
بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  األح�د، 
لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق، 
وفيما اك�دت تس�جيل 3291 إصابة 
جديدة و75 حالة وفاة وشفاء 3016 
حالة يف عموم الع�راق، حددت دائرتا 
صح�ة الرصاف�ة والك�رخ التوزي�ع 
الجغ�رايف لالصابات حس�ب املناطق. 
وذكر بي�ان للوزارة تلق�ت »الزوراء« 

نسخة منه: أنه »تم فحص )19679( 
نموذجا يف جميع املختربات املختصة 
يف الع�راق لي�وم امس؛ وبذل�ك يكون 
املجم�وع ال�كيل للنم�اذج املفحوصة 
منذ بداية تس�جيل امل�رض يف العراق 
)1433626(«. وأض�اف: أن »الوزارة 
سجلت )3016( حالة شفاء يف العراق 
موزعة كالتايل: بغداد الرصافة 310، 
بغداد الك�رخ 326، مدينة الطب 80، 
النجف األرشف 157، السليمانية 94، 

أربيل 215، ده�وك 81، كربالء 280، 
كركوك 91، دياىل 135، واس�ط 156، 
الب�رة 339، ميس�ان 84، بابل 45، 
الديوانية 107، ذي ق�ار 220، األنبار 
64، املثنى 92، نينوى 90، صالح الدين 
50«.وأش�ار البي�ان إىل أن »اإلصابات 
الجديدة بلغت 3291 حالة، وكما ييل: 
بغ�داد الرصاف�ة 527، بغ�داد الكرخ 
185، مدين�ة الطب 54، النجف 207، 
الس�ليمانية 140، أربيل 194، دهوك 

189، كرب�الء 221، كركوك 96، دياىل 
 ،330 الب�رة   ،146 واس�ط   ،148
ميسان 132، بابل 48، الديوانية 125، 
ذي ق�ار 199، األنب�ار 97، املثنى 78، 
نينوى 128، صالح الدين 47«.  ولفت 
البي�ان إىل أن »ح�االت الوف�اة بلغ�ت 
75 حال�ة، وكما ييل: بغ�داد الرصافة 
6، بغ�داد الك�رخ 5، مدين�ة الطب 6، 
الس�ليمانية 7، أربي�ل 10، كربالء 3، 
كركوك 7، دياىل 2، واس�ط 6، البرة 

8، ميس�ان 2، باب�ل 4، الديواني�ة 1، 
ذي قار 1، املثنى 1، نينوى 6«. وتابع 
البي�ان يف املوقف الوبائي اإلجمايل: أن 
»مجموع الش�فاء: 146409 )نسبة 
الشفاء 71.6 %( ومجموع اإلصابات: 
204341 ومجم�وع الراقدي�ن الكيل: 
51504 ومجموع الراقدين يف العناية 
الوفي�ات:  ومجم�وع   661 املرك�زة: 

.»6428

بغداد/ الزوراء:
كش�ف وزي�ر النق�ل، نارص حس�ن 
الش�بيل، ان ال�وزارة تعمل عىل تفعيل 
عقد مع رشكة بوينغ وقعته الحكومة 
أس�طول  تعزي�ز  به�دف  العراقي�ة 
الطائ�رات العراقية ضمن العقد املربم 
مع الرشك�ة املذك�ورة والتي وضعت 

ضمن الخطط الس�راتيجية للوزارة.
وق�ال الش�بيل، يف تري�ح صحفي: 
ان “العق�د يتضم�ن تجهي�ز الع�راق 
مح�ددة  ف�رات  خ�الل  بالطائ�رات 
وحسب الحاجة املستقبلية للخطوط 

الجوية العراقية”.
تفاصيل ص4   

تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
كدت وزارة املالية ، امس االحد ، مضيها 
بتطبي�ق االتمتة وتبس�يط االجراءات يف 
الكمارك كج�زء من برنامج الحكومة يف 
اصالح االقتصاد وتنويع اإليرادات .وذكر 
بيان لل�وزارة تلق�ت “الزوراء” نس�خة 
منه: ان “بعض وس�ائل االعالم ومواقع 
التواص�ل االجتماعي تناقل�ت معلومات 
مضلل�ة ح�ول )اتمت�ة الكم�ارك( بخرب 
غريب ينايف الحقائق ويتعمد االساءة اىل 
الوزارة وعملها ويهدف الخرب اىل تضليل 
العراق�ي وخل�ط االوراق  الع�ام  ال�راي 
ألهداف سياس�ية ولتس�قيط اعالمي”. 
تتعام�ل  ال�وزارة  ان”  البي�ان  وأض�اف 
القان�ون  باملهني�ة والش�فافية ووف�ق 
وتود اطالع الرأي العام بالحقائق وليس 
باطالق التهم جزافا بعيداً عن الواقع”. 

وأش�ار اىل ان” الحكوم�ة ووزارة املالية 
وتبس�يط  األتمت�ة  بتطبي�ق  ماضي�ة 
اإلجراءات يف ال�وزارة كجزء من برنامج 
الحكوم�ة يف اص�الح االقتص�اد وتنويع 
اإليرادات وم�ن ضمنها تطبي�ق االتمتة 
الكم�ارك”.  يف  االج�راءات  وتبس�يط 
ولف�ت البي�ان اىل ان” االج�راءات تأت�ي 
ضم�ن الورق�ة البيض�اء الت�ي اعدته�ا 
الحكوم�ة والت�ي تتضم�ن اإلصالح�ات 

االقتصادية واملالي�ة واإلدارية والخطط 
واإلسراتيجيات ملواجهة التحديات التي 
يواجهها البلد”. وأكدت الوزارة بحس�ب 
البي�ان ان” اج�راءات االتمت�ة واختيار 
ال�رشكات تتم بص�ورة ش�فافة ووفقا 
للقوان�ن والتعليم�ات وبالتنس�يق مع 
االمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء والوزارة 
ايضا يف حوار مس�تمر م�ع البنك الدويل 
ومع دول عربية ش�قيقة لالستفادة من 
تجربته�ا الناجحة يف اتمت�ة الكمارك”. 
وتاب�ع البيان ان” وزارة املالية لن تطرح 
اي مناقصة يف هذا املجال بدون شفافية 
كاملة وتحضري مناخ ومساحة منصفة 
للجميع، لذلك نطلب من مجلس القضاء 
األع�ىل العراق�ي الع�ادل ان يتخ�ذ كافة 
اإلجراءات القانوني�ة بحق كل من يقوم 
بتضلي�ل الوقائ�ع والق�اء الته�م بهتانا 
وزورا ويح�اول م�ن خالل ذلك تش�ويه 
س�معة كل م�ن يق�وم بعم�ل ش�فاف 
وواض�ح وبح�رص م�ن خ�الل موق�ع 
عمله”. وختم البي�ان: ان” الوزارة تعرب 
عن احرامها وتقديرها للسطة الرقابية 
لالعالم ولحرية التعبري والرأي ،وبالوقت 
عينه  تح�ذر كل من يتالع�ب بالحقائق 
وويضلل الرأي العام وتحتفظ بحقها يف 

مقاضاة كل من يزيف الحقيقة”.

موسكو/ متابعة الزوراء:
اعلن وزي�ر الصناعة والتج�ارة الرويس، 
ديني�س مانتوروف، أن روس�يا س�تعمل 
عىل إنتاج حوايل 2 مليون جرعة من لقاح 
كورون�ا ال�رويس ش�هريا بحل�ول نهاية 
العام.وقال يف تريح صحفي إن الحجم 
الش�هري النتاج جرعات اللقاح س�يزداد 
تدريجيا ليصل إىل 6 مالين جرعة.وأشار 

الوزي�ر إىل أن�ه “م�ع األخ�ذ يف االعتب�ار 
الطلبات، التي تلقين�اه، والنظر يف توريد 
اللقاح�ات إىل الرشكاء األجانب، فإنه من 
ال�روري أوال توف�ري الطل�ب املح�يل”.

وأعلن الرئيس الرويس، فالديمري بوتن، يف 
الحادي عرش من الشهر الجاري، تسجيل 
أول لق�اح رويس ضد ف�ريوس كورونا يف 

..”V-العالم، يحمل أسم “سبوتنيك

بغداد/ متابعة الزوراء: 
عاود ف�ريوس كورونا الرب بش�دة 
مودي�ا بحي�اة 808,982 ش�خصاً يف 
دول العالم، فيما تبل�غ حصيلة أعداد 
املصاب�ن املعل�ن عنه�ا اكث�ر من 23 
مليونا و400 الف إصابة مؤكدة، تعاىف 
منهم م�ا يزيد ع�ىل 15 مليونا و918 
ألف مريض.وتواص�ل جائحة كورونا 

تفشيها يف 213 دولة وإقليم ومنطقة 
حول العالم، حيث اكتش�ف حتى نحو 
262 أل�ف إصابة جدي�دة، اي ما يزيد 
عىل رب�ع مليون اصاب�ة جديدة خالل 
يوم واحد، وأوقعت خالل ال�24 ساعة 
األخ�رية لنف�س الي�وم 5,349 حال�ة 
ال�دول  ان  االحص�اءات  وفاة.وبين�ت 
الخم�س التي س�جلت اع�ىل حصيلة 

وفي�ات خ�الل ي�وم واح�د يف العالم، 
كان�ت ع�ىل الت�وايل كل م�ن، الواليات 
املتحدة االمريكية )974 وفاة(، والهند 
)918 وفاة(،  والربازي�ل )823 وفاة( 
واملكس�يك )504 وفيات(، وكولومبيا 
)400 وفاة(. فيم�ا بينت االحصاءات 
ان ال�دول الخم�س التي س�جلت اعىل 
حصيل�ة اصاب�ات جديدة خ�الل يوم 

واح�د يف العالم، كانت ع�ىل التوايل كل 
من، الهند )70,068 إصابة(، والربازيل 
والوالي�ات  اصاب�ات(،   46,210(
املتحدة االمريكي�ة )43,829 اصابة(، 
وكولومبيا )10,965 اصابة(، والبريو 
وفي�ات(. و208  إصاب�ة،   9,169(

ال�دول  ان  اإلحص�اءات  واوضح�ت 
الخم�س التي تعد حت�ى صباح امس 

األحد األكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا 
يف العال�م، وذل�ك من حي�ث الحصيلة 
اإلجمالي�ة الع�داد الوفي�ات الناتج�ة 
ع�ن اإلصابة بالف�ريوس، هي  كل من 
الواليات املتحدة االمريكية )180,174 
وف�اة(، والربازي�ل )114,277 وفاة(، 

واملكسيك )60,254 وفاة(.

الزوراء / يوسف سلمان
يستعد مجلس النواب الستئناف عقد 
جلس�اته بع�د توق�ف ق�ري ألكثر 
من ش�هرين بس�بب تف�ي جائحة 
كورونا، حيث اعلنت رئاس�ة مجلس 
الن�واب ان انط�الق أعم�ال الربمل�ان 
دس�توريا وقانونيا سيكون يف الثالث 
من أيلول املقبل، واالستعداد لترشيع 

القوانن املهمة للفرة املقبلة، ومنها 
اكم�ال قان�ون االنتخاب�ات وقانون 
املحكمة االتحادي�ة ومجلس اإلعمار 
العن�ف األرسي، فض�ال  ومناهض�ة 
ع�ن انتظار وص�ول قان�ون املوازنة 
الحكوم�ة  م�ن   2020 االتحادي�ة 
س�ائرون  تحال�ف  كتل�ة  .واك�دت 
النيابي�ة ان مجل�س الن�واب بص�دد 

استئناف عقد الجلسات يف الثالث من 
ايل�ول املقبل، وهو موع�د لم تحدده 
الرئاسة دون طلبات وتواقيع نيابية 
قدمه�ا ممثل�و كت�ل مختلفة.وقال 
النائ�ب ع�ن التحالف، ب�در الزيادي، 
ل�«ال�زوراء«: ان »العطلة الترشيعية 
ملجل�س الن�واب عىل وش�ك االنتهاء، 
عق�د  الن�واب  مجل�س  وس�يبارش 

جلس�اته يف الثال�ث من ايل�ول املقبل 
».واض�اف ان »الجلس�ات االعتيادية 
االوىل س�تخصص ملناقش�ة قوان�ن 
االتحادي�ة  واملحكم�ة  االنتخاب�ات 
واملوازنة العام�ة وقضية االعتداءات 
 .« العراقي�ة  االرايض  ع�ىل  الركي�ة 
مبين�ا ان »الكتل النيابية س�تناقش 
خ�الل الجلس�ة موع�د االنتخاب�ات 

الذي حدده رئي�س الوزراء وامكانية 
تقدي�م املوعد«.باملقاب�ل قدمت كتلة 
تحالف الفتح النيابية مقرحا جديدا 
الس�تئناف جلس�ات مجل�س النواب 
ملناقش�ة جائحة كورونا واالعتداءات 
الركي�ة، واكمال قان�ون االنتخابات 

وقانون املحكمة االتحادية .

إصابات كورونا يف العراق تتخطى عتبة الـ 204 آالف والشفاء يتجاوز 146 ألفا

ترقب نيابي الستئناف أعمال الربملان بإقرار التشريعات املهمة خالل الفصل التشريعي اجلديد

بعد تسجيل 3291 إصابة و75 حالة وفاة جديدة

نيوزيلندا/ متابعة الزوراء:
تب�دأ، اليوم االثنن، يف نيوزيلندا جلس�ة 
محاكم�ة األس�رايل، برينت�ون تارانت، 
منفذ االعتداء اإلرهابي عىل املس�جدين 
الع�ام املايض، وس�ط ارتي�اح بن أهايل 
الضحايا، حيث ستأخذ العدالة مجراها.
وتس�تغرق املحاكم�ة أربعة أي�ام، ومن 
املرجح أن تنتهي بصدور حكم بالسجن 
املؤب�د م�ن دون عف�و م�رشوط، ع�ىل 
تاران�ت، ال�ذي س�يصبح أول مجرم يف 
تاري�خ نيوزيلن�دا يحص�ل ع�ىل أقىص 
عقوبة.من جهة أخرى، يش�عر الخرباء 
القانوني�ون بالقلق من أن تارانت، الذي 
أق�ال فري�ق دفاع�ه القانون�ي الش�هر 

امل�ايض، وس�يمثل نفس�ه يف املحاكمة، 
سيستخدم املنصة التي يوفرها له نظام 
النيوزيلن�دي بطريقة س�يئة،  العدال�ة 
أي أن�ه ق�د ي�روج ألف�كاره العنرية 
املتطرفة.وق�ال أندرو جيديس، أس�تاذ 
القانون ب جامع�ة أوتاجو، إن هذا األمر 
يع�د أكرب مخاوف الجميع، حيث يخىش 
م�ن أن مطل�ق الن�ار ع�ىل املس�جدين 
قد يك�ون حاف�ز ألفع�ال مماثلة حول 
العال�م. وأضاف: “أن هناك مخاوف من 
أن يمنح�ه ذل�ك منصة لن�رش وجهات 
نظره بش�كل أكرب والتس�بب يف حوادث 
مماثلة”.بدورها، تبنت وس�ائل اإلعالم 
النيوزيلندية قواعد صارمة حول األخبار 

املتداولة بش�أن القضي�ة، واختارت أن 
تق�ف إىل جانب الضحاي�ا وأرسهم، وأن 
العنرية.لكن هذه  التقاري�ر  تتجن�ب 
القواعد ال تنطبق عىل مجموعة واسعة 
من وس�ائل اإلعالم العاملية التي تغطي 
جلس�ات املحاكمة هذا األس�بوع، لذلك 
ق�رر الق�ايض كام�ريون مان�در، الذي 
س�يدير الجلس�ة، حظر الب�ث املبارش، 
وحظر التغطية حتى نهاية كل جلس�ة، 
حت�ى يتمك�ن م�ن تحدي�د م�ا يمك�ن 
نرشه من قب�ل الصحفين.وقالت كاثي 
س�رونغ، وه�ي مح�ارضة يف جامع�ة 
مايس: إنها “رقاب�ة عىل اإلعالم.. لكنها 

رقابة رضورية”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أش�ار نائب أمري الكويت وويل العهد الش�يخ، نواف األحمد الجابر الصباح، امس األحد، 
يف كلم�ة وجهها إىل الكويتين، إىل تريبات من “جهات أمنية”  تهدف إىل “ش�ق الصف 
الوطني”، مشدداً عىل رضورة التوقف عن تداول مثل هذه “املواد الضارة بالوطن”.وأعرب 
الش�يخ ن�واف األحمد عن ثقته بأن “ش�عب الكويت لن تنطيل عليه مث�ل هذه األمور”، 
مذّكراً بأن أمري البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح حذر مراراً من انحراف بعض 
وس�ائل التواصل االجتماعي.وأضاف أن البعض يحاول “زرع االنقسام والفوىض باسم 
الحري�ة”، معترباً أنه يتوجب عىل الس�لطتن الترشيعية والتنفيذي�ة التحرك “لتصحيح 
املس�ار”.ورأى نائب أمري الكويت أن الكويتين يحتاجون “للعمل بروح الفريق ملواجهة 
عدة ملفات وتحديات”، مضيفاً: “املواطنون يتطلعون إىل إنجاز ملموس”.وش�دد قائالً: 
“سنواجه الفساد وخطره املدمر بكل حزم.. الجميع مسؤول وال يوجد أي شخص فوق 
القان�ون”، مضيفاً “أن أبناء األرسة الحاكمة س�يري عليهم حك�م القانون”.كما عّد 

نائب أمري الكويت أنه “ليس مقبوال تصوير الكويت عىل أنها بؤرة للفساد”.

جلنة نيابية لـ             : وزارة الرتبية رفضت مجيع املقرتحات بشأن السادس اإلعدادي ووعدت مبساعدة الطلبة
يف ظل تزايد أعداد اإلصابات.. خماوف من تفشي كورونا أثناء تأدية االمتحانات الوزارية

الزوراء/ حسن فالح:
كش�فت لجنة الربي�ة النيابي�ة عن رفض 
وزارة الربي�ة جمي�ع املقرح�ات النيابي�ة 
املقدمة بشأن امتحانات السادس االعدادي، 
وفيما اشارت اىل ان الوزارة وعدت بمساعدة 
الطلب�ة واالخذ بنظر االعتب�ار ظروف العام 
الدرايس الحايل، ناشد عدد من طلبة السادس 
االع�دادي وزارة الربي�ة بتخيريه�م ما بن 
اعتماد املع�دل الراكمي وتأدية االمتحانات 
خش�ية من تفي ف�ريوس كورون�ا يف ظل 

االعداد املتزايدة يف االونة االخرية.
وقال رئيس لجن�ة الربية النيابي�ة، النائب 
قيص الي�ارسي، يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان 
لجن�ة الربي�ة النيابية متواصل�ة مع وزارة 
الربي�ة بش�أن امتحان�ات الع�ام ال�درايس 
الح�ايل لجميع املراح�ل. مبين�ا: انها قدمت 
مجموعة مقرح�ات بخصوص املراحل غري 
املنتهية، وكذلك الثالث املتوس�ط والسادس 
االبتدائ�ي، وجميعها اخذ به�ا، وتم تنفيذها 
االع�دادي. الس�ادس  مرحل�ة  باس�تثناء 
ال�وزارة رفض�ت املقرح�ات  ان  واض�اف: 
بش�أن مرحلة الس�ادس االعدادي، وارصت 
عىل اج�راء االمتحان�ات يف موعده�ا املقرر 
باالول م�ن ايلول املقبل، لعدة اس�باب منها 
لكونه�ا مرحل�ة مفصلي�ة ومهم�ة ونهاية 
مرحل�ة دراس�ية، وكذل�ك ال يمك�ن اعتماد 
املعدل الراكمي لكونه يحتاج اىل 3 معدالت، 
يف حن املع�دالت املوجودة ه�ي اثنان، وهذا 
ما يتعارض مع النظام.واشار اىل: ان لجنته 
ابلغت الوزارة بأن العام الدرايس الحايل كان 

غري طبيعي وليس اعتياديا بس�بب الظروف 
الت�ي م�رت يف الب�الد ابت�داًء بالتظاه�رات 
واالحداث االمنية، ووصوال اىل تفي فريوس 
كورون�ا، فضال عن الوض�ع النفيس للطالب 
غري املس�تقر لعدم مراجعته للدروس واملواد 
بش�كل افض�ل، ّم�ا يعرق�ل اداءه االمتحان 
بالش�كل الذي يرغب به.واوضح: ان الوزارة 
وعدتن�ا بمس�اعدة الطلبة م�ن خالل توفري 
االج�واء املالئم�ة إلداء االمتحان�ات، حي�ث 
س�تجرى يف الجامعات بع�د مفاتحة وزارة 

التعلي�م العايل بتخصيص قاعات بمس�احة 
ال تق�ل عن 35 م�را مربعا، ع�ىل ان ال يقل 
عدد الطلبة يف القاعة الواحدة عن 10 او 12 
طالبا، فضال عن اتخ�اذ االجراءات الوقائية 
والفح�ص،  والتعقي�م  كالتعف�ري  الكافي�ة 
وغ�ري ذلك.وتاب�ع: ان وزي�ر الربي�ة اكد ان 
االسئلة ستكون من ضمن املناهج الدراسية 
صعوب�ة،  أي�ة  فيه�ا  وليس�ت  وواضح�ة، 
باالضاف�ة اىل ان�ه وج�ه بمس�اعدة الطلبة، 
آخ�ذا بنظ�ر االعتب�ار وضع الع�ام الدرايس 

الحايل.ولف�ت اىل: ان االقضي�ة التي ال توجد 
فيها جامع�ات قريبة س�تكون االمتحانات 
فيه�ا ام�ا يف امل�دارس او س�تخصص له�ا 
قاع�ات تابع�ة ل�وزارة الربي�ة.اىل ذلك، دعا 
الطال�ب )م. ح( وزارة الربية اىل االخذ بنظر 
االعتب�ار العام ال�درايس الحايل وما ش�هدته 
الب�الد من ازمات وتظاه�رات وازمة كورونا 
م�ن خ�الل تخيريه�م ب�ن اداء االمتحان او 
اعتم�اد النظ�ام الراكمي.وق�ال يف حديث�ه 
ل�”ال�زوراء”: ان ال�دوام يف الع�ام ال�درايس 

الحايل كان غري منتظم بسبب ظروف البالد، 
م�ا أبعده�م عن مراجع�ة ودراس�ة املناهج 
بش�كل جيد، خصوص�ا ان مناه�ج مرحلة 
الس�ادس االعدادي صعبة ج�دا، وتحتاج اىل 
الرشح املفصل والركيز والدراسة الجيدة، إال 
ان ذلك لم يحصل بس�بب عدم وجود دوام يف 
املدارس.واض�اف: ان اغلب الطلبة لم يكملوا 
دراس�ة جميع املواد الدراسية والقوا صعوبة 
يف فه�م املناه�ج االخ�رى، وه�ذا ما يش�كل 
عائق�ا ام�ام ادائه�م االمتحان، ال س�يما ان 
االمتحان لم يبق له سوى اقل من اسبوع.من 
جهته، شددت الطالبة )س. م( عىل رضورة 
االخذ بمناش�دات الطلبة املطالب�ن بالعبور 
لهذه الس�نة بس�بب وض�ع الع�ام الدرايس 
االس�تثنائي.وقالت يف حديثه�ا ل�”الزوراء”: 
ان جميع طلبة الس�ادس االع�دادي اجمعوا 
ع�ىل رضورة عدم اجراء االمتحانات يف العام 
ال�درايس الحايل خ�الل التظاه�رات الطالبية 
الحاش�دة الت�ي خرج�ت يف بغ�داد وعدد من 
املحافظات، وطالبوا كذلك الوزارة بتخيريهم 
تأدي�ة  او  الراكم�ي  املع�دل  اعتم�اد  ام�ا 
االمتحان�ات، وه�ذا م�ا ج�رى يف اغلب دول 
املنطقة والجوار كذلك.واشارت اىل: ان بعض 
الطلبة سيعزفون عن اجراء االمتحانات هذا 
العام بس�بب عدم اكمالهم دراس�ة املناهج، 
وكذلك بس�بب االع�داد املتزاي�دة لالصابات 
بفريوس كورون�ا، مما يجعل هناك خطورة 
حتمي�ة بتفي الفريوس بن الطلبة، وحتى 
االس�اتذة، وهذا يعد خسارة للطلبة لكونهم 

يضحون بسنة دراسية كاملة.

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:
أعلن مرف الرافدين، امس االحد، عن استمراره يف 
توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لشهر 
املكتب  اإللكروني.وقال  الدفع  أدوات  طريق  عن  اب 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  للمرف  اإلعالمي 
وزارات  بعض  موظفي  رواتب  توزيع  “تم  إنه  منه: 
ومؤسسات الدولة من الذين تم توطن رواتبهم لدى 
املاسر  االلكرونية  البطاقة  حاميل  ومن  املرف 
الرواتب يكون عىل  أن “رصف  البيان  كارد”.وأضاف 
التمويل  وصول  بعد  محددة  ومواعيد  سياقات  وفق 

وتعزيز الرصيد املايل لكل دائرة اىل املرف”.

الرافدين: مستمرون بصرف 
رواتب املوظفني لشهر آب

املالية: ماضون بتطبيق األمتتة 
وتبسيط اإلجراءات يف الكمارك

النقل توجه خبفض أسعار تذاكر 
اخلطوط اجلوية العراقية

روسيا: سنعمل على إنتاج حنو مليوني 
جرعة من لقاح كورونا شهريا 

اليوم.. حماكمة منفذ جرمية املسجدين يف نيوزيلندا نائب أمري الكويت: تسريبات من جهات 
أمنية تهدف لشق الصف الوطين

صحفي أملاني مشهور يقر خبطأ مقالة هاجم فيها رئيس دولة بسبب الذهب

االخريةيف تطور جديد .. “إجناز طيب” يغين مرضى السكري عن حقن األنسولني

ص 8

 

التحالف الدولي: دورنا يف العراق 
حالياً تقديم املعلومات االستشارية

بعد تسليمه معسكر التاجي للقوات العراقية

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قي�ادة العمليات املش�ركة، امس 
االح�د  تس�لم املوق�ع رقم 8 يف معس�كر 
التاجي من ق�وات التحالف ال�دويل، فيما 
اك�دت ق�وات التحالف ال�دويل ضد تنظيم 
»داع�ش«، أن دوره�ا حالي�ا يف الع�راق 
االستش�ارية. وق�ال  املعلوم�ات  تقدي�م 
املتحدث باس�م العمليات املشركة، اللواء 
تحس�ن الخفاج�ي، يف تريح صحفي: 
ان ق�وات التحال�ف الدويل س�لمت، امس 
االح�د، املوق�ع رقم 8 يف معس�كر التاجي 
للق�وات العراقية«.واوضح الخفاجي أن« 
املوق�ع كان يس�تخدم لتدري�ب وتجهي�ز 
وتأهيل الك�وادر العراقية من قبل القوات 

واالمريكي�ة«،  والنيوزلندي�ة  االس�رالية 
اىل  مبين�ا أن« املوق�ع س�وف يخص�ص 
الق�وات االمني�ة العراقية الس�تخدامه«.

واض�اف أن�ه« بع�د اكتمال مهم�ة قوات 
التحال�ف ال�دويل تم تس�ليم املوقع رقم 8 
اىل الق�وات العراقية بحضور ممثل رئيس 
الوزراء، الذي ب�دورة قام بتوقيع محر 
االس�تالم والتس�ليم«.وبخصوص تسليم 
بقي�ة املواقع، ب�ن الخفاج�ي: أن هنالك 
جانبه�ا،  لتس�ليمها.من  زمني�ا  ج�دوال 
اعلنت ق�وات التحالف ال�دويل ضد تنظيم 
»داعش«، أن دورها حاليا يف العراق تقديم 

املعلومات االستشارية.

كورونا يواصل تفشيه يف 213 دولة مصيبا أكثر من 23 مليون إنسان 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات التابعة لوزارة الداخلية إلقاء القبض عىل »أخطر« عصابتن 
املستمرة  املتابعة  »من خالل  إنه   : بيان  يف  الوكالة  بغداد.وقالت  يف  املخدرات  لتجارة 
لقواطع املسؤولية وتسخري املصادر، ألقت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية 
استخبارات بغداد يف وزارة الداخلية القبض عىل أخطر عصابتن لتجارة املخدرات يف 
»تم  أنه  بغداد«.وأوضحت  العاصمة  جنوب  يف  متهمن،   )7( عددهم  والبالغ  بغداد، 
القبض عليهم بالجرم املشهود وبحوزتهم كميات من املواد املخدرة والحبوب ومواد 
مختلفة تستخدم للتعاطي وأسلحة نارية خفيفة ودراجة نارية نوع تك تك تستخدم 
لتوزيع املواد املخدرة، ومن خالل التحقيقات األولية معهم اعرفوا، وتم تدوين أقوالهم 

وتسليمهم مع املضبوطات اىل الجهات املختصة بموجب وصل تسلم اصويل«.

القبض على أخطر عصابتني لتجارة 
املخدرات يف بغداد

متظاهرو عقود الكهرباء يقطعون سريع حممد القاسم احتجاجا على عدم صرف رواتبهم 
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سياسة

بعد تسجيل 3291 إصابة و75 حالة وفاة جديدة

بعد تسليمه معسكر التاجي للقوات العراقية

إصابات كورونا يف العراق تتخطى عتبة الـ 204 آالف والشفاء يتجاوز 146 ألفا

التحالف الدولي: دورنا يف العراق حاليا تقديم 
املعلومات االستشارية

األنواء اجلوية: اخنفاض بدرجات احلرارة
وال معلومات حول تساقط األمطار

ترقب نيابي الستئناف أعمال الربملان بإقرار التشريعات 
املهمة خالل الفصل التشريعي اجلديد

كورونا يواصل تفشيه يف 213 دولة مصيبا أكثر من 23 مليون إنسان 

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  أعلنت 
األحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
جديدة  إصابة   3291 تسجيل  اكدت 
3016 حالة  وفاة وشفاء  و75 حالة 
يف عموم العراق، حددت دائرتا صحة 
الجغرايف  التوزيع  والكرخ  الرصافة 

لالصابات حسب املناطق. 
“الزوراء”  تلقت  للوزارة  بيان  وذكر 
نسخة منه: أنه “تم فحص )19679( 
نموذجا يف جميع املختربات املختصة 
يكون  وبذلك  امس؛  ليوم  العراق  يف 
املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع 
العراق  يف  املرض  تسجيل  بداية  منذ 

 .”)1433626(
وأضاف: أن “الوزارة سجلت )3016( 
حالة شفاء يف العراق موزعة كالتايل: 
الكرخ  بغداد   ،310 الرصافة  بغداد 
النجف   ،80 الطب  مدينة   ،326
أربيل   ،94 السليمانية   ،157 األرشف 
215، دهوك 81، كربالء 280، كركوك 
156، البرصة  135، واسط  91، دياىل 
339، ميسان 84، بابل 45، الديوانية 
107، ذي قار 220، األنبار 64، املثنى 
92، نينوى 90، صالح الدين 50”.              
“اإلصابات  أن  إىل  البيان  وأشار 
الجديدة بلغت 3291 حالة، وكما ييل: 
الكرخ  بغداد   ،527 الرصافة  بغداد 

 ،207 54، النجف  185، مدينة الطب 
دهوك   ،194 أربيل   ،140 السليمانية 
96، دياىل  221، كركوك  189، كربالء 
 ،330 البرصة   ،146 واسط   ،148
الديوانية   ،48 بابل   ،132 ميسان 
125، ذي قار 199، األنبار 97، املثنى 

78، نينوى 128، صالح الدين 47”. 
الوفاة  “حاالت  أن  إىل  البيان  ولفت   
بغداد  ييل:  وكما  حالة،   75 بلغت 
مدينة   ،5 الكرخ  بغداد   ،6 الرصافة 
 ،10 أربيل   ،7 السليمانية   ،6 الطب 
2، واسط  دياىل   ،7 3، كركوك  كربالء 
 ،4 بابل   ،2 ميسان   ،8 البرصة   ،6
 ،1 املثنى   ،1 قار  ذي   ،1 الديوانية 

نينوى 6”.
الوبائي  املوقف  يف  البيان  وتابع 
الشفاء:  “مجموع  أن  اإلجمايل: 
 71.6 الشفاء  )نسبة   146409
 204341 اإلصابات:  ومجموع   )%
 51504 الكيل:  الراقدين  ومجموع 
ومجموع الراقدين يف العناية املركزة: 

661 ومجموع الوفيات: 6428”.
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، 
527 اصابة جديدة بفريوس  تسجيل 
شخصت  اصابة   458 بينها  كورونا 
للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 

الصحية.
تلقت  بيان  يف  الساعدي،  وقال 

“الزوراء” نسخة منه: ان “املؤسسات 
سجلت  الرصافة  جانب  يف  الصحية 
جديدة  اصابة   527 )امس(  اليوم 
بفريوس كورونا موزعة كالتايل: 458 
حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات 
  / حالة   59 الصدر  قطاع   : الصحية 
قطاع    / حالة   82 النهروان  قطاع 
قطاع    / حالة   115 الجديدة  بغداد 

الرصافة 83 حالة /  قطاع االعظمية 
الثاني  البلديات  قطاع    / حالة   18
37 حالة /  قطاع للبلديات االول 38 

حالة / قطاع املدائن 26 حالة .
خالل  حالة   69 ان  اىل:  واشار 
   : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
 ,526 محلة  حالة   17 الصدر  مدينة 
 ,532  ,536  ,545  ,540  ,548  ,565

 ,550  ,518  ,517  ,578  ,571  ,555
ضمن  حاالت   9 الكرخ    /569  ,521
حالة  الطوبجي  التالية,  املناطق 
املنصور  حالتني,  االسكان  واحدة, 
واحدة,  حالة  العامرية  واحدة,  حالة 
الحرية حالة واحدة, املحمودية حالة 
الدسيم  حالتني/  الكاظمية  واحدة, 
حاالت   3 العبيدي    / واحدة  حالة 

النفطي  املجمع    /762  ,768 محلة 
 4 فلسطني  شارع    / واحدة  حالة 
حي    /  ,503  ,505 محلة  حاالت 
758/  بغداد  اكد حالة واحدة محلة 
  /703  ,706 محلة  حالتني  الجديدة 
  /726 محلة  واحدة  حالة  املشتل 
 ,314 محلة  حاالت   6 االعظمية 
زيونة    /310  ,312  ,313  ,317
الشعب    /706 محلة  واحدة  حالة 
 ,329  ,345  ,331 محلة  حاالت   7
محلة  واحدة  حالة  املعامل    /337
778/  البلديات 3 حاالت محلة 708, 
الخالصة,  حاالت    4 املدائن    /720
الوردية /  حي النرص حالتني محلة 
  / واحدة  حالة  الرسيدات    /  ,732
  /210 محلة  واحدة  حالة  الحسينية 
النهروان حالة واحدة /  جرس دياىل 
حالة  االستكشافات    / واحدة  حالة 
واحدة  حالة  الزعفرانية    / واحدة 

قرب املعهد .
نقل  “تم  انه  الساعدي  واضاف 
الصحي  الحجر  اىل  الحاالت  جميع 
الربوتوكوالت  العالج عىل وفق  لتلقي 
“العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة”، 
الرتاكمي لإلصابات  ارتفع اىل 26623 
فيما  لالسف،   1094 منهم  تويف 
اكتسب الشفاء 21119 حالة شفاء، 

واملتبقي قيد العالج 4410”.
تبذل  التي  “الجهود  الساعدي  وثمن 

الرصافة  صحة  مالكات  قبل  من 
كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة 
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني”.

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

امس االحد.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت “الزوراء” 
نسخة منه: ان االصابات توزعت كما 
ييل: أبو غريب 8، اإلسكان 1، االعالم 
 ،3 الحارثية   ،7 التاجي   ،4 البياع   ،5
 ،2 الدولعي   ،7 الدورة   ،11 الحرية  
الرشطة   ،8 الشالجية   ،2 السيدية 
الخامسة 1، الشعلة  22، الطوبجي  3، 
العطيفية 3، الغزالية 1، القادسية 6، 
الكاظمية 13، املحمودية 2، املنصور 
 ،1 الوشاش   ،2 والسالم  النرص   ،11
الريموك 17، اليوسفية  2، جكوك 1، 
حي الجامعة  3، حي الجهاد 11، حي 
العامل 10، حي العدل 3، سبع البور 
 ،1 حيفا  شارع   ،1 العدالة  سجن   ،4
كرادة مريم 1، سكنة جانب الرصافة  
محافظة   ،1 الديوانية   محافظة   ،5

بابل  1، محافظة كربالء  1.
واضافت: ان عدد الشفاء: 326 حالة، 

بينما الوفيات: 5 حاالت.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت قيادة العمليات املشرتكة، امس 

االحد  تسلم املوقع رقم 8 يف معسكر 

الدويل،  التحالف  قوات  من  التاجي 

فيما اكدت قوات التحالف الدويل ضد 

يف  حاليا  دورها  أن  “داعش”،  تنظيم 

العراق تقديم املعلومات االستشارية. 

العمليات  باسم  املتحدث  وقال 

الخفاجي،  تحسني  اللواء  املشرتكة، 

يف ترصيح صحفي: ان قوات التحالف 

املوقع  االحد،  امس  سلمت،  الدويل 

للقوات  التاجي  معسكر  يف   8 رقم 

العراقية”.

املوقع  أن”  الخفاجي  واوضح 

وتجهيز  لتدريب  يستخدم  كان 

قبل  من  العراقية  الكوادر  وتأهيل 

والنيوزلندية  االسرتالية  القوات 

واالمريكية”، مبينا أن” املوقع سوف 

العراقية  االمنية  القوات  اىل  يخصص 

الستخدامه”.

واضاف أنه” بعد اكتمال مهمة قوات 

املوقع  تسليم  تم  الدويل  التحالف 

بحضور  العراقية  القوات  اىل   8 رقم 

ممثل رئيس الوزراء، الذي بدورة قام 

بتوقيع محرض االستالم والتسليم”.

وبخصوص تسليم بقية املواقع، بني 

زمنيا  جدوال  هنالك  أن  الخفاجي: 

لتسليمها.

التحالف  قوات  اعلنت  جانبها،  من 

الدويل ضد تنظيم “داعش”، أن دورها 

املعلومات  تقديم  العراق  يف  حاليا 

سلمت  انها  مؤكدة  االستشارية، 

التاجي  معسكر  يف   8 رقم  املوقع 

للقوات العراقية.

التحالف  قوات  باسم  املتحدث  وأكد 

الدويل، مايليز كاغينز: ان “القوات ىف 

قاعدة التاجي عادت إىل ديارها، ويتم 

اآلن العمل ىف مواقع أقل ب العراق”.

الدويل  “التحالف  أن  املتحدث  وتابع   

ال  دوري،  بشكل  حاليا  الوضع  يقيم 

سيما بعد أن أصبحت القوات العراقية 

أكثر تأهيالً”.

القوة  قائد  أكد  ذلك،  غضون  يف 

العمليات  القائد  ونائب  االسرتالية 

للتدريب، الجنرال جانسن، ان القوات 

العراقية قادرة عىل العمل بمفردها.

وأضاف جانسن، يف ترصيح صحفي 

األمن  “قوات  أن  “الزوراء”:  تابعته 

العمل  عىل  قادرة  أصبحت  العراقية 

يف امليدان والتدريب”، مبينا ان “اليوم 

التاجي  معسكر  تسليم  تم  )امس( 

بالكامل إىل القوات العراقية”.

العمل  يف  الرشف  لنا  “كان  وأضاف 

العراقية”،  األمن  القوات  مع  جنبا 

تعد  لم  العراقية  “القوات  ان  مبينا 

بحاجة إىل قوات التحالف يف امليدان”.

صنف  آمرية  آمر  أفاد  جانبه،  من 

عبد  عيل  العميد  الخاصة،  القوات 

الواحد، لوكالة األنباء العراقية )واع(، 

تعّد  التاجي  “قاعدة  ان  االحد:  امس 

التي  العسكرية  القواعد  أهم  من 

يشغلها الجيش العراقي، ويوجد فيها 

العديد من الوحدات”.

بغداد/ الزوراء:

أوضحت الهيأة العامة لألنواء الجوية 

الزلزايل، امس األحد، حقيقة  والرصد 

تساقط األمطار يف البالد خالل األيام 

املقبلة.

وقال مدير إعالم األنواء الجوية، عامر 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  الجابري، 

“الهيأة ال تمتلك حتى اآلن أي تقارير 

خالل  األمطار  تساقط  إىل  تشري 

“التقارير  أن  مبينا  املقبلة”،  األيام 

انخفاض  هي  الهيأة  تمتلكها  التي 

بدرجات الحرارة بعد ارتفاعها خالل 

األيام الثالث املاضية”.

املايض  الجمعة  “يوم  أن  وأضاف 

47 درجة  وصلت درجات الحرارة إىل 

مئوية بسبب تأثري املناطق الوسطى 

“اليوم  أن  موضحا  والجنوبية”، 

الحرارة  درجات  ستعاود  االثنني 

معدالتها الطبيعية”.

انخفاضا  تشهد  “البالد  أن  وتابع 

سجلت  حيث  الحرارة،  بدرجات 

درجة   43 امس  بغداد  العاصمة 

درجة   45 البرصة  ومحافظة  مئوية 

ال  “الهيأة  أن  إىل  مشريا  مئوية”، 

وجود  إىل  تشري  تقارير  أي  تمتلك 

األيام  خالل  الحرارة  بدرجات  ارتفاع 

املقبلة أو تساقط لألمطار”.

الزوراء / يوسف سلمان
بعد  جلساته  عقد  الستئناف  النواب  مجلس  يستعد 
توقف قرسي ألكثر من شهرين بسبب تفيش جائحة 
كورونا، حيث اعلنت رئاسة مجلس النواب ان انطالق 
الثالث  يف  سيكون  وقانونيا  دستوريا  الربملان  أعمال 
من أيلول املقبل، واالستعداد لترشيع القوانني املهمة 
للفرتة املقبلة، ومنها اكمال قانون االنتخابات وقانون 
املحكمة االتحادية ومجلس اإلعمار ومناهضة العنف 
املوازنة  قانون  وصول  انتظار  عن  فضال  األرسي، 

االتحادية 2020 من الحكومة .
مجلس  ان  النيابية  سائرون  تحالف  كتلة  واكدت 
الثالث من  يف  الجلسات  استئناف عقد  بصدد  النواب 
دون  الرئاسة  تحدده  لم  موعد  وهو  املقبل،  ايلول 

طلبات وتواقيع نيابية قدمها ممثلو كتل مختلفة.
وقال النائب عن التحالف، بدر الزيادي، لـ”الزوراء”: 
وشك  عىل  النواب  ملجلس  الترشيعية  “العطلة  ان 
يف  جلساته  عقد  النواب  مجلس  وسيبارش  االنتهاء، 

الثالث من ايلول املقبل “.
ستخصص  االوىل  االعتيادية  “الجلسات  ان  واضاف 
االتحادية  واملحكمة  االنتخابات  قوانني  ملناقشة 
عىل  الرتكية  االعتداءات  وقضية  العامة  واملوازنة 
االرايض العراقية “. مبينا ان “الكتل النيابية ستناقش 
رئيس  حدده  الذي  االنتخابات  موعد  الجلسة  خالل 

الوزراء وامكانية تقديم املوعد”.
مقرتحا  النيابية  الفتح  تحالف  كتلة  قدمت  باملقابل 
ملناقشة  النواب  مجلس  جلسات  الستئناف  جديدا 
قانون  واكمال  الرتكية،  واالعتداءات  كورونا  جائحة 

االنتخابات وقانون املحكمة االتحادية .
مؤخرا:  لـ”الزوراء”،  البلداوي  محمد  النائب  وقال 
بشكل  استئناف جلساته  يرتقب  النواب  ان “مجلس 
مستمر، يف ظل وجود جملة قضايا مهمة تحتاج اىل 
املناقشة منها جائحة كورونا واالعتداءات الرتكية عىل 
األرايض العراقية والتظاهرات الشعبية يف املحافظات، 
فضال عن اقرار الترشيعات املهمة، منها ملحق توزيع 
وقانون  االنتخابات  قانون  إلكمال  املتعددة  الدوائر 

املحكمة االتحادية وقانون التقاعد املوحد”.
ان “الربملان أصبح بعيدا عن األجواء بسبب  واضاف 

انعقاد  “رضورة  مؤكدا  جلساته”.  انعقاد  عدم 
أن  بأس  وال  الصحي،  للجانب  مراعاة  الجلسات 
يحرض نصف 329 نائبا أو ما يزيد عن ذلك الستئناف 
األوىل  الجلسة  اعمال  “جدول  ان  مبينا  الجلسات”. 

للفصل الترشيعي الجديد لم يحدد حتى اآلن”.
واوضح ان “الجلسات األوىل للفصل الترشيعي الجديد 
ستخصص لتمرير قانون املحكمة االتحادية ومحلق 
االنتخابات  قانون  إلكمال  املتعددة  الدوائر  توزيع 
الجديد”. عادا ان “حسم املحلق االنتخابي سيتم عرب 

التوافق بني الكتل السياسية “.

بغداد/ متابعة الزوراء: 

عاود فريوس كورونا الرضب بشدة 

يف  شخصاً   808,982 بحياة  موديا 

دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد 

 23 من  اكثر  عنها  املعلن  املصابني 

مؤكدة،  إصابة  الف  و400  مليونا 

مليونا   15 يزيد عىل  ما  تعاىف منهم 

و918 ألف مريض.

تفشيها  كورونا  جائحة  وتواصل 

213 دولة وإقليم ومنطقة حول  يف 

نحو  حتى  اكتشف  حيث  العالم، 

262 ألف إصابة جديدة، اي ما يزيد 

عىل ربع مليون اصابة جديدة خالل 

الـ24  خالل  وأوقعت  واحد،  يوم 

 5,349 اليوم  لنفس  األخرية  ساعة 

حالة وفاة.

وبينت االحصاءات ان الدول الخمس 

وفيات  حصيلة  اعىل  سجلت  التي 

كانت  العالم،  يف  واحد  يوم  خالل 

عىل التوايل كل من، الواليات املتحدة 

والهند  وفاة(،   974( االمريكية 

)918 وفاة(،  والربازيل )823 وفاة( 

واملكسيك )504 وفيات(، وكولومبيا 

)400 وفاة(.

الدول  ان  االحصاءات  بينت  فيما   

حصيلة  اعىل  سجلت  التي  الخمس 

يف  واحد  يوم  خالل  جديدة  اصابات 

من،  كل  التوايل  عىل  كانت  العالم، 

والربازيل  إصابة(،   70,068( الهند 

والواليات  اصابات(،   46,210(

 43,829( االمريكية  املتحدة 

 10,965( وكولومبيا  اصابة(، 

إصابة،   9,169( والبريو  اصابة(، 

و208 وفيات(.

الدول  ان  اإلحصاءات  واوضحت 

الخمس التي تعد حتى صباح امس 

الجائحة  جراء  تأثرا  األكثر  األحد 

حيث  من  وذلك  العالم،  يف  حاليا 

الوفيات  العداد  اإلجمالية  الحصيلة 

الناتجة عن اإلصابة بالفريوس، هي  

االمريكية  املتحدة  الواليات  من  كل 

والربازيل  وفاة(،   180,174(

واملكسيك  وفاة(،   114,277(

 56,875( والهند  وفاة(،   60,254(

وفاة(، وبريطانيا )41,423 وفاة(.

اإلصابات  إجمايل عدد  وعربيا وصل 

و176  مليون  إىل  كورونا  بفريوس 

ألًفا و642 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 

21 ألًفا و649 حالة.

ولم تسجل أي من عمان والسودان 

حاالت  القمر  وجزر  وجيبوتي 

مؤكدة.

وفاة   41 تسجيل  املغرب  وأعلن 

كورونا،  بفريوس  إصابة  و1565 

لريتفع بذلك العدد إىل 50 ألفا و812، 

بينها 858 وفاة، وقد تعاىف منها 35 

ألفا و40 حالة.

ويف السودان، رصدت وزارة الصحة 

بالفريوس،  إصابة  و59  وفيات   3

إىل  اإلصابات  إجمايل  يرفع  ما  وهو 

12 ألفا و682، بينها 815 وفاة، وقد 

تعاىف 6 آالف و492 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة التونسية 

يف بيان 131 إصابة بكورونا.

محصلة  أن  الوزارة  وأوضحت 

بينها   ،2738 إىل  ارتفعت  اإلصابات 

68 وفاة، و1434 حالة تعاف.

والسكان  الصحة  وزارة  وأعلنت 

جديدة  إصابة   89 تسجيل  مرص  يف 

بفريوس كورونا و12 وفاة، وذلك يف 

تراجع إىل ما دون 100 إصابة للمرة 

أبريل/نيسان، وبذلك   10 األوىل منذ 

يف  لإلصابات  اإلجمايل  العدد  يرتفع 

من  حالة،  و237  ألفا   97 إىل  البالد 

تم  حالة  و118  ألفا   65 ضمنهم 

شفاؤها، و5243 وفاة.

الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك،  اىل 

17 حالة شفاء  تسجيل  املوريتانية 

و9 إصابات جديدة بفريوس كورونا 

إجمايل  بذلك  لريتفع  املستجد، 

 6894 اإلصابات املؤكدة يف البالد إىل 

شفاء  حاالت   6203 منها  حالة، 

و158 وفاة.

موطن  تعد  التي  للصني  وبالنسبة 

اللجنة  قالت  األول،  الفريوس 

إنها  الصني  يف  للصحة  الوطنية 

جديدة  إصابة  حالة   12 سجلت 

الرئييس،  الرب  يف  كورونا  بفريوس 

اليوم  يف  إصابة   22 من  انخفاضا 

اإلصابات  كل  أن  مؤكدة  السابق، 

وأنه  الخارج،  من  وافدة  الجديدة 

يتم  لم  التوايل  عىل  السابع  لليوم 

تسجيل أية حالة إصابة محلية.
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الصحة العاملية ختفف من خماوف موجة ثانية لتفشي كورونا
بغداد/متابعة الزوراء:

منظمة  رئيس  مساعد  غويرا،  رانيريي  اعلن 

الصحة العاملية، إن املوجة الثانية لتفيش فريوس 

كورونا ليست أمرا مؤكدا، وإن السلطات الطبية 

بات لديها جميع األدوات الالزمة لتجنب حدوث 

موجة ثانية.

الصحة  مجال  يف  مختص  وهو  غويرا،  وعلق 

ديال  “كوريريي  مقابلة مع صحيفة  يف  العامة، 

اإلصابات  عدد  ارتفاع  عىل  اإليطالية،  سريا” 

بزيادة  مرتبط  ذلك  أن  موضحا  إيطاليا،  يف 

وتوسيع عدد الفحوص واالختبارات للكشف عن 

الفريوس.

عىل  الوضع  هذا  ينعكس  أن  احتمال  إن  وقال 

طاقة االستيعاب يف املستشفيات “مرتبط بمدى 

املؤسسات  السن بشكل فردي ويف  حماية كبار 

الطبية، إذا تم نقلهم إىل املستشفى”.

متوقع،  أمر  املصابني  أعداد  “زيادة  أن  وأوضح 

ومع ذلك يمكن منع زيادة عدد الحاالت الخطرة، 

تجربة  بعد  لألسف،  بذلك،  القيام  تعلمنا  ألننا 

مؤملة”.

العاملية  الصحة  منظمة  رئيس  مساعد  وأضاف 

أنه “مع بداية السنة الدراسية، ال مفر من زيادة 

املخالطة  منع  املستحيل  من  ألنه  اإلصابات، 

مدى  “مسألة  أن  إىل  مشريا  الطالب”،  بني 

غري  تزال  ما  العدوى  نرش  عىل  األطفال  قدرة 

واضحة”.

وأعرب يف هذا الصدد عن اعتقاده بأنه “قبل سن 

العدوى  نقل  عىل  القدرة  تكون  سنة،   10-11

أقل، ولكن بعد 12 عاما تكون هي نفسها لدى 

البالغني”.
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شورى النهضة يفتح الطريق أمام تطويق اخلالف مع الرئيس قيس سعيد

تشديد القيود الصحية يف العامل لتجنب موجة ثانية من الوباء
متابعة/ الزوراء:

فرضت دول قيودا أكثر رصامة وأغلقت 

الش�واطئ واملطاعم يف محاولة لتجنب 

موج�ة ثاني�ة م�ن كوفي�د19- بعدما 

ألقي باللوم عىل العائدين من العطالت 

كمص�در للع�دوى، كم�ا ه�و الحال يف 

العدي�د من ال�دول العربي�ة واألوروبية 

واآلسيوية.

ووّسعت كوريا الجنوبية نطاق قيودها 

الصحية السارية يف سيول لتشمل كامل 

أراضيه�ا اعتبارا من ام�س االحد، بدءا 

بإقامة األحداث الرياضي�ة وراء أبواب 

مغلقة وصوال إىل إغالق املتاحف.

واتخذ القرار بعدما س�جلت البالد التي 

نجحت حتى اآلن يف احت�واء الوباء من 

خ�الل اس�راتيجية اختب�ار املصاب�ن 

 300 م�ن  أكث�ر  الفعال�ة،  وتعقبه�م 

إصابة جديدة بكوفيد19- خالل يومن 

متتالين، وهو رقم قيايس منذ مارس.

وقد أعلن�ت أنها س�جلت أعىل حصيلة 

يومي�ة لإلصابات بلغت 397، معظمها 

يف منطق�ة س�يول الكربى الت�ي تضم 

نص�ف عدد الس�كان البالغ عددهم 51 

مليون نسمة.

وق�ال وزير الصح�ة ب�ارك نيونغ-هو 

خ�الل مؤتم�ر صح�ايف الس�بت “نحن 

يف مرحل�ة دقيقة جدا يمكن أن تش�هد 

بداي�ة موج�ة ثاني�ة” للفاي�روس عىل 

الصعيد الوطني.

ويف تون�س، أعادت الس�لطات الجمعة 

ف�رض حظر تجول بن الخامس�ة بعد 

الظهر والخامس�ة صباحا ألس�بوع يف 

مدين�ة الحام�ة يف جن�وب رشق البالد 

التي تشهد ارتفاعاً يف عدد اإلصابات.

ش�مال  يف  الواقع�ة  الدول�ة  وتس�عى 

أفريقي�ا إىل مواجه�ة املوج�ة الثاني�ة 

للفايروس منذ أن أعادت فتح حدودها 

يف 27 حزيران يف إطار خطوات لتخفيف 

اإلغ�الق وإنع�اش االقتص�اد وخاصة 

صناعة السياحة الحيوية.

لكن منذ ذلك الحن، سجلت تونس عودة 

كبرية للعدوى، تج�اوزت 100 حالة يف 

اليوم خالل األسبوعن املاضين.

وسيس�تمر حظ�ر التج�ول يف بلدت�ي 

الحامة والحامة الغربية حتى 27 آب.

وقال�ت الحكوم�ة التي أعلن�ت 2543 

حالة إصابة بالفاي�روس إىل جانب 63 

حالة وفاة، إنها لن تغلق االقتصاد مرة 

أخرى ألن الخسائر الناجمة عن اإلغالق 

كانت فادحة.

ودخل لبن�ان مج�دداً يف مرحلة جديدة 

من اإلغالق العام تس�تمّر أس�بوعن يف 

وقت يواج�ه أع�داد إصابات قياس�ية 

مستش�فيات  م�ع  التعام�ل  وينبغ�ي 

ممتلئة بم�رىض كوفي�د19- وجرحى 

تفجري الرابع من أغسطس.

تعلي�ق  الس�لطات  األردن  ق�ررت  ويف 

والزرق�اء،  كنائ�س عم�ان  يف  ق�داس 

وحظر ش�امل يوم الجمعة يف كليهما، 

)منطق�ة(  ل�واء  ع�ن  الع�زل  ورف�ع 

الرمثا، الثالثاء، حال اس�تقرار الوضع 

الوبائي، مع تسجيل 44 إصابة جديدة 

بكورونا.

وقال متحدث الحكومة أمجد العضايلة، 

ووزير الصحة سعد جابر أمس السبت 

خ�الل مؤتم�ر صحفي إن اإلج�راءات، 

الت�ي ت�م تحديده�ا، تأت�ي اس�تجابة 

للتطورات “املقلقة” بأعداد اإلصابات.

كما ق�ررت الحكومة، تمديد س�اعات 

الحظر املس�ائي، يف جمي�ع محافظات 

للمواطن�ن  أخ�رى  س�اعة  اململك�ة، 

واملنش�آت، لتبدأ يف الع�ارشة والحادية 

عرشة ع�ىل الت�وايل، وحتى السادس�ة 

صباحاً.

ويف املغرب، أعلنت وزارة التعليم مساء 

السبت، أنها قررت اعتماد “التعليم عن 

بعد” يف املوس�م الدرايس الجديد لجميع 

املراحل، بسبب الجائحة.

ويف أوروب�ا ايضا، تتزاي�د املخاوف من 

حدوث موج�ة ثانية أيضا، خصوصا يف 

إيطاليا.

فقد س�جلت منطق�ة روما خ�الل 24 

س�اعة ع�ددا قياس�يا م�ن اإلصاب�ات 

الجدي�دة من�ذ بداي�ة الوب�اء يف مارس 

م�ن  بالع�ودة  مرتب�ط  ومعظمه�ا 

اإلجازات.

م�ن  العائدي�ن  إىل  ويش�ار خصوص�ا 

رسدينيا يف جن�وب إيطاليا والتي نجت 

م�ن املوج�ة األوىل م�ن الف�ريوس لكن 

حركة السياح واملحتفلن غري الحذرين، 

ساهما يف عودة انتشار الفايروس.

مج�ددا،  الف�ريوس  تف�ي  وإزاء 

دع�ا رئي�س منطق�ة التس�يو نيكوال 

زينغاريت�ي إىل ف�رض “ضوابط طارئة 

م�ع اختبارات يف أماك�ن املغادرة” عند 

مغادرة الجزيرة.

ويف أملاني�ا أيض�ا، ازداد ع�دد اإلصابات 

الجدي�دة بش�كل حاد يف األي�ام األخرية 

بس�بب الع�ودة الهائلة للس�ياح األملان 

مناط�ق  يف  أمض�وا عطالته�م  الذي�ن 

موبوءة يف الخارج، وفقا للسلطات.

ه�ذا  الس�لطات  ق�ررت  إيرلن�دا،  ويف 

األسبوع تشديد القيود عىل التجمعات، 

بح�د أق�ى س�تة أش�خاص يف مكان 

واحد مغلق.

ويف هذا الس�ياق، أعلن رئي�س الوزراء 

اإليرلن�دي ميتش�ل مارت�ن األح�د أن�ه 

سيدعو الربملان إىل االنعقاد بعد فضيحة 

سياس�ية مرتبط�ة بف�ريوس كورونا، 

وطل�ب من املفوض األوروب�ي للتجارة 

االس�تقالة  هوغ�ان  في�ل  اإليرلن�دي 

لتورطه فيها.

وجاء هذا الق�رار بعد عاصفة أحدثتها 

يف الطبق�ة السياس�ية خالل األس�بوع 

الج�اري معلوم�ات عن عش�اء راقص 

ت�م تنظيمه يف مخالفة للقيود الصحية 

املرتبطة بوباء كوفيد19-.

ونظم العش�اء مس�اء األربعاء ملناسبة 

مرور خمسن عاما عىل تأسيس نادي 

الغول�ف التاب�ع للربمل�ان، بحضور 82 

مدعوا بينهم في�ل هوغان. وقد أدى إىل 

استقالة عدد كبري من املسؤولن بينهم 

وزير الزراعة دارا كالياري.

يف إيرلندا كما يف أي مكان آخر يف أوروبا، 

تس�تعد الس�لطات لبدء العام الدرايس 

الجدي�د فيم�ا أوصت منظم�ة الصحة 

العاملية بأن “يلت�زم األوالد الذين هم يف 

س�ن ال12 وما فوق بوضع الكمامات 

كالراشدين”.

وفرضت فرنسا وضع الكمامة “بشكل 

يف  الدراس�ية  الفص�ول  يف  منهج�ي” 

امل�دارس اإلعدادي�ة والثانوي�ة يف بداية 

سبتمرب.

وق�ال وزير الصحة الفرن�ي أوليفييه 

ف�ريان خ�الل مقابل�ة م�ع “جورن�ال 

دو ديمان�ش” األح�د “نح�ن يف وض�ع 

محف�وف باملخاط�ر” يف مواجهة وباء 

كوفيد19-، متخوفا من انتقال العدوى 

من الش�باب إىل األشخاص األكرب سنا. 

الذين يعتربون أكثر ضعفا.

ولف�ت إىل أن الوب�اء “ل�م يتوق�ف عن 

االنتش�ار )...( ولم يتم السيطرة عليه 

إال خ�الل ف�رة اإلغالق وم�ن ثم خالل 

مرحلة رف�ع القي�ود الصحية بش�كل 

تدريج�ي”، مش�ددا عىل أنه بع�د إلغاء 

التدابري التي كان�ت مفروضة ملكافحة 

الفريوس، س�يعود الوباء ويتفىش مرة 

جديدة.

ويف العالم، تجاوز عدد الوفيات بالوباء 

عتبة 800 ألف السبت.

البح�ر  ومنطق�ة  الالتيني�ة  وأم�ريكا 

الكاريب�ي ه�ي أكث�ر املناط�ق ترضرا 

بالوباء حيث أودى الفريوس بحياة أكثر 

من 255 ألف شخص. وتم تسجيل أكثر 

من نصف ع�دد الوفي�ات الناجمة عن 

كوفي�د19- يف العال�م يف أربع دول هي 

املتح�دة والربازيل واملكس�يك  الواليات 

والهند.

وق�د ت�ويف أكثر م�ن 60 ألف ش�خص 

بالوب�اء يف املكس�يك )م�ن بينهم 644 

يف ال��24 س�اعة املاضي�ة(، وهو رقم 

يتج�اوز الس�يناريو “األكث�ر كارثية” 

ال�ذي تصورت�ه الس�لطات الصحية يف 

البالد.

وفرضت الهند إج�راءات صارمة خالل 

الت�ي ب�دأت  الديني�ة  عطل�ة غاني�ش 

أخ�ريا. كما خفض�ت إمكانية الوصول 

املهرج�ان  ه�ذا  خ�الل  الش�واطئ  إىل 

الذي يس�تمر عرشة أيام التذي تتخلله 

مسريات تش�ارك فيها أعداد كبرية من 

الن�اس باتجاه بحر العرب، حيث ُترمى 

يف املي�اه تماثيل اإلله الذي يأخذ ش�كل 

فيل محبب جدا.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 

يف  ترام�ب  دونال�د  ش�قيقة  وصف�ت 

ونقلته�ا  رساً  ُس�جلت  ترصيح�ات 

الرئيس  صحيفة “واش�نطن بوس�ت” 

األمريك�ي بأنه “قاٍس” و”كذاب” وغري 

جدي�ر الثق�ة، وذلك قبل نحو ش�هرين 

ونص�ف الش�هر ع�ىل ب�دء االنتخابات 

الرئاس�ية املزمع إجراؤه�ا يف نوفمرب/

ترشين الثاني املقبل. 

ش�قيقة  ب�اري،  ترام�ب  ماري�ان 

الرئي�س األمريكي، هاجم�ت عىل وجه 

الخص�وص سياس�ة الرئي�س يف مجال 

الهجرة، الت�ي أدت إىل فصل أطفال عن 

آبائهم عىل الحدود وإرسالهم إىل مراكز 

احتجاز، بحسب ما ذكرته وكالة األنباء 

الفرنسية.

ماريان ترامب كانت تقول يف التس�جيل 

امل�رب، إن كل م�ا يري�ده ترامب “هو 

االنتخابي�ة.  إث�ارة إعج�اب قاعدت�ه” 

وأضافت: “ليس لديه أي مبدأ”. وأشارت 

إىل “تغريداته اللعينة وأكاذيبه”.

أجرت التسجيالت ابنة شقيق الرئيس، 

م�اري ترامب، التي ن�رشت أخرياً كتاباً 

يدي�ن “العائلة الس�امة” الت�ي ينتمي 

إليها الرئيس.

للرئي�س، روب�رت  األخ األصغ�ر  وكان 

ترامب، الذي تويف األس�بوع املايض، لجأ 

إىل القض�اء ليح�اول م�ن دون جدوى، 

منع ص�دور الكت�اب ال�ذي بيعت نحو 

950 ألف نس�خة منه م�ن اليوم األول. 

وأدان البيت األبيض الكتاب.

ابن�ة  لب�اري،  تق�ول  كان�ت  ماري�ان 

ش�قيقها، يف التسجيل: “كل هذا خداع. 

إنه خداع وقسوة. دونالد قاٍس”، وتؤكد 

ش�قيقة ترام�ب أيض�اً، أن امللياردي�ر 

الجمهوري قام بالغش خالل امتحانات 

جامعية، وهذا ورد أيضاً يف كتاب ماري 

ترامب.

يف هذا الس�ياق، أش�ارت ماريان ترامب 

باري يف التسجيل إىل أن شقيقها “التحق 

بجامعة بنس�لفانيا، ألن ش�خصاً آخر 

أدى االمتحان�ات عنه”، موضحًة أنها ال 

تذكر اسم هذا الشخص.

م�ن جهته، ل�م يعلق الرئي�س أو البيت 

األبيض عىل هذه الترصيحات.

االنتخابات الرئاسية تشتعل: يأتي نرش 

التس�جيل الصوت�ي امل�رب لش�قيقة 

ترامب بينما يواصل األخري حشد جهوده 

عرب حملته االنتخابية؛ لحشد مزيد من 

األص�وات يف االنتخاب�ات املقبل�ة الت�ي 

يتنافس فيها مع املرش�ح الديمقراطي 

جو بايدن.

وس�ائل إع�الم أمريكي�ة تش�ري إىل أنه 

يصع�ب فصل ما يحدث من نرش الكتب 

عن ترامب، إىل التسجيل الصوتي األخري، 

ع�ن الس�باق االنتخابي ال�ذي يخوضه 

ترام�ب وال�ذي س�يؤثر ع�ىل الرئي�س 

الناخب�ن  ل�دى  وصورت�ه  األمريك�ي 

الجمهوري�ن  س�يما  ال  األمريكي�ن، 

منهم.

الالفت أنه عىل غرار الكتب األخرى التي 

كتبها مس�ؤولون أمريكي�ون وانتقدوا 

فيه�ا ترامب، مثل مستش�اره الس�ابق 

لألمن القومي جون بولتون، فإن كتاب 

ابن�ة ش�قيقة الرئيس م�اري ترامب ال 

يكش�ف فق�ط أرسار طفول�ة الرئيس، 

لكنه يحكي قصة “فرد من أرسة ترامب 

تش�مل معلومات ع�ن مخالفات مالية 

وأرسية ارتكبها رئيس الواليات املتحدة 

وأفراد أرسته”.

محام�ي م�اري كان ق�د ق�ال إن “هذا 

أهمي�ة  ذات  قضاي�ا  يتن�اول  الكت�اب 

ك�ربى لبالدنا، وفي�ه آراء تخص رئيس 

الب�الد وتعامالت أرست�ه املالية”، وهذه 

نقط�ة أخ�رى يخ�ىش فري�ق الرئي�س 

أن تس�اعد االدع�اء يف قضي�ة مطالبة 

ترامب بالكشف عن حساباته الخاصة 

وملفات تعامله الرضيبي.

متابعة/ الزوراء:

ب�ات م�ن ش�به املؤك�د أن تدع�م 

األحزاب والكتل الربملانية الرئيس�ية 

أن يعل�ن  الت�ي ينتظ�ر  الحكوم�ة 

القادم�ة  الس�اعات  خ�الل  عنه�ا 

هش�ام املش�يي، يف خطوة هدفها 

الرئيي تجنب املس�ؤولية عن أزمة 

سياس�ية حادة تق�ود إىل انتخابات 

مبك�رة يف وق�ت تعيش في�ه البالد 

وضعا اقتصاديا صعبا وعودة قوية 

لوب�اء كورون�ا، ما يجع�ل الطبقة 

السياس�ية يف مواجهة مبارشة مع 

غضب الشارع.

ويأت�ي ه�ذا يف وق�ت تق�ول في�ه 

مجل�س  اجتم�اع  م�ن  تريب�ات 

ش�ورى حركة النهضة، الذي انعقد 

مس�اء الس�بت، إن هن�اك توجه�ا 

للتهدئ�ة مع الرئيس قيس س�عيد، 

ومن�ع توس�ع دائ�رة الخالفات مع 

مؤسس�ة الرئاس�ة إىل مواجهة قد 

تنتهي إىل حل الربملان.

وتقول أوساط سياسية تونسية إن 

األح�زاب، بما يف ذلك التي ش�اركت 

بحماس يف حكومة إلياس الفخفاخ 

الت�ي تع�رف بحكوم�ة الرئي�س1، 

بات�ت تش�عر بالقل�ق م�ن توج�ه 

الرئيس س�عيد إىل تش�كيل حكومة 

كفاءات دون أي دور لألحزاب فيها، 

وهو ما ق�د يقود الحقا إىل س�حب 

كل االمتي�ازات الت�ي حصلت عليها 

يف الس�ابق، خاصة تمكن أنصارها 

من مواق�ع متقدمة يف مؤسس�ات 

الدول�ة اعتمادا ع�ىل املحاصصة يف 

توزي�ع الوظائف ال�ذي بنيت عليه 

حكومة الفخفاخ.

كث�رية  أص�وات  ترتف�ع  وفيم�ا 

داعم�ة لخي�ار حكوم�ة الكفاءات 

)التكنوق�راط( ع�ىل أم�ل أن تحرر 

تون�س م�ن الرصاعات السياس�ية 

التي فوتت عىل الب�الد فرصا كثرية 

للخ�روج م�ن أزمته�ا االقتصادية، 

ف�إن األح�زاب تعتق�د أن حكوم�ة 

ح�زام  دون  تق�در  ال  الكف�اءات 

سيايس أن تواجه األزمات.

وزي�ر  الش�وايش،  غ�ازي  وق�ال 

أم�الك الدول�ة والش�ؤون العقارية 

األعم�ال،  ترصي�ف  حكوم�ة  يف 

مهم�ا  التكنوق�راط  “حكوم�ة  إن 

كان�ت الخلفي�ات الت�ي تقودها يف 

ظ�ل الوضع امل�ردي الح�ايل فإنها 

س�تزيد من تعمي�ق األزم�ات التي 

تمر بها البالد وس�تواجه معارضة 

الجميع”.

وأض�اف الش�وايش، وه�و رئي�س 

الربمل�ان  يف  الديمقراطي�ة  الكتل�ة 

والقي�ادي يف التي�ار الديمقراط�ي، 

يف  تتس�بب  ق�د  الحكوم�ة  “ه�ذه 

انفجار اجتماعي وإفالس اقتصادي 

وانف�الت أمن�ي يأتي ع�ىل األخرض 

االنتقال  واليابس وينس�ف مس�ار 

الديمقراطي برمته”.

وراهن التي�ار الديمقراطي وحركة 

الش�عب وح�زب تحي�ا تونس ممن 

دعم�وا حكومة الرئي�س1 عىل دور 

مه�م يف الحكوم�ة الجدي�دة. لك�ن 

قيس س�عيد، الذي دأب عىل تحميل 

األحزاب مس�ؤولية األزمة، يتمسك 

ع�ن  تمام�ا  مس�تقلة  بحكوم�ة 

األطراف السياس�ية، وهو ما يجعل 

نجاحها أمرا مهما بالنسبة إليه.

ويرى متابعون أن األحزاب، وخاصة 

حرك�ة النهضة، باتت تميل إىل منح 

الثق�ة للحكوم�ة الجدي�دة ودف�ع 

الرئيس س�عيد إىل تحمل املسؤولية 

فيم�ا  فش�لها،  أو  نجاحه�ا  ع�ن 

تكتفي األح�زاب باملراقبة واالنتقاد 

م�ن موق�ع مري�ح، مراهن�ة ع�ىل 

صعوبة مهمة حكومة املش�يي يف 

مواجهة أزمات معقدة تراكمت منذ 

2011، فضال عن عودة قوية لوباء 

كورون�ا ومحدودي�ة اإلمكانيات يف 

مواجهته.

وتقول مص�ادر مقربة من اجتماع 

ش�ورى النهض�ة إن الحركة تتجه 

لتبني ق�رار منح الثق�ة للحكومة، 

وأن اله�دف تربي�د الخالف�ات م�ع 

قيس س�عيد، ومن�ع املواجهة التي 

ق�د ال تقف عند ح�ل الربملان، وأنها 

قد تتط�ور إىل فتح امللف�ات األمنية 

وملفات الفساد واخراق املؤسسات 

وإفش�ال  بالتعيين�ات،  وإغراقه�ا 

خططها منذ 2011.

ودفعت هذه املخاوف س�مري ديلو، 

الق�ول  إىل  الحرك�ة،  يف  القي�ادي 

لحكوم�ة  التصوي�ت  “ع�دم  إن 

املش�يي يف هذا الظرف قرار شديد 

الخط�ورة”، رغ�م مؤاخذات�ه عىل 

حكوم�ة التكنوق�راط وما أس�ماه 

برذيل األحزاب.

األح�زاب  “ترذي�ل  أن  وأض�اف 

السياس�ية لن يس�اهم مطلقا ال يف 

تحس�ن أوض�اع الب�الد وال يف دفع 

االنتقال الديمقراطي”.

وكان الرئي�س س�عيد قد اس�تقبل 

هش�ام املش�يي املكلف بتش�كيل 

أعط�ى  م�ا  الجمع�ة،  الحكوم�ة، 

إيح�اء بقرب اإلعالن عن التش�كيل 

في�ه  تتس�ع  وق�ت  يف  الحكوم�ي، 

التريبات عن األس�ماء املرش�حة 

للحقائ�ب الوزاري�ة والبح�ث يف ما 

إذا كان�ت لها عالقاتها السياس�ية 

وارتباطاتها برجال األعمال وملفات 

الفساد.

ويف 25 يولي�و املايض، كلف الرئيس 

سعيد، املش�يي بتشكيل الحكومة 

الجديدة خالل ش�هر واحد، بدأ يوم 

26 من الشهر ذاته.

بأنه ش�خصية  ويع�رف املش�يي 

أي  إىل  انتمائ�ه  وبع�دم  مس�تقلة، 

حزب أو قوى سياس�ية، كما أنه لم 

ُيرش�ح من قبل أي قوى سياس�ية 

الت�ي طلبه�ا  الرش�يحات  ضم�ن 

سعيد للمنصب.

وحذر رئيس حركة مرشوع تونس 

محس�ن م�رزوق م�ن أي تالعب يف 

اختي�ار الكف�اءات، حاث�ا ع�ىل أن 

تك�ون ه�ذه الحكوم�ة ” انتقالي�ة 

أزم�ة  تعب�ري ع�ن  ووقتي�ة ألنه�ا 

سياسية وبرملانية وانتخابية”.

وق�ال مرزوق يف صفحت�ه الخاصة 

نطال�ب  ال  “نح�ن  فيس�بوك  ع�ىل 

بانتخابات مبكرة لس�بب بس�يط، 

وه�و أن النظ�ام االنتخاب�ي الحايل 

سينتج لنا مش�هدا شبيها باملشهد 

الح�ايل، وأن نف�س األس�باب تنتج 

نفس النتائج”.

تسجيل مسرب لشقيقة ترامب 
تفضح فيه الرئيس األمريكي

“كذاب وقاٍس ودخل اجلامعة بالغش!”

مراقبون: ال خيار أمام األحزاب التونس��ية سوى منح الثقة 
حلكومة املشيشي

موسكو/ متابعة الزوراء:
نقلت وسائل إعالم روسية عن رشكة “روس 
أوب�ورون أكس�بورت” تأكيده�ا أن روس�يا 
وتركي�ا وقعت�ا عقد توري�د دفع�ة ثانية من 

منظومة صواريخ “إس400-” الدفاعية.
من جهتها، نقلت وكالة “إنرفاكس” لألنباء 
ع�ن س�ريغي تش�يميزوف رئي�س مجموعة 
“روس�تيك” الروس�ية الحكومي�ة قول�ه : إن 
روس�يا س�توقع عىل األرج�ح عقداً لتس�ليم 
دفع�ة إضافي�ة م�ن منظوم�ة “إس400-” 

الصاروخية لركيا العام املقبل.

واش�رت تركي�ا دفع�ة أوىل م�ن املنظوم�ة 
الصاروخية من روس�يا العام ملايض مما دفع 
واشنطن الستبعاد أنقرة من برنامج مقاتالت 

“إف35-” األمريكية.
وتق�ول الوالي�ات املتح�دة إن تركي�ا تخاطر 
بمواجهة عقوباتها إذا نرشت منظومة “إس-

400” الروسية الصنع.
وتلقت تركي�ا الدفعة األوىل م�ن أنظمة “إس 
400” يف يوليو/تم�وز 2019 ع�ىل الرغم من 
معارض�ة الوالي�ات املتحدة، حليف�ة أنقرة يف 
حلف ش�مال األطل�ي، والتهدي�دات بفرض 

عقوبات أمريكية.
وقد قدم نواب يف الكونغرس األمريكي الش�هر 
امل�ايض مرشوع قانون لف�رض عقوبات عىل 
تركيا ع�ىل خلفية رشائه�ا منظومات الدفاع 
الجوي الصاروخية الروسية من طراز “إس-

.”400
وقدم املرشوع باسم “قانون التصدي لتصدير 
األس�لحة الروس�ية”، الذي يعت�رب الصواريخ 
الروسية “صفقة كبرية”، ما يتطلب التصدي 
له�ا، وفقاً لقان�ون مكافحة خص�وم أمريكا 
بالعقوبات CAATSA. وبموجب هذا القانون 

الصادر يف الع�ام 2017، فإّن الواليات املتحدة 
مطالب�ة بفرض عقوب�ات ع�ىل أي بلد يقوم 
بعمليات “كبرية”، لرشاء أس�لحة من خصوم 

واشنطن ومن بينهم روسيا.
من جهت�ه، أملح وزير الخارجي�ة الركي ملنع 
الوالي�ات املتح�دة م�ن اس�تخدام قاعدت�ن 
جويت�ن اس�راتيجيتن رداً ع�ىل العقوب�ات 

األمريكية املحتملة ضد بالده.
وكانت الواليات املتحدة تأمل يف إيجاد مخرج 
للنزاع من خالل إقن�اع تركيا برشاء منظومة 

الدفاع الجوي باتريوت األمريكية الصنع.

اتفاق تركي روسي لتوريد دفعة ثانية من منظومة “إس 400”



 بغداد/ الزوراء:
الحايل  االسبوع  الرتبية  وزارة  حددْت 
موعداً إلعالن نتائج االمتحانات التمهيدية 
للعام الدرايس الحايل 2019 – 2020. من 
من  صادرة  وثيقة  اظهرت  اخر،  جانب 
العامة  املديريات  توجيهها  الرتبية  وزارة 
باستكمال اجراءات املحارضين املجانيني، 
معاون  وقال  ادارية.  اوامر  لديهم  والذين 
مدير عام التقويم واالمتحانات يف الوزارة، 
ان  صحفي:  ترصيح  يف  حربي،  نعمة 
االمتحانية  الدفاتر  ستصحح  »وزارته 
خالل  الخارجيني  بالطلبة  الخاصة 
اليومني املقبلني«. مؤكدا انه »سيتم اعالن 
النتائج النهائية االسبوع الحايل، وستوزع 
قسم  ويف  االلكرتوني،  املوقع  طريق  عن 
العامة«.ووصف  باملديريات  االمتحانات 
مبينا  بالجيدة«،  باالمتحانات  »املشاركة 
»انها شهدت التزاما عاليا من املشاركني«، 

مفصحا عن »ان النتائج االولية لالمتحانات 
عادا  املاضيني«،  بالعامني  مقارنة  افضل 
به  تمر  الذي  الوضع  ظل  يف  انجازاً  »ذلك 

البالد بعد تفيش جائحة كورونا«.
تشهد  لم  »االمتحانات  ان  حرب  وأكد 
يف  بدأت  ان  منذ  خروقات  اي  حدوث 
التاسع من الشهر الحايل لغاية أمس األول 
وثيقة  اظهرت  اخر،  جانب  من  السبت«. 
املديريات  اىل  الرتبية  وزارة  من  صادرة 
اقليم  عدا  ما  كافة  املحافظات  يف  العامة 
العامة  املديريات  بها  تخاطب  كردستان، 
باستكمال اجراءات املحارضين املجانيني، 

والذين لديهم اوامر ادارية.
وحسب الوثيقة فقد وجه الوزير بشمول 
املفتوحة  الرتبوية  الكليات  خريجي 
الكليات  وكذلك  واملسائية،  الصباحية 
الساندة، وبعض االختصاصات من التعليم 

املهني بهذا القرار.

بغداد/ الزوراء:  
بإصالح  املبارشة  بغداد  أمانة  أعلنت 
التخسف الـ 50 يف منطقة األعظمية شمايل 
العاصمة. وذكر بيان لها تلقت »الزوراء« 
بلدية  دائرة  يف  »مالكاتها  ان  منه،  نسخة 
الـ  التخسف  وتأهيل  بإصالح  االعظمية 
50 الحاصل يف أحد خطوط املجاري ضمن 
سهام  شارع  قرب   4 الزقاق   314 املحلة 
بطول أكثر من 90 مرتاً، وبأعماق مختلفة 

ويخدم عدة محالت سكنية ضمن منطقة 
وكانت  العاصمة«.   شمال  االعظمية 
امانة بغداد قد اعلنت، يف وقت سابق، عن 
قاطع  ضمن  تخسفاً   49 صيانة  انجاز 
لصيانة  اجراءاتها  ضمن  االعظمية  بلدية 
شبكة  يف  الحاصلة  املشاكل  ومعالجة 
املبكر  واستعدادها  املجاري،  وخطوط 

ملوسم االمطار وفصل الشتاء.

بغداد/ الزوراء:
عن  االحد،  امس  البرصة،  رشطة  مديرية  أعلنت 
مطلوبني  متهمني  ملطاردةة  كربى  امنية  حملة 
للعدالة يف املحافظة. فيما كشفت عن جريمة قتل 

حصلت يف قضاء الزبري لشاب عرشيني.
وقالت املديرية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
إن »قوة امنية كبرية للثالثة ايام املاضية، وبإرشاف 
محافظة  رشطة  قائد  قبل  من  ميدانية  ومتابعة 
البرصة اللواء عباس ناجي ادم، نفذت أوامر القبض 

بحق مطلوبني للعدالة يف كافة أنحاء املحافظة«.
واضافت: »قد اسفرت العمليات عن القاء القبض 
عىل متهمني اثنني مطلوبني قضائيا عىل وفق املادة 
الرابعة من قانون مكافحة االرهاب والقاء القبض 
عىل 304 متهمني مطلوبني قضائيا عىل وفق مواد 

جنائية مختلفة«.
و  بندقية كالشنكوف  تم ضبط 12  وتابعت:  كما 
وأعتدة   GC نوع  بندقية   2 و   RBK نوع  بندقية   1

مختلفة و3 مسدسات، كما تم ضبط مواد مخدرة 
مخدرة«.  حبوب  و  املخدرات  تعاطي  وادوات 
وتابعت: »تمت إحالتهم إىل القضاء لينالوا جزاءهم 

العادل«.
محافظة  رشطة  مديرية  أعلنت  اخرى،  جهة  من 
الكشف عن جريمة قتل حصلت يف قضاء  البرصة 

الزبري لشاب عرشيني.
إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  واضافت 
والتعمق  املعلومات  وجمع  التحري  بعد  جاء  »ذلك 
األجرام  مكافحة  قسم  طرف  من  التحقيقات  يف 
القتل  جريمة  مالبسات  كشف  تم  حيث  بالبرصة، 

والتعرف عىل القاتل، وإلقاء القبض عليه«.
املجرم  اعرتف  معه  التحقيق  »بعد  انه  وتابعت 
رصاحة بجريمة القتل«. واشارت اىل انه »تم اتخاذ 
القضاء  اىل  وإحالته  بحقه  القانونية  اإلجراءات 
قانون  من   406 املادة  أحكام  وفق  عىل  وتوقيفه 

العقوبات العراقي«.

  بغداد/ الزوراء:
تمس  الصحة،  وزارة  أعلنت 
املستشفيات  تجهيز  االحد، 
ملعالجة  “رمدسفري”  بعقار 

مصابي كورونا.
تلقت  بيان  يف  الوزارة،  وقالت 
إنه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
“سيتم تجهز جميع املؤسسات 
)الرمدسفري(  بدواء  الصحية 
بالربوتوكوالت  واملستخدم 
ملعالجة  العاملية  العالجية 

املصابني بكورونا”.
سجلت،  الصحة،  وزارة  وكانت 
امس األحد، 3291 إصابة جديدة 

بفريوس كورونا يف البالد. 

الصحة  وزير  وجه  جهته،  من 
امس  التميمي،  حسن  والبيئة، 
األحد، باستحداث 3 مستشفيات 

جديدة يف محافظة ذي قار.
وذكر بيان لوزارة الصحة تلقت 
منه،  نسخة  »الزوراء«  وكالة 
خالل  وجه  الصحة  وزير  ان 
استقباله مدير عام دائرة صحة 
املاجد،  سعدي  الدكتور  قار  ذي 
ثالث  باستحداث  االحد،  امس 
مستشفيات يف أقضية الجبايش 
اىل  باالضافة  والفجر  والفهود 
الكىل  لغسل  مراكز  استحداث 
ملرىض الفشل الكلوي يف عدد من 

اقضية محافظة ذي قار. 

وأطلع التميمي، بحسب البيان، 
عىل االجراءات املتخذة من قبل 
لجائحة  التصدي  يف  الدائرة 
كورونا يف املؤسسات الصحية 
بتخصيص  واوعز  باملحافظة، 
املالية وانشاء مركزين  املبالغ 
 . 9 الكيل  العدد  للعزل ليصبح 
بتوفري  الوزارة  اهتمام  مؤكدا 
لدائرة صحة ذي  الالزم  الدعم 
قار ورفد مؤسساتها الصحية 
بكافة االحتياجات من االدوية 
ملواجهة  الطبية  واملستلزمات 
كورونا وعالج املرىض املصابني 
والحرص  متطلباتهم  وتلبية 

عىل تقديم االفضل لهم.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة النقل عن العمل بجدية 
الطريان  تذاكر  أسعار  خفض  عىل 
للمسافرين يف رشكة الخطوط الجوية 
اإلجراءات  من  جملة  ضمن  العراقية 

التي تعتزم الوزارة اتخاذها قريباً.

يف  الشبيل،  نارص  النقل،  وزير  وقال 
تدرس  »الوزارة  إن  صحفي:  ترصيح 
بجدية إجراءات خفض أسعار الطريان 
وتقليل حجم املرصوفات للمسافرين 
الجوية  الخطوط  طائرات  متن  عىل 
العراقية، ال سيما خالل املواسم التي 

وتأمني  الطريان،  لقطاع  مريحة  تعد 
ظل  يف  للركاب  وآمنة   مريحة  أجواء 
تداعيات  بعد  املستجدة  األوضاع 

جائحة كورونا«.
الطريان  تذاكر  »أسعار  أن  اىل  وأشار 
حالياً،  ومعقولة  جيدة  العراقية 
التي  االستثنائية  الرحالت  باستثناء 
يف  العالقني  العراقيني  إلعادة  تنطلق 
واألوروبية،  العربية  البلدان  بعض 
بعض  عالية  أسعارها  تكون  والتي 
اىل  الطائرات  ذهاب  بسبب  اليشء 
مسافرين،  دون  من  املذكورة  البلدان 
أسعار  بزيادة  تسبب  الذي  األمر 

التذاكر«.
وأضاف أّن »الوزارة تعمل عىل تقديم 
للمواطنني  وآمنة  مريحة  خدمات 
الجوية  الخطوط  عرب  املسافرين 
تخفيض  مقدمتها  ويف  العراقية، 

أسعار التذاكر«.

وتابع الوزير قائال: إن »قطاع الطريان 
كورونا  جائحة  بسبب  تأثر  البالد  يف 
العالم،  دول  جميع  يف  األجواء  وغلق 
ودفع بعض رشكات الطريان اىل إعالن 
إفالسها نتيجة عدم قدرتها عىل تأمني 
ملوظفيها  املستحقة  املالية  األمور 
إلدامة  كبرية  ومرصوفات  رواتب  من 
خسائرها  وكانت  وغريها،  الطائرات 
بسبب  العمل  توقف  بسبب  كبرية 

الجائحة«.
عرب  الطريان  تذاكر  »أسعار  أن  وبني 
إال  جيدة،  العراقية  الجوية  الخطوط 
من  جملة  اتخاذ  تعتزم  الوزارة  أن 
يف  تصب  التي  واإلجراءات  الخطوات 
صالح املسافرين وتقليل املرصوفات، 
ال سيما يف ما يتعلق بوجبات الطعام 

ووسائل الراحة وتذاكر الطريان«.
وأوضح الشبيل أن »الخطوط الجوية 
 31 من  أسطوالً  تمتلك  العراقية 

حديثة«،  طائرات  معظمها  طائرة 
تسد  املوجودة  »الطائرات  أن  مردفاً 
العراقية،  الجوية  الخطوط  حاجة 
عن  الحظر  لرفع  مساعي  هناك  وأن 
الجوي  األسطول  ودعم  أوروبا  دول 
وفتح  الطائرات،  بإدامة  العراقي 
الجاثمة  الطائرات  لتشغيل  خطوط 
الحظر  بسبب  العراقية  املطارات  يف 

املفروض عليها«.
تعمل  »الوزارة  أن  النقل  وزير  وبني 
)بوينغ(  رشكة  مع  عقد  تفعيل  عىل 
وقعته الحكومة العراقية بهدف تعزيز 
ضمن  العراقية  الطائرات  أسطول 
العقد املربم مع الرشكة املذكورة التي 
االسرتاتيجية  الخطط  ضمن  وضعت 
العراق  تجهيز  ويتضمن  للوزارة، 
محددة  فرتات  خالل  بالطائرات 
وحسب الحاجة املستقبلية للخطوط 

الجوية العراقية«.

  بغداد/ الزوراء:
كشف مسؤول العالقات يف محور الشمال بالحشد 
معدل  أن  االحد،  امس  الحسيني،  عيل  الشعبي، 
التعاون االمني يف املناطق املحررة لثالث محافظات 
ارتفاع اىل 80%. وقال الحسيني يف ترصيح صحفي: 
ان” اهايل املناطق املحررة لديهم ثقة كبرية يف الحشد 
الشعبي ما فسح املجال امام تعاون معلوماتي غاية 
يف االهمية من خالل االداء بتفاصيل عن تحركات 
مشبوهة او عنارص مطلوبة يف بعض امناطق ما 
يف  محاوالتهم  واحباط  لهم  املبكر  التصدي  اتاح 

تعكري صفو االمن واالستقرار”.
واضاف الحسيني أن “مستوى التعاون املعلوماتي 
كركوك-  دياىل-  محافظات)  يف  املحررة  املناطق  يف 
صالح الدين( ارتفع اىل 80% وهي نسبة تاتي من 

ثقة االهايل بالحشد الشعبي”.
حاولت  داعش  ارهابيي  من  “اثنني  أن  وأوضح 
اسبوع  نحو  قبل  اىل محيط مطار كركوك  التسلل 
فتم التصدي له من قبل االهايل وقتل احدهما فيما 
بعد مناوشات معه  قتله  وتم  االخر  االبالغ عن  تم 

من قبل الحشد الشعبي والتشكيالت الساندة”. 

  بغداد/ الزوراء:
اإلعاقة  ذوي  لفئة  وظيفية  درجات  بتوفري  الركابي،  عادل  االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزير  طالـب 
واالحتياجات الخاصة خالل العام املقبل وضمان حقهم بالتعيني حسب ما اقره القانون رقم 38 لسنة 
2013 بتخصيص 5% من التعيينات يف دوائر ومؤسسات الدولة لفئة ذوي االعاقة. جاء ذلك خالل لقائه 
يف مقر الوزارة ببغداد، امس االحد، مواطنني اثنني من رشيحة ذوي اإلعاقة من محافظتي واسط وصالح 
الدين يمثلون )33( فرداً من خريجي ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة. وبحسب البيان الوزاري، تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: ان« الركابي بني خالل اللقاء ان عدم اقرار املوازنة العامة لهذا العام تسبب بمشاكل 
يف الكثري من القطاعات ومؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة العمل، فيما وعد بإيصال صوتهم اىل مجلس 
الوزراء بخصوص حق هذه الرشيحة يف الحصول عىل فرصة للتعيني«. واضاف الركابي ان« الوزارة وضمن 
مسؤوليتها يف رعاية رشيحة ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة ستعمل عىل شمول الخريجني من ذوي 
االعاقة بفقرة املعني املتفرغ حسب الضوابط والتعليمات«. واكد انه« سيواصل املطالبة بتوفري درجات 
وظيفية لهذه الفئة يف موازنة العام املقبل مع التأكيد عىل جميع الوزارات ومؤسسات الدولة برضورة 

تطبيق فقرة تخصيص 5% من الدرجات الوظيفية لهذه الرشيحة حسب ما كفله لهم القانون«.

بغداد/ الزوراء:
ضبط  االحد،  امس  الداخلية،  وزارة  اعلنت 
يف  تجارية  عالمة  تحمل  ال  بمواد  محملة  عجلة 

زرباطية.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
التابعة  زرباطية  »مفارز مركز رشطة  ان  منه: 

اىل مديرية رشطة جمارك املنطقة الثالثة تمكنت 
بمادة  محملة  فالفو،  نوع  عجلة  ضبط  من 
)عبوة بالستكية فارغة( وعند تدقيقها تبني انها 

ال تحمل عالمة تجارية«.
واضافت انه »تم حجز العجلة التخاذ االجراءات 

القانونية املناسبة«.

  بغداد/ الزوراء:
جدد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، 
مطالبته  االحد،  امس  الجبوري،  قتيبة 
نهائية  كدرجة  الرتاكمي  املعدل  باعتماد 
لطلبة )السادس االعدادي بكل فروعه( مع 
عرش درجات، فيما اكد ان إجراء االمتحانات 
بشكل قرسي وإجبار الطلبة عىل التجمع 
لم  كارثية  خطوة  هو  مغلقة  قاعات  يف 
يف  الجبوري،  وقال  دولة.  أية  عليها  تقدم 
بيان صحفي ان »أعداد اإلصابات اليومية 
آالف  أربعة  تجاوزت  كورونا  بفريوس 
إصابة )يومياً( وقد تصل اىل خمسة آالف، 
الحاالت  تمثل  املعلنة  األرقام  بأن  علماً 
املصابني  والتشمل  رسمياً،  املسجلة 
واكتفوا  املستشفيات  يراجعوا  لم  الذين 
فإن  وبالتايل  منازلهم،  يف  أنفسهم  بحجر 
إجراء  اإلعدادي عىل  السادس  إجبار طلبة 
قرساً  زج  عن  اليختلف  حالياً  االمتحانات 
الخطورة  بأن  علماً  الحروب،  يف  الشباب 
عوائلهم  تشمل  بل  الطلبة،  فقط  التشمل 
اىل  العدوى  سينقلون  ألنهم  وجريانهم 
مجتمعهم، فهل االمتحانات أهم أم سالمة 
الشعب؟ ». وأضاف الجبوري:« نأمل ان يتم 

نهائية  كدرجة  الرتاكمي  املعدل  احتساب 
مع  فروعه  بكل  االعدادي  السادس  لطلبة 
أو  تأدية  مسألة  وجعل  درجات،  عرش 
اختيارية  العامة  االمتحانات  تأدية  عدم 
نظلم  ال  لكي  الطلبة  أمور  أولياء  قبل  من 
وأشار  املعدل«.  بتحسني  الراغبني  الطلبة 
االمتحانات  أداء  الطلبة عىل  »إجبار  ان  اىل 
يف هذا الظرف الخطري هو خطوة متهورة 
السيد  حكومة  وتتحمل  مدروسة،  وغري 
الحقاً،  السلبية  تداعياتها  كل  الكاظمي 
ورزقه  مكروه  كل  من  شعبنا  الله  حفظ 

العافية والسالمة ».

بغداد/ الزوراء:
عىل  القبض  القاء  االحد،  امس  الداخلية،  وزارة  يف  االستخبارات  وكالة  اعلنت 
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوكالة  وذكرت  الدين.  باإلرهاب يف صالح  امرأة مطلوبة 
الدين،  صالح  باستخبارات  املتمثلة  االستخبارات  وكالة  »مفارز  أن  منه،  نسخة 
القت القبض عىل امرأة إرهابية مطلوبة عىل وفق أحكام املادة 4 ارهاب النتمائها 
لعصابات داعش اإلرهابية«. وأضافت أنه »تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل 
التوقيف  إيداعها  وتم  الدين،  صالح  محافظة  اقضية  يف  ومتابعتها  مختص  فريق 

بغية إكمال االجراءات القانونية«.

   بغداد/ الزوراء:
خصص قسم الشكاوى يف وزارة الداخلية 
الكرتوني  وبريد  اتصال  خطوط  ثالثة 
واالستفسارات.  الشكاوى  الستقبال 
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة »الزوراء« 
رقم  »خصص  القسم  ان  منه،  نسخة 
وعىل  ساعة   )24( يعمل  الذي  الهاتف 
ثالثة خطوط }آسيا، كورك، اثري{ وااليميل 
كورونا  جائحة  بسبب  وذلك  االلكرتوني، 
ألغراض اإلجابة عىل جميع االستفسارات 
واملعلومات التي ترد القسم واالستفسارات 
حول شكواهم وطلباتهم التي تم التقديم 
الربيد  او  الساخن  الخط  خالل  من  عليها 
االلكرتوني او حكومة املواطن االلكرتونية 
من اجل اإلجابة عليها جميعاً والتي تسهم 
يف تقليص حلقات الروتني الزائدة وإرشاد 

املتصلني النجاز معامالتهم«.

الخط  الداخلية  شكاوى  قسم  وحدد 
االلكرتوني:  وااليميل   }5604{ الساخن 
املواطن  وحكومة   ،  info@moi.gov.iq

 .« www.ca.ip

بغداد/ الزوراء:
افاد مصدر امني يف االستخبارات العسكرية، امس االحد، بأن القوات االمنية تمكنت من 
اعتقال داعيش بعملية امنية استباقية غربي االنبار. وقال املصدر يف ترصيح صحفي: 
إن “قوة امنية من لواء املشاة االيل 32 ومفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة 
القائم  تركزت عىل مناطق مختلفة من قضاء  استباقية  امنية  بحملة  الثامنة رشعت 
االجرامية  داعش  عصابات  عنارص  احد  اعتقال  من  خاللها  من  تمكنت  االنبار،  غربي 
دون وقوع أية مقاومة تذكر “. واضاف املصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: 
التنظيم  ابان سيطرة  القوات االمنية واملدنيني  ان” املعتقل متورط بعمليات استهداف 
االجرامي عىل مناطق مختلفة من مدن االنبار”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت 

القوات االمنية من اعتقال املطلوب ورصد حركته حال تواجده يف املكان املستهدف”.
املادة  اوامر قبض عىل وفق  الصادرة بحقه  املعتقل  نقلت  االمنية  “القوات  أن  وأوضح 
4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة اىل احدى املراكز االمنية للتحقيق ملعرفة بقية 

اختباء عنارصه “. 

  بغداد/ الزوراء:
الواقع  املثلث  يف  االرهابية  املجاميع  نشاط  عودة  من  الوائيل،  عيل  االمني،  الخبري  حذر 
امنية  عمليات  اىل  تحتاج  املناطق  تلك  ان  اىل  الفتا  وكركوك،  الدين  وصالح  دياىل  مابني 
ان “القوات  الوائيل يف ترصيح صحفي:  االرهابية. وقال  املجاميع  مكثفة للقضاء عىل 
املجاميع  من  املناطق  جميع  لتطهري  نوعية  عمليات  من  به  ماتقوم  وبرغم  االمنية 

االرهابية، إال ان املنطقة مابني دياىل وصالح الدين وكركوك يجب الرتكيز عليها”.
انطالق  نقطة  املذكور  املثلث  ماتتخذ من  االرهابية غالبا  داعش  ان “مجاميع  واضاف 

لتنفيذ العمليات االجرامية، بحق اهايل القرى واملناطق الواقعة يف تلك الرقعة”.
السكان وهو مايحتاج  التخفي بني  اعتماد اسلوب  بدأت  االرهابية  “العنارص  ان  وبني 
والخاليا  املجاميع  لرصد  جديدة  خطط  عىل  واالعتماد  االستخباري  الجهد  تنشيط  اىل 
تلك  تدخل  التي  وخاصة  االفراد  تحركات  ومتابعة  السكنية  املناطق  داخل  االرهابية 

املناطق بشكل منفرد او مع عوائلها”.

شرطة البصرة تنفذ محلة أمنية ملطاردة متهمني مطلوبني للعدالة 
كشفت عن مالبسات جرمية قتل يف الزبري 

الصحة جتهز مجيع مؤسساتها بدواء )رمدسفري( ملعاجلة كورونا

احلشد يكشف عن ارتفاع التعاون األمين يف 
املناطق احملررة بنسبة %80

العمل تطالب بتوفري درجات وظيفية لذوي 
اإلعاقة يف 2021 

ضبط عجلة حمملة مبواد خمالفة يف زرباطية

الصحة النيابية تطالب باعتماد الرتاكمي 
لإلعدادي وحتذر من }خطوة متهورة{ 

االستخبارت تعتقل »داعشية« 
يف صالح الدين

الداخلية ختصص خطوط اتصال 
وبريدا إلكرتونيا للشكاوى 

النقل توجه خبفض أسعار تذاكر اخلطوط اجلوية العراقية

وجهت بإستحداث 3 مستشفيات جديدة يف ذي قار خاطبت مديرياتها الستكمال إجراءات احملاضرين اجملانيني

الرتبية حتدد األسبوع احلالي موعداً 
إلعالن نتائج االمتحانات التمهيدية

أمانة بغداد تصلح التخسف الـ 50 
يف األعظمية

اإلطاحة بإرهابي مطلوب بعملية استباقية 
يف األنبار

أمين حيذر من عودة النشاط اإلرهابي 
يف مثلث ثالث حمافظات

4امن ومجتمع www.alzawraapaper.com No: 7312   Mon    24     Aug    2020العدد:   7312    االثنين   24   آب     2020



www.alzawraapaper.com5 أسواق

أوضحت التوقيتات الزمنية إلعداد وتقديم املوازنات

حمافظ بغداد يكشف تفاصيل املشروع وأسباب تأخر تنفيذه

الدوالر ينخفض يف األسواق احمللية

صالح الدين: إنشاء سد مكحول 
سيوفر 30 ألف فرصة عمل 

اجلمارك تعلن حتقيق إيرادات بأكثر 
من 3 مليارات ليوم واحد

املركزي يبيع 209 ماليني دوالر يف 
مزاد العملة

No: 7312  Mon  24  Aug  2020العدد: 7312    االثنين  - 24  آب  2020

بغداد/ الزوراء:
طالب�ت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه واالهوار 
النيابي�ة، ام�س االح�د، بتح�رك حكومي 
رسي�ع لضم�ان تدف�ق مستم�ر للمي�اه 
م�ن إي�ران، مش�ددة ع�ى رضورة تفعيل 
التحرك�ات م�ع تركي�ا وسوري�ا لضمان 

حصة العراق من املياه. 
وقال رئيس اللجنة، سالم الشمري، يف بيان  
إن وزارة امل�وارد املائية اعربت عن الرضر 
الكبري ال�ذي سيصي�ب الع�راق وبخاصة 
وسطه وجنوب�ه من انخف�اض مناسيب 
نهري الزاب وسريوان من االرايض االيرانية 
للب�الد«، مردف�اً ان »ال�رضر يصي�ب اوال 
محافظة دياىل بالكام�ل بخاصة عى نهر 

دياىل ال�ذي تعتمد علي�ه املحافظة بشكل 
كامل ارواًء ملالي�ن الدونمات من االرايض 

الزراعية«. 

واض�اف ان« االمر يتطل�ب تحركا رسيعا 
من الحكومة وعرب الجهات املعنية لضمان 
ح�ق الع�راق من املي�اه الداخل�ة اىل انهره 
ومعرفة األسباب التي دعت لتحويل مسار 
هذه االنهر« مشدداً بالتأكيد عى الحكومة 
لتفعي�ل تحركاته�ا م�ع تركي�ا وسوري�ا 
لضم�ان حصة الع�راق من املي�اه الداخلة 
»وبعكس�ه سنشهد مواس�م جفاف تنذر 

بما هو اخطر«.
وأعلن�ت وزارة املوارد املائية العراقية، يوم 

االربعاء املايض، تسجيلها انخفاضاً كبرياً يف 
كميات املياه الواردة من األرايض اإليرانية. 
وذكرت الوزارة يف  بيان ورد لوكالة ش�فق 
ني�وز، أن »محط�ات الرص�د الواقعة عى 
نهر س�ريوان مقدم س�د دربندخان وعى 
فروع نهر الزاب األسفل مقدم سد دوكان 
سجل�ت انخفاضاً كب�رياً يف كمي�ات املياه 

الواردة من األرايض اإليرانية«.
واوضحت الوزارة أن »إيران قامت بتحويل 
جزء من مياه نهر الزاب إىل بحرية اورومية 
وكذل�ك تحويل جزء من مياه نهر سريوان 
عن طريق نفق موسود إىل مشاريع اروائية 
يف مناطق كرمنشاه ورسبيل زهاب ضمن 

حوض نهر الكرخة«.

بغداد/ الزوراء:
كشف�ت لجن�ة املالي�ة النيابي�ة عن 
وج�ود ٦٠ الف درجة وظيفية ضمن 
االتحادية  املوازن�ة  مرشوع قان�ون 
لع�ام ٢٠٢١. وفيم�ا أوضحت عضو 
التوقيت�ات الزمني�ة إلع�داد وتقديم 
املوازن�ات بحسب القانون، لفتت اىل 
ان املوازنة يجب ان توضع عى طاولة 

الربملان قبل 15 ترشين األول.
وق�ال عض�و اللجن�ة، احم�د حمه، 
امس االح�د، يف ترصيح صحفي: ان 
“مرشوع قانون املوازن�ة االتحادية 
لعام ٢٠٢١ سيتضم�ن اكثر من ٦٠ 
ال�ف درج�ة وظيفية ضم�ن حركة 
املالك والح�ذف واالستحداث”، الفتا 
اىل ان “ه�ذه الدرج�ات سيخص�ص 
ج�زء كبري منه�ا لحمل�ة الشهادات 

العليا”.
واض�اف ان “اللجن�ة املالي�ة لديه�ا 
توج�ه بتخصي�ص ج�زء كب�ري من 
الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات 
العلي�ا”، مبين�ا ان “تل�ك الدرج�ات 
افرزها قان�ون التقاعد الجديد الذي 

صوت عليه مجلس النواب”.
واك�د وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث 
العلمي، نبيل عبد الصاحب، السبت، 
ان الحكوم�ة مهتم�ة بمل�ف تعين 

حملة الشهادات العليا. 
من جهته، أوضح عضو اللجنة املالية 
التوقيتات  النيابية، جم�ال كوج�ر، 
الزمني�ة إلع�داد وتقدي�م املوازن�ات 

بحسب القانون، الفتا اىل ان املوازنة 
يجب ان توضع ع�ى طاولة الربملان 

قبل 15 ترشين األول.
وق�ال كوج�ر يف ترصي�ح صحفي: 

ان “هن�اك توقيت�ات لتقديم املوازنة 
حسب قانون اإلدارة املالية، اذ ينبغي 
اع�داد وتقديم تقديرات ل� 3 سنوات 
يف ش�هر اذار، يف ح�ن تق�وم وزارتا 
املالي�ة والتخطي�ط وحس�ب امل�ادة 
خامس�ا م�ن قان�ون اإلدارة املالية، 
بتقديم تقديراتها للموازنة يف ش�هر 

حزيران”.
وأض�اف ان “موازن�ات املحافظ�ات 
واالقالي�م ينبغ�ي اعدادها يف ش�هر 
املالي�ة  لوزارت�ي  لتق�دم  تم�وز، 
والتخطيط، يف حن يفرتض ان تقوم 
الوزارتان خالل ش�هر أيلول بإرسال 
مسودتن للجنة الشؤون االقتصادية 
يف مجل�س ال�وزراء تتضم�ن تقديم 
املوازن�ة وتقدي�م وثيق�ة  م�رشوع 

السياسة املالية لثالث سنوات”.
وبن ان “السنة األوىل تكون الحكومة 
ملزم�ة باملوازنة التي تم اعدادها، يف 
حن تك�ون موازن�ة السنت�ن التي 
تليه�ا غ�ري اجباري�ة”، الفت�ا اىل ان 
“الحكومة يفرتض ان ترسل املوازنة 

قبل 15 ترشين األول للربملان”. 

بغداد/ الزوراء:
بالش�أن  مخت�ص  وص�ف 
االح�د،  ام�س  االقتص�ادي، 
االتفاق�ات التي وقعه�ا العراق 
م�ع الرشك�ات االمريكية بأنها 
»ليس�ت البدي�ل الناج�ح« عن 

اتفاقية الصن.
وق�ال رئي�س املرك�ز االعالمي 
محمد،  رضغ�ام  االقتص�ادي، 

إن  صحف�ي:  حدي�ث  يف  ع�ي 
»االتفاقيات التي وقعها العراق 
خ�الل زي�ارة رئي�س ال�وزراء 
العراقي لواش�نطن تعد مفيدة 
لكنها ليس�ت بديال  ناجحا عن 

اتفاقية للصن«.
واضاف ع�ي أن »االتفاقيات يف 
واشنطن كانت صفقات جزئية 
كجزء من املجامل�ة السياسية 

لواش�نطن يف ظل قيادة ترامب 
التي تعد األجش�ع عى االطالق 
بدي�ال  تك�ون  ان  يمك�ن  وال 

لالتفاق الصيني الشامل«.
»االتف�اق  أن  إىل  ع�ي  وأش�ار 
كل  تطوي�ر  يشم�ل  الصين�ي 
التي  االسرتاتيجية  القطاع�ات 
يفتقده�ا الع�راق يف ظ�ل عدم 
االدارة الرش�يدة ملوازنات�ه منذ 
عام ٢٠٠٣ وحت�ى اآلن«، مبينا 
تشم�ل  الص�ن  »اتفاقي�ة  أن 
حلوالً خ�ارج الصندوق تخلص 
الرشك�ات الصينية م�ن روتن 
التعاقد وفساده ويجعلها خارج 
قي�ود املوازن�ة االتحادي�ة عرب 
التسدي�د املبارش بفائض الخام 
املنت�ج، يف حن االتفاقيات التي 
عقدت مع الرشكات االمريكية 
هي لقطاعات معينة، وال تضع 
حل�وال جذري�ة خاص�ة لقطاع 

الكهرباء«.
وقالت وزارة الطاقة األمريكية 

االربع�اء  ي�وم  له�ا،  بي�ان  يف 
امل�ايض، إن رشك�ات هانيوي�ل 
هي�وز  وبيك�ر  إنرتناش�ونال 
وجنرال إلكرتيك وستيلر إنرجي 
اتفاق�ات  وقع�ت  وش�يفرون 
تجارية مع العراق بقيمة تصل 
إىل 8 ملي�ارات دوالر مع وزيري 

النفط والكهرباء العراقين.
ويف 19 أيلول 2019، وقع العراق 
والص�ن 8 اتفاق�ات ومذكرات 
تفاه�م يف خت�ام مباحثات بن 
وفديهم�ا يف بك�ن، وبموج�ب 
حساب�ا  الع�راق  فت�ح  ذل�ك 
ائتمانيا يف أحد البنوك الصينية، 
البالغة  النف�ط  إليداع عائ�دات 
100 ألف برمي�ل يومياً، مقابل 
تنفيذ مشاري�ع البنى التحتية، 
واملستشفي�ات  كامل�دارس 
والرصف  والكهرب�اء  والط�رق 
الصحي، يتم تحديدها من خالل 
وزارة التخطيط وبالتنسيق مع 

مجلس الوزراء.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت أسع�ار رصف الدوالر يف أس�واق البورص�ة الرئيسية، فيما 
استق�رت باألس�واق املحلي�ة ام�س األح�د، وسجلت بورص�ة الكفاح 
122.850 دين�اراً مقابل 100 دوالر أمريكي، فيما كانت أسعار بورصة 

الكفاح ليوم السبت 123.000 دينار.
وكان�ت أسع�ار البيع يف مح�الت الصريف�ة باألسواق املحلي�ة يف بغداد 
كاآلت�ي: سعر البيع: 123.500 دين�ار لكل 100 دوالر. أما سعر الرشاء 

فسجل 122.500 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أكد محافظ صالح الدين، عمار جرب، امس االحد، ان إنشاء سد مكحول 

سيوفر 30 ألف فرصة عمل وطاقة كهربائية.
وذك�ر مكتب املحافظ يف بيان تلقت »ال�زوراء« نسخة منه: ان »االخري 
بح�ث مع وزي�ري التخطيط و املوارد املائية األف�اق املستقبلية إلنشاء 

سد مكحول و تعويض أهايل املناطق التي ستغمرها املياه«.
وقال املحافظ ان«إنشاء سد مكحول سيوفر ٣٠ ألف فرصة للمواطنن  
و ٤ مشاريع اروائية وإنتاجا عاليا للطاقة الكهربائية وحماية الوضع 

األمني«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الهيئة العام�ة للجمارك، 
امس األح�د، تحقي�ق أكثر من 3 
مليارات ونصف اجمايل اإليرادات 

املتحققة ليوم السبت.
وذك�رت الهيئ�ة، يف بي�ان تلق�ت 
»الزوراء« نسخة منه: أن »إجمايل 
ايراداته�ا املتحققة لي�وم السبت 
املوافق ٢٢/٨/٢٠٢٠ يف مراكزها 
الجمركي�ة والذي بلغ  اكثر من 3 

مليارات ونصف«.
وأضاف�ت أن »ع�ى الرغ�م م�ن 
الجمركي�ة  الرس�وم  تصف�ري 
ع�ى الكث�ري م�ن البضائ�ع وقلة 
االستريادات بسب�ب إغالق بعض 
الحدودي�ة بسبب جائحة  املراكز 

كورونا«.
الظ�روف  ظ�ل  »يف  أن�ه  وبين�ت 
العصيبة اقتصاديا وصحيا والتي 

تم�ر ع�ى بلدن�ا العزي�ز تستمر 
كوادرها العاملة يف كافة املديريات 
واملراك�ز الجمركي�ة باملساهم�ة 
الفعال�ة يف الوقوف عونا لشعبهم 
ووطنهم متحدي�ن كل التحديات 
ومعوقات العمل لالرتقاء بعملهم 

وتحقيق اعى األيرادات«.
وأضافت الهيئة انها »ساهمت يف 
تسهي�ل دخ�ول آالف االرساليات 
من االدوي�ة واملستلزمات الطبية 
م�دار  وع�ى  الغذائي�ة،  وامل�واد 
الساع�ة لي�ال ونه�ارا، وبجه�ود 
ومتابعة مب�ارشة من قبل اإلدارة 
العلي�ا يف الهيئ�ة بغي�ة تسهي�ل 
انسيابي�ة دخ�ول االرساليات اىل 
البلد للم�واد األساسية والغذائية، 
البرشي�ة  األدوي�ة  خصوص�ا 
ظ�ل  يف  املستهل�ك  اىل  إليصاله�ا 

األزمة الحالية«.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، 
ام�س االح�د، عن بيع�ه أكثر من 
209 مالين دوالر، وبمشاركة 36 
مرصف�ا. وبلغت مبيع�ات البنك، 
ي�وم ام�س، 209 مالي�ن واكث�ر 
من 384 ال�ف دوالر غطاها البنك 
بسع�ر رصف اس�اس بلغ 1190 
دينار ل�كل دوالر. وكانت مبيعات 
البنك لتعزي�ز االرصدة يف الخارج 
عى ش�كل ح�واالت واعتمادات، 

والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكام�ل 
بسع�ر رصف بل�غ 1190 دين�ار 
ل�كل دوالر واحد، ق�د بلغت اكثر 
من 192 مليون دوالر. أما اجمايل 
البيع النقدي فك�ان اكثر من 16 
مليون دوالر. فيم�ا بلغت اجمايل 

املبيعات الكلية 209.384.850.
فيم�ا لم تتقدم أي م�ن املصارف 
ال�بالغ�ة 36 مرصفا املشاركة يف 
م�زاد العمل�ة بأي ع�روض لبيع 

الدوالر.

اقتصادي: االتفاق مع الشركات األمريكية ليس بديالً ناجحاً 
عن اتفاقية الصني

النقل والتخطيط توقعان عقدا مشرتكا لتنفيذ مشروع 
قطار بغداد املعلق

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النقل، امس االحد، توقيعها عقدا مشرتكا مع 
وزارة التخطيط لتنفيذ مرشوع قطار بغداد املعلق، مشرية 
اىل ان وزارة النقل هي الجهة صاحبة االختصاص يف تنفيذ 
امل�رشوع. بينما كشف محاف�ظ بغ�داد تفاصيل املرشوع 

وأوضح أسباب تأخر تنفيذه.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت »الزوراء« نسخ�ة منه: ان 
“وزي�ر النق�ل، ن�ارص حس�ن بن�در الشبي، وق�ع امس، 
محرض عق�د مشرتك م�ع وزارة التخطي�ط إلناطة تنفيذ 
م�رشوع قط�ار بغ�داد املعل�ق إىل وزارة النق�ل باعتبارها 

الجهة صاحبة االختصاص”.
واوض�ح وزير النقل، بحسب البيان: ان�ه “تم خالل اللقاء 
دراسة مراحل انجاز مرشوع قط�ار بغداد املعلق واملراحل 
الت�ي بدأته�ا محافظ�ة بغ�داد”، مش�ريا اىل ان “االجتماع 
تمخض ع�ن توقيع محرض مش�رتك تم فيه إق�رار اناطة 
تنفي�ذ مرشوع قطار بغداد املعل�ق إىل وزارة النقل، وسيتم 
عرض ه�ذا املحرض أمام أنظ�ار مجلس ال�وزراء العراقي 

املوقر بأقرب وقت ممكن”.
بينم�ا كش�ف محافظ بغ�داد، محم�د جابر العط�ا، امس 
األحد، تفاصيل مرشوع القطار املعلق، فيما أوضح أسباب 

تأخر تنفيذه.
وقال العطا يف بيان، تلق�ت »الزوراء« نسخة منه، إن »هذا 
املرشوع يع�د من املشاري�ع االسرتاتيجية يف قط�اع النقل 
ملحافظة بغداد، وتأخر تنفيذه ألسباب فنية وإدارية، ونحن 
جادون خالل ه�ذه املدة بتذليل جمي�ع العقبات واملشاكل 

للرشوع بتنفيذه«.
وأضاف أن »ط�ول القطار املعلق يبلغ 22 )كيلو مرتاً( يبدأ 
م�ن الكاظمية وينته�ي بأس�واق الشع�ب املركزية ب�١٤ 
محط�ة وبطاق�ة استيعابية تص�ل اىل ٣٠ أل�ف مسافر يف 
الساعة الواح�دة، وبعمل يفوق ال�� ١٦ ساعة يوميا وهو 

جزء من منظومة النقل الشامل للعاصمة بغداد«.
ولف�ت إىل ان »هناك ني�ة إلضافة خط اخر يب�دأ من البياع 

واىل الكرادة«.

بغداد/ الزوراء:
احتل العراق املرتب�ة 29 من بن دول العالم بأرخص 
tglobal pe  اسعار الوقود »البنزي�ن« حسب موقع
rol prices. وق�ال املوق�ع يف تقرير له لشهر آب لعام 
2020 ان ترتي�ب الع�راق ج�اء م�ن ب�ن 164 دولة 
مدرج�ة بالجدول، حي�ث بلغ سعر البنزي�ن فيه 63 
سنتا للرت الواحد، يف حن ج�اء باملرتبة 10عربياً بعد 
كل من السودان الكويت وقطر والجزائر والسعودية 
واإلم�ارات العربية وعمان والبحرين ومرص. واش�ار 
التقري�ر اىل ان »فنزويال جاءت باملرتب�ة االوىل عامليا 
بأرخص دول العالم للبنزين وبسعر بلغ 2 سنت للرت 
الواحد، تليها ايران ويسعر 7 سنتات، ومن ثم جاءت 
ثالثا السودان بسع�ر 14 سنتا«. وبن ان »اغى دول 
العال�م ألسعار البنزين كانت من نصيب هونغ كونغ 
وبسعر بلغ 2.22 لل�رت الواحد تسبقها هولندا بسعر 

1.85 دوالر، وتسبقها النرويج بسعر 1.79 دوالر«.
وأوض�ح التقري�ر أن السعر املتوس�ط للبنزين عامليا 
لشه�ر آب بل�غ إىل 1.00 دوالر للرت، مبين�ا ان اسعار 
البنزين يف الدول الغني�ة مرتفعة باملقارنة مع الدول 
الفقرية، أما الدول املنتجة والصادرة للبرتول فتكون 
األسع�ار أقل منها بكثري.  ولفت التقرير اىل ان«فارق 
أسع�ار البنزي�ن يف ال�دول املختلف�ة تع�ود إىل الدعم 
الحكوم�ي للبنزين وحجم الرضائب، فيشرتي جميع 
الدول يف العالم النفط باألسعار نفسها، ولكنها فيما 
بعد تفرض رضائب مختلف�ة، مما يؤدي إىل اختالف 

أسعار التجزئة للبنزين«.

العراق يف املرتبة 29 بأرخص دول 
العامل بأسعار البنزين

مطالبات برملانية بتحرك حكومي لضمان تدفق مستمر للمياه من إيران

املالية النيابية تكشف عن وجود ٦٠ ألف درجة وظيفية يف موازنة ٢٠٢١

فقدان هوية
الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
املرقم�ة 7937 والصادرة 
م�ن وزارة النفط/ رشكة 
توزي�ع املنتجات النفطية 
بإس�م )زينب ع�ادل عبد 
الزه�رة غان�م(، فعى من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

جمهورية العراق            العدد: ٣9٢٣/ج/٢٠١9
مجلس القضاء االعى            التاريخ: ٢٠٢٠/٨/٢٣

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة جنح النارصية

م/اعالن
دوي�ش  داح�س  مجب�ل  رع�د  اله�ارب/  املته�م  اىل  

الحسيناوي
اص�درت ه�ذه املحكمة حكم�ا غيابيا يق�ي بإدانتك 
وفق احكام امل�ادة )٤٣١( من قانون العقوبات بالعدد 
٣9٢٣/ج/٢٠١9 بتأري�خ ٢٠١9/٣/١٦ والحكم عليك 
بالحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وإصدار امر قبض 
بحقك لتنفيذ الحكم الصادر عليك وبإمكانك االعرتاض 
عى الحكم خالل ثالثة أشهر من تأريخ النرش بواسطة 
صحيفتن محليتن يوميتن، وبعكس�ه يصبح الحكم 

الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي .
القايض 
عي محمد سليم حميدي 

  بغداد/ الزوراء:
أك�د عضو لجن�ة النزاهة النيابي�ة، يوسف الكالبي، 
ام�س االحد، أن اللجن�ة لديها توج�ه بالتحرك نحو 
ام�وال ال�وزراء واملسؤول�ن، ال سيم�ا مم�ن تركوا 

املناصب وفتحوا مشاريع كبرية.
وق�ال الكالب�ي يف حدي�ث صحف�ي، ورداً عى سؤال 
بش�أن الوزراء الذين تركوا الخدمة وفتحوا مشاريع 
كبرية دون معرفة مص�ادر االموال: إنه »بعد تعديل 
قان�ون النزاه�ة اصب�ح }من اي�ن لك ه�ذا{ ساري 

املفع�ول، وعلي�ه تستطي�ع هيئة النزاه�ة مالحقة 
ه�ؤالء الوزراء وتصل العقوبات اىل 7 سنوات سجن، 

اضافة اىل اسرتداد االموال«.
واضاف الكالبي: »اآلن قان�ون النزاهة حاكم وقادر 
ع�ى ان يسرتد االموال، ولكن يحتاج اىل ارادة وطنية 
حقيقي�ة، ومن املفرتض ان تقوم هيئة النزاهة بهذا 

االتجاه«.
وعن دورهم كلجنة برملانية، اكد الكالبي: انه »لدينا 

توجهات مستقبلية نحو هذا املوضوع«.

النزاهة النيابية تتحرك حنو أموال الوزراء واملسؤولني



بغداد / متابعة الزوراء: 
التطبيعية  الهيأة  رئيس  زاَر 
القدم،  لكرة  العراقي  لالتحاد 
العام،  واألمني  بنيان،  إياد 
معسكر  فرحان،  محمد 
حالياً  املقام  الشباب  منتخب 
املقدسة  كربالء  محافظة  يف 
تحضرياً لبطولة آسيا تحت 19 

عاما. 

التدريبي  املالك  بنيان  ووعَد 
والالعبني بتقديم الدعم الكامل 
لبطولة  التوجه  قبل  للمنتخب، 
آسيا تحت 19 والتي ستقام يف 
أوزبكستان خالل شهر ترشين 

االول املقبل. 
التطبيعية،  الهيأة  رئيس  وأكد 
االتحاد  حرص  بنيان،  إياد 
خارجي  معسكر  توفري  عىل 

الشهر  خالل  للمنتخب 
ودية  مباريات  وإقامة  املقبل، 
املنتخب  يصل  لكي  للمنتخب، 
لتقديم  املطلوبة،  الجاهزية  إىل 
املستوى الذي يؤهله للمنافسة 
الثانية  الحديدية  املجموعة  يف 
امام  اآلسيوية  للنهائيات 
وكوريا  اليابان  منتخبات 

الجنوبية والبحرين.

منتخب  مدرب  اكد  جانبه  من 
حاجة  جثري  قحطان  الشباب 
املباريات  اىل  املاسة  الفريق 
التجريبية من اجل االطالع عىل 
وتطبيق  الالعبني  مستويات 
والوقوف  التكتيكية  الخطط 
ومحاولة  اخطاءهم  عىل 
تصحيحها واالستفادة من هذا 

املعسكر التدريبي
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وثائق واتهامات بالفساد املالي تطول 
رئيس احتاد السلة حسني العميدي 

بغداد / متابعة الزوراء: 
كش�ف عضو االتحاداملركزي السابق ورئيس االتحاد الفرعي يف واسط لكرة السلة عيل رسن 
وج�ود فس�اد مايل كبري يف اتحاد اللعبة منذ ترأس حس�ني العميدي لالتح�اد و لغاية االن . و 
أظهر رس�ن وثيقة رس�مية تثبت طل�ب العميدي مبلغ ٢٠ مليون دينار م�ن اللجنة االوملبية 
لتغطي�ة نفق�ات انتخابات اتحاد الس�لة التي ج�رت يف ترشين الثاني لع�ام ٢٠1٨ ، توزعت 
بني اطعام و إس�كان و نقل .و اكد رئيس االتحاد الفرعي ان املبلغ الذي اس�تلمه العميدي لم 
يرصف جميعه عىل الهيئة العامة و التي اغلب أعضائها لم يس�تلموا اجور النقل التي رصد 

لها عرشة ماليني دينار مبينا ان وثائق عديدة ستصل اىل هيئة النزاهة للتحقيق فيها .

أصفر وأمحر

أمري العماري : مل تصلين أية دعوة من كاتانيتش لالنضمام إىل املنتخب الوطين  الديوانية يضم العبا برازيليا 
اىل صفوفه

مدير الكرة بأربيل: استئناف تدريبات 
الفريق مرتبطة بإعالن اللجنة 

التطبيعية موعد الدوري

حتديد موعد انتخابات اهليئة اإلدارية لنادي القوة اجلوية

ردجال يوافق على تغيري أرضيات مالعب احتاد التنس حسب املتطلبات الدولية

بنيان وفرحان يزوران معسكر منتخب الشباب يف كربالء وجثري يؤكد حاجته للتجريبيات

الزوراء | امري رسول :
ن�ادي  و  االوملب�ي  اك�د الع�ب منتخبن�ا 
يوش�بينغ السويدي امري العماري ان اداء 
منتخبن�ا الوطن�ي تحت قي�ادة كاتانيش 
اداء جي�د و نتأيجه مع املنتخب  ايجابية. 
و ق�ال العم�اري يف حدي�ث خ�ص ب�ه “ 
الزوراء“ ان توقف كرة القدم  تأثر س�لبيا 
ع�ىل الالعب�ني و ع�ىل املنتخب�ات  و ذلك 

لغيابه�م ع�ن  التمرين�ات .و اش�ار  انه 
مس�تمر يف الدوري الس�ويدي  لحني فتح 
ب�اب االنتقاالت و ل�دي رغبة يف تمثيل اي 
نادي يف الدوري العراقي يف حال تم االتصال 
بي .و اوض�ح اني  رايض عىل  االداء الذي 
قدمت�ه  مع املنتخب االوملب�ي مع انني لم 
امنح الفرصة الكافي�ة يف املنتخب وكنت 
يف كامل تألقي مع النادي واملنتخب .و زاد 

ان طموح�ي مس�تقبال ان  انتقل  الٔحدى 
الدوري�ات الخمس�ة الك�رى يف اوروبا.و 
تابع انني لم يكن لدي  اتصال مبارش مع 
مدرب منتخبنا الوطني كاتانيش يف سبيل 

تمثيل املنتخب الوطني .
و أكد : وج�ود عروض من الس�ويد ومن 
خ�ارج الس�ويد واالي�ام القادمة س�وف 

احدد وجهتي القادمة.

بغداد / متابعة الزوراء
عقدت الهيئة اإلدارية املؤقتة لنادي القوة الجوية الريايض اجتماعا 
بحضور جميع األعضاء اتخذت فيه عدة قرارات تخص النادي خالل 
املرحلة املقبلة.وقال قائد القوة الجوية رئيس النادي اللواء ش�هاب 
جاهد يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نسخة منه، إن “هذا االجتماع 
هو األخري للهيئة اإلدارية املؤقتة كون الثاني عرش من ش�هر أيلول 
املقبل سيكون موعدا إلجراء انتخابات الختيار هيئة إدارية جديدة”.

وأض�اف قائد الق�وة الجوية، أن “ه�ذا املوعد تم االتف�اق عليه من 
قب�ل أعضاء الهيئ�ة اإلدارية املؤقتة الختيار أش�خاص تقود النادي 
إىل ب�ر األمان”، مؤك�داً أن “ذلك االختيار س�تكون فيه الكرة للهيئة 
العامة التي يجب ان تختار االش�خاص الكفوءة ملصلحة هذا النادي 
العريق”.وتابع أن “الهيئة االدارية خالل اإلجتماع تحدثت عن وضع 
النادي بما فيما ذلك األمور املالية وإالدارية وتهيئة كل املس�تلزمات 

التي تحتاجها فرق النادي وعىل جميع األصعدة”.

بغداد / متابعة الزوراء
أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان 
الوزارة حريصة عىل عودة االنشطة الرياضية 
وتقديم الدعم لالتحادات الرياضية والس�يما 
يف مل�ف البن�ى التحتية.وَبنيَّ الوزي�ر درجال 
خالل اس�تقباله وفد االتح�اد العراقي للتنس 
برئاس�ة رئيس االتحاد رياض الحمداني، انه 
س�يتم التنس�يق مع الجهات املعني�ة لتهيئة 
االرضية املناس�بة لعودة االنش�طة الرياضية 

والتدريبات للمنتخبات العراقية التي تتخذ من 
منش�آت الوزارة مكاناً إلقامة هذه االنش�طة 
بعد استحصال املوافقات الرسمية من اللجنة 
الوطنية العليا للصحة والسالمة جراء جائحة 
كورنا، ونحن حريصون عىل س�المة ش�بابنا 
الوقائي�ة  االج�راءات  وس�نتخذ  ورياضيين�ا 
الالزمة.واض�اف: وافقن�ا عىل تغي�ري ارضية 
أربع س�احات ملالعب التنس م�ن التارتان اىل 
األرضية النظامية الدولية الصلبة حتى نضع 

الخطوات الصحيح�ة إلعداد منتخبات التنس 
وتسهيل مهمة الوصول اىل النتائج املرجوة.

من جانبه ثمن رئيس االتحاد العراقي للتنس 
ري�اض الحمدان�ي خط�وات وزير الش�باب 
لتطلع�ات  والس�اندة  الداعم�ة  والرياض�ة 
الرياضي�ني واإلس�هام بتوف�ري االحتياج�ات 
الس�يما يف جانب البنى التحتية رغم الظروف 
الصعب�ة التي يم�ر بها العراق جراء انتش�ار 

فايروس كورونا وقلة التخصيصات املالية.

رؤساء احتادات وطنية :ضرورة طي صفحة اخلالفات من اجل مستقبل افضل لرياضة االجناز
بانتظار اجتماع اجلمعية العمومية األربعاء املقبل

بغداد/ حارث النعيمي : 
م�ن  حال�ة  الرياضي�ة  األوس�اط  تس�ود 
الرتق�ب واالنتظ�ار للح�دث األه�م واألبرز 
ملا سيس�فر عنه مؤتمر اجتم�اع الجمعية 
العمومية للجنة االوملبية الوطنية العراقية, 
الذي م�ن املؤم�ل أن يعقد يف ي�وم األربعاء 
املصادف السادس والعرشون من شهر اَب 
الح�ايل, والذي س�يتمحور حوله الكثري من 
التس�اؤالت للخروج من هذا امللف والسعي 
إىل دعم الرياضة العراقية والنهوض بها إىل 
ذلك املس�عى, ما هي مخرجات هذا املؤتمر 
وتوصياته يف املرحلة املقبلة, وهل س�تكون 
انتخابات اللجنة األوملبية الوطنية العراقية 
حارضة قب�ل نهاية عامن�ا الحايل, ويجول 
يف أذه�ان الكثريون ه�ل أن املرحلة املقبلة 
ستش�هد انفراجاً للرياض�ة العراقية, وهل 
يمكن ان تكون خالية من املشاكل وملفات 
الفس�اد ؟؟؟, وه�ل ه�ذا املؤتمر س�يخرج 
بتعدي�الت أو إضافات يمك�ن أن يتضمنها 
النظ�ام االس�ايس للجنة األوملبي�ة الوطنية 

العراقية.
ولالطالع أكثر ارتأت صحيفة “الزوراء” أن 
تفتح ه�ذا املوضوع عن ق�رب وتبحث عن 
اجاب�ات واضح�ة ملا يثار, ل�ذا التقت الرأي 
يف حوارها ح�ول هذا املوض�وع مع العديد 
من رؤساء االتحادات الرياضية يف الجمعية 
العمومية, لنفتح هذا الحوار ونعرض هذه 

التساؤالت، واليكم نص الحوار:
وقفتن�ا األوىل كان�ت م�ع رئي�س االتح�اد 
العراق�ي للتجذيف عبد الس�الم خلف الذي 
ق�ال: أن اجتماع الجمعي�ة العمومية الذي 
س�يعقد خ�الل الس�ادس والع�رشون من  
ش�هر اَب الج�اري يتعلق بطل�ب مجموعة 
من االتحادات االوملبية بعقد اجتماع للهيأة 
العام�ة للجن�ة االوملبية الوطني�ة العراقية 
لبحث ومناقش�ة وتثبيت النظام االس�ايس 
عىل ضوء قان�ون اللجنة االوملبي�ة الجديد, 
وكذلك مناقش�ة الوضع القانوني للمكتب 
التنفي�ذي بع�د ق�رار املحكم�ة العراقي�ة 
ببطالن انتخاب�ات اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقي�ة الت�ي عقدت الع�ام املايض, وعىل 
غ�رار ذل�ك الوضع فق�د حصل�ت موافقة 
اللجن�ة االوملبي�ة الدولي�ة ع�ىل عق�د هذا 
االجتماع وتم تحديد موعده من قبل رئيس 

اللجنة االوملبية الوطنية العراقية.
وتابع: , وكذلك رشح الية انتخاب مجموعة 

م�ن الرياضي�ني والخ�راء للدخ�ول ضمن 
الهي�أة العامة, مؤكداً بالوق�ت ذاته أن من 
اهم النقاط التي سيتم طرحها ومناقشتها 
واقراره�ا ع�ىل طاولة الجمعي�ة العمومية 
ه�و موضوع الخراء من ه�م وكم عددهم 
وع�ن كيفي�ة اختياره�م, وكذل�ك الحديث 
ع�ن تحدي�د موع�د لالنتخاب�ات اذا تم ذلك 

باالجتماع القادم.
وأش�ار: إىل أن االنتخابات ستعقد بموعدها 
املح�دد وحس�ب رس�الة اللجن�ة االوملبي�ة 
الدولية الت�ي حددتها يف موعد اقصاه ثالثة 
اشهر النبثاق مكتب تنفيذي جديد, أما عن 
مسألة الخالفات هل ستنتهي أم ال  فاألمر 
يعتم�د عىل العالقة املس�تقبلية بني اللجنة 
األوملبية الوطنية العراقية ووزارة الش�باب 

والرياضة.
وقفتنا الثاني�ة فكانت مع رئي�س االتحاد 
العراقي للش�طرنج ظافر عب�د األمري الذي 

تح�دث قائ�اًل: طبعاً ان�ا متفائ�ل بالوضع 
املس�تقبيل للرياض�ة العراقي�ة ولكن ليس 
بالوقت القريب جداً, اي ليس يف هذه الدورة 
االنتخابي�ة ويمك�ن ان يتحس�ن وضعه�ا 
املعن�وي بغض�ون عامني أو أكثر والس�بب 
م�ن هذه التوقعات هو أزم�ة العراق املالية 

واالقتصادية.
واض�اف: عبد األم�ري  نحن نحت�اج يف هذا 
املؤتمر املهم إىل إيضاح عدة نقاط اساسية 
وم�ن أهمها تحديث نظام اس�ايس الجديد 
ملرحل�ة رياضي�ة جدي�دة, كي نك�ون عىل 
معرف�ة ودراي�ة كامل�ة ه�ل يتواف�ق م�ع 
متطلب�ات املرحل�ة الحالية, وبم�ا أن األمر 
مكشوف بأن هنالك اشخاص يبحثون عن 
املصالح الش�خصية لذلك م�ن الصعب جداً 
بن�اء رياضة لحني القض�اء عىل هذه الفئة 
من املحسوبني عىل الرياضة العراقية الذين 
هم بعيدين كل البعد عن الرياضة كتاريخ.

ب�أن  فأك�د:  االنتخاب�ات  مس�ألة  وع�ن 
انتخابات املكتب التنفيذي س�تجري خالل 
ه�ذا العام, وال أريد التش�اؤم لكني اتصور 
ان الخالفات واملشاكل س�تبقى قائمة ولم 
تنته�ي بس�بب املصال�ح الش�خصية التي 
تس�يطر عىل الوضع الريايض, ولكن اتوقع 
ان يك�ون هن�اك مكتب تنفي�ذي اقوى من 
املكت�ب التنفي�ذي الس�ابق الغ�ري قانوني 
حسب قرار القضاء العراقي, واما عن ابرز 
التعديالت اعتقد س�وف يقل ع�دد الخراء 
كم�ا يمكن ان يلعب�وا دوراً ويكون�وا العباً 
اساس�ياً نحو تغري الوض�ع لألفضل وليس 
كما كان س�ابقاً, كون املصالح الشخصية 
يف ذلك الوقت هي س�بب التس�ميات وليس 
مصلح�ة الرياض�ة العراقية, كم�ا واتوقع 
زي�ادة الع�دد من ضم�ن االتح�ادات الغري 
اوملبية كأعضاء اساس�يني للهيئ�ة العامة 
وس�يكون هذا ايجاب�ي ايضاً وم�ن صالح 

الرياض�ة العراقي�ة للمس�تقبل, ولك�ن ال 
اتوق�ع ان يخت�اروا جمي�ع االتح�ادات ألن 
دخولهم يشكل تطور إيجابي ويسهم نحو 
تحقيق العدالة لهذه االتح�ادات والرياضة 

العراقية بصورة عامة.
أم�ا وقفتن�ا الثالث�ة فكان�ت م�ع رئيس 
االتح�اد العراقي للمصارعة ش�عالن عبد 
الكاظم: الذي قال: اتوقع ان يتم املصادقة 
عىل النظام االسايس بعد اجراء التعديالت 
البسيطة عليه, مؤكداً أن انتخابات املكتب 
التنفيذي س�تجري حسب رس�الة اللجنة 
األوملبي�ة الدولي�ة يف ح�ال ل�م يح�دث أي 
تدخ�ل من جهات خارجي�ة, وال اتوقع أن 
يكون هنال�ك انفراجاً للرياض�ة العراقية 
بسبب استمرار املشاكل من قبل الطارئني 
عليها, وع�ن ابرز التعديالت ع�ىل النظام 
االس�ايس هو وض�ع الية جدي�دة للخراء 
تليق باس�م ومكانة الخبري الريايض, كما 

ونس�ال الل�ه س�بحانه وتع�اىل ان يرحم 
الع�راق والعراقي�ني وان يصل�ح النفوس 
وينظ�ف قلوبن�ا وقلوب االخري�ن واالمل 

بالله عز وجل.
أم�ا وقفتن�ا الرابع�ة فكان�ت م�ع رئي�س 
احم�د  للتايكونجتس�و   العراق�ي  االتح�اد 
عطي�ة ال�ذي قال: اتوق�ع ان تك�ون هناك 
انفراج�اً قريب بواقع العم�ل االوملبي لعدة 
بفرص�ه  تحظ�ى  انه�ا  اولهم�ا  اس�باب, 
حقيقيه توف�رت للكابتن رعد حمودي كما 
واتمنى ان يستغلها إلصالح الواقع االوملبي, 
وثاني�اً واالهم هو ان املرحل�ة القادمة هي 
خط�وة لتج�اوز املالبس�ات القانونية التي 
وضعت فيه�ا األوملبية بعد ق�رار حلها من 
قب�ل الحاكم املدني ب�ول بريمر يسء الذكر 
والس�معة, وأنا بدوري س�أبارك اي توجه 
يفيد مصلحة الرياضة العراقية, س�واء أن 
كان م�ن القائمني عىل ش�ؤون الرياضة أو 
املؤسس�ات الحكومية قاص�داً بذلك وزارة 
الش�باب والرياض�ة لدعم اللجن�ة األوملبية 
واعادة هيبته�ا وانجازاتها, أما بخصوص 
اج�راء االنتخاب�ات خالل ه�ذه املرحلة فال 
أتوق�ع أن تج�ري بموعدها املح�دد, ولكن 
س�يتحقق ذلك عىل امل�دى القري�ب بحلول 

بداية العام املقبل.
وقفتنا الخامسة فكانت مع رئيس االتحاد 
العراقي للمالكمة ع�يل تكليف الذي تحدث 
قائ�اًل: اتوق�ع سيش�هد مؤتم�ر الجمعية 
العمومية املوافقة عىل القرارات الحكومية 
التي تخص موقف اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقي�ة, والتعدي�ل عىل النظام االس�ايس 
للجمعي�ة العمومي�ة, أي س�يكون هنال�ك 
تعدي�ل عىل بع�ض الفقرات املهم�ة, وحل 
النزاع القائم مع وزارة الش�باب والرياضة 
وع�دم التقاط�ع معها وم�ع اي جهة ذات 
عالق�ة أو ارتباط بالش�ؤون الرياضية عىل 
الرغ�م من اس�تقالليتها يف اداء عملها املايل 
واإلداري, كم�ا س�يكون هن�اك موقف من 
أعضاء الجمعية العمومية يف  تحديد موعداً 

إلقامة االنتخابات.
وأوضح: أن االنتخابات من املمكن ان تقام 
يف نهاي�ة هذه الس�نة اذا أتيحت الوس�ائل 
الالزمة له�ا دون عائق أو تدخ�ل, وهذا ما 
سيتم اعتماده يف الجلسة واقراره بالتعاون 
والتكات�ف الهادف من قب�ل الجميع لعودة 
البي�ت االوملب�ي لعمل�ه وخدم�ًة للصال�ح 

العام.
وأش�ار: إىل أن هناك عراقي�ل كثرية وكبرية 
هيمنته�ا  تمن�ع  العراقي�ة  الرياض�ة  يف 
وإع�ادة هيبتها, ومن اكر تلك العوائق هي 
غياب س�لطة القوان�ني واالنظمة الخاصة 
باالتح�ادات واالندي�ة، اذ يتوج�ب يف ه�ذه 
اللحظ�ة ف�رض القوانني, من أج�ل تحديد 
الصالحي�ات لكل ف�رد, وبذلك يك�ون لدينا 
عم�ل وفق أط�ر ممنهجة ته�دف لصناعة 
بط�ل أوملب�ي, وكلن�ا أم�ل بوزير الش�باب 
والرياض�ة الكابتن عدن�ان درجال ورئيس 
اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة رع�د 
حم�ودي بالعم�ل الج�اد يف توس�عة وبناء 
رقع�ة العالق�ات الداخلي�ة والخارجية من 
أجل خدمة الرياض�ة العراقية، كما ويجب 
ع�ىل الجمي�ع وض�ع الي�د باليد م�ن اجل 
النهوض بالرياضة العراقية، كون الرياضة 
من املفاصل املهمة لتقويم حركة الش�باب 

واخراج عنارص مفيدة للمجتمع.
وأوضح: بأن هنالك قرارات عديدة ستكون 
حارضة من أجل رفع العراقيل عىل الرياضة 
العراقي�ة م�ع بي�ان اهمي�ة عم�ل اللجنة 
األوملبية ومحتواها، وستسهم هذه املقررات 
برس�م طريق معبد للرياض�ة العراقية من 
اج�ل الرشوع بقوة, ولرفع جميع الحواجز 
والعقبات التي ق�د تعصف برياضتنا، ومن 
ثم رفع املقررات اىل اللجنة االوملبية الدولية 

للمصادقة عليها والبت بها.
وأكد: أن من أهم األش�ياء املهمة يف تكوين 
عمل اللجن�ة األوملبية الوطنية العراقية هو 
أن يكون لها الحق الوحيد بالتعامل االداري 
واملايل مع االتحادات, وال وجوب للتدخل من 
بعض األطراف التي تعمل ضد عمل اللجنة 
األوملبي�ة الوطني�ة العراقية الت�ي أصبحت 
بوجوده�م خ�راب الرياض�ة العراقية وإىل 
هذه اللحظ�ة, لكون االتح�ادات الرياضية 
محرومة م�ن املقرات والقاع�ات الرياضة 

والبعض يطالبون وسام اوملبي.
وي�رى: ب�أن هناك اش�خاص م�ن مثريي 
الفتن واملشاكل من خارج أسوار االتحادات 
املش�اكل  ن�رش  يتعم�دون  الرياضي�ة 
والخروق�ات ض�د عم�ل الرياض�ة, وه�ذا 
املوض�وع س�بباً يف أضع�اف الرياضة ككل 
وعدم تطورها لألمام, وعليه يجب تحصني 
الرياضة بوضع قانون يحاسب تلك األفعال 

الدنيئة املخلة بعمل الرياضة العراقية.

أربيل / شاكرمحمودعلوان
أكد مدير الكرة بنادي اربيل الريايض الكابتن محمد خوش�ناو 
انه عىل تواصل مستمر مع املدرب الكرواتي رادان حول إمكانية 
اس�تئناف تدريبات فريق القلعة الصفراء، وتابع خوش�ناو أن 
إدارة النادي متمسكة بقرارات وزارة الصحة بإقليم كردستان، 
وه�ذا م�ا تامل�ه اإلدارة من ع�دم الوقوع بالرصاع�ات املالية 
بحال�ة إعطاء الضوء األخرض للم�درب رادان بالعودة إىل أربيل 
ه�ذا يعني أن اإلدارة عليها أن تويف بوعودها املالية أمام املدرب 
لحظة دخوله أربيل، وبني أن اس�تئناف تدريبا الفريق مرتبطة 
بإع�الن اللجن�ة التطبيعي�ة بموعد انط�الق ال�دوري العراقي 
للموس�م ٢٠٢٠- ٢٠٢1 ليتس�نى إلدارة الن�ادي بدعوة املدرب 
رادان بالعودة الربيل واستئناف تدريبات الفريق، وأضاف مدير 
الكرة بن�ادي اربيل الكابت�ن محمد خوش�ناو أن إدارة النادي 
وضعت الخطط الكفيلة واملتعلقة بإجراء الفحوصات الطبية 
لكاف�ة أعضاء الفريق وظهور النتائج الكاملة لتعلن عن البدء 
بالتدريبات اليومية وحس�ب الخطة املرسومة من قبل املدرب 

الكرواتي رادان.

الديوانية / متابعة الزوراء
وق�ع الالع�ب الرازي�يل ويس�يل 
بريي�را رس�ميا عىل كش�فوفات 

فريق نادي الديوانية الكروي.
وقال مص�در يف الهيئ�ة االدارية 
الرازي�يل  الالع�ب  “ان  للن�ادي: 
يبلغ من العمر /25/ عاما وهو 

يلعب مدافعا وس�بق ل�ه ان مثل 
نادي فلومنيزي الرازييل.

يذك�ر ان الديواني�ة كان قد وقع 
سابقا مع ثالثة محرتفني اخرين 
اسبانيا واألرجنتني وبلجيكا  من 
لتمثي�ل الفري�ق خ�الل املوس�م 

املقبل.



اس�تعاَد الزمالك املركز الثاني من برياميدز بحسمه القمة أمام غريمه 
التقليدي األهيل املتصدر يف صالحه 1-3 ملحقا به الخس�ارة األوىل هذا 
املوسم بملعب القاهرة الدويل يف املرحلة الحادية والعرشين من الدوري 

املرصي لكرة القدم.
وتق�دم الزمال�ك عن طري�ق أحمد س�يد “زي�زو” )13(، وأدرك األهيل 
التع�ادل بواس�طة يارس إبراهي�م )62(، لك�ن الزمالك س�جل هدفني 

بواسطة مصطفى محمد )71( والبديل أسامة فيصل )90+3(.
ورف�ع الزمالك رصي�ده إىل 42 نقطة مقلصا الف�ارق إىل 14 نقطة عن 
األه�يل املتصدر، علما بأن الزمالك س�يخصم من رصيده ثالث نقاط يف 

نهاية املوسم النسحابه من مباراة الذهاب بني الفريقني.
وضم�ن ذات املرحل�ة، تف�ّوق م�رص املقاص�ة عىل مضيف�ة املرصي 
البورس�عيدي -2صفر بملعب الجيش بربج العرب. وسجل صالح أمني 

)64( والبديل عمرو مرعي )82( الهدفني.
واقتن�ص اف يس مرص ثالث نقاط ثمينة بف�وزه عىل مضيفه الجونة 
-1صفر س�جله رضا الوييش )83(.وحق�ق طالئع الجيش فوزا صعبا 
ع�ىل ضيفه طنط�ا بالنتيجة ذاته�ا بملعب جهاز الرياضة العس�كري 
س�جله أحم�د س�امي )55 من ركل�ة جزاء(.ع�ىل صعيد متص�ل، أكد 
الفرن�ي باتريس كارتريون املدير الفن�ي للزمالك أن الفوز عىل األهيل 
املناف�س التقلي�دي يف غاي�ة األهمية خاص�ة أن لقاء القم�ة بالدوري 
امل�رصي مع�روف بقوت�ه وجماهرييته.وق�ال كارت�ريون يف املؤتم�ر 
الصحفي عقب املباراة: “هناك فوارق كبرية بني مباراة الدوري وفوزنا 

يف لقاء السوبر املرصي باإلمارات”.
وزاد: “يف لقاء السوبر كان اإلجهاد مسيطراً عىل الفريق 
وحققن�اً فوزاً صعب�اً بركالت الرتجيح ألنن�ا لعبنا قبلها 

بأربعة أيام ضد الرتجي التوني يف السوبر األفريقي”.
وأضاف: “الي�وم حققنا فوزاً مهم�اً واللياقة البدنية أعىل 

بكثري من لقاء السوبر املرصي، وحققنا ما نريد بالفوز عىل 
األهيل املنافس التقليدي”.

وأش�ار إىل أن الزمالك لن يفرط يف املنافسة عىل لقب 
الدوري ولكنه يلعب بواقعية ويبحث عن حسم 

رصاع املرك�ز الثاني وتحقي�ق االنتصارات 
أبط�ال  دوري  الس�تكمال  والتجهي�ز 

أفريقيا.وق�ال: “حزي�ن إلصابة محمد 
عبد الش�ايف ولس�ت راضياً عما حدث 

تج�اه العب مه�م مثل�ه، وأريد عدم 
الحديث ع�ن إصابته أكث�ر من ذلك 
وغيابه س�يكون مش�كلة بالنسبة 
لن�ا ولكنن�ي س�ألعب بالعن�ارص 
املتاح�ة خاص�ة أن غي�اب عب�د 

الشايف سيطول”.
وأش�ار إىل أن�ه لع�ب بطريقة 

اللق�اء  بداي�ة  يف   4-3-3
موضح�اً أنه رف�ض البدء 

بالناش�ئني لع�دم قيدهم 
أفريقي�اً وأن مصطف�ى 
محم�د مهاج�م الزمالك 
العب رائع وس�جل هدفاً 

كان�ت  وعودت�ه  ممي�زاً 
كارتريون:  قوية.واختت�م 

“عندم�ا تمل�ك العب�اً كبرياً 
مثل مصطفى محم�د يجب أن 
تصرب عليه حتى إذا لم يسجل”.

رفَض البلجيكي روميل�و لوكاكو، مهاجم إنرت ميالن، الحصول عىل ميدالية املركز 
الثاني بمسابقة الدوري األوروبي، بعد خسارة فريقه 3-2 يف النهائي أمام إشبيلية 
اإلسباني.وس�اهم لوكاكو يف خس�ارة إنرت، بعدما تسبب يف هدف الفوز إلشبيلية، 
بوضع قدمه يف تس�ديدة دييجو كارلوس مدافع إش�بيلية، لتغ�ري الكرة اتجاهها 
وتس�كن الش�باك.وذكرت صحيفة الدييل ميل أن لوكاكو رفض اس�تالم امليدالية 
الفضية، مؤكدة أن الالعب يشعر باألسف لتسببه يف خسارة فريقه للقب.ولفتت 
إىل أن تداعي�ات الهزيم�ة كانت كبرية عىل املهاجم البلجيكي، والس�يما أنه أيًضا 
أهدر انفرادا رصيحا باملرمى قبل أن يتسبب يف الهدف الثالث.وختمت الصحيفة 
بأنه لهذا السبب، لم يحرض لوكاكو، حفل حصول فريقه عىل امليدالية الفضية.

وكاالت / متابعة الزوراء
برغ�م صعوب�ة املواجه�ة الت�ي خاضه�ا يف 
املب�اراة النهائي�ة )2-3(، أم�ام إن�رت ميالن 
اإليطايل، نجح إش�بيلية اإلس�باني يف ترجمة 
وصوله مجددا إىل نهائ�ي الدوري األوروبي، 
للقب س�ادس يف هذه البطول�ة، ليعزز الرقم 

القيايس املسجل باسمه.
وق�ال جيولي�س كون�دي، مداف�ع الفري�ق 
األندل�ي: “كنت أعلم أن االنتقال إلش�بيلية 
يعني الفوز باأللقاب.. أشعر بسعادة طاغية 

بأول نهائي وأول لقب يل”.
وأبع�د كون�دي الكرة م�ن عىل خ�ط مرمى 
أليكس�يس  م�ن  تس�ديدة  بع�د  إش�بيلية، 
سانش�يز، مهاجم إنرت، ليؤكد فوز فريقه يف 

املباراة.
وتوج إش�بيلية بألقابه الخمس�ة الس�ابقة 
يف ال�دوري األوروبي، أع�وام 2006 و2007 
بمس�مى كأس االتح�اد األوروب�ي، و2014 

و2015 و2016 باملسمى الحايل.
وعن ذلك، قالت صحيفة “ماركا” اإلسبانية: 
“مع الفوز باللقب س�ت مرات، منها أربع يف 
آخر سبعة مواسم، أصبح واضحا أن إشبيلية 

كبري للغاية عىل الدوري األوروبي”.
ورغ�م إن إش�بيلية يب�دو قوي�ا للغاي�ة يف 
الدوري األوروبي، فإنه يبدو صغريا يف دوري 

األبطال.
وسبق للفريق األندلي، أن بلغ دور الثمانية 
مرت�ني يف دوري األبط�ال، لكن�ه خرس أمام 
باي�رن ميوني�خ األملان�ي يف 2018، بعد نحو 
60 عاما من ظهوره الوحيد الس�ابق يف ربع 
النهائي.وعىل املس�توى املحيل يف إسبانيا، ال 
زال إش�بيلية أقل يف املس�توى م�ن القطبني 

الكبريين، ريال مدريد وبرشلونة.

كم�ا أن وجود أتلتيكو مدري�د بقيادة املدرب 
األرجنتين�ي، دييج�و س�يميوني، يف دائ�رة 
املنافس�ة مع الريال وبرش�لونة عىل املراكز 
األوىل، يجع�ل الرصاع محتدم�ا بني عدد من 
ف�رق الليجا، ع�ىل بطاقة واح�دة للتأهل إىل 
دوري األبط�ال، وه�ي الت�ي يحص�ل عليها 

صاحب املركز الرابع.
وقال إش�بيلية، إنه اآلن أحد أبرز ثالثة أندية 
يف أوروبا، من�ذ 2001 وحتى اآلن، بعد فوزه 
بلق�ب ال�دوري األوروب�ي 6 م�رات، إضافة 

للقب واحد يف كأس السوبر األوروبي.
وأوضح النادي: “ريال مدريد يتصدر القائمة 
برصيد تسعة ألقاب، ويأتي برشلونة خلفه، 

ثم إشبيلية الذي فاز بسبعة ألقاب”.
وأح�رز كل م�ن أتلتيك�و مدري�د وليفربول 
اإلنجلي�زي س�تة ألق�اب، ومي�الن اإليط�ايل 
أربع�ة، فيما ف�از كل م�ن بورت�و الربتغايل 
وتشيلي اإلنجليزي وبايرن ميونيخ األملاني 

بثالثة.
لكن كل فريق آخر يف هذه القائمة، فاز بلقب 
دوري األبط�ال ملرة واحدة عىل األقل، يف هذه 
الفرتة، باس�تثناء أتلتيكو مدريد الذي خرس 

النهائي مرتني.
والس�طور التالية توضح سجل االنتصارات 
م�دار  ع�ىل  البطول�ة  يف  إلش�بيلية  الس�تة 

التاريخ:
2020 إش�بيلية × إنرت مي�الن 2-3 )كولونيا 

يف أملانيا(:
� بدأ إنرت ميالن املباراة كمرشح أقوى للفوز 
باللق�ب، وتقدم الفريق بهدف مبكر س�جله 
البلجيكي روميل�و لوكاكو من رضبة جزاء، 
ولك�ن إش�بيلية رد بق�وة من خ�الل ثنائية 
ملهاجم�ه الهولندي ل�وك دي يونج برضبتي 
رأس.وتعادل دييجو جودين إلنرت قبل نهاية 
الشوط األول، ولكن تسديدة دييجو كارلوس 
الت�ي ارتطم�ت بلوكاك�و قبل أن تس�تقر يف 

الش�باك، منح�ت إش�بيلية الف�وز واللق�ب 
السادس يف تاريخ مشاركاته بالبطولة.

2016 إش�بيلية × ليفرب�ول اإلنجليزي 3-1 
)بازل بسويرسا(: 

� أنه�ى ليفرب�ول الش�وط األول لصالح�ه 
بهدف سجله دانيال ستوريدج، قبل أن يقلب 
أش�بيلية الطاولة عىل منافس�ه يف الش�وط 
الثان�ي حيث تعادل كيفن جامريو للفريق يف 
بداية الشوط ثم أضاف العب الوسط كوكي 
هدفني ليرتجم س�يطرته عىل الشوط الثاني 
إىل ف�وز ثم�ني منح الفري�ق اللق�ب القاري 

للموسم الثالث عىل التوايل.
وكان ه�ذا اللقب هو األخري ل�ه تحت قيادة 
امل�درب أون�اي إيم�ري ال�ذي انتق�ل بعدها 

لتدريب باريس سان جريمان الفرني.
2015 إشبيلية × برتوفسكي األوكراني 3-2 

)العاصمة البولندية وارسو(: 
� قدم دنيربو دنيربو برتوفس�كي األوكراني 
اللق�ب  حام�ل  ألش�بيلية  واضح�ا  تهدي�دا 
واملرش�ح األقوى للفوز يف هذه املباراة، حيث 
افتت�ح نيكوال كالينيتش التس�جيل للفريق، 
ولك�ن إش�بيلية رد بثنائي�ة ع�رب الالعب�ني 

جريجورز كريتشوياك وكارلوس باكا.
وأع�اد الفري�ق األوكراني التهديد إلش�بيلية 
عندما سجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط 
األول، ولكن إش�بيلية حس�م اللقاء يف وسط 

الشوط الثاني بهدف سجله باكا أيضا.
2014 إش�بيلية × بنفي�كا الربتغايل 0/0 ثم 
فوز أشبيلية 2-4 بركالت الرتجيح )يف مدينة 

تورينو اإليطالية(:
� كان إش�بيلية ع�ىل وش�ك الخ�روج صفر 
اليدين من املربع الذهبي للبطولة حتى سجل 
ستيفان مبيا هدفا يف الوقت بدل الضائع من 

مباراة اإلياب أمام فالنس�يا ليقود الفريق إىل 
النهائي بفض�ل الهدف االعتباري بعد تعادل 

الفريقني يف مجموع املباراتني.
وحافظ بنفيكا عىل نتيجة التعادل الس�لبي 
ع�ىل م�دار 120 دقيق�ة يف الوق�ت األص�يل 
واإلض�ايف للمب�اراة النهائي�ة، ولكن�ه أهدر 
ركالتي ترجيح التي احتك�م إليها الفريقان 
ليحرز إش�بيلية اللق�ب، ويبدأ عه�دا جديدا 

تحت قيادة املدرب أوناي إيمري.
2007 إش�بيلية × إس�بانيول اإلسباني 2/2 
ث�م فاز إش�بيلية بركالت الرتجي�ح 1-3 )يف 

جالسجو باسكتلندا(:
� حاف�ظ أش�بيلية ع�ىل اللقب ال�ذي أحرزه 
قبلها ب� 12 شهرا فقط، حيث حسم الفريق 
اللق�ب الثان�ي ل�ه يف البطول�ة بع�د مباراة 

عصيبة ومتكافئة أمام إسبانيول.
وس�جل أدريان�و وفريدري�ك كانوتي�ه هديف 
إش�بيلية، وأح�رز أنطوني�و بويرت�ا ركل�ة 

الرتجيح الحاسمة.
وتويف بويرتا بعدها بثالثة أش�هر فقط وهو 
يف الثاني�ة والعرشين من عمره بس�بب أزمة 

قلبية داهمته خالل إحدى املباريات.
2006 إشبيلية × ميدلسربوه اإلنجليزي 4-0 

)بمدينة آيندهوفن الهولندية(:
� قب�ل عام 2006، ل�م يبلغ إش�بيلية املربع 
الذهب�ي يف أي بطول�ة أوروبي�ة، ولكنه توج 
يف ذل�ك العام بلقبه األوروب�ي األول بعد هذا 

الفوز الساحق عىل ميدلسربه.
وع�ىل عكس م�ا توحي ب�ه النتيج�ة، كانت 
املب�اراة صعب�ة ومتكافئ�ة، وس�جل لويس 
فابيان�و هدفا يف وس�ط الش�وط األول فيما 
ج�اءت األهداف الثالثة األخرى ألش�بيلية يف 

آخر 12 دقيقة من املباراة.

أدىل الربازي�يل رونالدو نازاريو، مهاجم برش�لونة وريال مدريد اإلس�بانيني 
سابقا، برأيه حول إمكانية رحيل ليونيل ميي عن البارسا.

وق�ال رونالدو، خالل مؤتمر صحفي إنه “ال يعتق�د” أن النجم األرجنتيني 
ليونيل ميي “بإمكان�ه الرحيل” عن الفريق الكتالوني “يف الوقت الحايل”، 
مؤك�دا يف الوق�ت ذات�ه “أن تركه يرح�ل ليس الح�ل” املث�ايل للبلوجرانا يف 
املستقبل.وش�ارك رونالدو، الذي ارتدى قميص البارس�ا يف موسم )-1996

97(، برأيه يف األزمة التي يمر بها النادي يف الوقت الحايل بعد خسارته لقب 
الليجا لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.

وتدهور الحال بتوديع برش�لونة، دوري األبطال من دور الثمانية بخس�ارة 
مذل�ة وتاريخية عىل ي�د بايرن ميوني�خ بنتيجة )2-8(، م�ا أدى لإلطاحة 

باملدرب كيكي سيتني، وتعيني الهولندي رونالد كومان خلفا له.
ويرى رئيس نادي بلد الوليد اإلسباني أن “احتمال رحيل ميي عن برشلونة 

ضعيف يف الوقت الحايل، والسيما أن الفريق يمر بأزمة نتائج”.
وأش�ار: “ميي هو أيقونة الفريق، وإذا كنت يف مكان مس�ؤويل برشلونة، 
ل�ن أتركه يرحل ب�أي حال. هو يمتل�ك عالقة قوية بالن�ادي، وال أعتقد أن 
حب�ه للبارس�ا س�يتوقف”.وتابع رونالدو: “الوض�ع تفاقم داخ�ل النادي 

بس�بب الهزيمة الكب�رية يف دوري األبطال، ويتم البحث عن مس�ؤولني عن 
هذه الكارثة. ميي يحتاج ملساعدة زمالئه، كما يحدث، وبرشلونة عليه أن 

يفكر بش�كل مختلف بالنسبة للمواسم املقبلة. ترك الالعب الرئيس واألهم 
يف الفريق يرحل، ليس الحل”.

كما تطرق رونالدو يف نهاية حديثه للمهاجم األوروجواياني لويس سواريز، 
الذي تبقى مسألة استمراره محل شك بسبب حالة تجديد الدماء التي ينوي 
الن�ادي القيام بها ولم يكش�ف بعد ع�ن الالعبني الذين س�يعتمد عليهم يف 

املوسم املقبل.
وق�ال يف هذا الصدد: “لويس س�واريز يبقى أحد أفض�ل املهاجمني بجانب 
روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما، الذي يعجبني كثريا. أعتقد أنه ما زال 

أمامه سنوات ليواصل العطاء يف مركزه املفضل كمهاجم رصيح”.
وي�رى ه�دف مونديال 2002، أن�ه إذا كان يتوجب عىل ري�ال مدريد القيام 
باس�تثمار كبري يف العب للمستقبل فيجب أن يكون التعاقد مع مبابي أكثر 

من نيمار وذلك بناء عىل العمر.
وواص�ل: “يف الوقت الحايل ال يتعلق األمر بأن هن�اك العًبا أفضل من اآلخر، 
ولك�ن إذا كان يرغب ريال مدريد يف القيام باس�تثمار كب�ري يجب أن يفكر 
يف املس�تقبل”.وأوضح رونال�دو: “نيمار يمتلك 28 عام�ا ومبابي 22 عاما. 

وكاستثمار من املنطقي أن تتعاقد مع الالعب األصغر سنا”.

تحدَث تقرير صحفي، عن وجود حالة 
م�ن الغض�ب داخ�ل برش�لونة، تجاه 
العب�ه الكروات�ي إيف�ان راكيتيت�ش، 
بس�بب احتفال�ه املبال�غ بع�د تتويج 
فريقه الس�ابق إشبيلية، بلقب الدوري 
مداخل�ة  األوروبي.راكيتيت�ش خ�الل 
تلفزيوني�ة، قف�ز بمالبس�ه يف حم�ام 

الس�باحة، وهو ما اعتربته إدارة برش�لونة، 
احتفااًل مبالًغا فيه، خاصة وأن آثار الخسارة 
الكارثية ضد بايرن ميونيخ ما زالت حارضة، 

وفًقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.
وأضافت الصحيفة: “يف برشلونة، ال يرون أي 
مربر لهذا االحتفال، وأن تغريدة عىل وس�ائل 
التواصل كانت كافية”.وتابعت: “برش�لونة 

فرس احتفال راكيتيتش، بأن الالعب ال يرغب 
حتى يف االنتظار للتح�دث مع املدرب الجديد 

حول مستقبله داخل الكامب نو”.
وينته�ي عق�د راكيتيت�ش مع برش�لونة يف 
صيف 2021، لكن م�ن املتوقع رحيله خالل 
األس�ابيع املقبل�ة، وعودته إىل إش�بيلية هي 

األقرب حتى اآلن.

بوروسيا  صفوف  في  قضاها  شهًرا   18 مدار  على 
لوك  الهولندي  املهاجم  فشل  مونشنجالدباخ، 
الفريق.لكن  مع  منه  املنتظر  تقدمي  في  يوجن  دي 
دي يوجن صحح األوضاع ضمن صفوف 
اإلسباني،  إشبيلية  احلالي  فريقه 
األوروبي. الدوري  لقب  حلصد  وقاده 

هدفني  يوجن  دي  وسجل 
الفوز  إلى  إشبيلية  ليقود 
انتر  على   3-2 الثمني 
املباراة  اإليطالي في  ميالن 
الدوري  ملسابقة  النهائية 
الذي  يوجن،  دي  األوروبي.وقال 
العب  أفضل  بجائزة  فاز 
املباراة  “خوض  اللقاء:  في 
الفوز  وحتقيق  النهائية 
أمر  أملانيا،  في  هنا  باللقب 

ص  “من خا لي”.وأوضح:  بالنسبة 
بالطبع  أن تكون مهما للفريق في مثل هذه اجليد 

املباراة”، مؤكًدا أن إجناز الفريق بأكمله كان أهم بالطبع 
مما قدمه هو.وكان دي يوجن انتقل من تفنتي أنشخيده 
سجله  بعد  وذلك   ،2012 في  مونشنجالدباخ  إلى 
التهديفي املدهش مع أنشخيده في الدوري الهولندي.

األملاني،  للفريق  ثمارها  تؤت  لم  الصفقة  هذه  لكن 
كما لم يحقق الالعب النجاح املتوقع منه خالل فترة 
ليعود  نيوكاسل،  إلى  مونشنجالدباخ  من  اإلعارة 
بعد ذلك إلى الدوري الهولندي من خالل آيندهوفن.

وأعاد دي يوجن اكتشاف نفسه وقدراته التهديفية العالية مع 
احترافه  رحلة  ذلك  بعد  ليبدأ  الهولندي،  الدوري  إلى  عودته 
الثانية خارج هولندا وينتقل إلى إشبيلية اإلسباني.وقال دي 
يوجن: “املدرب قال لي في صباح يوم املباراة إنني سأكون ضمن 
التشكيلة األساسية. وقلت له إنني كنت جاهزا دائما، وأنه 
حلسن احلظ حصولي على الفرصة”.وأضاف: “ضربات الرأس 
نافاس كانت  األولى من خيسوس  العرضية  هي تخصصي. 
والتمريرة  القائم.  بجوار  وضعتها  أنني  احلظ  وحلسن  رائعة 
منها  وسجلت  بانيجا،  إيفر  من  أيضا  رائعة  كانت  الثانية 
في  يأتي  الفريق  إن  دائما  “أقول  يوجن:  دي  مميزا”.وقال  هدفا 
هذا  لكن  األهداف،  تسجيل  وحاولت  اجتهدت  األول.  املقام 
خالل  من  باأللقاب  نفوز  أن  ميكن  ألننا  لي  بالنسبة  يهم  ال 
اللعب كفريق فقط”.وسجل دي يوجن عددا قليال من األهداف 
إلشبيلية ولكنه صنع بها بعض الذكريات؛ حيث هز شباك 
الفوز  أحرز هدف  ثم  داره،  عقر  في  مدريد  وريال  بيتيس  ريال 

على مانشستر يونايتد في املربع الذهبي للدوري األوروبي.

7الرياضي
برغم تفوقه على أندية كبرية

صالح وليفربول على املسار 
الصحيح 

كونيت جيتمع مع رئيس اإلنرت غدا

اعالم الكرتوني

إشبيلية ... اسطورة يف اليوروبا ليج ومحل وديع يف دوري األبطال

رونالدو: ميسي لن يغادر برشلونة ... وهذه نصيحيت للريال

انترَص فريق ليفربول، املتوج بلق�ب الدوري اإلنكليزي املمتاز، 
ودياً عىل نادي شتوتغارت األملاني بثالثية نظيفة.

وافتتح الربازي�يل روبرتو فريمينو التس�جيل يف الدقيقة 15 ثم 
أض�اف الغيني نابي كيت�ا )40( بعد تمريرة ممي�زة من الدويل 
امل�رصي محمد صالح ثم ختم اليافع ريان بريوس�رت مهرجان 

األهداف يف الدقيقة 68.
انترص فريق توتنهام هوتسبري ودياً عىل نادي إبسويتش تاون 

بثالثية دون رد.
وحق�ق أياكس أمس�رتدام الهولندي فوزاً س�هالً ع�ىل ريد بول 

سالزبورغ النمساوي 1-4 يف مباراة ودية.

أكَد تقرير صحفي إيطايل أن هناك جلس�ة س�تعقد غدا الثالثاء 
بني ستيفن تشانج، رئيس إنرت ميالن، وأنطونيو كونتي، مدرب 

الفريق، ملناقشة مستقبله مع النرياتزوري.
وبحس�ب ش�بكة “س�كاي س�بورت إيطالي�ا”، فس�وف يت�م 
خالل الجلس�ة مناقش�ة اس�تمرار كونتي يف منصب�ه كمدرب 
إلن�رت، خصوصا بعد خس�ارة نهائي بطول�ة اليوروبا ليج أمام 

إشبيلية.
وأوضحت أن كونتي يرغب يف عقد صفقات ضخمة هذا الصيف، 
لتحس�ني الفريق، وهو ما سيكون صعًبا أمام إدارة إنرت بسبب 

األزمة االقتصادية التي أحدثها فريوس كورونا.
وتس�ببت أزمة كورون�ا يف أرضار اقتصادية كب�رية عىل األندية 
داخ�ل إيطالي�ا وخارجه�ا، م�ع العل�م أن إن�رت مي�الن تعاق�د 
بالفع�ل م�ع أرشف حكيمي مقابل 40 مليون ي�ورو باإلضافة 

للمكافآت.
ويف ح�ال إرصار كونتي ع�ىل ضم العبني جدد، س�يكون هناك 

أزمة حقيقية، وسيتم ترك حرية تحديد مصريه له.
جدي�ر بالذكر أن هناك أنباء تردد عن رغب�ة إنرت يف التعاقد مع 

ماسيمليانو أليجري، حال رحيل كونتي عن تدريب الفريق.

لوكاكو يرفض استالم امليدالية الفضية

احتفال راكيتيتش ُيغضب برشلونة

دي يونج يصحح األوضاع مع إشبيلية

مفكرة الزوراء

No: 7312 Mon 24 Aug 2020العدد: 7312 االثنين - 24 اب 2020

كالسيكو الكرة املصرية
الزمالك يلحق اخلسارة األوىل باألهلي هذا املوسم ويستعيد الوصافة
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أكدت ضرورة إبداء مواجهة “حكيمة ومحكمة”

برلني/ متابعة الزوراء: 
قتاَل محرر صحيفتة “دي فيلتت” األملانيتة، هولجر زشتيبيتز، إن استراتيجية الرئيس 

فالديمري بوتني املتمثلة يف زيادة احتياطي الذهب باستمرار كانت محقة.
وأقتر الصحفي األملاني، بتأن مقالته يف العام املايض تحت عنوان “تعطش فالديمري بوتني 
القاتل للذهب”، والتي تحدثت عن فخ احتياطي الذهب املنصوب لروستيا، كانت خاطئة. 
وذكر أن ستبب تغيريه لرأيه، كان االرتفاع القيايس يف سعر الذهب إىل أكثر من ألفي دوالر 

لألونصة.
وأضتاف هولجتر زشتيبيتز: “أراد بوتني تقليتل اعتمتاد االحتياطي الرويس عتى الدوالر 

األمريكي، وبمساعدة الذهب تعامل بمهارة مع هذه املهمة الجيوسياسية”.
ووفقتا له، لقد “ترصف الرئيس الرويس يف هذا املجال بذكاء شتديد، لكن اقتصاد البالد ال 

يزال متعثرا”.
واعتبارا من 13 أغسطس، ارتفعت االحتياطيات الدولية لروسيا إىل 600 مليار دوالر، وهو 
رقم أعى من الرقم القيايس التاريخي لعام 2008. وأشتاد الخبري األملاني، بموستكو عى 
مثل هذه اإلجراءات، مشتريا إىل أن رشاء الذهب استتمر حتى عندما كانت أستعار النفط 

والغاز عند أدنى مستوياتها.

اخلرطوم/ متابعة الزوراء: 
أعلنِت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيني الستودانيني، تشتكيل مكتبهتا التنفيذي وإجازة 

الئحتها الداخلية واختيار ضباطها الثالثة يف اجتماع انعقد بالخرطوم.
وكشتفت اللجنة التمهيدية يف بيان رستمي عن تستمية الصحفية صباح محمد آدم رئيساً 
للجنة والصحفي عمرو شتعبان ستكرترياً عاماً والصحفي عبد الله محمد بابكر ستكرترياً 
ماليتاً، وأكدت أن ذلك تم وفقاً لإلجتراءات القانونية التي اقرتها الالئحة املجازة يف االجتماع، 
ولقتت إىل أن اإلجتماع كون عدداً من اللجان املعنية بتنفيذ مهمات اللجنة التمهيدية ستيتم 

االعالن عنها الحقاً.
وقالتت اللجنتة التمهيديتة يف بيانها،  إن هتذه املرحلة تتطلتب وضع النقاط عتى الحروف 
وتصحيح األخطاء، وأشتارت إىل التطورات االخرية التي شهدها الوسط الصحفي عرب بعض 
االجستام والكيانات، وتعهدت بامليض بطريق واضح ال يحدده لون ستيايس أو اتجاه فكري 
أو محاصصات أو تسوية،  مؤكدًة أن هدفها التمهيد لبناء نقابة للصحفيني السودانيني من 

دون اإللتفات للوراء مستعينة باإلجراءات الديمقراطية املتعارف عليها.
  وشددت اللجنة التمهيدية عى رفضها للعبث بوحدة الوسط الصحفي عرب محاوالت البعض 
ملمارستة ضغوط ال تمتت للعرف النقابي والنضج املهني بصلة، بحستب تعبريها،  وجددت 
تمستكها ببناء نقابة حرة مستتقلة ال عالقة لها بأي توجه خاص بتشتكيل لجنة تسيريية 
التحاد الصحفيني املحلول بحستب رشوط السلطة االنتقالية، ودعت الصحفيني للم الشمل 

ووحدة الصف للوصول للنقابة التي تمثل خط الدفاع الحقيقي عنهم.
وقالت رئيستة الجنتة التمهيدية، صباح محمد آدم لت)عاين(، إن ما تتم يعّد إنجازا تأريخيا 
وخطتوة لألمام يف طريتق بناء النقابة الحرة املستتقلة التي كانت حلماً للصحفيني لستنني 
طويلتة، ونوهت أن كل الخطوات التي ستتتخذها اللجنة ستتكون بالتشتاور متع القاعدة 
الصحفيتة، ولفتتت إىل أن اللجنة ستتعلن قريباً عتن 4 لجان فنية اختصتت بتفاصيل عمل 

اللجنة التمهيدية ومهماتها  يف إطار اللجنة خالل الفرة املحددة لها.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
أعلتَن ستكرتري عتام نقابتة الصحفيني 
املرصيني، محمد شتبانة، أن نقابة مرت 
بت”فترة عصيبة لتم تمر بهتا عى مدار 
اىل جائحتة  الستبب  تاريخهتا”، عازيتا 
كورونتا التي تتطلتب مواجهتة حكيمة 
ومحكمتة ال هتوادة فيها، فيمتا تعهدت 
بإعتالن مفاجتآت مفرحتة للمنتمني اىل 

النقابة.  
وقال محمد شتبانة ستكرتري عام نقابة 
الصحفيتني املرصيتني: إن النقابتة مرت 
بفترة عصيبتة ربمتا لتم تمر بهتا عى 
متدار تأريخها، مبينا أنه متن املمكن أن 
تتصتدى النقابتة لألزمتات وتتفاعل مع 
املواقف، كما اعتدنتا وال نزال، ولكن وأن 
تواجه وبتاء قاتال مثل الذي نتعرض إليه 
منتذ آذار/ متارس املايض فقتد كان ذلك 
يحتتاج إىل مواجهة حكيمتة ومحكمة ال 
هوادة فيها، حفاظا عى حياة كل الزمالء 
والزميالت واملوظفني ومرتادي النقابة”.

وأضاف محمد شتبانه: أن النقابة اتخذت 
منذ وقت مبكر إجراءات دقيقة ومدروسة 
ملواجهتة الوبتاء اللعتني وربمتا كانت من 
أوائتل املؤسستات بالدولتة التتي اتخذت 
هتذه اإلجتراءات املحكمة، متابعتا “ولعل 
إجراءاتنتا التي بدأت باألستبوع األول من 
متارس وحتى اآلن تكون يف بعض األحيان 
إجتراءات مشتددة وربما تستببت يف قلق 
البعتض أو غضبهتم، إال أنته كان البد من 
الحستم فيهتا حفاظتا عتى األرواح، فقد 
كنتا وال نزال يف معركة بتني الحياة واملوت 
ونجحتت مؤسستة النقابتة طتوال هتذه 
الشتهور الصعبة جتدا والعصيبتة جدا يف 
الحفاظ عتى مرتادي النقابتة ولم تظهر 
- بحمتد الله وتوفيقته - وال حالة إصابة 
واحتدة باملبنتى ولعلنتا متن املؤسستات 
القليلة وربما املؤسسة الصحفية الوحيدة 

التي نجحت وكسبت هذه املعركة .

و أشتار محمتد شتبانه إىل أنته يعلم علم 
اعتتادوا  قتد  الزمتالء  بعتض  أن  اليقتني 
عتى التواجتد بالنقابة ليس فقتط إلنهاء 
مصالحهتم النقابيتة أو الخدميتة وإنمتا 
التواجد بني جدران بيتهم نقابة الصحفيني 
كيفما شتاءوا ووقتمتا أرادوا، موضحا أن 
لهتم جميعا الحتق يف الرغبة واإلحستاس 
بأن األمتور تعود ملا كانتت عليه واألمل يف 
أن الحياة قد تستري نحتو طبيعتها اال أنه 
وحتتى اآلن ال تزال األمور فيما يخص هذا 
الوباء اللعني غري مستقرة وإن اإلهمال أو 
التسيب قد يتستبب يف مصيبة ربما يكون 
من توابعها غلتق املبنى بأكمله إن ظهرت 
به حاالت كورونا لظتروف خاصة باملبنى 
نفسته وطريقتة إنشتائه والتهوية وغري 

ذلك.
ولفتت إىل أن استتمرار املبنتى يف تقديتم 
خدماته وفتح الخدمات جميعها وبنفس 
األوقتات الستابقة وهتي متن العتارشة 
صباحتا وحتتى الثالثتة والنصتف هتو 
األهم واألستاس بهتذه املرحلة مع اتخاذ 
كافتة اإلجتراءات الوقائية املشتددة من 

توفتر أدوات التعقيتم كبوابتة التعقيم - 
وهتي األحتدث واألفضل واآلمنتة واألهم 
بالجمهوريتة كلها وفق متا أكدته وزارة 
الصحة وجميع املؤسسات السيادية التي 
استتعانت بها مرورا بتوافر الكحول بكل 
متكان والكمامتات ملن يرغتب بالدخول 
ونىس قنتاع الوجه، كما أن املبنى بأكمله 
يتم تعقيمته يوميا مرتني بأحدث الطرق 

بالبخار واملطهرات.
 وتابع: ونحن بهذه املرحلة لم يكن أمامنا 
اال االكتفتاء بتقديتم الخدمتات بالنقابتة 
مع االلتتزام بالتباعتد االجتماعتي ومنع 
التجمعتات بالخدمتات كالربيتد والعتالج 
والشتهر العقتاري والستجل املدني وغري 
ذلتك، متع غلتق املطعتم بالتدور الثتام ، 
فلستنا جهة تبحث عن الربح حتى نغامر 
ونضطر للفتح كما أقرت الدولة للمطاعم 
والكافيريتات الخارجية فتإن أصيب أحد 
بها تعالجته الدولة أما عندنتا وإن أصيب 
صحفتي أو انتقلت العتدوى فتلك مصيبة 
لتن أستامح نفيس ولتن يستامح املجلس 
نفسه أبدا إضافة اىل توابع ذلك والتي ربما 

تصتل لغلق املبنى، كمتا أن حياة أي زميل 
أهم عندنتا و ابقى من أي يشء آخر، ومع 
هذا املجهود الضخم ومع حالة االستتنفار 
املستتمرة بالنقابة ملواجهتة الوباء اللعني 
تثتار بعض الحكايتات والتفستريات غري 
الصحيحتة وطالنتي متن بعتض الزمالء 
أحيانا وطال املجلس احيانا اخرى كلمات 
وفّضلنا الصمت فانشغالنا بهموم املرحلة 
استتحوذ عى كل الوقت واملجهود اما اآلن 

فقد وجب التوضيح والتنويه.
ونوه محمد شتبانه ستكرتري عتام نقابة 
الصحفيتني أنه تتم حاليا وبالتنستيق مع 
النقيتب دراستة التوقيت املناستب إلعادة 
األمور تدريجيا داخل النقابة وفق مشورات 
مع املتخصصني من وزارة الصحة والذين 
يشددون يف كل لقاء أو اتصال بهم أنه اذا لم 
نستتطع السيطرة عى التباعد اإلجتماعي 
مع التزام مرتتادي النقابة جميعهم بذلك 
فربما تحدث توابع غري محمودة، مضيفا 
أنهم استتغلوا الظرف الحايل ورغم مرارته 
يف اعادة صيانة مبنتى النقابة من الداخل 
وتلك من األمور اإليجابية وستتكون هناك 
مفاجتآت يف شتكل املبنى متن الداخل بعد 
عتودة الحيتاة لطبيعتهتا وستيتم اإلعالن 

عنها قريبا.
وذكر محمد شتبانه أن ما قتام به أعضاء 
مجلتس النقابتة برئاستة النقيتب ضياء 
رشتوان طوال األشتهر األخرية هو إنجاز 
ضخم مع مواجهة هتذا الوباء اللعني وما 
تحملتته النقابة ومجلستها متن مجهود 
غتري مستبوق ومتن مرصوفتات ضخمة 
وغري مستبوقة، مشتريا إىل أنه عى الرغم 
متن كل هتذا االنشتغال اال أنه لتم تتوقف 
قتط الخدمتات أو األفتكار أو املرشوعات 
املستتقبلية وتلتك حكايتة أخترى ستيتم 
إعالنها بالقريتب العاجل بعد العرض عى 
أعضاء املجلس وأنه ستتكون هناك الكثري 
متن املفاجآت املفرحة للزمتالء والزميالت 

بالنقابة سواء العاملني أو املعاشات.

تونس/ متابعة الزوراء: 
أعلَن املكتب التنفيذي للَنقابة الوطنية للَصحفيني الُتونسيني أن املُؤتمر الخامس 
للنقابتة والَستابع والعرشين للمهنة وفقتا للقانون األستايس والنظام الداخيل 
للنقابة، ستيعقد يومي السبت واألحد 19 و 20 من شهر أيلول/ سبتمرب 2020 

بتونس الَعاصمة.
وقتال املكتب التنفيذي للنقابة: إن فتح باب الرشتح لعضوية املكتب التنفيذي 

انطلق لغاية 03 أيلول/ سبتمرب 2020.
ويرشتح لُعضوية املكتب التنفيذي للَنقابة الوَطنية للَصحفيني التونستيني كل 
ُعضتو حامل لَخمستة انخراطتات متتالية كُعضتو َعامل آخرها انخراط ستنة 
املُؤتمر)كمتا َينتُص عى ذلتك الَقانتون األَستايس للنَقابة الوطنيتة للصحفيني 

التونسيني(.
وستيتم توجيته َمطالب الرشتح باستم رئيتس الَنقابتة الوطنيتة للصحفيني 
الُتونستيني يف رَستالة مضمونة الُوصتول مع اإلعتالم بالبلوغ بعنتوان الَنقابة 
الوطنيتة للَصحفيني الُتونستيني 14 شتارع الواليات املتحتدة األمريكية تونس 

البلفيدير 1002.

نقابة الصحفيني املصريني: منر بفرتة عصيبة غري مسبوقة على مدار تأرخينا

نقابة الصحفيني التونسيني حتدد موعد مؤمترها السابع والعشرين للمهنة

صحفي أملاني مشهور يقر خبطأ مقالة هاجم 
فيها رئيس دولة بسبب الذهب  

اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيني 
السودانيني تعلن تشكيل مكتبها التنفيذي 

للصحفيني واملؤسسات اإلعالمية املتضررة يف بريوت.. 7 جهات للدعم والتمويل
بغداد/ متابعة الزوراء:

ُمنتذ الرابع من آب/أغستطس، تّتجه 
أنظار املؤسسات الثقافية والصحفية 
واملنظمتات اإلنستانية إىل العاصمتة 
اللبنانية بريوت، التي شهدت انفجاًرا 
هائتاًل يف املرفتأ أودى بحيتاة أكثر من 
170 شخصا، إضافة إىل آالف الجرحى، 
بينهم عدد كبري متن الصحفيني، كما 
ترضرت مؤسستات صحفيتة لبنانية 

وعربية وأجنبية يف بريوت.
ويف هتذا الستياق، قتام مركتز الدفاع 
عتن الحريتات اإلعالميتة والثقافيتة 
“ستكايز” يف مؤسستة ستمري قصري 
والخستائر  لتألرضار  أويل  بمستح 
التتي أصابتت الصحفيتني، وخلصت 
النتيجة إىل تسجيل 8 إصابات ميدانية 
للصحفيتني، 16 صحفًيتا أصيبتوا يف 

منازلهم و20 يف املكاتب.
أّما بالنسبة لألرضار املادية، فرواحت 

بني:
مؤسستات ستّجلت أرضاًرا جسيمة: 
تييل لوميار، نورسات، العربي الجديد، 
موقع ملحتق، ميغافون، نداء الوطن، 

النهار.
كبترية:  أرضاًرا  ستّجلت  مؤسستات 
بترس،  أسوشتييتد  ميديتا،  أستاس 
اإلندبندنت، بي بي يس، الجزيرة، داييل 
ستتار، رويرز، ستكاي نيوز عربية، 
الترشق األوستط، العربتي، العربية – 

الحدث، املدن.
مؤسسات ستّجلت أرضاًرا متوسطة: 
إذاعة الرشق، الجديتد، إيرزول، درج، 
السفري العربي، شبكة اإلعالم العراقي، 

الرشق، لبنة أند فاكتس، اللواء.
والجدير ذكره أّن األرضار التي لحقت 
الصحفية،  وباملؤسسات  بالصحفيني 
تأتتي يف وقتٍت يتخّبتط فيته القطاع 
اإلعالمتي بفعتل الوضتع االقتصادي 

ستوق  وتراجتع  لبنتان  يف  الصعتب 
اإلعالنات واالستتغناء عتن موظفني، 

إضافًة إىل تقليص رواتب آخرين.
وفيما يتيل تقتّدم شتبكة الصحفيني 
الدوليتني أبترز املبادرات التي نشتأت 
والقطتاع  الصحفيتني  دعتم  بهتدف 
اإلعالمي يف لبنتان، بعد االنفجار الذي 

وقع يف املرفأ:
التدويل  املركتز  متن  دعتم  برنامتج 
فيستبوك  ومترشوع  للصحفيتني 

للصحافة:
أعلتن املركز التدويل للصحفيتني الذي 
تعمل شبكة الصحفيني الدوليني تحت 
مظلّته، بالتعاون مع مرشوع فيسبوك 
للصحافتة تخصيتص 300 ألف دوالر 
أمريكي يف برنامج جديد “دعم بريوت: 
صنتدوق االستتجابة والتعتايف” الذي 
يهدف إىل دعتم احتياجات الصحفيني 
واملؤسستات اإلخباريتة يف لبنان التي 
ترّضرت بسبب االنفجار املأساوي كي 

تستعيد عافيتها واستقرارها.
ومتن املقتّرر أن يمنتح املركتز الدويل 
للصحفيني وفيسبوك 150 ألف دوالر 
من أموال اإلغاثة الطارئة للمؤسسات 
اإلخبارية يف بريوت وللصحفيني الذين 
ترضروا بشتكل مبارش إثتر االنفجار 

ويحتاجون إىل دعم مايل عاجل.
التدويل  واملركتز  فيستبوك  مبتادرة 

للصحفيني
هتذا  متن  األوىل  املرحلتة  ستشتمل 
الربنامج تحديد املؤسسات اإلخبارية 
الذيتن  اللبنانيتني  والصحفيتني 
يحتاجون إىل دعم مايل عاجل. ويمكن 
للصحفيتني واملؤسستات اإلخباريتة 
املترضرين أن يتقّدموا بطلب للحصول 
عى منح إغاثتة طارئة فورية، رشط 
أن تكون هذه املؤسسات قد تأسست 
منتذ عامني عى األقتّل وأن يكون لها 

منصة عتى اإلنرنت ويعمتل فيها 5 
موظفني كحّد أدنى.

عى الراغبني بالحصول عى مساعدة، 
اإلطالع عى املعايري املحددة والتقديم 

بعد الدخول إىل الروابط اآلتية:
-للصحفيني الذين تعرضوا ألرضار يف 
منازلهتم و/أو أماكن عملهم، يرجى 

الضغط هنا.
-للمؤسسات اإلخبارية التي تعرضت 
معداتهتا،  و/أو  بمكاتبهتا  ألرضار 

يرجى الضغط هنا.
وكانتت رشكتة فيستبوك قتد أعلنت 
بقيمتة  هبتة  تقديتم  عتن  مؤخترًا 
للمستشتفيات  دوالر  مليتون   2.1
ومنظمتات  الطبيتة  واملؤسستات 

املجتمع املدني يف العاصمة اللبنانية.
مبادرة من جوجل:

أعلنت رشكتة “جوجل” التربع بمبلغ 
2.2 مليتون دوالر أمريكي لدعم أهايل 
بتريوت الذيتن ترضروا متن االنفجار 

املأسوي.
كمتا أعلنتت Google.org، عن تقديم 
-Youth Bus  منحتة ماليتة ملنظمتة
ness International، وهتي شتبكة 
ومتن  األعمتال.  رواد  لدعتم  عامليتة 
خالل برنامجها لالستتجابة الفورية 
والتعتايف، ستتبارش املنظمتة بتنفيذ 
حزمتة متكاملتة متن تدابتري الدعم 
والتتي تتضّمتن إرشتادات وتدريبات 
وعقد ندوات بهدف مساعدة األنشطة 

التجارية األكثر ترضًرا.
 ويف هذا السياق، شّددت سارة إلدون، 
وهتي مديترة التطويتر والربامتج يف 
Youth Business International  عى 
أهمية دعم رواد األعمال  لالستتمرار 

والبقاء.
مبادرة مؤسستة ستمري قصري لدعم 

اإلعالم:
قصتري  ستمري  مؤسستة  أطلقتت 
مبادرة دعتم اإلعالم، لالستتجابة إىل 

االحتياجات الطارئة يف أعقاب انفجار 
4 آب، بالتعاون مع رشكاء دوليني هم 
صندوق ستيغريد راوزينغ، الصندوق 
للديمقراطيتة، فتري برس  الوطنتي 
أنليميتتد، لجنتة حمايتة الصحفيني، 
مراستلون بال حدود، املنتتدى العاملي 
لتطوير اإلعتالم، منظمة دعم اإلعالم 
الدويل، مؤسستة فريدريتش ناومان، 
الوكالتة الفرنستية لتطويتر اإلعالم، 

اليونسكو، وغريهم.
وتغطي هتذه املبادرة املحاور الستتة 

اآلتية:
١- الدعم الطبي للصحفيني املصابني، 
بمتا يف ذلك، العالج املستتمر كالعالج 
الفيزيائي، واألدوية، واملعدات الطبية، 
وال ستيما ملتن ال يتمتتع بالتغطيتة 

الصحية املالئمة.
٢- املعتدات الصحفيتة، بمتا يف ذلتك 
الكومبيوتتر والتصوير والبث  أجهزة 
واإلرستال املتترضرة. ويذهتب هتذا 

الدعم باألولوية للصحفيني املستقلني 
الذيتن يعملتون لحستابهم الخاص، 
ويف حاالت تتدرس كل منها عى حدة، 

للمؤسسات اإلعالمية.
٣- ترميم املقرات الصحفية.

٤- الدعم النفيس.
٥- العمتل االستتقصائي: بعتد غياب 
ثقافة التدقيق باملعلومات واملعطيات، 
تعلتن املؤسستة التزام بدفتع اإلعالم 
نحتو التدور الذي يجتدر بته لعبه يف 

مواجهة الفساد.
٦- الدعتم االقتصتادي لتأمتني حياة 
لهتم  تستمح  للصحفيتني  كريمتة 
وتشتجعهم  عملهتم  يف  باالستتمرار 
عى االستقصاء واملستاءلة والتدقيق 
املعايتري  أعتى  ستبيل  يف  والتنظيتم 

املهنية.
واملؤسستات  للصحفيتني  يمكتن 
الراغبتني بالحصول عى الدعم، زيارة 
عتى  باملبتادرة  الخاصتة  الصفحتة 
موقتع مركز “ستكايز” واالطالع عن 

االستمارات الواردة عليها.
والصنتدوق  الثقتايف  املتورد  مبتادرة 

العربي للثقافة والفنون – آفاق :
يف أعقاب الكارثة التتي هزّت بريوت، 
أطلق املورد الثقايف والصندوق العربي 
للثقافتة والفنتون – آفتاق صنتدوق 
التضامتن لدعتم املؤسستات الفنيتة 
والثقافيتة يف لبنتان، لجمتع تربّعات 
ملستاندة املجتمتع الفنتي والثقايف يف 
بتريوت يف محاولة نهوضته من هول 

الفاجعة.
صندوق التضامن

تخصيتص  إىل  املؤسستتان  ستتبادر 
ميزانتيهمتا  متن  أّويل  تمويتل 
التربّعتات  رصف  عتى  وستترشفان 
يف  املتترضرة  واملؤسستات  لألفتراد 

القطاع الثقايف والفني يف بريوت.

لإلطتالع عتى عمل الصندوق بشتكل 
موّسع، يرجى الضغط هنا.

دعم من مفردات:
أعلنت مؤسستة مفتردات عن تلقيها 
148 هبتة، بلغتت قيمتهتا اإلجمالية 

35,433 يورو.
أّنهتا ستُتعلن  إىل  املؤسستة  ولفتتت 
عتن أولويتات ومنهجيات استتخدام 
التربعتات يف األستابيع املقبلتة، بعتد 
التواصتل متع املجتمعتات الفنيتة يف 

بريوت.
وأّكتدت مفتردات أّنهتا ستتعمل عى 
دعم الفنانتني واملفكريتن واملبادرات 
النستوية، وتوفري األدوات للمساعدة 

يف االستمرار باألعمال.
صندوق روري بيك تراست:

منتذ عام 1995، يقدم صندوق روري 
الدعتم للصحفيتني املستتقلني  بيتك 
العالتم.  أنحتاء  وأرسهتم يف جميتع 
لحستابهم  العاملتني  ذلتك  ويشتمل 
الخاص الذين أصيبوا بجروح خطرية 
أو هتددوا أو ستجنوا أو احتجتزوا أو 
أجتربوا عتى النفتي أو قتلتوا نتيجة 

لعملهم.
باختتالف  املستاعدة  مبلتغ  يختلتف 
الظروف الخاصة ملقدم الطلب، ولكنه 
قد يشتمل التكاليف الطبية وتكاليف 
التأهيتل وتكاليتف اإلعاشتة  إعتادة 

واملشورة القانونية وتكاليف النقل.
صندوق األمري كالوس:

كالوس  األمتري  “مؤسستة  أصتدرت 
للثقافتة والتنميتة” بياًنتا تضامنًيتا 
متع لبنتان وأّكتدت الدعم الستتعادة 
التراث الثقايف املتترضر يف بريوت من 
مكتبتات ومتاحتف ومبتاٍن تاريخية 
مترضرة اإلستعافات األوليتة للراث 
الثقتايف وتدختالت عى املتدى الطويل 

إلنعاشها.
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اهال وسهال باالس�تاذ الدكتور وانت 
اآلن ضيفا عىل الزوراء فما مشاعرك 

أوال ؟
-الحقيق�ة أن�ا م�رور ج�دا بهذه 
االس�تضافة لك�ون ضم�ن قائم�ة 
املبدعني الذين تلتقونهم يف جريدتكم 
الغ�راء وال اخفي عىل الق�راء الكرام 
انن�ي ب�ادرت لالتصال بك�م بعد ان 
تابع�ت الجري�دة ووج�دت حرصكم 

عىل اظهار املبدعني.
-والجريدة ايضا ترحب بك وتشكرك 

عىل االتصال بها.
-حينم�ا نتاب�ع اح�د املبدع�ني ال بّد 
أوال  الذاتي�ة  نتاب�ع س�رته  ان  أوال 
وكيف نش�أ وكي�ف نش�أت مواهبه 

اإلبداعية؟
ع�ىل  محافظ�ة  عائل�ة  اب�ن  -ان�ا 
الع�ادات والتقاليد العراقية املعروفة 
، ول�دت يف املوص�ل )محل�ة النب�ي 
شيت، الدواس�ة(، ألرسة مكونة من 
9 اخ�وة وأخ�وات، وكان�ت أخوات�ي 
يش�جعنني عىل ممارس�ة الرسم يف 
العط�ل الرس�مية و الصيفي�ة لقتل 
الف�راغ،  ألنهم كن معلمات تربويات 
. وق�د كن�ت منذ نعوم�ة أظافري يف 
ري�اض األطف�ال، يف روض�ة الفتوة 
يف كرك�وك ) بفع�ل وظيف�ة وال�دي 
الن�ه ضاب�ط رشط�ة(، كنت ارس�م 
بأل�وان األق�الم الخش�بية،  واك�ون 
حيوانات م�ن الطني الصناعي،  مثل 
الجمل والحص�ان والحمامة. وكنت 
متفوق�ا ب�ني اقران�ي م�ن األطفال، 
وكان�ت مدي�رة الروض�ة مهتمة بي 
بس�بب تميزي يف التكوينات الطينية 
والرس�م، وكن�ا نعم�ل داخ�ل قاعة 
كب�رة، فيها بيان�و، وكانت معلمتنا 
تعلمنا الرق�ص بطريق�ة )الباليه(،  
وق�د وف�روا لنا مالب�س البالي�ه بما 

فيها الخف يف االقدام . 
الت�ي  املناه�ج  كان�ت  -وكي�ف 

تتلقونها؟
-كان مناهجنا ال�درايس ملكيا وفق 
األطف�ال يف  لرتبي�ة  املق�رر  املنه�ج 
العهد امللكي الذي أمر به امللك فيصل 
األول، وقد استمر هذا املنهج إىل فرتة 
الرئي�س عب�د الرحمن ع�ارف الذي 

كن�ت قد عارصت ف�رتة حكمه(. ثم 
انتقلت اىل مدرسة الخالدية االبتدائية 
)املختلطة(، وكنت أم�ارس هوايتي 
يف الرسم، وأنقش األشكال الحيوانية 
مث�ل ) الدي�ك والقط�ة ( عىل قماش 

أسود قديفة.
-متى بدأت هواية الرسم لديك؟

روز(  )الس�ت  معلمتن�ا  كان�ت   -
تدرس�نا مادة الرتبية الفنية، وكانت 
تكلفني برس�م تفاحة أو برتقالة... 

ال�خ ، وتجعلها وس�يلة إيضاح أمام 
زمالئ�ي م�ن الطلبة، فف�ي يوم من 
أي�ام الدراس�ة وكن�ا يف فرص�ة ملدة 
نصف س�اعة داخل املدرسة، بسبب 
اجتماع املعلمات مع مديرة املدرسة، 
وكان�ت الس�ت روز ترس�م مزهرية 
ورد يف س�احة املدرس�ة ، فنادت عيل 
وقالت يل ) يا أبني هاني اكمل رس�م 
ه�ذا ال�ورد باألل�وان املائي�ة ، لحني 
رجوعي م�ن االجتماع ، فقلت لها يا 
ست ال استطيع الرسم مثلك، فقالت 
يل ان لم ترس�مها س�وف اعاقبك ب� 
10 مس�طرات أرضب يدك ، فرصت 
ام�ام  األم�ر الواقع (، ذهبت الس�ت 
برس�م  وب�دأت   ، االجتم�اع  إىل  روز 
األزهار مقلدا رسمتها الورد، فعندما 
رجعت قالت يل اين رسمك من الورود 
قل�ت لها هذه ال�وردة وه�ذه الخ ، 
فانطلقت تقول يل ابني انت موهوب 
لم افرق بني رسمي ورسمك للورود. 
وق�د اهتم�ت ب�ي معلمت�ي الس�ت 

روز الت�ي كانت) أية م�ن الجمال(، 
واوص�ت عائلتي عني بذل�ك،  بقيت 
هذه الحادث�ة محفوظة يف ذاكرتي، 
وبقت صورة الس�ت روز يف ذهني إىل 
يومنا ه�ذا. وكان�ت نتاجاتنا الفنية 
تعرض يف نهاية الس�نة ، يف مهرجان 

النشاط املدريس للمحافظة. 
-وفيما بعد؟

-ث�م انتقل�ت اىل املتوس�طة،  وكان 
مدرس�نا مل�ادة الفنية األس�تاذ عبد 

اله�ادي، وكان رس�اما واقعيا يتقن 
رس�مه بمه�ارة عالي�ة، وق�د كنت 
اذهب يف يوم الجمعة إىل املرس�م كي 
نتعلم منه الكثر يف الرس�م باأللوان 
الزيتي�ة، وكن�ت اش�رتك يف معرض 
مهرجان النشاط املدريس لرتبية لواء 
كركوك. ثم انتقل�ت اىل لواء املوصل،  
يف إعدادية املس�تقبل،  وكان اس�تاذ 
بشر طه مدرسنا ملادة الفنية )وكان 
استاذ بش�ر رساما انطباعيا رائعا( 
تعلم�ت من�ه الكث�ر، لم ي�دم معنا 
اس�تاذ بش�ر طويال، حتى جاء بدال 
عنه ) اس�تاذ ستار الش�يخ (،  وهذا 
األستاذ عملني ما هو معنى االختزال 
والتجري�د، النه كان فنان�ا تجريديا. 
وق�د اش�رتكت بلوحة ع�ن معرض 
شامل ملدارس االعدادية يف القطر عن 
معرض التمييز العنرصي  وقد فازت 
لوحت�ي بالجائ�زة األوىل العدادي�ات 
القطر، ووضع�ت يف املتحف املدريس 

يف بغ�داد ) وكان�ت بنايته أمام بناية 
دار الجماه�ر وجري�دة الجمهورية 

القريبة من كلية الفنون الجميلة(.
-- وماذا عن الجامعة ؟

-بع�د ان  تخرج�ت م�ن األعدادي�ة،  
وقبلت وفق القبول املركزي هندس�ة 
تكنولوجي�ا يف جامع�ة الس�ليمانية، 
إال أن مي�ويل وهوايتي يف الرس�م هي 
التي قررت مصر مستقبيل،  فقدمت 
ع�ىل كلية الفنون الجميل�ة ، ودخلت 
اختب�ار القب�ول  نجح�ت يف االختبار 
وكان االختب�ار ه�و )تخطيط تمثال 
فين�وس(.  وكان املنه�ج ال�درايس يف 
الص�ف األول كلية الفنون / القس�م 
التشكييل، ان الطالب يدرس كل أفرع 
الرس�م والنحت  التش�كييل،  القس�م 
الس�راميك والجرافي�ك والجداريات، 
ثم يف السنة الثانية كان هناك اختبار 
للتخص�ص، وكان األس�تاذ فرج عبو 
هو رئيس قس�م التش�كييل،  فوضع 
منهاج خاص لالختبار، وهو الرس�م 
باأللوان املائية احد التماثيل، وفحص 
عمى األل�وان الختب�ارات خاصة من 
خ�الل كارت�ات ملون�ة يتض�ح به�ا 

احرف ملون�ة بداخله�ا، وقد نجحت 
باالختي�ار وكان الطال�ب الذي ينجح 
يف هذا االختبار يذهب إىل فرع الرس�م 
ويخت�ص ب�ه. وهك�ذا قبل�ت يف هذا 
الف�رع وكن�ت يف املرتب�ة الثانية وفق 
تسلسل الطلبة. وبدأ املشوار الدرايس 
العلمي لدراس�ة الحياة يف هذا الفرع. 
وبدأت أخط�و خطوات ناجحة وكنت 
انه�ي تخطي�ط ملوديل يف ش�عبان أ، 
ث�م أنه�ي تخطي�ط ثاني مع ش�عبة 
ب أخ�رى. وكان�ت الس�ت الروس�ية 
فلنتين�ا احمد هي التي ت�درس مادة 
التخطيط،  وقد اس�تفدت منها كثرا 
وف�ق توجيهاتها، وكن�ت احصل عىل 
امتي�از بم�ادة التخطي�ط واالل�وان، 
حتى انتقل�ت اىل الصف الثاني، وكان 
األس�تاذ الفنان كاظم حيدر، يدرسنا 
التخطي�ط وااللوان . وكن�ت متفوقا 
بدراسات العملية والنظرية، وتعلمت 
الكثر م�ن اس�تاذ كاظم حي�در، ثم 
وكان   ، الثال�ث  الص�ف  اىل  انتقل�ت 
االستاذ الفنان الرائد حافظ العروبي 
مدرس مادة التخطيط، وبقى اس�تاذ 
كاظ�م حي�در اس�تاذ م�ادة األلوان. 

وهن�ا ب�دأت اقف�ز قف�زات نوعية يف 
رس�مي للموديل واملناظ�ر الطبيعية. 
وب�دأ العمل األكاديم�ي يأخذ طريقه 
يف اس�لوبي لرس�م املوديل واإلنش�اء 
التصوي�ري، وكنت احصل عىل درجة 
اإلمتي�از يف الدروس العملي�ة، وكنت 
ارسم بحدود 15 ساعة من 24 ساعة 
يف اليوم الواحد، وكان ) البورد فايل... 
مرس�مي املتنقل ( ال يفارقني مطلقا 
الراب�ع وكان  الص�ف  إىل  . وانتقل�ت 

األس�تاذ الفن�ان الرائ�د فايق حس�ن 
يعطينا مادة األل�وان،  وقد تأثرت به 
تأث�را كبرا بس�بب مهارات�ه العالية 
ودق�ة إحساس�ه يف الرس�م واتقان�ه 
رس�م  يف  الخ�اص  وتكنيك�ه  الع�ايل 

املوديل ، وكان ملونا رائدا يف ذلك.
وهن�ا حص�ل تط�ور كب�ر يف ادائي 
للرس�م، فحصلت ع�ىل درجة %100 
يف مادت�ي التخطي�ط واالل�وان م�ن 
األس�تاذ فايق حسن،  و100 يف مادة 
األس�تاذ  م�ن  التصوي�ري  اإلنش�اء 
باملراك�ز م�ن  ف�رج عب�و، و%100 
يف   %100 و  ناه�ي،  غال�ب  اس�تاذ 
م�ادة الجداريات من األس�تاذ غازي 
97% يف  الس�عودي، وحصل�ت ع�ىل 
مادة تأريخ الفن، وعىل 96% يف مادة 
الفلس�فة الجمالي�ة، وع�ىل 95% يف 
مادة تكنولوجيا الرس�م،  وتخرجت 
م�ن الص�ف الراب�ع تش�كييل ف�رع 
الرس�م بمعدل ) 95% امتياز رشف( 
وكن�ت قد حصلت ع�ىل املرتبة األوىل 
ع�ىل الكلية،  ثم فزت باملرتبة الثانية 

عىل الكلية يف أثناء التخرج .
وتخرجت من كلي�ة الفنون الجميلة 
سنة 1977,  وهنا بدأ الرصاع الفكري 
والفلسفي الجمايل يف رؤيتي الفنية، 
وحصلت ث�ورة داخلي�ة يف تفكري،  

وب�دأت اعيد رس�م بن�اء البيئة التي 
من ح�ويل، وقلت مع نفيس ما فائدة 
مح�اكاة ألطبيع�ة،  فالكامرا تؤدي 
ه�ذه الرس�الة بآلية وإتق�ان عال، 
فهل اإلنس�ان آلة ) الجواب بالتأكيد 
كال (، وب�دأ عن�دي مش�وار تك�ون 
للحي�اة.  الحديث�ة  الفني�ة  الرؤي�ة 
فذهب�ت إىل مدينتي ومس�قط رايس 
املوص�ل وبدأت املرحل�ة الرتكيبية يف 
رؤيتي الفني�ة ، وإنتاج اعمال كثرة 

يف هذه املرحلة. 
ثم قبل�ت يف الدراس�ات العلي�ا النيل 
املعادل�ة  الع�ايل  الدبل�وم  ش�هادة) 
طال�ب  أول  وكن�ت  باملاجس�تر(، 

يتخرج يف فرع الرسم. 
يف  األول  الش�خيص  مع�ريض  وكان 
قاع�ة كلي�ة الفنون التش�كيلية عن 
رس�التي يف الدبل�وم الع�ايل ) البن�اء 
ون�ال   ،) عموري�ة  ملعرك�ة  الفن�ي 
اعج�اب كل م�ن ح�ر املع�رض،  
قدم�ت في�ه دراس�اتي األكاديمي�ة 
ع�ن املعركة وفت�ح عمورية، إضافة 
العمايل األكاديمية خالل دراس�تي يف 

البكالوريوس. 
 ثم قمت بعمل معرض ش�خيص ثان 
يف نادي الجامعيني يف املنصور ، وكان 
برعاية السيد رئيس الجامعة وعميد 
كلية الفنون الجميلة األس�تاذ أسعد 
عبد الرزاق، ونلت فيه اعالما كبرا . 

ث�م عين�ت يف كلي�ة فن�ون/ جامعة 
بابل. وخدمت 10 سنوات فيها، وهنا 
بدأت أدرس معضم املواد التش�كيلية 
لع�دم وج�ود كادر تدريس�ية كامل، 
ألن الكلي�ة كان�ت بحال�ة تأس�يس. 
وتأري�خ  املنظ�ور،  م�ادة  فدرس�ت 
الفن، والفلس�فة الجمالي�ة، ومادة 

التخطيط .
-حدثنا عن وضع�ك العام االن وماذا 

قدمت بعد تلك املرحلة التدريسية ؟
- واالن وبع�د م�رور 40 عام�ا ع�ىل 
تجاربي الفنية وانتق�ايل من مرحلة 

إىل أخرى وعىل النحو اآلتي:
قمت بمش�اركة 3 مهرجانات فنية، 
يف استانبول، ويف العقبة/االردن، ويف 
القاهرة،  وقد فزت بجائزة األوسكار 

القاهرة .
-كاستاذ ما رأيك بالحركة التشكيلية 

اآلن؟
- رأي يف الحركة التشكيلية العراقية 
تم�ر يف  فالحرك�ة  اآلن،   املع�ارصة 
أجواء مظلمة وهي يف سبات عميق، 
تحت�اج إىل م�ن يوقضه�ا، فالحركة 
تفتق�ر إىل نوعي�ة م�ن الفنانني لهم 
رؤية جديدة لفنون م�ا بعد الحداثة 
بمنهج علمي رصني،  وتفتقر للنقاد 

التشكيليني األكاديميني. 
برأي املتواضع، أن الفنانني العراقيني 
يمكن تصنيفه�م إىل 3 أصناف وعىل 

النحو اآلتي:
1. فنانني حدسيني ويشكلون %75.

ومثقف�ني  حدس�يني  فنان�ني   .2
ويشكلون %20.

ومثقف�ني  حدس�يني  فناني�ني   3
وعلميني ويش�كلون 5%. وهو النوع 

النادر.
-كلمتك االخرة ؟

-دعائ�ي م�ن الب�اري عز وج�ل ان 
يوفقن�ا واياكم لدف�ع عجلة التطور 
والتقدم للحركة التشكيلية العراقية 

نحو األمام.

 

كان أحد طلبة الفنان الرائد فايق حسن وقد تأثرت به كبريا

الزوراء تستضيف الدكتور هاني حمي الدين أستاذ الفنون التشكيلية يف أكادميية الفنون اجلميلة

ذاكرة
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أول لوحة رمستها فازت باجلائزة األوىل إلعداديات القطر

فضلت الرسم برغم قبولي يف جامعة السليمانية هندسة تكنولوجيا 

خترجت يف الكلية الثاني ومبعدل 95 % وبدرجة امتياز 

اقمت أول معرض شخصي يف كلية الفنون التشكيلية 

•برغم أن عمره قد تجاوز العقد السادس اال انه رسوماته 
تريك رساما متجددا يتابع الحركات التشكيلية اليوم ويبدع 
فيها كواحد من الرس�امني الش�باب, فتش�عر جيدا انه فنان ماهر 
يدمج بني حركة الفن التشكييل سابقا وحارضا, انه الفنان التشكييل 
الدكتور هاني محي الدين اس�تاذ الدراسات النظرية والتطبيقية يف 
مادة الرسم – كلية الفنون الجميلة – بغداد، مواليد املوصل  1955، 

االختصاص: دكتوراه دراس�ات نظرية، فنون تشكيلية، رسم. وله 
ايضا معارض مش�رتكة: معظمها اقيمت يف دائرة الفنون وجمعية 
الفنانني التش�كيليني العراقيني، وله مشاركات يف مهرجانات دولية 
وعاملية/باريس/ عمان/ اس�تانبول/ القاهرة، ن�ال جوائز عديدة 

دولية ومحلية، منها ) أوس�كار القاهرة (، وهو اآلن عضو 
نقابة وجمعية التشكيليني العراقيني .

حوار  – مجال الشرقي

شاركت يف ثالثة مهرجانات فنية يف ) استانبول - العقبة/االردن - القاهرة(

جنحت يف االختبار اىل الكلية وكان االختبار ختطيط متثال فينوس

No: 7312 Mon 24 Aug 2020العدد: 7312 االثنين - 24 اب 2020



أش�ارْت دراس�ة حديث�ة أجريت يف جامع�ة كاليفورني�ا يف الواليات 
املتح�دة األمريكية إىل أنه يمكن الع�ادات الغذائية أن تؤثر 

بش�كل كبري يف املزاج. وأعادت هذا إىل تأثري هذه 
العادات عىل البيئة املعوية أو ما يسمى حالياً 

املايكروبيوت.
وتحتوي هذه البيئة عىل 100 ألف مليار 

بكتريي�ا وفايروس وفطر م�ن انواع 
مختلف�ة. وه�ي تتط�ور عىل ش�كل 

مجموعات يف القنوات الهضمية.
وت�م التوصل إىل انه�ا ال تؤثر يف عملية 

األيض فقط بل عىل الدماغ أيضاً. ولهذا 
اقرتحت دراسة أخرى 5 مفاتيح يمكنها 

أن تس�اعد عىل تحسني حالة البيئة املعوية 

وعىل تعديل املزاج.
1. تن�اول األطعمة الغنية بأحماض األوميغا 3 مثل التونا 

والهارنغ واملاكريل والرسدين واألنشوفا.
والحب�وب  والخض�ار  الفواك�ه  إضاف�ة   .2

واملكرسات الصحية إىل الئحة الطعام.
3. اتباع نظام غذائي صحي مثل الرجيم 

الياباني أو املتوسطي أو النرويجي.
األطعم�ة  اس�تهالك  م�ن  الح�د   .4

املصنعة والغنية بالسكر.
وم�ن املفيد أيض�اً ممارس�ة التمارين 
الرياضية التي ال تس�اعد عىل تحس�ني 
عمل األمعاء فقط بل تسهم يف الحد من 

الشعور بالقلق والتوتر أيضاً. 

م�رُض الس�كري واح�د من أكث�ر األمراض 
املزمنة التي تؤثر يف صحة اإلنس�ان وس�ري 
حياته. وما أن يصاب الش�خص بالس�كري 
حت�ى تب�دأ النصائح تنه�ال عليه يف ش�أن 
كيفية التعاطي مع مرضه، سواء من األهل 
أو األصدقاء. لكن ه�ذه املعلومات قد تكون 

صحيحة أو مغلوطة ومنها:
تن�اول كميَّة كبرية من الس�كريات تس�بب 

مرض السكري
أس�باب مرض الس�كرى غري معروفة، لكن 
تن�اول الس�كر بكمي�ات كب�رية ال يس�بب 
االصابة باملرض، إذ يحدث الس�كري عندما 
يحصل اختالل يف قدرة الجس�م عىل تحويل 

الغذاء إىل طاقة يستخدمها الجسم.
ويمكن تمييز ثالثة أنواع من داء الس�كري، 

ولكل نوع أسبابه:
يفش�ل  عندم�ا  يح�دث  األول:  الن�وع   -
البنكري�اس يف صناع�ة األنس�ولني، وذل�ك 
ي�ؤدي إىل تراك�م الس�كر بداخ�ل األوعي�ة 
الدمويَّة، ويحدث غالباً يف س�ن صغرية، وقد 
يح�دث لألطفال، وهذا الن�وع يحتاج لتلقي 
األنسولني بهدف مساعدة السكر يف الوصول 

إىل الخاليا.
يفش�ل  عندم�ا  يح�دث  الثان�ي:  الن�وع   -
البنكري�اس يف صناع�ة األنس�ولني ال�كايف 
للجس�م، أو أنَّ األنس�ولني ال يعم�ل بصورة 
جيدة أو االثنني معاً، وزيادة الوزن تزيد من 

إحتمال حدوث هذا النوع.
- النوع الثالث، وهو س�كري الحمل: يحدث 
ات  هذا الن�وع يف أثناء الحمل نتيج�ة التغريرُّ
الهورمونية التي تمنع األنسولني من العمل 

بص�ورة جيِّدة، وع�ادة تحت�اج الحال ألخذ 
األنسولني، وغالباً يتم الشفاء بعد الوالدة.

االعتم�اد املطل�ق ع�ىل األعش�اب ملعالج�ة 
السكري والتخيل عن ألدوية

من الخط�أ االعتماد عىل األعش�اب يف عالج 
السكري، بل هي تستخدم كعوامل مساعدة 
عىل خفض س�كر ال�دم، ويجب استش�ارة 
الطبي�ب لدى اس�تخدامها إىل جانب األدوية 
ك�ي ال ت�ؤدي إىل نقص ح�اد يف س�كر الدم 
وحتى ال تؤث�ر يف أمراض أخ�رى، قد تكون 

موجودة لدى املريض، بشكل سلبي.
الطع�ام خ�ارج املن�زل يضاع�ف اصابت�ك 

ب�»السكري«
الكربوهيدرات سيئة ملرىض السكري

وهذا غ�ري صحي�ح فالكربوهي�درات غذاء 
صحي ملرىض السكري، ملا لها من تأثري جيد 
عىل توازن الس�كر يف الدم، بس�بب احتوائها 
عىل نسبة ألياف عالية والعديد من العنارص 
الغذائية الرضورية كالفيتامينات، واملعادن 

واأللياف.
الربوتينات أفضل من الكربوهيدرات ملرىض 

السكري
معلومة خاطئة، ألنَّ تناول كميات كبرية من 
الربوتينات التي تحتوي عىل دهون مش�بعة 
تزي�د من احتمال اإلصاب�ة بأمراض القلب. 
لذل�ك فالنظ�ام الغذائ�ي الخ�اص بمرىض 
الس�كري يجب أال تزيد نس�بة الربوتني فيه 
عن %20-15 من إجمايل السعرات الحرارية 

التي يتم تناولها يومياً.
يمك�ن لألدوي�ة واألنس�ولني ضبط نس�بة 
الس�كر يف الدم مع النظ�ام الغذائي املفتوح 

وبكميات كبرية
غ�ري صحي�ح. ال بد م�ن أن يتعل�م املريض 
كيفي�ة ضب�ط كمي�ة ونوعية الطع�ام مع 
األدوي�ة. وه�ذا ال يعن�ي أن ي�أكل املري�ض 
كميات كبرية م�ن الطعام، كما يريد، ويزيد 
من جرعات االدوية لجعل نس�بة سكر الدم 

مستقرة!

صحي�ة  فوائ�د  الصوي�ا  لحلي�ب 
مص�دراً  لي�س  فه�و  ُتح�ى؛  ال 
للربوتينات فحس�ب، ب�ل ملضادات 
األكس�دة التي تحميك من أمراض 

خطرية.
ومن فوائد حليب الصويا:

ُيصنَّ�ع حلي�ب الصوي�ا م�ن فول 
الصوي�ا املجف�ف، ال�ذي يحت�وي 
عىل نس�ب ده�ون وكاربوهيدرات 
قليلة، مما قد يساعد عىل التخلص 
من الوزن الزائ�د. فكوب واحد من 
حلي�ب الصوي�ا يحت�وي ع�ىل 80 
سعرة حرارية فقط، ويحتوي عىل 
نس�بة دهون أقّل من حليب البقر، 
فيم�ا مي�زة الدهون الت�ي تحتوي 

عليها أّنها غري مشّبعة، مما يجعله 
سهل الحرق.

حلي�ب الصويا يحت�وي عىل كمية 
يف  املوج�ودة  نفس�ها  الربوت�ني 
الحليب ذي املصادر الحيوانية، مما 
يجعل�ه ممت�ازاً للرياضي�ني. لكنه 
فقري بالكالسيوم مقارنة بالحليب 

البقري.
ع�ىل  يحت�وي  ال  الصوي�ا  حلي�ب 
الالكت�وز، وه�ي امل�ادة املوج�ودة 
يف الحلي�ب ومش�تقاته الحيوان�ي 
النفخ�ة  تس�ّبب  والت�ي  املص�در، 
واإلسهال وألم البطن. إذن، ُينصح 
بحلي�ب الصويا لألش�خاص الذين 
يعانون من النفخة أو مش�كالت يف 

هضم الحليب.
دراسة علمية..

إدارة  أوض��حت دراس�ة أجرته�ا 
الغ�ذاء وال�دواء يف الواليات املتحدة 
األمريكي�ة أنَّ الصوي�ا تمثل بديالً 
الحيواني�ة،  واملنتج�ات  للح�وم 

بالنسبة إىل النباتيني.
أنَّ  وأظه�رت األبح�اث الرسيري�ة 
تض�ّم  الت�ي  اليومي�ة  الس�عرات 
25 جرام�اً م�ن بروت�ني الصوي�ا، 
والت�ي تقّل فيها نس�ب الش�حوم 
م�ن  تخف�ف  والكولس�رتول، 
احتماالت اإلصابة بأمراض القلب.

مضادات لألكسدة
ع�ىل  الصوي�ا  حلي�ب  ويحت�وي 

للذوب�ان  قابل�ة  كيميائي�ة  م�واد 
أو   Isoflavones تس�ّمى  امل�اء،  يف 
االسرتوجني النباتي، وهي جزء من 
 Flavonoids »عائلة ال�«فالفونودز
، التي تعطي للخرضاوات والفواكه 
ألوانها، والتي تع�ّد مضادات قوية 

لألكسدة.
أما فوائد االس�رتوجني )الهورمون 

األنثوي( فيعمل عىل:
الجنس�ية ل�دى  الرغب�ة  • زي�ادة 

املرأة.
• تكبري الصدر.
• نمو األظافر.

• تقليل تساقط الشعر.
• إعطاء نضارة وطراوة للبرشة. 

نق�َل عن طبيب�ة قوله�ا إن تناول 
الطماطم قد يكون مرّضاً بالنسبة 
إىل بع�ض األش�خاص. وأوضح�ت 
ناتاليا  الروس�ية  التغذي�ة  خب�رية 
م�ن  الن�وع  ه�ذا  أن  كروغلوف�ا 
الخض�ار يحت�وي ع�ىل الكثري من 
املغّذي�ات، ورغ�م هذا ع�ىل بعض 

االشخاص عدم تناوله.
توف�ر  الطماط�م  أن  وأضاف�ت 
األحم�اض العضوية التي قد تؤذي 
كل َمن يعاني مش�اكل مثل قرحة 
أن  وتابع�ت  والتهابه�ا.  املع�دة 
من االفض�ل عدم تن�اول الخضار 
الطازج�ة، أي م�ن دون طه�و يف 
ح�ال املعان�اة م�ن االضطراب�ات 
الهضمية.ولفتت يف السياق نفسه 
أكل  خط�ر  إىل  التنب�ه  رضورة  إىل 

الطماطم يف حاالت الحساسية، مع 
اإلش�ارة إىل أن هذا يمكن أن يحّفز 
الطماطم  الهيس�تامني.وعن  عمل 
املعالَجة حراري�ًا، قالت كروغلوفا 
إنها تحتوي عىل نسبة مرتفعة من 
مض�ادات األكس�دة أو الليكوبني، 
م�ع اإلش�ارة إىل أنه�ا تحم�ي من 
أم�راض  خط�ر  وم�ن  الرسط�ان 
القلب. ولفتت يف املقابل إىل أن هذه 
الخضار تفقد نسبة من الفيتامني 
C عندم�ا تت�م معالجته�ا حرارياً 
وأن من األفض�ل لألصحاء تناولها 
طازجة.ودعت إىل ع�دم املبالغة يف 
استهالك الصلصة الصناعية، ألنها 
غني�ة بالس�كر والتواب�ل. والالفت 
أنها نصحت بع�دم تناول اكثر من 

200 غ من الطماطم يومياً.

أطفال�ِك بحاج�ة إىل االهتم�ام بهم، 
بالطبع لهم األولوية يف حياتك، ولكن 
االهتم�ام بأطفال�ك يف مقابل إهمال 
ال�زوج قد يدمر عالقت�ك بزوجك، وال 
تن�ي أن عالقتك بزوجك هي س�بب 
وجود أطفالك أصالً، واستقرار عالقتك 
بزوجك ُيعد أحد أهم الطرق الستقرار 
أطفال�ك النفي، لذلك أنِت بحاجة إىل 
مراجعة نفسك: هل تهتمني بأطفالك 
يف  حيات�ك  يف  األولوي�ة  وتعطينه�م 
مقابل إهمال زوجك وتراجع عالقتك 
ب�ه؟ العالم�ات الخم�س التالية دليل 
عىل ه�ذا، تحّقق�ي منه�ا، واحريص 
عىل تصحي�ح مس�ار أولوياتك حتى 
ال تهميل أطفالك، وال تخرسي زوجك 

أيضاً.
1- أطفالك يشاركونكم الفراش

مشاركة األطفال الفراش ليلة واحدة 
أمر مفيد لتنمية انتمائهم وعاطفتهم 
تجاه األرسة، ولكن تكرار ذلك ليصبح 
عادة، بالتأكيد يدمر عالقتك بزوجك، 
فهناك من يشارككم الفراش كل ليلة 
ملدة ش�هور، بالتأكيد س�وف يتسبب 
هذا بالتباعد العاطفي بينكما، وغياب 

الحميمية.
2- تهميش دور زوجك مع األطفال

تهتم األم بشؤون األطفال أكثر من أي 
شخص آخر، ولكن هذا ال يعني غياب 

دوره  إلغ�اء  محاول�ة  أو  األب،  دور 
من أجل أن تكوني أنِت املس�يطرة أو 
املفّضلة لدى األطفال، فتهميش دور 
زوجك كأب، يؤثر يف عالقته وارتباطه 

باألرسة وبِك.
3- إهمال زوجك وعدم تقديره

إذا الحظ�ِت أن دور زوج�ك يرتاج�ع 
بحيث أنه أصبح كما لو كان ال يعيش 

معكم، فق�د حان الوق�ت للتفكري يف 
طريق�ة معاملت�ك له، ربم�ا تهتمني 
بأطفالك لدرج�ة إعطائهم كل وقتك 
وطاقتك، بحيث ال يبقى يشء لزوجك، 
فيشعر باإلهمال وعدم التقدير، كما 
ل�و أنه غري مرئ�ي، بالطبع هذا يدمر 

عالقتك به. 
4- أطفالك معِك طوال الوقت

ح�اويل تذكر آخ�ر مرة قضي�ِت فيها 
يوماً مع زوجك بمفردكما دون وجود 
األطف�ال، إذا اكتش�فِت أن أطفال�ك 
الوق�ت، وتصطحبينهم  معِك ط�وال 
إىل كل م�كان، علي�ِك إع�ادة التفكري 
يف نم�ط حيات�ك، وترتي�ب خطط�ك 
لتحصيل ع�ىل وقت خاص مع زوجك 

دون وجود األطفال.
5- أطفالك أصبحوا أنانيني

باألطف�ال،  االهتم�ام  يف  املبالغ�ة 
ووضعه�م عىل قم�ة أولوياتك طوال 
الوقت يخلق منهم أشخاصاً أنانيني، 
فإذا الحظ�ِت أن أطفال�ك يترصفون 
بأنانية، فهذا قد يكون دليالً قوياً عىل 
أنِك تبالغني يف االهتمام بهم يف مقابل 

إهمال عالقتك بوالدهم.

10واحة
5 عالمات تدّل على أن اهتمامك بأطفالك قد يدمر زوجك

حنو مستقبل افضل ..هلا
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سر االعشاب..

فوائد حليب الصويا مذهلة.. ولكن؟

َما ال تعرفينه ولم تفكري به يوماً، هو أن عليك أن تحفظي بعض مستحرضات 
املكي�اج الخاص�ة بك يف الثالجة، فهذا ال يس�هم يف جعل اس�تخدامها ممكناً 

ألطول مدة ممكنة، بل إنه يزيد من فعاليتها أيضاً.
وبه�ذه الطريق�ة يمك�ن أن تعززي مث�اًل تأثري كري�م النهار يف برشت�ك، إذاً 

احفظيه يف مكان ما من ثالجتك مع أحمر الشفاه أو قلم كحل العينني.
واملفاجأة أنه يمكن حفظ طالء األظافر بالطريقة نفسها، وال تني أبداً كريم 
محيط العين�ني وأقنعة الوجه املختلفة، إضافة إىل الرذاذ الذي تس�تخدمينه 
مث�ل الكثريات من أجل ترطي�ب برشة وجهك وإضف�اء االنتعاش والنضارة 
عليه�ا يف أيام الحر.أما الخطوة األبرز الت�ي يجب القيام بها من أجل تطبيق 
املس�تحرضات عىل الوجه بنج�اح، فهي العناي�ة بالبرشة يومي�ًا من خالل 

تنظيفها وتنقيتها من الشوائب وتقشريها لتخليصها من الجلد امليت.
كذلك من الرضوري اتباع نمط حياة صحي وسليم من خالل تناول املأكوالت 
الخالي�ة من امل�واد التي يمكن أن تلحق الرضر بالب�رشة ورشب كمية كبرية 

من املاء يومياً.

لطلة ابهى.....

 وضـع هـذه املـستحضـرات يف الثـالجـة ضروري

كل يوم معلومة

يف كث�ري من األحيان يقع جزء من 
مش�رتيني الس�يارات املس�تعملة 
أصح�اب الخ�ربة القليل�ة يف هذا 
البعض  املج�ال ضحي�ة لتالع�ب 

بعداد الكيلومرتات يف السيارة،
وذلك إلظهارها بحال�ة جيدة من 
أج�ل إتمام عملية الرشاء بش�كل 
رسيع، لك�ن بس�هولة يمكنك أن 
تع�رف أو تستش�عر بوج�ود أي 
تالع�ب يف العداد ع�ن طريق إتباع 

الخطوات اآلتية:
بالع�داد،  األرق�ام  تفح�ص   1-
وقارنه�ا بعم�ر الس�يارة، حي�ث 
يبلغ متوس�ط س�ري أي سيارة يف 
الع�ام الواح�د 19 أل�ف كيلوم�رت 
تقريبا، وعىل سبيل املثال إذا كنت 
ستشرتي سيارة عمرها 5 سنوات 
ووج�دت أنها قطع�ت أقل من 95 
أل�ف كيلومرت )X 5 19 س�نوات( 
بف�ارق واض�ح وملح�وظ، فأنه 
يوجد احتمال كبري أنه تم التالعب 

بعداد السيارة.
 -2 اطل�ب م�ن صاح�ب الس�يارة 
رؤي�ة األوراق األصلي�ة للس�يارة، 
وليس نسخة منها، حيث يف بعض 
الحاالت يلجأ البع�ض لتزوير هذه 
معلم�ات  ع�ىل  لتحت�وي  األوراق 
خاطئ�ة، فإذا وجدت ه�ذه األوراق 
جديدة بدرجة ال تتناس�ب مع عمر 
السيارة أ ووجدت أي عالمات مسح 
أو طم�س ألي س�طر أو معلوم�ة 
به�ذه األوراق فيج�ب أن تش�ك يف 

األمر وتتخذ حذرك قبل الرشاء.

-3 اطل�ب م�ن صاحب الس�يارة 
رؤي�ة أوراق صيان�ة الس�يارة يف 
املاضية، مثل وصوالت  الس�نوات 
الصيان�ة وتغي�ري الزي�ت وحت�ى 
املخالف�ات املروري�ة، حيث يمكن 
ألي م�ن ه�ذه األوراق أن تحم�ل 
الت�ي قطعتها  الكيلومرتات  رق�م 
السيارة يف ذلك الوقت، وقارن بني 
هذه األرقام وبني األرقام املوجودة 

عىل عداد السيارة.
-4 تفحص تابلوه السيارة بعناية، 
خاصة الجزء املوجود أسفل عجلة 
القيادة، ف�إذا وجدته غري مربوط 
بعناية أو ش�اهدت أحد مسامريه 
مفكوكة، فيوج�د احتمال أنه تم 
فكه ليتم التالعب يف عداد السيارة 

قبل بيعها.

 -5 افحص دواسات القيادة، فإذا 
وجدتها ممس�وحة بدرجة كبرية 
ال تتناس�ب مع عدد الكيلومرتات 
بالس�يارة، فيوجد احتم�ال كبري 

أنه تم التالعب بأرقامه.
 -6 افحص الس�يارة عن�د فنيني 
س�يارات تث�ق يف رأيه�م، وأطلب 
منهم فحص ومعرفة القطع التي 
ت�م اس�تبدالها يف الس�يارة خالل 
الس�نوات املاضي�ة، فبع�ض من 
هذه القطع يجب اس�تبدالها بعد 
قط�ع الس�يارة لع�دد كيلومرتات 
محدد، األمر الذي س�يمنحك رقما 
تقريبيا لهذه املسافة التي قطعتها 
مقارنته�ا  ويمكن�ك  الس�يارة 

باألرقام املوجودة يف العداد.
-7 قم بقياس العمق بني الربوزات 

املوجودة بإطارات السيارة، والتي 
ت�دل يف كث�ري م�ن األحي�ان ع�ىل 
الحقيقي للس�يارة، فعىل  العم�ر 
سبيل املثال إذا كان عداد السيارة 
يش�ري لقطعه�ا مس�افة 40 ألف 
كيلوم�رت تقريبا، فيجب أن تحمل 
هذه الس�يارة إطاراته�ا األصلية، 
بعم�ق ب�ني الفراغ�ات ال يتع�دى 
أكث�ر م�ن 1,59 مليم�رت تقريبا، 
ويمكنك قياس هذا العمق بنفسك 
بقطع من النق�ود املعدنية كما يف 
الصورة، حي�ث إذا وجدت العملة 
تن�زل يف ه�ذه الفراغ�ات لدرج�ة 
تغطي ج�زءا من القطعة الذهبية 
املوجودة باملنتصف، فهذا أمر يدل 
ع�ىل قطع الس�يارة ملس�افة أكرب 

بكثري من 40 ألف كيلومرت.

كيفية التعرف على التالعب بالكيلومرتات يف السيارة املستعملة عند الشراء؟

احذر وامتنع من اخطاء شائعة.....

الطماطم قد تكون مضرة لبعض االشخاص!

املهمة  النصائح  من  عدداً  لِك  نقّدُم   
واملفيدة للحصول عىل حلويات لذيذة 
تريض ذوقِك وذوق عائلتِك، ومن هذه 

النصائح:
بمقاديرها  املكونات  تقدير   .1

الصحيحة.
الكيل  عند  ميزان  عىل  اإلعتماد   .2

بالغرامات.
3. توافر مواد يف األسواق بذات جودة 

املواد املستخدمة يف الفنادق.
الحرارة  درجة  عىل  الفرن  ضبط   .4

املطلوبة.
5. صنع القطر بالطريقة الصحيحة 
أسايس  عنرص  أنه  من  الرغم  عىل 

لنجاح أغلب الحلويات الرشقية.
6. وضع القطرالبارد عىل البسبوسة 

الكنافة  عكس  عىل   ، ساخنة  وهي 
ورشابها  باردة  تكون  أن  يجب  التي 

ساخناً.
لصنع  البلدي  السمن  استخدام    .7

معظم الحلويات.
8.  إيقاد الفرن قبل تسوية الحلوى 

ب� 15 دقيقة.
9. وضع الفرن عىل حرارة متوسطة 

عند صنع الحلويات.

املطبخ

نصائح مفيدة للحصول 
على حلويات شهّية!

نصائح طبية

طبيبك يف بيتك

نصائح خاطئة عن عالج مرض السكري!

هل تعلمون أن األطعمة تغّي مزاجكم؟ 
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لديك مش�اريع مهمة يف العم�ل وعليك أن تركز 
قدر اإلمكان عىل تحقي�ق الجزء األكرب منها عرب 
التواص�ل مع الزم�اء يف العمل. الح�ّب الذي يأتي يف 
طريقك قد يشعرك باملزاجية يف نهاية اليوم. الحب الذي 

كنت قد نسيته يعود ليظهر عىل السطح من جديد.

تم�ي يف طريقك وال تقف ع�ىل أي تفاصيل 
من ش�أنها أن تعطل س�رك أو تقف يف طريق 
نجاح�ك. ليس م�ن الطبيعي أن تورط نفس�ك يف 
بعض املرشوعات غر املفيدة أو املربحة. من األفضل 
املبادرة والبحث عن فرص ومشاريع مناسبة لك ولكن 

احذر من الترسع والتهور.

تسعى اليوم الكتساب معلومات جديدة كنوع 
من االستفادة من عاقاتك املتعددة خاصة من 
األحباء. شخص ما يف مشكلة ويحتاج مساعدتك. 
من األفض�ل أن تعطيه النصيح�ة ألن رؤيتك صائبة 
الي�وم. كما أنك لديك القدرة ع�ىل طمأنة اآلخرين وحل 

املنازعات بينهم.

ب�ات عليك التح�رك قليا وب�ذل الجهود عىل 
املستوى االجتماعي للتعرّف عىل وجوه جديدة 
تس�اعدك يف تودي�ع مرحل�ة مض�ت وال يمك�ن 
االس�تمرار فيها، بل االنتق�ال إىل مرحلة مختلفة تبدأ 
اليوم انطاقتها لتدفع بمسرة حياتك إىل األمام وتفتح 

لك أفاقا جديدة.

ال تخضع للضغ�وط والتزم بتنفي�ذ التعليمات 
املوجه�ة إلي�ك فقط، وال تبتكر م�ا قد ييسء إىل 
جهودك يف العمل. الحوار الهادئ هو السبيل األفضل 
لتنعم مع الرشي�ك بحياة هادئة، فتجد أن األمور أكثر 
س�هولة مما كنت تتوق�ع. ال تجعل اآلخرين يس�تفزونك 

ويثرون عصبيتك بغية إصابتك بعارض صحي.

من املتوقع أنك س�تجد نفس�ك اليوم أكثر ميا 
لتنمية مواهبك واالهتمام باملجاالت الفنية. ربما 
تفك�ر يف زيارة مع�رض تحف أو حض�ور حفل أو 
مرسحية. ينصب اهتمامك اليوم عىل محاكاة الفنانني 
وتمثيل أعمالهم بنفسك. ال تندهش وال تتعجب إذا وجدت 

نفسك مهتما ببعض أعمال بيتهوفن أو فان غوخ.

نع�دك ب�أن الي�وم مختلف ع�ن باق�ي األيام 
األخ�رى. انظ�ر حول�ك وس�تاحظ أن الناس 
مكتئبون أو يبدو عليهم أنهم يحاولون أن يواكبوا 
الحدث. حركة الكواكب تدل عىل أنك تشعر باإلحباط 
بس�بب عدم قدرتك عىل تحقي�ق أحامك. موقف صعب 

بالتأكيد ولكن اعلم أن كل يشء سيكون عىل ما يرام.

قدراتك النفسية تبدو أفضل من األمس. لديك 
قدرة عىل ق�راءة أفكار اآلخري�ن. من األفضل 
لك اليوم أن تجعل أف�كارك متناغمة ومتفقة مع 
مش�اعرك واألح�داث التي تدور من حول�ك. إذا كنت 
م�ن هواة قراءة الكت�ب أو كتابة القصص فالجو اليوم 

مناسب لهذه الخطوة.

الح�ب الذي يمأل حياتك عىل وش�ك أن ينتهي 
إذا لم تعط الرشيك ما يس�تحق من االهتمام، 
ابحث ع�ن غر املتوّق�ع واملدهش. أوق�ات طيبة 
ونّية حس�نة أيضا يف طريقها إلي�ك. إن األلغاز التي 
بدت مقلقة قبل اليوم مليئة باملغامرات وأنت متش�وق 

ملحاولة تجريب ذلك.

هل خططت لقضاء سهرة رومانسية الليلة؟ 
إذا كن�ت تفكر يف ذلك، من األفضل أن تنفذ كل 
م�ا تتمناه. أنت جذاب جدا اليوم وحلمك وذكاؤك 
ورحك الجميلة ستحظى بإعجاب الجميع. ستتعرف 

عىل بعض األشخاص وستصبحون أصدقاء قريبا.

أمام�ك الي�وم بع�ض التقني�ات واألف�كار 
املبتك�رة لزي�ادة أموال�ك. ع�ىل الرغ�م من 
ذل�ك، لن تتحرك ولو خطوة واح�دة قبالة هذه 
األفكار، ولكن ربما تتخذ هذه األفكار شكا جديا 
قريب�ا. ح�اول أن تركز ع�ىل األفكار الت�ي ترفع من 

شأنك ومكانتك يف العمل.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

إن كن�ت يف عطل�ة والعمل ليس ع�ىل جدول 
أعمالك، فاليوم هو من األي�ام الروتينية التي 
ال تحم�ل أي جدي�د إال ع�ىل مس�توى اللق�اءات 
االجتماعي�ة املتعددة برفق�ة األصحاب أو األهل. أما 
يف حال ممارس�ة ملهنتك فإنه يكون إيجابيا ويرّسع من 

وترة أعمالك.
غزل عراقي

ماضل دمع بالجفن ال ضل حچي الينگال
خلصن سنني العمر حميل بغيابك مال
محتاج حيل وصرب ُبعدك بعد لو طال

كليش بغيابك ِعكس كليش بغيابك عال
حد منجله الفاح من سعفه صوفر حال
جان الرّوي السعف شافه السعف چتال

حتى الليايل صفت مابيها راحت بال
وينك سألني الجفن وچم دمعه دز مرسال
رّيه ونفسها اختنگ رحت ونسيمك شال
والسمچه رادت عذب مايروي صم رمال

والعاشت بنص نهر فوگاها هد الفال
تعبني لوم البرش حسبوني واحد ظال
خلصت حروف اللغه وما بينت يهال

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1248 - خروج حملة فرنس�ية بقيادة امللك لويس 
التاس�ع من فرنس�ا باتجاه الرشق، وھي الحملة 
التي عرفت بالحملة الصليبية السابعة والتي كان 

ھدفھا استعادة بيت املقدس من املسلمني.
1768 - املستكشف اإلنجليزي جيمس كوك يقوم 

بأول رحلة بحرية له.
العاصم�ة  يح�رق  الربيطان�ي  الجي�ش   -  1814
األمريكية واش�نطن بما فيھا مقر الرئاسة البيت 

األبيض بعد احتالھم لھا.
1825 - استقال األوروغواي عن الربازيل.

1830 - بداية الثورة البلجيكية.
1933 - توقي�ع »اتفاقي�ة ھعفراه« ب�ني الوكالة 
اليھودي�ة وأملاني�ا النازي�ة والقاضي�ة بتس�ھيل 
تھجر اليھود إىل فلس�طني برشط أن يتنازلوا عن 

ممتلكاتھم ألملانيا.
1941 - القوات الربيطانية والس�وفييتية تدخان 
إىل إي�ران وتقيم�ان نظام�ا يتع�اون معھما وذلك 

للحيلولة دون وصول جيوش النازيني إليھا.
1944 - تحري�ر باريس من النازية وبداية إس�دال 

الستار عىل الحرب العاملية الثانية.
1959 - إع�دام الضاب�ط نافع داود م�ن قبل عبد 

الكريم قاسم بعد ثورة الشواف يف املوصل.
1983 - تفج�ر مق�ر قيادة الوحدات العس�كرية 
الفرنس�ية يف لبن�ان مم�ا أدى إىل مقت�ل ع�دد من 

األشخاص.
- 1991 بياروس�يا تعل�ن اس�تقالھا عن االتحاد 

السوفيتي.
لين�وس تورفال�دس يعلن ع�ن نيته إلنت�اج نظام 
تش�غيل برمجيات ح�رة، وكان يقص�د بھا نظام 

لينكس.
الق�وات اليوغس�افية م�ع العصاب�ات الكرواتية 
تعل�ن الح�رب ع�ىل كرواتيا وتب�دأ بالھج�وم عىل 

مدينة فوكوفار يف معركة فوكوفار.
2014 - مسلس�ل اخت�ال ض�ال يف�وز بخم�س 
جوائ�ز إيمي يف حف�ل توزيع جوائ�ز اإليمي برايم 

تايم السادس والستني.
2017 - مقت�ل 28 ش�خصا ع�ىل األق�ل يف اندالع 

أعمال شغب يف والية ھاريانا بُتھمة االغتصاب.

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

واحدة.

أفقي
1بطل�ة ك�أس العالم لك�رة القدم 

o 2006 نصف طعام
2طر طويل األرجل واملنقار o سئم 

o لتفسر املعنى واالستطراد.
3مجموعات من األوامر للكمبيوتر 
لعم�ل يشء ما o متازمة االلتهاب 

التنفيس الحاد.
4قرب o حيث يلتقي امللتقون.

5مجموعة طقوس وتقاليد لحدث 
ما o احد الوالدين

6أخطأ o قدح وذم ش�عرا o س�أم 
وضيق من بطء مرور الوقت.

7للنداء o عكس منغلق
 o الش�ديدة  الن�ار  8الس�نة 

متشابهات
9نص�ف خ�روج o توق�ف لعم�ل 
يشء جانب�ي يف أثناء القيام برحلة 

أساسية.
10بطل�ة كأس العال�م لكرة القدم 
لون�ا  وأظه�ر  اس�تجد   o  1998

جديدا.

رأيس
العال�م لكرة  1بطلة ك�أس 

القدم 1994.
2يقطع باألس�نان وخاصة 

اللحم o مدينة باكستانية.
3أش�ياء غ�ر مفهوم�ة أو 
يصيب�ه   o الفه�م  صعب�ة 

الجنون.
4فعل أمر يقال عند الصاة 

o خوف مريض
5ارتفع وعا.

بالغ�ة  فج�وات   o 6بح�ر 
الصغ�ر يف الجس�م أو ورق 

النبات.
7عكس الحرب o من ينعق.

8نص�ف نبات o م�ا يوضع 
أو  لحمايت�ه  األث�اث  ع�ىل 

لزينته فتفرش عليه.
9العب ليبي يف نادي الشباب 

السعودي.
س�طيف  وف�اق  10الع�ب 

الجزائري

النس�ب  يع�رُف  ال  الح�ّب  إّن 
بالتأكيد، فإن كانت املرأة مغرمة 
بالرجل فس�تحّبه م�ن دون أّي 
حدود، وس�تفعل املستحيل من 
أجل�ه غر آبهة لألم�ور التي قد 
تجعله�ا عىل خ�اف كبر معه، 
ولك�ن يمك�ن للم�رأة أن تضع 
نسبة للحّب بينها وبني زوجها.

نس�بة  تع�ريف  أن  أردت  إن 
توافقكم�ا أجيبي عن األس�ئلة 
التي سنطرحها عليك واحسبي 

وحدك.
االختبار:

• أن�ت وزوج�ك تتوافقان يف كّل 
األمور:

- نعم   – كّا   - أحياًنا
• إّن أكثر م�ا يخيفك يف عاقتك 
ي�ركك  أن  ه�و  زوج�ك  م�ع 

ويرحل:
- نعم   - كّا  - رّبما

• إذا رأيت زوجك غاضًبا أّول ما 
تفعلينه:

تقرب�ني   - تكرث�ني   ال   -

من�ه وتكلّمين�ه   - تنصدم�ني 
وتخرجني من املن�زل

• أنت ام�رأة عصامية وتعرفني 
ما تريدين:

- كّا  - نعم  - رّبما
• ه�ل تس�تطيعني التخ�يّل عن 

زوجك يوًما:
- نع�م ب�كّل س�هولة  - كّا  - 

أحياًنا
• هل أنت من األبراج:

- الناري�ة  - الرابية  - الهوائية 
واملائية

• إن ل�م تتمّكن�ي م�ن الوصول 
إىل هدف�ك يف مس�ألة م�ا، فمن 

تلومني؟
- تلوم�ني زوج�ك   - تلوم�ني 

نفسك   - تلومني اآلخرين.
• م�ن  الط�رف الراب�ح دائًما يف 

الن�زاعات؟
- أنت   - ال أحد فأنتما مّتفقان   

- هو
• ه�ل تس�تطيعني التوّص�ل إىل 

هدنة رسيعة يف الحّب؟

- كّا وال م�ّرة   - نع�م برسعة   
- أحياًنا

• بأّي األحرف يبدأ اسمك؟
- م�ن أ إىل د    - من د إىل ظ     - 

من ظ إىل ي
النتيجة:

- إذا كان�ت إجابات�ك كلّه�ا أو 
بمعظمه�ا تقع يف الخانة األوىل، 
إًذا نس�بة توافقك مع الحبيب ال 

تتخّطى %50 عىل اإلطاق.
كلّه�ا  إجابات�ك  كان�ت  إذا   -

الخان�ة  أو بمعظمه�ا تق�ع يف 
الثاني�ة، إًذا نس�بة توافقك مع 
زوج�ك تص�ل إىل %90، وأنتما 
تعيشان حياًة رائعة وتتخّطيان 

املشكات كلّها بسهولة.
كلّه�ا  إجابات�ك  كان�ت  إذا   -
الخان�ة  أو بمعظمه�ا تق�ع يف 
الثالث�ة، إًذا نس�بة توافق�ك مع 
زوجك تراوح ب�ني 45 و60%، 
وتتوافقني مع زوجك بش�كٍل أو 

بآخر.

اختبارات شخصية

كم تبلغ نسبة التوافق بينك وبني زوجك؟

 أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة 
والدي متوىف منذ سنوات وأعيش 
مع إخوتي وأمي، حفظها الله، 
أن�ا أح�ب أم�ي ولكنن�ي أكره 
ترصفاتها، س�أفرس ملاذا، أمي، 
ولل�ه الحم�د، إنس�انة متعلمة 
حاصلة عىل شهادة ودرست يف 
إح�دى الدول الغربي�ة، تزوجت 
وربتن�ا وتعب�ت علين�ا، ولك�ن 
هنا املش�كلة، عندما بدأنا نكرب 
بدأ يك�رب الهم، أم�ي محافظة 
ج�داً وتقليدية ج�داً، واملجتمع 
الذي حولنا له دور يف تفكرها؛ 
فه�ي ال تس�مح يل بالخروج إال 
بمرافق، ودائماً ما تتدخل يف كل 
تفاصيل حيات�ي، وأحياناً حتى 
بالتعن�ت والقوة، رغ�م أنني يف 
س�نتي األوىل م�ن املاجس�تر؛ 
فه�ي دائماً تحسس�ني أن هذه 
الحري�ة الت�ي تمنحن�ي إياه�ا 
بمقابل، هي تربت يف بلد غربي، 
وعاش�ت لوحدها ملدة سنوات، 
واعتمدت عىل نفس�ها، وعندما 
بدأن�ا نكرب أصبحن�ا نحس بأن 
حبه�ا كالطوق ح�ول أعناقنا، 
م�اذا أفع�ل؟ هل س�تبقى هذه 
حالتي مع أم�ي؟ فاملجال الذي 
اخرت�ه أنا يحت�اج إىل االعتماد 

عىل الذات والشجاعة، ولألسف 
أم�ي نم�ت يف نفيس إحس�اس 
الخ�وف والخج�ل الدائ�م وقلة 
الثق�ة بالنفس، أنا تعبت وكلما 
كربت أصبح االنزعاج يس�يطر 
عيل أكثر فأكثر، يجب أن أعيش 
حيات�ي وأن أك�ون نفيس؛ فلن 
أعي�ش مثل أم�ي، وأن�ا أقولها 
بكل رصاحة، أخ�ذت عهداً عىل 
نف�يس أال أرب�ي أوالدي مثلم�ا 
القف�ص  فه�ذا  أم�ي؛  ربتن�ي 
املرص�ع أصبح مع الكرب قبيحاً 
لحظ�ة  أنتظ�ر  وإنن�ي  ج�داً، 

الحرية بفارغ الصرب.
الحلول والنصائح: 

1 أن العاق�ة م�ع األم املثقف�ة 

تتحم�ل  والت�ي  والواعي�ة 
املسؤولية، ليست أمراً سهاً.

2 ه�ذه حقيق�ة يؤكده�ا علم 
واألم  والتج�ارب،  النف�س 
الحكيم�ة ت�درك أن�ه يج�ب أن 
ت�رك مس�افة م�ا بينه�ا وبني 
ابنتها، لكن الكثر من األمهات 
ال يعني ذلك، وينس�قن إىل جعل 
بناتهن نسخة منهن؛ مما يزيد 

من صعوبة وارتباك العاقة.
3 يف مث�ل حالت�ك، يب�دو يل أن 
الودية وعىل مراحل،  املصارحة 
يح�ول  س�تكون ح�ًا سلس�اً 
مس�ار العاق�ة إىل منطقة من 
الصداقة؛ فهذا م�ا أنت بحاجة 

إليه يف اعتقادي.

ولطيف�ة  رصيح�ة  كون�ي   4
نفس�ه،  الوق�ت  يف  وحاس�مة 
تراق�ب  أن  منه�ا  واطلب�ي 
تجربتك م�ن بعيد وال تتدخل يف 
تفاصيله�ا، وبدورك حاويل أنت 
أن ترشكيها؛ فهي تحتاج أيضاً 
أن تش�عر أنه�ا مهم�ة وتؤدي 

دورها كأم حريصة.
5 أع�رف أن النصيحة النظرية 
إليه�ا  أش�ر  لكن�ي  س�هلة، 
لتتح�ول إىل تطبي�ق عم�يل من 
خال مش�اركتك له�ا يف بعض 
أمورك، حاويل أن تعلني قراراتك 
وتطلق�ي  فكاه�ي،  بأس�لوب 
املتم�ردة  اس�م  نفس�ك  ع�ىل 
مثاً، واس�تدرجيها لتش�اركك 

االنطاق.
6 ستجدين مع الوقت أن املسار 
تغ�ر، وأن�ك تقودي�ن حيات�ك 
بش�كل أكث�ر راح�ة، وال تنيس 
أنك م�ن دون أمك ستش�عرين 
بغرب�ة كب�رة أق�ى وأمر من 
القف�ص املرصع ال�ذي ذكرته، 
هذه حقيقة فاشكري ربك عىل 
نعمة التمتع بأمك، واكتش�في 
جوانب إيجابية يف ش�خصيتها، 
واقربي منها؛ كي ال تنجريف إىل 

العناد أو املبالغة.

مشاكل وحلول

أنا سجينة أمي.. كيف أهرب منها؟
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

)فيسبوك( تنتج صور الرنين 
المغناطيسي في دقائق 

“إنجاز طبي” يغني مرضى السكري 
عن حقن األنسولين

“آبل” و”غوغل” أمام القضاء بسبب 
لعبة “فورت نايت” الشهيرة

عـين على العالم

طور فريق الذكاء االصطناعي من )فيس�بوك( بالتعاون مع أخصائيي 
nNYU La )األشعة يف املركز الطبي األكاديمي التابع لجامعة نيويورك 

gone Health( ش�بكة عصبونية يمكنها تقلي�ص الوقت الذي يقضيه 
األش�خاص يف جهاز الرنني املغناطييس )MRI( من أكثر من س�اعة إىل 
بضع دقائ�ق فقط.ويوفر الرنني املغناطييس لألطب�اء رؤى حيوية عن 
دواخ�ل امل�رىض، لك�ن اآلالت تعمل بوت�رة بطيئة للغاي�ة وتتطلب من 
املريض أن يظل ثابًتا تماًما.ويجعلها هذا األمر غر مناسبة لالستخدام 
مع األطفال الصغار – الذين يجب تخديرهم – واألشخاص الذين يعانون 
من ح�االت الطوارئ الطبي�ة الحرجة، مثل الس�كتات الدماغية.ويأتي 
nfast )ذلك بعد عامني م�ن البحث، ويطلق عىل الش�بكة العصبونية 

RI(، وتخترص وقت املس�ح ألنها ال تتطلب س�وى رب�ع كمية البيانات 
إلنت�اج الص�ورة.ودرب العلماء انم�وذج تعلم آيل ع�ىل فحوصات الرنني 
املغناطي�يس املنخفضة الدقة والعالية الدقة، واس�تخدموا هذا النموذج 
للتنبؤ بالش�كل النهائي لعملي�ات التصوير بالرنني املغناطييس من ربع 
بيان�ات اإلدخ�ال املعت�ادة فقط.ويعني ه�ذا أنه يمكن إج�راء عمليات 
املس�ح بش�كل أرسع، مم�ا يعن�ي صعوبة أق�ل للمرىض والتش�خيص 
بش�كل أرسع. وتش�كل هذه الش�بكة العصبونية خطوة رئيسية لدمج 
ال�ذكاء االصطناعي يف التصوير الطبي.وتتمثل الخطوة التالية يف إدخال 
التكنولوجيا إىل املستشفيات حيث يمكنها مساعدة املرىض، ويثق فريق 
)fastMRI( م�ن أن ه�ذا يمك�ن أن يح�دث برسعة إىل حد م�ا، ربما يف 
غضون س�نوات فقط.ويمكن دمج بيان�ات التدريب والنموذج الحايل يف 
أجه�زة الرنني املغناطييس الحالية ب�دون إجراء أي تعديل عتادي جديد.

وبالنظ�ر إىل أن النظام مفتوح املص�در، يمكن ألي مصنع الوصول إليه 
اآلن واستخدامه إلجراء مزيد من االختبارات.

hىل جانب معاناة املرض وآثاره، 
يعاني مرىض الس�كري من ألم 
ومل�ل تعاطي حقن اإلنس�ولني 
يومًيا، لكن يبدو أنهم يقرتبون 
ه�ذه  كل  م�ن  التخل�ص  م�ن 
جدي�دة  تقني�ة  م�ع  املعان�اة، 
تس�تنبت خاليا تنتج اإلنسولني 

داخل الجسم.
وصمم العلماء عالًجا للسكري، 
يقوم عىل زرع ج�زر خاليا بيتا 
تؤخد من متربعني يف بنكرياس 
املرىض، بعد الحصول عليه من 

متربعني.
ح�اول  الجدي�د،  التطوي�ر  ويف 
فريق علم�اء إيجاد مصدر آخر 
لجزر خاليا بيتا، من خالل دفع 
خاليا جذعي�ة متعددة القدرات 
عىل إنتاج خاليا برشية ش�بيهة 

ب�”جزر” البنكرياس.
ونجح�ت ه�ذه الخالي�ا عندما 
اس�تنبتت يف بيئة ثالثية األبعاد 
تحاك�ي البنكري�اس، يف إنت�اج 
اإلنس�ولني ويف ضب�ط كمي�ات 

السكر يف الدم عندما زرعت لدى 
فأر مصاب بالسكري.

أدار  ال�ذي  إيفان�ز  وأوض�ح 
الدراس�ة لوكال�ة فرانس برس 
يس�مح  الجدي�د  اإلنج�از  “أن 
بإنتاج هذه الخاليا النش�طة يف 
الي�وم األول م�ن عملي�ة الزرع 
م�ا يجعلن�ا أق�رب إىل التطبيق 

العيادي عىل اإلنسان”.
مشكلة مقاومة الجسم

وم�ع إيجاده�م طريق�ة لح�ل 
مشكلة سلس�لة التموين هذه، 
عكف العلماء عىل حل مش�كلة 
مقاومة الجس�م له�ذه الخاليا 

عرب الجهاز املناعي.
وأك�د “إيفان�ز” أن القدرة عىل 
زرع خالي�ا منتجة لإلنس�ولني 
وحمايته�ا من الهج�وم يقربنا 

كثرًا من عالج محتمل.
لكن “إيفانز” أشار إىل أن البحث 
املتواص�ل منذ عرش س�نوات ال 
يزال يحتاج إىل س�نوات ملعالجة 

السكري لدى البرش.

 أقام�ت الرشك�ة املط�وِّرة للعبة 
“ف�ورت نايت” الش�هرة، دعوى 
“أب�ل”  رشكَت�ي  ض�د  قضائي�ة 
و”غوغل”، بع�د رفع اللعبة، التي 
تعد من أش�هر ألعاب الفيديو عىل 
اإلنرتنت، من موقَعي “أب ستور” 
و”بالي س�تور” لتحميل األلعاب 

والتطبيقات.
“إبي�ك  رشك�ة  وطرح�ت 
جيمز”خي�اراً يتي�ح ملس�تخدمي 
جه�اَزي  ع�ىل  ناي�ت”  “ف�ورت 
رشاء  إمكاني�ة  وآيب�اد،  آيف�ون 
عمالت داخل اللعبة بأس�عار أقل، 
يف تج�اوز ملنظومة ال�رشاء داخل 

األلعاب التي ُتطبِّقها أبل.
وبادرت رشكة “أبل” برفع اللعبة 
من موقع “أب ستور”، مشرًة إىل 
أن “إبي�ك جيمز” قام�ت بتفعيل 
خاصي�ة يف اللعب�ة دون أن تقوم 
“أبل” بمراجعتها واملوافقة عليها، 
وأنه�ا فعلت ذل�ك بنيَّ�ٍة واضحٍة 

“أب�ل  موق�ع  ضواب�ط  ملخالف�ِة 
ستور”، فيما يتعلق بطرق الرشاء 
داخل األلعاب والتطبيقات، والتي 
ترسي عىل جميع املطوِّرين الذين 

يبيعون س�لعا أو خدمات رقمية.
وسارت “غوغل” عىل نهج “أبل” 
نفسه، ورفعت لعبة “فورت نايت” 
من موقعها “بالي س�تور”، وإن 
كان ما زال بمقدور مس�تخدمي 
أنظمة تش�غيل أندرويد، الوصول 
إىل اللعب�ة عرب موقع رشكة “إبيك 

جيمز” نفسها.
واتهم�ت رشك�ة “أبي�ك جيم�ز” 
“أبل” بانتهاج سلوك غر تنافيس، 
ووصفت الرشكة بأنها تسعى إىل 
“الس�يطرة ع�ىل األس�واق ومنع 

املنافسة، وتعطيل االبتكار”.
وتحصل رشك�ة “أبل” عىل 30% 
م�ن قيم�ة املش�رتيات الت�ي تتم 
داخ�ل التطبيقات الت�ي ُتباع عرب 

موقعها اإللكرتوني.

ــة وطنية  ــن لدينا هوي ــرين مل يك  قبل تش
باملقدار الذي اصبحت عليه بعد تشرين لذا 

جيب العمل على ترسيخها وتعزيزها.

ــض  ــى بع ــوفوا عل ــم نش ــي ع ــض الل التحري
التلفزيونات يف لبنان مقلق وخطري جدا

 ذكروني بنفس األسلوب اللي استعمل 
سنة 1990

فاجأت النجمة، ش�ذى حسون، 
جمهورها بص�ورة نرشتها من 
ع�ىل رسي�ر املستش�فى وه�ي 
تش�كر الله عىل نجاح عمليتها. 
وقد أثارت ه�ذه الصورة موجة 
م�ن التعليق�ات؛ حي�ث تهافت 
الجمي�ع لإلطمئن�ان إىل صح�ة 
شذى، من بينهم اإلعالمية لجني 
عم�ران ومه�رة عب�د العزي�ز، 
ومقّدم�ة الربام�ج يف تلفزي�ون 
الفاي�ق،  والء  يس  ب�ي  ال��أم 
باإلضافة إىل جمهور ش�ذى عىل 

السوشيال ميديا. 
وذك�رت أنه�ا أج�رت عملية يف 
أح�د مستش�فيات أب�و ظب�ي. 
وكش�فت عن أن العملية ليست 
تجميلي�ة كم�ا ب�دأ ُيش�اع عىل 
منّص�ات التواص�ل اإلجتماعي، 
ب�ل ه�ي عملية نس�ائية دقيقة 
جداً، وليس س�هلة عىل اإلطالق. 
وقد أش�ارت شذى إىل أنها كانت 
العملي�ة،  إج�راء  م�ن  خائف�ة 
ولك�ن الحمد لله تم�ت العملية 

بالسالمة. 

اعلن�ت دائرة الفنون العام�ة يف وزارة الثقافة 
الكرتوني�اً  فني�ة  مع�ارض  أربع�ة  انط�الق 
ملواكبة الحرك�ة الفنية برغم اجراءات جائحة 

كورونا.
وق�ال املدير الع�ام لدائرة الفن�ون، عيل عويد 

العب�ادي: إن “دائ�رة الفن�ون اطلق�ت اربعة 
معارض فنية للفنانني، وهم: رجاء بهاء الدين 
ورس�ل مظفر وعارف النجار وفؤاد حس�ون، 
ضمن مع�ارض الدائ�رة الفنية ع�رب موقعها 

االلكرتوني الرسمي”.

وأضاف العبادي أن “هذه املعارض ضمت 61 
لوحة فنية تعكس تجارب مختلف املشاركني”، 
مش�راً اىل أن “دائرة الفنون اقامت حتى اآلن 
115 معرض�ا يف ظل اجراءات جائحة كورونا، 

ومستمرون بإقامة املعارض الفنية”.

شاركت الفنانة، داليا مصطفى، جمهورها 

بص�ورة قريبة جدا لوجهها عرب حس�ابها 

ع�ىل إنس�تجرام، لتؤك�د أنه�ا ل�م تخضع 

لعملي�ة تجمي�ل، وكتب�ت ع�ىل الص�ورة 

قائلة:”صورة قريبة أهو علش�ان تتأكدوا 

مفيش عملي�ة يف مناخ�ري وال عيني وال 

ش�فايفي وال خ�دود وال انت�وا اي�ه رأيكوا 

قولوا بجد”، وح�ازت الصورة عىل إعجاب 

العديد من متابعيها.

وتش�ارك الفنانة دالي�ا مصطفى،  يف فيلم 

“قبل األربع�ني”، والذي س�يكون مفاجأة 

لجمهوره�ا، وتدور أح�داث الفيلم يف إطار 

من اإلثارة والتشويق والرعب النفيس عىل 

مخ�اوف الش�خصيات وع�دم االس�تقرار 

العاطفي.

وتعود الفنانة داليا مصطفى  إىل الس�ينما 

املرصي�ة بعد ف�رتة غياب كب�رة منذ آخر 

أعماله�ا فيل�م “طب�اخ الري�س” للفن�ان 

طلعت  زكريا وخالد زكي، والذي تم إنتاجه 

منذ حوايل 12 عاًما تقريبا. 

فيلم “قب�ل األربعني”، م�ن بطولة الفنانة 

دالي�ا مصطفى وبس�مة وإيه�اب فهمي 

ومحمد عىل  رزق وعدد من ضيوف الرشف 

م�ن تأليف أحم�د عثمان، وإخ�راج معتز 

حسام، ويعد  العمل هو األول للممثل الشاب 

معتز هش�ام يف الس�ينما بعد تألقه يف عدد 

م�ن األعم�ال  التليفزيونية منها مسلس�ل 

“ممالك النار” و”أبو عمر املرصى ”.

 
                 

نقابة الصحفيني 
والنجاح املتواصل 

أضاف�ت نقابة الصحفيني العراقيني نجاحا آخر اىل نجاحاتها الس�ابقة غر 
املح�دودة من خ�الل اتخاذها ق�رارا بقبول انتم�اء خريجي كلي�ات اإلعالم 
ومنحه�م عضوية النقاب�ة وهويته�ا، باإلضافة اىل اس�تثنائهم من رشوط 

قبول االنتماء األخرى، بما فيها االختبار.
لم ت�أت خطوة نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني ه�ذه عن ف�راغ، وانما جاءت 
بعد دراس�ة معمقة بعد ورود عدة مناش�دات من خريج�ي كليات االعالم يف 
العراق لالنتماء اىل النقابة، وهذا إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل مكانة نقابة 

الصحفيني الكبرة وقوتها يف البالد وخارجه.
إن الذي اس�تمع اىل طلبات املتظاهرين من كلي�ات االعالم الذين خرجوا من 
اجل طلبات التعيني يف مؤسسات الدولة، يجد ان طلباتهم كانت من اجل اخذ 

دورهم يف البالد، السيما يف املكاتب االعالمية يف مؤسسات الدولة.
هن�ا ج�اءت خطوة نقاب�ة الصحفيني، ه�ذا “الرصح الصحف�ي واالعالمي 
الكبر” لكي تتضامن مع ما يطمح إليه خريجو كليات االعالم من مستقبل 
واع�د يف البالد من خ�الل احتضانه�م، ومنحهم عضوية نقاب�ة الصحفيني 
وهويتها، فضال عن استثنائهم من ضوابط االنتماء والتي ابرزها “االختبار”، 

وسيتم منحهم كامل االمتيازات التي يحصل عليها زمالؤهم. 
كم�ا س�يتم زجه�م يف دورات تدريبي�ة وتطويرية من خالل معه�د التدريب 
والتطوي�ر التاب�ع للنقاب�ة الذي ه�و يف طور االكتم�ال، لكي يت�م تأهيلهم 
بش�كل مهني، وبذلك ستكون الفرص س�انحة امامهم للتعيني، او العمل يف 

املؤسسات الصحفية واالعالمية.
إن يف جعب�ة نقابتنا الكثر من مش�اريع الريادة العلمية نتطلع بفخر اليها، 

وبمنح اعضائها ما يستحقون من اهتمام وتكريم.
واليوم يس�تمر هذا “الرصح الصحفي واالعالمي الكبر” بنقيب الصحفيني 
العراقي�ني، رئيس اتحاد الصحفي�ني العرب، مؤيد الالمي، الش�خصية التي 
تج�اوزت أفق بلدها )العراق( لتصبح ش�خصية عربية ودولية، تمثل العراق 

والدول العربية يف املحافل الصحفية الدولية كافة.
تواصل نقيب الصحفيني مستمر مع الصحفيني واالعالميني من خالل لقائه 
بهم، وبشكل مستمر، يف مقر النقابة، للوقوف عىل مشاكل ومعوقات عملهم 
الصحفي واالعالمي، وتذليلها، لالرتقاء بمستوى العمل الصحفي يف البالد. 

إن نقاب�ة الصحفيني العراقيني اس�تطاعت الوص�ول اىل درجة متقدمة من 
الرقي والنجاح الذي ينس�جم مع عراقتها وتاريخها املرشف، وحرصها عىل 

دفع عجلة التقدم اىل االمام.
نج�اح نقابة الصحفي�ني العراقيني لم يأت من فراغ، ول�م يتحقق باألماني، 
وإنم�ا نتيجة جهد متواصل، وعمل دؤوب، وهّمة عالية، وتخطيط مس�بق، 

ومعرفة دقيقة ملفاصل العمل الذي يكتب له النجاح.
وم�ع أصعب الظروف الذي يمر به�ا العراق والعالم أجمع نتيجة انتش�ار 
ف�روس كورون�ا، وم�ا فرض�ه ه�ذا الف�روس اللعني م�ن آثار س�لبية 
ش�ملت مناحي الحي�اة املختلفة، واجبار الناس ع�ىل املكوث يف بيوتهم، 
وتقلي�ص الدوام يف دوائر الدولة، واالرباك الحاصل يف الجانب االجتماعي 
واالقتص�ادي والنف�يس، إال ان نقاب�ة الصحفي�ني اس�تطاعت مواصلة 
الدوام، وتفقد جميع الزمالء، الس�يما الذين أصيب�وا بالفروس، وتقديم 
املس�اعدة اليهم واىل عوائلهم الكريمة، م�ن خالل التواصل معهم، واالتصال 

بهم بشكل مستمر، وتوفر كل احتياجاتهم.
كم�ا س�اهمت النقاب�ة بش�كل كب�ر يف مج�ال التوعية ورضورة التمس�ك 

بتعليمات الجهات الصحية من أجل مجابهة هذا الوباء.
إنن�ا إذ نتحدث ع�ن النجاحات الباه�رة التي حققتها نقاب�ة الصحفيني، ال 
يسعنا إال ان نتقدم إليها بالشكر الجزيل عىل كل انجازاتها، وجعلها بشكلها 

الجميل الحايل.

عادت م�ن جدي�د الفنان�ة اللبنانية، 
م�ع  للتواص�ل  س�ماحة،  كارول 
متابعيه�ا، ع�رب حس�ابها الرس�مي 
االجتماع�ي تويرت،  التواصل  بموق�ع 
بعد إبتعادها أليام، إلعتبارها أن هذه 
املواقع أصبحت س�احة لرمي التهم. 
ويف أول تفاعل لها مع جمهورها كتبت 
كارول تغريدة ج�اء فيها: “أخىش ما 
أخشاه أن يأتي اليوم التي تصبح فيه 
الخيانة وجهة نظر !، مرفقة املنشور 

بوسم “بلد برسم البيع”. 
الجدي�ر بالذك�ر أن كارول قد أعربت 

عن غضبها من أداء بعض 
والصحفي�ني  اإلعالمي�ني 

الطبق�ة  يدعم�وا  الذي�ن 
السياس�ية الفاسدة يف لبنان، 

ه�ذا بعد إنفج�ار مرفأ بروت 
يف الرابع من آب الجاري، والذي 

أدى اىل سقوط ضحايا تجاوزت 
ال� 150 ش�خصاً وس�قوط نحو 

5000 جرح�ى، وتهش�مت بعض 
يف  خصوص�ًا  واملح�الت  املبان�ي 
املناط�ق املحيط�ة بم�كان وق�وع 

االنفجار.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

E mail: alzawraanews@yahoo.com
موبايل العالقات واالعالنات:   07812930999

شذى حسون: العملية التي أجريتها ليست تجميلية

انضم�ت النجمة روب�ي إىل فري�ق عمل فيلم 
»ب�رة املنهج« بجوار النجم ماج�د الكدواني، 
ومن املخطط بدء التصوير قريباً بالفيلم الذي 
يش�ارك يف تأليف�ه خالد دياب م�ع مخرجه 

عمرو سالمة.
يف س�ياق آخ�ر، تنتظ�ر روب�ي اس�تئناف 
تصوير فيل�م »كرة والجن« م�ع النجمني 

كري�م عب�د العزيز وأحم�د عز، م�ن تأليف 
أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، كما تستعد 
لتصوير فيلم »الس�قوط يف حلم سوسن« مع 
النجم أحم�د فهمى، وأكرم حس�ني، وعمرو 
عب�د الجليل، وخالد أنور، بيومي فؤاد، محمد 
ث�روت، وغرهم، تأليف أيمن وت�ار، وإخراج 

أحمد الجندي.
وانتهى الفن�ان ماجد الكدوان�ي من تصوير 
مش�اهده يف فيل�م »م�ش أن�ا« للنج�م تامر 
حس�ني، حي�ث يظهر خ�الل أح�داث الفيلم 
الصديق املقرب لبطل العم�ل، ويقف بجانبه 
بش�كل كومي�دي،  املواق�ف  العدي�د م�ن  يف 
والفيلم من إخراج سارة وفيق، وجاء ترشيح 
الكدوان�ي م�ن املخرجة نظ�را لثقل�ه الفني 

وتمتعه بشعبية وخفة دم كبرة.

ن يذكر  أ
ج�د  الكدواني ما

ش�ارك يف بطول�ة فيل�م »ن�ادى الرج�ال 
ال�رسي«، للنجم كري�م عب�د العزيز الذي 
ع�رض يف الس�ينمات الش�هور املاضي�ة، 

وذل�ك بع�د غي�اب 15 عاماً من�ذ أن قدم 
الثنائي فيلم »حرامية يف تايالند« عام 

2013، حي�ث تعاقد الكدوانى عىل 
تقديم أحد األدوار الرئيسية يف 

العمل ال�ذي تدور أحداثه يف 
إطار اليت كوميدي.

كارول سماحة تعود من جديد 
لمواقع التواصل االجتماعي 

أمينة تصدر كليب »مخاصمني 3 أيام« 
بعد شفائها 

حييى الزيدي

يف املرآة

املطربة،  طرح�ت 
فيدي�و  أمين�ة، 
كليب يحمل اسم  
 3 »مخاصمن�ي 
كلمات  م�ن  أي�ام« 
وألحان  الشيخ  حاتم 
حس�ني زكري�ا وتوزيع 
املنعم وإخراج  وس�ام عبد 

تامر سليم.
ع�رض  اآلخ�ر،  الجان�ب  ع�ىل 
مؤخ�رًا للمطربة أمين�ة عىل موقع 
اليوتي�وب  الش�هر  الفيديوه�ات 
أوبري�ت يحم�ل اس�م » ال ي�ا 
بروت« بمشاركة مجموعة 
م�ن نج�وم الغن�اء والفن 

يف الوطن العربى يس�اند ويدعم الشعب 
اللبنان�ى يف مواجه�ة األزم�ات وتخطى 
بع�د  والصعوب�ات  العراقي�ل  مختل�ف 
الحادث اإلرهابي األليم الذي وقع بمدينة 
»ب�روت« مما نتج عنه مئ�ات الضحايا 

واملصابني.
وكانت املطرب�ة أمينة قال�ت أن حالتها 
اآلن أصبح�ت مس�تقرة بع�د إجرائه�ا 
عملي�ة جراحي�ة خ�الل األي�ام املاضية 
حيث كان�ت تعاني م�ن ورم يف الحالب، 
األمر الذي اكتش�فته بع�د قيامها بعمل 
التحالي�ل الالزمة، مش�رة إىل أنها بدأت 
تتحس�ن وتش�كر ربن�ا ع�ىل كل ىشء، 
وتتواج�د حالي�ا يف املنزل بن�اء عىل أمر 

الطبيب الخاص بها .

تحديا لجائحة كورونا.. انطالق أربعة معارض فنية 
إلكترونية من بغداد

داليا مصطفى لمتابعيها: “معملتش عملية تجميل”

روبي تشارك ماجد الكدواني بطولة 
فيلم »بره المنهج«


