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تفاصيل ص5   

بغداد/ الزوراء:
نفى البنك املرك�زي العراقي وجود تعامل 
مع ما يعرف بالدوالر الليبي، فيما  أش�ار 
اىل اس�تمراره باتخ�اذ إجراءات�ه الرقابية 
والتدقيقي�ة يف تداول العم�ات األجنبية.

وق�ال البن�ك، يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” 
نس�خة منه: “نراقب ما يدور يف وس�ائل 
اإلع�ام والتواصل االجتماع�ي من أخبار 
بش�أن التعام�ل مع م�ا يع�رف ب�)عملة 
الدوالر الليب�ي(، وهنا نود ان نوضح بأنه 
ال وج�ود ملث�ل هكذا عمل�ة، وان اجراءات 
التحقق من عدم وجودها قد تمت بتبادل 
املعلوم�ات م�ع االجهزة املعني�ة يف داخل 
الع�راق وخارجه”.واض�اف ان “أية جهة 

او رشك�ة تدع�ي بيعها له�ذه العملة من 
خ�ال الرتويج عرب صفحاتها عىل مواقع 
الجمهور  التواص�ل االجتماع�ي وايه�ام 
البن�ك  اىل  امريك�ي يع�ود  بوج�ود دوالر 
املرك�زي الليبي هي “غ�ر مرخصة” من 
هذا البنك”. مح�ذرا “من عمليات احتيال 
ونصب قد يمارسها ضعاف النفوس يف هذا 
البنك ب�”اتخاذ االجراءات  املجال”.وتوعد 
القانونية بحق كل من يتداول هذه العملة 
املزورة”. مش�را اىل انه “مس�تمر باتخاذ 
إجراءات�ه الرقابي�ة والتدقيقي�ة يف تداول 
العم�ات األجنبية وفقا لتعليماته النافذة 

بما يضمن سامة عملية التداول”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
أداء  ع�ن  األح�د،  ام�س  العلم�ي، 
لامتحان�ات  طال�ب  أل�ف  ثاثمائ�ة 
الجامع�ات. يف  اإللكرتوني�ة  النهائي�ة 
لل�وزارة  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
حي�در العب�ودي يف بي�ان : إن “أج�واء 
االختب�ارات الت�ي انطلق�ت ام�س، يف 
الجامع�ات أرشت تفاع�ا ايجابيا من 
الطلبة الذين بلغ�ت أعدادهم ثاثمائة 
أل�ف وتعاون�ا وحرص�ا وتنس�يقا من 

األقس�ام ومجال�س الكليات”.وأضاف 
االمتحان�ات  “متابع�ة  أن  العب�ودي، 
توزع�ت ع�ىل توقيتات مختلف�ة بدأت 
امس من الثامنة صباحاً واستمرت اىل 
غاية التاس�عة مس�اء، الفتا اىل أن ثمة 
إش�ادات بتغطية املتطلب�ات الازمة يف 
االمتحان�ات النهائية والس�يما خدمة 
اإلنرتنت املجاني ضمن املبادرة الوطنية 
التي جرت بالتنسيق بني وزارة التعليم 
العايل والبح�ث العلمي وهي�أة االعام 

واالتصاالت ورشكات االتصاالت”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
وصف الرئيس األمريك�ي، دونالد ترامب، 
رئيس�ة مجلس الن�واب األمريك�ي، بأنها 
“مجنون�ة”، وذل�ك يف منش�ور ل�ه ع�ىل 
ترام�ب، يف منش�وره:  “فيس�بوك”.وقال 
“قال�ت نان�ي بيل�ويس املجنون�ة إنن�ي 
ارتكبت خطأ عندما منعت األشخاص من 
الصني املصابة من دخول للواليات املتحدة 
األمريكي�ة يف يناير”.وأض�اف “ت�م إنقاذ 
ع�رات اآلالف م�ن األرواح، بينما كانت 
ترقص يف ش�وارع الحي الصيني يف أواخر 
فرباير. اتفق معها بايدن، لكن رسعان ما 
اعرتف أنني عىل حق!”.ووصفت بيلويس، 
قب�ل أي�ام، الرئي�س ترامب بأن�ه فروس 

بيلويس خال  كورونا.جاءت ترصيح�ات 
مقابل�ة خاص�ة ع�ىل قن�اة “يس إن إن” 
األمريكية قالت فيها: “أعتقد أن تعليقات 
الرئيس الي�وم تظهر أنه اعرتف باألخطاء 
الت�ي ارتكبه�ا، واعرتف بأن هذه ليس�ت 
خدعة، ب�ل وباء تفاق�م بالفعل يف معظم 
أنحاء العالم”.وأضافت بيلويس قائلة: “يف 
الواقع، إنه فروس ترامب فلنلبس األقنعة، 
ولنحاف�ظ ع�ىل املس�افة االجتماعي�ة”.

وتابعت بيلويس إن “ق�رار الرئيس دونالد 
ترام�ب بارتداء قن�اع أثن�اء زيارته ملركز 
والرت ريد الطبي العس�كري الوطني يرقى 
إىل اعرتاف بأن أغطية الوجه يمكن أن تحد 

من انتشار فروس كورونا”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أعرب�ت مص�ادر حكومي�ة كويتي�ة عن 
الحكوم�ة  الكوي�ت لتوجه�ات  ارتي�اح 
العراقية برئاس�ة مصطف�ى الكاظمي، 
ولنتائ�ج الزي�ارة التي قام به�ا مبعوث 
س�مو أمر الباد وزير الخارجية الشيخ 
منتص�ف  بغ�داد  إىل  الن�ارص  د.أحم�د 
يوني�و امل�ايض، مش�رة إىل أن البلدي�ن 

يعم�ان عىل طي امللف�ات العالقة بروح 
املص�ادر  والتعاون.وقال�ت  التفاه�م 
إن  الكويتي�ة:  لصحيفة”السياس�ة” 
الكويت ملس�ت حرص الحكومة الجديدة 
عىل اس�تكمال بناء منظوم�ة العاقات 
االيجابية والبناءة بني البلدين، بعيدا عن 
التجاذبات وسياس�ة املح�اور التي تلف 
املنطقة.وأكدت: ان الكويت حريصة عىل 

الع�راق، وعىل دع�م الحكوم�ة العراقية 
بتوجهاته�ا الجديدة، لكي تعود بغداد اىل 
الحض�ن العربي ملا يمثل�ه من دور داعم 
ومس�اند ملحيطه.وأضاف�ت املصادر: ان 
املحادثات املتعلق�ة بالعامات الحدودية 
البحري�ة ب�ني البلدين تس�لك مس�ارها 
الطبيع�ي ع�ىل وف�ق قناع�ات التفاهم 
القائ�م ب�ني البلدي�ن الحريص�ني ع�ىل 

ترجم�ة طموحات التعاون إىل مش�اريع 
ملموس�ة والدخ�ول يف عال�م رح�ب من 
التعاون س�واء عىل املستوى الرسمي او 
الشعبي. الفتة إىل حرص القطاع الخاص 
يف الكوي�ت عىل االس�تثمار يف املش�اريع 
الواع�دة يف الع�راق الت�ي من ش�أنها أن 
تعود بالنفع ع�ىل البلدين.واوضحت: أن 
مروع الرب�ط الكهربائي الخليجي مع 

الع�راق يأتي ضمن اس�رتاتيجية تعاون 
خليج�ي م�ع الع�راق، أعط�ت أهمي�ة 
اقتصادي�ة وسياس�ية لرتتيب�ات إعادة 
فتح معرب “عرعر” الحدودي بني العراق 
والس�عودية. مش�رة إىل أن دول مجلس 
التع�اون تتلق�ف بإيجابي�ة وإج�راءات 
ملموس�ة روحي�ة العمل الت�ي ينتهجها 

رئيس الوزراء العراقي الجديد.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت اللجن�ة القانوني�ة النيابية عن 
تفاصيل اجتماع رئي�س مجلس النواب، 
محم�د الحلب�ويس، م�ع رؤس�اء الكت�ل 
النيابية حول اج�راء االنتخابات املبكرة، 
وفيما اك�دت ان هناك جدي�ة لدى الكتل 
السياس�ية إلكم�ال قان�ون االنتخاب�ات 

االتحادي�ة،  املحكم�ة  وتري�ع قان�ون 
اس�تبعدت اج�راء االنتخاب�ات املبكرة يف 
حال عدم توف�ر الظروف االمنية والفنية 
جائح�ة  وج�ود  ع�ن  فض�ا  واملالي�ة، 
رئي�س  اللجن�ة،  عض�و  كورونا.وق�ال 
صائ�ب  الربمل�ان،  يف  االيزيدي�ة  الكتل�ة 
خ�در، يف حدي�ث ل�«ال�زوراء«: ان رئيس 

مجلس الن�واب، محم�د الحلبويس، عقد 
اجتماعا، االس�بوع املايض، مع رؤس�اء 
الكتل السياس�ية ملناقش�ة موع�د اجراء 
االنتخاب�ات املبكرة، والدوائ�ر االنتخابية 
)15( م�ن  امل�ادة  ان  املتعددة.واض�اف: 
قانون االنتخابات، الذي تم اقراره، نصت 
عىل اعتماد نظ�ام الدوائر املتعددة، وهو 

ما يتوافق م�ع مطالب الجماهر. مبينا: 
ان ذل�ك يعن�ي تقس�يم الع�راق اىل دوائر 
متع�ددة، أي ان كل قض�اء يف املحافظ�ة 
يك�ون دائرة انتخابية واح�دة، عكس ما 
كان يف الس�ابق ب�أن املحافظ�ة وحدها 
دائ�رة انتخابية.واوض�ح: ان املجتمعني 
طرح�وا رؤاهم وافكارهم بش�أن قانون 

االنتخاب�ات. الفت�ا اىل: ان�ه ت�م االتف�اق 
ع�ىل ان القض�اء الذي يبلغ تع�داده اقل 
م�ن 100 الف يدم�ج مع القض�اء الذي 
يجاوره، بينما القض�اء الذي يبلغ تعداد 
س�كانه اكثر من 100 الف يك�ون دائرة 

انتخابية واحدة.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 
األحد، املوقف الوبائي اليومي لفروس 
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق، وفيم�ا 
اك�دت تس�جيل 2459 إصاب�ة جديدة 
و78 حالة وفاة، وش�فاء 1900 حالة، 
حددت دائرتي صحة الرصافة والكرخ 

التوزي�ع الجغ�رايف لاصابات حس�ب 
تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  املناطق.وذك�ر 
»الزوراء« نس�خة منه: أنه »تم فحص 
)17511( نموذجا يف جميع املختربات 
الي�وم؛  له�ذا  الع�راق  يف  املختص�ة 
وبذلك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج 
املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل املرض 

أن  )912698(«.وأض�اف  الع�راق  يف 
»اإلصابات الجدي�دة ليوم امس 2459 
حال�ة، وكما ييل: بغداد الرصافة 308، 
بغداد الك�رخ 281، مدين�ة الطب 20، 
النج�ف 31، الس�ليمانية 128، أربي�ل 
76، ده�وك 11، كرب�اء 240، كركوك 
102، دياىل 109، واسط 138، البرصة 

390، ميسان 79، بابل 198، الديوانية 
96، ذي قار 96، األنبار 17، املثنى 87، 
نين�وى 41، صاح الدين 11«.وأش�ار 
البي�ان إىل أن »ال�وزارة س�جلت امس 
1900 حالة ش�فاء يف الع�راق موزعة 
كالت�ايل: بغ�داد الرصاف�ة 358، بغداد 
الكرخ 289، مدينة الطب 104، النجف 

االرٔشف 122، الس�ليمانية 15، أربي�ل 
113، ده�وك 12، كرب�اء 93، كركوك 
103، دي�اىل 31، واس�ط 147، البرصة 
90، ميس�ان 20، بابل 169، الديوانية 
77، ذي قار 70، االٔنبار 12، نينوى 31، 

صاح الدين 44«.    

اإلصابات يف العراق بكورونا تتجاوز الـ 110 آالف ونسبة الشفاء تتخطى الـ 68 %
بعد تسجيل 2459 إصابة جديدة و78 حالة وفاة

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 
امس األحد، س�ماحها بدف�ن املتوفني 
بف�روس كورون�ا يف أي مقربة يش�اء 
ذويهم دفنهم فيها.ويأتي قرار الوزارة 
ه�ذا بعدم�ا ُخِصص�ت مقاب�ر لدف�ن 
املتوفني بكورونا طيلة الفرتة املاضية، 
وُدِفن فيها أكثر من أربعة آالف متوف.

وذكرت وثيق�ة لل�وزارة أن “تعليمات 
وإرش�ادات منظمة الصحة العاملية ال 
تتضم�ن تحدي�د مقربة خاص�ة لدفن 
املتوفني بم�رض كورونا، وعليه يمكن 

أي مق�ربة يختاره�ا ذوي  دفنه�م يف 
املتويف”.ول�م ُتمان�ع الوزارة، بحس�ب 
الوثيق�ة، من دف�ن الجث�ث بالطريقة 
املوت�ى  بدف�ن  والس�ائدة  املعه�ودة 
املتوف�ني بأم�راض أخ�رى، م�ن حيث 
عمق القرب وما شاكل ذلك، مع االلتزام 
الت�ام باإلج�راءات الوقائي�ة الواردة يف 
تعليم�ات منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، 
وب�إرشاف الجه�ة الصحية.وقالت إن 
“الجثة بعد تعفرها يف املستش�فى لن 
تكون معدي�ة، وبعد دفنها ال يوجد أي 

خطر عىل أي يشء خارج القرب”.

أثينا/ متابعة الزوراء:
بع�د رد فع�ل قوي م�ن الجان�ب اليوناني، قال�ت صحيفة 
“غريك س�يتي تايم�ز” Greek city times إن تركيا قامت 
بس�حب س�فنها الحربية، التي نرتها يف البحر املتوسط، 
تأهب�اً لعملي�ات التنقي�ب ع�ن الغاز.كما س�ارعت أنقرة 
لحذف تغريدة دعائية نرتها الس�فارة الرتكية يف الواليات 
املتحدة، والتي ادعت أن س�فينة الحف�ر OruC Reis بدأت 
عملي�ات التنقي�ب بالفعل.وكان�ت أنق�رة قال�ت، يف وقت 
س�ابق، إنها ستجري “مس�حاً س�يزمياً”، أي تقنية بحث 
يف أعم�اق البحار، ق�رب جزي�رة يونانية رشق املتوس�ط.

وكان وزي�ر الخارجي�ة اليونان�ي، نيكوس دندي�اس، قال، 
الثاثاء املايض: إن س�لوك تركيا “غ�ر القانوني” يف رشق 
البحر املتوسط يهدد تماسك حلف شمال األطلي )الناتو( 

وعاق�ات أنق�رة مع االتح�اد األوروبي.وتوج�د، منذ وقت 
طويل، توترات بني اليونان وتركيا بشأن عدد من القضايا، 
م�ن املجال الجوي لكل منهم�ا والحدود البحرية إىل قربص 
املقسمة.وزادت حدة التوتر بسبب محاوالت تركيا التنقيب 
ع�ن الغاز الطبيعي قبالة ق�ربص، الحليف الوثيق لليونان.
وكانت اليونان قد طلبت مؤخراً، خال اجتماعني أوروبيني 
رفيعي املس�توى، بفرض عقوبات ع�ىل تركيا، بينما دعت 
ق�ربص لرد أوروبي موحد عىل أنقرة.وقال رئيس الحكومة 
اليونانية، كرياكيس ميتس�وتاكيس، يف مداخلة مقتضبة 
ح�ول التوت�ر يف رشق املتوس�ط خ�ال قمة ق�ادة االتحاد 
األوروب�ي املخصصة لخطة االنعاش األس�بوع املايض: “ال 
يمك�ن لاتحاد األوروبي الصمت عىل انتهاك تركيا س�يادة 

دولتني عضوين يف االتحاد”، يف إشارة لليونان وقربص.

متظاهرون يف الوسط واجلنوب وبغداد يقطعون الطرق وحيرقون اإلطارات احتجاجا على تردي الكهرباء
أزمات متفاقمة تثري غضب الشارع العراقي جمددا

الزوراء/ خاص:
انطلق�ت تظاه�رات حاش�دة يف عدد من 
مناط�ق محافظ�ات الوس�ط والجن�وب 
واق�ع  ت�ردي  ع�ىل  احتجاج�ا  وبغ�داد 
الكهرباء، وفيما عمد املتظاهرون لقطع 
الطرق الرئيسة من خال حرق االطارات 
تعبرا ع�ن غضبه�م، طالب�وا الحكومة 
االتحادي�ة بوضع حل�ول عاجل�ة ألزمة 
الكهرب�اء وتزوي�د املستش�فيات باملواد 
الطبي�ة املطلوب�ة، ومنه�ا االوكس�جني 

السائل.
وذك�ر مراس�لو “ال�زوراء” ان تظاهرات 
انطلق�ت يف بغ�داد ومحافظ�ات النجف 
االرشف وكرب�اء وواس�ط وباب�ل وذي 
قار والبرصة للمطالب�ة بتوفر الكهرباء 
ومحاسبة املس�ؤولني املقرصين عن هذا 
امللف.وأق�دم الع�رات م�ن متظاه�ري 
النجف عىل حرق االطارات وقطع طريق 
مطار النج�ف الدويل، مهددي�ن بتصعيد 
مس�تمر يف ح�ال ع�دم تلبي�ة مطالبهم، 
ظ�ل  يف  الكهرب�اء  ازم�ة  ح�ل  الس�يما 
الصي�ف الاهب.وقام متظاهرو س�احة 
بقط�ع  االرشف  النج�ف  يف  الصدري�ن 
طري�ق كوف�ة نجف، باإلضاف�ة إىل حرق 
االطارات احتجاجا عىل س�وء الخدمات، 
وخاصة س�وء تجهيز املواطنني بالطاقة 
الكهربائية.بينم�ا خرج اه�ايل محافظة 
واس�ط بتظاهرة غاضب�ة رددوا خالها 
بإقال�ة املس�ؤولني ع�ن مل�ف الكهرباء 
بس�بب النقص الحاد يف س�اعات تجهيز 
الطاق�ة يف املحافظ�ة، ورفعوا ش�عارات 
تندد بالفاسدين .من جهته، دعا محافظ 

واس�ط، محم�د جمي�ل املياح�ي، رئيس 
الكاظم�ي  ال�وزراء مصطف�ى  مجل�س 
إلع�ادة النظ�ر ب�إدارة وزارة الكهرب�اء، 
لعدم قدرتها يف الس�يطرة عىل إدارة أزمة 
الكهرباء مع الرتاجع الكبر الذي يشهده 
البلد يف تجهيز الطاق�ة الكهربائية.وذكر 
املياحي، يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
منه: انه إنطاقا من شعورنا باملسؤولية 
ام�ام مواطنينا يف ظل االرتف�اع الحاد يف 
درج�ات الح�رارة، م�ع غي�اب أي حلول 
منطقي�ة وكثرة التربيرات غ�ر املجدية.

االنتكاس�ة  معالج�ة  رضورة  اىل  ودع�ا 

األوان،  ف�وات  قب�ل  الكهرب�اء  بتجهي�ز 
وتش�كيل غرفة عمليات برئاس�ة رئيس 
وإرشاك  املختص�ة،  والجه�ات  ال�وزراء 
الكفاءات املختصة يف إدارة األزمة. الفتا اىل 
أن أحد عنارص املش�كلة الحالية هي عدم 
التوزي�ع العادل بني املحافظ�ات، وهناك 
تباي�ن يف تجهيز محافظات عىل حس�اب 
محافظات أخرى بس�بب إجتهادات مدير 
عام الس�يطرة املركزية الذي فشل يف أداء 
مهام�ه بمهني�ة وأمان�ة.ويف النارصية، 
وتحديدا يف س�وق الشيوخ، تظاهر املئات 
م�ن املواطنني احتجاجا ع�ىل تردي واقع 

الخدم�ات والكهرب�اء، والنقص الحاصل 
بغاز االوكس�جني الطبي يف املستشفيات 
.وطالب املتظاهرون بإقالة جميع مدراء 
دوائر املحافظة لع�دم تمكنهم من توفر 
الخدمات االساس�ية للمواطن النارصي، 
مهددي�ن باعتصام مفت�وح يف حال عدم 
وض�ع الحل�ول لازم�ات املتفاقم�ة.ويف 
البرصة ندد متظاهرون عىل خلفية تردي 
واقع الخدمات ونقص االجهزة الطبية يف 
املستش�فيات، داعني اىل توف�ر العاجات 
ملرىض ف�روس كورونا.هذا وق�دم نواب 
طلب�ا  االرشف  النج�ف  محافظ�ة  م�ن 

نيابيا رس�ميا الس�تدعاء وزير الكهرباء 
اىل الربملان ملناقش�ة اس�باب ت�ردي واقع 
الكهرباء خال الصيف الحايل.وبخصوص 
تزويد املستشفيات بالغاز السائل الطبي، 
اص�درت اللجنة العليا للصحة والس�امة 
الوطني�ة ق�رارات عدة به�ذا الخصوص، 
ابرزها التوجيه بتسهيل دخول األوكسجني 
عرب الحدود العراقية مع الكويت، وإعادة 
فتح العي�ادات الخاصة عىل وفق ضوابط 
صارمة، والسماح للمستثمرين يف القطاع 
الخاص استراد األوكسجني من الخارج.

اىل ذل�ك، حذرت خلية األزم�ة النيابية من 
ارتف�اع معدل الوفيات بف�روس كورونا 
املس�تجد نتيجة االنقطاع املستمر للتيار 
الكهربائي يف بغداد واملحافظات األخرى.

وقال عض�و الخلي�ة، عب�اس عليوي، يف 
ترصي�ح صحفي: إن “املناطق الش�عبية 
يف بغداد واملحافظ�ات تعاني من انقطاع 
مس�تمر للكهرب�اء يص�ل  إىل أكث�ر م�ن 
18 س�اعة يومي�ا”. الفت�ا إىل ان “ه�ذا 
االنقط�اع س�يؤثر يف حي�اة املصاب�ني 
الحج�ر  يلتزم�ون  والذي�ن  بكورون�ا 
الكهرب�اء  “وزارة  أن  املنزيل”.وأض�اف 
تتحم�ل مس�ؤولية االنقطاع املس�تمر 
الجدي�دة  املناط�ق  تجه�ز  ل�م  كونه�ا 
بخطوط الش�بكة الوطنية، مما أدى إىل 
التجاوز عىل الش�بكة الوطنية للمناطق 
املج�اور”. مح�ذرا “من ارتف�اع معدل 
الوفي�ات بف�روس كورون�ا املس�تجد 
نتيجة االنقطاع املستمر للتيار الكهربائي 
يف بغداد واملحافظات األخرى، كون اجهزة 

التنفس تعمل عىل التيار الكهربائي”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

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

امس  العراق،  يف  األجنبية  العملة  أسواق  سجلت 

األمريكي  الدوالر  رصف  بسعر  استقرارا  االحد، 

مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع ورشاء 

كاآلتي:  الصرفة،  ومكاتب  رشكات  يف  الدوالر 

سعر البيع للدوالر الواحد 1240 دينارا، أي 124 

للدوالر  الراء  أما سعر  دوالر.  للمئة  دينار  ألف 

للمئة  دينار  ألف   123 أي  دينارا،   1230 فسجل 

دوالر.

الدوالر يواصل االستقرار 
يف األسواق احمللية 

البنك املركزي ينفي وجود تعامل مع 
ما يعرف بـ”الدوالر اللييب”

300 ألف طالب يؤدون االمتحانات 
النهائية اإللكرتونية يف اجلامعات

ترامب يصف رئيسة جملس النواب 
بيلوسي بالـ”جمنونة “

وزارة الصحة تسمح بدفن املتوفني 
بكورونا يف أي مقربة

تركيا تسحب سفنها العسكرية من شرق املتوسط 
بعد حتذيرات أثينا

اإلعالم األمين : انفجارات معسكر »الصقر« نامجة عن ارتفاع درجات احلرارة وسوء التخزين

ص 6شرار حيدر لـ »الزوراء« : التطبيعية فشلت ومل تطبق تعليمات فيفا

ص 2

 

فرض حظر شامل للتجوال خالل أيام العيد 
ابتداًء من 30 متوز حتى 9 آب املقبل

إعادة فتح العيادات اخلاصة شرط االلتزام بالضوابط والتعليمات الصحية

بغداد/ الزوراء:
قررت اللجنة العليا للصحة والسامة 
الوطني�ة، ام�س االحد، ف�رض حظر 
شامل للتجوال خال ايام عيد االضحى 
املب�ارك ابتداًء م�ن الخميس 30 تموز 
وفيم�ا  املقب�ل،  اب   9 االح�د  حت�ى 
وجهت بإعادة فتح العيادات الخاصة 
االلتزم بالضواب�ط والتعليمات  رشط 
الصحية، دع�ت وزارة الصحة اىل فتح 
املجال للمس�تثمرين الراغبني بإنشاء 
معام�ل إنت�اج لألوكس�جني الطب�ي.

وذك�ر بي�ان ملكت�ب رئي�س ال�وزراء، 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان رئيس 
مجلس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 
ت�رأس، امس األح�د، اجتماع�اً للجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�امة الوطني�ة، 

م�ن  جمل�ة  مناقش�ة  خال�ه  تم�ت 
املوضوع�ات املدرج�ة ضم�ن ج�دول 
الكاظم�ي، يف بداي�ة  األعمال.وأش�اد 
الت�ي  الكب�رة  بالجه�ود  االجتم�اع، 
يبذله�ا الجيش األبي�ض وهو يتصدى 
لفايروس كورون�ا، ويعالج املصابني، 
مبين�ا أن عىل الجمي�ع تقدير دورهم 
ودع�م جهودهم.وأش�ار الكاظمي اىل 
أهمية الوعي املجتمعي ملواجهة خطر 
كورون�ا، ومن�ع انتش�اره، ورضورة 
االلتزام بالتعليمات والقواعد الوقائية 
التي أصدرتها املؤسسات الصحية من 
أجل تطوي�ق الجائح�ة، والتقليل من 
مخاطرها وتأثراتها عىل صحة الفرد 

واملجتمع.

الكويت: ندعم توجهات الكاظمي إلعادة العراق إىل احلضن العربي
أكدت أن البلدين يعمالن على طيِّ امللفات العالقة بروح التفاهم

بغداد/ الزوراء:
وزارات  رواتب  بتوزيع  مبارشتهما  عن  االحد،  امس  والرشيد،  الرافدين  مرصفا  أعلن 
اإلعامي  املكتب  اإللكرتوني.وقال  الدفع  أدوات  طريق  عن  تموز  لشهر  الدولة  ومؤسسات 
للمرصف يف بيان : انه »تمت املبارشة بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من 
الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص املايل لدى املرصف«.واضاف انه »بإمكان 
املوظفني استام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه«.يف غضون ذلك اعلن مرصف الرشيد 
وصلت  التي  املرصف  لدى  رواتبهم  املوطنة  للموظفني  تموز  شهر  راتب  بدفع  املبارشة   ،
اشعارات التمويل االلكرتونية من دوائرهم بعد استحصال املوافقات الازمة .وقال املرصف 
يف بيان : انه بإمكان املوظفني من حملة بطاقات الدفع االلكرتوني )ماسرت كارد نخيل( و 
)كي كارد( تسلم رواتبهم من شبكة فروعنا املنترة يف بغداد واملحافظات او من احد مكاتب 

رصف بطاقة ماسرت كارد )نخيل( املعتمدة ، حال تسلمهم رسالة اشعار تحميل الراتب .

مصرفا الرافدين والرشيد يباشران 
بتوزيع رواتب املوظفني لشهر متوز

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



اإلصابات يف العراق بكورونا تتجاوز الـ 110 آالف ونسبة 
الشفاء تتخطى الـ %68

القانونية النيابية تكشف لـ           تفاصيل اجتماع احللبوسي مع رؤساء 
الكتل حول االنتخابات املبكرة

سومو: الشركات اهلندية والصينية األكثر شراًء للنفط العراقي لشهر حزيران

عقيلة صاحل يصل إىل املغرب.. والسّراج يلتقي 
أردوغان يف إسطنبول

الرئيس التونسي يكلف هشام مشيشي 
تشكيل احلكومة املقبلة

بغداد/ الزوراء:
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  قررت 
الوطنية، امس االحد، فرض حظر شامل 
املبارك  االضحى  عيد  ايام  خالل  للتجوال 
االحد  حتى  تموز   30 الخميس  من  ابتداًء 
فتح  بإعادة  وجهت  وفيما  املقبل،  اب   9
العيادات الخاصة رشط االلتزم بالضوابط 
والتعليمات الصحية، دعت وزارة الصحة 
الراغبني  للمستثمرين  املجال  فتح  اىل 

بإنشاء معامل إنتاج لألوكسجني الطبي.
تلقت  الوزراء،  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
مجلس  رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
ترأس،  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
امس األحد، اجتماعاً للجنة العليا للصحة 
مناقشة  خالله  تمت  الوطنية،  والسالمة 
ضمن  املدرجة  املوضوعات  من  جملة 

جدول األعمال.
االجتماع،  بداية  يف  الكاظمي،  وأشاد 
الجيش  يبذلها  التي  الكبرية  بالجهود 
كورونا،  لفايروس  يتصدى  وهو  األبيض 
الجميع  عىل  أن  مبينا  املصابني،  ويعالج 

تقدير دورهم ودعم جهودهم.
وأشار الكاظمي اىل أهمية الوعي املجتمعي 
انتشاره،  ومنع  كورونا،  خطر  ملواجهة 
والقواعد  بالتعليمات  االلتزام  ورضورة 
الوقائية التي أصدرتها املؤسسات الصحية 
من  والتقليل  الجائحة،  تطويق  أجل  من 
الفرد  صحة  عىل  وتأثرياتها  مخاطرها 

واملجتمع.
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وأصدرت 
من  جملة  البيان،  بحسب  الوطنية، 

القرارات، منها:
أليام  الشامل  التجوال  حظر  فرض  أوال/ 

يوم  من  ابتداًء  املبارك،  األضحى  عيد 
األحد  يوم  حتى   2020/7/30 الخميس 
عطلة  بعد  بالحظر  وينظر   ،2020/8/9

العيد.
عىل  الخاصة  العيادات  فتح  إعادة  ثانيا/ 
أن يتم االلتزام بالرشوط والضوابط املعّدة 

من قبل وزارة الصحة ونقابة األطباء.
ثالثا/ إعالن وزارة الصحة عن فتح املجال 
معامل  بإنشاء  الراغبني  للمستثمرين 
تقدم  أن  عىل  الطبي،  لألوكسجني  إنتاج 
لهم جميع التسهيالت بالتنسيق مع هيئة 

االستثمار والجهات ذات العالقة.
رابعا/ تكليف األمني العام ملجلس الوزراء 
لتسهيل  الكويتي،  الجانب  مع  بالتواصل 
منفذ  عرب  األوكسجني  صهاريج  دخول 

سفوان الحدودي.
بالتنسيق  الصحة  وزارة  قيام  خامسا/ 
دراسة  بتقديم  املستشارين  هيئة  مع 
لالستشارات  الكرتونية  بوابة  فتح  بشأن 
وزارة  يف  الطبية  املالكات  قبل  من  الطبية 

الصحة.
إعداد  فريق  توصيات  /إقرار  سادسا 
اإلجراءات الوقائية من جائحة كورونا يف 

املطارات العراقية.
بتنفيذ  األمنية  األجهزة  قيام   / سابعا 
تطبيق  بشأن  العليا  اللجنة  قرارات 
الكمامات  )لبس  الصحية  الرشوط 
والتعقيم والتباعد االجتماعي، وغريها من 
املالية  الغرامات  فرض  مع  اإلجراءات(، 

للمخالفني وحجز مركباتهم.
العراقي  اإلعالم  شبكة  قيام  ثامنا/ 
والتوعوية،  التثقيفية  الربامج  بتكثيف 

بشأن الوقاية من جائحة كورونا.

بغداد/ الزوراء:
األحد،  امس   ، األمني  اإلعالم  اعلنت خلية 
ناجمة  الصقر«  »معسكر  انفجارات  إن 
تخزين  وسوء  الجو  حرارة  ارتفاع  عن 

األسلحة.
لخرب  »الحقاً  إنه   : بيان  يف  الخلية  وقالت 
االنفجارات التي حصلت يف معسكر الصقر 
الحادث  مكان  اىل  الوصول  وبعد  ببغداد، 
تبني انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع 

حرارة  ارتفاع  بسبب  االتحادية  للرشطة 
الجو وسوء الخزن«.

وأضاف البيان أنه »ما زال الجهد الهنديس 
محل  يف  املاسكة  والقوة  املدني  والدفاع 

الحادث«.
وأكدت خلية اإلعالم أن االنفجارات حدثت 
»يف الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد 
عرص امس يف منطقة السيدية قرب رسيع 

حلة - بغداد تحديدا يف قاعدة الصقر«.

بغداد/نينا: 
عربت وزيرة الهجرة واملهجرين، ايفان فائق جابرو، عن رفضها ألي تغيري ديموغرايف بسبب 

الهجرة والتهجري يف أية منطقة من مناطق البالد، ال سيما سهل نينوى .
وذكر بيان لوزارة الهجرة واملهجرين:« ان الوزيرة ايفان فائق التقت رئيس اساقفة الكلدان يف 
املوصل وعقرة املطران نجيب موىس ميخائيل، وجرى خالل اللقاء بحث عدة مواضيع بضمنها 
متابعة احوال النازحني والعائدين، وضمان حقوقهم وحثهم عىل العمل باملبادئ السامية التي 

اوصت بها االديان السماوية ».
وعربت الوزيرة، خالل اللقاء، عن رفضها اي تغيري ديموغرايف بسبب الهجرة والتهجري يف اية 
منطقة من مناطق البالد، ال سيما سهل نينوى، الذي يتمتع بالتنوع االثني. مؤكدة :« ان قرى 
سهل نينوى تعد فسيفساء التنوع االثني يف العراق، والنقبل بأي تغيري ديموغرايف يطرأ عليها 
بسبب الهجرة والتهجري، والنقبل ان يكون هناك أي غبن او اضطهاد ألي مواطن من فئات 

عناية الوزارة مهما كان انتماؤه » .
من جانبه، قال املطران نجيب موىس ميخائيل :« ان املحافظة عىل الهوية الوطنية تعني تعزيز 
معاني الوالء للوطن، وتعميق املعرفة بتاريخ الوطن وجغرافيته، فالهوية الوطنية يف ان يعرف 
االنسان تاريخ ارضه وتاريخ اجداده، وما قدموه من تضحيات كبرية من اجل بناء هذا الوطن 
والحفاظ عىل هذه االرض«. مؤكداً »اهمية مساعدة العوائل النازحة بشكل مبارش لتحقيق 

الطمأنينة ».
وتابع :« ان نعمة االمن واالمان التي تتمتع بها الدولة هي من ثمار رؤية قيادتها التي وضعت 
كرامة االنسان وسعادته وامنه عىل رأس اولوياتها، ومواصلة مسريته التنموية نحو التقدم 
واالزدهار«. داعيا يف الوقت نفسه جميع منابر االنسانية يف الكنائس والجوامع والحسينيات اىل 
ان تصبح منابر للسالم«، عادا :« ان االرهاب يولد من خالل الفكر الظالمي، وال يمكن محاربة 

الظلم بالظلم«. مؤكدا :«ان العراقيني عائلة واحدة تجمعهم هوية الوطن واملواطنة ».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس األحد، املوقف 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 
العراق، وفيما اكدت تسجيل 2459 إصابة جديدة 
حددت  حالة،   1900 وشفاء  وفاة،  حالة  و78 
دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.
»الزوراء« نسخة منه:  للوزارة تلقت  بيان  وذكر 
جميع  يف  نموذجا   )17511( فحص  »تم  أنه 
وبذلك  اليوم؛  لهذا  العراق  يف  املختصة  املختربات 
منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع  يكون 

بداية تسجيل املرض يف العراق )912698(«.
امس  ليوم  الجديدة  »اإلصابات  أن  وأضاف 
 ،308 الرصافة  بغداد  ييل:  وكما  حالة،   2459
بغداد الكرخ 281، مدينة الطب 20، النجف 31، 
كربالء   ،11 دهوك   ،76 أربيل   ،128 السليمانية 
 ،138 واسط   ،109 دياىل   ،102 كركوك   ،240
الديوانية   ،198 بابل   ،79 ميسان   ،390 البرصة 
96، ذي قار 96، األنبار 17، املثنى 87، نينوى 41، 

صالح الدين 11«.
وأشار البيان إىل أن »الوزارة سجلت امس 1900 
بغداد  كالتايل:  موزعة  العراق  يف  شفاء  حالة 
الطب  مدينة   ،289 الكرخ  بغداد   ،358 الرصافة 
 ،15 السليمانية   ،122 االرٔشف  النجف   ،104
أربيل 113، دهوك 12، كربالء 93، كركوك 103، 
دياىل 31، واسط 147، البرصة 90، ميسان 20، 
بابل 169، الديوانية 77، ذي قار 70، االٔنبار 12، 

نينوى 31، صالح الدين 44«.    
ولفت إىل أن »الوفيات بلغت 78 حالة وكما ييل: 
بغداد الرصافة 11، بغداد الكرخ 8، مدينة الطب 
 ،4 3، كربالء  أربيل   ،7 السليمانية   ،1 النجف   ،6
كركوك 5، دياىل 3، واسط 1، البرصة 4، ميسان 
2، بابل 5، الديوانية 2، ذي قار 5، االٔنبار 1، املثنى 

2، نينوى 2، صالح الدين 6«.            
يكون؛  اليوم  مع  »اإلجمايل  أن  البيان  وتابع 
مجموع الشفاء 75217 )نسبة الشفاء %68.4( 
الكيل  الراقدين   ،110032 اإلصابات  مجموع 
 ،433 املركزة  العناية  يف  الراقدين   ،30453

مجموع الوفيات 4362«.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة 
الدكتور عبد الغني الساعدي، تسجيل 308 اصابة 
من  الرصافة  جانب  يف  كورونا  بفريوس  جديدة 
بغداد بينها 136 خالل الرصد الوبائي للقطاعات 

الصحية.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 
منه: ان »املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة 
سجلت اليوم 308 اصابة جديدة بفريوس كورونا 
موزعة كالتايل:  157 حالة خالل الرصد الوبائي 
الجديدة  بغداد  قطاع  الصحية:   للقطاعات 
قطاع    / حالة   13 الشعب  قطاع    / حالة   20
حالة   24 النهروان  قطاع   / حالة    19 الرصافة 
/  قطاع املدائن 47 حالة /  قطاع االستقالل 6 
حاالت /  قطاع البلديات االول 20 حالة /  قطاع 

الصدر 8 حاالت .
واشار اىل ان 151 خالل مراجعتهم للمؤسسات 
 ,556 محلة  حالة   76 الصدر  مدينة    : الصحية 
 ,517 ,544 ,525 ,565 ,512 ,533 ,518 ,555
521, 534, 546, االورفيل, الكيارة /  الحسينية 
 6 البلديات    / الزهور  حي   ,227 محلة  حالتني 
النهروان    /  ,733  ,756  ,734 محلة  حاالت 

محلة  حاالت   4 الغدير    / الوحدة  حي  حالتني 
706, 702, /  بسماية حالة واحدة عمارة 301/  
الكرخ حي العامل حالة واحدة /  محافظة بابل 
حالة واحدة املسيب /  االعظمية 7 حاالت محلة 
314, 336, 312, 318, 305/  الكرخ البياع حالة 
الجديدة 6 حاالت محلة  واحدة سويب /  بغداد 
702, 721, 725, 711/  الشعب 13 حالة محلة 
317, 331, 357, حي اور, حي البساتني, البنوك, 
 ,961 محلة  حالة   13 الزعفرانية  سومر/   حي 
966, 958, 969, 994, 953/  حي تونس حالة 
واحدة محلة 330/  الطالبية حالة واحدة محلة 
323/  حي الزهراء حالتني محلة 757/  الكرخ 
الكرخ    /633 محلة  واحدة  حالة  الجامعة  حي 
البياع حالة وواحدة محلة 862/  االمني حالتني 
 / واحدة  حالة  الرحمة  مجمع    /  ,747 محلة 
شارع فلسطني 3 حاالت محلة 505, 503/  كمب 
سارة حالة واحدة محلة 908/  العبيدي حالتني  
السعدون    /729 محلة  واحدة  حالة  املشتل   /
حال  الريموك  الكرخ    /101 محلة  واحدة  حالة 

واحدة .
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع الحاالت اىل 
الحجر الصحي لتلقي العالج وفق الربوتوكوالت 

املعتمدة«، مشريا اىل ان »العدد الرتاكمي لإلصابات  
ارتفع اىل 16913 تويف منهم 919 لالسف  فيما 
اكتسب الشفاء 12613 حالة شفاء ومتبقي قيد 

العالج 3381«.
قبل  من  تبذل  التي  »الجهود  الساعدي  وثمن 
مالكات صحة الرصافة ملعالجة مصابي فريوس 
املصابني  إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني  كورونا 

الفريوس«,
اىل ذلك حددت دائرة صحة الكرخ، املوقف الوبائي 
يف  املشخصة  الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  لها 
مخترباتها بمرض فايروس كورونا املستجد مع 
العارشة  الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد 

من ليلة السبت واملعلن عنها امس االحد.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
دشري   أبو  ييل:  كما  توزعت  االصابات  ان  منه: 
البياع   ،12 االعالم   ،3 االسكان   ،3 غريب  أبو   ،7
الدورة   ،12 الحرية   ،4 الحارثية   ،1 التاجي   ،16
 ،15 السيدية   ،4 الرحمانية   ،2 الدولعي   ،17
الرشطة   ،4 الخامسة  الرشطة   ،1 الشالجية 
الرابعة 2، الشعلة 14، الطارمية 9، الطوبجي 4، 
العامرية 2، العالوي 2، العطيفية 2، الغزالية 11، 
القادسية 17، الكاظمية 8، الكرخ 2، املحمودية 
14، املكاسب 2، املعالف 7، املنصور 7، املواصالت 
3، الوشاش 2، الريموك 4، جكوك 3، حي الرتاث 
1، حي الجامعة 8، حي الجهاد 11، حي الخرضاء 
2، حي العامل 22، حي العدل 4، حي الفرات 4، 
 ،5 الرشيد  ناحية   ،1 كرادة مريم   ،1 البور  سبع 
 ،1 املثنى  محافظة   ،5 الرصافة  جانب  سكنة 

مشرية اىل ان الشفاء: 289.
واضافت: ان الوفيات:  وفاة/68سنة/انثى/سبع 
البور/قرب مدرسة ابي الشهداء ، وفاة/65سنة/
ذكر/حي الجوادين/محلة450 ، وفاة/43سنة/
وفاة/57سنة/ذكر/  ، انثى/دورة/محلة842 
وفاة/55سنة/  ، اليقني  جامع  الطارمية/قرب 
وفاة/60سنة/  ، حيفا/محلة210  انثى/شارع 
وفاة/66سنة/  ، انثى/الجعيفر/محلة208 
وفاة/31سنة/ذكر/  ، ذكر/الكرادة/محلة903 

الحرية/محلة438.

الزوراء/ حسني فالح:
النيابية  القانونية  اللجنة  كشفت 
عن تفاصيل اجتماع رئيس مجلس 
مع  الحلبويس،  محمد  النواب، 
اجراء  حول  النيابية  الكتل  رؤساء 
االنتخابات املبكرة، وفيما اكدت ان 
السياسية  الكتل  لدى  جدية  هناك 
وترشيع  االنتخابات  قانون  إلكمال 
قانون املحكمة االتحادية، استبعدت 
حال  يف  املبكرة  االنتخابات  اجراء 
والفنية  االمنية  الظروف  توفر  عدم 
جائحة  وجود  عن  فضال  واملالية، 

كورونا.
الكتلة  رئيس  اللجنة،  عضو  وقال 
خدر،  صائب  الربملان،  يف  االيزيدية 
رئيس  ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف 
الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس 
عقد اجتماعا، االسبوع املايض، مع 

ملناقشة  السياسية  الكتل  رؤساء 
املبكرة،  االنتخابات  اجراء  موعد 

والدوائر االنتخابية املتعددة.
املادة )15( من قانون  ان  واضاف: 
اقراره، نصت  تم  الذي  االنتخابات، 
املتعددة،  الدوائر  نظام  اعتماد  عىل 
مطالب  مع  يتوافق  ما  وهو 
يعني  ذلك  ان  مبينا:  الجماهري. 
متعددة،  دوائر  اىل  العراق  تقسيم 
أي ان كل قضاء يف املحافظة يكون 
ما  عكس  واحدة،  انتخابية  دائرة 
كان يف السابق بأن املحافظة وحدها 

دائرة انتخابية.
طرحوا  املجتمعني  ان  واوضح: 
قانون  بشأن  وافكارهم  رؤاهم 
االنتخابات. الفتا اىل: انه تم االتفاق 
تعداده  يبلغ  الذي  القضاء  ان  عىل 
اقل من 100 الف يدمج مع القضاء 

الذي  القضاء  بينما  يجاوره،  الذي 
 100 من  اكثر  سكانه  تعداد  يبلغ 

الف يكون دائرة انتخابية واحدة.
الدوائر  مناقشة  تمت  انه  وتابع: 
وفق  عىل  الخرباء  بحضور  املتعددة 
االتفاق  يتم  لكي  افرتاضية،  رؤية 
عىل الدوائر االنتخابية ومسمياتها، 
رئيس  اىل  القانون  يرسل  حتى 
املصادقة عليه،  الجمهورية لغرض 
الرسمية  الجريدة  يف  ينرش  ثم  ومن 

لكي يصبح نافذا.
بجعل  النيابية  املطالبات  وبشأن 
انتخابية واحدة، لفت  دائرة  العراق 
يمكن  ال  االمر  هذا  ان  اىل:  خدر 
لكون  الراهن  الوقت  يف  تحقيقه 
يستكمل  لم  االنتخابات  قانون 
تم  حيث  الترشيعية،  مراحله 
وجود  دون  من  القانون  اقرار 

وبعد  املتعددة،  الدوائر  جداول 
رئاسة  اىل  وارساله  الجداول  اكمال 
الجمهورية للمصادقة، ثم نرشه يف 
جريدة الوقائع، يف ذلك الحني يمكن 

اجراء تعديل عىل القانون.
الذي  الراهن  الوضع  ان  اىل:  واشار 
الصعوبة  من  يجعل  البلد  يعيشه 
الرغم  عىل  مبكرة  انتخابات  اجراء 
من وجود جدية سياسية من اغلب 
مطلبا  لكونها  إلجرائها،  الكتل 
جماهرييا، إال ان االنتخابات تحتاج 
املتمثلة  الفنية  االجراءات  اكمال  اىل 
باستكمال قانون االنتخابات، وكذلك 
االتحادية  املحكمة  قانون  ترشيع 
الذي يعاني من نقص احد اضالعه 
الرئيسة، ومن دون قانون املحكمة 

ال يمكن اجراء االنتخابات.
الظرف  ان  بالقول:  ومىض 

املالية  واالزمة  الصعب  االقتصادي 
تعرقل  قد  كلها  كورونا  وجائحة 
العملية  الن  االنتخابات،  تنفيذ 
ويف  االموال،  اىل  تحتاج  االنتخابية 
ستأتي  االمور  هذه  تراع  لم  حال 
االنتخابات بنتائج عكسية. مؤكدا: 
الظروف  لتهيئة  رؤية  هناك  ان 
املالئمة، وعندما تتوفر االمور الفنية 
والصحية  واملادية  واللوجستية 

ستجرى االنتخابات مبكرة.
ولفت اىل: ان هناك صعوبة يف عقد 
جائحة  بسبب  الربملان  جلسات 
الكثري  مناقشة  عطل  مما  كورونا 
ان  مؤكدا:  املهمة.  القوانني  من 
مع  تذهب  السياسية  الكتل  غالبية 
خيار اجراء االنتخابات املبكرة رشط 
واللوجستية  الفنية  االمور  توفر 

لها.

بغداد/ الزوراء:

العراقية  النفط  تسويق  رشكة  أعلنت 

الهندية  النفطية  الرشكات  أن  )سومو( 

والصينية كانت األكثر رشاًء للنفط العراقي 

خالل شهر حزيران املايض.

عىل  نرشتها  احصائية  يف  سومو  وذكرت 

الهندية  »الرشكات  أن  الرسمي:  موقعها 

بني  من  عدداً  األكثر  كانتا  والصينية 

للنفط  رشاء  األخرى  العاملية  الرشكات 

العراقي، وبواقع 5 رشكات لكل منهما من 

أصل 26 رشكة قامت برشاء النفط العراقي 

أن  سومو  حزيران«.وأضافت  شهر  خالل 

الثانية  باملرتبة  االمريكية جاءت  »الرشكات 

الرتكية  الرشكات  تليها  رشكات،   3 وبواقع 

رشكتني  واليونانية  والربيطانية  واليابانية 

لكل منهما«. مبينة أن »البقية توزعت عىل 

وااليطالية  والكويتية  الروسية  الرشكات 

وبواقع  واالسبانية،  الجنوبية  والكورية 

سومو  منها«.واشارت  لكل  واحدة  رشكة 

العراقي  للنفط  بيعها  يف  »تعتمد  انها  اىل 

للتعاقد مع الرشكات  الرئيسية  املعايري  عىل 

النفطية العاملية الكربى واملتوسطة املستقلة 

متابعًة  عموديا«.  املتكاملة  والحكومية 

اشرتت  التي  العاملية  الرشكات  »ابرز  أن 

موبيل  اوكسون  رشكة  هي  العراقي  النفط 

ان  ويس  الربيطانية،  بي  وبي  االمريكية، 

وكوكاز  الرتكية،  بي  وتي  الصينية،  يس  بي 

الكورية الجنوبية«.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
وصل رئيس مجلس النواب الليبي، املستشار عقيلة صالح، 
بدعوة  يومني،  تستمر  زيارة  يف  املغرب  إىل  األحد،  امس 
رسمية من السلطات املغربية، بحسب ترصيحات أدىل بها 

املستشار اإلعالمي لرئيس املجلس، عبدالحميد الصايف.
ومن املتوقع أن يجري مباحثات مع كبار املسؤولني حول 

األزمة الليبية.
يأتي ذلك فيما قال املكتب اإلعالمي لرئيس حكومة الوفاق 
الليبية، فايز الرساج، إن األخري أكد رضورة الحل السيايس 
الليبية، عىل وفق مخرجات اجتماع برلني وقرارات  لألزمة 
الرتكي،  بالرئيس  جمعه  لقاء  خالل  وذلك  املتحدة،  األمم 

رجب طيب أردوغان، بقرص وحيد الدين يف إسطنبول. 
وأضاف املكتب اإلعالمي أن الرساج وأردوغان ناقشا عمل 
مذكرتي التفاهم العسكرية والبحرية املوقعتني يف نوفمرب 

املايض بني الوفاق وتركيا.
يف  للعمل  الرتكية  الرشكات  عودة  سبل  الطرفان  وبحث 

ليبيا.
عىل  الوفاق  حكومة  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  أعلن  كما 
منسِق  مع  هاتفياً  اتصاالً  أجرى  الرساج  أن  »فيسبوك«، 

بوريل،  جوزيف  األوروبي،  االتحاد  يف  الخارجية  السياسة 
بحثا خالله مستجدات الوضع يف ليبيا، وأعرب بوريل عن 
النار  إطالق  وقف  تحقيق  عىل  األوروبي  االتحاد  حرص 
األمم  لقرارات  وفقاً  السيايس،  للمساِر  والعودة  ليبيا،  يف 

املتحدة ومخرجاِت مؤتمر برلني.
مع  رست  من  بالقرب  الحذر  الهدوء  يستمر  وعسكريا، 
ورفع  الليبي،  الوطني  الجيش  قوات  استنفار  استمرار 
استعداداتها، فيما تستمر الوفاق يف حشد املقاتلني التابعني 

لها يف املرشوع الزراعي بوقرين القريب من رست.

 تونس/ متابعة الزوراء:
كلف الرئيس التونيس، قيس سعيد، وزير داخليته، هشام مشييش، تشكيل 
الفخفاخ،  إلياس  السابق،  رئيسها  استقالة  من  أيام  بعد  جديدة  حكومة 

وسط اتهامات بتضارب املصالح.
سعيد  قيس  الجمهورية  فـ«رئيس  الرسمية،  التونسية  الوكالة  وبحسب 
قرر تكليف هشام مشييش تشكيل الحكومة املقبلة«.وقدم رئيس الحكومة 
رئيس  إىل  الجاري،  الشهر  منتصف  استقالته،  الفخفاخ،  إلياس  التونسية، 
الجمهورية، قيس سعّيد، وذلك بعد تحرك من حركة النهضة من أجل سحب 
حل  رضورة  عىل  التونيس  الرئيس  حينها  الوزراء.وشدد  رئيس  من  الثقة 
املشاكل عىل وفق ما ينص عليه الدستور، وجدد حرصه عىل »عدم الدخول 
يف صدام مع أي كان، مذّكرا بأن الدولة فوق كل اعتبار، وأن العدالة يجب أن 
تأخذ مجراها«، مضيفا أنه »ال مجال للمساس بكرامة أي كان«.وأرجعت 
تضارب  بـ«شبهة  وصفته  ما  بسبب  الفخفاخ  من  الثقة  سحب  النهضة 
املصالح لرئيس الحكومة الفخفاخ«، وفقا ملا رصح به الناطق باسم حركة 
النهضة عماد الخمريي لراديو »موزاييك«.وملواجهة ذلك كان الفخفاخ قد 
أعلن أنه سيجري تعديال وزاريا يتناسب مع املصالح التونسية.وبدأت األزمة 
بني رئيس الوزراء املستقيل وحركة النهضة حينما كشف الربملاني التونيس، 
ياسني العياري، عن أن الفخفاخ يمتلك عدة أسهم يف رشكة فازت بصفقات 

مع الدولة تناهز قيمتها الـ 15 مليون دوالر.

فرض حظر شامل للتجوال خالل أيام العيد 
ابتداًء من 30 متوز حتى 9 آب املقبل

اإلعالم األمين : انفجارات معسكر »الصقر« 
نامجة عن ارتفاع درجات احلرارة وسوء التخزين 

وزيرة اهلجرة: نرفض أي تغيري دميوغرايف 
بسبب اهلجرة والتهجري يف أية منطقة من البالد 

إعادة فتح العيادات اخلاصة شرط االلتزام 
بالضوابط والتعليمات الصحية

بعد تسجيل 2459 إصابة جديدة و78 حالة وفاة

استبعدت إجراءها يف ظل جائحة كورونا وعدم توفر الظروف األمنية واملالية
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بعد استدعائه ورقة االغتياالت السياسية اليت حدثت خالل حكم النهضة

حكومة الوفاق يف ورطة بسبب جماهرة برنار ليفي بزيارته لليبيا
طرابلس/ميدل ايست اونالين:

 أثارت زيارة املفكر الناشط السيايس الفرنيس 
برن�ارد هن�ري ليفي، الذي ع�رف بأنه “عراب 
الربيع العرب�ي”، إىل ليبيا السبت جدال ورفضا 
واسع�ا بعد أن رف�ض سكان مدين�ة ترهونة 
دخول�ه إليها، وهو ما اضط�ر حكومة الوفاق 
يف طرابل�س إىل نف�ي علمه�ا بالزي�ارة ليظهر 
رئيسه�ا  ب�ن  الحاص�ل  وال�راع  االرتب�اك 
فائز ال�راج ووزير الداخلية فتحي باش�اغا 
ال�ذي أصدر األسب�وع املايض أوام�ر ملنع منح 
تراخي�ص هب�وط وإق�اع وعب�ور الط�ران 
الخ�اص والرحات املُنظمة إال بع�د أخذ اإلذن 
منه.ووصل ليفي املع�روف بقربه من الرئيس 
الفرنيس األسبق نيك�وال ساركوزي السبت إيل 
مدينة مرات�ة، حيث ك�ان يف استقباله وفد 
رفيع املستوى من حكومة الوفاق وميليشياتها 
التي أمنت تنقل�ه إىل مدينة مراتة وترهونة 
والخمس ثم العودة إىل طرابلس، ويلتقي عددا 

من املسؤولن يف حكومة الراج.
وتداول نشطاء ليبيون السبت صورا ومقاطع 
فيديو تظه�ر اعرتاض موكب ليف�ي يف مدينة 
ترهونة حيث قال سكان املدينة أنه طرده منها 
وتوجه تحت حراسة أمن الوفاق وميليشياتها 

إىل مدينة الُخمس.
التواص�ل  وسائ�ل  ع�ى  صفح�ات  وأك�دت 
اإلجتماع�ي محسوبة ع�ى حكومة الوفاق أن 
”الق�وة املشرتكة بقي�ادة الل�واء عبدالباسط 
م�روان آمر املنطق�ة العسكري�ة طرابلس قد 

منعت ليفي من إكمال الزيارة إىل ترهونة”.
إال أن املفكر الفرن�يس نفى ذلك بنفسه ونرش 
ع�ر صفحته عى تويرت صورة له من ترهونة 
م�ع مسلح�ن ملثم�ن تابع�ن لق�وة املهام 
الخاص�ة التابعة ل�وزارة الداخلي�ة يف حكومة 
الوف�اق ووصفهم بأنه�م “الرشطة الحقيقية 
ولي�س البلطجي�ة الذي�ن حاول�وا منع�ه من 

الزيارة التي تمت بالفعل”.

وك�ان ليف�ي يش�ر يف تغريدته إىل م�ا يسمى 
ب�”الق�وة املشرتك�ة باملنطق�ة العسكري�ة يف 

طرابلس التابعة لحكومة الوفاق.
وترأ عدد من املسؤولن يف حكومة الوفاق من 
زي�ارة املفك�ر الفرنيس ونف�ى أغلبهم علمهم 
بالزي�ارة أو التنسيق لها، حي�ث ظهرت حالة 
م�ن اإلرتباك ب�ن الداخلية واملجل�س الرئايس 
الذي كان رئيسه فائز الراج يزور إسطنبول 
للتنسيق حول الخط�وات التي سيتم تنفيذها 

بشأن التحرك نحو مدينة رست بدعم تركي
م�ن جهتها اضط�رت وزارة داخلية الوفاق إىل 
نفيه�ا السماح لليفي بزي�ارة ليبيا عى الرغم 
من أن باش�اغا كان ق�د أطلق األسبوع املايض 
أوام�را بمنع تراخيص الط�ران إال بعد العودة 

إليه وهو القرار الذي رفضه الراج.
وقال باشاغا، عر حسابه الرسمي عى تويرت 
إن “الحكوم�ة ل�م ت�دع رسميا أي ش�خصية 
صحفية لزي�ارة ليبيا وبع�ض األطراف )دون 

تسمية( اعتادت االصطياد يف املاء العكر خدمًة 
ملآرب سياسية معروفة”.

وأض�اف أن “زي�ارة لشخصي�ة صحفية دون 
دعوة رسمية من الحكومة ال تحمل أي مدلول 
سيايس يمثله�ا والرأي العام له مطلق الحرية 
يف التعاطي والتفاعل مع أي حدث عام”، وهو 
ما يتعارض م�ع القرار ال�ذي اتخذه األسبوع 

املايض.
وبرر باشاغا الزيارة بأنها تندرج ضمن “حرية 
الصحافة واإلع�ام” التي اعترها “واحدة من 
أعم�دة الدول�ة املدنية الديمقراطي�ة”، مشرا 
إىل أن “ح�ق االعرتاض عى أي زي�ارة مكفول 
للجمي�ع، وال وصاي�ة ع�ى الرأي الع�ام رغم 
استغ�ال بع�ض األط�راف لألح�داث غ�رض 

تصفية حسابات سياسية ضيقة”.
وطال�ب ليبي�ون بالتحقي�ق م�ع م�ن سمح 
للمفكر الفرنيس الذي عرف بعاقاته املشبوهة 
مع جماع�ة اإلخوان وبزيارات�ه املتكررة لعدد 

من البلدان التي ش�هدت ثورات يف العام 2011 
منها تونس ومر وليبي�ا وسوريا، بالدخول 
إىل ليبي�ا مجدد دون أن يعرف حتى اآلن الجهة 

التي سمحت له بالزيارة.
من جهته ع�ر رئيس “املجلس األعى للدولة” 
خالد املرشي يف بيان عن “استغرابه للسماح” 
بدخ�ول ليف�ي إىل مرات�ة، وزع�م أنه طلب 

تحقيقا يف الزيارة والجهة الداعية لها.
بدوره، نفى املجلس البل�دي بمراتة عاقته 
بزي�ارة ليف�ي وأن�ه ال وج�ود ألي تنسيق مع 

املجلس البلدي بالخصوص.
ونظم أهايل ترهونة وقفة باملدينة ضد الزيارة، 
وقال�وا يف بيان مشرتك عق�ب الوقفة “نرفض 
زيارة برنارد ليف�ي ونحمل املسؤولية الكاملة 

للجهة التي نسقت الزيارة”.
وروجت وسائل إعام مقربة من حزب العدالة 
والبناء اإلخواني يف ليبيا إىل إن ليفي دخل الباد 
بصف�ة صح�ايف لصحيف�ة أمركي�ة يف مهمة 
صحفية بينما توفر له الداخلية الحماية فقط 
وأن ال عاقة لها بأي يشء آخر من جهة أخرى 
قالت وسائل إعام ليبية أخرى أن ليفي جاء يف 
“رحل�ة مجهولة من ليون الفرنسية إىل مالطا 
ومنه�ا استقل طائرة خاصة أعلن عن رشائها 
وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا الذي ارتبط 
اسم�ه اليوم به�ذا الشخ�ص كإرتباطه به يف 
سن�ة 2011 عندما ك�ان مسؤوالً ع�ن تقديم 
اإلحداثي�ات لحل�ف النات�و ضم�ن عمل�ه مع 

املجلس العسكري يف مراتة” .
وقال�ت مص�ادر ليبية أن عدد من األش�خاص 
رافق�وا ليف�ي يف ه�ذه الزي�ارة وجميعهم من 
مساعديه ضمن رشكة ضغط وعاقات عامة 
تعمل تحت غطاء خدمات إعامية وسياسية.

ومطل�ع األسبوع املايض أصدر ال�راج كتاًبا 
لوزارة املواصات وهيئة الطران املدني يطلب 
عدم اإللتزام بتعليمات كان باشاغا قد أصدرها 
بشأن اختصاصه حًرا يف منح أذونات هبوط 

وإقاع الطائرات الخاصة .

وقد شدد الراج يف كتابه عى أنه هو املسؤول 
ح�ًرا عن منح هذه األذون من عدمها ليتبن 
من زيارة ليفي أن قراره اليزال فيما يبدوا حراً 
ع�ى ورق مقارن�ة بقرار باش�اغا الذي يعرف 
برجل تركي�ا يف طرابلس والذي يت�م الدفع به 

لتويل زمام األمور يف طرابلس.
وكان باش�اغا ق�د وجه يف الثام�ن من الشهر 
الج�اري، ُمذك�رة إىل وزي�ر املواص�ات، مياد 
معتوق، أمره فيها بعدم منح تراخيص هبوط 
وإق�اع وعب�ور للطران الخ�اص، إال بعد أخذ 

اإلذن منه.
واعت�ر املجل�س الرئايس لحكوم�ة الوفاق أن 
“إج�راء املن�ع من السف�ر أو الدخ�ول يخالف 
اإلع�ان الدست�وري والترشيع�ات الناف�ذة”، 
مشرا إىل أن أوامر باشاغا “تم استعمالها ملنع 
بعض الصفات العامة م�ن الخروج والدخول 
وتأخرهم بش�كل يتعارض مع لياقة التعامل 

مع هذه املراكز والشخصيات”.
وكشفت تلك التعليمات والتناقض يف إصدارها 
وتنفيذها رصاعا خطرا داخل حكومة الوفاق 
من جه�ة وبن ق�ادة امليليشي�ات التي تشهد 
تناح�را بن طرابل�س ومراتة وهو ما يشر 
إىل فوىض أمنية تبرش بخروجها عن السيطرة 
يف ظ�ل االنتشار الكبر لألسلح�ة التي تؤمنها 

تركيا يوميا لهم.
وبرن�ارد ليف�ي أكاديم�ي وإعام�ي وسيايس 
يه�ودي فرن�يس، وتربط�ه عاقات م�ع كبار 
األثري�اء والساس�ة الفرنسي�ن بم�ن فيه�م 
الرئيس السابق نيكوال ساركوزي الذي كان له 
دور كب�ر يف اقناعه ب�رورة التدخل يف ليبيا 
إلسقاط نظام الرئيس معمر القذايف يف 2011.
ويداف�ع ليف�ي إىل الي�وم ع�ن موقف�ه بشأن 
الوضع يف ليبيا إىل اليوم برشاسة، حيث يوصف 
بصاح�ب نظري�ة الح�رب والف�وىض الخاقة 
التي ساهمت يف وصول اإلسام السيايس ومن 
ورائ�ه اإلخ�وان إىل السلط�ة خال م�ا يسمى 

ب�”ثورات الربيع العربي”.

يذكر ان ليفي تعرض لرفض ش�عبي يف تونس 
ومر أيضا بعد ان كشفت ش�اركته امليدانية 
اليومي�ة يف التظاهرات التي اجتاحت ش�وارع 
تون�س قبل سق�وط زي�ن العابدين ب�ن عيل، 
وظه�وره املتك�رر يف مي�دان التحري�ر وس�ط 

القاهرة، كما عرف بدعمه للحرب يف سوريا.
ويف أواخ�ر 2011 أص�در كتاب�ه “الح�رب من 
دون أن نحبها.. يومي�ات كاتب يف قلب الربيع 
العرب�ي”، يتح�دث فيه ع�ن ال�راع يف ليبيا 
وكواليسه، مشرا إىل أن االنتصار حقق الحرية 
لليبي�ن، دون الحديث عن ال�دور الخفي الذي 

لعبه يف الحرب الدائرة هناك منذ 9 سنوات.
واألسب�وع امل�ايض ن�رشت مجل�ة “الكوريرا 
الجزائري�ة”، الناطق�ة بالفرنسي�ة كاركاتر 
يظهر ليفي بصورة ش�يطان “مصاص دماء” 
تح�ت عن�وان “القاتل يعود مل�رح الجريمة! 
برن�ارد ليف�ي يستع�د للع�ودة اىٕل مراتة يف 

ليبيا.
وتمث�ل مدين�ة مرات�ة -الواقع�ة بن رست 
وطرابلس- والتي تنقل فيها ليفي بحرة تحت 
حماية الوفاق، إحدى املدن التي تسيطر عليها 
عدد م�ن امليليشيات املختلفة كما تحشد منها 
تركيا للتقدم نحو مدين�ة رست االسرتاتيجية 
حي�ث دفع�ت يف األسابيع املاضي�ة بعدد كبر 
م�ن املرتزقة والس�اح إىل هن�اك دعما لقوات 

الوفاق.
واتهم الجي�ش الوطني الليب�ي يف وقت سابق 
إلدارة  قاع�دة  إىل  مرات�ة  بتحوي�ل  أنق�رة 
عملياته�ا ولانط�اق نح�و منطق�ة اله�ال 
النفط�ي، أين اتخذت منشآت حيوية يف املدينة 
لتمرك�ز امليليشي�ات املسلح�ة، وأرسل�ت لها 

املعدات والقوّات.
وتحدث�ت تقاري�ر إعامي�ة عن انش�اء تركيا 
ماج�ئ خ�ال األسابي�ع القليل�ة املاضي�ة يف 
جن�وب القاع�دة الجوية بمرات�ة لتستخدم 
يف العملي�ة العسكري�ة املرتقب�ة يف رست، ويف 

الهجوم عى قاعدة الجفرة.

 واشنطن/أ ف ب:
 استخدم�ت الرشطة القناب�ل الضوئية وغاز 
الفلف�ل لص�د متظاهري�ن يف سيات�ل الت�ي 
انضمت إىل حركة بدأت يف مدينة بورتاند ضد 
العنري�ة ونرش عنارص أم�ن فدرالين بأمر 

من الرئيس األمركي دونالد ترامب.
يف الوق�ت نفس�ه، ش�هدت بورتان�د ك�رى 
مدن والي�ة أوريغون، حيث تج�ري تجمعات 
احتجاجي�ة من�ذ نح�و ش�هرين، صدام�ات 
جدي�دة لي�ل الجمعة السبت ب�ن متظاهرين 

والرشطة.
والي�ة  يف  الواقع�ة  سيات�ل  مدين�ة  يف  لك�ن 
واش�نطن، ش�هد لي�ل السبت األح�د حوادث 
تمثل�ت خصوص�ا بتصدي الرشط�ة ملحاولة 
متظاهرين إرضام حريق أمام مركز الحتجاز 

القارصين.
وذك�ر صحف�ي من وكال�ة فران�س برس أن 
بعض املتظاهرين حاولوا حماية أنفسهم من 
غ�از الفلفل باستخدام مظ�ات، وتحدث عن 

دوي انفجارات.
 16 أن  وذك�رت صحيف�ة “سيات�ل تايم�ز” 

شخصا أوقفوا.
يف بورتاند مركز االحتجاج، حاول متظاهرون 
إنزال حاج�ز نصب أمام املحكم�ة الفدرالية، 
حسبم�ا ذك�رت صحافية م�ن فرانس برس. 
وردت ق�وات األم�ن باستخدام الغ�از املسيل 

للدموع بكثافة وقامت بتفريق الحشد.
وكان�ت حرك�ة االحتج�اج يف ه�ذه املدين�ة 
الواقعة يف شمال غرب الواليات املتحدة، بدأت 
كم�ا يف جميع أنحاء الب�اد والعالم، بعد وفاة 
األمركي األسود ج�ورج فلويد اختناقا تحت 

ركبة رشطي أبيض يف مدينة مينيابوليس.
وتوسع�ت مع وص�ول عنارص م�ن الرشطة 
الفدرالية يف منتصف تموز/يوليو إىل بورتاند.

ويف تسجي�ات فيدي�و ن�رشت عى ش�بكات 
التواص�ل االجتماع�ي، يظهر عن�ارص األمن 
الفدراليون بب�زات الق�وات الخاصة، وبدون 
ش�ارات ظاهرة تحدد هويته�م، يستخدمون 
سيارات عادية مموه�ة لتوقيف متظاهرين، 

ما يؤجج حركة االحتجاج.
وفتحت وزارة العدل الخميس تحقيقا رسميا 
بشأن ه�ذا اإلج�راء ال�ذي يقوم ب�ه عنارص 
الرشط�ة الفدرالي�ة يف املك�ان ويث�ر ج�دال 
ح�ادا يف الباد. لكن قاضي�ا يف والية أوريغون 
رف�ض الجمعة طلبا قدمته الوالية ملنع هؤالء 

العنارص من توقيف محتجن.
ورك�ز ترام�ب يف حملت�ه إلع�ادة انتخابه يف 
ترشي�ن الثاني/نوفمر عى إعادة “النظام”. 
وأعل�ن أيض�ا األربع�اء تعزيز عن�ارص األمن 
الفدرالين يف شيكاغو ومدن أخرى بعد زيادة 

معدالت الجريمة وحوادث إطاق النار.

– صدامات يف لويسفيل –
ذكرت وسائل إعام أمركية أن ثاثة أشخاص 
اصيبوا بجروح طفيفة بساح ناري السبت يف 
مدينة لويسفيل بوالية كنتاكي. لكن الرشطة 

قالت أن وقائع الحادث “عرضية”.
ويف ه�ذه املدين�ة، احتج ناش�طون سود من 
حرك�ة “ان اي ايه يس” )ن�ات ف*** أراوند 
كواليش�ن(، مدجج�ون بالس�اح ع�ى موت 
بريون�ا تايل�ور وه�ي سي�دة س�وداء قتلتها 

الرشطة يف شقتها يف آذار/مارس املايض.
لكن الرشط�ة نرشت لتجنب أي اش�تباك مع 
مشارك�ن يف تظاهرة مض�ادة لبيض تابعن 

ملجموعة محافظة، مسلحن أيضا.
ويف بورتان�د وبمع�زل ع�ن التوت�ر، تجم�ع 
إذ ع�زف  احتفالي�ة  أج�واء  يف  املتظاه�رون 
املشاركون موسيق�ى ايقاعية وأطلقوا ألعابا 

نارية وسط تصفيق الحارضين.
وأكد محتجون لفرانس برس رفضهم لوجود 
عن�ارص أم�ن فدرالي�ن يف مدينته�م، وعّروا 
ع�ن دعمهم لحركة “حي�اة السود تهم” التي 
ساهم�ت يف تنظيم تظاه�رات يف أرجاء الباد 

ألسابيع عقب مقتل فلويد.
وقال مايك شيكاني )55 عاما( “ال يعجبني ما 
يحصل هنا وما يفعله ترامب”. وأضاف أنه ال 
يريد “االقرتاب من الرجال الذين يرتدون بزات 

خراء”، يف إشارة إىل القوات الفدرالية.
أما املتقاعدة جن مولن )74 عاما( فرأت أن 
ش�سئا لن يتغ�ّر دون ضغ�ط. وقالت “حان 
الوقت لنصبح بوضع نفتخر به دائما. لم يعد 
بإمكانن�ا التباهي ب�أي يشء. لسنا يف صدارة 
أي يشء، وه�ذا أم�ر يسء ج�دا أراه يف نهاي�ة 

حياتي”.
وتجم�ع بعضهم مع حلول املساء أمام نصب 
لتكري�م سود قتلوا يف أعم�ال عنف قامت بها 

الرشطة.
ورأى ش�ون روبنس�ون الذي يعم�ل يف قطاع 
م�ن  الع�دد  ه�ذا  “مج�يء  أن  املعلوماتي�ة 
األش�خاص أمر رائع لذلك أريد أن اكون صوتا 
إضافي�ا”. واض�اف “رسالت�ي الثانية هي أن 

حياة السود تهم”.
ويحمل مهندس املعلوماتية دانيال دوغاالس 
)31 عاما( حقيبة ظهر كتب عليها “الرشطة 
الفدرالي�ة اخرج�وا اآلن”. وق�ال “ال نريد أن 
يحتل )عن�ارص رشط�ة( فدرالي�ون مدينتنا 

ويقوموا برتهيب مجتمعاتنا”.
واتهم رئيس بلدية بورتاند الديموقراطي تيد 
ويلر العن�ارص الفدرالين بالتسبب يف تصعيد 
خط�ر للوضع باستعماله�م أساليب مسيئة 
وغ�ر دستوري�ة. والتق�ى ويل�ر محتج�ن 
األربع�اء، عقب إصابته هو نفسه بقنبلة غاز 

مسيل للدموع.

 تونس/متابعة الزوراء:
 زاد الرئيس التونيس قيس سعيد من ضغوطه 
ع�ى حركة النهضة من خال استدعاء ورقة 
االغتي�االت السياسي�ة الت�ي حدث�ت خ�ال 
حكمه�ا يف 2013 دون أن يت�م الكش�ف عن 
املنفذي�ن والجه�ات الت�ي تق�ف وراءهم، يف 
مؤرش عى أن املواجهة بن مؤسسة الرئاسة 
وحرك�ة النهض�ة قد بات�ت وش�يكة بسبب 
والتحالف�ات  املواق�ف  اختاف�ات كث�رة يف 
والصاحيات ويف مقاربة الحل ألزمات الباد.

لكن الخاف األبرز يتعلق بالعاقات الخارجية 
التي قادت إىل إقالة وزير الخارجية نورالدين 
ال�ري، يف خط�وة وصفه�ا متابع�ون للشأن 
التونيس بأنها رسالة واضحة تفيد بأن قيس 
سعي�د يحتاج إىل ش�خصية كاريزمية تقطع 
الطري�ق ع�ى راش�د الغنويش رئي�س حركة 

النهضة الستغال امللف الخارجي.
الجمع�ة،  الرئي�س قي�س سعي�د،  والتق�ى 
بالنائ�ب السابق يف الرمل�ان مباركة عواينية 
أرملة القيادي القومي محمد الراهمي، الذي 
تم اغتيال�ه يف 25 يولي�و 2013. وقال موقع 
رئاس�ة الجمهورية التونسي�ة عى فيسبوك 
إن قي�س سعيد اطل�ع عى آخ�ر املستجدات 
املتعلق�ة بقضية االغتي�ال، و”العراقيل التي 

حالت دون عملية الكشف عن الحقيقة”.
وأكد الرئيس سعيد باملناسبة حرصه عى أن 
“توفر الدولة كل إمكانياتها لكشف الحقيقة 
كاملة” املتعلقة باغتيال الراهمي ومن قبله 
القيادي اليساري البارز شكري بلعيد، مجددا 
حرص�ه عى “تطبي�ق القانون ع�ى الجميع 

دون استثناء”.
وقال�ت أوس�اط سياسية تونسي�ة إن اللقاء 
م�ع أرملة الراهمي ك�ان رسالة مبارشة إىل 
النهضة التي كانت تعتق�د أن القضية قد تم 
التخلص منها من خال إغراقها يف اإلجراءات 
القانوني�ة الطويل�ة، وكأنه�ا قضي�ة عادية 
وليس�ت قضي�ة سياسي�ة يك�ون استق�رار 
تون�س مرهون�ا بف�ك غموضه�ا ومعاقب�ة 

املنفذين وداعميهم.
ومثلت قضية اغتيال الراهمي وبلعيد عامل 
ضغ�ط قوي عى حركة النهض�ة وقادتها إىل 
تقديم تنازالت بينه�ا تسليم الحكم يف 2013 

لحكوم�ة وحدة وطنية، وس�ط اتهامات لها 
بالتدخ�ل يف املسار القضائ�ي إلفراغ القضية 

من بعدها السيايس.
وبعد لقاء الرئيس سعيد مع أرملة الراهمي 
أص�درت حرك�ة النهضة بيان�ا هاجمت فيه 
إع�ادة فتح املوضوع وم�ا أسمته “التوظيف 
اإلعام�ي واالستثمار” يف قضي�ة االغتياالت، 
والحلول “مك�ان الهيئ�ات القضائية املعنّية 
وإطاق االتهامات جزافا، بما يعمق اإلساءة 
إىل املرف�ق القضائ�ي وإىل مؤسس�ات الدولة 

عموما”.
وك�ان الرئي�س سعيد أث�ار قبل ذل�ك مسألة 
إخف�اء ملف قضائ�ي يتعلق بح�ادث سيارة 
لوزي�ر نهض�اوي في�ه تدلي�س وتس�رت عى 
تفاصيل القضي�ة، يف حركة قال مراقبون إن 
الهدف منه�ا توجيه إش�ارات قوية للنهضة 
مفاده�ا أن رئاسة الجمهوري�ة ستفتح كل 
امللفات مثار الشك�وك وستحرر القضاء من 

الضغوط والتوظيف السيايس.
إلي�اس  حكوم�ة  نهاي�ة  أن  واضح�ا  وب�دا 
الفخف�اخ املحسوبة عى الرئيس قد دش�نت 
مرحلة القطيعة بن قي�س سعيد والنهضة، 
التي بذل�ت ما يف وسعها إلسق�اط الحكومة 
وتفكيك التحال�ف الحزبي الداع�م لها، وهو 
تحالف كان أق�رب إىل أفكار الرئيس، يف حن 
ك�ان رئيس الرملان راش�د الغن�ويش يضغط 
لتوسيع هذا التحالف ليضم حزب قلب تونس 
الذي يرأس�ه نبيل الق�روي منافس سعيد يف 

الدور الثان�ي من انتخابات أكتوبر املايض، يف 
رسالة مستفزة للرئيس.

وب�ات الحدي�ث ع�ن املواجهة ب�ن مؤسسة 
الرئاسة ومؤسسة الرملان شائعا يف الساحة 
السياسي�ة، فقد حذر أحمد نجي�ب الشابي، 
السيايس واملعارض الب�ارز يف العهد السابق، 
م�ن أن تق�ود الخافات ب�ن النهضة وقيس 

سعيد إىل مواجهة حامية.
ول�ن حّم�ل الشاب�ي “اإلس�ام السيايس”، 
متمثا يف حرك�ة النهضة، مسؤولية “األزمة 
السياسية منذ سنة 2011، ومصادرة الدولة 
وإخضاعه�ا إىل املحاصصات الحزبية”، فإنه 
تمن�ى أال يتزعم “رئيس الدول�ة هذا الراع 
وه�و املحم�ول ع�ى صيان�ة وح�دة الب�اد 
وسامته�ا وحري�ة أبنائه�ا، وص�ون أمنها 

القومي من كل تهديد”.
وق�ال الشاب�ي يف مق�ال ل�ه إن “مقاوم�ة 
اإلسام�ي السي�ايس تقت�ي قي�ام أوس�ع 
جبه�ة سياسي�ة ع�ى أرضي�ة ديمقراطي�ة 
واجتماعية، وه�و عمل مضن وطويل وليس 
م�ن وسيلة الختص�ار الطريق س�وى التقيد 
باآلج�ال الدستوري�ة وبالقوان�ن الضامن�ة 
للحري�ة والسلم”.م�ن جهته، توق�ع عدنان 
من�ر )قيادي ساب�ق يف ح�زب املؤتمر من 
أجل الجمهورية ال�ذي رأسه الرئيس السابق 
منصف املرزوق�ي( أن يرب قيس سعيد يف 
رصاعه م�ع النهضة “يف أكثر من اتجاه، وأن 
التغطي�ة املطلوب�ة لهكذا رضب�ات متوفرة: 

إعام غ�ر منزعج، مزاج ش�عبي يضيق كل 
يوم ذرعا ب�أداء الرملان، منظم�ة اجتماعية 
قوية يف وضعية تحالف معه، وقوى سياسية 
أخ�رى ستداف�ع عن ح�ق الرئي�س يف تأويل 

الدستور”.
وقال منر إن الرئي�س سعيد “بدأ منذ مدة 
يف تحض�ر املؤسست�ن األمني�ة والعسكرية 
نفسي�ا إلسناد هك�ذا دور”، وإن “علينا اآلن 
فقط أن ننتظر ب�اغ الرئاسة حول الخطاب 
الذي سيتوجه به الرئيس للشعب”، يف إشارة 
واضح�ة إىل ق�رب التحرك الرئ�ايس باعتماد 

غطاء الخطر الداهم الذي يهدد الدولة.
ويف مقاب�ل ه�ذا التصعي�د، تعم�ل النهض�ة 
ع�ى التهدئة بكل الطرق من خ�ال ترك أمر 
اختي�ار رئي�س الحكوم�ة للرئي�س سعي�د، 
وعرض الغن�ويش نفسه ع�ى جلسة سحب 
الثق�ة من�ه كرئيس للرمل�ان املق�ررة يف 30 
يوليو حاسما جدال حول التفاصيل القانونية 
ب�ن الكت�ل النيابية.وجاء يف بي�ان النهضة، 
السب�ت، أنه�ا “تؤك�د دعوته�ا كل مكونات 
التهدئ�ة والح�وار،  الساح�ة السياسي�ة إىل 
وإىل االلت�زام بنهج التواف�ق ودعم مقومات 
الوحدة الوطني�ة وعوامل االستقرار، وتجنب 

التحريض ونزوعات اإلقصاء”.
لك�ن هذه التهدئة لن تقدر عى نار الخافات 
التي أشعلتها النهضة و”الذباب اإللكرتوني” 
التابع لها ع�ى مواقع التواص�ل االجتماعي 
بالهج�وم عى الرئي�س سعي�د والتشكيك يف 
خرات�ه وقدرته عى إدارة امللف�ات، وخاصة 
امللف الخارجي الذي تحرك فيه الغنويش بقوة 
يف األيام األوىل لتويل سعيد الرئاسة وسعى إىل 

فرض أجندات إقليمية عى تونس.
لك�ن الرئي�س التون�يس رد بق�وة وعمل عى 
اإلمس�اك بمختل�ف امللف�ات الدبلوماسي�ة، 
وخاص�ة امللف الليب�ي، وآخر تل�ك الخطوات 
إقالة وزير الخارجية لقطع الطريق أمام أي 
رخاوة يف املوقف التونيس من قضية حساسة 
ع�ى أم�ن تون�س، والتأكي�د ع�ى أن جبهة 

الرئيس ال تحتمل وجود شخصية تكميلية.
وينتظ�ر أن يخت�ار قي�س سعيد ش�خصية 
كاريزمي�ة يف وزارة الخارجية تقطع الطريق 
تماما عى الغنويش والنهضة الستغال امللف 

الخارجي يف جر تونس إىل سياسة املحاور.

بيونغ يانغ/بي.بي.سي:
أعلنت كوري�ا الشمالية تسجيل 
ما وصفته بأنه أول حالة مشتبه 
بإصابته�ا بف�روس كورون�ا يف 

الباد.
وقال�ت وكال�ة األنب�اء املركزية 
انش�ق  ش�خصا  إن  الرسمي�ة 
وساف�ر إىل كوري�ا الجنوبية قبل 
ثاث سنوات عاد األسبوع املايض 
ويعان�ي م�ن أع�راض “كوفي�د 

.”19
وعق�د الزعي�م كيم جون�غ أون 
كب�ار  م�ع  طارئ�ا  اجتماع�ا 
املسؤولن، وفرض اإلغاق العام 

يف مدينة كايسونغ الحدودية.
ق�د  الشمالي�ة  كوري�ا  وكان�ت 

قالت يف وق�ت سابق إنه ال توجد 
إصاب�ات ب�”كوفي�د19-”، لكن 

محلل�ن يقول�ون إن ذل�ك غ�ر 
مرجح.

وقال�ت وكال�ة األنب�اء املركزية: 
“وق�ع ح�دٌث ط�ارئ يف مدين�ة 
كايسونغ حي�ث أن أحد الفاّرين 
ال�ذي ك�ان قد ذه�ب اىل الجنوب 
قبل ث�اث سنوات، ع�اد يوم 19 
تم�وز/ يولي�و بع�د عب�ور خط 
ترسي�م الح�دود بطريق�ة غ�ر 
إصابت�ه  يف  ويشتب�ه  رشعي�ة 

بالف�روس الخبي�ث”.
السي�ايس  املكت�ب  اجتم�اع  ويف 
يوم اول ام�س السبت ، أمر كيم 
بفرض “نظام الطوارئ األقىص” 

الحتواء الفروس.
وأضافت وكال�ة األنباء الرسمية 
أن كي�م ب�دأ أيض�اً تحقيق�ا يف 
م�ن  الشخ�ص  تمك�ن  كيفي�ة 
عبور الح�دود، محذرا املسؤولن 
م�ن إمكاني�ة تطبي�ق “عقوب�ة 
كوري�ا  مشددة”.وأغلق�ت 
الشمالية حدوده�ا وعزلت آالف 
األشخاص منذ ستة أشهر، حن 

بدأ انتشار الفروس يف العالم.
ويف وقت سابق م�ن هذا الشهر، 
أش�اد كيم ب�”النج�اح املرشق” 
لب�اده يف التعام�ل م�ع فروس 

“كوفيد19-”.

مواجهات بني متظاهرين ضد العنصرية والشرطة 
هل حانت ساعة املواجهة بني الرئيس التونسي ورئيس الربملان؟يف سياتل بعد بورتالند بالواليات املتحدة

تأهب يف كوريا الشمالية بعد اإلعالن عن “االشتباه يف أول حالة إصابة”بكورونا
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بغداد/ الزوراء:
عن  األحد،  أمس  الشعبي،  الحشد  هيئة  أعلنت 
شمال  وتطهري  لتفتيش  أمنية  عملية  انطالق 
رشق دياىل يف مناطق شمال خانقني اىل حاوي 

العظيم رشق سامراء.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه: أن “العملية تشارك بها 
والقوات  الشعبي  للحشد  دياىل  عمليات  قيادة 
امللحقة بها، الجيش العراقي، الرشطة االتحادية 
، الرد الرسيع، رشطة دياىل، وبإسناد ِمن طريان 

الجيش والقوة الجوية”.
وأضاف البيان أن “العملية تهدف اىل تعزيز االمن 
واالستقرار وتدمري اوكار اإلرهاب، والقبض عىل 

املطلوبني وتسليمهم للعدالة”.
بينما عثرت قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي 
مضافة  عىل  االحد،  امس  االٔمنية،  والقوات 

لداعش يف قضاء بلد حنوب سامراء.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
من  مشرتكة  “قوة  أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 

عثرت،  االٔمنية  والقوات  بالحشد   41 اللواء 
ناحية  يف  لداعش  مضافة  عىل  امس،  صباح 

يثرب التابعة لقضاء بلد جنوب سامراء”. 

بالحشد   22 اللواء  من  قوة  عثرت  جهتها،  من 
يف  لداعش  مضافة  عىل  االحد،  امس  الشعبي، 

منطقة حاوي العظيم بدياىل.

تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
 22 اللواء  من  “قوة  أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
يف الحشد الشعبي والتي تشارك بعمليات امنية 
يف محافظة دياىل عثرت عىل مضافة لداعش يف 

منطقة حاوي العظيم باملحافظة”.
ضمن   23 اللواء  من  قوة  أحرقت  جانبها،  من 
قيادة عمليات دياىل للحشد الشعبي، امس االحد، 

مضافة لداعش جنوب نهر الوند يف دياىل.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
 23 اللواء  من  “قوة  أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الشعبي  للحشد  دياىل  عمليات  قيادة  ضمن 
والتي تشارك بعمليات امنية يف محافظة دياىل 
وقامت  الوند  نهر  جنوب  مضافة  عىل  عثرت 

بحرقها”.
للحشد  دياىل  عمليات  من  قوات  وبارشت 
الشعبي والقوات االٔمنية من الجيش، والرشطة 
الرد الرسيع، رشطة دياىل، وبإسناد  االتحادية، 
ِمن طريان الجيش والقوة الجوية بتنفيذ عملية 

تفتيش وتطهري شمال رشق دياىل. 

بغداد/ الزوراء:

تسجيل  عدم  األحد،  امس  الصحة،  وزارة  أكـدت 

بسبب  كورونا  بفريوس  ملصابني  وفيات  أية 

املستشفيات  فـي  االوكـسـجـني  تجهيز  قـلـة 

بمعالجة  تكفلها  أكدت  الحجر. وفيما  ومـراكـز 

يف  املحجورين  من  كورونا  بفريوس  املصابني 

الصحية  املؤسسة  أن  إىل  لفتت  مجاناً،  منازلهم 

الحكومية هي من تقرر عالج املريض وال يجوز 

للمريض أن يشخص حالته وعالجه منفردا.

ان  الحجامي:  جاسب  الكرخ،  صحة  مدير  وقال 

»الـدائـرة لـم تسجل أية حاالت وفاة بسبب عدم 

عـلـى  باملستشفيات  االوكـسـجـني  تـوفـيـر 

الــرغــم مــن اسـتـيـعـاب أعـداداً كبرية من 

مرىض كورونا«.

كـافـيـة  كـمـيـات  »وجــود  إىل  ولفت 

املـصـابـني  الٕسـعـاف  املــادة  هــذه  مـن 

يف  احتياطي  خزين  تـوفـر  مـع  بـالـفـيـروس 

غرفة كل مريض وزيادتها للطوارئ فـي جميع 

لم  الكرخ،  بجانب  الصحي  الـعـزل  مستشفيات 

االوكسجني،  أية حالة وفاة بسبب نقص  تسجل 

منذ بداية األزمة«.

وبنينّ أن »توفريه يجري من خالل العقد الساري 

مع املعامل الحكومية واألهلية، فضال عن وجود 

عدد كبري من املتربعني«.

الصحية  الفرق  »استمرار  اىل  الحجامي  وأشار 

بـزيـارة  الـكـرخ  قطاعات  بجميع  املـراكـز  يف 

ومتابعة  يوميا،  املنزيل  العزل  يف  املصابني 

الــفــحــص  واجــــراء  الصحية  حالتهم 

الــســريــري، واخـــذ املـسـحـات ومتابعة 

املصابني وأرسهم، مع استمرار حمالت الـفـرق 

الـثـابـتـة والـجـوالـة بـفـحـص املـالمـسـني 

الفحوصات  اجـراء  خالل  لهم،  أولية  من 

االحـتـيـاجـات  كــل  وتـوفـيـر  االحرتازية 

من  الوباء  بهذا  الـخـاصـة  الــضــروريــة 

فحص  مثل  ومختربية  وصحية  طبية  مالكات 

الـدم االستباقي واملسحات الخاصة بـفـيـروس 

الصحيحة  الـبـيـانـات  وادخــال  كـورونـا، 

والـحـمـالت  بـاملـصـابـني،  الـخـاصـة 

مستمرة لحني انحسار املرض وانتهاء الوباء«.

حمالت  تنظيم  »تم  أنه  الحجامي  وذكر 

الدم  أصناف  رصيد  لتعزيز  النادر  بالدم  للتربع 

تـحـتـاج  املستشفيات  أن  خصوصا  النادرة، 

الـثـالسـيـمـيـا  مرىض  ورفــد  الـيـهـا، 

والـهـيـمـوفـيـلـيـا وعـمـلـيـات الـجـراحـة 

الطارئة يف مستشفيات الكرخ«.

والبيئة،  الصحة  وزارة  أكدت  متصل،  جانب  من 

بفريوس  املصابني  بمعالجة  تكفلها  األحد،  امس 

كورونا من املحجورين يف منازلهم مجاناً.

وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة، حازم الجمييل، 

تكفلت  »الوزارة  إن  الحكومي:  اإلعالم  بحسب 

بفريوس  للمصابني  البسيطة  الحاالت  بمعالجة 

أن  إىل  الفتا  منازلهم«،  يف  واملحجورين  كورونا 

»املؤسسة الصحية الحكومية هي من تقرر عالج 

حالته  يشخص  أن  للمريض  يجوز  وال  املريض 

وعالجه منفردا«.

الصحية  املؤسسة  اتخذت  حال  »يف  أنه  وأضاف 

تقوم  فإنها  املنزل،  يف  املريض  بحجر  قرارا 

عرب  حالته  ومتابعة  له،  مجانا  العالج  برصف 

الهاتف ملعرفة مدى استقرارها«. مؤكدا أنه »يتم 

اتخاذ  الصحية  املريض  حالة  متابعة  ضوء  يف 

الصحي  وضعه  تعرض  حال  يف  أخرى  إجراءات 

لالنتكاس«.

بغداد/ الزوراء:
نقص  أسباب  الكهرباء  وزارة  عددت 
التجهيز  ساعات  وقلة  الطاقة 
للمواطنني يف ظل دخول البالد بذروة 
فيها  وتصل  الالهبة،  الحر  موجة 
الخمسني  فوق  الحرارة  درجات 
وجود  أعلنت  وفيما  مئوية.  درجة 
النفط  وزارة  مع  مشرتك  تعاون 
لتزويد املحطات الكهربائية بالوقود، 
تجهيز  ساعات  بزيادة  سيسهم  مما 
اىل  اشارت  للمواطنني،  الطاقة 
الفنية  الدراسات  كبرية  نسبة  إنجاز 
من  الطاقة  نقل  بشأن  والتجارية 

تركيا.
أحمد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
»قلة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  موىس، 

بغداد  يف  للطاقة  التجهيز  ساعات 
املوازنات  النعدام  يعود  واملحافظات 
لوزارة  واالستثمارية  التشغيلية 

الكهرباء«.
وبني أن تلك املوازنات »كانت مرصودة 
ضمن الخطة االسرتاتيجية بداية العام 
الحايل وارسلت لوزارة التخطيط، وتم 
رفضها واعادتها من قبل وزارة املالية 

بداعي عدم توفر االموال«.
ولفت موىس اىل ان »تداعيات الوضع 
توفري  من  الوزارة  حرم  االقتصادي 
من  الشبكة  إلدامة  رضورية  مواد 
ومعالجة  وقابلوات  واسالك  محوالت 
االمور  من  وغريها  االختناقات،  فك 

التي تحسن ساعات التجهيز«.
وراء  االخرى  »االسباب  أن  وأوضح 

اطالقات  التلكؤ يف  التجهيز، هي  قلة 
املحطات  لتشغيل  الغازية  الوقود 
تأمني  وعدم  وبالنتيجة،  االنتاجية 
لتشغيل  املطلوبة  الوقودية  الخطة 

املحطات االنتاجية«.
الطاقة  عىل  الطلب  »زيادة  أن  وتابع 
البعض  قبل  من  عليها  والتجاوز 
والزراعية،  العشوائية  املناطق  من 
وتجاوز بعض املحافظات عىل الحصة 
قلة  وراء  اخرى  اسباب  لها؛  املقررة 

التجهيز«.
أن  إىل  الكهرباء  متحدث  واشار 
زمنية  سقوف  اىل  بحاجة  »الوزارة 
ساعات  يف  االخفاقات  هذه  ملعالجة 
لتطوير  مطلوبة  وأموال  التجهيز، 
بما  الكهربائية  الطاقة  منظومة 

يواكب الطلب«.
وزارة  أعلنت  متصل،  جانب  من 
تعاون  وجود  األحد،  امس  الكهرباء، 
لتزويد  النفط  وزارة  مع  مشرتك 
مما  بالوقود،  الكهربائية  املحطات 
تجهيز  ساعات  بزيادة  سيسهم 
اىل  اشارت  فيما  للمواطنني،  الطاقة 
الفنية  الدراسات  كبرية  نسبة  إنجاز 
من  الطاقة  نقل  بشأن  والتجارية 

تركيا.
الكهرباء،  باسم وزارة  املتحدث  وقال 
الوكالة  بحسب  العبادي،  احمد 
الرسمية، إن »رئيس الوزراء مصطفى 
النفط بتحقيق  الكاظمي وجه وزارة 
لتشغيل  الكهرباء  وزارة  تحتاجه  ما 

املحطات الكهربائية«.

الثنائي بني  التعاون  وأضاف أن »هذا 
وزارتي النفط والكهرباء سيثمر عنها 
الكهربائية  الوحدات  بعض  تشغيل 
بشكل  سينعكس  مما  مثايل،  بشكل 
االنتاج،  معدالت  زيادة  عىل  ايجابي 
ساعات  بزيادة  سيسهم  وبالتايل 

تجهيز الكهرباء«.
أن  العباي  أوضح  آخر،  سياق  ويف 
عقد  أي  تربم  لم  الكهرباء  »وزارة 
لربط  الرتكي  الجانب  مع  رسمي 

شبكة نقل الطاقة معها«.
نسبة  »أنجزت  وزارته  أن  وأكد 
الدراسات  مجموعة  من  كبرية 
الطاقة  نقل  بشأن  والتجارية  الفنية 
اآلن  لحد  لكن  تركيا،  من  الكهربائية 

لم نوقع عقود رسمية«.

بغداد/ الزوراء:
من  األحد،  امس  النيابية،  األزمة  خلية  حذرت 
املستجد  كورونا  بفريوس  الوفيات  معدل  ارتفاع 
نتيجة االنقطاع املستمر للتيار الكهربائي يف بغداد 

واملحافظات األخرى.
ترصيح  يف  عليوي،  عباس  الخلية،  عضو  وقال 
صحفي: إن “املناطق الشعبية يف بغداد واملحافظات 
تعاني من انقطاع مستمر للكهرباء يصل  إىل أكثر 
من 18 ساعة يوميا”، الفتا إىل إن “هذا االنقطاع 
سيؤثر عىل حياة املصابني بكورونا والذين يلتزمون 

الحجر املنزيل”.

مسؤولية  تتحمل  الكهرباء  “وزارة  أن  وأضاف 
االنقطاع املستمر كونها لم تجهز املناطق الجديدة 
بخطوط الشبكة الوطنية، مما أدى إىل التجاوز عىل 
“من  محذرا  املجاور”.  للمناطق  الوطنية  الشبكة 
املستجد  كورونا  بفريوس  الوفيات  معدل  ارتفاع 
نتيجة االنقطاع املستمر للتيار الكهربائي يف بغداد 
تعمل  التنفس  اجهزة  كون  األخرى  واملحافظات 

عىل التيار الكهربائي”.
موافقة  السبت،  النيابية،  االزمة  خلية  واعلنت 
عيد  خالل  الشامل  الحظر  لفرض  مبدئية 

االضحى. 

بغداد/ الزوراء:
االحد،  امس  كركوك،  رشطة  قيادة  اعلنت 
القبض عىل متهم هارب قتل ونحر مفوضاً يف 

الرشطة.
رشطة  قائد  »بإرشاف  انه  للقيادة  بيان  وذكر 
محافظة كركوك واملنشآت، اللواء عيل كمال عبد 
ألقت مفرزة من مقر مديرية مكافحة  الرزاق، 

ناجي  عامر  قيس  العميد  بإمرة  كركوك  اجرام 
القبض عىل املتهم الهارب )ف – أ -  د(«.

قتل  جريمة  ارتكب  »املعتقل  ان  البيان  وأضاف 
ونحر املجني عليه مفوض الرشطة بهجت انور 
كشف  وأجري  قضائياً  اقواله  وصدقت  محمد، 
الداللة عىل محل الحادث من قبل قايض التحقيق 

املختص عىل وفق أحكام املادة )406 ق ع («.

بغداد/ الزوراء:
الكاظمية  ابن منظور يف منطقة  املبارشة بصيانة شارع  االحد، عن  بغداد، امس  امانة  اعلنت 

بالعاصمة.
وقالت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »مالكات دائرة بلدية الكاظمية املقدسة 
باملبارشة بتأهيل وصيانة املقاطع املترضرة من شارع ابن منظور )املسمى شعبياً بشارع مرور 
التاجي( والذي يمتد من املجرس الدوار حتى جرس املثنى شمال العاصمة ولكال الجانبني ذهاباً 

واياباً«.
واضافت ان »ذلك جاء بعد تعرض الشارع ألرضار تمثلت بعدة مطبات سببت عرقلة يف حركة 

السري واملرور«.

بغداد/ الزوراء:
حسن  واالثار،  والسياحة  الثقافة  وزير  أكد 
ناظم، امي االحد، وجود االف من املوظفني يف 
الوزارة ال يمكن االنتفاع منهم، مشريا إىل أنه 

يدرس وضع هيكل جديد للوزارة.
أعتقد  “انا  صحفي:  حوار  يف  ناظم،  وقال 
بلورة  اآلن، بأهمية  بدءاً، وهذا ما رشعت به 
بالهيكل  التفكري  إلعادة  عاجلة  دراسات 
أحياناً، ومع  الثقافة،  لوزارة  املهرتئ  اإلداري 
وجود الكوادر املختفية هنا وهناك ضمن كتلة 
برشية ضخمة بالوزارة، ال تستطيع أن تعمل، 
لذا عليك أن تحدنّد، فهناك آالف من املوظفني 
لكنهم بطريقة  بهم،  االنتفاع  يمكن  ال  الذين 

أو بأخرى موجودون”.
وأشار إىل “خطة من مجلس الوزراء وتوصية 
الوزراء يف ترشيق  وتركيز من رئيس مجلس 

الهياكل اإلدارية”. مبينا أنه “يف وزارة الثقافة 
هناك )22( دائرة يعني )22( مديراً عاماً هذا 
هيكل ضخم بالنسبة لوزارة هي يف الحقيقة 
وزارتان بعد دمج وزارة اآلثار والسياحة مع 

وزارة الثقافة”.
وتابع أن “هناك كادرا برشيا ضخما ويصعب 
التحدي األول،  إدارته بطريقة نافعة هذا هو 
أن  للمشكلة…  واقعي  مقرتب  أنه  وأعتقد 
نعيد التفكري بهذا الهيكل العام”، مؤكدا “أننا 
استهداف  أو  حذف  القانون  ضمن  نحاول 
أفكر  ما  وهذا  الوزارة،  يف  جديد  تشكيل 
والعقول  االسرتاتيجيني  من  جملة  مع  فيه 
أستعني  أو  خارجه  أو  الوطن  داخل  العراقية 
بوضع  ماٍض  فأنا  الوزارة،  خارج  بخرباء 
أكثر  وجعله  اإلداري  الهيكل  لتشكيل  خطة 

فاعلية”.

بغداد/ الزوراء:
االجتماعية،  والشؤون  العمل  اعلن وزير 
استعداد  االحد،  امس  الركابي،  عادل 
لدعم  قرض  االف  خمسة  اطالق  وزارته 
املشاريع الصغرية الخاصة بالباحثني عن 

العمل االسبوع الحايل.
إن  صحفي:  ترصيح  يف  الركابي،  وقال 
محافظات  عموم  يف  ستطلق  “القروض 
املشاريع  تنمية  يف  يسهم  وبما  البالد 

الصغرية يف البالد”.
تنفيذ  اىل  تتجه  “وزارته  ان  واضاف 
هي  ممن  االرس  بواقع  للنهوض  برنامج 
برواتب  شمولها  بغية  الفقر  خط  دون 
خالل  من  االجتماعية  الحماية  شبكة 
املناطق  تزور  التي  امليدانية  اللجان 

الفقرية”.
وافصح الركابي بهذا الشأن عن »شمول 
2000 ارسة من محافظة املثنى ممن هي 
دون خط الفقر برواتب الشبكة«، مشريا 
تنفذها  التي  امليدانية  “الزيارات  ان  اىل 
اللجان املختصة بالوزارة اىل املحافظات، 
التخطيط  وزارة  مع  بالتنسيق  تتم 
لضمان  الفقرية  االرس  اىل  للوصول 

شمولها برواتب شبكة الحماية”.
تكثيف  العمل  وزير  اكد  اخر،  سياق  ويف 
 24 مدار  عىل  الوزارة  موظفي  دوام 
ممكن  عدد  اكرب  شمول  إلكمال  ساعة 
التي  الطوارئ،  منحة  عىل  املتقدمني  من 
مقاطعة  اكمال  فور  توزع  ان  يفرتض 

البيانات الخاصة باملتقدمني.

 بغداد/ الزوراء:
 كشَف وزير املوارد املائية، مهدي رشيد، عن وضع اللمسات األخرية إلمكانية إنشاء سد 

القاطعة يف رأس البيشة بمحافظة البرصة، ملنع امتداد اللسان امللحي اىل شط العرب.
رشوط  إعداد  يف  املراحل  أغلب  أكملت  »الوزارة  ان  صحفي:  ترصيح  يف  رشيد،  وقال 
أن  إىل  مشرياً  العيداني«،  أسعد  البرصة  محافظ  مع  بالتعاون  املرشوع  لهذا  املناقصة 
لة بني الوزارة واملحافظة ستجتمع خالل األسبوع الحايل، لتوجيه دعوات  »اللجنة املشكنّ
البرصة، وإمكانية  امللحي يف  املد  التصاميم ودراسة واقع  الرصينة إلعداد  اىل الرشكات 

إنشاء سد )القاطعة( يف رأس البيشة ملنع امتداد اللسان امللحي اىل شط العرب«.
وبني أن »جدوى هذا املرشوع كبرية جداً، إذ إن املشكلة يف البرصة تكمن يف ارتفاع اللسان 
امللحي الذي يأتي من البحر، ليدخل اىل شط العرب، مع قلة اإلمدادات من نهر الكارون 
السد  إنشاء هذا  الضغط عىل نهر دجلة، مما جعل  إيران مجراه، صاحبه  الذي غريت 

رضورة ملحة«.
وتعاني كمية املوارد املائية الواردة اىل العراق من تراجع واضح؛ سواء تلك املتأتية من 
التي  العراق  داخل  من  املغذية  األنهر  أو  العراقية  الحدود  خارج  والفرات  دجلة  نهري 
الجوفية  واملياه  الروافد  انعكس عىل  ما  الجفاف،  األخرى بسبب ظروف  تراجعت هي 

ومعدالت الخزن يف السدود والخزانات.

بغداد/ الزوراء:
أمناء  بحق  توقيف  أوامر  القضاء  إصدار  عن  االتحادية  النزاهة  هيئة  كشفت 
ة بفقدان )752( طناً  ، يف القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّ مخازنز سايلو النجف األفقيِّ

من الحنطة.
الهيئة، ويف  التحقيقات يف  أن “دائرة  الهيئة تلقت »الزوراء« نسخة منه:  وذكرت 
إىل  إشارت  القضاء،  إىل  وأحالتها  فيها  حققت  التي  القضيَّة  عن  حديثها  معرض 
بحقِّ  توقيٍف  أوامر  املُحافظة  يف  النزاهة  املُختصِّ بقضايا  التحقيق  إصدار قايض 
قانون  من   )341( املادَّة  أحكام  إىل  استناداً  ؛  األفقيِّ النجف  سايلو  مخازن  أمناء 
 )752( فقدان  خلفيَّـة  عىل  جاءت  الصادرة  التوقيف  أوامر  أنَّ  ُمبينّنًة  العقوبات، 

طناً من مادَّة الحنطة”.
حول  تحرِّياتها  نتائج  املايض  أيار  من  عرش  التاسع  يف  أعلنت  قد  الهيئة  وكانت 
ة الحنطة يف سايلو النجف األفقينّ التي  نقص )752( طناً و )498( كغم من مادَّ
للطنِّ  الرسميَّـة  التسعرية  حسب  دينار  مليون   )421,120,000( أقيامها  بلغت 
نها من ضبط سندات اإلدخال  الواحد البالغة )560,000( ألف ديناٍر، مؤكدة تمكُّ
التجاريَّة واملاليَّة يف وزارة التجارة،  الرقابة  واإلخراج املخزنيِّ بالتعاون مع دائرة 
فيما كشفت يف منتصف حزيران عن صدور أوامر استقداٍم بحقنّ أربعة مسؤولني 

يف السايلو.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت مديرية املرور العامة قراراً بشأن 

إجازات السوق والسنويات املنتهية.
يف  عبادة،  زهري  اللواء  املرور،  مدير  وقال 
بعدم  مفارزنا  »وجهنا  صحفي:  ترصيح 
املحاسبة عىل إجازات السوق والسنويات 

املرور يف ظل  املنتهية بسبب توقف دوائر 
جائحة كورونا«.

علقت،  قد  العامة،  املرور  مديرية  وكانت 
مواقع  يف  العمل  املايض،  شباط   29 منذ 
من  للوقاية  العراق  عموم  يف  التسجيل 

فريوس كورونا.

انطالق عملية أمنية لتعقب خاليا »داعش« يف دياىل وسامراء
العثور على مضافتني إرهابيتني وحرق أخرى 

الصحة: مل نسجل وفيات ملصابني بكورونا بسبب نقص األوكسجني

األزمة النيابية حتذر من ارتفاع معدل 
الوفيات بـ »كورونا«

اعتقال متهم قتل وحنر مفوضاً يف شرطة 
كركوك

أمانة بغداد تباشر صيانة شارع ابن 
منظور يف الكاظمية

الثقافة تعتزم إعادة هيكلة الوزارة 
بسبب الرتهل اإلداري

الكهرباء توضح أسباب قلة ساعات التجهيز للمواطنني
أعلنت تعاونا ثنائيا مع النفط لزيادة معدالت اإلنتاج

أكدت أن عالج احملجورين يف منازهلم جماني ونتابع حالتهم هاتفيا العمل تعلن إطالق مخسة آالف قرض 
األسبوع احلالي

املوارد املائية تكشف عن إنشاء سد مائي 
يف البصرة

صدور أوامر توقيف حبق أمناء خمازن يف 
سايلو النجف

املرور تصدر قراراً بشأن إجازات السوق 
والسنويات املنتهية 
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نفى التعامل مبا يسمى بعملة »الدوالر اللييب«

أكد أن هناك إمكانية لتصدير منتجاته

النفط: اكثر من 16 مليار دينار املبالغ 
املالية املقدمة لدعم القطاع الصحي

No: 7295  Mon  27  July 2020العدد: 7295    االثنين  - 27  تموز  2020

بغداد/ الزوراء:
كشــف البنــك املركــزي عــن خصــم 
البنــك حواالت بحـدود 9 ترليونات دينار 
لتأمـن رواتـــب شـــهري حزيـــران 
وتمــوز، وذلــك لســـد الفــرق بــن 
مــوارد النفــط ومبالــغ الرواتب. وفيما 
نفـى التعامل بمـا يسمى بعملـة »الدوالر 
الليبـي«، أوضح ان اجـراءات التحقق من 
عدم وجودها قد تمت بتبادل املعلومات مع 

االجهزة املعنية يف داخل العراق وخارجه.
وقال مدير عـام دائـرة املحاســبة فــي 
البنـــك املركــزي، إحســان شـــمران 
الياســـري، فــي ترصيـح صحفي: انه 
»مــن الطبيعــي أن تلتــزم الحكومــة  
بتأمــن املعاشــات ملــن لهــم التــزام 
عليهــا؛ مــن املوظفــن واملتقاعديــن 
االجتماعيــة،  بالرعايـــة  واملشــمولن 
وغريهم، فالدولـة تنظر لألمر نظرة التزام 

قانوني وأخالقي وفني«.
وأكد ان »البنــك املركــزي أســهم فــي 
حـــل االختناقـــات املاليـــة للحكومة 
يف أكثـر من مناســبـة، والســيما منــذ 
مشـــدداً  اآلن«.  والـــى   2014 عـــام 
علــى انـــه »مــن املتوقـــع أال يخذل 
البنـك املركـزي الحكومة بمـا أتيح له من 

صالحيات للتيسري املايل«.
وبـــن ان »تراجــع أســعـار النفــط 
الداخلـــي  االقتـــراض  اىل  يـؤدي 
االقتـــراض  ويـــؤدي  والخارجـــي، 

عـى  ضغـط  خلـق  الـــى  الداخلـــي 
املركـــزي،  البنـــك  احتياطيـــات 
ألن الدينـــار الـذي تقرتضـه الحكومـة 
ســينتقـل بشـــكل غيـــر مباشـــر 
الــى طلـــب عى الــدوالر، مما يعنــي 
قيـــام البنــك املركــزي بتلبيــة هــذا 
الطلــب خوفـــاً مــن ارتفــاع ســعر 

الصــرف وترضر الجمهور بشكل عام«.

وتابــع الياســري »لــم تــزل مبــادرة 
البنـــك املركـــزي بتعزيـــز ســيولـة  
املصــارف لدعـــم التنميــة وتشــغيل 
القطـــاع الحقيقــي مســتمرة، وقــد 
أنعشـــت  هــذه املبـــادرة االقتصــاد 
املشــاريـع  بتشــغيـل  وأســهمـت 
وتشغيل العاطلن عـن العمل، وكلما وجد 
البنك املركـزي حاجة اىل مبـادرات جديدة 

أو توسيـع املبـادرات الحالية لـن يرتدد يف 
ذلك«.

وأقر »بمعاناة الجهاز املرصيف من مشكلة 
فـــي  أثـرت  التـي  املتعثـرة  القـروض 
ســيولة املصــارف واضطرارهــا الــى 
التشـــدد فـــي اختيـــار الزبائـــن«. 
أنشـــأ  املركـزي  »البنـــك  ان  مبينـــاً 
نظامـاً لالســتعـالم االئتمانــي يمنــع 

منـح القـروض ملقرتضـن لـــم يوفــوا 
بالتزاماتهـــم، وهـــو مـــا ضمـــن 

للمصارف التعامل مع زبائن جيدين«.
مـن جانـب اخـر، نفـى البنـك املركـزي 
العراقي التعامل بما يسمى بعملة »الدوالر 

الليبي«.
وذكر بيـان للبنك تلقت »الـزوراء« نسخة 
منه: »يراقب البنك املركزي العرقي ما يدور 
يف وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي من 
أخبار بشأن التعامل مع ما يعرف بـ}عملة 
الـدوالر الليبي{، وهنا نـود ان نوضح بأنه 
ال وجـود ملثل هكـذا عملـة، وان اجراءات 
التحقق من عـدم وجودها قد تمت بتبادل 
املعلومـات مـع االجهـزة املعنيـة يف داخل 

العراق وخارجه«.
ونـوه البنـك املركـزي اىل ان »أيـة جهة او 
رشكة تدعي بيعهـا لهذه العملة من خالل 
الرتويج عرب صفحاتها عى مواقع التواصل 
االجتماعي وايهـام الجمهور بوجود دوالر 
امريكي يعـود اىل البنك املركزي الليبي هي 
}غري مرخصـة{ من هـذا البنـك«. محذراَ 
من »عمليات احتيـال ونصب قد يمارسها 
ضعاف النفوس يف هـذا املجال، كما سيتم 
اتخـاذ االجـراءات القانونية بحـق كل من 

يتداول هذه العملة املزورة«.
وأكد »انه مستمر باتخاذ إجراءاته الرقابية 
والتدقيقية يف تداول العمالت األجنبية وفقا 
لتعليماته النافذة بما يضمن سالمة عملية 

التداول«.

املركزي خيصــم حواالت بـ9 ترليونات دينار لتأمني الرواتب وحيذر من االقرتاض 

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزير النفط إحسان عبد الجبـار، حرص الوزارة عى االستمرار 
يف تقديـم الدعم اىل املؤسسـات الصحية، مشـرياً إىل تقديم أكثر من 
16 مليـار دينـار عراقي كدعم مـايل للمؤسسات الصحيـة يف بغداد 
واملحافظـات . وقـال عبـد الجبـار يف بيـان : إن »مجمـوع املبالـغ 
املرصوفة لدعم وزارة الصحة والجهـات الساندة لها بلغت بالدينار 
العراقـي 3 مليارات و342 مليون و650 الـف دينار، )باإلضافة إىل( 
11 مليـون و150 ألف دوالر«. وأضـاف، أن هذه املبالغ »تم تقديمها 
كدعـم مايل لتأهيل وانشـاء املستشفيات واملراكـز الصحية ومراكز 
الحجر الصحي يف بغداد واملحافظات كتأهيل فنادق املدينة الرياضية 
يف البـرصة ومعرض بغداد الدويل وملعب الشعب وتوفري املستلزمات 
الطبيـة واألدويـة والعالجـات الرضورية واسطوانـات األوكسجن 
وتأهيـل مراكز حجر املصابـن بالفريوس يف بغـداَد واملحافظات«. 
وتابـع، أن »املساعـدات تضمنـت أيضـاً، القيـام بحمـالت التعفري 
والوقايـة للدوائـر والساحـات العامة واألحيـاِء السكنيـة والقيام 
بحمـالٍت إعالميـة للتوعيـة وللوقاية مـن مخاطر جائحـة كورونا 
وتجهيـز وتصنيع مواد التعقيم ومنها الجل الكحويل وتوفري السالت 
الغذائية للعوائل املتعففة وذوي الدخل املحدود«. وأشار عبد الجبار، 
إىل أن »الـوزارة تعمـل عـى تقديم األفضـل واملزيد مـن املساهمات 
واملساعـدات املالية والدعم اللوجستي ل ـوزارة الصحة واملحافظات 
والجهات األخرى فضالً عـن تسخري االمكانات الفنية لدعم القطاع 

الصحي يف بغداد واملحافظات ».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة العامة ملوانئ العراق، 
امس األحـد، عن إنجازهـا أكثر من 

%70مـن السيـاج األمنـي مليناء ام 
قرص.

فرحـان  الرشكـة،  مديـر  وقـال 

الفرطـويس، يف ترصيـح صحفـي: 
إنه تفقـد »بجولة ميدانيـة ميناءي 
والجنوبـي،  الشمـايل  قـرص  ام 
وقيـادة القوة البحريـة املتواجدة يف 

املنطقة«.
وأضـاف أن »الزيـارة جـاءت أيضا 
ملتابعة مرشوع السياح األمني مليناء 
ام قـرص«، الفتـا إىل أن »أهمية هذا 
املـرشوع تكمـن يف أنـه يحفظ أمن 

املوانئ«.
وبـن أن »إحـدى الرشكـات املحلية 
كانـت قد بـارشت بتنفيـذ مرشوع 
 5 يبلـغ  بطـول  السيـاج  إنشـاء 
كيلومرتات شماال من ميناء ام قرص 
الشمايل، وينتهي اخر نقطة يف ميناء 

ام قرص الجنوبي«.
وأوضح أن »نسبة اإلنجاز فيه وصل 
اىل نحـو 70 % مـن الجانب الشمايل 
فقـط، وهـو اليـزال قيـد االنشاء«، 

مؤكـدا »أن هـذا املـرشوع سيكون 
درعاً حصيناً ألمن املوانئ والسفن«، 
مبدياً مالحظاته يف »املرشوع لتجاوز 

الصعوبات ومعالجتها«.
وأكمل: »ناقشنا خالل الجولة العديد 
من القضايا املهمة التي تتعلق بأمن 
السفـن واملرافق املينائيـة مع قيادة 
القـوة البحريـة والرشكـة املنفـذة 
للمـرشوع، وابـداء املالحظـات التي 

تعـزز هـذا العمـل«.
وبن ان »الرشكة ستقوم بمساعدة 
القوات األمنية املتواجدة داخل الحرم 
املينائي بتوفري املستلزمات املطلوبة 
مـن ابنيـة جاهزة ومعـدات لغرض 
مسك األرض والسيطـرة عى امليناء 
حسب االتفاق األخـري الذي اوعز به 
رئيس الـوزراء مصطفى الكاظمي، 
وتكليفـه للقـرة البحريـة بحمايـة 

املوانئ العراقية يف ام قرص«.

بغداد/ الزوراء:
أكـد ممثـل منظمـة األغذيـة والزراعة 
التابعـة لألمم املتحدة “فـاو” يف العراق، 
صالح الحـاج، أن العراق لـن يعاني من 
أزمة أمن غذائي، فيما أشـار إىل إمكانية 

تصدير املنتجات العراقية اىل الخارج.
وقال الحاج، يف حوار صحفي: إن “هناك 
متابعـة وإجراءات بما يخـص االسعار 
العـراق،  املنتجـات يف  وحمايـة بعـض 
وبالتـايل لـم يحصـل تغيـري يف األسعار  
للمنتجـات األساسيـة التـي يستهلكها 

املواطنون بشكل يومي”.
وأضاف “شـاهدنا أن محصـول القمح 
العـراق، وبالرغـم مـن  كـان جيـدا يف 
االجـراءات الصحية املفروضة للسيطرة 
عى تفيش فـريوس كورونا، كانت هناك 
تسهيالت لوصول الفالحن اىل مزارعهم 
والحكومـة أّمنـت مستلزمـات الحصاد 
للمزارعـن«، مؤكداً »أنه لن تكون هناك 

أزمة لألمن الغذائي يف العراق”.

تنميـة  “رضورة  إىل  الحـاج  وأشـار 
القطاعات الزراعية يف العراق”، مبينا أن 
“هذا القطاع يشكل احد دعائم االقتصاد 

الوطنـي بالخصـوص يف ظـل انخفاض 
اسعار النفط، وبالتايل البد من االهتمام 

به”.
ولفت إىل أنـه “يجب الذهاب اىل أبعد من 
حـدود االنتاج وحمايتـه، وبالتايل تنمية 
القطاعـات التي تعنـى بتصنيع االنتاج 

الزراعـي وتسويقه والعودة اىل ان تكون 
هناك فرصـة لتصدير املنتـوج العراقي 
اىل الخارج«، مضيفـا »أن هذا املوضوع 
سهل وهناك فرصة كبرية للعمل عليه”.
وبـن ممثل منظمـة األغذيـة والزراعة 
التابعة لألمـم املتحدة “فـاو” يف العراق 

أن “االجـراءات نفسهـا التـي تعتمدها 
الحكومة العراقيـة هي نفسها املعتمدة 
تجانـس  فـاو، وهنـاك  لـدى منظمـة 
وانسجـام  بـن القـرارات والتطلعات، 
لكن املوضوع يتطلب الوقت والجهد من 

الجهات املعنية كافة”.

األمم املتحدة: العراق لن يعاني من أزمة أمن غذائي 

همام الشماع : الربط الكهربائي مع دول اخلليج يرتبط 
جبانبني سياسي واقتصادي

بغداد / نينا:
 اكد الخبري االقتصـادي همام الشماع اهمية 
الربـط الكهربائـي مـع دول الخليـج العربي 
،مبينا انه سيوثق عالقات العراق معها ويفتح 
بابا مهما لالستثمار معهـا. وقال الشماع :« 
ان اهميـة الربط الكهربائـي مع دول الخليج 
ترتبط بجانبن سيايس واقتصادي ، السيايس 
هو دخول امريكا عى الخط كداعم لهذا الربط 
النها تريد ان تشعـر العراق بان ضغطها عى 
دول الخليج سيكون العامل املبارش لهذا الربط 
وانها العامل املؤثر يف تحقيقه«. واضاف :« من 
الناحية االقتصادية سيوثـق الربط العالقات 
مع الخليج وسيعزز دور العراق ويخلق املزيد 
من الرتابـط واالستثمار يف البـالد ، وسيقرب 
اىل االذهـان فكرة ان العـراق جزء من الخليج 

العربي مما يدفع دوله  لالستثمار فيه ».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة، امس االحد، 
ايقـاف تسويـق الحنطـة املحلية 
ملوسم 2020 يف 5 مراكز تسويقية 
يف املوصل وهي )مشريفة، الوائلية، 
سنجار، تلعفر، بازوايا( بعد انتهاء 
استـالم السيـارات املتوقفة فيها، 
مع استمرار وترية عملية التسويق 
يف مواقـع اخرى وهـي ) مخمور، 

فلفيل، روفيا، ساحـة املوصـل( .
وقـال مدير عـام الرشكـة العامة 
لتجـارة الحبـوب، عبـد الرحمـن 
تلقـت  بيـان  يف  طوفـان،  عجـي 
»الزوراء« نسخة منـه: إن “وترية 
التسويق تتصاعد وللموسم الثالث 
عـى التـوايل، وذلـك تحديـدا بعـد 
تحرير املحافظة بالكامل من دنس 
عصابات داعـش االرهابية وعودة 
الغالبيـة العظمـى مـن املزراعن 
ملزاولة زراعة اراضيهم والتي انعم 
اللـه عليهـا بمواسم امطـار خري 
وبركـة ساعـدت عى زيـادة الغلة 

واإلنتاج”.
وأضاف طوفان أن “وترية التسويق 
يف محافظة نينوى خالل السنوات 
الثـالث االخـرية كانـت تصاعدية 
للتسويـق  البيانـي  املعـدل  وفـق 

الـذي يفصـح ان الكميـات التـي 
سوقـت يف موسـم ٢٠١٨ تجاوزت 
النصف مليون طن والكميات التي 
سوقت خـالل املوسم ٢٠١٩ بلغت 
) ٨٦٧٠٠٠ طن( الف طن، ويف هذا 
املوسـم والذي مازال مستمرا فيها 
بلغت الكميـة املسوقة لغاية امس 

االحد ) ٨٤٧٠٠٠( الف طن”.
وتابع أن “موقف التسويق يف البالد 
لغايـة اعـداد هـذا التقريـر بلغت 
 )4,927,949  ( املستلمة  الكميات 
مالين طـن، موزعة حنطة ناعمة 
درجـة اوىل ) 4,360,862( مليون 

طـن، حنطـة ناعمة درجـة ثانية 
) 495,500( الـف طـن، وحنطـة 
درجة ثالثة )71,585( الف طن”.

وأوضح أن “ العراق حقق، وللعام 
الثاني عـى التوايل، االكتفاء الذاتي 
مـن الحنطـة املحلية، ولـم يتجه 
اىل االستـرياد مـن اخـر مناقصـة 
الستـرياد الحنطة يف عـام ٢٠١٩، 
وقـد استـورد بموجبهـا اكثر من 
اربعمائة الف و19 الف طن موزعة 
مابن الحنطة االمريكية والكندية، 
وهي اخـر كميات مستـوردة منذ 

سنه ونصف”.

 بغداد/ الزوراء:
اغلـق مـؤرش االسعار يف سـوق العراق 
لـالوراق املالية، امـس االحد، منخفضا 

بنسبة )0.85%(.
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق 
لألوراق املاليـة ليوم امس كما ييل: بلغ 
عدد االسهم املتداولة )431.184.261( 

سهمـا، بينمـا بلغـت قيمـة االسهـم 
)305.481.342( دينارا. 

واغلق مؤرش االسعارISX 60  يف جلسة 
امس عـى )451.41( نقطة منخفضا 
بنسبة )%0.85( عن اغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ )460.95( نقطة.
وتـم تـداول اسهـم )27( رشكـة مـن 

اصل )105( رشكـة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكـات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املاليـة لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )23( رشكة.
مـن  املشـرتاة  االسهـم  عـدد  وبلـغ 
املستثمريـن غـري العراقيـن يف السوق 
النظامـي )84( مليـون سهـم بقيمـة 
بلغت )48( مليون دينار من خالل تنفيذ 

)15( صفقة عى اسهم 6 رشكات.
بينمـا بلـغ عـدد االسهم املشـرتاة من 
املستثمريـن غـري العراقيـن يف السوق 
الثانـي )3( مالين سهـم بقيمة بلغت 
مليون دينـار من خـالل تنفيذ صفقة 

واحدة عى اسهم رشكة واحدة.
بينمـا بلـغ عـدد االسهـم املباعـة من 
املستثمريـن غـري العراقيـن يف السوق 
النظامـي )4( ماليـن سهـم بقيمـة 
بلغت )6( مالين دينار من خالل تنفيذ 

صفقتن عى اسهم رشكة واحدة.

التجارة: احلنطة املسوقة يف البالد قاربت الـ 5 ماليني طن

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا

شركة املوانئ تعلن إكمال ٧٠% من السياج األمين مليناء أم قصر

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مسؤول حكومـي يف دياىل، امس االحد، بـدء استئناف 

التبادل التجاري بن العراق وايران يف منفذ منديل الحدودي.
وقال مدير ناحية منـديل وكالة )90كم رشق بعقوبة( مازن 
الخزاعـي، يف ترصيـح صحفـي: انـه “بدأ رسميـا استئناف 
التبـادل التجاري بن العراق وايـران يف منفذ منديل الحدودي 

رشق دياىل”.
واضـاف ان “مئات الشاحنات بـدأت بالتدفق صوب الساحة 
الحدوديـة وهي تتجـاوز الحدود االيرانيـة يف طريقها صوب 
منفـذ منـديل”. مؤكـدا ان “التدفـق هـو ايذانا رسميـا ببدء 
استنائـف التبادل الـذي توقف طيلة 5 اشـهر تقريبا بسبب 

تداعيات جائحة كورونا”.
ويعد منفذ منديل من اهم املنافذ الحدودي يف دياىل والذي اغلق 

بسبب حائج كورونا قبل نحو 5 اشهر من اآلن.  

العراق وإيران يستأنفان التبادل 
التجاري عرب منفذ مندلي

بغداد/ الزوراء:
شـددت لجنـة االقتصـاد واالستثمـار النيابية 
عى رضورة إيقـاف رضب املنتج املحيل بسبب 
منافذ اإلقليم، الفتة اىل ان اكثر املنافذ الحدودية 

تتواجد داخل اإلقليم وينبغي السيطرة عليها.
وقالـت عضو اللجنـة، ندى شـاكر، يف ترصيح 
صحفـي: ان “الحكومـة مازالت جديـدة العهد 
وبحاجة اىل 3 اشـهر إضافية ملعرفة إجراءاتها 
ووضوح تحركاتها، وخاصـة مايتعلق باملنافذ 
الحدوديـة مـع اإلقليم، الن عـدم السيطرة عى 

تلك املنافذ يعني تدمري االقتصاد العراقي”.
وأضافـت ان “كردستـان لديهـا اكـرب عدد من 
املنافـذ الحدوديـة مما يمتلكه العـراق مع دول 
الجوار، وبالتايل ينبغي السيطرة عليها، وإيقاف 
املنتـج  العشوائـي، كونـه يـرضب  االستـرياد 

املحيل”.

وبينت ان “املبالغ التي ترد من املنافذ الحدودية 
بعـد اإلجـراءات الحكوميـة غـري واضحـة او 
معلومة الرقـم، لكنها بالتأكيد ستساهم يف سد 

جزء من عجز املوازنة”.

االقتصاد النيابية تشدد على ضرورة إيقاف ضرب 
املنتج الوطين 



بغداد/ حارث النعيمي
الريايض  رشار  الكرخ  نادي  رئيس  عرب 
الشديد من طريقة  حيدر عن استغرابه 
تعامل رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان 
إدارة شؤون  املكلفني يف ملف  واألعضاء 
الغريب  من  أنه  واعترب  الكرة,  اتحاد 
دخول الهيأة التطبيعية يف مطبات هم يف 
غنى عنها، بسبب تعارضها مع القرارات 
والتعليمات التي وجهت من قبل االتحاد 

الدويل »الفيفا«.
وقال حيدر يف ترصيح لصحيفة الزوراء 
أعرب فيه عن فشل دور اللجنة التطبيعية 
يف إدارة هذا امللف, يف الحقيقة هي إنني 
أرى أنه من الغريب أن يحدث يشء كهذا 
حيث أن اللجنة التطبيعية لن تربهن إىل 
يف  نجاحها  دور  الكروية  للساحة  االَن 
ألنها  العراقية,  القدم  كرة  شؤون  إدارة 
»الفيفا«  رسالة  به  جاءت  ما  تطبق  لم 
رشوط  ضمن  ومن  تكليفهم,  وقت  يف 
جميع  عىل  يتوجب  كانت,  الرسالة  تلك 
االستقالة  التطبيعية  الهيأة  اعضاء 
ومع  االندية,  يف  السابقة  مناصبهم  من 
لهذا  يمتثل  لم  الشديد  ولألسف  هذا  كل 
استقال  الذي  رافد  الدكتور  عدا  الرشط 
اما  بابل,  اتحاد فرع  من مهام عمله يف 
محمد  التطبيعية  الهيأة  رس  أمني  عن 
يف  دوره  يمارس  يزال  فما  فرحان 
هذه  لغاية  هو  اذ  املناصب,  ازدواجية 
بغداد,  نادي  يف  منصبه  يزاول  اللحظة 
وكذلك الحال بالنسبة للدكتور اسعد الزم 
عضواً  يزال  ما  التطبيعية,  الهيأة  عضو 
فعاالً يف مجلس إدارة نادي الزوراء, وهذا 
برسالة  جاءت  التي  للتعليمات  مخالف 

»الفيفا«.
»الفيفا« اوىص  الدويل  االتحاد  بأن  وبني 
الداخيل  النظام  عىل  تعديالت  بأجراء 
لالتحاد اذا اقتضت الرضورة, ولم يويص 
جديد  اسايس  نظام  صياغة  بإعادة 
إقصاء  يف  تعجيزية  رشوط  لوضع  أو 
يف  للعمل  أو  االتحاد  قيادة  عن  النجوم 
أخرى  جوهرية  مخالفة  وهذه  داخله, 
تحتسب عليهم بعدم أهميتهم للقرارات 
الجهات  من  تصدر  التي  والتعليمات 
بأن  منوهاً  »الفيفا«.  العليا  الرقابية 
أعدت  التي  االسايس  النظام  مسودة 

نظام  وايضاً  التطبيعية  الهيأة  قبل  من 
عن  عبارة  هما  الفرعية,  االتحادات 
وتبديلها  العامة  الهيأة  إلقصاء  نظامني 
وابعاد جميع املنافسني, معتربه اسلوباً 
لبعض  الساحة  تفريغ  أجل  من  جديداً 
يف  جداً  ورصيح  واضح  وهذا  االسماء 

مجمل فقرات هذين النظامني. 
رضورة  التطبيعية  الهيأة  عىل  وأكد 
زمنية  وبفرتة  االنتخابات  موعد  إعالن 
يبقى  لم  عملها  فرتة  أن  كون  قصرية 

عليه إال الوقت القليل, والتي من خاللها 
من  الكروية  للساحة  فيها  ستوضح 
الكرة,  اتحاد  دفة  قيادة  يف  األجدر  هو 
تنفيذاً  هي  االنتخابات  أن  إىل  مشرياً 
وأما  الدويل,  االتحاد  رسالة  يف  جاء  بما 
هي  وما  للرئاسة  ترشيحي  مسألة  عن 
التي  املستقبلية  واملشاريع  الخطط 
الحديث  فهذا  العراقية  للكرة  سأقدمها 
إىل  يرجع  األمر  وباألخري  ألوانه,  سابق 
يف  القرار  صاحبة  كونها  العامة  الهيأة 

املالئمة  الشخصية  باختيار  املفاضلة 
لهذا املنصب.

واستغرب من بعض ما تناولته صفحات 
التواصل االجتماعي حول ترشح  عدنان 
إىل  والرياضة  الشباب  وزير  درجال 
ذلك  وعد  القدم,  كرة  اتحاد  رئاسة 
تعليمات  حسب  قانونية  مخالفتاً 
عىل  أن  ذاته  الوقت  يف  منوهاً  الفيفا, 
هذه  من  موقفه  إيضاح  درجال  عدنان 
التواصل  مواقع  تتناولها  التي  األخبار 

االجتماعي واملنصات اإلعالمية, يف تأكيد 
من  أو  االتحاد  لرئاسة  بالرتشح  نيته 
حكومي  منصب  يشغل  كونه  عدمها, 
مع  يتعارض  ما  وهذا  املستوى,  رفيع 
تعليمات الفيفا, الذي يمنع أي نوع من 
أنواع التدخل الحكومي داخل املؤسسات 
باالستقاللية  تتمتع  كونها  لرياضية 
أن  وأرى  الجميع,  يعلمه  وكما  التامة 
الخرب هو لجس  الغاية من ترسيب هذا 

النبض ال أكثر.

بغداد/ الزوراء

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وجه 

بشأن  تحقيقية  لجنة  بتشكيل  درجال 

شباب  مديرية  مبنى  إنهيار  حادث 

ورياضة البرصة وقال يف ترصيح خص 

الحكومي:  واالتصال  االعالم  قسم  به 

اطلعنا عىل الخرب يف وقت متأخر نسبيا 

ملحافظة  رسمية  بزيارة  الرتباطنا 

النجف األرشف، ويف الوقت الذي نأسف 

انهيار  ابرياء جراء  فيه لوقوع ضحايا 

بملحق  الخاص  الحديدي  املسقف 

نتقدم  البرصة  ورياضة  مديرية شباب 

ومن   ، الضحايا  الرس  العزاء  وافر  بـ 

موقع الحرص واملسؤولية تواصلنا مع 

مدير  و  البرصة  ورياضة  شباب  مدير 

وجهنا  و  الوزارة  يف  االستثمار  عام 

تحقيقية  لجنة  بتشكيل  الفور  عىل 

الوزارة لشؤون  برئاسة مستشار  عليا 

كريم  عيل  حسن  الدكتور  الرياضة 

بالتعاون مع محافظة البرصة لتقيص 

أسباب وقوع الحادث وخلفياته الجهة 

املتسببة .

وختم الوزير درجال ترصيحه بالقول: 

ان أي حديث او ترصيحات باتهامات او 

تعليل غري منطقي ستكون من السابق 

ألوانه يف الوقت الراهن قبل الوقوف عىل 

حقيقة ملف املبنى وظروف االستثمار 

بصورة كاملة.

الشباب  لجنة  طالبت  جانبها  ومن 

عاجل  بتحقيق  النيابية  والرياضة 

مبنى  انهيار  اسباب  لكشف  ورسيع 

وزارة  اىل  تابعة  ارض  عىل  مؤجرا 

الشباب والرياضة ويعود ملديرية شباب 

ورياضة البرصة.

ودعا رئيس اللجنة النائب عباس عليوي 

اىل  البرصة  ومحافظة  الشباب  وزارة   ،

اسباب  لكشف  تحقيقية  لجنة  تشكيل 

احد  بحياة  اودى  الذي  املبنى  انهيار 

العاملني، مطالبا بأعادة النظر بطريقة 

الفنية  واملتابعة  املعتمدة  األستثمار 

للمشاريع املقامة من قبل املستثمرين 

حتى ال تتكرر االخطاء نفسهـا .

مرشوع  تنفيذ   ، عليوي  وانتقد 

ومتابعة  فنية  رقابة  دون  استثماري 

املعنية  األطراف  ومحاولة   ، هندسية 

غري  االخطاء  هذه  عن  بنفسها  النأي 

يجب  حصل  ما   « أن  عادا  املقبولة، 

يتطلب  مما  للجميع  درسا  يكون  ان 

التفكري جديا بتكليف جهات استشارية 

تأخذ عىل عاتقها أعطاء الرؤية النهائية 

دون  للحيلولة  االستثمارية  للمشاريع 

يذهب  قد  والتي  االنهيارات  تكرار 

ضحيتها األبرياء«.

شباب  ملديرية  تابعا  مبنى  وسقط 

ورياضة البرصة يف مدينة الطويسة.

البرصة  ورياضة  شباب  مدير  وقال 

املديرية  واجهة  ان  الكناني  صادق 

الوزارة  احيلت لالستثمار مرة من قبل 

قبل  من  اخرى  مرة  لاليجار  وعرضت 

من  تاجريها  تم  وبالنهاية  املحافظة 

اصوليا  املواطنني  الحد  املحافظة  قبل 

قبل  من  بالتنفيذ  خلل  هناك  وكان   .

املستأجر فانهارت البناية.

وتشري مصادر قريبة من الحادث إىل أن 

هناك خطأ يف تنفيذ مرشوع البناية ما 

أدى إىل سقوطها .

بغداد/ متابعة الزوراء
ظهرت يوم امس االحد نتائج 
لالعبي  الطبية  الفحوصات 
حسني  مروان  الرشطة  نادي 

واحمد باسل.
حسني  مروان  املهاجم  وقال 
إن “نتائج الفحوصات الطبية 
وبالحارس  بي  الخاصة 
احمد باسل ظهرت قبل قليل 
يف  زهر  ابن  مستشفى  من 

بغداد”.

“الفحوصات  ان  وأضاف 
لله  والحمد  سلبية  كانت 
مصابني  لسنا  وبالتايل 
انه  بفريوس كورونا”، مؤكداً 
الفريق  بتدريبات  “سيلتحق 
للموسم  استعداداً  بغداد  يف 

املقبل”.
جميع  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
الرشطة خضعوا  نادي  العبي 
للفحص الطبي بالتعاون مع 
مديرية صحة الرصافة للتأكد 

الرشوع  قبل  سالمتهم  من 
بالتدريبات.

ويف سياق منفصل اكد رئيس 
نادي الرشطة وهاب الطائي، 
إلرضاء  يطمح  فريقه  ان 
ابطال  دوري  يف  الجماهري 

آسيا.
نادي  “إدارة  إن  الطائي  وقال 
العبني  مع  تعاقدت  الرشطة 
الغني  عبد  املدرب  ومع  جدد 
شهد، من اجل تقوية الفريق 

وتحسني مستوياته الفنية”.
الرشطة  “إدارة  فان  وأضاف 
لم تضع هدفاً يف دوري ابطال 
آسيا، سوى إرضاء الجماهري، 
كل  بتوفري  سنقوم  بالتايل 
سبيل  يف  املتاحة  اإلمكانات 

تحقيق أفضل النتائج”.
يذكر ان مباريات دوري ابطال 
شهر  خالل  ستستأنف  آسيا 
بنظام  املقبل  األول  ترشين 

التجمع يف الدوحة.

بغداد/ متابعة الزوراء
ملوسم  الفريق  مع  عقده  بتجديد  أمره  هديب،  مرتىض  الكهرباء  العب  حسم 

إضايف، بعد أن تلقى عدة عروض من أندية أخرى.
وقال مصدر مقرب من الالعب »مرتىض قرر تجديد تعاقده مع الكهرباء بعدما 
رغم  االستغناء  بطاقة  منحه  دون  بخدماته  واإلداري  الفني  الجهاز  تمسك 

العروض التي تلقاها خاصة من الطلبة«.
وبني أن »الالعب جدد تعاقده مع الكهرباء رسمًيا، ويركز عىل تدريباته املنفردة، 

تحضريًا النطالق التدريبات الجماعية تأهبا لبدء منافسات الدوري«.
املوسمني  يف  الكهرباء  فريق  مع  نجمه  سطع  هديب  مرتىض  الالعب  أن  يذكر 

املاضيني.

بغداد/ متابعة الزوراء
الرشطة  مدافع  مع  بغداد  أمانة  لنادي  اإلدارية  الهيئة  تعاقدت 
الدويل السابق مصطفى ناظم لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.وقال 
السابق  النادي »اإلدارة تعاقدت مع مدافع الرشطة  إدارة  مصدر يف 
مصطفى ناظم وسيكون إضافة مهمة للفريق ملا يملكه من خربة 
كبري ستمنحه الثقة لقيادة الخط الخلفي«.وبني أن »املدرب عصام 
التعاقد مع العب بخربة مصطفى ناظم،  أبدى رغبة كبرية يف  حمد 
وبالتايل اإلدارة لم تتأخر يف حسم الصفقة«، الفتا إىل أن النادي نجح 
أيضا يف تجديد عقد الالعبني ميالد فالح، وستار كريم.وأشار إىل أن 
»أمانة بغداد يواصل تعاقداته للموسم املقبل بعدد من الالعبني الجدد 
بغداد  أن  إىل  اإلشارة  الدوري«.تجدر  ملنافسات  املناسبة  والتحضري 
يف  مثل  حيث  ناظم  مصطفى  املدافع  مشوار  يف   9 رقم  النادي  هو 
أربيل،  الجوية،  القوة  النجف،  الديوانية،  من:  كل  االحرتايف  مشواره 

نفط الوسط، امليناء، الرشطة، الزوراء.

بغداد/ عالء بالدي
املركزي  العراقي  االتحاد  عقد 
موسعاً  اجتماعاً  الطائرة  للكرة 
ملناقشة  األلكرتونية  الدائرة  عرب 
الريايض  تكملة منهاجِه للموسم 
باملقررات  وخرج   2021-2020
والتقييد  األلتزام  رضورة  التالية، 
اللجنة  تصدرها  التي  بالتعليمات 
وأقامة  والسالمة  للصحة  العليا 
لحكام  عمل  وورشة  صقل  دورة 
-10-9 بتاريخ  الشاطئية  الكرة 

2020 يف العاصمة بغداد مبينا ان  
الشاطئية  الكرة  بطولة  أنطالق 
األوىل سيكون خالل املدة من 10-
10-2020 ولغاية 2020-10-12 
وسيحدد مكان أقامتها وتعليمات 
ستنطلق  كما   الحقاً،  املشاركة 
مباريات أندية دوري النساء األوىل 
للفرتة من 16-10-2020 ولغاية 
اربيل  23-10-2020 يف محافظة 
بينما  كوردستان  اقليم  عاصمة 
العراق  أندية  مباريات  تنطلق 
فوق  فما   2002 تولد  للشباب 
من  ويرتشح  مناطق  أربع  يف 

يف  لتتبارى  فريقيني  منطقة  كل 
مكان وموعد يحدد الحقاً وتكون 
مشاركة فرق اندية الدوري املمتاز 
مباريات  تنطلق  ان  عىل  ألزامية 
للنساء  العراق  دوري  اندية 
 2021-3-5 من  للفرتة  )الثانية( 
ولغاية 12-3-2021 يف محافظة 
الكرة  بطولة  وستبدأ  السليمانية 
الشاطئية )الثانية( ابتداء من يوم 
19-3-2021 وتستمر لغاية 21-

3-2021 وسيحدد مكان أقامتها 
تم  املشاركة الحقاًكما  وتعليمات 
محمد  تسمية  االجتماع   خالل 
الكرة  للجنة  رئيساً  عيل  بهري 
مقرراً  مخلف  ومحمد  الشاطئية 
لها وسيضاف اليهم ثالثة أعضاء 
اللجنة  رئيس  مع  بالتباحث 
وألزام  الحق  وقت  يف  ومقررها 
أندية  دوري  يف  املشاركة  األندية 
بتسمية  املمتازة  للدرجة  العراق 
ومساعديهم  فرقهم  مدربي 
التدريب  شهادة  عىل  بحصولهم 
مدرب  بتسمية  يلزم  كما  الدولية 

لياقه بدنية ضمن الكادر الفني .

التطبيعية فشلت ومل تطبق تعليمات فيفا ودرجال مطالب بإعالن موقفه من الرتشح للرئاسة 
رئيس نادي الكرخ شرار حيدر لـ          :

وزير الشباب يوجه بتشكيل جلنة حتقيقية يف حادث انهيار مبنى مديرية شباب البصرة نادي أمانة بغداد يتعاقد مع 
الدولي مصطفى ناظم

احتاد الكرة الطائرة حيدد مواعيد 
بطوالته الداخلية

الفحوصات الطبية تظهر عدم اصابة العيب 
الشرطة بكورونا

مرتضى هديب جيدد تعاقده مع 
نادي الكهرباء

الفساد يبلغ ذروته مبشروع ملعب 
النجف الدولي

بغداد/ متابعة الزوراء
أفـاد مصدر مطلع بأن الفسـاد يف مرشوع ملعب النجـف االوملبي، بلغ ذروته بسـبب الرشكة املنفذة 
للعمل.وقال املصدر لـ /املعلومة/ ان “امللعب فيه عمليات فسـاد كبرية اخرها كان االنارة التجميلية، 

حيث تم اضافة مليارين بينما هي ال تكلف اكثر من 250 مليون”.
واوضـح ان “الرشكـة املنفذة للمرشوع وفور علمهـا بزيارة وزير الشـباب والرياضة عدنان درجال، 

سخرت 400 عامل منذ اربعة ايام من اجل اكمال النواقص يف امللعب”.
تجدر االشارة اىل ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال زار اول امس السبت ملعب النجف ورافقه 

محافظ النجف وعدد من املهندسني واملدراء العامني لالطالع عىل املرشوع ونواقصه.

أصفر وأمحر
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بغداد/ متابعة الزوراء
هيمن العبو املنتخب العراقي للتايكواندو، 
عىل اغلب املراكز االوىل يف بطولة )البوميس 
االتحاد  نظمها  التي   )2020 الين  اون 

املرصي للعبة.
ورغم املشاركة الواسعة البطال العرب يف 
البطولة التي اقيمت بطريقة )اون الين ( 
تسجيل  استطاعوا  الرافدين  ليوث  ان  اال 
افتتحت  التي  االوائل  قائمة  يف  اسماءهم 
بفوزها  حميد(  عمر  طيبة   ( بالبطلة 
باملركز االول )بالكاديت ( لفئة 14 عاماً 
نساء ، ثم سجلت زميلتها ) شهد حمادي 
تحت   ) بالجونيور   ( اوالً  اسمها  سلوم( 
1٨ عاماً ، وجاءت البطلة )مريم محمد ( 

باملركز الثاني بنفس الفعالية.
عىل  الدور  وجاء  االنجازات  واستمرت 

االوىل  املراكز  حققوا  الذين  الرجال 
)بالكاديت( حيث نال ثالثة العبني املراكز 
 14 تحت   ) الكاديت   ( يف  مكرر  االوىل 
عاماً بواسطة ) ريان احمد عمر وحميد 

عبدالرحمن حميد ومهيمن ليث فائز( .
االستمرارية  بفضل  جاء  التفوق  هذا 
الخناق  ضيق  رغم  لالعبني  بالتدريبات 
الحركة  عىل  كورنا  وباء  فرضه  الذي 
لم  لكنه  العراق  يف  عام  بشكل  الرياضية 

يكرس عزيمة العراقيني يف النجاح .
وبارك رئيس االتحاد املركزي للتايكوندو 
الذين  املدربني  لجميع  البهاديل  ابراهيم 
مع  انفسهم  اثبات  عىل  حريصني  كانوا 
العبيهم يف املحافل والتجمعات الرياضية 
ووضع اسم العراق دائما يف املراكز االوىل 
للمسابقات العاملية واالسيوية والعربية.

بغداد/ متابعة الزوراء
املنامة  من  قادما  الحموي،  شادي  السوري  املهاجم  مع  تعاقده  النجف  أنهى 
البحريني، لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.وقال مصدر مقرب من ادارة نادي النجف 
إن النادي أرسل نسخة من العقد إىل الالعب وتم التوقيع بشكل رسمي ليكون أحد 
استقطابات كرة النجف للموسم املقبل، الفتا أن املدرب حسن أحمد يعول كثريا 
عىل الالعب السوري يف خط املقدمة السيما وأنه يملك حسا تهديفيا جيد.يشار إىل 

أن الحموي يعد ثاني العب محرتف يف صفوف النجف بعد الكامريوني تاال.

العراق يهيمن على املراكز االوىل يف 
بطولة مصر للتايكواندو

النجف يتعاقد مع املهاجم السوري 
شادي احلموي



أكد اإلس�باني تش�ايف هرناندي�ز، النجم الس�ابق لنادي برش�لونة 
واملدرب الحايل لفريق الس�د القطري، أنه “بخري” بعد ثبوت إصابته 

بفريوس كورونا املستجد.
وجاء إعالن النتيجة اإليجابية لفحص “كوفيد19-” الذي خضع له 
النجم الس�ابق البالغ من العمر 40 عاماً، عرب منش�ور عىل حسابه 
عىل تطبيق انستغرام، وحساب السد عرب “تويرت”، قبل ساعات من 
خ�وض الفريق مباراة ض�د الخور، هي األوىل لحام�ل لقب الدوري 
القطري لكرة القدم بعد اس�تئناف منافس�اته يوم الجمعة املايض، 

إثر توقف منذ آذار/مارس بسبب تبعات تفيش الجائحة.
ونقل الس�د عن تشايف قوله: “اليوم لن أتواجد مع الفريق يف عودته 
للمنافس�ه أمام الخور، س�ينوب عني ديفيد برات�س مدرب الفريق 

الرديف.”
وأضاف: “قبل أيام وبحس�ب الربوتوكول الطبي واإلجراءآت املتبعة 
من قبل مؤسس�ة دوري نجوم قطر ج�اءت نتيجة فحيص إيجابية 

يف اختبار كوفيد19-”.
وأوضح: “لحسن الحظ أشعر أني بخري لكني سأبقى يف منزيل حتى 
أحصل عىل الترصيح من جديد للعودة للعمل، سأكون حريصاً جداً 

عىل العودة إىل روتني حياتي اليومي والعمل.
ووجه العب خط الوسط الدويل السابق الشكر اىل “جميع 
املختص�ني يف هذا املج�ال الصح�ي” ومنظم�ي البطولة 

وفريقه “لتوفري وس�ائل الكش�ف املبكر والحد من انتشار 
العدوى وضمان عودة املنافسة بشكل طبيعي. اهتموا بأنفسكم 

وأراكم قريباً يف امللعب”.
ويخض�ع أف�راد األندي�ة القطري�ة م�ن العب�ني ومدربني 

وأجهزة فنية، اىل فحوص دورية لكشف “كوفيد-
19” من�ذ حزيران/يوني�و املايض، يف إطار 

الس�تئناف  الصح�ي  الربوتوك�ول 
املوس�م خل�ف أب�واب موص�دة 

بوجه املشجعني.
يف  أعل�ن  ق�د  الس�د  وكان 

الخامس من تموز/يوليو 
الحايل، تمديد عقد تشايف 
عىل رأس اإلدارة الفنية 

ملوسم إضايف.
وهذا املوسم هو األول 
لتش�ايف ع�ىل صعي�د 
اإلدارة الفنية، بعدما 
اعتزل اللعب يف أيار/
وه�و   2019 ماي�و 

مع السد.
اىل  تش�ايف  وانض�م 
السد يف العام 2015 
بعد مسرية مظفرة 
مع برشلونة أحرز 

خاللها 34 لقباً.

ق�ال فابيو كابيل�و املدرب األس�بق لريال 
مدري�د إن إي�دن ه�ازار عانى كث�ريا من 
أجل الوصول ملس�توى التوقع�ات الكبرية 
الت�ي كانت منتظرة منه عق�ب انتقاله إىل 
النادي امللكي قادما من تشيليس االنكليزي 
يف الع�ام املايض.وانضم ه�ازار إىل العمالق 
اإلس�باني قادما م�ن الن�ادي اللندني بناء 
عىل عقد ملدة خمس�ة أع�وام مقابل مبلغ 
قي�ايس قدر بنح�و 100 مليون يورو 
دوالر(  ملي�ون   116.54(
2019- قب�ل موس�م 
د  ق�ا و .2 0 2 0
منتخب  العب 

بلجي�كا 

تش�يليس للف�وز بلقب ال�دوري االنكليزي 
املمتاز مرتني خالل وجوده يف “ستامفورد 
بري�دج” لكن�ه فش�ل يف تحقي�ق انجازات 
مماثل�ة يف العاصم�ة اإلس�بانية بع�د أن 
تعث�رت مس�ريته بس�بب اإلصاب�ات التي 
تقلصت بس�ببها مش�اركته إىل 21 مباراة 
فق�ط يف جميع املنافس�ات خالل املوس�م 
م�اركا  لصحيف�ة  كابيل�و  الحايل.وق�ال 
اإلسبانية: ”لم يكن نفس الالعب الذي كان 
يف تشيليس وتعرض إلصابات ملدة طويلة.. 

ل�م يندمج تمام�ا )يف إس�بانيا(“.وأضاف 
املدرب اإليطايل الذي فاز ريال تحت قيادته 
بلقب الدوري اإلسباني مرتني: ”دائما كنت 
أعتربه العبا كبريا لكن مس�ؤولية اللعب يف 
ري�ال ثقيلة وتعثر هازار تح�ت وطأة هذا 
العبء هذا املوسم. بالتأكيد سيكون أفضل 
يف املوس�م املقبل“.وم�ع تراجع مس�توى 
ومش�اركة هازار، قّدم الفرنيس املخرضم 
كريم بنزيمة موسما كبريا مع ريال محرزا 
21 هدفا يف الدوري ليقود الفريق إىل حصد 
اللقب املحيل للمرة 34 ليعزز النادي امللكي 
رقم�ه القي�ايس يف ع�دد م�رات التتوي�ج.
وع�ن بنزيم�ة ق�ال كابيلو الذي س�بق له 
تدريب منتخب إنكل�رتا أيضا: ”لقد أصبح 
أح�د ركائز ري�ال مدريد األساس�ية وتوىل 
املس�ؤولية الت�ي كانت بعيدة عن�ه عندما 
كان يلعب إىل جانب كريس�تيانو رونالدو. 
لديه موهبة فطري�ة يف التهديف وقد أثبت 

ذلك فعليا”.

طلب األرجنتيني ليونيل 
مييس، نجم برشلونة، 
الن�ادي  إدارة  م�ن 
الكتالون�ي التعاق�د 
مع مدير فني جديد 
كيك�ي  لخالف�ة 
فًقا  و و . س�يتني
“ذا  لصحيف�ة 
ص�ن” الربيطانية، 
مهدد  س�يتني  ف�إن 
باإلقالة عقب خس�ارة 
الليج�ا، وتوت�ر عالقته مع 
مي�يس ونجوم الفري�ق مثل أنطوان 
أن  إىل  سواريز.وأش�ارت  ولوي�س  جريزم�ان 

جوس�يب ماري�ا بارتومي�و، رئيس برش�لونة، 
يريد التعاقد مع تشايف هرينانديز، مدرب السد، 
لخالفة سيتني، لكن األول لديه بعض التحفظات 

ُتعطل إتمام الصفقة.
وأوضحت الصحيفة، أن مييس نصح مس�ؤويل 
برشلونة بالتعاقد مع مواطنه مارسيلو بيلسا، 
مدرب ليدز يونايت�د، الذي قاد فريقه إىل العودة 
للربيمريلي�ج بعد غي�اب طويل.ويريد الربغوث 
أن يب�ذل الن�ادي الكتالون�ي قص�ارى جه�ده، 
إلغراء بيلس�ا برتك ليدز قب�ل التوقيع عىل عقد 
جديد، رغم تأهله إىل الدوري اإلنجليزي املمتاز.
الكب�ري يف  النف�وذ  ويتمس�ك مي�يس صاح�ب 
برشلونة بقدوم مواطنه، ألنه يراه مدرًبا مثالًيا 

إلعادة ترتيب األوراق يف “كامب نو”.

نف�ى مدرب إن�رت ميالن اإليط�ايل أنطونيو 
كونتي ما يش�اع عن احتمال انتقال النجم 
األرجنتيني ليونيل مييس من برش�لونة إىل 
“نرياتس�وري”، معت�ربا أن أفضل العب يف 

العالم “بعيد جدا عما نريد بناءه”.
جاء حديث كونتي بعد فوز إنرت عىل جنوى 
-3صفر ما س�مح له ب�أن يصعد اىل املركز 
الثاني يف ترتيب الدوري املحيل عىل حساب 
أتاالنتا، وردا عىل التقارير التي تتحدث عن 
إمكاني�ة قدوم مي�يس اىل الفريق األس�ود 
واألزرق بع�د أن قام وال�ده ووكيل أعماله، 
خورخ�ي، برشاء منزل يف ميالنو س�ينتقل 
إليه أوائل الش�هر املقبل بحس�ب وس�ائل 

إعالم إيطالية.
وق�ال كونتي: “ال أعتق�د أن هناك مجنونا 
يف العال�م ال يريد مييس، لكنه بعيد جدا عنا 

وعما نريد بناءه”.
وذك�رت قن�اة “راي” الرس�مية أن وال�د 
مييس س�يدخل يف مفاوض�ات مع إنرت من 
أجل انتقال نجله اىل الفريق اإليطايل اعتبارا 
من موس�م 2022-2021 بعد انتهاء عقده 
مع برش�لونة صي�ف 2021، فيم�ا أفادت 
صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” الرياضية 
بأن أفضل العب يف العالم ست مرات يفضل 
رضيب�ة  ألن  “نرياتس�وري”  اىل  االنتق�ال 

الدخل يف إيطاليا أقل بكثري من إسبانيا.
لك�ن كونتي قل�ل من أهمية م�ا تم تداوله 
يف األي�ام األخرية بش�أن مييس ال�ذي يبدو 
ممتعضا من وضع برش�لونة الس�يما بعد 

أن تنازل األخري عن لقب الدوري اإلسباني 
لصالح غريم�ه ريال مدريد، وكان رصيحا 
يف التعب�ري عن ذلك حني دعا بعد أن حس�م 
اللق�ب لصال�ح الن�ادي امللك�ي اىل عملية 
“نقد ذات�ي تبدأ من الالعب�ني، لكن عملية 
نقد ذاتي شاملة. ريال يستحق الفوز بكل 
املباري�ات، لكنن�ا برش�لونة وعلينا واجب 

الفوز بكل املباريات”.
وح�ذر مي�يس م�ن أن�ه “يف ح�ال واصلنا 
بهذه الطريقة، س�يكون م�ن الصعب جدا 

علين�ا الفوز بدوري أبط�ال أوروبا )تعادل 
يف ذه�اب ثمن النهائي م�ع نابويل اإليطايل 
1-1(... يجب أن يحصل تغيري يف العمق اذا 
أردنا أن نقاتل من أجل دوري األبطال، وإال 

سنخرس املباراة ضد نابويل أيضا”.
وج�اءت ترصيح�ات اب�ن ال��33 عاما يف 
أعق�اب ف�رتة من التوت�ر وع�دم اليقني يف 
النادي الكاتالوني الذي يرشف عىل تدريبه 

كيكي سيتيني.
وأش�ارت تقاري�ر صحافي�ة إس�بانية اىل 

توقف املفاوضات بش�أن تجديد العقد بني 
برش�لونة والنجم االرجنتين�ي، وأن األخري 
يفك�ر بالرحيل عن الن�ادي يف صيف العام 
املقبل، بعدما سئم من فشل اإلدارة الحالية 
يف بناء فريق قادر عىل املنافس�ة وتعب من 
الترسيبات التي تخرج من النادي وتش�وه 

صورته.
ويف حال قرر مييس فعال الرحيل عن النادي 
الذي نشأ يف صفوفه منذ 2001 وبدأ الدفاع 
ع�ن أل�وان فريق�ه األول من�ذ 2004، فلن 

تك�ون وجهته إنرت بحس�ب ما أك�د املدير 
التنفي�ذي لألخري جوس�يبي ماروتا، نافيا 
الحدي�ث عن أن الفريق الش�مايل يريد ضم 
األرجنتين�ي م�ن أجل منافس�ة يوفنتوس 
ونجمه الربتغايل كريس�تيانو رونالدو الذي 
كان غريم األرجنتيني حني كان يدافع عن 
أل�وان ريال مدري�د قبل أن ي�رتك األخري يف 

صيف 2018.
وقال ماروتا: “ليو )مييس( ليس هدفنا وال 

أعتقد أنه يريد مغادرة برشلونة”.
ويب�دو أن أهداف إنرت الذي ما زال يس�عى 
خلف لقبه األول يف الدوري منذ 2010 حني 
ت�وج بالثالثي�ة التاريخية بقي�ادة املدرب 
محص�ورة  موريني�و،  جوزي�ه  الربتغ�ايل 
بصفقات مثل تمديد بقاء املهاجم التشييل 
أليكسيس سانش�يز، املعار من مانشسرت 
يونايتد اإلنكلي�زي، لكي يتمكن من إكمال 
مس�ابقة الدوري األوروب�ي “يوروبا ليغ” 

مع الفريق بحسب ما أفاد كونتي.
وس�جل سانش�يز الذي غاب ع�ن املالعب 
ملدة ش�هر بس�بب إصابة يف ركبت�ه، هدفا 
يف املب�اراة فيما أض�اف البلجيكي روميلو 

لوكاكو الهدفني اآلخرين.
وأم�ل كونت�ي “أن يتمكن الن�ادي من حل 
املس�ألة ألنه، حتى اآلن، لم يكن اليكسيس 
)بس�بب  كاف  بش�كل  )للع�ب(  متاح�ا 
اإلصاب�ة(”، مضيف�ا: “أن الحص�ول عىل 
بديل جي�د يف الهجوم أمر حيوي بالنس�بة 

لنا”.

أعلن نادي باريس سان جريمان أن مهاجمه كيليان 
مبابي يعاني من التواء يف الكاحل تعرض له يف نهائي 
مس�ابقة كأس فرنس�ا، من دون أن يحدد حالياً ما 
اذا كان سيشارك يف استئناف مسابقة دوري أبطال 

أوروبا الشهر املقبل.
وتعرض مبابي إلصابة عىل مستوى الكاحل األيمن 
خ�الل املب�اراة النهائية لكأس فرنس�ا ضد س�انت 
إيتي�ان، والت�ي انتهت بف�وز فريقه به�دف نظيف 

سجله الربازييل نيمار.
وأصي�ب مبابي بع�د تدخل ق�اٍس من قائد س�انت 
إيتيان لويك بريان، تس�بب ببطاق�ة حمراء للمدافع 
الذي كان م�ن املرجح أنه يخ�وض مباراته األخرية 

مع فريقه.
وخرج مهاجم سان جريمان من أرض امللعب دامعاً، 
وع�اد يف وقت الحق وهو يس�تخدم عكازين للميش، 

وقد لف كاحله.
وأعل�ن ن�ادي العاصمة الفرنس�ية أن مبابي يعاني 
م�ن “الت�واء يف الكاح�ل األيم�ن” ورضر “مهم” يف 
الجانب الخارجي منه، مشدداً عىل أن وضعه البدني 
س�يخضع “لعملية إعادة تقييم يف الس�اعات ال�72 

املقبل�ة”.وكان امل�درب األملان�ي للفري�ق، توم�اس 
توخي�ل، قد أب�دى قلقه م�ن اإلصابة الت�ي تعرض 
له�ا مبابي.وق�ال توخي�ل: “الجميع قل�ق. كل من 
ش�اهد الخطأ قلق. بالطبع أنا قلق”.وتأتي اإلصابة 

م�ع اس�تعداد س�ان جريمان لخ�وض نهائ�ي ثاٍن 
ع�ىل املس�توى املحيل، وذل�ك ضد ليون يف مس�ابقة 
كأس الرابط�ة، واألهم التحضري الس�تكمال دوري 

يالق�ي األبطال الشهر املقبل. و

بطل فرنس�ا أتاالنتا اإليطايل يف ربع نهائي املسابقة 
القارية.ون�رش س�انت إيتي�ان ع�رب حس�ابه ع�ىل 
“توي�رت”، ص�ورة لقائده وه�و يرافق مباب�ي أثناء 
خروجه من أرض امللع�ب، مرفقة بتعليق موجه إىل 
مباب�ي جاء فيه “لويك بريان، س�انت إيتيان، وكرة 
القدم الفرنس�ية يأملون يف رؤيتك مجدداً عىل أرض 

امللعب يف أرسع وقت ممكن”.
وأعاد مهاجم سان جريمان نرش هذه التغريدة.

ويف وق�ت الحق، نرش مبابي صورة له وهو يبتس�م 
ويرفع إبهام اليد اليرسى، مرفقاً إياها بتعليق جاء 
فيه: “االستيقاظ بطالً.. ليس هناك إحساس أفضل. 
شكراً لكم جميعاً عىل رسائلكم. أنا ممتن جداً لكم. 

قبالتي للجميع ونهاية أسبوع موفقة”.
وكان مدرب أتاالنتا جان بيريو غاسبرييني قد أعرب 
عن “أسفه” إلصابة مبابي، آمال يف أال تكون خطرة.

وتوقع�ت صحيف�ة ليكي�ب الفرنس�ية املتخصصة 
أّن اإلصاب�ة التي تع�رض لها مبابي س�تحرمه من 
مواجه�ة ليون يوم الجمع�ة املقبل يف كأس الرابطة 
الفرنس�ية، ورب�ع نهائ�ي دوري أبط�ال أوروب�ا يف 

الثاني عرش من أب/ أغسطس املقبل.
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تطور جديد بشأن مصري موقعة 
السييت وريال مدريد

ليفربول يراقب صفقة مميزة 
من ليسرت سييت

اعالم الكرتوني كونيت ينفي ما يشاع عن انتقال ميسي إىل إنرت

كيليان مبابي يعاني من التواء يف الكاحل وشكوك حول مشاركته بدوري األبطال

كشفت تقارير صحفية، تطورات جديدة بشأن مصري مباراة إياب 
الدور ثمن النهائي يف دوري أبطال أوروبا بني مانشس�رت س�يتي 
اإلنجليزي وريال مدريد اإلس�باني.ذكرت صحيفة )ذا صن(، أن 
املباراة س�تقام عىل ملعب االتحاد يف الس�ابع من أغسطس/آب 
كم�ا هو مق�رر، عىل الرغم م�ن الحجر الصح�ي اإلجباري الذي 
تفرضه اململكة املتحدة عىل القادمني من إس�بانيا.وأوضحت أن 
الحكوم�ة الربيطانية ليس لديه�ا نية إللغاء االس�تثناءآت التي 
أعلنت عنها يف يوليو/تموز الجاري لبعض الفعاليات الرياضية، 
مما يعني أن مباراة إياب ثمن النهائي قد تقام يف إنجلرتا كما هو 
مقرر وبدون جماهري.وأعلن�ت حكومة رئيس الوزراء املحافظ، 
بوريس جونس�ون، أن�ه اعتبارا م�ن أمس األحد، س�يتعني عىل 
املسافرين القادمني من إسبانيا إىل األرايض الربيطانية الخضوع 
للحجر الصحي ملدة 14 يوما، بسبب عودة تفيش فريوس كورونا 
املس�تجد يف إس�بانيا.وكان الس�يتي قد فاز ذهابا عىل منافس�ه 

اإلسباني )1-2( عىل ملعب سانتياجو برنابيو.

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور جديد بش�أن املريكاتو 
الصيفي لفري�ق ليفربول.ووفًقا لصحيفة مريور الربيطانية، فإن 
يورج�ن كلوب، املدير الفني لليفربول، يس�عى لض�م هاريف بارنز، 
العب وسط ليسرت سيتي، خالل املوسم املقبل.وأشارت إىل أن كلوب 
أعجب بقدرات بارنز بس�بب ركضه الق�وي يف املباريات، باإلضافة 
إىل قدرت�ه عىل اللعب يف مراك�ز مختلفة بخط الوس�ط.وأوضحت 
الصحيف�ة الربيطاني�ة، أن األزمة تظ�ل مدى ق�درة ليفربول عىل 
تقديم عرض مايل يقنع مس�ؤويل ليسرت س�يتي.يذكر أن ليفربول 
ارتب�ط أيًض�ا بالتعاقد م�ع تياجو ألكانت�ارا، العب وس�ط بايرن 

ميونيخ، خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

كابيلو: هازار مل حيتمل الضغوط يف مدريد

ميسي يطلب من برشلونة التعاقد مع بيلسا

تشايف يؤكد أنه خبري بعد إصابته بفريوس كورونا

بن ناصر يفتح باب مغادرة ميالن

مفكرة الزوراء

فتح الجزائري إسماعيل بن نارص، نجم ميالن، 
الباب أمام رحيله عن الروس�ونريي يف املوس�م 
املقبل.وس�بق أن أش�ارت العديد من التقارير، 
إىل أن ب�ن نارص يحظى باهتمام باريس س�ان 
وري�ال مدري�د ومانشس�رت س�يتي  جريم�ان 
وتش�يليس خ�الل املريكات�و الصيفي.وقال بن 
 ”le10sport“ نارص، يف ترصيحات أبرزها موقع
الفرنيس: “وجهتي يف املوسم املقبل؟ أنا ال أعرف 
حتى ما يقال، ألنني لست مهتًما بشكل كبري”.

وأض�اف: “هديف الوحيد هو إنهاء املوس�م بقوة 
م�ع ميالن، لذا أعمل به�دوء حيث ال يزال أمامنا 

عدد قليل من املباريات حتى ننهي املوسم”.
وأتم: “يجب عىل الفريق بأكمله الرتكيز حتى نصل 

لنهاية املوس�م، ثم س�نرى يف هذا الوقت ما سيحدث 
عقب ذلك”.
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احتجاجاً على التدخل السياسي

أكادمييون يثريون شجون احرتام أخالقيات “صاحبة اجلاللة” يف املغرب
الرباط/متابعة الزوراء:

حرضت هموم احرتام أخالقيات املهنة، وواجب 
آليات الضبط يف محاسيبة املخلّين بها، وذكرى 
عميل الفقييد محميد العربيي املسياري يف هذا 
املجيال، خالل نيدوة نظمهيا، الجمعية، كريس 
اإلعيالم  املسياري ألخالقييات  العربيي  محميد 
واالتصال التابع للمعهد العايل لإلعالم واالتصال 

بالرباط.
وقال جميال املحافظ، صحفيّي باحث يف مجال 
اإلعيالم وتاريخه باملغيرب، إّن “سيلوك االلتزام 
باألخالقييات يجب أن يكون طيلة السينة، ال يف 
وقت األزمات فقط”، وأضاف أّن املغرب يف حاجة 
إىل “مدونة سلوك جماعية، تحتل فيها اتحادات 
ونقابات الصحفين مواقع متقّدمة، واملفاوضة 

حولها ومراقبة تطبيقها”.
ويسيّجل الباحث أّن السياحة اإلعالمية باملغرب 
صيارت تعرف تزاييدا يف عدد مين املنابر، “وهذا 
إيجابيي عددييا”، ثم زاد مثريا جانبها السيلبي، 
املتمثيل يف: “اسيتعمال -بعضهيا-يف مهاجمية 
املعاِرضن والّناشيطن السياسيين، الذين تريد 
السلطة، أّي سلطة، الحّد من تأثريهم لدى الرأي 
العام، لتصري شيكال من أشيكال القمع، بتعبري 

بحث ألحد طالباته”.
ويقّدر املحافظ أّن “اإلخالل الكبري باألخالقيات، 
والنقيص الكبيري يف التكويين ليدى الصحفين، 
مرتبيط بوضعّيَتهيم االجتماعية”، ثيم يدعو إىل 
“قييام الهيئات التمثيليية للصحفين بمراجعة 
اسيتقطاب  الداخليية، وسياسيتها يف  بنياتهيا 
الصحفين”، و”إعداد تقرير سنوي لألخالقيات 
يف مجال اإلعالم، وإحيداث جائزة لألخالقيات يف 

مجال الصحافة”.
ل املجلس  وييرى املتدّخل أّن األوان قيد آن “لَتَحوُّ
الوطني للصحافة إىل مؤّسسة دستورية” يكون 
فيها “مجلس حكماء، ال ينتخب، بل يكون مّمن 
يحظون بحظوة واحرتام املجتمع، ألّن املنافسن 
يف االنتخابات لن يريدوا أن يفرض عليهم ميثاق 

مّمن ناَفسوهم”.
بيدوره، عيّدد يونيس مجاهيد، رئييس املجلس 
الوطنّي للّصحافة، ثالثة تحديات لإلعالم الرقمي 
والصحافة الييوم، قائال إّن كل قضايا الصحافة 

الرقميية مندمجة ميع الصحافية الورقية، مع 
ما يطرح من إشيكاليات جدييدة عىل أخالقيات 
املهنية، نتيجة مزاوجة املؤسسيات بن الرقمي 
والورقيي، وإشيكاالت البّث املبيارش التي كانت 
مطروحية يف السيابق ميع التلفزة. ثم تسياءل: 
“كييف يمكن خليق اجتهادات جدييدة مرتبطة 
باإلعالم الرقميي، انطالقا من املبيادئ الكربى؟ 
وكيف نعالج إشيكاالت تطرح علينا باسيتمرار 
وهي مين صميم التطّور التكنولوجي الحاصل؟ 
وكييف نبقيى مرتبطين باملبيادئ األساسيية 
التطيورات  معالجية  ميع  عليهيا  والحفياظ 

الجديدة؟
ويذكير مجاهد أّنه عىل الصعييد العاملي “يعالَج 
هيذا بفريق عمل من مؤسسيات”، ثيم يضيف: 
“التحيدي الثاني هو تحيدّي شيبكات التواصل 
االجتماعّي، والسيؤال الفكري والسوسيولوجي 
واألنثروبولوجيي املطروح، هو ميا تأثري الزمن 
الرقمي يف التواصيل االجتماعّي والتكنولوجيات 
الحديثة واالنبهار بهذا العالَم، عىل الّصحافة؟”.

ويستشيهد رئيس املجليس الوطنيي للصحافة 
بدراسية أعّدها املجليس، ولم تنير بعد، حول 
الجائحية،  خيالل  املهنيي  واألداء  األخالقييات 
ووصليت إىل خالصية مفادهيا أّنيه “يف ظرفّيية 

الجائحية عاد الناس إىل الّصحافة الكالسييكية، 
ليشياهدوا التلفيزات أكثر، ونسيخ بيي دي إف 
الجرائيد ليس ألّنها مجانية فقط”، وتسياءل يف 
هيذا السيياق: “هل هيذه عودة مؤقتية؟ وكيف 

يمكن تكريسيها؟ وهل يمكن أن تسيتمّر؟”.
وميع تحدييات اإلعيالم التي تسيائل مسيتقبل 
الصحافة يف عالقة بوسائل التواصل االجتماعّي 
وصحافة املواطن وإدخال الروبوتات يف الصياغة 
اإلعالميية وتحيدي صناعية اليركات الكربى 
لإلعيالم مسيتقبال، يطيرح مجاهيد مجموعية 
من األسيئلة حيول “الحاجة إىل إعادة تأسييس 
للّصحافة” و”مستقبل الصحافة”، قبل أن يزيد 
متفاعال مع سيؤاله: “هذا سيؤال مجتمعي لن 
يجيب عنيه مجلس الصحافة وحيده وال املعهد 
العايل لإلعالم واالتصيال وحده، وال الصحفيون، 
علما أن الصحافة رضورية وكل مجتمع يحتاج 

صحافة حرّة وديمقراطية ونزيهة”.
بدوره، يذكر عبد الجبار الراشدي، أستاذ باحث، 
أّن املجليس الوطني للصحافة هو املسيؤول عن 
البيّت يف القضاييا املهنية، وذّكر بصيدور ميثاق 
األخالقيات يف الجريدة الرسيمية قبل سنة، مّما 

أعطاه قوة إلزامية معنوية.
ويزيد املتدّخل: تطور تكنولوجيات اإلعالم يضع 

حرية اإلعالم واألخالقيات يف مأزق حقيقّي، وأفرز 
واقعيا جديدا، فمين الصعب أن يمسيك الجانب 
القانوني واألخالقي بالتطورات املتسارعة لهذه 
الّثورة املتواِصلة، التيي ال تهّدد حرية الصحافة 
بل الديمقراطيية يف العالَم، خاصة الديمقراطية 
التمثيلية التي يتّم تجاوز مؤّسسياتها التقليدية 

من برملانات ومجالس منتخبة.
ويوّضح الراشيدي أّن نميوذج املقاولة اإلعالمية 
“قابيل  املغيرب،  يف  االقتصيادّي  اإللكرتونيية 
لالخيرتاق برسعية نظرا ملسيتويات الهشاشية 
الثالث فيها يف النموذج االقتصادي، والهشاشية 
املهنية يف عدد من مواقعها، ومستوى أخالقيات 

املهنة”.
ثم يزيد املتحدث مسيّجال عدم صدور أّي تقرير 
للمجليس الوطنيي للصحافية منذ سينة حول 
الخروقات املهنيية، وعدم إقراره قرارات حولها، 
قبل أن يسرتسيل متسيائال: “هل ليه اإلمكانات 
البريية واإللكرتونيية التي سيريصد بهيا كّل 
بأخالقييات  املتعلّقية  اإللكرتونيية  الخروقيات 

املهنة؟”.
العموميي  الدعيم  أّن  عيىل  الراشيدي  ويشيّدد 
للصحافية “ال يمكين أال يربيط بمعييار احرتام 
أخالقّييات املهنية”، وزاد: “باسيتثناء ما يقوم 
بيه املعهيد العيايل لإلعيالم واالتصيال وبعيض 
الّدورات التكوينية، ال تقوم املؤسسيات بتكوين 
صحفييهيا، وعيىل النقابة ومجليس الصحافة 

القيام بمجهود كبري يف هذا املجال”.
مين جهته، ذّكير عبد اللطيف بين صفية، مدير 
املعهد العايل لإلعالم واالتصال، ببادرة مصطفى 
الخلفيي، وزيير االتصال السيابق، يف تأسييس 
كريس الفقيد املسياري باملعهد، شياكرا تسييري 
بنعيىس عسيلون، أسيتاذ باملعهيد العايل لإلعالم 
واالتصال، له، ومن خلفيه يف هذا العمل دون أن 
يريد الظهور محمد عز الدين املنصوري، أسيتاذ 

باملعهد العايل لإلعالم واالتصال.
واقرتح بنصفية “مروعا لبناء الذاكرة املغربية 
لبالدنا”، يجمع أرشيف املغرب واملجلس الوطنّي 
للّصحافة واملعهد العايل لإلعالم واالتصال، “ولو 

لنصدر مجلَّدا يف الّسنة فقط”.
دراسية  نتائيج  اللقياء  مسيرّي  واسيتحرض 

أعّدهيا، وسييقّدمها للكيريس، حيول أثر درس 
أخالقييات املهنة ليدى الصحفيين املهنين من 
خريجيي املعهيد، قائيال: “يوجيد غيياب شيبه 
كيل ملسيؤولية املؤسسيات اإلعالمية يف التأطري 
األخالقّي للمهنّين، فيما للمؤسسيات اإلعالمية 
األجنبيية معاهد ومؤسسيات خاصية بالتأطري 
األخالقيي، ونحتياج هيذا وطنيا بجعيل برامج 
تكويين مؤسسياتنا اإلعالميية تتسيع ملثل هذه 

املواضيع”.
مين جهتهيا، قالت منى املسياري، ابنية الفقيد 
محميد العربي املسياري، إّنيه كان رجال “كرّس 
حياتيه للّدفاع عن حرية الصحفين، وأخالقيات 
مهنة الصحافة ورسيالتها النبيلية للمجتمع”، 
و”كان يؤّكد دائما عىل توسيع هامش الحريات 
العامية ببالدنيا، وخاصية الصحافية واإلعالم، 
ميع التقّيد بالّضوابط املهنّيية وأخالقيات مهنة 

الصحافة”.
وأضافيت املتدّخلية: “لقيد انشيغل عندما كان 
كاتبيا عاما للنقابة الوطنيية للصحافة املغربية 
بموضيوع أخالقييات الصحافة، مثل انشيغاله 
ميع  وبحيث  الّصحافية،  حّرّييات  بموضيوع 
باقيي الصحفيين بالنقابة عين إمكانية تنفيذ 
مقتضييات ميثياق اليرف، ألنيه كان ييدرك 
خطيورة عيدم التقّيد ببعيض املبيادئ املؤّطرة 
لألخالقيات، ال عىل الصحفّي فقط بل عىل مهنة 
الصحافية، باعتبارها سيلطة رابعية وصاحبة 
الجاللة كما يسميها البعض، وكان يرصد جميع 
القصاصات التي تتضّمن خرقا ألخالقيات املهنة 

وكان يضّمنها الّتقرير السنوي للنقابة”.
ووصف جامع بيضا، مدير مؤسسية أرشييف 
املغيرب، محميدا العربي املسياري بكونه “من 
خيرية أبناء هذا الوطين”، وزاد: “وهب للوطن 
وتقديسيه،  خدمتيه  يف  وتفانيى  حياتيه،  كّل 
وبميوازاة ذليك كان فضيال عين الدبلوميايس 
واإلعالمّي املُحنَّك واملقتدر، مثّقفا فّذا وحريصا 
عىل اإلملام بقضايا عرصه ووطنه، واملسياهمة 

واملشاركة فيها”.
ويضيف بيضا: “كان املرحوم شيغوفا بالتاريخ 
واألرشييف، وكان يعيي جّدا بأن األرشييف كان 
املسيتقّل  املغيرب  أركان  يف  املفقيودة  الحلقية 

واملعارص، وكان يتأّسف كثريا النعدام أّي مبادرة 
جدية، قبل تجربة اإلنصاف واملصالَحة، مللء هذا 
الفراغ؛ فقام يف 29 مارس سينة 1995 بمراسلة 
عبد الوهاب بن منصور، مؤرخ اململكة سيابقا، 
حول هذا الشيأن، وسلَّمني نسيخة من الرسالة 

الجوابية املؤرخة بي 21 يونيو 1995”.
ويذكير املتحيّدث أن “بعيد مرور 16 سينة عىل 
هذه املراسيلة، جاءني املرحوم )املسياري( ذات 
ييوم فرحيا منبسيطا ومهّنئا بميالد مؤسسية 
وطنّية ُتعنى باألرشييف، ومنيذ إذ لم يبخل عىل 
املؤسسة ومديرها بالنصيحة القيمة النابعة من 
تجربية وغرية عيىل مصلحة الوطين”. كما ذّكر 
بأّن أرسته قد ائتمنت مؤسسية أرشييف املغرب 
عىل أرشييفات الفقييد، وهو ما تّم “اسيتكمال 
رصده قبل أسيبوعن، ونر فهرسه عىل موقع 

األرشيف ليطلع عليه القايص والداني”.
ويتحيّدث عييل كريميي، أسيتاذ باملعهيد العايل 
لإلعيالم واالتصال، عن الرتابيط القوي والتالحم 
بن ما هو قانونيي وما هو أخالقي يف مجموعة 
مين القوانين واالتفاقييات ويف القانيون الدويل 
لإلعيالم، واألخالقييات املهنية نشيأت من رحم 
فلسيفة األنيوار، ويضييف: “القواعيد املرتبطة 
باألخالقيات عمقها ووجودها فيما هو قانوني، 

التريعات الداخلية والدولية”.
ويسيتحرض كريميي مجموعية مين الضوابط 
األخالقية املهنية، من قبيل: “عدم التمييز وعدم 
التشيهري، وتقيييد تكنولوجيات اإلعيالم يف عدم 
التميييز ومحاربية اإلرهاب واسيتغالل األطفال 
جنسيّيا”، وهو ما “ضبط يف اتفاقيات وقرارات 
عديدة”، عّددها، قبل أن يسرتسيل قائال: “ازداد 
الطين بلية بدخيول تكنولوجيات اإلعيالم لهذا 
الجانيب”، بعدما قّدم تجياوزات صحف عربية، 
وقّدم مثاال بالحيق يف الصورة الذي ُيتعاَمل معه 

باستسهال، مع أّنه مؤّطر قانونا.
ويف ختيام تدّخليه، ذكير األكاديميي أّن “رجال 
القانون يلهثون وراء تنظيم التكنولوجيا؛ ولكن 
هنياك فرق بن سيريها سيري السيلحفاة، وبن 
رسعية الضيوء التي تتطيّور بهيا تكنولوجيات 
اإلعالم”، ثم أجمل قائال: “بن هذا الَبون، ُتخرَتَق 

حقوق اإلنسان”.

بغداد/متابعة الزوراء:
عيىل عكيس الصحفيين والكتاب 
الذين تمّكنوا من البقاء يف منازلهم 
مين  مصادرهيم  ميع  والتواصيل 
أجل اإلحتمياء من العيدوى يف ظّل 
تفيش جائحية “كوفيد 19”، واجه 
الصحفييون مخاطير  املصيورون 
كثيرية بسيبب تواجدهيم يف بيئات 
خطرة من أجل تغطية مسيتجدات 
بالصورة  الوقائيع  الفريوس ونقل 

إىل املتابعن.  
ومين التجيارب الالفتية يف مجيال 
التصويير الصحفيي، كانت تجربة 
مصيور صحيفة “ليوس أنجلوس 
تايمز” ماركوس يام الفائز بجائزة 
بوليتزر، الذي بذل جهوًدا يف تصوير 
الطواقيم الطبيية يف املستشيفيات 
املصابين  امليرىض  رعايية  خيالل 
بفريوس “كورونا”، وتقديم العالج 
لهم، وعندما نظر إىل نفسه يف املرآة، 
ظّن أن شيخًصا آخر يحّدق به، ألّنه 
الحمايية  بمعيدات  يسيتعن  كان 
الشيخصية ويضيع جهياز تنفس 
عيىل وجهيه يعميل بنظيام تنقية 
الهواء. ولفت إىل أّنه واجه تحديات 
كبرية خالل عمله يف تغطية فريوس 

غامض.
  مين جهتيه، شيّدد املصيور آلين 
شابن عىل املسؤولية التي يفرضها 
العمل يف مجال التصوير الصحفي، 
موضًحا أّن خطأ واحًدا قد يتسيبب 
وعائالتهيم  للمصوريين  بالخطير 

واملقربن منهم.
وإضافًة إىل “كوفييد19”، يتعرض 
للخطير  الصحفييون  املصيورون 
تغطيية  وخيالل  كثيرية  بطيرق 
قضاييا أخيرى،  مثيل التظاهرات 
املناهضية مليا قاميت بيه الرطة 
األمريكيية يف قضيية وفياة جورج 
هجميات  ترتفيع  حييث  فلوييد، 
الرطة ضيد املصورين بالرصاص 
خيالل  الفلفيل  ورذاذ  املطاطيي 

اإلحتجاجيات. وهيذا ميا جرى مع 
الصحفيية األمريكيية لينيدا تريادو 
التي أصيبيت برصاصية مطاطية 
يف عينها الييرسى، ففقدت برصها 
يونيو/حزييران،  اإلثير.ويف  عيىل 
شيارك مدييرو أربيع وكاالت هيي 
رويرتز وأسوشيييتد بيرس ووكالة 
جيتي ووكالة الصحافة الفرنسيية 
ميع لجنية حمايية الصحفيين يف 
إعداد رسيالة وجهوهيا إىل جمعية 
إىل  ودعوهيم  الوطنيين،  الحيكام 
إجيراء تحقيقيات يف العنيف اليذي 
يتعرّض له املصيورون الصحفيون 
من قبل الرطة. وورد يف الرسيالة 
أّنهيم تلقوا حيواىل 60 حالية إبالغ 
من مصوريين صحفيين تعرضوا 
ألذى، ومعظم الحاالت كان سيببها 

الرطة.
إجيراءات  عيىل  التعيرّف  وبهيدف 
السيالمة التي يتخذهيا املصورون 
شيبكة  حياورت  الصحفييون، 
الدوليين ثالثية مّمن  الصحفيين 
غّطيوا العنيف خيالل التظاهيرات 
ومّمن واجهوا مخاطر خالل نقلهم 

لصور عن “كوفيد19”.
فمن جانبها، قالت املصّورة يونغي 
كيم التي غطت نزاعات نشبت حول 
العالم، بما يف ذلك الصومال ورواندا 
وأفغانسيتان إّنها قضت ثالثة أيام 
يف آذار املايض يف توثيق كيفية تغيري 

الفيريوس للعميل يف ميرتو مدينية 
نيويورك،  الذي يعّد رشياًنا رئيسًيا 
ملالين سيكان نيويورك. ولفتت إىل 
أّنهيا تواصلت مع أعيداد كبرية من 
النياس، قبل أن تدرك فيميا بعد أّن 
البعيض قيد يحميل الفيريوس من 

دون أن تظهر لديه عوارض.
 ومين أبيرز املؤسسيات اإلعالمية 
التيي نيرت أعميال كييم، كانت 
مجلة رولينج ستون األمريكية التي 
نرت صوًرا مين املرتو، وصحيفة 
نيوييورك تايمز التي نرت الصور 
التيي التقطتهيا كيم حيول توزيع 
الطعيام يف األحيياء التيي اجتاحها 

“كورونا”.
وعين اإلجيراءات الحمائيية التيي 
تعتمدهيا، قاليت كييم إّنهيا تخلع 
يف  وتضعهيم  وحذاءهيا  مالبسيها 
كييس وتنقلهم مبيارشًة إىل غرفة 
الغسييل، ثيّم تسيتحّم، وبعيد ذلك 
تمسح معدات الكامريا، البطاريات، 
والهاتف باملعقم. أّميا خالل العمل 
امليدانيي، فتضع كمامات N100 أو 
N95 التيي يرتديهيا الطياق الطبي 

املولج برعاية مرىض “كورونا”.
وغّطيت كييم أيًضيا اإلحتجاجيات 
األخرية التي عّمت الواليات املتحدة، 
رفًضيا للعنرصية بعد مقتل جورج 
فلوييد، ونيرت بعيض صورهيا 
تايميز”  “نيوييورك  صحيفتيا 

و”واشينطن بوسيت”. وأوضحيت 
أّن تجربتهيا ليم تكين سيهلة أبًدا، 
الفلفيل  فقيد رميى رشطيي رذاذ 
عيىل عينيها خيالل تغطيتها إحدى 
التظاهيرات، عيىل الرغيم مين أّن 
الصحفية كانت واضحة،  بطاقتها 
ولفتيت إىل أّنهيا ليم تعد تسيتطيع 
النظر فاصطحبها أحد األشيخاص 
يعالجيون  كانيوا  مسيعفن  إىل 
املتظاهرين الجرحى. وشّددت عىل 
أهمية التعاون ميع الناس يف هكذا 

تغطيات.
مين جانبه، تحيّدث املصيور رالف 
أوبرتي عين تجربته ونجاته عندما 
كان يصّور مواجهة بن املتظاهرين 
والرطية يف واشينطن العاصمة. 
وقيال أوبرتيي اليذي صيّور ونفيذ 
مشاريع لناشييونال جيوغرافيك و

Smithsonian إّنه انسحب باللحظة 
املناسيبة عنيد وصيول الرطية، 
مضيًفا أّن هنياك خطرًا عندما يبدأ 
املحتجون بالهروب من الرطة، ال 
سييما عندما يحمل املصّور معدات 
ثقيلة، ولهذا نصح املصورين بعدم 
التواجد يف وسيط ساحة تظاهرات 
حتيى ال ُيحيارصوا، وأن ينتقلوا إىل 
الخطيوط الجانبيية ويبحثيوا عن 
مخرج، كذلك عىل املصّور أال يغطي 
ميدانًيا من دون وجود زمالء آخرين.

ويف هيذا السيياق، فقيد أصبحيت 
واالضطرابيات  األزميات  تغطيية 
أميرًا روتينًيا بالنسيبة للمصّورين، 
وعند اندالع اإلحتجاجات املناهضة 
للعنرصية تعّن عىل وسائل اإلعالم 
أن تتحرّك برسعة، فقد عملت كارا 
أوسييل، وهيي مدييرة التصوير يف 
عيىل   The Cincinnati Enquirer
إيجاد نظارات السيالمة ملوظفيها، 
وحثتهيم عيىل اسيتخدام املعيدات 
أّن بعيض  الواقيية لديهيم، حتيى 
بخيوذات  اسيتعانوا  املصوريين 
الدراجات. وهكذا انقسم املصورون 

إىل مجموعات وبقييت عىل تواصل 
كميا  سياعة،  نصيف  كّل  معهيم 
نصحتهيم بارتيداء أحذيية مريحة 
ورشب املياه لتجنب الجفاف وحمل 

الوجبات الخفيفة معهم.
امليايض، كانيت  أيار/ماييو   30 يف 
أوسييل وبعض املوظفن معها بن 
الحشيود عندميا أطلقيت الرطة 
كيرات الفلفل، وهي مادة تؤثر عىل 
العن واألنف، ولفتت إىل أّنها شعرت 
بالخطير هيذه املرة وأّنهيا قد تعود 
مصابية إىل املنيزل، بسيبب العنف 
اليذي تمارسيه الرطية وجائحة 

“كوفيد 19”.
إىل  اإلشيارة  مين  بيّد  ال  وأخيرًيا،   
بعيض امليوارد املفيدة التيي يمكن 
واملسؤولن  الصحفين  للمصورين 
عنهم اإلسيتعانة بها لوضع خطط 

عمل آمنة:
-تواجيه لجنة حمايية الصحفين 
-SafetyI #التهديدات عرب وسيم 
Focus، وهيي سلسيلة فيديوهات 
املصوريين  تجيارب  إىل  مسيتندة 
إرشيادات  وتتضّمين  الصحفيين، 
السيالمة حيول تغطيية كوفيد19، 

واالحتجاجات األمريكية.
الوطنيية  الرابطية  -نيرت 
صفحية  الصحفيين  للمصوريين 
“كوفييد19”  تغطيية  حيول 
واالحتجاجات والتي تشيمل روابط 
لعرات التقارير واملقاالت املتعلقة 
النفسيية  والصحية  بالسيالمة 

وحقوق املصورين.
- يقيّدم معهد بوينيرت 23 نصحية 
الذين يقومون بتغطية  للصحفين 
االحتجاجات. شريي ريشاردي هي 
مؤلفية مشياركة يف دلييل تغطية 
الكيوارث واألزمات التابيع للمركز 
اليدويل للصحفيين ودّربيت الكثري 
مين الصحفيين حيول العالم عىل 
طرق إعيداد تقارير عين النزاعات 

والصدمات وقضايا السالمة.

هراري /متابعة الزوراء:
اتهميت حكومة زيمبابيوي، صحفياً 
بدعيم  االنقيالب  بمحاولية  موقوفياً 
مين الواليات املتحدة “وقيوى أجنبية 
أخرى”.وأعلنت وزيرة اإلعالم، مونيكا 
موتسفانغوا، يف بيان أّن هوبويل شن 
أونو “لم يوقف بسيبب كشفه قضايا 
فساد”. وقالت “إّنه أوقف لتحريضه، 
عيرب وسيائل التواصيل االجتماعيي، 
الزيمبابويين عىل اإلطاحة بالحكومة 

عرب اسيتخدام العنف”.وكان شن أونو كشيف حديثاً فضائح فساد يف إطار مكافحة 
وباء فريوس كورونا يف زيمبابوي، أسفرت يف بداية يوليو/تموز الحايل عن إقالة وزير 
الصحة أوباديا مويو. وأوقف الصحفي يوم االثنن املايض يف هراري، يف اليوم نفسيه 
الذي أوقف خالله زعيم حزب املعارضة “تغيري زيمبابوي” جاكوب نغاريفوم، بسبب 
“التحرييض العلنيي عىل العنيف”، إثر دعوتيه إىل التظاهير يف 31 يوليو/تموز.ودعا 
نغاريفوم إىل تعبئة وطنية، احتجاجاً عىل الفسياد يف الدولة وعىل الوضع االقتصادي. 
ووّجه شين أونو نداءات بالخصوص عرب حسيابيه يف “فيسبوك” و”تويرت”.ورفض 
القضاء املحيل طلب إطالق رساحهما املروط. واتهمت وزيرة اإلعالم “قوى  أجنبية” 
باملشياركة يف “هذه املؤامرة”، مشيرية إىل أّن السفارة األمريكية دافعت عن شن أونو 
يف تغرييدة مبارشة بعيد توقيفه. وقالت يف البيان “سيفارات غربيية أخرى، تصطف 
عادة خلف الواليات املتحدة، حاولت التدخل عرب )تويرت( أو بيانات بهدف عرقلة سري 
العدالية يف البالد”.ومنعت التظاهرات يف البالد، بسيبب حظر التجيوال وإعادة فرض 
الرئيس إيمرسيون منانغاغوا تدابري ملواجهة تفيش وباء “كوفيد يي 19” الذي يسببه 

فريوس كورونا. وسّجلت البالد رسمياً 2124 إصابة و28 وفاة.
وكانت املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان دعت، السلطات يف زيمبابوي 

إىل عدم استغالل أزمة “كوفيد يي 19” لقمع الحريات.

اسالم اباد/متابعة الزوراء:
أعلنت الرطة الباكسيتانية، أنها 
تحقق يف مقتل صحفي محيل رمياً 
إذا كان  لتحدييد ميا  بالرصياص، 

وزير إقليمي وراء واقعة القتل.
يأتي هيذا التطور غداة اتهام أرسة 
الصحفي، أنور جيان، وزير الغذاء 
يف إقليم بلوشسيتان، عبد الرحمن 
خرتان، باسيتئجار مسلحن لقتل 

جيان يوم الخميس املايض. وقال ضابط الرطة عبد العزيز إن تحقيقاً يف جريمة القتل 
ُفتيح يف تورط خرتان املحتمل. ونفيى خرتان تورطه، قائالً إن املسيلحن الذين اتهمتهم 

عائلة جان بقتله ليسوا رجاله.
وقتل جان عىل يد مسيلحن بينما كان يسيري إىل منزله يف بلدة برخان. وترص عائلته عىل 

أن خرتان أمر بقتله، رداً عىل فضح جان لفساد مزعوم.
وتعترب باكسيتان واحدة من أخطير الدول عىل الصحفين، واالعتيداءات عليهم معتادة. 
ويأتي مقتل أنور جان بعد أيام من خطف الصحفي الباكستاني البارز مطيع الله جان، 
وهما ليسيا عىل صلية قرابة، يف وضح النهار يف العاصمة إسيالم آبياد. وأطلق خاطفوه 
رساحه يف مكان ناء بعد 12 ساعة ولم ترصح الحكومة بمن يقف وراء خطف مطيع الله 
جان.و قال الجيش الباكسيتاني إن مسيلحن فتحوا النار عىل مركبة أمنية كانت تقوم 
بدورية يف منطقة بيداراك يف بلوشستان، فقتل جندي وأصيب ثالثة آخرون. وقال الجيش 
إن قواته قامت بمداهمة يف منطقة أخرى من بلوشسيتان، وقتلت زعيماً بارزاً لي”جيش 

التحرير” البلويش االنفصايل، وأحبطت هجوماً محتمالً عرب مصادرة خبيئة أسلحة. 
وتشيهد بلوشستان منذ سينوات تمرداً منخفض املسيتوى من انفصالين يشتكون من 
التميييز ضدهم ويطالبيون بنصيب أكثر عدالً من موارد املنطقية وثرواتها. كما يتواجد 

فيها مسلحون متطرفون.

لندن/متابعة الزوراء:
اسيتقالت هيئية التحريير وعيرات الصحفيين يف املنصة 
اإلخباريية املسيتقلة األكرب يف املجر “إنديكيس” Index، بعد 
يومن مين إقالة رئيس تحريرها سيزابولكس دول، وسيط 

مزاعم بالتدخل السيايس فيها.
وأفيادت صحيفية “ذا غاردييان” بأن نحيو 70 صحفياً من 
إجميايل 90 شيخصاً يعملون يف موقيع “إنديكيس” غادروا 
مكاتبهم بعد تقديم اسيتقاالتهم ييوم الجمعة. وقالت نائبة 
رئييس التحرير، فريونيكا مانك، يف خطاب اسيتقالتها إن ما 

يحصل “تجاوز للخطوط الحمراء”.
ونر الصحفيون املسيتقيلون رسيالة مفتوحة عىل املوقع 
اإللكرتونيي باللغتين الهنغارية واإلنكليزية، قاليوا فيها إن 
“هيئة التحرير ترى أن رشوط العمل املستقل لم تعد سارية 

املفعول، وبادرت إىل إنهاء عملهم”. 

كميا ُنظمت مسيرية مسياء الجمعية املايض يف بودابسيت، 
احتجاجاً عىل قمع حرية التعبري والصحافة.

يعترب موقيع “إنديكس” آخر منفذ إخباري مسيتقل رئييس 
يف املجير التيي تحتيل املرتبية الثانيية يف قائمة أسيوأ بلدان 

االتحاد األوروبي لحرية اإلعالم، وفقاً ملنظمة “مراسلون بال 
حيدود”. خالل العقد املايض من حكم رئيس الوزراء اليميني 
املتطرف، فيكتور أوربان، انكمش املشهد اإلعالمي تدريجياً، 
بعد استحواذ الشيخصيات املوالية للحكومة عىل املؤسسات 

اإلعالمية أو إغالقها.
وعليق وزير خارجيية املجر، بيرت زيجارتو، عيىل املزاعم بأن 
التدخيل الحكوميي وراء االسيتقاالت يف “إنديكس” ، واصفاً 
إياهيا بي “االتهاميات غيري الصحيحة”. كميا أرص الرئيس 
التنفييذي يف الركة املالكية لي”إنديكيس”، الزلو بودوالي، 

عىل أنه ال يوجد تدخل خارجي يف الخط التحريري للموقع.
وكان رجيل أعميال مؤيد للحكومة اسيتحوذ عيىل حصة يف 
رشكة “إنديكس” يف وقت سيابق من هذا العام، وقبل شيهر 
أرسيل املوقع تحذييراً للمتابعن بأن اسيتقالليته التحريرية 

معرضة للخطر.

استقاالت مجاعية من املوقع اإلخباري االكرب يف اجملر

إرشادات للمصورين الصحفيني لتجّنب املخاطر خالل تغطية اإلحتجاجات وكوفيد19

زميبابوي تتهم صحفياً استقصائياً بالسعي 
إىل انقالب بدعم أجنيب

باكستان حتقق بشأن تورط وزير
 يف مقتل صحفي
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سعّيد  قيس  التونيس  الرئيس  يزال  ال 
نحو  املوجهة”  “صواريخه  يطلق 
قد  التي  الفوىض  من  محذرا  أهدافها، 
تعم بالده، ومحذرا من اإلرهاب املرتبص 
تستهدفها،  التي  املؤامرات  ومن  بها، 
والتي وصل إىل حد الحديث عن الظروف 
ومآدب،  سهرات  من  فيها  تحاك  التي 
معطيات  من  يصله  ما  أن  عىل  للتأكيد 
عن  يصدر  إنما  واستخبارية،  أمنية 
جهات تتابع تحركات املتآمرين يف أدق 
ما  والزوايا،  املواقع  كل  ويف  تفاصيلها، 
بكامل  تعمل  الدولة  أجهزة  أن  يعني 
اخرتاقها  محاوالت  تفلح  ولم  قدراتها، 

يف تحييد دورها الوطني.

يتحدث  سعّيد،  والرئيس  أشهر  منذ 
املظلمة،  الغرف  يف  تحاك  مؤامرات  عن 
يف  واالستقرار  لألمن  تهديدات  وعن 
عىل  لالنقالب  مخططات  وعن  البالد، 
الرشعية، وقد ارتبط كل ذلك بتلميحات 

صالحياته  عىل  منافسته  محاوالت  إىل 
لتونس  إن  قال  عندما  للبالد،  كرئيس 
والخارج،  الداخل  يف  واحدا  رئيسا 
تسلل  ومن  اإلرهاب  من  وبتحذيرات 
مناسبات  يف  أبرز  عندما  اإلرهابيني، 
عدة أن كل رصاصة من العدو ستواجه 
تحّدث  عندما  أو  الرصاص،  من  بوابل 
أعدائها  مواجهة  عىل  الدولة  قدرة  عن 
يف الداخل والخارج، وهو بذلك يشري إىل 
خارج  املتحركة  اإلرهابية  الجماعات 
يف  حاليا  بعضها  يوجد  والتي  الحدود 
يف  نائمة  خاليا  ولديها  الليبي،  الغرب 
الداخل، ومخططات تّم خالل األسابيع 

املاضية إحباط الكثري منها.
سعّيد،  الرئيس  أن  خافيا  يعد  لم 
من  لديه  ما  منطلق  من  يتحدث  إنما 
الغرفة  داخل  ومن  مؤكدة،  معطيات 
والعسكري  األمني  للتدقيق  العليا 
من  يصل  ما  خالل  ومن  واملخابرات، 
مع  التعاون  إطار  يف  خارجية  تقارير 
وخاصة  والصديقة،  الشقيقة  الدول 
مع  ثابتة  بمصالح  املرتبطة  تلك  منها 
التي تشرتك معها عضويا يف  أو  تونس 
وضمن  املصريية،  التحديات  مواجهة 
يف  األمور  ملجريات  دقيقة  متابعة 
وتحركات  الداخلية،  السياسة  كواليس 
العالقة  ذات  املتطرفة  القوى  بعض 
العقائدية بنزعات التوسع لدى أطراف 
إقليمية ال تستثني تونس من خططها.

الرئيس  حاول  املاضية،  األشهر  خالل 

إىل  لتصل  رسائله  يوجه  أن  التونيس 
باالسم،  يذكرهم  أن  دون  أصحابها، 
ودون أن يقّدم إيضاحات أكثر، فالتهم 
الخيانة  إىل مستوى  تبدو كبرية وتصل 
القومي  األمن  عىل  والتآمر  العظمى، 
أكد  حيث  للوطن،  العليا  املصالح  وعىل 
ما  وتفاصيل  حقائق  جّيدا  يعلم  أنه 
يسعون  ما  جّيدا  ويعلم  به،  يقومون 
إىل تحقيقه، والفوىض التي يسعون إىل 

إدخال البالد إليها.

الثقة  لديه  أن  إىل  الرئيس سعّيد  وأشار 
الكاملة يف املؤسسة العسكرية للتصدي 
الخارج، وملن  يف  تحاك  التي  للمؤامرات 
الدولة  ضد  الخارج  مع  يتآمر  أن  يريد 
يقبل  “لن  أنه  أوضح  كما  التونسية، 
مع  يتعاملون  عمالء  هناك  يكون  بأن 
الخارج ويتآمرون عىل تونس إلدخالها 
جّيدا  يعلم  أنه  مربزا  الفوىض”،  يف 
يقولونه  وما  ومآدبهم  سهراتهم  عن 
لتهيئة  لقاءاتهم  يف  ما  ويعلم  خاللها، 

الظروف للخروج عن الرشعية، مشّددا 
إلدخال  يسعون  التي  الفوىض  أن  عىل 
البالد فيها سيتم إفشالها بإرادة قوات 
وبإرادته،  العسكرية  والقوات  األمن 

وفق تعبريه.
وترصيحات  مواقف  مجمل  يتابع  من 
يدرك  سعّيد  قيس  التونيس  الرئيس 
التي  امللفات  من  الكثري  يمتلك  أنه 
مخططاتهم  وتفضح  أصحابها  تدين 
التآمرية وأنه يمتلك الكثري من األرسار 

يف خزينة مكتبه
الرئيس  عن  الصادرة  التهم  هذه  إن 
يف  يوجد  ال  وقد  خطرية،  التونيس 
أخطر  هو  ما  والقانون  الدستور  بنود 
عىل  بّينا  اعتداء  تمثل  وهي  منها، 
وأمنها  ومؤسساتها  وسيادتها  الدولة 
ومستقبلها،  وحارضها  واستقرارها 
املتورطني  إىل  علنا  اإلشارة  عدم  لكن 
عن  األسئلة،  من  الكثري  يطرح  فيها 
كيفية مواجهتها والتصدي لها، أو عىل 
جماح  وكبح  مخططاتها  لجم  األقل 
تآمرها ومنعها من االستقرار يف تهديد 
سيكون  الوضع  ألن  القومي،  األمن 
أخطر يف حال انطالقها لتنفيذ خططها 
عىل  أهدافها  وتحقيق  األرض،  عىل 

حساب املصالح العليا للبالد.
األفضل  من  يكون  قد  باملقابل،  لكن 
التهم  توجيه  عن  الرئيس  يمتنع  أن 
األمر  يتعلق  عندما  وخاصة  مبارشة، 
بعد  نفسها  تجد  قد  سياسية  بقوى 
حصار  تحت  مؤامراتها  عن  الكشف 
عنها،  لفكه  الفوىض  بث  إىل  بها  يدفع 
وهذا يف حّد ذاته خطر عىل البالد، عىل 
بإطالق  موقعه  من  الرئيس  يقوم  أن 
وتقليم  القوى  تلك  لتحجيم  خطة 
ومن  يراه،  الذي  بالشكل  أظافرها 
مناسبا.  الدولة،  مؤسسات  ورائه 
تنفيذ  يف  وتنطلق  أكثر،  تتغّول  أن  قبل 
من  فيه  يصبح  بشكل  مخططاتها 

الصعب مواجهتها.
ال شك يف أن الرئيس قيس سعّيد، يدرك 

الدولة  عقيدة  مع  يقفون  من  جيدا 
الوطنية، ومن هم الذين يتآمرون عليها 
وبرموزها  بها  االعرتاف  ويرفضون 
إال  لهم  هدف  ال  ومن  ومنجزاتها، 
التمكن  التغلغل يف مفاصلها ومحاولة 
وحسابات  أيديولوجية  بدوافع  منها 
تتجاوز الحدود لرتتبط بمشاريع عابرة 
لألوطان، من بني أدواتها اإلرهاب الذي 
رضب دوال عدة، وال يزال ينفذ أجندات 
بلد  ينقلونه من  الواقفني وراءه، ومن 
للتوسع  املجال  تهيئة  بهدف  آخر  إىل 

الذي يطمحون إليه.
إن من يتابع مجمل مواقف وترصيحات 
الكثري  يمتلك  أنه  يدرك  سعّيد،  الرئيس 
من امللفات التي تدين أصحابها وتفضح 
مخططاتهم التآمرية، وأنه يمتلك الكثري 
وهو  مكتبه،  خزينة  يف  األرسار  من 
األحداث  من  الكثري  ألغاز  من  متمّكن 
يف  بما  البالد،  تعرفها  التي  الغامضة 
وتعطيل  الفوىض  نرش  إىل  الهادفة  ذلك 
بعض  بني  فتنة  وخلق  االقتصاد  عجلة 
دولته  ومؤسسات  الشعب  من  الفئات 
الرتابية  بالوحدة  والتالعب  السيادية، 
ومأسسة التطبيع مع اإلرهاب وغريها، 

وعالقة ذلك بما يدور يف املنطقة.
قوله  سعّيد  الرئيس  أراد  ما  أبلغ  لعل 
تزال  ال  التونسية  الدولة  مؤسسات  إن 
بخري، رغم تسع سنوات من محاوالت 
وجهة  وتحويل  واخرتاقها  استهدافها 
إىل  الرئاسة  مقام  من  مرجعيتها، 

جهات أخرى.

املجاهرة األوىل لإلدارة األمريكية بشأن 
جاءت،  ليبيا،  يف  إردوغان  مرتزقة 
تقرير وزارة  بعد  كانت متأخرة،  وإن 
بشأن  )البنتاغون(  األمريكية  الدفاع 
نقل تركيا املرتزقة إىل هذا البلد، حيث 
الجرائم  حقيقة  عن  التقرير  كشف 

التي يقوم بها األتراك يف ليبيا.
أنقرة  أن  كشف  البنتاغون  تقرير 
نرشت عدداً من الجنود واملستشارين 
خالل  ليبيا  يف  األتراك  العسكريني 
األشهر الثالثة األوىل من العام الحايل، 
أعداد  األمريكية  الدفاع  وزارة  وقدرت 
املرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إىل ليبيا 
يف أشهر يناير )كانون الثاني( وفرباير 
 3500 بني  )آذار(،  ومارس  )شباط( 

و3800.
للمرصد  إلحصاء  تحديث  آخر  ويف 
وانتشار  نقل  حجم  عن  السوري 
أن  ليبيا، كشف  يف  السوريني  املرتزقة 
مرتزق  ألف   16 من  أكثر  نقلت  تركيا 
حتى اآلن، من جنسيات مختلفة، وبني 
يف  تجنيدهم،  تم  طفل   400 املرتزقة 
الالجئني  ومخيمات  عفرين  مخيمات 
باملال  اإلغراء  خالل  من  السوريني، 
ظروف  وتحسني  الجنسية  ومنح 

أهاليهم.
تقرير  يف  النفي  محاوالت  رغم 
اإلرهابية  الهوية  بشأن  البنتاغون 
نقلهم  الذين  للمرتزقة  الداعشية 
األرض  عىل  الوقائع  فإنَّ  إردوغان، 
تعارض ذلك، خاصة بعد القبض عىل 
قيادات »داعشية« يف صفوف املرتزقة 
القيادي  الرويضاني  بكر  أبو  بينهم 
الجيش  قوات  ألقت  الذي  الداعيش، 
يف  يقاتل  وهو  عليه،  القبض  الليبي 

صفوف ميليشيات حكومة الوفاق.
وحتى لو فرضنا جدالً أن هوية هؤالء 
املرتزقة ليست سياسية أو آيديولوجية، 
تمرير  البنتاغون  تقرير  حاول  كما 
يبقون  فإنهم  عنهم،  الوصف  هذا 
أي  لديهم  ليست  مأجورين،  قتلة 

آيديولوجية،  أو  سياسية  انتماءات 
يجمعهم ويحركهم املال، وبالتايل هم 
مقاتلون بال قضية، فتدهور األوضاع 
تحول  يف  تسبب  سوريا  يف  املعيشية 
كثريين منهم ملرتزقة للقتال من أجل 
املال، فاملرتزقة يحصلون عىل رواتبهم 
بالدوالر تصل إىل 2000 دوالر لألفراد، 
فمرشوع  للقادة.  دوالر  آالف  و3 
الفوىض يف الرشق األوسط بدالً من أن 
لبلدان »الربيع«  الخري والنماء،  يجلب 
والنزوح  الفقر  لهم  جلب  العربي، 
إىل مرتزقة  واملالجئ والقتل، وحولهم 
ومن  إردوغان  استخدمهم  مأجورين 
أطلق يده يف حروب وقتال ال ناقة لهم 

فيها وال جمل.
املرصد  كشف  أخرى  سابقة  ويف 
أجهزة  أن  اإلنسان  لحقوق  السوري 
مئات  نقلت  الرتكية  االستخبارات 
إرهابية،  تنظيمات  من  املسلحني 
التونسية  الجنسية  معظمهم  يحمل 
من  الداعيش،  للفكر  الحاملني  ومن 
األرايض السورية إىل ليبيا، ووضعتهم 
األشهر  خالل  التونسية  الحدود  قرب 
الذي ال يمكن تفسريه  األمر  األخرية، 
التونيس،  باألمن  اإلرضار  عن  بعيداً 
النهضة  حركة  تهاوي  مالمح  ظل  يف 

اإلخوانية يف تونس.
يف  املرتزقة  يستخدم  إردوغان 
لليبيا،  الرتكي  الغزو  مرشوع 
بتقرير  البنتاغون  باعرتاف  وهذا 
أي  يف  إدانة  دليل  يجعله  مما  رسمي، 
بسبب  إلردوغان،  قضائية  مالحقة 
اإلرهابيني  وتمويل  الفوىض  صناعة 
مناطق  يف  واستخدامهم  ونقلهم 
سياسية  ملكاسب  تحقيقاً  الرصاع، 

واقتصادية.
مجاهرة اإلدارة األمريكية بتقرير نقل 
ليبيا  إىل  املرتزقة من سوريا  إردوغان 
شفرته  فك  يمكن  ال  التوقيت،  هذا  يف 
الدور  أنَّ  خالل  من  إال  وطالسمه 
املخطط  عن  خرج  املنطقة  يف  الرتكي 
أصبح من  وبالتايل  منه،  واملطلوب  له 

الرضوري لجمه، والحد من رشوره.
املتفرجون  فيها  كثر  الليبية  األزمة 
واملتدخلون واملستخدمون لها كورقة 
ابتزاز يف رصاعات أخرى، يف ظل تراجع 
الذي  األمر  فاعل،  عربي  دور  وضعف 
واملناورة،  الحركة  عىل  إردوغان  ز  حفَّ

وتغايض أمريكي عن أفعاله.
إدانة  رسالة  يعترب  البنتاغون  تقرير 
تدوير  بإعادة  الرتكي  للعبث  واضحة 

اإلرهابيني، وإشاعة الفوىض يف ليبيا.

حينما تؤلف الوزارة املفروض يختار وزراء كل 
واحد منهم تتناسب مع خربته وش�هادته مع 
اختصاص تلك الوزارة ومن خالل عمله يرتجم 
مقدرته واختصاصه وخربته يف العمل الوزاري 
... واملجالس الوزارية التي تعترب ظاهرة جديدة 
يف العم�ل الوزاري يف العراق فهي أوالً : تضعف 

م�ن مركزية الوزير وقرارات�ه وثانياً : إذا كان 
أعضاء املجالس من أفكار أو اختصاص ليس 
له عالقة بعمل ال�وزارة سوف تكون أحكامه 
واجتهاداته مناقضة للعمل الوزاري ثالثاً : إن 
مجالس الوزارات س�وف تؤخر عملية إصدار 
الق�رارات رابع�اً : إن اجتماع مجل�س الوزارة 
سوف تك�ون اجتماعات�ه وحواره ونقاش�ه 
ربم�ا يج�رد القرار م�ن محت�واه ومضمونه 
من خ�الل يضاف ويشطب. خامساً : احتمال 
مجال�س  مث�ل  يصب�ح  ال�وزارات  مجل�س 
املحافظ�ات تترسب له املحسوبية واملنسوبية 
والفس�اد اإلداري .. سادس�اً : رصف الرواتب 
واألم�وال له�ذه املجال�س التي تكل�ف الدولة 
كثرياً. والبد من نبذة عن جدلية اختالف الفكر 
م�ع الواق�ع الذي يعت�رب عدم وجود ش�خص 
يشبه ش�خص آخر من حي�ث الوعي الفكري 
والثقاف�ة واملعرفة والبيئ�ة والتكوين النفيس 
س�واء كان عالم أو مثقف أو رجل دين أو أمي 

... يقول أب االقتص�اد الرأسمايل )آدم سمث( 
ل�و توحدت األفكار لبارت السلع .. وقول ألحد 
الحكم�اء : كلم الناس عىل ق�در عقولهم. كما 
ال يوجد مطلق يف األحكام وإنما النسبية وهذا 
يعن�ي أن قرار الوزير حينم�ا يعرض لدراسته 
من قبل مجلس ال�وزارة سوف يقسم ويقطع 

وحينم�ا يص�ل إىل الدائ�رة املختص�ة بتنفيذه 
يصب�ح مهم�ش وغ�ري مفه�وم ومتأخر من 
االستفس�ارات والتوضيحات وذلك ألن األفكار 
ليس�ت موح�دة وإنم�ا مختلف�ة ومتناقض�ة 
حس�ب فك�ر واجته�اد كل عض�و يف مجل�س 

الوزارة. 
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فالح أمني الرهيمي

ملاذا اجملالس الوزارية إذا كان الوزير كفوءا ؟

البنتاغون ومرتزقة 
إردوغان يف ليبيا

اضطّر رئي�س الوزراء “اإلرسائييل” 
بنيام�ني نتنياه�و إىل تجمي�د قرار 
األردن  وغ�ور  املستوطن�ات  ض�م 
وش�مال البحر امليت إىل “إرسائيل” 
أو  والتجمي�د   ،)2020/7/1(
التأجيل ال يعن�ي تراجعاً، فالتوجه 
ظ�ّل كما ه�و ، ولكن ثم�ة أسباب 
الوق�ت  يف  تحقيق�ه  دون  تح�ول 
الح�ارض، ويف مقدمته�ا الخالفات 
الشدي�دة ب�ني الحكوم�ة والجيش 
وأجه�زة املخابرات الث�الث )الشني 
الداخلي�ة(  املخاب�رات  بي�ت- 
و)املوس�اد- املخاب�رات الخارجية( 
و)أم�ان – استخب�ارات الجي�ش(، 
حيث ت�رى هذه الجه�ات املخالفة 
لق�رار نتنياهو أن ق�رار الضم قائم 
فعلي�اً بتوسي�ع االستيطان وقضم 
األرايض، وه�و ال يحت�اج إىل إعالن 
ردود فع�ل ض�ده  يث�ري  قانون�ي، 
فلسطينياً وعربي�اً، والسّيما أردنياً 
)حكوم�ة وش�عباً(، وعاملي�اً، م�ن 
جان�ب االتح�اد األوروب�ي وروسيا 
عدي�دة،  إسالمي�ة  ودول  والص�ني 
بالرغم  أمريكي�ة جديدة  وتملمالت 
م�ن تأيي�د الرئي�س دونال�د ترامب 

لقرار الضم.
بتجمي�د  “اإلرسائي�يل”  الق�رار  إن 
وق�ف  يعن�ي  ال  الض�م  تأجي�ل  أو 
األرايض  فمص�ادرة  االستيط�ان، 
الفلسطيني�ة وتجريفها وتمزيقها 
قائ�م عىل ق�دم وس�اق، بق�رارات 
عسكري�ة وإج�راءات إدارية تقوم 
“السلطات” بتنفيذها دون ضجيج 

بم�ا فيه�ا ه�دم املن�ازل وتدم�ري 
إمكاني�ة االستق�رار وجع�ل البيئة 
طاردة للبقاء، ولعل إرصار نتنياهو 
عىل عملية الضّم فألنه يريد اختتام 
حيات�ه السياسي�ة بعم�ل تاريخي 
كم�ا يعتق�د، دون أن ننىس غرضه 
الخ�اص وه�و التهرّب م�ن دخوله 

السجن بسبب تهم فساد كربى.
وم�ن هنا ك�ان االختالف ش�اسعاً 
وعميق�اً ب�ني فري�ق نتنياهو وبني 
الفري�ق املع�ارض، خصوص�اً وأن 
هن�اك خشية حقيقية م�ن اإلقدام 
عىل مثل ه�ذه الخطوة، التي أثارت 
ج�دالً واسع�اً وتداخ�الت إعالمي�ة 
وسياسي�ة مختلف�ة داخل املجتمع 
“اإلرسائي�يل” ، لي�س فيم�ا يتعلق 
أو  األرايض  وحج�م  بالتوقي�ت 
الطريق�ة التي ستتم فيها، بل حول 
اله�دف والوسيل�ة والتحديات التي 
ستواجه�ه، السّيما إذا ك�ان الضم 
“قانوني�اً”، علم�اً بأن لي�س كل ما 
هو قانون�ي “رشع�ي”؛ ألن فرض 
القوانني “اإلرسائيلية” عىل األرايض 
الفلسطيني�ة املحتلة، يتعارض مع 
قواع�د القان�ون ال�دويل واتفاقيات 
جنيف لع�ام 1949 وملحقيها لعام 
1977، ناهيك ع�ن الرشعة الدولية 
لحق�وق اإلنس�ان وبش�كل خاص 
ميث�اق األم�م املتحدة ال�ذي ال يقّر 
بمبدأ الضم واإللحاق والحصول عىل 
مكاس�ب سياسية ج�راء االحتالل، 
وهو ما يتعارض مع قراري مجلس 
األمن الدويل 242 لعام 1967 و338 
لع�ام 1973، مثلم�ا يتع�ارض مع 
الق�رار 181 الصادر ع�ن الجمعية 
العام�ة لع�ام 1947 وللق�رار 194 

الخاص بحق العودة لعام 1949.
ويعتقد الفريق املع�ارض لنتنياهو 
أن ق�رار الض�م سيع�ود بال�رضر 
الكبري ع�ىل “إرسائي�ل”، ولهذا دعا 
إىل التأم�ل والتفك�ري والح�ذر قب�ل 
الرشوع بتنفيذه، وهو يفضل الضم 
الواقعي عىل الضم القانوني، فاألول 

يعني إق�دام “إرسائي�ل” عىل قضم 
األرايض بالت�دّرج وبالرتاك�م ودون 
إع�الن قانوني يف الوق�ت الحارض ، 
لكي يصبح األم�ر الواقع واقعاً بعد 
حني، وذلك بتحقيق األهداف وتلبية 
ع�ىل  “اإلرسائيلي�ة”  الطموح�ات 
نحو هادئ ودون استفزاز املجتمع 
ال�دويل، ويف الوقت نفس�ه فإن هذا 
اإلج�راء يساه�م يف تقلي�ل حج�م 
األعب�اء واملسؤولي�ات؛ وقد سارت 
“إرسائي�ل” ع�ىل ه�ذا النه�ج منذ 
احتالله�ا العام 1967، حيث ضمت 
تحت عنوان األمر الواقع مساحات 
كبرية من األرايض الفلسطينية بما 
فيها الق�دس والضفة الغربية دون 

إعالن يف البداية .
وخ�الل سن�وات راكم�ت قضمه�ا 
بن�اء  ع�ىل  وأقدم�ت  ل�ألرايض 
ج�اءت  وح�ني   ، املستوطن�ات 
 – الفلسطيني�ة  املفاوض�ات 
أوسل�و  )مدري�د-  “اإلرسائيلي�ة” 
قضي�ة  كان�ت   )1993-1991
األرايض  وتب�ادل  املستوطن�ات 
يف  أساسي�ة  م�ادة  والح�دود، 

جع�ل  ال�ذي  األم�ر  املفاوض�ات، 
“مب�دأ الض�م” يخضع م�ن وجهة 
لالتف�اق  “اإلرسائيلي�ة”  النظ�ر 
ويت�م ع�ىل طري�ق الح�وار ال ع�رب 
القوة واإلك�راه، ولهذا يعتقد فريق 
م�ن “اإلرسائيلي�ني” الي�وم أن هذا 
األسلوب هو األنجع واألسلم واألقل 

كلفة واألكثر أمناً.
أم�ا الثان�ي وه�و الض�م القانوني 
فه�و إع�الن مب�ارش م�ن جانب ” 
أرايض  إخض�اع  ع�ىل  إرسائي�ل” 
فلسطينية لسيادتها ، الذي سيلقى 
رفضاً فلسطيني�اً وعربياً وممانعة 
واعرتاض�ًا دولي�اً وبالت�ايل سيث�ري 
مواجه�ات وانتفاضات، كما حصل 
يف انتفاض�ة الحج�ارة العام 1987 
وانتفاضة العام 2000، بعد انقضاء 
الفرتة األوىل من اتفاقية أوسلو دون 

حل للقضية الفلسطينية .
الض�م  تبع�ات  م�ن  وسيك�ون 
القانون�ي إنه�اء التنسي�ق األمن�ي 
الفلسطينية  الوطني�ة  السلطة  مع 
، والقضاء عىل أي إمكانية لتسوية 
خصوص�اً  املستقب�ل،  يف  مقبول�ة 

بطي خي�ار “حل الدولت�ني” ، وهو 
ما يمك�ن أن يخل�ق وضع�اً جديداً 
“إلرسائي�ل” بمساحته�ا الجدي�دة 
الواسع�ة ومستوطناتها  وحدودها 
املبعث�رة وجدارها األمن�ي املتعرج، 
إضاف�ة إىل الكلفة املادي�ة والجهود 
األمنية واالحتكاكات واالش�تباكات 
الفلسطيني�ني، بما  املحتمل�ة م�ع 
سيعيد ال�رصاع إىل املربع األول، أي 
املواجهة العسكرية وخيار املقاومة 
املسلحة، ناهيك ع�ن تداعياته عىل 
الحدود الرشقية، برد الفعل األردني 
الح�ازم ، وال�ذي قد يض�ع اتفاقية 

وادي عربة أمام تحّديات جديدة.
وإذا م�ا أخذنا بنظر االعتبار تراجع 
املساع�دات الدولي�ة وتف�يش وباء 
كورونا، فإن ه�ذا سيخلق مجتمعاً 
فلسطيني�اً غارق�اً يف الفقر والعوز 
وامل�رض، السّيم�ا يف ظ�ّل حص�ار 
غ�زة ال�ذي يستم�ر من�ذ 13 عاماً، 
وستكون تلك األوضاع بمثابة قنابل 
غ�ري موقوت�ة ومفخخ�ات جاهزة 
الداخ�ل  يف  وق�ت  أي  يف  لإلنفج�ار 

“اإلرسائييل”.

»إسرائيل« بني »الضم والضم«

عبد احلسني شعبان
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أثبتِت الدراسيات واألبحياث الطبية أن للضحك تأثيرات متفاوتة عىل 
صحة اإلنسيان، فهو فضالً عن كونه ظاهرة صحية ومدعاة للتنفيس 

عن املشاعر، يخفف األلم ويقلل التوتر.
لكن العديد من الدراسات الحديثة كشفت النقاب عن مزايا أخرى غر 
متوقعة للضحك، يف حني بدأت بعض الدول املتقدمة يف العلم كالواليات 

املتحدة األمركية يف إنشاء نواد للضحك.
يف ما ييل خمس فوائد مدهشة للضحك:

1. زيادة املناعة
يعمل الضحك عيىل زيادة الهرمونات التي تعمل عىل تحسيني الصحة 
بشيكل عيام كاإلندروفني، كما يعمل عيىل زيادة عيدد الخاليا املنتجة 
لألجسيام املضيادة، مما يعني تقويية الجهاز املناعي ميع تقليل تأثر 
الجسيم جسيدياً نتيجة التعرض للتوتر، األمر اليذي يؤدي إىل مقاومة 

األمراض بشكل أفضل.
2. تمرينات داخلية ال تشعر بها

هل تعليم بأنك تمارس الرياضة يف أثناء الضحك؟ فالضحك يسيتدعي 
بعيض التمرينات الداخليية التي تحدث تلقائياً دون أن نشيعر بها، إذ 
يعمل الضحك العميق عىل شد الحجاب الحاجز، كما يعمل عىل انقباض 
عضالت البطن، ويساعد عىل تمرين عضالت الكتف ثم اسرتخائها عىل 

نحو أكثر من العادي بعد االنتهاء من الضحك.
3. التخلص من املشاعر السلبية

الضحك يشيتتنا عن بعض املشياعر السيلبية، مثل: الغضب، الشعور 
بالذنيب، التوتر، كميا يجعلنا أكثر قيدرة عىل التعامل مع املشيكالت. 
والضحيك أرسع سيالح قاتل لأللم والتوتر، فال توجيد أي طريقة تعيد 
التوازن للجسيم والعقل أرسع من الضحك، فهيو يعزز األمل ويجعلنا 
نتواصيل مع اآلخرين بمنتهى السيهولة ويزيد الرتكيز، واملحصلة هي 

القدرة عىل التجديد واملداواة وحل املشكالت.
4. حرق السعرات الحرارية

ييؤدي الضحك بعمق خمس ميرات يومياً إىل حرق عدد من السيعرات 
تحاكي التي يخرسها الجسيم عند اسيتخدام جهاز شيد العضالت أو 
rowing machine مليدة عرش دقائق. فالضحيك ملدة ترتاوح من 10 إىل 
15 دقيقة يومياً يسياعد يف خسارة الجسيم ما يقارب 3 كيلوغرامات 

سنوياً.
5. الهرمونات املسببة للتوتر

من أهم فوائد الضحك أنه يساعد يف تقليل الهرمونات املسببة للتوتر يف 
الجسم، مثل: الكوليسرتول، اإليبينيفرين، األدرينالني.

باتْت مواقع التواصل االجتماعي تلعب 
دوراً فاعالً يف حياتنا اليومية، وتؤثر يف 
حياتنا االجتماعية وحاالتنا النفسيية 
سيلباً وإيجاباً، ولألسيف يف ظيل امليل 
لنيرش كل ميا هيو سيلبي ومؤلم من 
قبل البعض، والسييما يف ظل األحداث 
السياسيية واالقتصاديية واإلنسيانية 
الصعبة التي تشيهدها بعض املناطق، 
 home page فبمجرد تصفيح واحد لي
يف الييوم صيار كفيياًل لعميل تشيوه 
نفيي، إذ إن كميية األخبيار املتداولة 
عليه باتت مؤذيية للفطرة، واملوضوع 
يف تزايد مسيتمر، فكيف يتم الحصول 
عىل السالم النفي يف ظل هذا الصخب 

املؤذي؟
ليكل   Unfollow بعميل  قوميي   .1
املعتاديين عيىل مشياركة  األصدقياء 
األخبيار السيلبية عنيدك أو مشياركة 
املنشورات التي ترين من وجهة نظرك 
عىل حسيب طبيعتك الشيخصية أنها 
تؤثر فيك نفسيياً بشيكل سيلبي كمن 
تكتيب دومياً: )أنيا مخنوقية( أو )أنا 

منهارة(.
2. قومي بعمل Unlike لكل الصفحات 
التيي تعتميد يف جيذب معجبيهيا عىل 
األخبار السلبية ونقد األحداث بجعلها 

أضحوكة بدون تقديم حلول.
3. ُيفضل عمل Unlike لكل الصفحات 

اإلخبارية املثرة واالكتفاء بالثقافية.
4. قوميي بعميل Unlike لي”ميزارع 
املحتيوى” أي الصفحيات التي تعتمد 
يف جذب معجبيها عيىل تقديم األخبار 
املُفربكية، مثياًل: )أب دخيل عيىل ابنه 
يف الحميام لين تصيدق مياذا رأى( أو 
و  يأجيوج  قيوم  ظهيور  )بالصيور 

مأجوج(.
5. غادري املجموعات التي ال تشاركني 
بها، والتي تتيم إضافتك إليها من قبل 

أصدقائك باستمرار.
6. خصيي أسيبوعاً شيهرياً تقضيه 
مين غر االتصيال باإلنرتنيت، وخالله 
اهتميي بسيالمتك وسيكونك الداخيل 
أكثر وتفرغيي لقيراءة املواضيع التي 

تحبينها.

10واحة
امحي نفسك من طاقة “الفيس بوك” السلبية

حنو مستقبل افضل...هلمله
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يبحيُث قائيدو السييارات عيادة 
اسيتهالك  لتوفير  طيرق  عين 
البنزين، ولذلك سينطرح عليكم 
سيلوكيات  املوضيوع  هيذا  يف 
خاطئة يرتكبها كثر من قائدي 
السيارات ولكن هذه السلوكيات 
تزييد مين اسيتهالك الوقيود يف 

سيارتك:
-1تجاهيل مواعيد الصيانة يزيد 

استهالك الوقود بنسبة 40%
-2 التكيييف يزيد من اسيتهالك 

الوقود بنسبة 30%
-3 عدم ضبط ضغيط االطارات 
بشكل سيليم السييارة يستهلك 

%50 من الوقود
-4 صيانة حساس الهواء يحسن 
من استهالك الوقود بنسبة 40% 

عىل االقل
-5قييادة السييارة برسعة اكرب 
مين 100 كيم يف السياعة يزييد 

استهالك الوقود بنسبة 35%
-6 القييادة برسعة اقل من 100 
كم يف الساعة يحسن استهالكك 

للوقود بنسبة %10 عىل االقل.
-7 كل 50 كيلو يف السييارة يزيد 

اسيتهالك الوقود بنسيبة 5 %
-8 لزوجية الزييت الزائدة الزيت 
الوقود بنسيبة  تزييد اسيتهالك 

5%
طرق توفر البنزين:

-1 تجنيب تشيغيل املحيرك ثيم 
توقفيه بدون داع ألن ترك املحرك 
يعميل دقيقية واحدة يسيتهلك 

نفيس كميية الوقيود أثنياء بدء 
تشيغيله مين جدييد فضيال عن 

استهالك املارش
-2 تجنيب الضغط عىل دواسية 
البنزين دون حركة، وخاصة قبل 
إطفياء املحرك، فهذا الفعل يهدر 

الوقود
-3 تجنيب الضغط الشيديد عىل 

بدال البنزين
-4 ال تحميل أوزان غر رضورية 
بسييارتك فهي تسيتهلك الوقود 

دون حاجة
-5 ثبيت رسعتيك عييل الطيرق 

الرسيعة
-6 ال تجعيل الييي rpm يصل اىل 

رقم 3

كورونيا  فيروس  انتشيار  ظيِل  يف 
املستجد، يواجه العديد من األشخاص 
ظروفياً خاصية، تمنيع بعضهيم من 
تحمل التكالييف املالية لجهاز تكييف 

الهواء.
ربما كانت إحدى الطرق سابقاً إلبقاء 
حرارة جسيمك دافئة، هي السيباحة 
أو الذهياب إىل مكان عام يتم تكييفه، 
لالبتعاد عن درجات الحرارة املرتفعة.

وبسيبب فروس كورونا املستجد، تم 
إغيالق العدييد من هيذه األماكن للحد 
من انتشيار الفيروس، ولكن إذا كنت 
تشعر أن الحرارة ال تطاق، إليك بعض 
الخطوات التي ستسياعدك عىل إبقاء 
حيرارة جسيمك معتدلية دون تكييف 

الهواء خالل الصيف.
حافظ عيىل رطوبة جسيمك باإلكثار 

من رشب السوائل
وينديل بورتر، وهو مدرس يف الهندسة 
الزراعية والبيولوجية بجامعة فلوريدا، 
قال إنه عندما تشيعر بالحرارة، يجب 
وإذا  أوىل،  كخطيوة  نفسيك  ترطييب 
كان جسيمك يشيعر بحرارة مرتفعة 
ويحتاج إىل تربيد نفسيه، فلن يتمكن 
من أداء الوظيفة بدون رطوبة كافية.

خذ حماًما بارًدا
يساعدك االستحمام عىل تربيد جسمك 
مين خيالل خفيض درجية الحيرارة 
األساسيية. ويف حيال أردت بالشيعور 
بالربودة، اسيتخدم صابيون النعناع؛ 

ألنه يحتوي عىل املنثول ويسياعد عىل 
تنشيط مستقبالت الدماغ، التي تنقل 
ما إذا كان هناك يشء تأكله أو تشيعر 

به بارًدا.
ضع منشفة صغرة باردة عىل رقبتك 

أو معصميك
ضيع منشيفة بياردة عيىل معصميك 
أو حيول رقبتك لتربيد جسيمك. وتعد 
هيذه نقاط النبيض التي تكيون فيها 
األوعية الدموية قريبة من الجلد، لذلك 

ستشعر بالربودة بشكل أرسع.
استخدم املراوح املتحركة

أغلق الستائر
يقيول بورتير: “إذا كانت لدييك نوافذ 
تواجيه الشيمس يف فيرتة الصبياح أو 
ميا بعد الظهير، فاحرص عيىل إغالق 
السيتائر ملنيع حيرارة الشيمس مين 

دخول املنزل”.

اسيتخدم األغطية القطنية أثناء النوم 
للحفاظ عىل الربودة طوال الليل

ُيعد القطن أحد أكثر املواد تنفساً؛ لذلك 
يمكين أن تسياعد األغطيية القطنية 
أو البطانييات يف الحفاظ عيىل برودة 

جسمك طوال الليل.
السيفيل يف  الطابيق  نيم يف غرفية يف 

منزلك
إذا ليم تسيتطع النوم طيوال الليل؛ 
ألنك تشيعر بحرارة شيديدة، فأنت 
لست مضطراً للبقاء يف غرفة نومك. 
لذليك، إذا كان لدييك طابقاً سيفلياً 
يف منزلك، فقم بإعيداد منطقة نوم 
مؤقتية هنياك، للشيعور باليربودة 

خالل الليل.
ال تقيم بتربيد أو تجمييد البطانيات 

أو املالبس
ال تعد هيذه فكيرة جيدة بالنسيبة 

لبورتر؛ ألنها ستكون دافئة لدقائق 
فقط، ومن ثم سيتبلل فراشك، وأنت 

ال تريد ذلك حتًما.
أغلق أبواب الغرف غر املستخدمة

إذا تواجدت غرف غر مسيتخدمة، 
فعليك إغالقهيا للحفاظ عىل الهواء 
البيارد يف املناطيق املسيتخدمة من 

املنزل.
اسيتخدم مروحة العيادم يف املطبخ 

أو الحمام
اسيتخدم مروحة العادم يف مطبخك 
لسيحب الهواء السياخن بعد طهو 
الطعام أو يف حمامك لسحب البخار 

بعد االستحمام.
قيم برتكييب املصابييح الكهربائية 

املوفرة للطاقة
توليد املصابييح املتوهجية درجية 
حرارة أعىل من مصباح ثنائي باعث 
للضوء. وقيال بورتر إنيه إذا ركزت 
عىل تبديل املصابيح يف املناطق التي 
تجليس فيها بالقرب مين ذلك، فإن 

ذلك سيحدث فرقاً ملحوظاً.
قم بالطبيخ يف الصبياح، أو يف فناء 

املنزل
استمتع باملأكوالت املجمدة

قد يسياعدك تنياول املثلجيات عىل 
تربيد جسمك للحظات. وقال بورتر 
إنه ال يجب اإلفراط يف تناول السكر 
إذا كنيت تعاني من فرط النشياط؛ 

ألنك ستشعر بحرارة زائدة.

طبيبك يف بيتككل يوم معلومة

حيل للتغلب على احلر الشديد من دون احلاجة للتكييفسلوكيات خاطئة تزيد استهالك الوقود %40

أكيدْت نتائج دراسية علمية أجراهيا علماء من 
ثيالث دول، أن القرفية وهي نوع مين البهارات، 
تحسن مسيتوى السيكر يف الدم لدى األشخاص 
الذين بلغ مسيتواه عندهيم الحيدود العليا التي 

تسبق اإلصابة بالنوع الثاني من السكري.
-Journal of the Endocrine S  وتفييد مجلية

ciety، بأن خرباء الغيدد الصماء يف مركز بحوث 
جوسلني للسكري يف بوسيطن بالواليات املتحدة 
وعلماء مركز الندسيتول الطبيي األملاني وعلماء 
جامعية كيونج هيي، يف كورييا الجنوبية، أجروا 
دراسيات رسيرية عشيوائية عن تأثر القرفة يف 
التحكم بمسيتوى السكر يف الدم لدى 51 شخصا 
لديهيم االسيتعداد لإلصابية بالنيوع الثاني من 
السيكري، كان عليهم تناول ثالث مرات يف اليوم 
كبسيولة فيهيا 500 ملغيم من القرفية أو مادة 

وهمية ملدة 12 أسبوعا.
وقد اتضح للباحثني، أن تناول القرفة عىل الريق، 
يخفيض مسيتوى الغلوكيوز يف الدم، ويحسين 
اسيتجابة الجسيم لتنياول الكربوهييدرات. ولم 
يشيُك أي من املشياركني من الحساسيية أو أي 

اعراض جانبية من تناول القرفة”.

ويقول الدكتور جوليو روميو من مركز جوسلني، 
“كشيفت نتائج دراستنا التأثر اإليجابي للقرفة 
وقدرتها عىل التحكم بمستوى السكر يف الدم لدى 
األشيخاص الذين هم عىل عتبية اإلصابة بالنوع 

الثاني من السيكري. وهذه النتائيج هي بمثابة 
نقطة البداية لدراسيات أشيمل وأطول، من أجل 
معرفة فيما إذا كانت القرفة قادرة عىل تخفيض 

مستوى السكر يف الدم بمرور الوقت”.

الكثيُر من السييدات يرغبين يف تغيير إطاللة 
شيعرهن بني الحيني واآلخير للشيعور ببعض 
التجدييد، ولكن االسيتخدام املتكيرر للصبغات 
الكيميائيية قد يتلف الشيعر ويعرضه للجفاف 
والتكيرس، لذليك فإن الحيل يكمين يف مكونات 

الطبيعة.
نقدم لك يف ما ييل قناعاً رائعاً يعتمد عىل تفتيح 
الشعر باسيتخدام البابونج، فمكوناته الفريدة 
تزيد الشيعر ملعانياً وصحة، وتمنحيه الحيوية 

واملرونة التي يحتاجها:
املكونات:

1.نصف لرت من املاء.
2.2 ملعقة من البابونج.

3.2 ملعقة من كريم الشعر املرطب.
4.عصر ليمونة واحدة.

الخطوات:
1.اغيل املاء وأضيفي باقي املكونات عليه.

2.اتركي املزيج يغيل ملدة خمس دقائق.

3.اتركي الخليط حتى يربد، ثم ضعيه عىل شعرك 
تحت أشعة الشمس ملدة ساعة واحدة عىل األقل.

4.قومي بغسيل شيعرك باملاء الفاتير، ثم كرري 

هيذه العملية يوماً بعد يوم ملدة أسيبوع لتحصيل 
عىل إطاللة جديدة بشيعر فاتح وصحي وحيوي 

ينبض بالحياة. 

سر االعشاب..؟؟؟

لطلة ابهى.... نوع من البهارات مينع تطور مرض السكر
خلطة جمرّبة لتفتيح لون الشعر

دراسات حديثة

5 فوائد مدهشة للضحك

املقادير 
1 كيلو لحم 

2 حبات متوسطة بصل مقطع جوانح 
3 حبات بطاطا مقطع مكعبات 

3 كوب رز بسمتي 
نصف كوب كشمش او زبيب اصفر

2 حبات جزر مفروم متوسط 
2 حبات ليمون مجفف
1 كوب بازالء مسلوقة

أرسع طريقة لتحضر الفالفل العراقية
أفضل طريقة لتحضر سيمك املسكوف 

العراقي
1 كوب شعرية

نصف كوب زيت ذرة
فستق او لوز محمص للتزيني

التوابل:

ملعقة صغرة كاري
ملعقة صغرة كركم

ملعقية صغيرة بهار مشيكل أو سيبع 
بهار

ملعقة صغرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغرة كمون

ملح حسب الرغبة
طريقة تحضر التاجينة العراقية

١. يغسيل الرز وينقع ملدة خمسة عرش 
دقيقة او اقل.

٢. ُيغسيل اللحيم وُيسيلق، بعد السيلق 
ُيصّفيى اللحم من املاء لكي نتخلص من 

الزفرة.
٣. نضيع قيدر عيىل النيار ونضيع زيت 
ونضيع اللحم قطعية قطعية بالتدريج 

ويشّوح.

والليميون  والتوابيل  البصيل  نضييف 
املجفيف فيوق اللحيم وُتحميس جميع 
املواد. نضييف املاء وتيرتك الطبخة عىل 
نار متوسطة. بعد استواء اللحم نضيف 
املليح ويبقى عىل النار ملده دقائق فقط، 

ويصفى اللحم من املرق.
٤. من جهة اخرى ننقع الكشمش بقليل 

من املاء.
٥. نضيع قلييل من الكركيم وامللح فوق 

البطاطا وُتقىل.
يقيىل الجزر ويوضع فيوق البطاطا، ثم 
نضع البازالء املسيلوقة فيوق البطاطا، 
يصفى الكشمش من املاء ويضاف فوق 

الخليط .
٦. ُيصفيى الرز ويسيلق عيىل نار نصف 

استواء ويصفى من ماء السلق.

٧. نحرض قدر ونضع فيه قليل من الزيت 
ونضع يف اول طبقة ربع من كمية الرز.

٨. الطبقيه الثانيية نصيف مين خليط 
البطاطا وبعدها نصف كمية الشعرية.

٩. بعدهيا نضع كمية مين الرز وبعدها 
القسيم االخر من خلييط البطاطا ومن 

الشعرية.
١٠. تبقى الطبخة عىل نار هادئة ملدة 15 
دقيقة، وبعدها تكون جاهزة وُتسيكب 

يف طبق التقديم.
وتزيين  اللحيم  فوقهيا  نضيع   .١١

باملكرسات.

طريقة حتضري التاجينة العراقية
املطبخ
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 عمري 20 وأنا مخطوبٌة منذ 
حوايل 6 أش�هر لشاب يكربني 
ب��6 س�نوات وكان قد درس 
يف الخارج، ليس وس�يماً لكنه 

مهذب ومن عائلة محرتمة..
يف بداية عالقتنا كنت س�عيدة 
ج�داً وأش�عر باالطمئنان من 
خطيب�ي وأرست�ه، ولكن بعد 
الخطوبة  حوايل ش�هرين من 
رسه  ع�ن  خطيب�ي  يل  رصح 
وال�ذي ال أح�د يعل�م به غريه 
حتى والداه ال يعرفانه.. وهنا 
أنا صدمت وس�ألته عن سبب 
إخفائ�ه لهذا ال�ر )وهو أنه 
يتح�دث مع زميلت�ي املبتعثة 
يف وسائل التواصل ملساعدتها 
فهي تدرس مثل تخصصه ويف 
نفس الجامعة( قال إن تفكري 
والدي�ه مختلف ع�ن تفكريه 
وأنهما س�وف يعارض�ان إذا 
أخربهما، وهنا شعرت بخوف 
منه إلخفائه ع�ن والديه هذا 
املوض�وع خصوص�اً أن األمر 
بالنس�بة يل ال مشكلة فيه ما 

داما يلتزمان بالحدود.
ث�م بع�د ذل�ك رصح يل ع�ن 
الت�ي  الصحي�ة  مش�اكله 
أخفاه�ا عن�ي وع�ن أرستي 
ليصدمن�ي  الخطوب�ة  قب�ل 
اآلن بها )لديه مش�كلة نادرة 
يف عم�وده الفق�ري( وعندما 
سألته عن سبب إخفائه ألمر 
مه�م كهذا ق�ال إنه ل�ن يؤثر 
يف عالقتنا وخ�ي أن نرفضه 

لهذا السبب!
أبدي�ت تقب�ي يف البداية، لكن 
م�ع معارشت�ي ل�ه وظه�ور 
والعيوب  االختالف�ات  بع�ض 
بينن�ا ب�دأت أنف�ر من�ه، وال 
أنج�ذب ل�ه كالس�ابق؛ لعدم 
وجود أشياء مش�رتكة بيننا، 
م�ع العل�م أن�ي حاول�ت بأن 

أتقرب منه لكن بال جدوى..
أصبحت ال أهتم بشكي ألنه ال 
يهتم بشكله أبداً، وهو ال يحب 
املوضة ويتحسس من العطور 
فائ�دة.  ب�ال  فه�و  وهك�ذا.. 
حياته الذه�اب للعمل والنوم 
واألكل، فال يخ�رج كثرياً، وال 
متململ  يملك هوايات ودائماً 

وسلبي بعكيس تماماً.!!
ظهرت بيننا بعض االختالفات 
فهو انطوائ�ي وعائلته كذلك، 
بعكس�نا تماماً )ل�م يخربونا 
كان  ب�ل  العق�د  قب�ل  بذل�ك 

كالمهم بأنه محبوب من قبل 
الجمي�ع( حت�ى أن�ه ال يتقن 
اآلخري�ن  التعام�ل م�ع  ف�ن 
ألن�ه انطوائي وس�لبي وبيئة 
منزله�م التي نش�أ به�ا تؤثر 
في�ه، وهذا س�بب بيننا فارقاً 
كبرياً فصارحته باملوضوع، يف 

البداية لم يبد اهتماماً كبريًا.
وكنت دائما ما أحاول أن أغري 
من بعض ترصفاته الس�لبية 
مع�ي  يتج�اوب  ال  ولكن�ه 
أب�داً، )عندم�ا أذه�ب لزيارة 
عائلت�ه أالحظ تغري س�لوكه 
فهو يصب�ح جم�اداً تماماً ال 
أش�عر بوجوده قرب�ي - فهو 
ال يتح�دث وال يحرك س�اكناً 
ويصبح وجوده وعدمه واحداً 
- وباملقابل م�ا إن نخرج من 
منزله حتى تتغري ش�خصيته 
م�رة أخ�رى، وعندم�ا يلتقي 
بأرست�ي فه�و ذو ش�خصية 
أخ�رى مختلف�ة(، أصبح�ت 
أخ�اف منه ولكن�ي صارحته 
باملوض�وع فأجاب بأن  أيضاً 
ه�ذه هي ش�خصيته وأنه لن 
يتغري وأني س�أعتاد عليه مع 
الوق�ت، ولكن�ي ب�دأت أخاف 
خصوصاً مع هذه االختالفات 
بينن�ا، وأصبحت أك�ره رؤيته 
والتح�دث إليه، ثم قبل ش�هر 
التي  والدّي بمشكلتي  أخربت 
أرقتن�ي لي�ايل وأياماً ط�واالً، 
والت�ي بدأت بعد ش�هرين من 

خطبتنا.
بع�د أن تحدث�ا مع�ه أصب�ح 
يرس�ل يل باس�تمرار رس�ائل 

حب تكاد تكون يومية!
ال أري�د كلم�ات حب ب�ل أريد 
رج�اًل، فأن�ا أصبحت أش�عر 
بأن�ي أنا الرجل وه�و األنثى، 
وأك�ره طباع�ه وأنف�ر عن�د 

رؤيته..
الحل والنصائح:

الخطوب�ة كف�رتة  - وج�دت 
تعريفي�ة وتدريبية يكتش�ف 
فيها الخطيبان ميول وسلوك 
وتتوف�ر  البع�ض،  بعضهم�ا 
لديهما فرصة للتفاهم س�واء 
إلكم�ال مس�رية االرتب�اط أو 

إنهائها.
أن  حالتكم�ا  يف  يب�دو   -
الف�روق التي اكتش�فتها بني 
خطيبك وبينك ال تش�جع عىل 

االستمرار.
- أق�ول هذا رغ�م أن تجربتك 
لم تتعد س�تة أشهر ومع ذلك 
فما اكتش�فته مهم ويجب أن 
نتوقف عنده ونعي�د النظر يف 

هذا االرتباط.
- م�ن الفروق�ات املهم�ة أن 
البيئة التي تربى فيها خطيبك 
تختل�ف تماماً ع�ن بيئتك، أن 
ه�ذا االخت�الف يح�دد درجة 
العالق�ة وقوتها وانس�جامها 
ب�ني عائلت�ك وعائلت�ه أيضاً، 
عم�ا  بعي�دة  أنه�ا  ويب�دو 
تتوقعين�ه من تق�ارب غيابي 

بينهما.
أيض�ا  الفروق�ات  م�ن   -
ش�خصية خطيب�ك املناقضة 
تمام�ا لش�خصيتك، ومع أنه 
يمك�ن التكام�ل ب�ني زوجني 

مختلفني يف طبيعة الشخصية 
غري أن ه�ذا التكامل ال يكون 
إال بموافقتهم�ا مع�اً، وت�رك 
مس�احة لكل منهما أن يقبل 

اختالف اآلخر ويعتاد عليها.
- باختص�ار نصيحتي تكون 
االس�تمرار  يف  الرتي�ث  ه�ي 
بس�بب  لي�س  بالخطوب�ة، 
االختالفات فحسب، بل لصغر 
سنك أيضاً، فال بأس إن أجلت 
ارتباط�ك ب�أي إنس�ان إىل أن 
تكم�ي دراس�تك الجامعي�ة، 
وتبدئ�ي حيات�ك العملي�ة إن 
كنت تنوي�ن العم�ل؛ ألن هذا 
الوقت س�يبلور أمامك الكثري 
م�ن  لنفس�ك  معرفت�ك  م�ن 
جهة، ورؤيتك التي س�تنضج 
مع الدراس�ة والعمر وتجارب 

الحياة.
- اعتق�د أن�ك بحاج�ة إىل أن 
فيما  تفهم�ي نفس�ك أيض�اً 
اختي�ار  بأساس�يات  يتعل�ق 
الرشي�ك، ويب�دو أن�ك لس�ت 
ب�أس  ف�ال  اآلن،  مس�تعدة 
م�ن الرتي�ث، اطلب�ي فرصة 
النظر وتأجيل مس�ألة  إعادة 
القران س�نة  الخطوبة وعقد 
عىل األق�ل، ويمكن أن تعيدي 
النظ�ر م�ن بعي�د )طبع�اً إذا 
وافق الخطي�ب عىل التأجيل( 
وستكتش�فني يف ه�ذا الوقت 
ماذا تريدين حق�اً من حياتك 
ومن هو الرشيك املناس�ب لك 

سواء هو أو غريه. 
 )ع�ن خال�ة حن�ان: مجل�ة 
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أشعر بأنين الرجل وهو األنثى!

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1291 - فتح املسلمون مدينة بريوت التي كانت 
يف قبضة الصليبيني.

1694 - تأسيس بنك إنجلرتا.
1898 - اإلعالن عن سوء الحالة الصحية للزعيم 

األملاني أوتو فون بسمارك.
1953 - انتھاء الحرب الكورية.

- 1954التوقي�ع باألح�رف األوىل ع�ن اتفاقي�ة 
الجالء الربيطاني عن مرص.

ش�مالية  دولت�ني  إىل  فيتن�ام  تفص�ل  ھدن�ة 
وجنوبية.

إىل  متجھ�ة  طائ�رة  ُتس�قط  بلغاري�ا   -  1955
إرسائيل، ومقتل 58 شخصاً كانوا عىل متنھا.

1956 - القي�ادة العس�كرية اإلنجليزي�ة تض�ع 
الخط�ه 700 للھج�وم ع�ىل م�رص وذل�ك بع�د 
قي�ام الرئي�س جمال عب�د الن�ارص بتأميم قناة 

السويس.
1982 - رئيسة الوزراء الھندية إنديرا غاندي تبدأ 
أول زي�ارة إىل الوالي�ات املتح�دة األمريكية يقوم 

بھا رئيس وزراء ھندي منذ أحد عرشعاماً.
1983 - منظم�ة رسية أرمنية تھاجم الس�فارة 
الربتغ�ال ومقت�ل س�بعة  الرتكي�ة يف لش�بونة 

أش�خاص يف ھج�وم ھو الثالث م�ن نوعه خالل 
شھر واحد.

1988 - مدينة بوس�طن األمريكية تش�ھد أسوأ 
زحام مروري يف ثالثني عاماً

1989 - مجموعة إرسائيلية تخطف الشيخ عبد 
الكريم عبيد أحد قادة حزب الله من لبنان. 

1997 - انفج�ار قنبل�ة أنبوبي�ة ع�ىل ھام�ش 
فعاليات دورة األلعاب األوملبية يف أتالنتا الواليات 
املتح�دة األمريكية يس�فر عن مقتل ش�خصني 

وإصابة 110 آخرين بجراح.
2010 - جرافات إرسائيلية تھدم قرية العراقيب 
الت�ي تق�ع ش�مال مدينة ب�ر الس�بع يف النقب 

بالكامل.
2012 - افتت�اح دورة األلعاب األوملبية الصيفية 

املقامة يف لندن.
2013 - وق�وع أحداث طري�ق النرص يف القاھرة 
ب�ني مؤيدي�ن ملحمد م�ريس  والقوات املس�لحة 
األمر الذي أس�فر عن سقوط مئات القتىل وآالف 

الجرحى.
2018 - ح�دوث أط�ول خس�وف كي للقم�ر يف 

القرن الحادي والعرشين .

ارد اعوفك الن ما بيه الك شوك

و أرد احجيلك حجي حيل أني مخترصه

مو شغله جرح لو منك تربيت

بس شفتك بعد متلوك للعرشه

غشيم اني و عشت سنني عمري وياك

بس مو بيدي عشكتك اعىل فطره

اذكر من كتلك اتحبني؟ كلت اَي اهواك

كتلك احلف كلت وداعت الزهرة

ترا صدكني تشور حوبت العشاك

من يجي الليل اتخنكه الف عربه

سلمتك عمر شكد امي تعبت بي

رديته ايل حره ادفع بحره

أبـــــــراج

تحسني  يف  تسهم  مغرية  بعروض  َتحظى  مهنياً: 
باألخبار  ويأتيك  الحظ  لك  ويبتسم  املادي  دخلك 

الساّرة
عاطفياً: ال تقدم عىل أّي خطوة جديدة ما دمت تشعر بعجزك 

عن التواصل مع الرشيك
تثري  متاهات  يف  وتدخل  نفسك  عىل  األمور  تعّقد  ال  صحياً: 

عصبيتك وتوترك

اتخاذ  يف  الرعة  بسبب  كثرياً  تتهور  مهنياً: 
يف  أكثر حذراً  تكون  أن  عليك  لذا  املهمة،  القرارات 

ترصفاتك لضمان مستقبل أفضل
الرشيك، وال  تجاه  يتوجب  بما  تقوم  أن  عليك  عاطفياً: 

سيما أن هناك بعض الحقوق املهدورة التي تزعجه
صحياً: ال تخلط بني األمور الحياتية واملهنية، وتفجر غضبك 

بوجه كل من تصادفه وتصاب بانهيار عصبي

مهنياً:  املشاركة يف العمل تساعد عىل تأمني فرص 
االنسجام  من  نوعاً  تخلق  كما  وزيادتها،  النجاح 

التام بني الزمالء
تقّدم  أن  يلزمك  بالرشيك  للعالقة  نجاح  أّي  عاطفياً:  

بعض التنازالت، وهذا ليس معيباً أو مهيناً
وال  الدسمة،  املأكوالت  تناول  من  اإلكثار  تحاول  ال  صحياً: 

سيما يف وجبات العشاء

أو  موقع  عىل  وتخاف  باالرتباك  تشعر  مهنياً: 
عالقة، لكّنه أيضاً يدفعك إىل ارتكاب بعض أعمال 

التهّور وسوء تقدير قدراتك
فالظروف  متشّددة  بمواقف  الرشيك  تستفز  ال  عاطفياً: 
تصبح  قد  الغيوم  ألّن  املشكالت  باختالق  تسمح  ال  الحالية 
داكنة.صحياً: تسعى جاهداً إلقناع العائلة بمرافقتك يف رحلة 

ترفيهية، عىل الرغم من توضيحك لهم أهميتها صحيا

إىل  الوصول  بغية  الزمالء  إبعاد  تحاول  ال  مهنياً: 
أهدافك، فقد تنقلب األدوار وتصبح الضحية بعدما 

كنت الجالد
فهو  بها،  واعمل  الرشيك  من  النصائح  تقّبل  عاطفياً: 
األكثر قرباً منك والقادر الوحيد عىل تجنيبك ارتكاب األخطاء.
صحياً: إحم نفسك من كل ما يعرّض صحتك للخطر، واخرت 

املأكوالت املفيدة.

ترّصفاتك،  يف  حذراً  تكون  أن  عليك  مهنياً: 
الفرصة  فالكثريون يرتقبون أخطاءك وينتظرون 

املناسبة لتشويه سمعتك
وإىل  بالرشيك،  باالستقرار يف عالقتك  تشعر  ال  عاطفياً: 

أين ستقودك هذه العالقة وخصوصاً أّن أفقها غري واضح
الرياضية والخضوع  اليوم بزيارة أحد األندية  صحياً: تقوم 

لجلسة سونا وبخار تريح أعصابك

ليونة ودماثة أخالق، وال  أن تظهر  مهنياً: حاول 
تنفذ أفكاراً وأعماالً غري آمنة

عاطفيا: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مميزاً يف 
كل يشء، وتسيطر عىل انفعاالتك وتبدو واثقاً بنفسك

صحياً: خفف من املأكوالت الغنية باللحوم واستعض عنها 
بتلك الغنية بالخرضاوات التي تساعدك يف حميتك

إىل منصب جديد  فتتطلع  تكرب  مهنياً: طموحاتك 
الظروف  أن  وخصوصاً  العمل،  يف  موقعك  لتعزيز 

مالئمة للقيام بخطواتك
عىل  سلبا  تنعكس  املهنية  انشغاالتك  تدع  عاطفياً:ال 
ال  حتى  مواعيدك  تلتزم  ان  األفضل  ومن  بالرشيك،  عالقتك 
تفقد مصداقيتك. صحياً: تتفاعل مع األجواء املريحة نوعاً يف 

محيطك، وتميض أجمل األوقات الرتفيهية

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية يف العالقة 
بالزمالء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً

الظروف  لرشح  الرشيك  من  أفضل  تجد  لن  عاطفياً: 
تخطيها  عىل  سيساعدك  أنه  املؤكد  ومن  تعاكسك،  التي 

كلها
مسرية  يف  وتنطلق  صعبة  نفسية  أزمة  من  تخرج  صحياً: 

حياة جديدة تريحك يف محيطك

بملء  وتنوب  خدماتك  تقديم  يف  ترغب  مهنياً: 
إرادتك عن زميل لتحّمل مسؤوليات كبرية وصعبة

عاطفياً: يوم مربك جداً وقد تحمل النقاشات تدهوراً 
يف العالقة وال سيما إذا كانت متأرجحة أو جديدة

راحة  عىل  للحصول  لسفر  تحرّض  أو  تسافر  ربما  صحياً: 
نفسية أنت بحاجة ماسة إليها

مهنياً: تخضع لهزّات متتالية وقوية تدفعك نحو 
والظروف  التبّدالت  بعض  أثر  عىل  مهمة  قرارات 

املفاجئة
عاطفياً: امنح الحبيب فرصة كاملة ليعرّب عن رأيه قبل 
اتخاذ قرارات حاسمة، وناقشه يف مختلف املوضوعات التي 
الرياضية  التمارين  قد يثريها.صحياً: ال تخف من ممارسة 

يومياً، وإذا أحسست باإلرهاق مارسها يوماً بعد آخر
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السرطان
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الحوت

الصعيد  عىل  وجّيدة  إيجابية  تأثريات  مهنياً: 
املهني، يرتافق مع مطالبك املالية املحقة وتحقيق 

هدفك املنشود
عاطفياً: تسري األوضاع مع الرشيك من أحسن إىل أحسن، 

بعد سوء التفاهم البسبط الذي ساد بينكما أخرياً
صحياً: تقرر منذ اليوم التخفيف من رشب القهوة والتدخني 

وتكثيف فرتة ممارسة الرياضة وخصوصاً املي صباحاً

قصة وعربة
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حدَث أن جارتني احبت كل منهما االخرى حباً جماً وظلتا تتعاونان فيما 
بينهما وكان لهما بستان مشرتك يف االرض تقومان بزراعته معاً فاذا جاء 
قالت  ان  وحدث  بالتساوي،  بقسمته  قامتا  املوسم  وجني  الحصاد  وقت 
إحداهما لجارتها تحملني انت جزءاً من نصيبك لطحنه وانا اقوم بحراسة 

الجزء الباقي وليكن ذلك بالتناوب بيننا .
فكان اذا غابت الجارة املسنة للقيام بأعمال الطحن اخذت الجارة الشابة 
تقول يف نفسها: إنها امرأة عجوز ولها ارسة كبرية وقطعاً تحتاج اىل كمية 
كبرية من الطحني، فتنهض وتزيد يف نصيب جارتها من دون ان تخربها، ثم 
تأتي نوبة العجوز للحراسة فتقوم الشابة بأخذ جزء من نصيبها لطحنه 
ألوالدها وتبقي العجوز قائمة عىل الحراسة فتحدثها نفسها بما حدث مع 
اطفال  الدنيا وعندها  امرأة شابة ومقبلة عىل  إن جارتي  الشابة، وتقول: 
صغار يحتاجون طحيناً اكثر، فتأخذ من نصيبها وتضع يف نصيب جارتها 
اىل مكان  الحقل  الغلة من  لنقل  الوقت  الحال وحان  هذا  واستمر  الشابة، 
تخزينها داخل خزانات مصنوعة من الطني، فإذا بهم يالحظون امراً غريباً، 
الحظن ان الغلة يزيد حجمها وليس هذا هو الزمن املقدر واملعتاد الذي تنقل 

فيه مثلها حتى اصابهما االعياء وشعرن بالتعب واالرهاق الشديد .
ولم تتمكنا من نقل القمح كله لكثرته ألن اله بارك فيه وتوايل النقل عىل 
ايام متتابعة ولم يختلفا عىل أن هذا العام كثر القمح وكثرت الحبوب كثرة 
النخل وقالت  مفرطة، مما خرج عن الحد املعتاد وجلستا تحت جزع من 
إحداهما لألخرى: استحلفك بالله يا اختي أكنت تفعلني شيئاً عندما اكون 
يف الطاحون؟ قالت: نعم كنت أضيف اىل كميتك كمية اخرى، وانا استحلفك 
بالله اكنت تفعلني شيئاً يف نوبتك وحراستك قالت: نعم، وقامت كال منهما 
تعانق األخرى وهن يبكني ثم توضأت كل منهما وصلت لله شكراً وقالت: 

إنه املنعم املتفضل بالخري والربكة .
اشتهرت القصة حتى بلغت امري البالد فقدم اىل الجارتني لريى من ذلك القمح 
شيئاً مما تحدث عنه الناس فلما رآه وقلبه بني يديه وهو يتعجب من كرب 
حجم الحبة بكى طويالً وخر ساجداً لله تعاىل وقال: سبحان الله! سبحان 
الله! الرازق ذو القوة املتني والتفت اىل حراسه قائالً: ضعوا من هذا القمح 
الجارتني  اىل  ونظر  بعدنا  يأتي  ملن  وعظة  عربة  ليكون  املسلمني  خزانة  يف 
وخاطبهما: لقد أكرمكما من هو افضل مني ثم امر لهما بأداء فريضة الحج 

اىل بيت الله عىل نفقته، هذا هو فضل الربكة التي هي سبب السعادة .

الربكة غلبت السعادة 
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
قنصل بريطانيا يف بغداد سنة 

1843
هنال�ك ثالتة م�ن املمثل�ني الدبلوماسيني املشهوري�ن ببغداد يف 
الق�رن التاسع عرش ه�م كلوديوس ريچ بداية ه�ذا القرن زمن 
الوايل داود باش�ا، والثاني روبرت تايلور سنة 1833م زمن الوايل 
lHenry Raw  عيل رضا باش�ا، والثالث امليجر هنري رولنسون
inson الذي توىل منصب املقيم  الربيطاني العام  يف بغداد وتركيا 
العربي�ة، وهك�ذا توص�ف بالكت�ب الرسمية بعد ع�زل القنصل 
الربيطان�ي السابق روبرت تايلور بسبب قبوله لفكرة وايل بغداد 
العثماني نجيب باش�ا حول مد خط مالحة بخارية يف نهر دجلة 
الن بريطاني�ا تع�د ذلك ض�د مصالحه�ا، ووص�ل رولنسون اىل 
بغ�داد يف الشهر االخري من سنة 1843 م بآمال واسعة لسياسة 
بريطاني�ة تلقى القبول والحكم الربيطاني يف بغداد وسائر مدن 
العراق، وكان مثل اسالف�ه يعتقد ان أساليب العظمة والكربياء 
والتع�ايل عىل وايل بغداد وموظف�ي االدارة الحكومية فيها تهيئ 
الظ�روف لتقب�ل البغدادي�ني االنگلي�ز وفكرته ان اه�ل بغداد يف 
عيونه�م وانهم يحكمون عىل الشخص بمظهره، ومع ان حسن 
املظهر مطلوب لكل ذي مكانة يف كل وقت وزمان لكن رولنسون 
يوس�ع ه�ذا املفهوم بحي�ث يشمل الق�وة املحاط�ة بالشخص 
وب�ذل االموال ولي�س املالبس فق�ط، فكان يلتزم ب�أن يكون يف 
املقيمية الربيطانية ببغداد ق�وة من الحرس الهندي، وان تكون 
ام�ام املقيمية يف نهر دجلة باخ�رة بريطانية مسلحة تقف امام 
املقيمي�ة وتحرسه�ا وتهيئة الظ�روف لتحكم بريطاني�ا بغداد 
والع�راق او ع�ىل االقل املثلث املتمث�ل بمدينة عان�ه ونهر الزاب 
والخلي�ج العربي، لذلك ابتدأ بعالقات وثيق�ة مع آل بابان الذين 
يمثلون الق�وة الكوردية الكبرية وقتها ع�ىل الرغم من ان أحمد 
باب�ان  كان يشكل خط�راً ضد العثمانيني، كم�ا أقام رولنسون 
عالق�ات مع زعماء الطوائف ببغداد، حي�ث عمل رولنسون عىل 
ربط املسيحي�ني بالقنصلية الربيطانية، لذلك ساءت عالقته مع 
وايل بغداد وجعلت الوايل يقاوم نشاط رولنسون، واتهم رولنسون 
ال�وايل بأنه يضع العقبات امام اية تسوية بني الطرفني، لذا فقد 
رف�ع ال�وايل املوضوع اىل الب�اب العايل يف استنب�ول خالفاً ملا كان 
سائدا زمن املماليك حيث االستق�الل الذاتي لوايل بغداد اململوك، 
وعىل الرغم من ان هذه فرصة لفرنسا العدو التقليدي لربيطانيا، 
ولكن الدولة العثمانية غالباً ما ترتاجع امام الطلبات الربيطانية، 
وكما وقف الوايل نجيب باش�ا ضد التطلعات الربيطانية فإن وايل 
بغ�داد الجديد نامق باش�ا وق�ف أيضاً ضد ه�ذه التطلعات التي 
ص�درت من رولنس�ون ومن القنصل الذي ج�اء بعده )كمبال(، 
وقد كانت فرتة القنصل رولنسون تمثل مركز اش�عاع للمقيمية 
الربيطاني�ة، فلقد حرص عىل ان ترس�و الباخرة امام القنصلية 
يرف�رف عليها العلم الربيطاني وتطلق املدافع تحية له من وقت 
آلخر، وعليها البحارة الهنود، إذ كانت هذه الباخرة ال تقل ش�أنا 
يف نرش النف�وذ الربيطاني وحماية املصال�ح الربيطانية ببغداد، 
االمر الذي دف�ع االدارة العثمانية ببغداد إلرسال باخرة عثمانية 
ع�ىل مقربة م�ن الباخ�رة االنگليزي�ة، ولكنه�ا لم تك�ن تعمل 
كالباخ�ره االنگليزي�ة. أم�ا ح�رس املقيمية الربيطاني�ة ببغداد 
فكان�وا من الجنود الهن�ود عىل نظام عسك�ري دقيق ويرتدون 
املالب�س الزاهي�ة، ويقوم�ون باستعراضات جميلة ع�ىل أنغام 
الف�رق املوسيقية امللحقة باملقيمية، وك�ان  القنصل رولنسون 
يعتق�د ان االعتماد عىل الحرس الهن�دي من صنف املشاة اليفي 
بالحاج�ة، لذلك ت�وىل استقدام قوة خيالة م�ن الهند قوامها 20 
فارس�ا، وع�ىل الرغم م�ن ان اتفاقي�ة سنة 1675 ح�ددت عدد 
الخ�دم بما اليزيد عىل العرشة، ف�أن القنصلية الربيطانية كانت 
تض�م اكثر من هذا العدد بكثري، وكان ذل�ك يثري الهيبة والرهبة 
يف نف�وس زوار املقيمية، باالضاف�ة اىل الحيوانات املفرتسة التي 
جلبه�ا رولنسون، ومنها االسد، وك�ان يف املقيمية طبيب خاص 
به�ا، ولكن�ه يقوم بعالج كبار رج�ال بغداد مما يمن�ح االنگليز 
فرصاً للحصول عىل مكاس�ب سياسية، ويف املقيمية كان هناك 
ع�دد من السكرتريية واملرتجم�ني الذين يؤدون عملهم بنظام ال 
تعرفه االدارة العثمانية ببغداد، وكانت رواتبهم العالية تظهرهم 

يف مستوى اقتصادي اعىل من أثرياء بغداد.
ولق�د جعل�ت ف�رتة عم�ل رولنس�ون ببغ�داد املرك�ز القنصيل 
الربيطان�ي ببغداد م�ن املراكز املهمة جدا وكان�ت قوة الحراسة 
تتأل�ف من ضابط واحد وخمسة ضباط صف و24 جنديا فضال 

عن قارعي الطبول.
 وقد اقرتح رولنسون استب�دال هذه القوة بقوة محلية من اهل 
بغداد، اذ يعتقد رولنسون ان ذلك اكثر فائدة، خاصة عندما يقوم 
القنصل الربيطان�ي بجولة خارج بغداد، ولك�ن لم تتم املوافقة 

عىل هذا االقرتاح.

طرح�ت النجم�ة اإلسرتالية، 
كاييل مين�وغ، أغنية منفردة 
 »Say Something« بعن�وان 
ألبومه�ا  م�ن  األوىل  وه�ي   ،
الغنائي الجديد »ديسكو« الذي 
سيص�در ي�وم 6 ترشي�ن األول/

أكتوبر املقبل، وسيتضمن 16 أغنية متنوعة.
يذك�ر أن األغنية تبدو متسقة مع حالة التباعد 
الت�ي يعيشها العال�م بسبب ف�ريوس كورونا، 
حيث تقول يف كلماته�ا: تفصلنا ماليني األميال 
وبأل�ف طريقة، الحب هو الح�ب ال ينتهي، هل 

يمكننا جميعاً أن نصبح واحد مرة أخرى؟«.

مين�وغ عملت ع�ىل األغنية مع بي�ف ستانارد، 
ال�ذي تجمعها ب�ه عالقة مهني�ة طويلة، وهي 

أغنية راقصة.
»ديسك�و« ه�و ألب�وم مين�وغ الخامس عرش، 
ويأت�ي بع�د غي�اب عامني من�ذر ص�دور آخر 

البوماتها »غولدن« عام 2018.

جع�ل ش�اب أمريكي م�ن زفافه 
مناسبة فريدة ج�دا لن يستطيع 
أحد تكرارها قبل 6 آالف عام عىل 

األقل.
واستغل الش�اب األمريكي، جون 
نيكوت�ريا، الحدث الفلك�ي النادر 
ال�ذي ش�اهده سك�ان الكوك�ب 
مؤخرا ليضفي إىل يوم زواجه من 
حبيبته رونقا وخصوصية شديدة 
ل�ن يستطيع أح�د تكراره�ا قبل 
6800 عام من الي�وم، وهو رؤية 

مذنب »نيو وايز« الناري.
وكان الش�اب األمريكي قد خرس 
فرص�ة سابق�ة، كان ق�د خطط 
لها م�ع أصدقائه، لطل�ب الزواج 
بح�رية  بجان�ب  حبيبت�ه  م�ن 
كراتري، )فوه�ة بركانية واقعة يف 
املرك�ز الجنوبي لوالي�ة أوريغون 
األمريكية(، والت�ي فشلت بسبب 
انتشار ف�ريوس كورونا املستجد 
وإجراءات الحجر الصحي املطبقة 

يف أمريكا.
لك�ن الش�اب ل�م يستسل�م، فقد 
وضع الخط�ة »ب« والت�ي كانت 
لصالح�ه، حي�ث اخت�ار توقيت�ا 
ممي�زا ج�دا وفريدا ليك�ون اليوم 
ال�ذي سيشه�د ع�ىل زواج�ه من 

حبيبته.
وك�ان نيكوتريا، وه�و من محبي 
الفض�اء قد راق�ب املذن�ب أليام، 
عندها ظه�رت الفك�رة يف رأسه، 
وقال لنفس�ه: »قد يكون هذا يوم 
زواجنا.. ه�ذا لن يحدث يف حياتنا 
أو يف حي�اة خمس�ة أجيال قادمة 

أيضا«.
وقرر نيكوتريا اصطحاب حبيبته 
إىل أول�د ف�ورج يف نيوي�ورك، إىل 
مك�ان جمي�ل بالقرب م�ن منزل 

عائلته، بهدف رؤية املذنب.
واستعان الشاب بصديقه املصور، 
الذي أخذ صور تذكارية للحبيبني، 
ليطلب الشاب الزواج من حبيبته، 
إيريك�ا بندراك )26 ع�ام( يف هذه 

اللحظات الفريدة.
وأخ�ذ الح�دث تفاع�ال كب�ريا يف 
االجتماع�ي  التواص�ل  وسائ�ل 
ووسائل اإلعالم األمريكية، بسبب 
خصوصية التوقي�ت الذي اختاره 

الشاب.
وبحسب وكالة الفضاء األمريكية 
»ناسا«، ف�إن مذنب »ني�و وايز« 
هو مذن�ب ناري يأت�ي كل 6800 
ع�ام فق�ط بع�د أن يكم�ل دورة 

هائلة حول مداره.

كشف�ت رشك�ة Corning رسميا ع�ن انموذجه�ا الجديد م�ن الزجاج 
املقاوم للصدم�ات والخدوش، والذي صنف كأفض�ل وأقوى زجاج واق 
تنتج�ه للهوات�ف والحواس�ب حتى اآلن. وتبع�ا للرشك�ة املصنعة فإن 
»زج�اج  Gorilla Glass 7 أو Gorilla Glass Victus صمم جيدا لتحمل 
أقوى أنواع الصدم�ات ومختلف أنواع الخدوش، وهو أفضل بمرتني من 
زج�اج Gorilla Glass 6 م�ن حي�ث مقاومة الخ�دوش، وأفضل بأربع 
م�رات من باق�ي أنواع الزجاج املنافسة يف األس�واق من هذه الناحية« . 
وعىل سبيل املقارنة، فإن زجاج Victus الجديد قادر عىل حماية األجهزة 
lG  الذكي�ة عندما تسقط من ارتفاع مرتين دون أن يترضر، أما زجاج

rilla Glass 6  املوج�ود حاليا فيتحمل صدمات ناتجة عن السقوط من 
ارتف�اع 1.6 م، وزجاج Gorilla Glass 5 محمي من األذى عند التعرض 
للسق�وط من ارتف�اع 1.2 م. وأعلن�ت رشك�ة Corning رسميا أن أول 
الهوات�ف الت�ي ستطرح يف األسواق م�زودة بالنوع الجدي�د من الزجاج 
هي هواتف Galaxy Note20 وهواتف Note20 Ultra، والتي ستكشف 
عنه�ا سامسونغ أوائل أغسطس القادم، كما ستحصل عليه العديد من 

الهواتف الغالية التي ستطرح قبل نهاية هذا العام.

زواج فريد لن يتكرر إال بعد 
6800 عام

اإلعالن عن أقوى زجاج      
Corning واٍق للهواتف
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https://twitter.com/alzawraanews بع�د أش�هر م�ن حف�الت األونالي�ن، التي 
ح�اول بها نج�وم الوط�ن العربي تعويض 
جمهورهم عن وجودهم معهم خالل الفرتة 
املاضية بعد أزمة فريوس كورونا، يبدو أنه 
يف الفرتة املقبلة سيشه�د الجمهور العديد 

من املفاجآت من نجوم الوطن العربي. 
وتح�ت ش�عار »حف�ل العي�د والعط�اء«، 
تنطل�ق أوىل مفاج�آت العي�د يف دبي، حيث 
م�ن املق�رر أن تنطل�ق أوىل حف�الت العيد 
بحضور الجمهور للمرة األوىل منذ ش�هور، 
بعد توقف األنشط�ة الفنية الجماهريية يف 
دبي بسبب اإلجراءات الخاصة ملنع انتشار 

عدوى فريوس كورونا.
وستكون التذاكر محدودة وفقاً لإلجراءات 
الخاصة بعودة الحي�اة إىل األنشطة الفنية 
مجدداً بعد انقطاع تام يف األش�هر املاضية، 
وسُتطرح عرب املوق�ع اإللكرتوني الرسمي 

يف أوبرا دبي.
حس�ني الجسمي وي�ارا هم�ا أول نجمني 
سيتصّدران الحفل الجماهريي األول يف دبي 
املق�رر انطالق�ه  يوم السب�ت 1 أغسطس 

املواف�ق ثان�ي أيام عي�د األضح�ى املبارك، 
ع�ىل أن يك�ون الحفل ع�ىل خشبة مرسح 
أوب�را دبي، أم�ا املفاج�آت الخاصة للحفل 
فه�ي مشاركة نج�وم »ذا فويس كيدز« يف 
الحفل، عىل أن يك�ون الحفل ملصلحة دعم 
أزم�ة األطفال املترضرين من أزمة فريوس 
كورونا خ�الل الشهور املاضي�ة، كمبادرة 

إنساني�ة م�ن محطة ال�أم ب�ي يس ضمن  
مبادرة »أم بي يس األمل« اإلنسانية.

وسُينقل الحفل  كامالً عرب شاشة ال�أم بي 
يس خ�الل احتفاالت عيد األضح�ى املبارك 
بداي�ة الشه�ر املقبل، وي�رتدد أن اإلعالمية 
لجني عمران هي من ستتوىّل تقديم الحفل 

مبارشة عرب الشاشات التلفزيونية.

يب�دو أن ع�ام 2020 هو عام الح�ظ لرزان 
برام�ج  إىل  بنج�اح  ع�ادت  الت�ي  مغرب�ي 
املسابقات من خالل برنامج »اغلب السقا« 
يف املوس�م الرمضان�ي امل�ايض أم�ام أحمد 
السق�ا، كم�ا أنه�ا ستع�ود إىل السينما بعد 
غياب سنوات طويلة من خالل فيلم »صابر 
ورايض« أمام أحمد آدم، وذلك بعد انسحاب 
سمية الخشاب بسبب أزمة فريوس كورونا 
خوف�اً م�ن وج�ود مشاه�د جماعية ضمن 

أحداث العمل.
ومن خالل ش�خصية جاسم�ني، تعود رزان 
مغرب�ي إىل البطوالت السينمائية مجدداً بعد 
آخ�ر أعمالها ببطولة فيل�م »حسن طيارة« 

قبل سنوات طويلة.
بشخصي�ة  إنه�ا  مغرب�ي  رزان  وتق�ول 
جاسمني تعود إىل السينما أمام أحمد آدم يف 

بطولة سينمائية جديدة، حيث 
تجّسد من خاللها شخصية 

بعي�دة عنها تماماً؛ فهي 
ش�خصية جادة تعمل 

أعم�ال  رج�ل  ل�دى 
يعان�ي م�ن الشلل، 
العدي�د  وتجمعه�ا 
مع  املش�اكل  م�ن 
آدم  البط�ل أحم�د 
األح�داث  ضم�ن 
لديه�ا  أن  خاص�ة 
تسع�ى  أهداف�اً 
وال  تحقيقه�ا  إىل 
بأن  ألح�د  تسمح 

يف  يق�ف 

طريقها.
وأضاف�ت رزان أنه�ا ستظه�ر بشخصي�ة 
رشي�رة، ولكنه�ا مختلف�ة ج�داً ع�ن آخ�ر 
ش�خصية قدمته�ا ضمن أح�داث مسلسل 
»رسائ�ل« أمام مي عز الدي�ن والذي ُعرض 
قبل سنوات. وكان�ت رزان مغربي  قد بدأت 
تصوي�ر أوىل مشاهدها ضمن أحداث الفيلم 
قب�ل أيام داخل إح�دى املناط�ق الداخلية يف 
منطق�ة ش�قارة السياحي�ة يف مرص، حيث 
تدور بع�ض املشاهد الخارجي�ة هناك، عىل 
أن ينتهي التصوير قبل بداية ش�هر سبتمرب 
املقبل، حي�ث إن مخرج العم�ل حدد جدوالً 
زمنياً وه�و يومان لتصوي�ر مشاهد العمل 

إلنهائه قبل العام الجديد.

طارق حرب 

حسين الجسمي ويارا يفتتحان حفالت عيد األضحى في دبي

علّقت الفنانة السورية، سوالف فواخرجي، 
عىل حمل�ة االنتقادات الت�ي تعرضت لها، 
خ�الل الف�رتة األخ�رية، بسب�ب البوس�رت 
الدعائي ملسلسل »ش�ارع شيكاغو«والذي 
أثار ج�داًل كب�رًيا بسبب ظهوره�ا برفقة 
بطل العم�ل يف لقطة رومانسي�ة، ما عّده 

البعض مشهدا غري الئق.
وقالت املمثلة السورية،إنها تتقبل االنتقاد 
وليس لديه�ا أزمة حدوث ضجة، موضحة 
أن هذا يشء كان متوقًعا، ولكنها لم تتوقع 

أن تكون الصدمة بهذه البشاعة.
وتابع�ت: »من حق هؤالء أن ينتقدوا ولكن 
ليس من حقه�م التجريح بأي ش�كل من 
األش�كال، وتل�ك الصدمة حدث�ت ألن هذا 
األمر جديد عىل املجتمع العربي ولم يحدث 
من قبل«. وأكدت »فواخرجي«، أنها مؤمنه 
بهذا األمر، ولو لم تكن كذلك ملا أقدمت عىل 
تل�ك الخطوة، ُمبين�ة أنها ليس�ت بحاجة 

لدعاية أو إثارة بلبل�ة، فهي تعشق عملها 
وتخل�ص له لي�س إال. واضاف�ة: »اتصور 
ان الهج�وم الذى نشب ض�د بوسرت الفيلم 
بسب�ب قبل�ة امر مبال�غ فيه وك�ان اكثر 
تجريحا م�ن الفعل نفس�ه إذا اعتربت أنه 
جرحه�م ايضا«. »ىف املقاب�ل سعدت كثريا 
ب�ردود الفعل االيجابية و التى دافعت عنى 
وع�ن العمل وهو ما يؤك�د ان هذا الهجوم 
غري مربر له�ذه الدرجة، خاص�ة أن هناك 
أعم�اال ت�م تقديمها أكثر ج�راة سواء من 
حيث االلفاظ او االيحاءات، ولم تشهد هذا 
الهجوم. واوضحت أن ما تعرضت له ليس 
له سوى معنى واحد وه�و أننا نرتاجع اىل 

الخلف بني االجيال وعام بعد عام.
ورداً عىل س�ؤال فيما إذا كانت ردة الفعل 
تج�اه البوس�رت دفعته�ا للشع�ور بالندم 

عىل هذه الخطوة، قال�ت فواخرجي بأنها 
مقتنعة بما فعلته وال تندم عىل يشء.

وعن رد فعل زوجه�ا املخرج وائل رمضان 
والذي يشارك ايضا يف العمل كأحد ابطاله، 
قائلة : انه ك�ان داعما يل ولم يعرتض عىل 
اي عمل قم�ت باختياره، خاص�ة أنه يثق 
كث�ريا يف اختيارات�ي. وإب�دت إمتنانه�ا له 

لدعمه لها ووقوفه يف ظهرها.

سالف فواخرجي ترد على منتقدي بوستر »شارع شيكاغو«

رزان مغربي: أنا شريرة بأسلوب مختلف

متابع�ة  يف  متخصص�ون  رص�د 
ش�بكة  قي�ام  اإلنرتن�ت  مواق�ع 
فيسب�وك  االجتماع�ي  التواص�ل 
باختب�ار تصميم جديد لصفحات 
والرشك�ات   املشاه�ري  بع�ض 
الت�ي يمك�ن الوص�ول إليه�ا من 
خ�الل تطبيق فيسب�وك لألجهزة 
الفك�رة  وتسته�دف  املحمول�ة. 
الجديدة إلغاء زر »أعجبني« وعدد 
اإلعجابات من صفحات املشاهري 
والرشكات بهدف الرتكيز بصورة 
أكرب عىل أع�داد متابعي الصفحة 

وليس عىل أنماط التفاعل معها.
التصميم الجديد يستهدف  تسهيل 
رؤي�ة مستخدمي موقع فيسبوك 
الصفح�ات  إىل  الدخ�ول  ألرق�ام 

بشكل أكثر دقة.
إىل ع�دد  املتابع�ة  ويش�ري ع�داد 
االشخاص الذين تظهر املشاركات 
ع�ىل  الصفح�ة  ع�ىل  املنش�ورة 
صفحاته�م الشخصي�ة، يف ح�ني 
مستخ�دم  أي  يق�وم  أن  يمك�ن 
بنق�ر زر أعجبني دون أن يعود إىل 
متابعة هذه الصفحة مرة أخرى.

  

تغريدات

أزل السياب

سيرين عبدالنور

ــعة  ــر للخروج نهارا وحتت اش اللي مضط
ــه بشمسية  ــمس ضروري حيمي نفس الش
ــن امسها مو للمطر  صنعت هلذا الغرض م
ــتخدموها حرصا على سالمتكم تتبلل  فإس

نطرا والتنضرب مشسا

ــم نقرأ  ــب ث ــرأ الكت ــة نق يف البداي
ــاة ويف النهاية  ــر ثم نقرأ احلي البش

منوت دون ان نفهم شيئاً...

مط�اوع  حن�ان  النجم�ة  تص�ور 
أن�ا«  »إال  مشاهده�ا يف مسلس�ل 
وحكايتها »أمل حياتي«، بالديكور 
ج�اردن  ح�ي  يف  له�ا  الرئي�ي 
سيت�ي، ويستم�ر التصوي�ر يف 
نف�س الديكور يومني، وتنتقل 
الستكم�ال  آخ�ر  لديك�ور 
تصوير مشاهدها من أحداث 
حن�ان  وتجس�د  املسلس�ل، 
يف  تعي�ش  فت�اة  ش�خصية 
وتتمتع  الجمالية،  حي 
بالس�رية الطيب�ة، 
وتعم�ل يف حرفة 
محاولة  شاقة 
لتحسني  منها 
ى  ملست�و ا
االجتماع�ي 
 ، ئلته�ا لعا
ص�د  تر و
ث  ا ألح�د ا

الدرامي�ة رحل�ة صعوده�ا ونجاحها يف 
العم�ل لتصب�ح واحدة من أه�م سيدات 
األعم�ال يف املجتم�ع. مسلس�ل »إال أنا » 
قصة ي�رسى الفخران�ي، تدورأحداثه يف 
60 حلق�ة، وه�و عب�ارة ع�ن مجموعة 
من القص�ص املستقل�ة، كل قصة منها 
تدور يف 10 حلقات، وترسد تلك القصص 
وقائ�ع وأح�داث حقيقي�ة يف معظمه�ا 
تتعرض ملوضوع�ات تهم املجتمع بصفة 
عام�ة وامل�رأة بصف�ة خاص�ة، وتتناول 
موضوعات مهمة مثل )الصمت الزوجي 
- طم�وح وكفاح املرأة والعنف ضد املرأة 
ونظ�رة املجتم�ع للمرأة املطلق�ة«. ومن 
ناحية أخ�رى، استأنفت حن�ان مطاوع 
تصوير مشاهده�ا يف مسلسل »القاهرة 
كاب�ول« ال�ذى توق�ف وت�م تأجيل�ه من 
العرض يف ش�هر رمض�ان املاىض بسبب 
أزمة فريوس كورونا وقرار تعليق حركة 
الط�ريان، خاص�ة أن هن�اك ع�دًدا م�ن 

املشاهد تتطلب التصوير يف أوروبا .

حنان مطاوع في جاردن سيتي مع حكاية بمسلسل 
»إال أنا«

دينا الشربيني تبدأ 
تصوير فيلمها 

»ثانية واحدة« 

»فيسبوك« تختبر إلغاء زر »أعجبني« من 
صفحات الشركات والمشاهير

منمنمات 

»كايلي مينوغ« تبحث عن التواصل اإلنساني في جديدها »قل شيئا«

بدأت الفنانة، دينا الرشبيني، تصوير 
أول مشاه�د فيلمه�ا الجدي�د »ثانية 
واحدة« يف استدي�و املغربي بمنطقة 
ش�ربا منت، وتجمعها املشاهد األوىل 
بالفنانة عال رش�دي، ع�ىل أن يلتحق 
يف  بالتصوي�ر  خاط�ر  مصطف�ى 
منتصف اليوم، عىل أن يتوقف الفيلم 
بعد ذلك واستئنافه بعد عيد األضحى 

املقبل.
كم�ا تنتظ�ر دين�ا الرشبين�ي طرح 
فيلم�ني جديدين الع�ام املقبل وهما  
»البعض ال يذهب للمأذون مرتني«مع 
كريم عب�د العزيز وماج�د الكدواني 
وبيومي فؤاد وإخراج أحمد الجندى، 
و«يوم 13« مع أحم�د داود ونرسين 
أم�ني وجومانا مرد وعدد من ضيوف 
الرشف، حيث انتهت من تصويرهما 
من�ذ بداي�ة الع�ام ولك�ن ت�م تأجيل 
عرضهما بسبب اغ�الق دور العرض 

للوقاية من انتشار فريوس كورونا.


