  غري  الرياضية  لألندية 
املوجود يف لجنة الشباب والرياضة 
وقدمنا مذكرة رسمية اىل الدائرة 
قراءة  القانون  لقراءة  الربملانية 
عىل  عازمون  ونحن  ثانية 

إقراره«.
التي  وأضاف »كل اآلراء واالفكار 
بالشأن  املهتمني  قبل  من  تطرح 

كبري  عدد  وصلنا  والتي  الريايض 
وسنقدم  نجمعها  وبدورنا  منها 
الثانية  القراءة  اثناء  تقريرنا 

للقانون«.
نضع  »لم  بالقول،  عليوي  وبني 
مهما  شخصية  اي  عىل  فيتو 
ان ترسل رؤيتها يف قانون  كانت 
أذان  وكلنا  االتحادات  او  االندية 

صاغية للجميع«.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعرب املدرب املساعد للقوة الجوية، الدويل السابق جاسم غالم، عن 

سعادته، لالنخراط يف الجهاز الفني للفريق.
وقال غالم أشكر املدرب القدير أيوب أوديشو، لثقته بي للعمل ضمن 

جهازه الفني خالل املوسم املقبل«.
لكسب  العراق،  يف  املدربني  أفضل  أحد  مع  بالعمل  »سعيد  وأضاف 

خربة إضافية يف العمل الفني«.
وتابع »أرغب يف العمل الفني منذ فرتة، أجد نفيس يف التدريب، لكن 
كلفت بمهمة إدارية، وبعد االنتهاء منها، سأركز عىل الجانب الفني. 

ال أرغب يف خوض تجارب إدارية مستقباًل«.
الدوري،  لقب  كبري وعازم عىل خطف  فريق  الجوية  »القوة  وأشار 

بعد أن فوت كورونا علينا فرصة التتويج بلقب املوسم املايض«. 
مع  التعاقد  وتم  املساعد،  طاقمه  غري  أوديشو،  أيوب  أن  إىل  يشار 
هاشم  الحراس،  مدرب  إىل  باإلضافة  غالم،  وجاسم  هادي  حمزة 

خميس.

وزير الشباب والرياضة يطلع على سري العمل يف ملعيب النجف والزوراء 
اكد على حماسبة من يهدر املال العام

بشار رسن يتوج بلقب الدوري اإليراني للمرة الثالثة تواليًا عباس عليوي: جائحة كورونا  اجلت 
اقرار قانون األندية يف الربملان

جاسم غالم: سعيد بالعمل مع افضل 
املدربني يف العراق 

ازمة بني ناديي امانة بغداد والنجف بسبب الالعب زيد حتسني

االحتادات الرياضية: ترشيح رياض 
لألوملبية حماولة خائبة

بغداد/ متابعة الزوراء
نفت االتحادات الرياضية ترشيح الوزير السابق أحمد رياض للمنافسة عىل رئاسة اللجنة األوملبية ووصفت 

الرتويج له بـ »محاولة خائبة للتأثري الهيئة العامة«.
وقـال مصـدر من االتحـادات الرياضية ان محاولة التأثري عـىل الهيئة العامة من خـالل الرتويج يف املواقع 
اإللكرتونية ومواقع التواصل برتشـيح الوزير السـابق هو محاولة إلعادة رياض من نافذة األوملبية بعد أن 

خرج من الوزارة من الباب الواسع«.
وأكد ان االتحادات شـكلت كتلة من الهيئة العامة رفعت شـعار إعادة ترتيب البيت األوملبي بعد أن تعطلت 
الرياضـة جـراء الخالف بني املكتب التنفيذي السـابق والقضـاء العراقي بعد حل األوملبيـة، ومن ثم دفعت 

االتحادات ثمنا كبريا يف الفرتة املاضية«.

أصفر وأمحر
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بغداد/ فالح النارص
والبحث  العايل  التعليم  وزير  برعاية 
عبد  كاظم  نبيل  الدكتور  االستاذ  العلمي 
الصاحب ووزير الشباب والرياضة عدنان 
العلمية  العراقية  الجمعية  تعقد  درجال، 
الرياضية فرع االختبار والقياس املؤتمر 
املجال  يف  )اإلنتقاء  الثاني  العلمي  الدويل 
الريايض( تحت شعار “اإلنتقاء الريايض 
للموهوبني بني الخربة امليدانية واملحددات 
أيلول   10 ـ   8 من  للمدة  وذلك  العلمية”، 

..“zoom“ املقبل، عرب برنامج
الدكتور  األستاذ  املؤتمر  عام  أمني  وقال 
عيل سموم الفرطويس ان املؤتمر سيقام 
االساسية  الرتبية  كلية  مع  بالتعاون 
الرتبية  ودائرة  املستنرصية  الجامعة  يف 
الشباب  وزارة  يف  والرياضة  البدنية 
لجان  ان  الفرطويس  واوضح  والرياضة، 
وان  املؤتمر،  إلنجاح  تشكيلها  تم  عدة 
 30 يوم  امللخصات  الرسال  موعد  اخر 
عىل  الرد  سيكون  حني  يف  الجاري،  تموز 
 25 يوم  االبحاث  وموضوع  فكرة  قبول 
الرسال  موعد  اخر  وسيكون  املقبل،  آب 
أيلول   5 يوم  للمشاركني  املؤتمر  برنامج 

من  واسعة  مشاركة  وسيشهد  املقبل، 
املتخصصني العراقيني والعرب.

وتتواصل التحضريات القامة املؤتمر بعقد 
وتقديم  اإللكرتونية  النافذة  عرب  ندوات 
االمثل  التهيؤ  منها  الهدف  محارضات 
مهمة  خطوة  يعد  الذي  الدويل  للمؤتمر 
لرصانة العلم وتعزيزه بما يضمن كسب 
والباحثني  للمتخصصني  العلمية  الفائدة 

من العراق والوطن العربي.
الرياضية  العراقية  الجمعية  وسبق 
العلمية / فرع االختبار والقياس أقامت 
األول  الدويل  والتقويم  القياس  ملتقى 
للمدة 20 ـ 21 آيار 2020 ، تحت شعار 
األساس  الدعامة  والتقويم  “القياس 
املجال  يف  العلمي  والتقدم  للتطور 
الرتبية  طلبة  مع  بالتعاون  الريايض”، 
الجامعة  يف  الرياضة  وعلوم  البدنية 
بث  عرب  امللتقى  واقيم  املستنرصية، 
نحو  مشاركة  وشهد   ”Zoom“ مبارش 
4397 من اساتذة متخصصني من العراق 
املستجدات  اخر  لعرض  العربي  والوطن 
عرب القاء املحارضات واقامة ورش عمل 

وندوات.

بغداد/ متابعة الزوراء
)فيفا(،  الدويل  االتحاد  من  دعوة  تلقى  أنه  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  أكد 

للمشاركة يف كأس العرب 2021 يف قطر.
لخطاب  صورة  »فيسبوك«،  موقع  عىل  صفحته  عرب  العراقي،  االتحاد  ونرش 
الدعوة املرسل من جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، للمشاركة يف البطولة التي 
العالم  كأس  الستضافة  قطر  استعدادات  ضمن  عربيا،  منتخبا   22 ستضم 

.2022
ويشارك يف البطولة، التي تقام يف الفرتة بني ترشين الثاني وكانون األول العام 

املقبل، العبون محليون وتلعب املنافسات خارج جدول املباريات الدولية.
وأوضح فيفا يف الخطاب، أنه سيكشف عن تفاصيل البطولة ونظامها خالل 

وقت قريب.

انعقاد املؤمتر الدولي يف اجملال 
الرياضي خالل ايلول املقبل

فيفا يدعو منتخبنا الوطين للمشاركة 
يف بطولة كأس العرب



لّق االتح�اد ال�دويل لالعبي كرة الق�دم املحرتفني 
)فيف�رو( عضوية رابط�ة العبي ك�رة القدم يف 
كوت ديفوار لرفضها دعم ترش�يح الالعب الدويل 
الس�ابق ديدييه دروغبا لرئاس�ة االتحاد الوطني 
بحس�ب تقاري�ر صحافية.وأعل�ن “فيف�رو” يف 
رس�الة مؤرخة إىل رئيس الرابطة س�ريل دومو، 
جاء فيها: “نحن فيلي�ب بيات رئيس “فيفرو”، 
ويوناس باير-هوفمان، األمني العام، نعلن تعليق 
عضوية رابطة العبي ك�رة القدم يف كوت ديفوار 
بأثر ف�وري”، وأش�ارت الرس�الة  إىل أن “تدخله 
)دومو( االس�تثنائي” محفز ب�”إلحاح ش�ديد”.
ويأت�ي تعلي�ق عضوي�ة الرابط�ة اإليفوارية بعد 
إصداره�ا ق�راراً يف 13 تموز/يولي�و بع�دم دعم 
دروغبا للرتش�ح لرئاس�ة االتح�اد يف االنتخابات 
أيلول/س�بتمر.ومنحت  الخام�س  يف  املق�ررة 
الرابطة دعمها لنائب الرئيس الحايل التحاد اللعبة 
إدري�س ديالو ما قد ي�ؤدي إىل اس�تبعاد املهاجم 
الس�ابق لتش�يليس اإلنكليزي ومرسيليا الفرنيس 
من السباق الرئايس ألنه لم يحصل حتى اآلن عىل 
أي دعم.من بني املجموعات الخمس التي يمكنها 
دعم املرش�حني، قامت أرب�ع مجموعات باختيار 
مرشحها بالفعل، وحدها رابطة األطباء لم تعلن 
بعد عن مرش�حها.واعتر “فيفرو” يف رس�الته 
الالذعة أّن “القرار املجحف” الذي اتخذته الرابطة 

اإليفوارية م�ن املرجح أن “يؤثر س�لبياً، يف كوت 
ديف�وار وخارجها، عىل الدف�اع عن حقوق العبي 
ك�رة القدم، وه�و اله�دف ذو األولوية بالنس�بة 
الرس�الة:  وأعضائها”.وأضاف�ت  ل�”فيف�رو” 
“الرابط�ات والنقاب�ات األعض�اء يف فيفرو هي 
يف خدم�ة العبي كرة القدم وتقدي�م مطالبهم أو 
ش�كاويهم، ومع ذلك، فإّن قراركم يظهر تجاهالً 

صارخ�اً لهذا االلت�زام وعدم مراع�اة األعضاء”.
وأش�ار “فيفرو” إىل أن رابط�ة العبي كرة القدم 
يف ك�وت ديفوار “ارتكبت العدي�د من االنتهاكات 
القانوني�ة الخطرة يف الس�نوات األخرة”.وتابع 
“تعلي�ق العضوي�ة يعن�ي أن الرابط�ة تفقد عىل 
الف�ور كل حقوقها كعض�و يف فيفرو بما يف ذلك 

حقوق الدخل”.

ب�ات األملان�ي أندري�ه 
تر ش�تيجن، حارس 
أعتاب  برشلونة، عىل 
م�ع  عق�ده  تجدي�د 

النادي الكتالوني.
لصحيف�ة  ووفًق�ا 
ديبورتيف�و”  “مون�دو 

اإلسبانية، فإن تجديد 

عقد ش�تيجن من أولويات برشلونة حالًيا؛ 
بس�بب الدور الكب�ر الذي يلعب�ه الحارس 

األملاني مع البارسا.
وأش�ارت إىل أن التجديد سيتم إعالنه قريًبا، 

وربما يكون ذلك مع مطلع املوسم الجديد.
وأوضحت أن ش�تيجن تفه�م صعوبة قبول 
الن�ادي لطلبات�ه املادية؛ بس�بب انخفاض 

الدخل عقب أزمة فروس كورونا.

وقال�ت الصحيفة، إن برش�لونة فكر يف حل 
يقبله شتيجن، بأن يحصل الحارس األملاني 
عىل الراتب الذي يريده لكن بشكل تصاعدي، 
بحي�ث يتفادى النادي دف�ع أموال كثرة، يف 

ظل التأثر بأزمة كورونا.
وذكرت أن هناك أندية ال تزال تراقب موقف 
ش�تيجن من التجدي�د مع برش�لونة، وهي 

تشيليس وباريس سان جرمان.

دافع يورغن كلوب م�درب ليفربول عن فريقه ردا عىل ترصيحات لفرانك 
المب�ارد مدرب تش�يليس اتهم فيها بط�ل الدوري اإلنكلي�زي املمتاز لكرة 
القدم بالتكر والغرور عقب مش�ادة بينهما خ�الل انتصار ليفربول 5-3 
يف ملع�ب أنفيلد.ويف مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاس�ل يونايتد اليوم 
األحد يف آخر مباراة له يف املوسم قال كلوب إن أمام المبارد الكثر ليتعلمه 
للس�يطرة ع�ىل أعصابه.وق�ال للصحفي�ني: “ال نع�رف التك�ر والغرور. 
سيطرت مشاعر املنافسة عىل فرانك وأقدر وأحرتم هذا األمر. قل ما يحلو 
ل�ك يف هذا املوق�ف.كان مجرد تنفيس عن املش�اعر، جاء م�ن أجل الفوز 
والتأهل لدوري األبطال وأحرتم هذا كثرا. لكن ما يجب عليه أن يتعلمه أن 
التحدث عن هذه األمور بعد املباراة ليس جيدا. إنه مدرب شاب لكن يجب 
أن يتعل�م من هذه املواق�ف”. وأضاف: “يتعني ع�ىل أي ريايض أن يطوي 
الصفح�ة بع�د صفارة نهاية املب�اراة. لم يفعل ذلك وهو أم�ر لم يعجبني 
برصاحة. السبب الوحيد يف تعليقي عىل هذا املوقف أنه تحدث عن الواقعة 

بعد املباراة”.

الت�ي  الي�وم الجمع�ة أس�فه للغ�ة  وأب�دى المب�ارد 
اس�تخدمها لكنه ب�رر انفعاله بس�بب ترصفات بدالء 
ليفرب�ول وجه�ازه الفن�ي.وكال كلوب املدي�ح لقائد 
الفريق جوردان هندرس�ون بعد اختياره أفضل العب 
يف إنكل�رتا يف الع�ام بناء عىل تصوي�ت أعضاء رابطة 
كت�اب الرياضة.وق�ال إن هندرس�ون ن�ال الجائزة 

ع�ن “جدارة واس�تحقاق”.وتابع: “أنا فخور جدا 
بهندرس�ون فهو يتمتع بش�خصية استثنائية. 

س�اعدني من�ذ الي�وم األول وأح�اول أيض�ا 
مس�اعدته. إنه انجاز خاص. مرونته 

ه�ي الت�ي جعلت�ه يف املكان�ة 
اآلن.  يس�تحقها  الت�ي 

ال�ذي أوجه�ه  الس�ؤال 
ألي العب كرة قدم ما 

ال�ذي يجعل�ك العبا 
املوهب�ة  كب�را؟ 

طريق�ة  أم�ام 
أعتقد  ترصفك؟ 
هندرس�ون  أن 
بينهما  يم�زج 
الع�ب  فه�و 
استئنائي قادر 
عىل املنافس�ة 
أع�ىل  ع�ىل 

املستويات”.

أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، أن املوس�م -2020
2021 سيبدأ يف 12 أيلول/سبتمر وينتهي يف 23 أيار/مايو املقبلني.

وس�تحظى معظم األندية باس�رتاحة ملدة س�بعة أس�ابيع ب�ني نهاية 
املوس�م الحايل الذي يختتم يف عطلة هذا األسبوع وبدء املوس�م الجديد.

وق�د ال تتع�دى إج�ازة مانشس�رت س�يتي 
يونايت�د  ومانشس�رت  وتش�يليس 
وولفرهامبت�ون ثالثة أس�ابيع فقط إذا 
واصل�وا تقدمه�م يف دوري أبطال أوروبا 
أو الدوري األوروبي )يوروبا ليغ( يف آب/

أغسطس.
وتق�ام املباراة النهائية لدوري األبطال يف 
لش�بونة يوم 23 آب/أغس�طس ونهائي 
الدوري األوروبي قبله�ا بيومني يف كولن 
األملانية.وأوضح�ت الرابط�ة يف بيان لها: 

“وافق الرشكاء يف رابطة الدوري اإلنكليزي 
املمتاز اليوم عىل بدء موسم الدوري املمتاز 2021-2020 يف 12 أيلول/
س�بتمر 2020، عىل أن تقام املرحلة األخرة يف 23 أيار/مايو 2021”.
وأك�دت الرابط�ة أّن بطوالت الدرجات األدن�ى )األوىل والثانية والثالثة( 

ستبدأ أيضاً يف األسبوع نفسه.
وتعن�ي االنطالقة يف أيلول/س�بتمر أن املوس�م الجديد س�يبدأ بحكم 
املؤك�د خلف األب�واب املوصدة، حيث من املقرر أن يعود املش�جعون إىل 
املالع�ب يف إنكلرتا اعتباراً من األول من ترشين األول/أكتوبر املقبل عىل 

أساس احرتام التباعد االجتماعي.

قال رودجرز مدرب ليس�رت سيتي إّن مانشسرت 
يونايت�د يواجه ضغوطاً أكر من فريقه للتأهل 
ل�دوري أبط�ال أوروب�ا لك�رة القدم.ويعتم�د 
مانشسرت يونايتد عىل املكافآت املالية السخية 
الت�ي يحص�ل عليه�ا مقاب�ل الظه�ور يف أرفع 
ليس�رت  أوروبا.ويتأخ�ر  يف  لألندي�ة  مس�ابقة 
س�يتي صاحب املركز الخام�س بنقطة واحدة 
عن يونايتد وس�يضمن إنهاء املوس�م يف املربع 

الذهبي حال فوزه عىل مانشس�رت يف ملعب 
كين�غ باور الي�وم األحد يف آخر مب�اراة هذا 
املوس�م بالدوري اإلنكلي�زي املمتاز.وتدخل 
نتيجة مباراة تش�يليس أمام ولفرهامبتون 
وان�درارز يف حس�ابات مص�ر يونايت�د أو 
ليس�رت يف دوري أبطال أوروب�ا.وإذا خرس 
تشيليس ويونايتد س�يتأهل األخر بفارق 
األه�داف منطقياً، بينما س�ينهي ليس�رت 
املوسم يف املركز الرابع بفارق األهداف )يف 
حال تعادله وخس�ارة تشيليس( وسيعود 
لدوري األبطال ألول مرة يف ثالث س�نوات.
“يوج�د  الصحفي�ني:  رودج�رز  وأبل�غ 
اختالف، نتوق للتأهل لدوري األبطال لكن 
فريقاً بحجم مانشس�رت يونايتد يجب أن 
يش�ارك يف البطولة، عندما يكون انفاق 
الن�ادي به�ذا الحجم، فإن�ه يحتاج إىل 
التأهل”.وتابع: “نرغب يف التأهل لكن 
إذا لم يحدث فإننا سنشعر بأّن املوسم 

كان جيداً أيضاً”.

7الرياضي
باريس سان جريمان يتّوج بلقب 

كأس فرنسا وخيسر مبابي 

اعالم الكرتوني دموع البكار تكتب تارخياً جديداً يف لبنان

تعليق عضوية رابطة العيب كرة القدم يف كوت ديفوار بسبب دروغبا

تّوج باريس سان جرمان بلقب كأس فرنسا الذي فقده املوسم 
الفائ�ت، بعدم�ا انترص عىل س�انت إيتي�ان يف مباراة اتس�مت 

بالخشونة.
وعّزز باريس سان جرمان سجله التاريخي يف عدد مرات الفوز 
بلقب كأس فرنسا بعدما تغلّب عىل سانت إيتيان 0-1 يف املباراة 
النهائي�ة. واتس�م الش�وط األول ال�ذي انتهى به�دف الرازييل 
نيمار )14(، بخش�ونة واضح�ة من قبل العبي س�انت إيتيان 
تس�ببت بخروج األملاني كرير وكيليان مبابي من طرف س�ان 
جرم�ان لإلصابة.وش�هد النصف األول تحديداً س�بع بطاقات 
صفراء، أربع منها لس�انت إيتيان، إضافة إىل طرد قائده بران 
يف آخ�ر مباراة يف مس�رته عقب العودة لتقني�ة الفيديو )31(، 
مقابل ثالثة إنذارات لالعبي س�ان جرمان )اثنان منها بس�بب 
االعرتاض عىل الخشونة(.وس�رّ باريس س�ان جرمان املباراة 
كما أراد بعد العودة من غرف املالبس، إذ حاول نجومه االبتعاد 
قدر اإلمكان عن االحتكاكات مع محاولة التسجيل التي توقفت 

عند حدود تألق الحارس موالن أفضل العبي سانت إيتيان.
ورف�ع باريس س�ان جرم�ان عدد ألقاب�ه يف املس�ابقة إىل 13 
مبتعداً بفارق ثالثة ألقاب عن مرسيليا الثاني، ومعوضاً فقدانه 
للقب النسخة املاضية أمام رين عندما خرس يف النهائي بركالت 

الرتجيح )5-6( عقب انتهاء املباراة بالتعادل 2-2.
وأوضح�ت لقطات فيديو ظه�ور مبابي خ�ارج أرضية امللعب 
وهو يسر مس�تعيناً بعكاز مما قد يؤرش الحتمالية غيابه عن 

الجزء املتبقي من موسم باريس سان جرمان.
وينتظر باريس س�ان جرمان املتّوج بلقب الدوري اس�تحقاق 
مه�م يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يف الثاني عرش من أب/

أغس�طس املقبل أم�ام أتاالنتا اإليطايل.من جه�ة اخرى أوضح 
األملاني توم�اس توخيل مدرب باريس س�ان جرمان الفرنيس 
أّنه سينتظر تشخيص إصابة مبابي ملعرفة ما سيفعله يف األيام 
املقبلة، رافضاً توجيه اللوم لالعبي فريقه مثمناً حصولهم عىل 
لقب كأس فرنس�ا.ولم يظهر باريس س�ان جرمان بالصورة 
املنتظ�رة خ�الل الفوز عىل س�انت إيتي�ان 0-1 يف نهائي كأس 
فرنس�ا، خاصة بعد طرد بران من صفوف الفريق الخارس إثر 
تدخله الخش�ن عىل مباب�ي الذي غادر امللعب بس�بب اإلصابة.

وق�ال توخيل: “علينا انتظار تش�خيص إصابة مبابي من أجل 
أن نعرف كيف سنستعد لالستحقاقات املقبلة”.وتابع: “أرفض 
انتق�اد العب�ي فريقي، ه�ذه أول مباراة رس�مية لهم منذ فرتة 
غي�اب طويل )بس�بب فروس كورون�ا(، هناك بع�ض األمور 
التي يجب تحس�ينها وس�نعمل ع�ىل ذلك”.واس�تغرب توخيل 
تك�رار حاالت الطرد التي يتعرض لها أحد العبي س�انت إيتيان 
خالل مبارياتهم مع سان جرمان مشراً بشكل غر مبارش إىل 

أسلوبهم الخشن يف اللعب.

كلوب يرّد على تصرحيات المبارد

رودجرز يرمي الضغوط على مانشسرت يونايتد

شتيجن يقبل حل برشلونة للتجديد
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فيفا / متابعة الزوراء 
مع تزايد ش�عبية كرة القدم للس�يدات يف 
العال�م العرب�ي، فإنه ليس م�ن املفاجئ 
رؤية املزيد من السيدات يحرتفن التحكيم 

وُيحكمن مبارياتهن.
خطت امرأة اس�مها دموع البكار خطوة 
أخرى إىل األمام، لتصنع التاريخ من خالل 
إدارتها العديد من مباريات الرجال بعد أن 
أصبحت واحدة من الحكمات الرائدات يف 

كرة القدم للسيدات يف لبنان.
بدأت البكار مسرتها كالعبة قبل الرتكيز 
ع�ىل التدري�ب. يف ح�ني كان ع�ام 2014 
نقطة تح�ول يف حي�اة الش�ابة اللبنانية 
بعد حضور دورة تدريبية بعنوان “حكام 
الغ�د” نظمه�ا االتح�اد اللبنان�ي لك�رة 

القدم.
وردا عىل س�ؤال حول تحوله�ا من العبة 
إىل مدرب�ة وأخراً حكم�ة، قالت البكار يف 
مقابلة نرشها املوقع اإللكرتوني لالتحاد 
الدويل لكرة القدم: شاركت يف دورة “حكام 
الغد” يف عام 2014. لقد كان تحدياً جديداً 
بالنس�بة يل يف عالم كرة القدم، فقد كنت 
أرغب يف اكتس�اب مهارات جديدة. يف ذلك 
الوق�ت، أعجبتني فكرة تحكيم املباريات، 

وتطوير نفيس أكثر يف عالم كرة القدم.
حقق�ت البكار نجاحاً ملحوظاً يف مهنتها 
الجديدة، حيث اخترت إلدارة نهائي كأس 

لبن�ان للس�يدات ع�دة م�رات، باإلضافة 
إىل نهائي ال�دوري املحيل للس�يدات. كما 
حكمت بعض املباريات يف تصفيات بطولة 
آسيا للس�يدات تحت 16 عاماً وتحت 19 
عام�اً والتصفي�ات املؤهلة ملنافس�ة كرة 
الق�دم يف األلعاب األوملبي�ة، باإلضافة إىل 
العديد من بطوالت السيدات يف غرب آسيا 
ومباريات السيدات يف البحرين واإلمارات 

ولبنان واألردن.
أداء البكار املمتاز أكسبها الشارة الدولية 

يف عام 2016، مما س�مح لها بأن تصبح 
واح�دة م�ن أب�رز الحكمات يف آس�يا. ثم 
حكم�ت العدي�د م�ن مباري�ات الرج�ال 
الوّدي�ة، باإلضاف�ة إىل بع�ض مباري�ات 

الدرجة الثانية وبطوالت الشباب.
ورداً ع�ىل س�ؤال ح�ول االختالف�ات بني 
والرج�ال،  الس�يدات  مباري�ات  تحكي�م 
قالت البكار: “مباريات الس�يدات تختلف 
ع�ن مباريات الرجال من حيث املس�توى 
وخ�رة الالع�ب والتكتي�كات. كانت كرة 

القدم رياضة للرج�ال. لذلك لديهم خرة 
أكثر بكثر ويلعبون الكثر من املباريات، 
مما يؤثر عىل املس�توى واألداء وأس�لوب 

اللعب”.
وأضاف�ت: “وهذا بدوره يتطلب املزيد من 
الجهد البدني، وطريقة مختلفة للتنقل يف 
امللعب، وأس�لوب تحكي�م ُمميز. لن أقول 
أن مباري�ات الرج�ال أكث�ر صعوب�ة - يف 
الواقع، إنها أسهل من حيث قراءة املباراة 
- ولكنها تتطلب إدارة حازمة وشخصية 

قوية”.
تعتقد البكار أن نجاحها كحكمة سيحفز 
الفتيات األخري�ات عىل أن تحذو حذوها، 
بقولها: “أدعم كل فت�اة تحب كرة القدم 
وتريد الدخول يف مجال التحكيم. ال أتردد 
أبداً يف تقديم املساعدة ومشاركة معرفتي 
وخرتي مع من أقابلهن لتشجيعهن عىل 

اتباع نفس املسار”.
واتخ�ذ نج�اح البكار بع�داً دولي�اً عندما 
الدولي�ة  الجامع�ات  دورة  يف  ش�اركت 
الصيفي�ة يف الص�ني تايبيه ع�ام 2017. 
حيث أدارت عدة مباريات يف منافسة كرة 
القدم للس�يدات، بما يف ذل�ك ربع النهائي 
بني كن�دا والرازيل، قبل أن يتم اختيارها 
كج�زء من طاق�م التحكي�م للنهائي بني 

الرازيل واليابان.
ولي�س من املس�تغرب أن لديه�ا ذكريات 

جميلة عن تلك البطولة، بقولها: “نهائي 
الياب�ان والرازي�ل كان أب�رز مب�اراة يف 
مس�رتي حتى اآلن. لقد كان�ت تجربتي 
األوىل يف التحكي�م خارج لبنان. كان هناك 
الكثر من املشجعني، وكان أسلوب اللعب 
مختلف�اً جداً. ما زلت أتذكر هذا الش�عور 

الرائع حتى يومنا هذا”.
وتابعت: “لقد عملت بج�د ليتم اختياري 
للنهائ�ي وتمكن�ت من تحقي�ق ذلك. لقد 
تعلم�ت أن املثابرة تؤتي ثمارها وأعطيت 

حباً أعمق للعبة”.
تطم�ح الب�كار إىل صن�ع اس�م لنفس�ها 
دولياً، وتأمل يف أن تتمكن امرأة لبنانية يف 
أحد األيام من املش�اركة يف التحكيم خالل 
نهائيات كأس العالم للسيدات - وهو أمر 

تعتقد أنه سيحدث حتماً.
وأردف�ت: “نري�د تمثي�ل لبن�ان يف كأس 
العال�م، وآمل أن أتمكن م�ن القيام بذلك 
ش�خصياً. ومع ذلك، إذا لم أس�تطع، فأنا 
عىل يقني من أن حكمة أخرى س�تحرض 
النهائيات ألننا نتعلم ونتحس�ن يف العمل، 

ويف يوم ما س�تتاح هذه الفرصة”.
واختتمت البكار املقابلة بقولها: “أريد أن 
أنجح وأن أصنع اسماً جيداً لنفيس يف آسيا 
حت�ى أتمكن م�ن التحكي�م يف النهائيات 
وم�ن ثم املش�اركة يف كأس العال�م. إنها 

رحلة طويلة تتطلب مثابرة هائلة.”
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احللة/نينا:
أعلن�ْت مستش�فى مرج�ان الطب�ي يف الحلة عن إصابة مراس�ل قن�اة العه�د ذو الفقار 

الخفاجي وأرسته بكورونا.
وق�ال الدكتور احمد عبد الحليم مدير مستش�فى مرج�ان” إن الفحوصات الطبية أثبتت 

إصابة مراسل قناة العهد ذو الفقار الخفاجي وأرسته بكورونا.
واضاف أن الخفاجي وأرسته تم نقلهم إىل املستشفى جناح العزل لتلقي العالج”.

نيويورك/أ ف ب:
 َتتوىل مرييديت كوبيت ليفيني قريبا منصب 
الرئيس�ة التنفيذي�ة لصحيف�ة “نيويورك 
تايمز” حيث تشغل حاليا ثاني أعىل املراكز 
التشغيلية يف املؤسسة، لتصبح أصغر امرأة 

تتوىل هذا املنصب.
وليفيني البالغة 49 عاما والتي عملت سابقا 
يف مجلت�ي “ذي أتالنتيك” و”فوربس” قبل 
االنضمام إىل “نيويورك تايمز” سنة 2013، 
ستخلف يف الثامن من أيلول/سبتمرب مارك 
تومس�ون )62 عاما( الذي يش�غل املنصب 
منذ 2012، بحسب بيان أصدرته الصحيفة 

األربعاء.
وكان ترك مارك تومسون هذا املنصب مقررا منذ فرتة بعيدة كما أن مجلس اإلدارة تريث 

أشهرا عدة قبل اختيار خلف له.
وقال نارش الصحيفة أ.ج. س�الزبرغر يف ترصيحات أوردها البيان “عندما انضم مارك إىل 
)نيويورك تايمز( سنة 2012، كان مسار املجموعة غامضا. أما اليوم فقد باتت )نيويورك 

تايمز(  أكثر املؤسسات الصحفية ابتكارا ونجاحا يف العالم”.
وبعدما عملت يف قس�م اإلعالنات يف الصحيفة، ش�غلت مرييديت كوبيت ليفيني ثاني أعىل 

منصب إداري ومايل يف “نيويورك تايمز” سنة 2017.
وقد ساهمت بدرجة كبرية يف التحول الرقمي الذي شهدته الصحيفة ويف تطوير نموذجها 

اإللكرتوني الذي أثبت نجاحا.
وأوضح أ.ج. سالزبرغر “لقد حسنت كل ما عملت عليه داخل املجموعة”.

موسكو/ متابعة الزوراء: 
أعلنِت الس�لطات الروس�ية ع�ن نيتها اللج�وء إىل املنظمات 
الدولية املعنية بحماية حقوق الصحفيني، عىل خلفية تعرض 
فري�ق إعالمي رويس العتداء عىل أي�دي الرشطة األمريكية يف 

مدينة بورتالند.
وأكدت املتحدثة باس�م الخارجية الروس�ية ماريا زاخاروفا، 
أثناء مؤتمر صحفي عقدت�ه األربعاء، أن الرشطة األمريكية 
اس�تخدمت العنف بحق الفريق اإلعالمي التابع للقناة األوىل 
الروس�ية خالل تغطيته املظاه�رات املتواصل�ة يف بورتالند، 

مركز والية أوريغون، ما أدى إىل إتالف معدات مهنية.
وقالت زاخاروفا “هذه ليس�ت املرة األوىل التي تستخدم فيها 
الرشط�ة األمريكي�ة العن�ف املف�رط بحق صحفي�ني روس، 
ونضط�ر مجددا إىل اللجوء بهذا الص�دد إىل املنظمات الدولية 

املعنية بحماية حقوق وحريات الصحفيني”.
وشددت عىل أن موسكو تعّد ترصفات أجهزة األمن األمريكية 
بح�ق ممثيل وس�ائل اإلع�الم غ�ري مقبولة، داعي�ة الجهات 
الرس�مية املختص�ة يف الوالي�ات املتحدة إىل ضم�ان معاملة 

الصحفي�ني عىل نح�و مناس�ب، بالتواف�ق م�ع االلتزامات 
الدولي�ة التي واف�ق الجانب األمريكي طوعا ع�ىل تحملها يف 
مج�ال حقوق اإلنس�ان وحرية الصحافة. ويف وقت س�ابق، 
اعتدت الرشطة األمريكي�ة عىل طاقم صحفي رويس يف أثناء 
أدائه عمل�ه بتغطية مظاهرات من�ددة بالعنرصية يف مدينة 
بورتالن�د بوالي�ة أوريغون.وذك�ر مراس�ل وكالة س�بوتنيك 

الروس�ية أن الرشطة األمريكية اعت�دت بالرضب عىل طاقم 
الصحفي�ني ال�روس يف أثن�اء تغطيت�ه املظاه�رات، مش�ريا 
إىل أن أف�رادا م�ن الرشطة اس�تخدموا اله�راوات والعيص يف 
اعتدائهم ع�ىل الصحفيني الروس، كما أقدم�وا عىل االعتداء 
عىل الصحفية يوليا أولخوفسكايا التي تعرضت إلصابات يف 
أثن�اء تصويرها الحدث من دون أن تردعهم رصخاتها بأنها 
صحفية.من جانبه، قال املتحدث باس�م الرئاس�ة الروسية 
دميرتي بيس�كوف إن روسيا تنتظر من السلطات األمريكية 
اتخاذ تدابري ش�املة لضمان السالمة الشخصية للصحفيني 

الروس العاملني يف الواليات املتحدة.
وأضاف ممث�ل الكرملني يف مجال تعليق�ه عىل تعرض اثنني 
م�ن الصحفيني الروس للعنف من قبل األمن األمريكي “نحن 
نعت�رب االعتداء ع�ىل الصحفيني ال�روس، من قب�ل الرشطة 

األمريكية، أمرا شائنا”.
وتابع “نتوّقع أن تتخذ الس�لطات األمريكية إجراءات شاملة 
لضم�ان الس�المة الش�خصية للصحفيني ال�روس، وتهيئة 

الظروف املناسبة للعمل الحر لوسائل اإلعالم بشكل عام”.

الرباط/متابعة الزوراء:
رّدِت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 
اإلدم�اج ع�ىل مجموعة م�ن املواضي�ع التي 
أشار إليها الصحفي حميد املهداوي لعدد من 
املواقع اإللكرتونية، مبارشة بعد خروجه من 

السجن املحيل تيفلت 2.
وقال�ت املندوبية العام�ة، يف بيان توضيحي، 
إنه “بخصوص مزاعم عدم استفادة السجني 
الس�ابق )ح. م( م�ن الرعاي�ة الطبي�ة، فقد 
س�بق ل�ه أن كان موض�وع ع�دة فحوصات 
داخلية وخارجية؛ فعىل مستوى الفحوصات 
الطبية داخل املؤسسة، استفاد املعني باألمر 
من 50 فحصا للطب العام، و47 فحصا لطب 

األسنان، وفحصا واحدا لطب الجلد”.
أم�ا ع�ىل مس�توى الفح�وص املتخصص�ة 
باملستش�فيات العمومي�ة، يضي�ف البي�ان، 
“فقد اس�تفاد الس�جني املذكور من فحصني 
ع�ىل مس�توى الجه�از الهضم�ي، وفحص 
يخ�ص ط�ب الجل�د، و3 فحوص�ات تخص 
ط�ب العيون، فضال عن تدخل عىل مس�توى 
طب األس�نان بكلية طب األس�نان بالرباط، 
ولم يس�تفد املعني باألمر م�ن مجموعة من 
املواعيد الطبية األخرى بس�بب رفضه ارتداء 
ال�زي الجنائي الخاص بإخراج الس�جناء إىل 

املستشفيات العمومية”.
وأّك�دت املندوبية العامة أنه “خالفا ملا يدعيه 
بخصوص ما أس�ماه بالحالة املتس�خة لهذا 
اللب�اس، كان يتس�لم زي�ا جدي�دا كلما حان 
موع�د م�ن مواعي�ده الطبي�ة باملستش�فى 
اللب�اس  “ارت�داء  أن  مضيف�ة  العموم�ي”، 
الجنائ�ي بالنس�بة للنزالء الراغب�ني يف تلقي 
الع�الج خ�ارج املؤسس�ات الس�جنية ه�و 
إلزام�ي بن�ص القان�ون املص�ادق عليه من 
طرف الربملان بما يمثله مؤسساتيا من إرادة 
ش�عبية، وال�ذي يدع�ي أنه يحرتم�ه ويدعو 

اآلخرين إىل احرتامه”.
وورد ضم�ن البي�ان التوضيح�ي أن�ه “يف ما 
يتعل�ق بادعاءات تعرض الس�جناء للتعذيب 
الص�ادرة عن املعن�ي باألمر، ف�إن املندوبية 
العام�ة تؤكد جازمة أن ه�ذه االدعاءات غري 
مس�ؤولة وال أس�اس لها من الصحة، حيث 
واملوظف�ني  الس�جنية  املؤسس�ات  إدارة  إن 
يعاملون جميع الس�جناء وفقا للمقتضيات 
القانوني�ة املعمول به�ا، وكلما حصل تجاوز 
يف اإلطار، تتم مراس�لة الس�لطات القضائية 

املختصة التخاذ ما يلزم”.
وعالق�ة بما أثاره الس�جني الس�ابق املذكور 
بخصوص التغذية املقدمة للسجناء، أشارت 
املندوبي�ة العام�ة إىل أن “الوجب�ات الغذائية 
تقدم وفقا لربنامج غذائي متنوع يس�تجيب 
للمعاي�ري الكمي�ة والكيفي�ة الرضورية من 
ناحية الس�عرات الحرارية، علما أن رشكات 
متخصص�ة هي من تس�هر عىل إع�داد هذه 

الوجب�ات، وإال م�ا تفس�ريه لخروج�ه وهو 
يتمت�ع بصحة جي�دة علما أنه من�ذ اعتقاله 
كان يتن�اول الوجب�ات الغذائي�ة املقدم�ة له 
من طرف املؤسس�ة وأن القف�ة منذئذ كانت 
ممنوعة؟”.وأوض�ح البيان أنه “يف ما يخص 
ظروف اإلي�واء الخاصة بالش�خص املذكور، 
فقد كان يقيم لوحده يف غرفة تتسع لثمانية 
س�جناء بناء ع�ىل طلب�ه، تتوفر ع�ىل كافة 
رشوط اإليواء من نظاف�ة وتهوية وإنارة...، 
كما كان يس�تفيد من االس�تحمام واالتصال 

عرب الهاتف بشكل منتظم”.
ف�ريوس  محارب�ة  جه�ود  بخص�وص  أم�ا 
كورونا املس�تجد باملؤسسات السجنية، فإن 
املندوبية العامة تؤكد أن “عملية تعقيم هذه 
املؤسسات كانت تتم بشكل منتظم، كما كان 
يتم تس�ليم الكمامات الواقية ومواد التعقيم 
إىل كافة الن�زالء بمن فيهم الس�جني املعني، 
وك�ذا للزوار بم�ن فيهم زوجت�ه التي قامت 

بزيارته بتاري�خ 15 يوليوز الجاري، وهو ما 
تم تسجيله بكامريات املراقبة باملؤسسة”.

الس�جون  العام�ة إلدارة  املندوبي�ة  وقال�ت 
وإعادة اإلدماج إنه “س�بق للمعني باألمر أن 
تقدم بش�كاية إىل النياب�ة العامة بخصوص 
ظروف إقامته بالسجن املحيل تيفلت 2، وهي 
الشكاية التي تم حفظها بسبب انعدام األدلة 
عىل املزاعم التي وردت بها، س�واء ما يتعلق 
بالتطبي�ب أو التغذية أو ظروف اإليواء؛ وهو 
ما يظهر جليا تهافت الس�جني الس�ابق عىل 
ترويج أكاذيبه س�واء خالل قضائه لعقوبته 
الحبس�ية أو بمج�رد مغادرت�ه للمؤسس�ة 

السجنية”.
وورد ضم�ن البي�ان التوضيح�ي أن “املعني 
باألم�ر س�بق ل�ه أن رصح ألعض�اء املهم�ة 
االستطالعية حول بعض املؤسسات السجنية 
املنبثق�ة عن لجنة الع�دل والترشيع وحقوق 
اإلنسان بمجلس النواب بأن ظروف اعتقاله 
بالس�جن املحيل عني الس�بع 1 كانت عادية، 
وأن معاملة إدارة املؤسس�ة له كانت معاملة 
يف إط�ار القانون؛ أما قول�ه إن هذا الترصيح 
صدر عنه “مخافة رد فعل إدارة املؤسس�ة” 
فهو قول غري مسؤول، هذا علما أن إمكانيات 
التش�كي لديه كانت دائما متاحة ومصانة”.

وقال�ت املندوبية العامة إن�ه “إذا كان املعني 
وتعب�ريه  القان�ون  بس�يادة  يؤم�ن  باألم�ر 
اح�رتام  وب�رضورة  الش�عبية،  اإلرادة  ع�ن 
املؤسسات، فإن ما صدر عنه من ترصيحات 
املؤسس�ات  به�ذه  م�س  فيه�ا  متناقض�ة 
والقوانني التي تش�تغل وفقها، مما يفيد بأن 
هناك جهات تدفعه وتحركه بغرض اإلساءة 
إىل ص�ورة املؤسس�ات وتبخي�س عمله�ا”، 
خاتمة بيانها ب�”تنبيه الش�خص املعني من 
مغبة االس�تمرار يف إصدار ترصيحات باطلة 

وال مسؤولة بهدف املس بصورة القطاع”.

روسيا تشتكي من اعتداء الشرطة األمريكية على صحفييها

“إدارة السجون” املغربية تكذب تصرحيات الصحفي املهداوي إصابة مراسل قناة العهد يف بابل بكورونا

مرييديت كوبيت ليفيني أصغر رئيسة 
تنفيذية لصحيفة “نيويورك تاميز”

حماكمة صحفي تونسي وفق اجمللة اجلزائية تضع حرية التعبري يف امليزان
تونس/ متابعة الزوراء: 

أكدْت مص�ادر قضائية يف محكمة محافظة 
ب�ن ع�روس التونس�ية أن محكم�ة الجهة 
قضت الخميس بالس�جن ملدة س�نة واحدة 
مع التنفيذ العاجل يف حق اإلعالمي والكاتب 
التون�ي توفي�ق ب�ن بري�ك، ع�ىل خلفي�ة 
ترصيح�ات أدىل به�ا ع�ىل قن�اة “نس�مة” 
الخاصة واعُتربت اعتداء عىل هيبة القضاء.

وكان توفي�ق بن بريك قد أطل عرب “نس�مة 
ت�ي.يف”، نهاي�ة عام 2019، واته�م القضاء 
التوني بالفساد واملحاباة، عىل خلفية إلقاء 
القب�ض عىل واح�د من مالك�ي القناة وأحد 
املرش�حني للرئاس�ة حينه�ا نبي�ل القروي، 

املتهم بالفساد والتهرب الرضيبي.
وأك�د نبيل عكريمي، محامي ب�ن بريك، أنه 
ت�م إيقاف موكل�ه عىل خلفي�ة حكم غيابي 
ص�ادر يف حق�ه بس�نة س�جنا م�ع النف�اذ 
العاج�ل بتهمة التش�هري بقض�اة. وأضاف 
الذي استنكر الحكم، أن أطوار القضية تعود 
إىل فرتة الحملة االنتخابية إثر إيقاف املرشح 
لالنتخابات الرئاس�ية حينه�ا نبيل القروي 
حيث انتق�د بن بريك القض�اة يف فرتة حكم 
بن ع�يل خالل ترصي�ح إعالمي مستش�هدا 

بأسماء بعض القضاة.
وتاب�ع عكريمي أن القان�ون واضح يف هذه 
النقط�ة حي�ث ين�ص الفص�ل 69 ع�ىل أن 
املترضري�ن م�ن التش�هري فق�ط له�م حق 
التظل�م ورف�ع قضي�ة يف الغ�رض، لك�ن يف 
قضية الحال النيابة العمومية هي من أثارت 
القضية وحكم عىل توفيق بن بريك بالسجن 
ملدة سنتني مع النفاذ العاجل غيابيا دون أن 

يتم إعالمه بذلك.
وأش�ار عكريم�ي إىل أن�ه توجه م�ع موكله 
الس�تئناف الحك�م نظ�را للخط�أ اإلجرائي 
الواض�ح لك�ن ت�م الحك�م ع�ىل ب�ن بري�ك 
بالس�جن ملدة س�نة مع النف�اذ العاجل وتم 
نقل�ه إىل الس�جن بعد إيقافه مل�دة تجاوزت 

الساعتني.
اإلعالم�ي توفي�ق ب�ن بري�ك اته�م القضاء 
التوني بالفس�اد واملحاباة عرب قناة نسمة 

الخاصة، وهو ما تسبب يف سجنه
يف  التون�ي  اإلعالم�ي  محام�ي  واعت�رب 

الحك�م ق�اس، خاص�ة أن  أن  ترصيح�ات 
موكله انتقد القضاء قبل الثورة التونس�ية، 
ول�م تص�در بحقه عقوب�ة س�البة للحرية، 

وفقا له.
ب�ن  اإلعالم�ي والكات�ب توفي�ق  أن  يذك�ر 
بري�ك عمل مراس�ال لصحف فرنس�ية عدة، 
من أهمه�ا “ليرباس�يون”، وكان م�ن أبرز 
املعارض�ني لنظ�ام الرئي�س التون�ي زين 
العابدي�ن بن عيل، وتع�رض يف عهده للكثري 
م�ن املضايقات واملنع من الس�فر، كما يعد 
واحدا م�ن أكثر الكتاب التونس�يني جرأة يف 
كتاباته اإلبداعي�ة، ومن أهمها روايتا “كلب 

بن كلب” و”وهران”.
وقال اإلعالم�ي برهان بس�يس “توفيق بن 
بريك الكاتب الذي عارض بن عيل ذات إرضاب 
جوع غ�داة جنازة الزعي�م الحبيب بورقيبة 
مخرتق�ا جدار صمت س�ميك ُصن�ع حينها 
حول السياس�ة يف تونس… ن�ادرا ما تحدث 
ب�ن عيل علن�ا أم�ام كامرياه�ات التلفزيون 
عن مع�ارض… لكنه تح�دث حينها عن بن 
بريك وإرضاب جوعه يف جلس�ة شهرية غري 

مسبوقة نقلها التلفزيون الرسمي…”.
وأك�د نقي�ب الصحفي�ني التونس�يني ناجي 
البغ�وري أن “س�جن الصحف�ي والكات�ب 
توفي�ق بن بريك عىل خلفية انتقاده للقضاء 
فضيح�ة، ورضب�ة قاصمة للفك�ر ولحرية 

التعبري ولعدالة القضاء”.
الصحفي�ني  نقاب�ة  أدان�ت  جانبه�ا  م�ن 
التونسيني بش�دة الحكم. واعّدت يف بيان أن 
“الحكم انحراف خطري يف املعالجة القضائية 
ملل�ف يدخل يف إطار حري�ة التعبري، وطالبت 

بإطالق رساح بن بريك فورا”.
وقال بي�ان النقابة إن “ه�ذا الحكم القايس 
يأت�ي يف س�ياق تنام�ي االتهام�ات للقضاء 
باالنحي�از واالرتهان لس�لطة بارونات املال 
والسياس�ة وهو ما من ش�أنه أن يرضب يف 
العمق ثقة الرأي العام يف السلطة القضائية 
ضامن�ة  تك�ون  أن  املف�روض  م�ن  الت�ي 
للحقوق والحريات وحامية ملس�ار االنتقال 

الديمقراطي يف تونس”.
وع�ربت النقاب�ة عن خش�يتها م�ن إقحام 

الصحفيني يف الرصاعات السياسية.

وذكرت النقابة أن ”توفيق بن بريك كان أحد 
عناوي�ن مقاومة االس�تبداد وتكميم األفواه 
فوأنه ش�خصية إعالمية وأدبية لها أس�لوب 

متميز يعتمد عىل املجاز يف الخطاب”.
كما أكدت أن ”مؤسس�ة القضاء مثلها مثل 
باقي مؤسس�ات الدولة وعىل رأسها رئاسة 
الجمهورية واملؤسسة العسكرية ال يمنحها 
القانون التوني وال املعايري الدولية لحقوق 
االنس�ان أي حصانة تجاه النقد الذي يطال 
م�دى اس�تقالليتها ع�ن النف�وذ الس�يايس 

واملايل”.
وأضاف بيان النقابة أّن  ”املدونات القانونية 
لكل البلدان الديمقراطية تتفق أنه ُيسمح  يف 
النق�اش العام املتعلق بش�خصيات عامة يف 
املجال السيايس واملؤسس�ات العامة بكافة 
أش�كال التعبري غري املقيد وهو ما لم يراعيه 
الحكم الصادر يف حّق بن بريك مما من شأنه 
يّع�زز املخاوف م�ن العودة الس�افرة لحظر 

انتقاد مؤسسات”.
م�ن جانبه أك�د الصحف�ي زي�اد الهاني أن 

إيقاف بن بريك “خطري جدا”.

وق�ال يف تدوين�ة عىل فيس�بوك أن ”الحكم 
ع�ىل توفيق ب�ن بري�ك بالس�جن يف قضية 
رأي، تجاوز صارخ ملقتضيات املرسوم عدد 
115 املتعلق بحرية الصحافة، الذي يعاقب 
بالخطية فق�ط يف جرائم الصحافة والنرش 
وليس بالس�جن”.  واعترب زي�اد الهاني أن 
“م�ا يحصل جريم�ة يف حق حري�ة اإلعالم 
والتعب�ري واعتداء خطري عىل أهم مكس�ب 

تحقق للتونسيني”.
ويحرص املرس�وم 115 العقوبة املستوجبة 
يف صورة ثب�وت ثلب يف خطية مالية. ورغم 
أن املحاكم التونسية نأت بنفسها عن الجدل 
السيايس الذي أعقب سن املرسوم وبارشت 
يف تطبيقه، فإن�ه يالحظ وفق رجال قانون 
أن نف�س املحاكم عادت ويف موازاة تطبيقه 
الس�تعمال أح�كام املجل�ة الجزائي�ة التي 
تنظ�م الثلب والتي ه�ي عبارة عن نصوص 
مطاطة تنص عىل عقوبات س�جنية رادعة 
دون اعتبار لتعارض أحكامها مع املرسوم 

115 الذي فعلته.
وين�ص الفصل 128 م�ن املجل�ة الجزائية 
ع�ىل أن�ه “يعاق�ب بالس�جن م�دة عام�ني 
وبخطي�ة قدرها مئ�ة وع�رشون دينارا كل 
من ينسب ملوظف عمومي أو شبهه بخطب 
لدى العموم أو ع�ن طريق الصحافة أو غري 
ذلك من وسائل اإلش�هار أمورا غري قانونية 
متعلق�ة بوظيفته من دون أن يديل بما يثبت 

صحة ذلك”.
وحذرت األستاذة الجامعية رجاء بن سالمة 
م�ن “دكتاتورّي�ة القض�اة”. وكتب�ت ب�ن 
س�المة يف تدوينة ع�ىل فيس�بوك “أرجو أال 
أسجن بسبب هذا الّتعليق”. وتابعت يف نص 
التدوينة “العدالة ليس�ت انتقاما، س�ادتي، 
س�ّيداتي القض�اة والقاضي�ات. واألح�كام 
الّس�البة للحّرّية يجب أن تك�ون قليلة جّدا، 
ويجب أن تكون لإلرهابيني وكبار املجرمني، 
والقتل�ة، ال ألصح�اب الفك�ر والقل�م، وال 

للمدّونني”.
وع�ربت ب�ن س�المة ع�ن رفضه�ا للحك�م 
بالّس�جن عىل توفيق ب�ن بريك، ألّن�ه انتقد 
القض�اة. وتس�اءلت يف ه�ذا الس�ياق “ماذا 
ق�ال توفيق بن بريك ليس�جن؟ انتقد بعض 

القض�اة؟ وهل القض�اة فوق الّنق�د وفوق 
املس�اءلة واملحاسبة؟ هناك قضاة مرتشون 
وفاس�دون. وهن�اك قض�اة تالعب�وا بملّف 
الّشهيدين، وهناك قضاة ال يبالون بالقانون، 
وهناك قض�اة ال يعرفون حقوق اإلنس�ان، 

ويحكمون بأحكام قاسية ال مربّر لها.
ونوهت بن سالمة بوجود الكثري من القضاة 
الّنزهاء، والكثري من القضاة أصحاب الفكر 
النرّي، والكثري من القضاة مرجعّيتهم حقوق 

اإلنسان.
ودع�ا النائ�ب يف الربملان مربوك كرش�يد إىل 
إط�الق ب�ن بري�ك. وأش�ار إىل أن ب�ن بريك 
كان يمتع التونس�يني بجرأته الزائدة بعض 
األحي�ان، وبثقافت�ه العالي�ة ونق�ده املرير 
للواق�ع. وأض�اف أن�ه “كان وم�ا زال ض�د 

السيستام منذ بداية دهره”.
واعت�رب كرش�يد أن توفيق بن بري�ك أو “بن 
برنامج�ه  حس�ب  )ح�ر(”  مس�يب  بري�ك 
ع�ىل قناة نس�مة الذي أحيل م�ن أجله أمام 
محكمة بن عروس، جعله “بن بريك مربوط 
)مسجون(” بسجن املرناقية من أجل موقف 
من القضاء اعتربه القضاة مس�ا وحطا من 
اعتبارهم فقىض غيابيا بالسجن ملدة سنتني 

مع النفاذ العاجل.
ونوه باملوقف املح�زن الذي وجد فيه مثقف 
كب�ن بري�ك نفس�ه الي�وم، م�ا يصي�ب كل 
املثقف�ني بالخ�وف والهل�ع م�ن مجري�ات 

الحرية ومستقبلها وتقدمها يف تونس.
وأفاد كرش�يد “بن بريك تكلم ونقد الجميع 
الداخ�ل  وال�وزراء،  الجمهوري�ة  رئي�س 
والخارج؛ األبيض واألس�ود لم يستثن أحدا. 
ال�كل تحم�ل نق�ده وس�خريته الالذع�ة إال 
القض�اة والحال أنه�م األكثر عرض�ة للنقد 
والطع�ن يف مواقفه�م وأرائه�م وأحكامهم 

وبالنص القانوني”.
وأض�اف كرش�يد أن الق�ايض ال�ذي حك�م 
عىل ب�ن بريك ووضع�ه يف الس�جن واعتربه 
خط�را داهما عىل األمن الع�ام لم يخطئ يف 
حق نفس�ه ويف حق زمالئه وح�ق بن بريك، 
ب�ل األخط�ر أنه أخط�أ يف ح�ق كل املثقفني 
وأصح�اب ال�رأي. لقد أخطأ يف ح�ق الحرية 

التي يتمتع بها هو وزمالؤه دون حدود”.

“االعتداء على هيبة القضاء” تهمة تتسبب يف سجن توفيق بن بريك
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طارق الكناني
بع�د مجموع�ة ) آخ�ر املط�اف وأويل (  
صدرت املجموعة الثانية للقاص حمودي 
الكناني  بعنوان )ُمديُة الحكايا( تحتوي  
عىل س�بعني نص ب 84 صفحة عن دار 

الفؤاد املرصية .
الدخول اىل عالم حمودي الكناني 

يف قصص�ه القصرية ج�دا ، نجد يف عالم 
حم�ودي الكنان�ي الكث�ري م�ن املتع�ة 
الحقيقي�ة, لطامل�ا اصغي�ت ل�ه وه�و 
يحدثن�ي ببع�ض ه�ذه الحكاي�ا، ففي 
رسدياته ه�ذه يحاول الدخول اىل عوالم 
مختلف�ة م�ن ب�اب واح�د ليلف�ت نظر 
القارئ اىل ما يريد إيصاله من فكرة من 
خ�ال امس�اكه بالنص وإط�اره العام 
م�ع تع�دد أغراض�ه وش�خوصه  حتى 
يبدو أن�ه يف كل نص عالم جديد مختلف 
ع�ن اآلخر فه�و يعمد اىل تغي�ري الحبكة 
واج�واء  القص�ة ،حيث نج�د ان الخيط 
الذي يمر من خال�ه اىل هذه النصوص 
واضح املعالم ،تارة تجده حاملاً يرغب يف 
انجازات جبارة ولكنه يبقى حاملاً ،ففي 
قصتّي )ايحاء وتوافق( تجد سمة الرتدد 
وعدم اتخاذ القرار تغلب عىل ش�خوص 
القصت�ني فه�ذا الحال�م الذي يس�تظل 
بش�جرة ليحل�م بأعماله الجب�ارة التي 
بقيت مجرد اح�ام وكذلك التي واصلت 
الس�ري حت�ى وصل�ت النهاي�ة ومن ثم 
ع�ادت ادراجه�ا فهي لم تحس�م امرها 
بالرغ�م من مس�ريتها ،فهذه األنس�اق 
الفكرية املضم�رة التي ح�اول الكناني 
ان يضمنها مجموعت�ه القصصية تبدو 
هدفا رئيس�يا ملا يريد ايصاله اىل املتلقي 
من خال اعادة املشهد بأشكال متعددة  
،فف�ي )دوام�ة (يختلف امل�كان ويبقى 
بط�ل القصة مبتعدا ع�ن املواجهة .فقد 
ادرك الكنان�ي من خ�ال قراءته للواقع 
الح�ايل م�ا يعاني�ه الش�ارع م�ن هذه 
الحال�ة فه�و لم يحس�م أم�ره بالرغم 
من الش�كوى املري�رة والدائمة فجاءت 
نصوص�ه لتوصي�ف هذه االش�كالية يف 
الفكر الجمع�ي للمجتمع ،فهو يرتدد يف 

االنتف�اض بوج�ه الحاكم خوف�ا من أن 
يتهم وبنفس الوق�ت هو يحلم بالحرية 

وبقية استحقاقاته كشعب.  
ولم يك�ن حم�ودي الكنان�ي  بعيدا عن 
البع�د االجتماع�ي، وتصوي�ر ال�ّدالالت 
لب�وس    ( قص�ص  فف�ي  اإلنس�انّية 
وجاذبي�ة وعىل قمة موجة (صورة حّية 
واضح�ة ملا تخلّفه الحروب وما تس�ببه 
م�ن دمار نف�ي وانكس�ارات عاطفية 
بسبب االنظمة السياسية التي جاء بها 
االحتال ، فكّل األسماء ُتمحى وال يبقى 
إال الّنق�اء والّصف�اء املتمث�ل بالّطبيعة، 
فم�ا ارساب النمل يف )جاذبي�ة( ونهيق 
إىل  إش�ارة  إاّل  قم�م(   ( يف  الحم�اران 
أعمال اإلنس�ان ومادّياته التي أنتجها يف 
الحياة، وما قصة )عىل املكشوف(  التي 
جعلت الفتاة تطلب م�ن الحكيم عاجا 
يف العناي�ة املرك�زة اال دالل�ة عىل فطرة 
الحياة، وأيًضا عىل عاطفة الفتاة املحّبة 
الّصادقة. وتقّدم لن�ا صورة جميلة عن 
ال�رّصاع الّدائ�م يف الحي�اة بني الجس�د 
والعقل، فالجس�د قد هل�ك وتعب، بينما 
العقل يحث عىل البقاء واالس�تمرار. أّما 
يف قص�ة )مس�لفنون( ، فتصوي�ر ملبدأ 
ترب�وي مه�م وه�و أّن االنس�ان يتعلّم 
باملح�اكاة، فالخطي�ب كان واضح�ا ما 

يقص�ده بالفاكهة املس�توردة واملحلية 
فه�و يغوص يف عمق الرصاع القائم منذ 
س�بعة عرش عاما ب�ني الوافدي�ن وبني 
املحلي�ني ، لكن التحذير بدا واضحا حني 
طلب منهم ان ال يبتئس�وا وال يتحرقوا  ، 
ولعّل ذل�ك ينطبق عىل الكثري من مبادئ 
الحياة، فما نعلّمه قد ال نطبقه ، فحالة 
الب�ؤس واالح�رتاق تش�ع به�ا كتابات 

الكناني يف هذه املجموعة .
وكما ع�اد الكنان�ي إىل الّطفولة يف كثري 
من قصصه ، نجد عودته إىل هذه املرحلة 
األساس�ية الت�ي تع�د بحس�ب التحليل 
الّنفي هي املكّون األس�ايّس لشخصية 
اإلنس�ان، فيق�ّدم لنا ص�ورة إنس�انّية 
مؤملة، وفيها تصوير للعاقات اإلنسانية  
املتش�ظية التي تجلت يف أكثر من صورة 
أوله�ا م�ع نفس�ه – األن�ا  وه�ي ثيمة  
نجدها عند معظ�م القاّصني، يحاولون 
فيها العودة إىل دواخلهم وسط الضجيج 
والحياة الصاخبة التي تدنو إىل الخراب، 
فينق�ل صورة املكان فف�ي قصة )بكاء 
امل�كان(  تحرك هذا الّطفل الذي يس�كن 
داخل القاص وم�روره عىل تلك االمكنة 
التي عاش فيها مع الخرضة والنهر الذي 
كان يشخب باملاء وشحيح املاء الذي لم 
يعد يامس جذور الكالبتوس. أو يرس�م 

صورة يف محاكاة الذات يف )مدية حادة(  
، وبالّتلميح يرس�ل رس�الته التي تشري 
إىل أثر الوحدة السلبي يف )أمكنة(، وهي 
قصة رائقة تستوقفنا من حيث نسيجها 
الّسدي، و تقنيته األس�لوبي هذا الّنص 
البديع، فنحّس بروح الّتش�كيل األدبي، 

وحساسية الّتعبري الفّني.
إّن اإلش�ارة إىل األبعاد الّداللّية للقصص 
تط�ول وتط�ول، وتدفعنا إىل اإلس�هاب 
والّتفصيل ونحن نحتاج فيه إىل اإلجمال 
ال الّتفصي�ل ، له�ذا نج�د ان القاص قد 
اعتم�د يف مجموعت�ه عىل بعض أس�س 
القصة القص�رية جًدا، ومنه�ا أّواًل امليل 
إىل توظي�ف الجمل القصرية، وإىل املجاز 
االس�تعاري ونس�قية الحذف واالضمار 
الذي تحّقق بش�كل بارز مع اس�تخدام 
عام�ة الرتقيم الح�ذف )…(، وهي من 
اسمها تدّل عىل ما يحمله الّنّص الوجيز 
م�ن تأوي�ات وتخّيات، فه�ذه العامة 
مك�ّون أس�ايّس يحّق�ق الّتواص�ل م�ع 
القارئ أو املتلقي، قصد دفعه إىل تشغيل 
مخيلت�ه وعقل�ه وذهنه مل�لء الفراغات 
البيض�اء، وتأويل ما يمك�ن تأويله؛ ألن 
توضي�ح دالالت املضامني وقصدياتها ال 

يمكن توضيحها أكثر من الازم.
أس�لوب  الكتاب�ة وف�ق  لق�د تحقق�ت 

حم�ودي  عن�د   املفاهيم�ي  الّتناق�ض 
 ، ش�اغرة  وظيف�ة  قص�ة  يف  الكنان�ي 
واملفارق�ة بني موقف الغراب واإلنس�ان 
ليش�ري الكاتب إىل الّطبيع�ة البرشّية، أو 
قص�ة )الاّ ُمف�رتق(  ففيها إش�ارة إىل 
األث�ر الذي يبق�ى وال يندث�ر وإن انتهى 

املوقف.
يف قصته )خروج عن النص( التي كانت 
تمث�ل املواجه�ة املب�ارشة حي�ث تخىل 
حمودي الكناني عن رمزيته وإيحاءاته 
التي تمت�از به رسدياته ففي هذا النص 
كان ب�روز الق�اص اىل خان�ة املواجه�ة 
واضحا وقد تخىل ع�ن كل حذره ويبدو 
واضح�ا ان النصوص التي س�بقت هذا 
الن�ص والذي كان يعي�ش داخل جلباب 
االنس�ان الحال�م وه�و مس�تظل بفيء 
ش�جرة تردد مخيلت�ه احاما عريضة ال 
س�بيل اىل تحقيقها وبهذا النص اراد ان 
يقول لنا انه عثر عىل الس�بيل الصحيح 

لتحقيق هذه االحام .
لق�د اس�تمر الكات�ب يف الهاب مش�اعر 
الق�ارئ من خ�ال توظيف�ه للمفاهيم 
الوطنية والعقائدي�ة يف نصوصه )تلّون 
ر.....خ�ص!(  و  ومع�رصة   ورح�ى 
بالرغ�م م�ن اس�تحواذ خاصي�ة املكان 
القصصي�ة فالنصوص  عىل املجموع�ة 
)امكن�ة ،ومكان، وبكاء مكان، وزمكنة  
،تح�ت القبة ، س�فوح  ، قمم ،(وغريها 
م�ن النص�وص التي هيمنت ع�ىل البعد 
املكاني يف رسديات الكناني حيث اخذت 
حي�زا كب�ريا يف الن�ص القص�ي داللة 
واضح�ة عىل تعلقه باألمكنة التي عاش 
فيه�ا فهو يرى العال�م من خالها وهي 
عن�ده معي�ار حقيقي للقي�اس عىل ما 

آلت االمور اليه يف الوقت الحارض .
مدي�ة الحكاي�ا اضاف�ة جدي�دة لألدب 
القص�ي والقص�ة القص�رية ج�دا يف 
الع�راق وال ابال�غ ان اق�ول يف الوط�ن 
العربي فأس�لوب الكناني االخاذ برس�م 
صورة الحدث مؤطر باملكان وتوصيفاته 
السدي�ة تجعل من الق�ارئ يعيش تلك 

اللحظات عىل قلتها وكأنها دهرا.

 

9 www.alzawraapaper.com

ثقافية

قصيدة

عمر اخلفاجي
َفرَاَشٌة أنِت

َكْيَف اخبأُها؟
ُتِثرُي َشِهيَُّة اللَّْيِل
َمَاَِمَح النََّهاِر!!

َتَطريرُّ َعىَل ُجرِْحي
َوَما أْدِري

اتقبل الَْماء
ِسِه؟ أم ُيَقبُِّلَها ِحنَي َتلَمرُّ

َعىَل َمَداِر ُبَحرْيٍَة
َعِطٌر َيَتأَْرَجُح

َصْمُت انوُثتِك زهر زادي ..
أبوُح لَِك َوُكلََّما

َبْحت َيْنَسلرُّ
ِمْن ُروِحيِّ َشْهَقة

ااَله !!
َفَكْيَف الُْهُروُب إِلَْيِك ؟

َواُْنِت ِبَجَناَحنْيِ
وأنا َماِزلُْت أعاني

رْيَ لِلَْوَراِء !!؟ السَّ
َماِزلُْت اِْحلَْم

ِريَق إِلَْيِك انَّ الطَّ
َمَساَفَة َضوٍْء

َوااْلِْقرِتَاَب ِمْنِك
َحِريق َكِبري !!؟
ٍء ِبِك َيا ُكلَّ َشْ

أََحبَُّه َيا ُكلَّ َشٍء بِك
اريدُه َو اعشقه
َيا َشْهوََة الرَّْوِح
َوَشِهيََّة النَّْفِس
َيا ُملَْكَة االناِث
َوَمْنَبَع الَْجَماِل
َيا ِعْطَر َكأٍْس

لَْم َتْمَسْسُه َنْفُس
َيا أُْعجوَبَة َحرٍْف

لَْم َيُمْر َعىَل 
َخدِّ الَْوَرِق

َيا انثى ِبَا ِشْبُه
َيا ُصْبٍح ِبَا ُمَناِفٍس

ْت َقلْب َيا أول َدقَّ
َو َيا آِخِر َمْن يف

الَْقلِْب !؟
َيا ُسلَْطاَنِة الَْوْرِد
ْوَع َيا أمرية الضَّ

اَل ُزلُْت اِْشَتِهي َشمَّ
َحرَْفِك وانا اُْكُتْب

َعىَل َوَساَدِتي
اِْسَمِك

فراشُة أنِت

البعد املكاني  يف ُمديُة احلكايا  لـ )محودي الكناني (

ابراهيم األعاجييب
يأخذنا الكاتُب كعادتِه إىل َس�ِر أغوار النفس 
من الداخِل والولوج إىل عاملها الفس�يح, هذه 
امل�رُة ت�دور الرواية عن املرأِة ب�كلِّ إرهاصات 
حياتها ورصاعه�ا من أج�ِل أن تثبت قدرتها 
وكفاءته�ا يف مجتم�ٍع ال يقب�ل أن يتس�اوى 
الرجَل مع األنثى, قصتها مش�وقة وذات بعد 
إنس�اني مونودرامي, املرأة تتقلب يف دواماٍت 
كثرية يف ف�رتِة حياتها, ُكتبت القصة بلس�اِن 
الس�ارد العليم الذي يعلم ُكل ش�اردة وواردة 
عن ش�خصياته الت�ي انتقها ورتَّ�َب أدوارها 
ومواقعها بحسِب وعيه املعريف, البطلة تتقلب 
كدمية ُتحركها األهواء والش�هوات, وتفرض 
عليها الحياة أن تكون أنثى مقهورة مظلومة 
لي�س له�ا إال أن تك�ون ش�هية طري�ة لزوٍج 
يش�بع نهمه منه�ا, عالجت الرواية مش�كلة 
امل�رأة العربي�ة عموماً من خال ش�خصيُتها 
املحوري�ة الت�ي قام�ت مجمل األح�داث لها, 
أراَد الكات�ُب أن يعط�ي مفهوماً آخ�ر للمرأة 
ودوره�ا الريادي يف الحياة, هذه البطلة تحب 
ولها مش�اعر لكنها تتزوج شخصاً  يسومها 
الذل والهوان ويجعلها تكرهه وتمقت العيش 
معه, وتتقلب يف تقلبات ش�تى, ألنها تزوجته 
ق�ساً ول�م تع�ش مع�ه كث�رياً فسع�ان ما 
ينتهي ه�ذا الزواج بالط�اق, كانت مقيدة يف 
كل شء حتى بأنفاس�ها, أرادت أن تستنشق 
عب�ري الحرية وأن تدخل إىل فضاءها الواس�ع 
لك�ن أّن�ى والظروف ملّا تس�مح له�ا, وعندما 
تك�ون أُم�اً فإنه�ا أرادت أن تعي�ش البنته�ا 
وتك�ون أماً صالحة له�ذه الرعمة الصغرية, 
تتع�رف عىل عدد م�ن الرجال بحك�م طبيعة 
ش�خصيتها, هي طالبة للماجتس�ري وعليها 
أن تس�تعد للدكتوراه, كان أس�تاذها املرشف 

شخصية مهمة ومؤثرة عندها رغم هامشية 
الش�خصية إال أن الكات�ب جع�ل له�ا دور يف 
نفس�ية البطل�ة, البطلة تخ�وض امتحانات 
عس�رية ومريرة, فهي بحاجة إىل االس�تقال 
املايل وبحاجة إىل االستقال الشخي, عندما 
تحررت من زوجها الذي لم تألف العيش معه 
ول�م تتحمله, امل�رأة نهضت وحررت نفس�ها 
بنفس�ها, كانت ترى الحج�اب عائقاً فقامت 
بخلع�ه وبدأت حي�اة جديدة تائ�م ما ترغب 
أن تك�ون علي�ه, ثاثة من األش�خاص كانوا 
معجبني بها ويريد كلٌّ منهم أن يحظى بحبها 
والزواج منها إال أنها كانت تميل ألحدهم دون 
األخرين, هذه املرأة اس�تطاعت أن تجد عماً 
والذي وفرَّ لها هذا االستقال املايل الذي ترغب 
أن تحص�ل عليه, وذل�ك بأنها عملت يف رشكة 
معماري�ة وه�ذه الرشك�ة كانت خ�ري عون 
له�ا عىل مواجه�ة الصعاب الت�ي مرت عليها 
يف حياته�ا, غريت مس�كنها القديم وس�كنت 

يف منطق�ة جدي�دة أنظف وألط�ف وأحىل من 
مس�كنها القدي�م, كان�ت الخال�ة توحه هي 
صندوق أرسارها الوحي�د الذي تعرب لها عن 
كل ما يفرحها أو يحزنها, كان اسلوب الكاتب 
مشوقاً لدرجة تشدَّ القارئ إىل مواصلة القراءة 
وتتب�ع س�ري االح�داث حت�ى نهاي�ة القصة, 
الكاتب لها اس�لوب إنفرد ب�ه, البطلة تقلبت 
تقلبات ش�تى ولكنها كان�ت قوية اإلرادة ولم 
تقع فريس�ة لش�هوتها ورغبتها, استطاعت 
أن تتحكم بضبط مش�اعرها ع�ىل الرغم من 
كم اإلغراء الذي تتعرض له إال أنها تماس�كت 
نفس�ها وجعلت مستقبلها ومس�تقبل بنتها 
نص�ب عينها ل�ذا لم يس�تطع أن ين�ال منها 
أح�د أولئك الثاثة, نالت ش�هادة املاجس�تري 
ومل�ا تبلغ الس�تة والثاثني م�ن عمرها حتى 
وق�د  الدكت�وراه  ملرحل�ِة  بالتهي�ؤ  ب�ارشت 
نالته�ا بكل جدارة, مما وف�رَّ لها فرصة عمل 
مرموق�ة, هذه امل�رأة أرادت أن تصارع ذاتها 

البس�يطة وتجع�ل من نفس�ها عن�رص قوة 
وحيوية , كان�ت تنظر للحي�اة بمنظار املرأة 
املستس�لمة لقدرها ومصريها إال أنها بعد أن 
رأت ما رأت من أمور يف حياتها جعلتها تكون 
أكث�ر جادة وق�وة, غريت كثرياً م�ن عاداتها 
وطباعه�ا وذلك بعد أن غري كل ما يمت بصلة 
إىل س�ابق حياتها, كانت أنيق�ة وجميلة مما 
جع�ل الكثريي�ن يميل�ون إىل وصله�ا وإقامة 
عاقة حب وزواج معها إال أنها حكمت عقلها 
وأعطته الرأي يف هذا الش�أن,  تعلمت دروساً 
من م�ايض حياته�ا وأخذته�ا ع�رة للجديد 
م�ن أيامها, هذه اإلرادة القوية والش�خصية 
األق�وى أعطتها ميزة جمالي�ة كأنها تحاكي 
األنثى بأال تكون مكسورة مستسلمة لحظها 
وقدره�ا ب�ل عليه�ا أن تعطي لعقله�ا الرأي 
الفص�ل يف مجم�ل قراراته�ا وباألخ�ص التي 
تتعل�ق بكيانه�ا كأنث�ى, املرأة ليس�ت عورة, 
وليس�ت أقل منزلة من الرج�ل بل هي نصف 
الدنيا ولعلها ه�ي الدنيا برمتها, فالدنيا أنثى 
ولع�ل مكونات الحياة أنث�ى, هذا ما أرادت أن 
تثبته الشخصية وتعطي درساً لكل النساء يف 
العالم العربي, أن تكوني امرأة لهو شء ليس 
بالعار وعليِك أال تش�عري بالدونية يف نفسك, 
انظري إىل نفس�ك بكل زهو وكرياء فأنت كل 
الحي�اة وربما رسها األعظ�م ولغزها الذي لم 
يكتش�ف بصورة واضحة, البطلة رفضت أن 
تتزوج وبقي�ت تنتظر الظ�روف, فهي كانت 
تبعث عن االس�تقال والحرية وق�د نالتهما, 
أرادت أن تعي�ش لنفس�ها والبنته�ا, ال�سد 
كان يحاك�ي امل�رأة ويضع له�ا منزلة أعظم 
مم�ا وضعت�ه األنث�ى لنفس�ها, ربم�ا تكون 
الحي�اة صعبة ومعق�دة إال أن الكاتب رس�م 
من خال ش�خصيته خريطة جدي�دة لألنثى 
لتش�ق طريقه�ا يف هذه الحي�اة التي تحارب 

امل�رأة حروب�اً كث�رية حتى تجعلها تستس�لم 
ولن تستسلم, اللغة كانت آية بالعذوبة فتارة 
تك�ون الفصح�ى لغة يم�ي عليه�ا السد 
وتارة تك�ون اللهجة املرصية املحلية هي لغة 
الحوار ب�ني ش�خصيتني يتح�اوران يف حدٍث 
م�ا أو موضوع ما, الرس�ُم املتق�ن للمنولوج 
كان يتسم بالعمق وس�عة الغور داخل عوالم 
النف�س, فه�ذه امل�رأة قد تحدثت ع�ن أرسار 
كثرية م�ن طبيعته�ا وذاتها, ذكره�ا الكاتب 
وألم بكل ما يمت بصلة إىل املوضوع, األحداث 
كان�ت منتظم�ة ج�داً وطبيعة ال�سد كانت 
تصاعدي�ة به�دوء, يس�تخدم الكات�ب بعض 
الجمل والعبارات الدينية وكثرياً ما يستش�هد 
بها تعبرياً عىل لسان إحدى شخصياته أو قوالً 
له, الحكمة كثرياً ما ترُد يف الرواية ألنَّ القاص 
ال يريد أن يجعل من قصته مستهلكه عند أولِّ 
قراءة بل ال بدَّ أن يعيد القارئ القصة ألكثر من 
مرة حتى يحقق املتعة عند كل قراءة, القاص 
يفاجئن�ا كث�رياً, كثرياً م�ا ورد ذك�ر الدكتور 
أب�و اليزي�د امل�رشف ع�ىل رس�الة الدكتوراه 
والذي يعد ش�خصية هامش�ية لكنها تساعد 
ع�ىل تط�ور األحداث للش�خصية الرئيس�ية, 
لك�ن الق�اص بجملة واح�دة يق�ول أن هذه 
الش�خصية يف العناية املركزة وهذا يس�تدعي 
أن تتأخر مناقشة اإلطروحة وبجملة قصرية 
يخرن�ا أن�ه تويف, ه�ذه الصدم�ة أو اإلنبهار 
كث�رياً م�ا ورد يف القصة الذي يجع�ل القارئ 
يتس�اءل وينتظ�ر قلياً ليعيد مج�رى ترتيب 
ال�سد يف مخيلت�ه, ه�ذه امليزة كان�ت ميزة 
واضحة يف مجمل الرواية وباألخص قس�مها 
األخري, وال�ذي يعد عنرص التفكي�ك والنتائج 
األخ�رية يف القصة,  إن طبيعة اللغة ش�اعرية 
بامتياز واضح وبني, القاص عىل دراية كاملة 

وعىل معرفة واعية بلغتِه وهندسة رسده .

قراءٌة لروايِة  نور  للدكتور يوسف زيدان .. املرأة .. صراٌع مع احلياة

املرور فى نهر أيامى

 يف اللحظ�ات التاريخية يك�ون الزمن عنرصا من 
عنارص الش�هرة للكاتب ، وهذا يذكرنا بالروائية 
الفرنسية ) فرانسواز ساغان ( يف روايتها ) صباح 
الخري أيها الحزن ( وكيف أصبحت تمتلك الشهرة 
الواسعة بني عش�ية وضحاها بعد حصولها عىل 
جائ�زة النقاد ، وتحولت اىل أش�هر أديبة وجودية 
بع�د ) س�يمون دي بوف�وار ( ، لق�د لع�ب الحظ 
دوره كونه�ا تألق�ت يف لحظة تاريخي�ة رافقها 
انهيار يف املنظومة الفكرية ، وتصدع يف املعتقدات 
الرائج�ة قبل الحرب الكوني�ة الثانية ، ومن يعيد 
ق�راءة الرواية اآلن يجدها انها ذات قيمة ابداعية 
مح�دودة ، ويمكن ادراج رواي�ة ) الخبز الحايف ( 
للروائي املغربي محمد ش�كري ، وما حققته من 
شهرة واسعة اختلف يف تقييمها الكثري من األدباء 
والنقاد لكن اللحظة التاريخية التي خرجت فيها 
الرواي�ة اىل الوجود ، وما تضمنته من خروج عىل 
املألوف الس�ائد ش�كل عنرصا مهما من عنارص 
ش�هرتها ، وكذلك رواية ) وليمة ألعشاب البحر ( 
للروائي السوري حيدر حيدر ، والتي تدور أحداثها 
عىل مسح العراق والجزائر ، والجدل الواس�ع يف 
االوساط الثقافية االسامية حول أحداثها واللغة 
الت�ي كتبت فيه�ا ، حي�ث اتهم املؤل�ف بتطاوله 
عىل املقدس�ات ، ه�ذه الرواية الت�ي صدرت عام 
1983 وبقيت تحت الس�طح ف�رتة طويلة اال ان 
اعادة طبعها يف مرص وفر لها الفرصة  التاريخية 
النتشارها من خال الش�جب املتزايد التي اثارته 

الرواية يف مرص آنذاك . 
االمثل�ة كث�رية يف مج�ال الف�ن واالدب والفكر ، 
واألكث�ر منها يف مجال السياس�ة ، فع�ىل امتداد 
صفح�ات التاري�خ هناك الكثري من السياس�يني 
وصل�وا اىل الش�هرة ع�ن طري�ق رضب�ة ح�ظ ، 
وبعضه�م دفعت�ه الصدف�ة اىل اعت�اء الع�رش ، 
وبطرق تثري الس�خرية حينا وتبعث عىل الدهشة 
أحيان�ا ، وم�ن يراق�ب ويتوق�ف عن�د اللحظات 
التاريخي�ة ويتاب�ع ح�االت التش�ابك يف املصالح 
والتبعي�ة ي�درك جيدا أهمي�ة الزم�ن وتأثريه يف 

تحقيق الشهرة التي نالت الكثري .

عندما يكون
 احلظ حاضرا

) القسم الثقايف (
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سأمر من وقتى
عىل وقت الذين تناثروا

ىف نهر أيامى
أبى

أنا لم أراك
ولم االمس

سطح وجهك
أو أشم روائح األيام
حني تفر من كفيك

لحظة أن تتبدل األوجاع
من دمنا

ولكم بكيتك غائبا
وسعيت أن أخفى

انكسار اليتم ىف عينى
فتشدنى األطفال

من فرحى بلهو العيد
فأراك ىف صحوى
فتكر ضحكتى

فتهزنى االطفال
وتزيدنى حزنا

فأمىض
وهى تلهو

بارتداء عباءة اإلباء
*

أماه
ياأماه

أعوذ بدفء صدرك
حني يشطرنى البكاء
وتبقى العني ساهرة

ياقسوة االيام

حني تحط بى
بعضا من األفراح

والقصص التى نامت
بأحضان الصغار

وصوت أمى حني ينكزنا
اذا ما هدنا االعياء

من لهو
بأفراخ الطيور

فكنت أشمها ىف مخدعى
فأضمها

نص�ف  أغم�ض  وأكاد 
عينى

ماتت األفراح من لغتى
أنا لم أرى وجها

يسامرنى

وصوتا أصطفيه
وصدرا أرتضيه

اذا ما هدنى وجعى
غابت عيونك

فانطفأت
*

أخى
نامت عروقك ىف دمى

ومضيت كل العمر
أبحث عنك

ىف لغة تجمعنا
أخرت كل مواجعى

كى ما أبيح بها اليك
فلم أرك

ولم أجدك

وإن وجدتك
لم يعد ىل فيك

غري تحية الغرباء
لم أجد صدرا

أبوح له
فكلما القاك

ال القاك
فكيف تغري األيام

من ناموا بجوف واحدا
فأعلم بأنك يأخى

قلبى الذى
ما أخرته عنك

فأسكن بكل جوارحى
وأعلم بانك ىف دمى

*

حفيدتى
عيناك ياصغريتى

س�أنزوى  التى  محطتى 
بها

ولن أعاود الرتحال
م�ن  أس�تقى  وس�وف 

رسمها
سفينتى
وقاربى

ألبدأ الرجوع
إلنتهاء رحلتى

انا الذى
عانيت كل ما عانيته

وعندما رأيتك
عادت بها االيام

خلتنى
الزلت أجهل الحروف

أبدأ الكام
أحاول الوقوف

أشتهى فصا من البكاء

ألغسل األحزان
وجدت فيك

كل ما تركته ىف رحلتى
فلتسمحى ياقطتى

بأن أنام ىف عيونك

حممد الشحات



بع�َد انتش�ار جائح�ة كورون�ا، 
تزايدت أعداد م�ن يطلبون خلع 
الح�ذاء قبل الدخول للمنزل، ويف 
حني تعّد ه�ذه العادة أساس�ية 
لدى البع�ض، يراها آخرون غري 
مألوف�ة ب�ل وتج�اوزا لقواع�د 
“اإلتيكي�ت”، لك�ن العلماء لهم 
رأي آخ�ر م�ن خ�ال دراس�ات 
م�ن  باملئ�ة   40 نح�و  حديث�ة. 
األحذية التي ش�ملتها الدارسة، 

تحت�وي ع�ى بكتريي�ا.
تنت�ر البكتريي�ا يف كل مكان، 
ومن املع�روف أن البكترييا التي 
تنت�ر يف املراحيض العامة هي 
األكثر خط�ورة. لكن دراس�ات 
البكتريي�ا  أن  أظه�رت  حديث�ة 
التي تلص�ق بأحذيتنا تفوق تلك 
املوج�ودة عى مقاعد املراحيض 
العامة، فعدد البكترييا املوجودة 
ع�ى الح�ذاء يمك�ن أن يصل إىل 
ح�وايل 420 ألف جرثوم�ة، بعد 
ارت�داء الح�ذاء مل�دة أس�بوعني 
فق�ط، وفق�ا ملوقع “دويتش�ه 

فيله”.
ربما تك�ون ه�ذه الحقائق هي 
الت�ي دفعت الياباني�ون العتماد 
تقليد خلع الح�ذاء قبل الدخول 
إىل املن�زل ع�ى عك�س األمل�ان، 
إذ ن�ادرا م�ا يخلع�ون أحذيتهم 
عن�د الدخول إىل املن�زل، رغم أن 
األحذية تحم�ل أعدادا هائلة من 
البكتريي�ا الت�ي ال يمكن رؤيتها 

بالعني املجردة.
ووفق�ا ملوقع فوك�وس األملاني، 
فإن دراسة خاصة بعلم األحياء 

جامع�ة  به�ا  قام�ت  الدقيق�ة 
هيوس�تن مؤخرا، أثبت أن نحو 
الت�ي  األحذي�ة  باملئ�ة م�ن   40
ش�ملتها الدارس�ة، تح�وي عى 
بكترييا املطثية العس�رية، وهذه 
البكتريي�ا ه�ي واح�دة من بني 
أكثر مس�ببات األمراض انتشارا 
يف املستش�فيات. كم�ا أش�ارت 
العديد من الدراسات إىل إمكانية 
انتق�ال فاي�روس كورون�ا عرب 

األحذية.
بكتريي�ا  تع�د  الواق�ع  ويف 
ديفس�يل  كلوس�ريديوم 
واملعروف�ة باملطثي�ة العس�رية، 
من أنواع البكتريي�ا املعوية غري 
الض�ارة. والخطري هو أن بعض 
س�االت هذه البكترييا مقاومة 
للمض�ادات الحيوي�ة، واإلصابة 
بها يمك�ن أن ي�ؤدي إىل حدوث 
اضطرابات يف الفلورا املعوية. ما 
يؤدي بدوره إىل حدوث التهاب يف 

األمعاء مرافق بحاالت إس�هال 
شديدة بسببها.

ليس�ت هذه البكتريي�ا الوحيدة 
املوج�ودة ع�ى نعالنا فحس�ب، 
م�ن  هائل�ة  أع�داد  هن�اك  ب�ل 
البكتريي�ا التي تص�ل إىل منازلنا 
ع�رب أحذيتن�ا. فوفق�ا لدراس�ة 
أجراها تش�ارلز جريبا أخصائي 
علم اإلحي�اء الدقيقة يف جامعة 
أريزون�ا، تبني أن ع�دد الجراثيم 
أل�ف   420 إىل  أن يص�ل  يمك�ن 
جرثوم�ة، ع�ى أي ح�ذاء جديد 

بعد أس�بوعني من ارتدائه.
ان املث�ري للقلق ه�و ارتفاع عدد 
البكتريي�ا القولوني�ة واملعروفة 
ب�” إي كوالي”. فعى الرغم من 
أن معظ�م أنواع ه�ذه البكترييا 
لي�س ض�ارا، لكن هن�اك أنواعا 
اإلصاب�ة  إىل  وت�ؤدي  خط�رية 
بالفشل الكلوي والتهابات حادة 

يف املجاري البولية.

صحيح أن تلوث أس�فل األحذية 
يأتي م�ن مصادر عدة، بس�بب 
الطي�ور  مخلف�ات  الس�ريعى 
نتائ�ج  لك�ن  امللوث�ة،  واملي�اه 
األبح�اث التي قامت بها داغمار 
ش�ودر، وهي باحث�ة يف جامعة 
الط�ب البيط�ري يف فيينا، أكدت 
أن املراحيض العامة هي املصدر 
الرئيس النتقال الجراثيم ألسفل 
أحذيتنا، فمياه الرصف الصحي 
ه�ي امل�كان املفض�ل النتش�ار 
ح�ّد  ع�ى  الدقيق�ة،  الكائن�ات 

اعتبار شودر.
ووفقا لنتائج االختبار التي قامت 
بها ع�ى 224 مرحاضا، تبني أن 
45 منها ملوثا ببكريا ليس�ريا 
وهي بكترييا الهوائية تستطيع 
العيش بدون أوكسجني، وتسبب 
مرض الدوار. ووجدت الدارس�ة 
أن أحذية األشخاص الذين زاروا 
ه�ذه املراحيض هي األكثر تلوثا 
ببكترييا ليس�ريا. مشرية إىل أن 
األحذية الت�ي كانت فيها حواف 
نس�بة  كان�ت  أعم�ق،  النع�ال 

البكترييا العالقة فيها أعى.
األحذي�ة  أن  الدراس�ة  وأك�دت 
الشتوية واألحذية الرياضية هي 
األكثر جذبا للبكترييا. نتائج هذه 
الدراسة دفع الباحثة النمساوية 
شودر إىل توجيه توصية بسيطة 
ولكنه�ا مهم�ة للمحافظة عى 
الصحة وهي “عدم دخول غرف 
بأحذيتن�ا،  والطع�ام  املعيش�ة 
واألفض�ل هو خلع الح�ذاء عند 

عتبة املنزل”.

 تجُد النساء متعة يف التسوق 
ورشاء ماب�س الجديدة، لكن 
يف اآلونة األخرية تحولت هذه 
الع�ادة إىل ش�عور بالخ�وف 
والتوت�ر يف امل�والت واملح�ال 
التجارية خوًفا من اس�تغال 
غرف تغيري املاب�س من قبل 
أصحاب هذه املحال يف أعمال 
غري أخاقية، وتصويرهن عن 

طريق كامريات مخبأة.
وانترت مؤخ�را عى أحدى 
بالنس�اء  الخاصة  الجروبات 
تحذي�ر م�ن اكتش�اف وجود 
غرف�ة  يف  رسي�ة  كام�ريات 

قياس املابس.

إليك  بعض الطرق البس�يطة 
كش�ف  م�ن  تمكن�ِك  الت�ي 
الكامريات الخفية، إن ُوجدت 

:
1 - يمكن�ك التأك�د م�ن عدم 
وجود كامريات تجسس دخل 
»الربوفة« عن طريق استقبال 
الهاتفية،  املكامل�ات  وإج�راء 
فإذا تعطل�ت عملية االتصال 
فهن�اك  تش�وش  ح�دث  أو 
احتمال وجود كامريات داخل 

الغرفة
2 - يمكن�ك تحمي�ل العدي�د 
م�ن التطبيق�ات الفعالة من 
 Hidden Camera بينه�ا 

Detector لكي تساعدك عى 
كشف الكامريات املخبأة، عن 
الغرفة  طريق تصوير كام�ل 
باس�تعمال الفاش ثم يعمل 
الربنام�ج عى تحدي�د مكان 

وجود كامريات التجسس
3- البحث عنها خلف امل�رآة:

إخف�اء  إىل  البع�ض  يلج�أ 
امل�رآة  خل�ف  الكام�ريات 
مب�ارشة، وللتأك�د م�ن ذلك 
يمكن�ك البحث بيديك باتجاه 

املرآة
4- النظ�ر جي�دا يف مقب�ض 
الب�اب أو وضع أح�دى قطع 

املابس عليه.

 يمكُن أن تساعد بعض األطعمة يف 
الكميات الصحيحة عى اسرخاء 
الجه�از العصبي وتجنب الخمول 
واالكتئاب.تن�اول بعض األطعمة 
يمك�ن أن يكون ل�ه تأثري إيجابي 
عى م�زاج الش�خص، ألنه يحفز 
إنتاج الهرمون�ات مثل الدوبامني 

والسريوتونني واإلندورفني.
تحدثت أخصائي�ة التغذية تاميا 

أرسينييفا عن هذه األطعمة.
نصحت األخصائي�ة بتناول ثاث 
مك�رات برازيلية كل يوم، حيث 
أن ه�ذا املنتج يحت�وي عى كمية 

كبرية من السيلينيوم.
النم�ط  ه�ذا  يس�اعد  أن  يمك�ن 

الغذائ�ي يف الحفاظ ع�ى التوازن 
الهرمون�ي والحماي�ة م�ن تطور 

الامباالة واالكتئاب.
ستس�اعدك ثاثة أنواع من املحار 
يومًيا يف تخفي�ف التوتر العصبي 
وزيادة نشاط الدماغ. من األطعمة 
أيضا املوز، يعد امل�وز جيًدا وغنًيا 
باملعادن والكربوهيدرات الصحية 
مزيجها  وي�ؤدي  والفيتامين�ات، 
إىل تحفي�ز الس�ريوتونني.\يحفز 
العدس إنتاج نفس الهرمون. يعد 
تناول الش�وكوالتة الت�ي تحتوي 
عى كمية كبرية من الكاكاو أيًضا 
طريق�ة مجربة وتعم�ل عى رفع 

مستوى املزاج.

م�ْن أه�م األش�ياء الت�ي يج�ب عى 
العري�س أو الرجل ال�ذي اتخذ القرار 
بالزواج معرفتها قبل دخول القفص 
الذهب�ي هو أّن ال�زواج ليس نزهة أو 
س�جناً ب�ل هو صيغ�ة تفاه�م تنتج 
ع�ن الح�ب واالح�رام املتب�ادل ب�ني 

العروسني، لذلك عليه:
ال�زواج  العزوبي�ة:  أي�ام  تودي�ع   .1
بداي�ة مرحلة جديدة من املس�ؤولية 
والجدي�ة. لذا، ينبغ�ي للرجل التكّيف 
معها واالبتعاد عن اللهو واالستهتار.

رضورة  جاه�زة:  عم�ل  خط�ة   .2
الركيز عى أهمية هذا البند ورضورة 
التح�ر له قبل ال�زواج، فالتخطيط 
للحي�اة الزوجي�ة أم�ر ال غن�ى عن�ه 
يسّهل الكثري من األمور بني الزوجني 

يف املستقبل.
3. االس�تعداد ذهني�اً لتكوي�ن أرسة: 
التفك�ري يف إنج�اب أطف�ال م�ن أهم 
يهت�م  أن  يج�ب  الت�ي  األولوي�ات 
به�ا الرج�ل رشيط�ة التح�ر لذلك 

والفكري�ة  الذهني�ة  النواح�ي  م�ن 
واالقتصادية وحتى الجسدية.

4. التعام�ل م�ع الزوجة وإش�عارها 
بالطمأنينة واالرتياح.

الحي�اة  م�ع  والتأقل�م  التكي�ف   .5
الجدي�دة: العي�ش مع ش�خص آخر 
بمثابة التجربة الجديدة ويجب التعود 

عليها والتكيف معها.
6. االهتمام بالصحة كاملة: االهتمام 
بالصحة عرب ممارس�ة الرياضة من 
أبرز األش�ياء التي يجب االهتمام بها 
من أجل الحفاظ عى الصحة العقلية 

والبدنية.
7. ع�دم إص�دار األح�كام واألناني�ة: 
يعني ذل�ك رضورة أن يتجاوز الرجل 
بعض األشياء التي تبدو غري أساسية 
كي تس�تمر الحياة م�ن دون عقبات 

ومشكات.
8. ك�ر امللل والروت�ني واإلبقاء عى 
الحيوي�ة كالخ�روج مس�اء والقيام 

برحات ترفيهية.
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حنو مستقبل افضل ..له
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كل يوم معلومة

أربع ُطرق الكتشاف الكامريات السرية يف غرف قياس املالبس

منذ اإلعان عن جائحة فريوس 
كورونا يف مارس، أصبحت فائدة 
ارتداء قن�اع الوج�ه واحدة من 

أكثر املوضوعات إثارة للجدل.
ويف أثن�اء ارتداء قناع الوجه، قد 
تميل لس�حبه إىل ذقن�ك لتناول 
الطعام أو ال�راب أو التحدث. 
وم�ع ذلك، كش�ف الخ�رباء عن 
سبب مهم لرورة عدم سحب 

القناع إىل ذقنك.
 East اإلس�عاف  ونرت خدمة 
Midlands الربيطاني�ة، رس�ما 
بيانيا مفي�دا يوضح املش�كلة، 
وكتبت: “يساعد هذا الرسم عى 
رشح أهمية عدم س�حب القناع 

إىل ذقنك”.
ويكشف الرسم أنه بينما يكون 
قناع وجه�ك عى أنف�ك وفمك، 
فإن رقبتك مكش�وفة، ما يعني 

ع�ى  تحت�وي  قط�رات  أي  أن 
الف�ريوس يمك�ن أن تهبط عى 

رقبتك.
وإذا قمت بعد ذلك بسحب القناع 

إىل أسفل ذقنك، سيصبح القناع 
ملوثا من الداخ�ل، ما يعني أنه 
عندما تس�حبه مرة أخرى فوق 
أنفك وفمك، ستكون عرضة ألي 
بكتريي�ا وجراثي�م وفريوس�ات 

كانت عى رقبتك.
 East وتنصح خدمة اإلسعاف يف
Midlands أن�ه إذا كنت بحاجة 
إىل تحريك قناعك لتناول الطعام 
أو ال�راب أو التح�دث، فيجب 

إزالته تماما.
وأضافت: “عندما ترغب يف تناول 
الطعام أو ال�راب أو القيام بأي 
نش�اط، حيث يتعني علي�ك إزالة 

القناع، قم بإزالته تماما”.

الش�عر  ظه�ور  النس�اء  تري�ُد  ال 
الرم�ادي ع�ى رؤوس�هن، ألن هذا 

دليل عى الشيخوخة. 
يمكنك التخلص منه عن طريق صبغ 
الش�عر، لك�ن هن�اك طريق�ة أخرى 
لجعل لونه قاتماً أكثر بدل أن تذهبي 
ف�وراً إىل الكواف�ري، نع�رض عليك أن 
تجرب�ي هذه الطريقة حتى لو بدا لك 

ذلك غريباً، لكنها تنجح دائماً. 
- ضع�ي مق�دار كوب من قش�ور 
البطاط�س يف ق�دٍر وأضيف�ي إليه 

مقدار كوبني من املاء. 

- اغ�ي القدر حتى درج�ة الغليان 
ملدة 5 دقائق ثم اطفئي النار. 

- صف�ي امل�اء النات�ج ث�م اتركيه 
ليربد. 

- اغس�ي ش�عرك كالعادة، بعد أن 
تغسي شعرك باملاء الصايف، قومي 

بغسله ثانية بماء البطاطس. 
- ضعي�ه بواس�طة فرش�اة ع�ى 
الش�عر حتى الج�ذور أو اس�كبيه 

مبارشة عى شعرك. 
- سيصبح لون شعرك غامقاً فوراً. 

جففيه بمجفف الشعر.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟ 

لطلة ابهى....
احذر سحب قناع الوجه إىل ذقنك يف ظل جائحة )كورونا(

صبغ الشعر مباء البطاطس حتّل إحدى أكرب مشاكل النساء

سلوكيات

أيها األهل احذروا من هذه العبارات الخمسة 
. وال تحاولوا أن تقولوها بعد اآلن ألوالدكم.

-1 عندما كنت يف مثل عمرك
إن الحديث عن العالم قبل االنرنت واألجهزة 
الذكي�ة قد يفتح عني الطف�ل عى زمن آخر 
ولكن ال تفكر أن الصعوبات التي مررت بها 

يف طفولتك س�تحث ابنك عى التغرّي. 
العال�م تغرّي كثرياً يف العق�ود املاضية. لذا ال 
تع�ّد املقارن�ة ب�ني طفولتك وطفول�ة ابنك 
ش�بيهة بمقارنة التفاح للتف�اح. لذا توقف 
ع�ن املح�ارضات التحفيزية  الت�ي تتحدث 
فيها ع�ن بطوالت�ك يف الطفول�ة، فابنك لن 
ي�رى عندما تفع�ل ذلك إال ش�خصاً ما يزال 

يعيش قبل التاريخ. 
-2 توقف عن القلق

سواء أكان الولد  قلقاً من شكل شعره أو من 
الضغ�ط النفيس الذي يس�ببه له االمتحان، 
عليك�م أيها األهل أال تقولوا  له :”توقف عن 
القلق او ال تبالغ بردة فعلك وال تقل له مثاً 
ليست هذه بمشكلة كبرية “ ألن هذا التعبري 
سيزيد من املشكلة س�وءاً وسيجعل شعور 

الولد أسوأ.
بدل أن تقلل من مش�اعره ح�اول التعاطف 
مع مش�اعره. ال تح�اول التقليل من حجم 
املش�كلة التي يش�عر بها بل أظه�ر له أن ال 
بأس بما يش�عر ب�ه. واعمل مع�ه عى حل 
املشكلة أو ساعده عى إيجاد طرق للتعامل 

مع مشاعره وانفعاالته. 
-3 إنها فقط مرحلة 

عندما يكرب األوالد، غالباً ما يشعرون بيشء 

من الضي�اع وعدم معرف�ة أهدافهم. ولكن 
ذل�ك ال يعني أن تق�ول للولد “إنه�ا مرحلة 
وتم�ر” ألن ذلك س�يكون مدم�راً لصحتهم 

العقلية . 
كم�ا ال تربر أفعالهم عندم�ا يخطئون قائا 
إنها:”مرحلة وتمّر”. فاملطلوب هنا أن تدعم 
طفلك يف رحلته نحو االستقالية وأن تعمل 
يف الوقت نفس�ه ع�ى تصحيح س�لوكياته 

وتعليمه املهارات الصحية. 
-4 ذلك لن ينجح أبداً

س�واء أقال ابن�ك أو ابنتك” س�أصبح عالم 
فض�اء أو محاس�باً” ال تح�اول ان ترف�ض 
الفك�رة أو القول إنها ليس�ت فك�رة جيدة. 
فعندما تقول :” إن ما تفكر فيه لن ينجح”، 
س�يحاول ابنك أو ابنتك التح�دي وقد يكمل 

السعي إىل تحقيق ما يريده بدون أن تراه. 
إذن ب�دل أن تحب�ط طم�وح أوالدك، أظه�ر 
حريت�ك. ق�ل ش�يئاً مث�ل:” أخربن�ي عن 
مخططاتك” واس�تمع إىل ما يقول بدون أن 

تصدر أحكاماً محبطة. 
-5 ألني أنا قلت هذا.

عندما تريد رفض يشء ويس�ألك أوالدك عن 
امل�ربر وراء رفض�ك ال تقل “ ألن�ي أنا أقول 
ذل�ك” بل ح�اول أن ت�رح س�بب الرفض 
واجعل�ه يتعل�م كيف يتخذ ق�رارات صحية 

عرب رشح أس�باب الرد الذي تلقاه منك. 
قل ش�يئاً مثل :” ال أريدك أن تقود الس�يارة 
يف وق�ت متأخر من الليل ألنك قد تغفو وأنت 
تقود” عندما سيس�مع املربر، س�يكون أقل 

تمرداً.

5 أشياء على األهل عدم قوهلا ألوالدكم أبدًا

طبيبك يف بيتك

أغذية ترفع املزاج

املقادير:
رفيعة  مقطعة  بطاطس  كيلو 
واال  املاندولني  استعمال  االفضل 
بسكني حاد تقطع رشائح بسمك 

2 ملم 
امللح املعطر: 

ملعقة صغرية بابريكا 
نصف ملعقة ملح 

نصف ملعقة بهار اسود 
ممكن  حار  أحمر  فلفل  ملعقة 

تنقيص او تضيفي حسب الدوق 
الطريقة:

بارد عى  ماء  البطاطس يف  تنقع 
االقل نصف ساعة. هده الخطوة 

عى  للحصول  رضورية  مهمة 
شيبس مقرمش 
و مثل الجاهز . 

تنشف  و  البطاطس  تصفى 

البطاطس  تقى  ورقي   بمنديل 
ثاني  عى دفعات صغرية. و هده 

خطوة مهمة 
للحصول عى الشيبس املقرمش 

حتى  البطاطس  رشائح  تقى 
طبقة  عى  تفرد  و  لونها  يشقر 
املعطر  بامللح  ترش  و   واحدة 

بالبهارات. 
يف إناء يخلط امللح مع البهارات و 

يرش به الشيبس حاملا ينضج. 

املطبخ

الشيبس املنزلي 
السبايسي

دراسات حديثة

هلذه األسباب ينبغي خلع األحذية قبل دخول املنزل
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أبـــــــراج

بانتظارك الكثري من املس�ؤوليات واألعباء التي 
تتطلّب منك عمال جدي�ا. عليك االهتمام بوضعك 
الصح�ي وخصوصا أعصابك وحالتك النفس�ية. بال 
شك س�تتعرض لإلرهاق بس�بب هذه األعباء ولكنك لن 

تفشل، بل سوف تحقق أفضل النتائج.

ق�د تط�رأ تغي�ريات ع�ى مج�ال عمل�ك ويف 
املؤسس�ة التي تعم�ل لديها، لكنه�ا تكون يف 
مصلحتك. االنفعال يثري غضب الرشيك، والطباع 
الحادة تؤدي إىل فتور يف العالقة بينكما، وعندها تبدأ 

الخالفات. ال تعط الفرصة ألحد أن يدمر حياتك.

املنافس�ة قوية اليوم يف العمل فكن مس�تعدا 
ألن الجميع يس�عى للحصول عى املركز األول. 
لن تس�جلوا جميع�ا نقاطا متس�اوية فحاول أن 
تك�ون صاحب النقاط األعى حتى تحصل عى أفضل 
مستوى. ال تعمل برسعة كبرية يف البداية لئال تفقد كل 

طاقتك بل اعمل بهدوء وبرتكيز.

تتي�ح لك الظروف اليوم فرص�ة جديدة للتعمق 
يف بعض املوضوعات. لديك طاقة تجعلك تنتفض 
ع�ى كل م�ن يق�ف يف طريق�ك. إذا كن�ت راغب�اً يف 
االس�تقرار، فالرشي�ك الح�ايل هو الش�خص املناس�ب 
له�ذه الخطوة، فال ترتدد. راع الظ�روف التي يمر بها أحد 

املقربني، وحاول التخفيف عنه قدر اإلمكان.

أنت ش�خص عصبي بطبعك وتأخذ كل الكالم 
ع�ى محمل الج�د، ولكن االنفع�ال اليوم غري 
مطل�وب تمام�ا. حان الوق�ت للمرح والتس�لية. 
حاول أن تنىس همومك ومش�اغلك الخاصة. انهض 
م�ن مكانك واذهب ملكان آخر س�ريا عى األقدام. تناول 

وجبة الغداء مع شخص تحبه.

هناك اس�تقرار بينك وبني الرشيك، فال تجعل 
الغرب�اء يفس�دون صف�و حياتكم�ا فأنت�م 
تعيش�ان حياة يحسدكم عليها املحيطون. حاول 
أن تكون كتوما أكثر من ذلك، توقع أن يزورك شخص 
مس�افر من فرتة طويلة وسوف يؤثر بشكل ايجابي يف 

حياتك العاطفية.

اهتماماتك املهنية تتطور اليوم بفضل تفكري 
املنطق�ي الواض�ح وتفاني�ك وحب�ك للعم�ل. 
وضعك املايل سيتحس�ن بش�كل ملح�وظ اليوم، 
ولذل�ك عليك أن تنته�ز كل الفرص املتاح�ة أمامك. 
العم�ل م�ع اآلخري�ن أو يف فري�ق متعاون يع�د خطوة 

إيجابية وهو أفضل من العمل الفردي.

القي�ام ب�يء مختل�ف ومميز هو م�ا تريده 
الي�وم. تتمت�ع بش�خصية قوية ج�دا ولكنك 
تش�عر بالضعف أحيان�ا أمام الرشيك. ال تش�غل 
نفس�ك بقضاي�ا اآلخرين خاص�ة إذا ل�م يطلب منك 
أحدهم املس�اعدة. قم بزيارة أحد األصدقاء أو اذهب إىل 

مكان لم تزره من قبل واكتشفه بنفسك.

حافظ عى اس�تقرار عالقت�ك وتجنب اتخاذ 
قرارات مصريية أو حاس�مة خالل الس�اعات 
األخرية من هذا اليوم. نسق وقتك جيدا وخصص 
ألحّبائ�ك ف�رتة غنية باملش�اعر واالهتم�ام، حتى لو 

كانت الفرتة قصرية.

مناقشات فكرية ودينية تجعلك أشد قربا من 
أعز األشخاص إىل قلبك. عالقتك برشيك حياتك 
ربما تكون أكثر دفئا وحميمية اليوم. تهتم اليوم 
باألف�كار واملوضوعات الفلس�فية، ولذلك ربما تقرر 
أن تح�ر ندوة أو محارضة تتعلق بهذا الش�أن. توقع 

سماع أخبار جديدة.

هن�اك بعض التغريات يف مجال عملك عى أمل 
أن تك�ون نح�و األفضل. تتقرب م�ن الحبيب 
وتن�ال إعجابه، فيبادلك أجمل املش�اعر ويمنحك 
الثقة. تمر بظروف صعبة تنعكس سلبا عى وضعك 

الصحي فكن حذرا.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

دلل نفس�ك واهتم بصحتك، خاصة إذا ش�عرت 
بالتع�ب هذا اليوم. قد يرتاجع أداؤك ومس�تواك 
يف العم�ل تدريجي�ا بس�بب العمل لف�رتات طويلة. 
إذا كان�ت لديك فرصة لقضاء بع�ض الوقت يف املنزل، 
يفضل أن تس�تغله يف النوم والراحة. من األفضل دائما أن 
تك�ون حكيم�ا وغري مت�رسع يف اتخاذ قرارت�ك حتى وإن 

استغرقت وقتا طويال.

دارميات
شمالج يعمه اشبيج عذبتي ح����ايل
ما نشف دمع العني بالخد ي������اليل

ازداد البجه والنوح والصايح اشتد
ها انتي وكحة عني ميحبج اح�����د

ال ابن رايض اعليج البت تحب�����ج
واشلون اعيش اوياج يكتلني كربج

عمتي وعماج البني ياعمتي ريته
وموتج لون ينباع بالدم رشيت����ه

اوهه امداهه الروح جابتني يمج
هم الوكت وياي والنوبه هم����ج

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1670 - آخ�ر يھ�ودي يغ�ادر فيينا بع�د قرار 
بطرد اليھود منھا.

1788 - نيوي�ورك تصبح الوالية الحادية عرش 
يف الواليات املتحدة األمريكية.

1891 - فرنسا تضم جزيرة تاھيتي أكرب جزر 
بولينيسيا الفرنسية.

1908 - تأس�يس مكتب التحقيقات الفيدرايل 
»FBI »بقي�ام املدعي العام تش�ارلز بونابرت 
بأم�ر مجموع�ة م�ن املحقق�ني الفيدرالي�ني 
املعين�ني حديث�ا ب�أن يرس�لوا تقاريرھ�م إىل 

املفتش العام »ستانيل فينش« بوزارة العدل.
1911 - القوات الفرنس�ية تدخل مدينة فاس 
إلجھاض الثورة التي تشھدھا املدينة إىل جانب 
العديد م�ن املدن املغربية لالحتجاج عى الظلم 

الذي يمارسه االحتالل الفرنيس.
1939 - واشنطن تفض املعاھدة التجارية مع 

اليابان.
1941 - الرئي�س األمريك�ي فرانكلني روزفلت 
يصدر ق�راراً بتجميد كافة األرص�دة اليابانية 
يف البن�وك األمريكية وذلك ردا عى قيام اليابان 

باحتالل الھند الصينية الفرنسية.
1945-ھزيم�ة حزب املحافظني الذي يرأس�ه 
العام�ة،  االنتخاب�ات  يف  ترشش�ل  ونس�تون 
ما من�ح الفرصة لح�زب العم�ال لكي يحقق 
األغلبي�ة ألول مرة يف تاري�خ انتخابات اململكة 

املتحدة.
1952 - مل�ك مرص والس�ودان ف�اروق األول 
يتن�ازل ع�ن الع�رش البن�ه األمري أحم�د فؤاد 
ويع�ني مجلس وصاي�ة عى العرش برئاس�ة 

األمري.
محم�د عبد املنعم ويغادر بعد ذلك مرص ومعه 

زوجته امللكة ناريم�ان وبقية أفراد أرسته بما 
فيھ�ا امللك الجديد أحمد ف�ؤاد، ويأتي ذلك بعد 

أيام من قيام ثورة 23 يوليو.
1956 - الرئي�س امل�رصي جم�ال عبد النارص 

يؤمم قناة السويس.
الجزائ�ري  النقاب�ي  الزعي�م  1959 – مقت�ل 
عيسات إيدير بعد تأثره بالتعذيب الذي تعرض 

له من قبل الفرنسيني طوال شھر كامل.
1963 - زل�زال عنيف يرب مدينة س�كوبيه 
م�ن  اآلالف  م�رصع  إىل  أدى  اليوغس�الفية 

األشخاص.
1970 - األردن يعل�ن موافقت�ه ع�ى مب�ادرة 
وزي�ر الخارجية األمريكي ولي�ام روجرز لحل 

النزاع بني الدول العربية وإرسائيل.
1994 - انفج�ار س�يارة مفخخ�ة أم�ام مقر 
القنصلية اإلرسائيلية يف لندن أسفر عن إصابة 

8 أشخاص.
2005 - اإلف�راج ع�ن قائ�د الق�وات اللبنانية 
س�مري جعجع بعد صدور قانون عفو عام من 
مجلس النواب اللبنان�ي وذلك بعد قضائه أحد 
عرشعاماً يف س�جن تحت األرض بمبنى وزارة 

الدفاع.
-2016 الطائ�رة العاملة بالطاقة الشمس�ية 
تح�ط يف أبوظبي مكمل�ة رحلتھا حول األرض 
بعد أكثر من 16 ش�ھرا م�ن انطالقھا، لتكون 

أول طائرة من نوعھا ُتحقق ھذا اإلنجاز.
الحكوم�ة البورمي�ة تص�در بيان�ات التع�داد 
السكاني الخاصة بالدين والعرق بعد تأخر دام 
سنتني، مظھرة تراجعا يف نسبة مسلمي البالد 
بس�بب أعمال العنف واالضطھادات املستمرة 

منذ سنوات.

بعضه�م ي�رى ان الزم�ن كفيل 
بنس�يان كل يشء، ولك�ن هناك 
مواقف ت�رتك بصماتها واضحة 
بداخلنا، وتظل مخبئة بداخلنا ال 

يراها االخرون.
ترى م�ا الع�ادة او املوقف االبرز 
يف طفولت�ك ال�ذي م�ا زال عالقا 
يف ذهن�ك حت�ى االن وال يعرف�ه 

االخرون؟ 
- الحرمان العاطفي:

ش�عروا  الذي�ن  الن�اس  ه�ؤالء 
بالحرمان العاطفي يف طفولتهم، 
فلم يجدوا من يهتم بما يشعرون 
او يحتاجون�ه حق�ا، بل عاش�وا 
طفول�ة خالي�ة م�ن العواط�ف 

والحب والحنان.
- االستقاللية:

هؤالء االش�خاص الذي�ن تعودوا 
عى فعل ما يريدون بمفردهم يف 
الوقت املناسب لهم دون اي قيود 
او اهتم�ام بم�ا يقول�ه الناس، 
فهم ليسوا مضطرين اىل مراعاة 

االخرين يف قرارتهم.
- املتشائمون:

وه�م الذي�ن يش�عرون انه�م ال 
يستحقون السعادة، ولن يشعروا 
به�ا اب�دا، ويؤمنون باس�تحالة 
العث�ور ع�ى الحب، ول�ن يجدوا 
رشي�ك الحي�اة ال�ذي س�يحرتم 

احتياجاتهم او اختالفاتهم .
- املقهورون:

وه�ؤالء هم االش�خاص الذين ال 
يتمتع�وا ب�أي قدر م�ن الثقة يف 
ال�ذات، ويش�عرون دائم�ا انهم 
مقهورين ومظلومني، ويختاروا 
دائما ش�خصية قوي�ة لالرتباط 
بها، لك�ي تتحمل زم�ام االمور، 
وغالبا ما تعاني تلك الشخصيات 

من تسلط الش�خصيات االخرى 
عليها.

- الشخصيات املثالية:
هؤالء االش�خاص محبو الكمال 
والذين يرغبون ان يكونوا االفضل 
مليئ�ة  وحياته�م   ، يشء  كل  يف 
بالتحدي�ات واالنج�ازات، وغالبا 
ما يعاني هؤالء االشخاص خالل 
عالقاتهم عندما يصبحوا بالغني، 
النهم يقسون كثريا عى انفسهم 

واالخرين .
- فقدان الثقة:

هؤالء االش�خاص تعرضوا الكثر 
من موق�ف يف طفولتهم ليصلوا 
اىل تلك املرحل�ة الخاصة بفقدان 
الثق�ة يف الجمي�ع، ولديهم ش�ك 
دائ�م يف نوايا االخري�ن اتجاهم، 
وم�ا ان يعامله�م اح�د بطريقة 
طيب�ة حت�ى يب�دأون يف التفكري 
فيم�ا يخفيه الش�خص اتجاهم 

وراء تل�ك الطيب�ة!
- االيثار:

الذي�ن  االش�خاص  ه�ؤالء 
احتياج�ات  تلبي�ة  يفضل�ون 
االخري�ن ع�ى احتياجاته�م، 
بالتضيح�ة  يتمتع�ون  وه�م 

والشعور بااليثار وينتهي االمر 
به�م برعاية أحد االش�خاص 
تاركني احالمهم مثل  املقربني 

الوالدين او االخوة .
- االنعزالية:

ال  الذي�ن  االش�خاص  ه�ؤالء 
يفضل�ون التفاعل مع االخرين، 
ب�ل ويعزلون انفس�هم يف دائرة 
مغلق�ة هم صانعوها، ويش�عر 
ه�ؤالء االش�خاص انه�م غ�ري 
م�ع  االندم�اج  ع�ى  قادري�ن 
املجتم�ع ال  ان  االخري�ن، كم�ا 

يتقبلهم كما يجب.
- ضعاف الشخصية:

وهم االش�خاص الذي�ن اعتادوا 
ان ينوب االخرون عنهم يف اتخاذ 
يك�ربون  فحينم�ا  الق�رارات، 
بمفرده�م  انفس�هم  يج�دون 
مسؤولون عن قراراتهم، وغالبا 
م�ا يتحكم اش�خاص اخرين يف 

اتخاذ قراراتهم الشخصية !
- ال يتحملون الضغوط:

هن�اك بعض الش�خصيات التي 
ق�د تنه�ار تمام�ا تح�ت وطأة 
الضغوط والتوتر، وهم الذين قد 
فش�لوا يف النجاح يف امتحاناتهم 

من ف�رط الخوف والقلق ال عدم 
املذاكرة!

- محبو لفت االنظار:
ه�ؤالء ه�م الذين اعت�ادوا لفت 
االنظ�ار دائما ام�ا بجمالهم او 
وه�م   ، غرابته�م  او  ذكاءه�م 
ه�ذا  يتعم�دون  الحقيق�ة  يف 
االخت�الف من اجل لف�ت انظار 
االخرين والحصول عى محبتهم 
واهتمامه�م، ولي�س تعبريا عن 

شخصياتهم املستقلة.
الصارم�ة  الش�خصيات   -

الكتومة:
وهم الشخصيات الالتي تعودت 
عى الكتمان واخفاء مشاعرهم 
اتجاه االخرين، ربما من منطلق 
الق�وة والغم�وض والعملي�ة او 
ربم�ا م�ن منطلق الخ�وف من 

ردود فعل االخرين.
- ال يعرتفون باالخطاء:

ومعظ�م االش�خاص م�ن ه�ذا 
النوع يج�دون صعوبة بالغة يف 
االعرتاف بالخطأ، ويشعرون ان 
االخطاء مقترصة عى الضعفاء 
فق�ط،  واملهمل�ني  واالغبي�اء 
وال يتمتع�ون بق�در ع�اٍل م�ن 
التس�امح اتجاه اخطاء غريهم 

مهما كانت صغرية.
- االنانية:

تلك الش�خصيات الت�ي اعتادت 
الحص�ول عى كل ما تريده دون 
اي مراع�اة لالخرين ، وغالبا ما 
يكون�وا الطفل الوحي�د لالرسة 
او الطفل االول او الطفل االخري 
)اخر العنقود( كما نطلق عليه.

واالن .. ما الصفة التي تؤثر فيِك 
بشكل اكرب من الصفات السابق 

ذكرها؟

اختبارات شخصية

قصة مثل

أي صفة من ذكريات الطفولة تؤثر يف عالقاتك اآلن؟

الكلمات االفقية
-2+1 من األسماء التي أطلقتها 
الع�رب ع�ى املحي�ط األطليس - 

عبدة النار
-3مدين�ة أملانية - ضمري متصل 

- وثب
-4 للنداء - يف الوجه

-5 من أسمائه “ هيرص أبو ُلبد”
-6 غُلظ - ِنعم )م(

-7 االنتفاخ - سهل االنقياد
االختب�ار  إىل  لج�أ  م�ن  أول   8-
يف اختي�ار املتقدم�ني للوظائ�ف 

الحكومية
-9 تمّنى - مسافات )م(

-10 نظر من خالل ثقب الباب - 
أقوى مضخة يف الوجود

الكلمات العمودية
 - عراقي�ة  مدين�ة   1-

متشابهان
-2 حرف نداء للندبة - برر

-3 ظه�ر - خرق يف الس�رت 
ونحوه عى قدر العني ُينظر 

فيه 
-4 فّك - قضبان النخلة 

-5 أصل�ح البناء - للنهي - 
للجر

-6 أنواع و أصول - يرشد
-7 عاصمة إفريقية - حاِم

-8 رمز جربي - الحذاء
-9 ملكي - متشابهان

-10 قس�مة غ�ري عادلة - 
وعاء
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ُحَننينْ إس�كافًيا من أهل الحرية، س�اومه أحد األع�راب عى رشاء خفني، 
وبع�د أن أتعب�ه بالج�دال وأغلظ له يف ال�كالم انرصف دون أن يش�رتي 
الخفني، فغض�ب ُحنني، وق�رر أن يكيد لألعرابي، فلم�ا ارتحل األعرابي 
أرسع ُحنني فس�بقه يف الطريق، وعلق أحد الخفني عى ش�جرة، ثم سار 
عدة أمتار أخرى وطرح الخف الثاني عى طريق األعرابي، ثم قعد ينتظر 

متخفًيا.
وأت�ى األعرابي فرأى الخف املعلق يف الش�جرة فقال: ما أش�به هذا بخف 

ُحنني، لو كان معه الخف اآلخر ألخذته.
ثم سار فرأى الخف اآلخر مطروًحا عى األرض، فنزل عن ناقته والتقطه، 
ثم عاد ليأخذ الخف األول، فخرج ُحنني من مخبأه وأخذ الناقة بما عليها 

وهرب.
وأقبل األعرابي عى قومه وليس معه إال الُخفان، فسألوه: »ما الذي جئت 

.»! به من سفرك؟« فقال: »جئتكم بُخَفي ُحَننينْ
فاتخذها العرب مثال ُيرب عند اليأس من املسعى والرجوع بالخيبة.

عاد خبفي ُحَني
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ال خالف يف حب العراق  

ال يوج�د ج�دال يف ح�ب الوط�ن والدف�اع عن�ه، فهو فرض 
وواج�ب مقدس، ويشء عظي�م ال خالف علي�ه، فقد يفرط 
االنسان يف اش�ياء، لكن التفريط بالوطن يعد من املحرمات، 
فالوطن غاٍل، ومهما ك�ان نوع او حجم الخالف بني االفراد 
يبقى ح�ب الوطن واملحافظ�ة عىل سيادته وكرامته ش�يئا 
مقدس�ا بالفط�رة، ويق�ال ان أح�د اعضاء مجل�س النواب 
العراقي يف زمن النظام امللكي، ويف احدى جلساته، انتقد احد 
نواب�ه رئيس الوزراء، ياسني الهاش�مي، وقال له انك تنطق 
اسم الع�راق مرفوعا بالضمة عىل ح�رف العني، واملفروض 
ان تنطق�ه مكسورا بالكرسة، وه�و خطأ لغوي كبري، فقال 
له الهاش�مي أنا اعرف ذلك، ولكني أتعمد ان اقول ذلك، الني 
ال اري�د للعراق ان يك�ون اسمه مكسورا،  بل اريده ان يكون 
مرفوعا دائما، فصفق له اعضاء مجلس النواب.. هذا الكالم 
البليغ  يحمل دالالت عظيمة يف حب العراق، فالعراق هو بيتنا 
وهويتنا التي نحملها ونقدره�ا، وهو املكان الذي نلجأ اليه 
ونحس باالمان يف ربوعه، وهو الحصن الدافئ الذي يجمعنا 
معا، واملطلوب من�ا ان ندعمه وندافع عنه ونفديه بأرواحنا 
ونحافظ عىل امالكه وثرواته.. العراق هو املايض والحارض، 
وهو اجمل قصيدة ش�عر يف ديوان الكون.. العراق هو بداية 
الزمن الذي علينا ان نحرسه، وحب العراق ال يحتاج ملساومة 
او مزاي�دة، وال يحتاج اىل ش�عارات زائفة رنانة، حب العراق 
يبق�ى يف القل�ب دون مساومة، وتبقى عاصمت�ه بغداد دارا 
للس�الم طاملا تغنى به�ا الشعراء، فمن من�ا ال يتذكر صوت 
املطرب�ة املرصي�ة كوكب الرشق، ام كلث�وم، عندما صدحت 
حنجرتها يوم غنت اغنيتها املشهورة »بغداد يا قلعة االسود«، 
وقد كانت وما زالت العاصم�ة بغداد قبلة للناظرين ومنهال  
للشعراء واملثقفني، وعاصمة تحمل اسماء تزيدنا فخرا وعزا 
»دار السالم«، وفيها تربز شامخة املدرسة املستنرصية التي 
تقع يف ش�ارع السموأل وس�ط بغداد، وتخ�رج منها علماء 
مازال�ت بحوثه�م ودراساته�م ت�درس يف ارق�ى الجامعات 
العاملي�ة، وتبقى بغداد، رغم م�ا اصابها من حروب وغزوات 
ونكبات عىل مر العصور، اسما ورمزا لحضارة برزت فأغنت 
حضارة العالم بالعلم واملعرفة، وانصهرت يف بودقتها جوانب 
مرشق�ة من حضارات الشعوب.. تبقى بغداد ساملة حصينة 
بح�ب اهلها رغم م�ا عانته من محن، ويبق�ى وباء كورونا 
اختب�ارا للنف�س العراقي�ة لتحقيق النرص عىل ه�ذا الوباء، 
فبالص�رب والتح�دي وتطبيق اج�راءات الدول�ة يف الحصانة 
بإمكاننا تحقيق النرص، خاصة ان كل الدالئل تؤكد ان الوباء 
عىل وش�ك االنحسار، وحتما سنحتفل بتحقيق النرص، وإن 
ش�اء الله سيكون اقرب من رمشة ع�ني، وما النرص إال من 

عند الله، انه الحكيم القادر عىل كل يشء.

أث�ارت الفنانة التونسي�ة، درة، الكثري 
م�ن الج�دل والح�رية ب�ني جمهورها 
بع�د أن ن�رشت ص�ورة لها م�ن خالل 
حسابها الشخيص عرب موقع التواصل 

االجتماعي »إنستغرام«.
وعلق�ت درة عىل الص�ورة قائلة: »أنت 
نور، أنت نور. ال تسمح أبًدا ألي شخص 

أو أي قوة بتبلي�ل النور أو لعنه أو تقليله«، لتتلقى 
املئ�ات م�ن التعليق�ات الت�ي تتسائ�ل ع�ن معنى 

الرسالة والنصيحة التي تقولها لهم.
وكان�ت درة ق�د غابت عن الدرام�ا الرمضانية منذ 
عدة أعوام، حيث كان آخر عمل قدمته هو مسلسل 
»ن�رس الصعي�د«، والذي ع�رض من ثالث�ة أعوام، 
وكان من بطولة الفنان محمد رمضان ووفاء عامر 

وعائشة بن أحمد. يذكر أن أحدث أعمال درة كانت 
مشاركتها يف فيلم »ي�وم وليلة«، مع خالد النبوي، 
خال�د رسحان، أحم�د الفيشاوي، حن�ان مطاوع، 
مي�دو عادل، وعرض يف مطلع ع�ام 2020، وحقق 
نجاح�اً ملحوظ�اً حتى توق�ف دور العرض بسبب 
كورونا، وتدور أحداث املسلسل يف ليلة واحدة حول 

أمني رشطة يحاول أن يحقق العدالة.

أعلن�ت »تويرت« أن املخرتقني الذين 
سيط�روا عىل حساب�ات مجموعة 
الب�ارزة األسبوع  الشخصيات  من 
امل�ايض، تمكن�وا من الوص�ول إىل 
الرسائ�ل املبارشة ل�� 36 حساًبا. 
وأوضحت الرشكة يف تغريدة: نعتقد 
أن املخرتق�ني وصل�وا إىل الرسائ�ل 
املبارشة ملا يصل إىل 36 حساًبا من 
ب�ني 130 حساًب�ا مستهدًفا، منها 

رسائل حس�اب مس�ؤول سيايس 
يف هولن�دا . ومن ب�ني الشخصيات 
البارزة التي تم اخرتاق حساباتها: 
الرئي�س األمريك�ي السابق »باراك 
أوبام�ا«، و«إيل�ون ماس�ك« املدير 
وذك�رت  »تس�ال«.  ل��  التنفي�ذي 
أن  امل�ايض  األسب�وع  »توي�رت« 
تحمي�ل  م�ن  تمكن�وا  املخرتق�ني 

بيانات من ثمانية حسابات.

وعد مطورو تطبيق واتساب املستخدمني بإطالق ميزة جديدة تتيح لهم تفعيل 
ع�دد من األجه�زة للحساب نفسه، ما يعني استخ�دام الحساب نفسه عىل 4 
أجهزة مختلفة يف وقت واحد.وبحسب ما نرش موقع WABetaInfo، فإن هذه 
املي�زة ما زال�ت قيد التطوي�ر، وعندما ستصبح جاهزة سيكون هناك ش�عار 
إمكاني�ة استخدام الحساب عىل أجهزة أخ�رى. فيما لم يتم اإلعالن عن موعد 
إط�الق هذه امليزة. يذكر أن مطوري تطبيق »واتس�اب« كانوا قد بدأوا العمل، 
يف وق�ت ساب�ق، عىل تطوير ميزة تسم�ح للمستخدمني بالعث�ور عىل رسائل 
ومحادث�ات بحس�ب التاريخ والي�وم. إىل ذلك، حذر املوقع سابق�ا من انتشار 
نسخ�ة مزيفة من تطبيق »واتساب«، بنف�س االسم والشكل للتطبيق، تزامنا 
م�ع كشف معلومات عن أن ماليني األش�خاص يف العالم يستخدمون النسخة 
امل�زورة، األمر ال�ذي يجعلهم فريس�ة سهل�ة للمخرتقني والقراصن�ة، الذين 
يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس عىل املستخدمني أو اخرتاق هواتفهم 

بشكل كامل، والسطو عىل املعلومات والصور املوجودة عىل الهاتف.

ينتظ�ر مستخدمو تطبيق »ماسنجر« من »فيسب�وك«، ميزات جديدة ينتظرها 
الكثريون، من شأنها تعزيز خصوصيتهم. ووفقاً للتقارير، فإّن »امليزة الجديدة 
ستتي�ح للمستخدمني، القدرة ع�ىل تحديد من يمكنه إرس�ال رسائل إليهم من 
مستخدمني فيسبوك«. ومع هذا، توضح الرشكة أّن »امليزة ستمكن املستخدمني 
أيض�اً من تحدي�د قائمة املستخدمني الذي�ن يمكنهم التواص�ل معهم مبارشة، 
فض�اًل ع�ن قائمة أخ�رى تضم طلب�ات التواصل والت�ي يستطيع م�ن خاللها 
مال�ك الحساب الرف�ض أو القبول«. كذل�ك، فإنه ستكون هن�اك قائمة الحظر 
الكيل للتواص�ل ومنع استقبال أي رسائل، يمك�ن لصاحب حساب »ماسنجر« 
تحديده�ا. وحالياً، فإّن هذه امليزة تخضع للمزيد من التجارب، يف حني أّن هناك 
مي�زة أخرى قادمة عىل تطبيق »ماسنجر« أيضاً، وهي خاصية »طمس الصور 
املُرسلة«. وتهدف هذه امليزة إىل حماية مستخدمي »ماسنجر« من مشاهدة أية 
ص�ور قد تكون غري الئقة، ُمرسلة إليهم من أطراف ليست يف قائمة أصدقائهم. 
كذل�ك، ف�إن التحديث الجدي�د لتطبيق »ماسنج�ر« سيمّكن أصح�اب األجهزة 
العاملة بنظ�ام »أندرويد« من تفعيل خاصية رضورة مطابقة بصمة الوجه أو 
اإلصب�ع لوصول املستخدمني لرسائلهم الواردة، وذل�ك لضمان عدم فتحها من 

قبل أشخاص آخرين.

»تويتر«: المخترقون وصلوا إلى 
الرسائل المباشرة لـ 36 حسابا

حساب واحد لـ4 أجهزة.. ميزة 
جديدة من واتسآب

ميزة قادمة إلى »ماسنجر« 
ينتظرها الكثيرون
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كشفت معلومات خاصة عن أن الديو الذي كُثر 
الحديث عن�ه هذه الفرتة ب�ني الفنانة اليمنية 
بلقيس والفنان كاظم الساهر قد يبرص النور 
يف مناسب�ة عيد األضح�ى، أي يف أواخر الشهر 

الجاري.
وقال�ت املعلوم�ات إن الفن�ان كاظ�م الساهر 

أُغ�رم بكلم�ات الدي�و؛ وه�و بعن�وان »م�ن 
أسبابك«، وق�رر منح الثقة للفن�ان اإلماراتي 
فاي�ز السعيد ال�ذي لّحن العم�ل واملفرتض أن 

ُيعلن عن إطالقه قريباً.
وكان�ت بلقيس قد أكدت يف آخ�ر لقاءاتها عن 
سعادتها يف الغن�اء إىل جانب كاظم الساهر ملا 

يمتلك�ه من إحساس وخ�ربة عالية، وإن كان 
التسجيل سيجري يف ظ�ل التباعد االجتماعي، 
أي كّل منهما عىل حدة، فيما كشفت املعلومات 
عن أن النية يف تصوير الديو واردة، إنما سيعمل 
ع�ىل آلية خاصة بهذا التعاون األول الذي جمع 

الساهر وبلقيس للمرة األوىل. 
 وأكدت معلومات، نرشها الفنان فايز السعيد، 
ع�ن أن هناك دي�و ثانياً سيجم�ع بني بلقيس 
والنج�م اإلمارات�ي حس�ني الجسم�ي، لك�ّن 
إطالقه متأخر لحني أخذ ديو الساهر وبلقيس 
حقه عىل املواقع ومحط�ات التلفزة واإلذعات 

قريباً.
ُيذك�ر أن آخر حفالت بلقيس يف االمارات كانت 
يف ديسمرب امل�ايض، حيث احتفلت مع جمهور 
البل�د الذي تدين له كم�ا رّصحت، كونها ترّبت 
في�ه ومنحه�ا الجنسي�ة الوطني�ة وه�ي من 

أصول يمنية. 
وتغي�ب الحف�الت الخاصة بعي�د األضحى عن 
العال�م العرب�ي بسب�ب اإلج�راءات الخاص�ة 

بمكافحة فريوس كورونا.

حصل�ت وكيل�ة وزارة الّتخطي�ط للشؤون 
العراقي�ني،  املهندس�ني  نقي�ب  اإلداري�ة، 
الدكت�ورة أزهار حسني صال�ح، عىل جائزة 
املرأة العربية املتمّي�زة يف دورتها الجديدة يف 

حقل العمل العام.
وقال�ت املتحدثة الرسمي�ة باسم هيئة املرأة 
العربية، رسل النعيم�ي: إن الدكتورة أزهار 
حس�ني صالح هي أول امرأة عراقية تحصل 
عىل جائزة امل�رأة العربية املتمّي�زة منذ عام 
2004، والت�ي تعّد أهم جائ�زة عربية تقّدم 
للنس�اء املبدعات يف حقول العم�ل والقيادة 

اإلدارية.
بدوره�ا، بين�ت د أزه�ار. صال�ح: أّن ه�ذه 

الجائ�زة تأتي تكريم�اً لدور امل�رأة العراقية 
املتمّي�ز يف الّتطوي�ر والبن�اء يف ظل الظروف 
العصيب�ة الت�ي يم�ر به�ا الع�راق. مؤكدة 
استمراره�ا يف السري بخطى حثيثة لتحقيق 

نمو البلد وازدهاره.
يش�ار إىل أّن د. أزهار حسني صالح حاصلة 
ع�ىل الدكت�وراه يف الهندس�ة ومتدّرج�ة يف 
املناصب الحكومي�ة، كما أّنها تولّت منصب 
مدير ع�ام دائرة العق�ود الحكومية العامة، 
ومدي�ر ع�ام تخطي�ط القطاع�ات يف وزارة 
الّتخطي�ط، وه�ي ممّثلة للع�راق يف االتحاد 
العاملي للمنظم�ات الهندسية، وإسهاماتها 

األكاديمية واملجتمعية عديدة.

أك�دت Netflix أن املوسم الثالث من مسلسل 
»سفين�ة برم�ودا« أو High Seas، سُيعرض 
يف السابع م�ن أغسطس، وسنكتشف حينها 

مؤامرات وشخصيات وأرساًرا جديدًة.
باك�ريو«  »إيفان�ا  بقي�ادة  التمثي�ل  فري�ق 
)الفائزة بجائزة »غويا« ألفضل ممثلة واعدة 
يف »متاه�ة ب�ان« و Demonios tus Ojos و 
The Se�( »و »أليخاندرا أونيفا ،)Feedbackk

ckret of Puente Viejo(، وبمشارك�ة الوجوه 
 Sangue( »الجدي�دة مث�ل »ماركو بيغ�ويس

و«نيك�والس   )Boogie Oogie و   Bom
فرانتيال« )Aliados و Las Estrellas(، حيث 
يمّث�الن دوًرا مهًم�ا يف حّل اللغ�ز الجديد عىل 

متن السفينة.
وتش�ارك يف املسلس�ل أيًض�ا وج�وٌه مألوفة 
حبك�ة  تطوي�ر  يف  أساسيًّ�ا  دوًرا  ستلع�ب 
 Pieles( »القص�ة، مثل »ج�ون كورتاجارينا
ساكريست�ان«  »خوسي�ه  La Verdad(و  و 
 )Velvet و   Asignatura Pendiente(
)Apackhes و Gran Hotel( »و«إلوي أثورين

و   Malasaña 32( فارغ�اس«  »بيغوني�ا  و 
 Son( »و »إدواردو بالنكو )»باكيت�ا ساالس«

.)Kamikaze و of the Bride
يتألّ�ف املوسم الجديد م�ن مسلسل »سفينة 
برم�ودا« من سّت حلق�ات، وهو م�ن إنتاج 
�Net ل��   Bambú Produckckiones  رشك�ة
lix، ومن تألي�ف »رامون كامبوس« و«خيما 
سكال�ريا«  »لين�و  إخ�راج  وم�ن  ن�ريا«،  ر. 
و«فيديريكو آنرتمن«، وتولّت »خيما ر. نريا« 

كذلك مهمة اإلنتاج التَّنفيذي.

سعد حمسن خليل

ديو بين كاظم الساهر وبلقيس قريبًا

العراقية أزهار صالح تحصد 
جائزة المرأة العربية المتميزة

تحتفل الفنان�ة التونسية، لطيفة، بأول 
ملي�ون مشاه�دة بع�د إص�دار كليبه�ا 
رد الب�اب وغ�رب، ع�رب قناته�ا بموقع 
لفيديوه�ات  ا

يوتي�وب منذ طرحه من ح�وايل أسبوع، 
وكتب�ت الفنان�ة التونسي�ة لطيفة عرب 
حسابها بموقع تويرت:« رد الباب وغرب 
مليون مشاهدة ع�ىل اليوتيوب يف خالل 
اي�ام .. سعيدة ج�دا ان االغنية عجبتكم 

حبايبي«.
لطيف�ة  التونسي�ة  املطرب�ة  وطرح�ت 
أغنيته�ا الجدي�دة »رد الب�اب وغرب«، 
وذلك عرب قناته�ا بموقع الفيديوهات 
يوتي�وب، من كلم�ات وألحان جمال 
عي�ى وتوزي�ع حم�دي امله�ريي، 
وعلقت الفنانة لطيفة عرب حسابها 
بموقع توي�رت: »رد الب�اب وغرب ال 
تجيني ال تق�رب.. اسمع�وا أغنيتي 
الجدي�دة رد الب�اب وغ�رب، كلم�ات 
وألح�ان جم�ال عيى توزي�ع حمدي 

لطيف�ة  الفنان�ة  وتق�ي  امله�ريي«. 
التونسي�ة اإلجازة الصيفي�ة يف الساحل 
الشمايل، وتش�ارك جمهورها ومتابعيها 
عرب حساباته�ا الرسمية ع�ىل منصات 
السوش�يال ميدي�ا ب�ني الح�ني واآلخ�ر 
بصور ومقاطع فيديو لها، القت تفاعال 
كبريا وإعجابا ش�ديدا بني متابعيها عىل 

مواقع التواصل االجتماعي.
وكانت الفنان�ة التونسية لطيفة نرشت 
فيدي�و لها ع�رب حسابه�ا الرسمي عىل 
موق�ع التواص�ل االجتماع�ي »توي�رت« 
أثناء تواجدها داخل السيارة يف الساحل 
الشمالية وهي تغني »أنت ياه«، معلقة: 
»أنت ي�اه ياليل عمري ما ش�فت زيك يف 
الحي�اة، إنت ي�اه، مبارش م�ن الساحل 

الشمايل«.

لطيفة التونسية تحتفل بأول مليون مشاهدة لكليب 
»رد الباب وغرب«

سفينة »باربارا دي براغانزا« تبحر من جديد

 كشف�ت تقارير صحفي�ة عاملية 
عن أن منصة التواصل االجتماعي 
األشهر يف العالم »فيسبوك« تخترب 
حالًي�ا مي�زة جدي�دة تحول�ه إىل 
نسخة من »تويرت« و«إنستغرام«. 
وأوض�ح التقري�ر أن تل�ك املي�زة 
ع�ن  عب�ارة  ستك�ون  الجدي�دة 
تصمي�م صفحات بش�كل جديد، 
بحيث تبدو أكثر ش�بًها بمنصات 
»توي�رت« و«إنستغرام«. وستكون 
تل�ك املي�زات التجريبي�ة الجديدة 
الهوات�ف  متوافق�ة للعم�ل ع�ىل 
الج�وال،  وتطبيق�ات  الذكي�ة 

حي�ث ترك�ز ع�ىل اس�م الصفحة 
ووصفها وع�دد املتابعني لها، كما 
سيت�م وض�ع أيقون�ات »حول«، 
و«ش�فافية الصفح�ة« يف أماكن 
جديدة ب�ارزة. وملزيد من التصفح 
يمكن للمستخدم الضغط عىل زر 

اإلعجاب أو إلغاء املتابعة.
كما يمكن التصميم الجديد مديري 
ح�ق  م�ن  الصفح�ات  ومالك�ي 
الوص�ول برسعة إىل مي�زات إدارة 
الحس�اب الجدي�دة، والتنق�ل بني 
صفحاتهم الشخصية والصفحات 

العامة بصورة أكثر سهولة.

  

تغريدات

د. شاكر كتاب

نوال الزغبي

ــرداً من قطيع  ــرر وال تبق ف ــك. وحت ــض على نفس انتف
ــاء »واثقا« ان من يقودهم ال  ــوقه الطاغية حيث يش يس
عقل هلم وال مشاعر او احاسيس. حترر وانظر اىل اعماق 
ــاناً عظيما ينطوي فيه الكون كله.  ــك جتد فيها انس نفس
ــعداء مبا  حترر وانظر االحرار من حولك جتدهم ملوكاً س

حققوه النفسهم وعقوهلم وضمائرهم. حترر.

ــاهدون  ــوت .... وما زلتم تش ــل دوامة امل ــان دخ لبن
ــبكم ومصاحلكم  ــم الوحيد مكاس ــاورون وهّمك وتتش

وحّصتكم من قالب اجلبنة..

درة تثير حيرة جمهورها برسالة غامضة

أعلن املتحدث باسم وزارة الخارجية، 
أحم�د الصح�اف، أن إيطاليا سلمت 
العراق تمثال »اإللهة األم« الذي يعود 
تأريخ�ه إىل عص�ور ما قب�ل التأريخ 

بحوايل 5000 عام.
وقال الصحاف إن »سفارة جمهورية 
العراق يف روم�ا تتسلم تمثال )اإللهة 
األم( من الحكومة اإليطالية بمراسم 
املمتلك�ات  رسمي�ة ج�رت يف وزارة 
واألنشطة الثقافية اإليطالية بحضور 
صفي�ة  روم�ا،  يف  الع�راق  سف�رية 
السهي�ل، ووزي�ر الثقاف�ة اإليط�ايل 

فرانتشيسكيني«.
وأض�اف الصحاف أن »تمثال )اإللهة 
األم( ه�و قطعة أثري�ة عراقية يعود 
تاريخها إىل العص�ور ما قبل التاريخ 
بحوايل )٥٠٠٠ ع�ام ق.م(، وترمز إىل 

األمومة والخصوبة«.

»اإللهة األم«.. إيطاليا تسلم العراق قطعة أثرية
أطلقت املُغّنية املرصّية، س�ارة الجوهري، املعروفة 

�Ba Gohary ، أغنيتها الجديدة » l«  ب� o u n a
�Un »بالتع�اون مع رشك�ة 

 versal Music MENA«.
أغني�ة   »»Ballouna

مرح�ة وسلس�ة من 
موسيق�ى  نم�ط 

بعض  مع  البوب 
ت  ع�ا يقا إ

 ، يغ�ي لر ا
من  ُتع�رّب 
له�ا  خال
سارة عن 
ب�ة  تجر
ش�خصّية 

به�ا،  أّث�رت 
ن�ت  كا و

مصدر 

إله�ام لها. وعن هذا العمل قالت »هذه األغنية تعني 
يل الكثري، فهي أّول أغنية كتبتها وهي ُمستوحاة من 
الصعوبات التي عانيت منها يف بداية مسريتي الفّنية 
والرفض ال�ذي واجهته بسبب بدانتي«. وأضافت : 
»أتح�ّدث من خالل هذه األغني�ة عن أهمّية حّب 
الذات وتقدير اختالفاتنا إن من الناحية الفكرّية 
أو الجسدّي�ة أو الخلقّي�ة، فاختالفن�ا ه�و ما 
ُيمّيزنا«. ُيذكر أّن »Ballouna« هي من كلمات 
وألحان سارة وتوزي�ع رشيف الوسيمي، أّما 
املاسرتينغ فلمعتز ندى، وقد ُصّورت األغنية 
ع�ىل طريق�ة ال�� lyrick Animated فيديو، 
وهو ينقل بع�ض اللقطات من حفلٍة فنّية 
�G Gohary. تجدر اإلشارة إىل أّن   قّدمتها
hary املُلّقب�ة ب�«الص�وت السعيد« بصدد 
التحضري ملجموعة م�ن األغنيات الجديدة 
جمهوره�ا  خالله�ا  م�ن  ُتش�ارك  الت�ي 
كالعادة تجارب ُمختلفة من حياتها، التي 
�Unive »سُتطلقها قريباً مع رشكة 

.»sal Musick MENA

سارة الجوهري تطلق أغنيتها الجديدة

»فيسبوك« تختبر ميزة جديدة تحوله 
إلى نسخة من »تويتر« و«إنستجرام«


