الدوالر يواصل االرتفاع رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق،
امس الثاثاء ،ارتفاعا ً طفيفا ً بسعر رصف
الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وجاءت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات
ومكاتب الصريفة ،كاآلتي:سعر البيع للدوالر
الواحد  ١2٤5ديناراً ،أي  ١2٤ألفا ً و5٠٠
دينار للمائة دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر
 ١235ديناراً ،أي  ١23ألفا ً و 5٠٠دينارا ً
للمائة دوالر.

جلسة الربملان اليوم ..كمامات وقفازات
ومقاعد متباعدة

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
كشف مصدر برملاني ،ان االستعدادات مستمرة لعقد جلسة الربملان اليوم الخاصة
بالتصويت عىل الحكومة،وقال املصدر ان «االستعدادات مستمرة وكأن جلسة اليوم
مؤكدة االنعقاد» ،مبينا ً أنه «تم تعقيم مبنى الربملان بالكامل من الداخل والخارج،
بما فيه الكرايس والطاوالت ،كما تم إعداد القاعة الكربى التي تسع ألكثر من 5٠٠
شخص من أجل عقد الجلسة فيها ،إلفساح املجال أمام ترك مسافة بني نائب وآخر».
واضاف انه «تم تجهيز قفازات وكمامات عند الباب ملن يأتي من دونها ،بينما جرى
تهيئة مكان خاص للصحفيني يضمن أيضا ً لكل صحفي مكانا ً مريحا ً وغري متاصق
مع زميله».وقررت رئاسة مجلس النواب االثنني عقد جلسة التصويت عىل الربنامج
الوزاري والكابينة الحكومية يوم االربعاء املوافق  ٦السادس من ايار الحايل يف الساعة
التاسعة مساء.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7243 :االربعاء  6آيار 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7243 Wed 6 May 2020

الربملان يستعد جللسة التصويت املسائية ومفاوضات الساعات االخرية تسبق حظوظ الكاظمي

حتالف الفتح لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
ق�ررت رئاس�ة مجل�س الن�واب،
عق�د جلس�ة التصويت ع�ىل املنهاج
الوزاري والكابينة الحكومية مس�اء
الي�وم االربع�اء يف القاع�ة الك�ربى
 ،حي�ث دع�ا رئي�س الربمل�ان محمد
الحلب�ويس الن�واب للحض�ور إىل
الجلس�ة املخصص�ة للتصوي�ت عىل
املنه�اج الوزاري والكابين�ة الوزارية
لحكوم�ة املكلف مصطفى الكاظمي
 ،يف الساعة  9مسا ًء.
ورف�ع مجل�س الن�واب درج�ة
التحض�ريات لعقد جلس�ة التصويت
ع�ىل من�ح الثق�ة لرئي�س ال�وزراء
املكلف واملنه�اج الحكومي والكابينة
الوزاري�ة الجديدة  ،حي�ث تم تجهيز
القاع�ة الكربى داخل مبن�ى الربملان
اس�تعدادا للجلس�ة املس�ائية املقرر
عقده�ا اليوم .يأتي ذلك بعد اجتماع
مشرك يف س�اعة متاخرة ليلة امس
االول جم�ع رئي�س ال�وزراء املكل�ف
مصطفى الكاظم�ي ورئيس مجلس
الن�واب محم�د الحلب�ويس بحثا فيه
املنهاج ال�وزاري وجلس�ة التصويت
عىل الكابين�ة الحكومية.كما يواصل
تحال�ف الفت�ح اجتماعات�ه اليومية
يف من�زل رئيس�ه ه�ادي العام�ري ،
بحضور ممثيل الكتل الشيعية ملتابعة

 :سنحضر جلسة منح الثقة ونصوت للوزراء القادرين على إدارة الدولة

مس�تجدات قائمة مرشحي الكابينة
الوزاري�ة املقرح�ة لرئي�س الوزراء
املكلف مصطفى الكاظمي  ،ودراسة
موقف ائتاف دول�ة القانون برفض
التصوي�ت عىل من�ح الثقة للحكومة
.وذكر النائب عن التحالف عبد االمري

تعيب�ان ل�” ال�زوراء “ ،ان “ تحالف
الفتح سيحر جلسة مجلس النواب
والتصوي�ت ع�ىل م�ن يقتن�ع نوابه
بالوزراء القادرين عىل إدارة الدولة “،
داعي�ا الكاظمي االلتزام بما تعهد به
باختيار ش�خصيات لحكومته قادرة

عىل تحمل املسؤولية.
واضاف ان “ االجتماعات مس�تمرة
م�ع الكاظم�ي للتوص�ل اىل صيغ�ة
توافقية لحس�م الكابينة الوزارية”،
مبين�ا ان “ هناك مرش�حون عليهم
ملفات فس�اد وتم تغيري الكثري منهم

يف كابينة الكاظمي الجديدة “ ،مؤكدا
ان الفت�ح اعط�ى للكاظم�ي حرية
اختي�ار ال�وزراء لكن الس�نة والكرد
فرضوا عليه وزراء معينني “.باملقابل
اعل�ن ممثل كوت�ا الش�بك يف تحالف
الفتح  ،عن رفضه املرش�حة لحقيبة
وزاة الهجرة يف كابينة رئيس الوزراء
املكل�ف مصطف�ى الكاظم�ي  ،وذلك
ملواقفه�ا املعادية للحش�د وللش�بك
بش�كل خاص.واوض�ح النائ�ب عن
التحالف حنني القدو  “ ،لقد تفاجانا
بوج�ود اس�م ايف�ان فائ�ق ضم�ن
االسماء املرش�حة للكابينة الوزارية
“ ،مش�ريا اىل ان “ ايف�ان التي تعيش
يف اقليم كردستان لها مواقف معادية
لتواجد الحشد يف منطقة سهل نينوى
بش�كل خ�اص ونينوى بش�كل عام
“.واض�اف  ،يف بي�ان صحف�ي  ،انها
“  /املرش�حة  /قامت بقيادة بعض
التظاه�رات يف اربيل امام مبنى االمم
املتحدة مع بع�ض العماء املرتبطني
بالتقسيم واجندات االنفصال وتنفيذ
امل�ادة  ١٤٠يف محافظ�ة نين�وى “،
مبينا “ نحن كممثلني ملنطقة س�هل
نينوى نرفض رفضا قاطعا ترش�يح
ايفان ملنصب وزيرة للهجرة ملواقفها
املعادي�ة للحش�د وللش�بك بش�كل
خاص”.

العدل تؤكد خلو سجونها وإصالحياتها من فريوس «كورونا» وتقرر عزل احملبوسني اجلدد  14يوما

ص2

احلشد يعلن تطهري مكيشيفة بالكامل وانتهاء عملية “أسود الصحراء” يف األنبار

ص4

مستشار رئيس الوزراء :االتفاقية الصينية
مستمرة وسرتتبط مبجلس اإلعمار

بغداد /متابعة الزوراء:
أكد املستشار املايل لرئيس الوزراء مظهر
محم�د صال�ح اس�تمرار االتفاقية مع
الصني ،فيما أش�ار إىل ارتباطه بمجلس
اإلعمار.وقال صالح يف ترصيح صحفي:
إن “االتفاقي�ة الصيني�ة تمت�د ل��20
عام�ا” ،مبينا ً أن “عائ�دات ال� 100ألف
برمي�ل املخصصة للصندوق املش�رك ال
تسمح باس�تثمارات كبرية”.وأضاف أن
“االتفاقية مع الصني قائمة ومس�تمرة
يف مج�ال البن�ى التحتي�ة وس�رتبط يف
إنش�اء مجل�س اإلعم�ار املقب�ل ال�ذي
سيكون له موارد مستقلة عن املوازنة”،
مبينا ً أن “تحسن أس�عار النفط سيعيد
العم�ل باالتفاقي�ة الصيني�ة بش�كل
صحيح واشراك الجانب الصيني بشكل
صحي�ح مع إمكاني�ة تحويلها إىل عقود
رشكات”.وكان�ت وزارة التخطي�ط ق�د
أعلنت عن املشاريع املعدة لإلنجاز ضمن
االتفاقية الصينية.وقال وزير التخطيط
ن�وري الدليمي يف ترصي�ح صحفي :إن

“الوزارة أعدت خططا ً للمشاريع الكبرية
ضمن االتفاقية الصينية ومنها مرشوع
مين�اء الفاو ومش�اريع امل�دن والطرق
الرئيسة” ،مبينا ً أن “االتفاق الصيني ما
يزال موجودا ً وتم إعداد املش�اريع لكنها
توقفت بسبب حكومة ترصيف أعمال”.
وأض�اف الدليمي أن “مبل�غ تكلفة 100
ألف برمي�ل ضمن اتف�اق البنك الصيني
توقف بسبب اإلشكاالت بمبيعات النفط
واملفروض سيس�تمر االس�تقطاع ومن
املمكن أن يبدأ العمل به”.

برنت فوق الـ  30دوالراً ..واخلام
األمريكي يقفز % 20

بغداد /الزوراء:
تج�اوزت أس�عار خ�ام برن�ت خ�ال
ت�داوالت ام�س الثاث�اء حاج�ز ال� 30
دوالر للربمي�ل ،للم�رة األوىل من�ذ 15
أبري�ل املايض ،مع التفاؤل بإعادة الفتح
التدريج�ي لاقتص�اد ،ودخ�ول خفض
اإلنتاج بموج�ب اتفاق أوب�ك بلس حيز
التنفيذ منذ مطلع الشهر الحايل.وقفزت
أسعار خام برنت  12%لتتجاوز مستوى
 30دوالرا ،فيما صعدت عقود خام غرب
تكس�اس  20%إىل  24.5دوالر للربمي�ل

حتى الس�اعة الس�ابعة مس�اء الثاثاء
بتوقي�ت الري�اض .وتجاوزت مكاس�ب
الخام األمريكي  45%خال  5جلسات.
وق�ال الرئيس التنفيذي لفيتول ،راس�ل
ه�اردي ،وهي أكرب رشكة لتجارة النفط
بالعال�م ،لروي�رز إن أس�واق النف�ط يف
بداي�ة تعاف هش م�ع تخفيف إجراءات
العزل بسبب فريوس كورونا ،لكن ذروة
الطلب للمدى الطويل قد تختفي بش�كل
دائم.

تفاصيل ص2

معهد أمريكي :العراق حيتاج لـ  40مليار
دوالر من القروض اخلارجية

بغداد /الزوراء:
توقع معهد أمريكي للخدمات املالية حاجة
الع�راق ل��  40ملي�ار دوالر م�ن القروض
الخارجية ملواجهة أزمة الس�يولة وتغطية
كلف الرواتب وجائحة كورونا.وقالت املدير
اإلداري الس�راتيجية الدخ�ل الثابت معهد
{جيفري�ز} للخدمات املالية ،علياء مبيض:
ان “العراق س�يحتاج إىل تمويات خارجية
بنح�و  40ملي�ار دوالر يف ع�ام  ،2020ويف

ح�ني أن الحكومات األجنبية واملؤسس�ات
الدولي�ة مث�ل صن�دوق النق�د ال�دويل عىل
اس�تعداد لتقديم الدعم ،فإن مس�اهمتهم
وحدها لن تكون كافية لتوفري هذا املبلغ”.
وأف�ادت مبي�ض ب�أن “الع�راق أك�رب من
أن يتحمل�ه مجتم�ع املانح�ني ،س�يحتاج
العراقي�ون إىل االعتم�اد عىل أنفس�هم من
خال تدابري ضبط مايل مؤملة.

تفاصيل ص5

أكدت تسجيل أربع حاالت وفيات يف بغداد والبصرة

الصحة تسجل  85إصابة جديدة و27
حالة شفاء بفريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثاثاء،
املوقف الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة
بفريوس كورونا املس�تجد يف العراق ،فيما
اك�دت تس�جيل  85اصابة جدي�دة واربع
حاالت وفيات و 27حالة شفاء بالفريوس.
وذكرت ال�وزارة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه :انه يف الوقت الذي تشيد فيه
بجهود ماكاتها املختلفة تدعو كافة أبناء
الش�عب العراقي اىل أن يكونوا داعمني لها
وأن يلتزم�وا بأوام�ر التباع�د االجتماعي
وقواع�د الوقاي�ة الش�خصية واملجتمعية
حماي�ة للجمي�ع م�ن خط�ر التف�ي
الوبائي وملنع انتش�ار املرض بشكل أكرب.
واضافت :انه تم فحص ( )58٩8نموذجا
يف كاف�ة املخت�ربات املختص�ة يف الع�راق
ليوم ام�س ،وبذلك يك�ون املجموع الكيل
للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل

امل�رض يف الع�راق (.)١١3٤8٤واوضحت:
ان مخترباته�ا س�جلت ليوم ام�س ()85
إصاب�ة يف العراق موزع�ة كالتايل :بغداد/
الرصاف�ة ،5 :بغداد /الك�رخ ،١3 :مدينة
الط�ب ،١٦ :النج�ف األرشف ،2 :كرب�اء:
 ،١3كرك�وك ،١2 :البرصة ،١٩ :ميس�ان:
 ،١املثن�ى ،3 :اربي�ل.١ :واش�ارت اىل ان
عدد الوفي�ات  ٤ :حاالت موزع�ة كالتايل:
حالت�ان يف مدين�ة الطب ،حال�ة واحدة يف
بغداد/الرصاف�ة ،حالة واحدة يف البرصة،
مبين�ة ان عدد حاالت الش�فاء 27 :حالة
 ،وكم�ا ييل :بغ�داد  /الرصافة ،5 :مدينة
الطب ،١ :النجف األرشف ،2 :السليمانية:
 ، 7اربي�ل ،٤ :الب�رصة  ،3 :كرب�اء،١ :
باب�ل.٤ :وتابعت :ان مجم�وع اإلصابات :
 ،2٤3١بينما مجموع الوفيات ،١٠2 :اما
مجموع حاالت الش�فاء ،١57١ :يف حني
الراقدين الكيل.758 :

املرور توقف العمل بالسنويات الكارتونية

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة امل�رور العام�ة ،امس
الثاث�اء ،عن ايق�اف اصدار الس�نوات
الكارتونية.وقال�ت املديرية يف بيان  :انه
«تق�رر ايقاف العمل بوثائق التس�جيل

(الس�نويات الكارتوني�ة) يف دوائ�ر
تس�جيل امل�رور ببغ�داد واملحافظات».
واضافت انها «تعترب وثائق غري رسمية
م�ا ع�دا وثائ�ق التس�جيل الكارتونية
النافذة فقط».

ساعات قليلة حتسم مصري حكومة الكاظمي

سائرون لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشف تحالف سائرون ،عن اعادة
املنهاج ال�وزاري اىل رئيس الوزراء
املكل�ف الج�راء بع�ض التعديات
عليه ،وفيما اكد عدم تسلم اعضاء
مجل�س الن�واب الس�ري الذاتي�ة
ملرش�حي الكابينة الوزارية ،رجح
محل�ل س�يايس تمري�ر حكوم�ة
الكاظم�ي يف الربمل�ان باريحي�ة
تام�ة بع�د تواف�ق اغل�ب الكت�ل

 :اعضاء الربملان مل يتسلموا السري الذاتية للمرشحني

السياس�ية عليها.وقال النائب عن
تحالف س�ائرون م�ر خزعل يف
حدي�ث ل�»ال�زوراء» :ان الربنامج
ال�وزاري ارس�ل اىل الربمل�ان خال
االيام املاضية وعىل ضوئها شكلت
رئاسة مجلس النواب لجنة خاصة
لدراس�ة املنهاج الوزاري ووضعت
بع�ض املاحظ�ات عليه.واضاف:
ان اللجنة املش�كلة اعادت املنهاج
ال�وزاري اىل رئيس ال�وزراء املكلف

الجراء بعض التعديات عليه ومن
ثم يرسله اىل الربملان يف جلسة اليوم
لغرض التصويت عليه.واش�ار اىل
ان السري الذاتية ملرشحي الكابينة
الوزارية اىل االن لم يرس�لها املكلف
اىل الربمل�ان ول�م يطل�ع اعض�اء
مجلس الن�واب عىل الش�خصيات
املرش�حة للحكوم�ة املقبلة ،داعيا
رئيس الوزراء املكلف اىل ارس�الها
قب�ل انعق�اد الجلس�ة ليتس�نى

مسلسل احلرائق يعود جمددا مع بدء احلصاد

تعرض مزارع احلنطة يف النجف ودياىل اىل احلرق
واملخاوف ختيم على صالح الدين

بغداد /الزوراء:
نش�بت حرائق يف م�زارع محص�ول الحنط�ة يف محافظات
النج�ف ودي�اىل وص�اح الدي�ن تع�رب ع�ن مخاوفه�ا من
مخططات لحرق املحاصيل الزراعية  ،فيما كش�فت مديرية
الدفاع املدني ووزارة الزراعة اسباب الحرائق بالنجف.
وقالت مديرية الدفاع املدني يف النجف ،يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :إن “حادث حريق اندلع يف قضاء الكوفة شارع
الس�كة دخل معمل نج�ارة وبارشت فرقن�ا باخماده بدون
انتش�ار النريان لل�ورش واملحات املجاورة وتمت الس�يطرة
عليه بوق�ت قيايس”.وأضاف البيان أن “ح�ادث حريق آخر
يف ناحية العباس�ية احراق حشائش ومخلفات الحنطة وتم
الس�يطرة عىل الحادث دون انتشاره للدار واالرايض املجاورة
وب�دون اصابات برشية تذكر” ،مش�ريا ً اىل تس�جيل “حادث
حريق يف قضاء املش�خاب ناحية القادس�ية منطقة االحيمر

الح�دود الفاصلة بني النج�ف والديوانية اح�راق محاصيل
الحنط�ة حيث تمت محارصة الن�ريان من اربع محاور للحد
من توس�عها للمحاصيل املجاورة والس�يطرة عليها”.ولفت
البيان اىل أن “هذه الحوادث موس�مية واعدت املديرية خطة
س�نوية به�ذا الصدد”.بدورها ،كش�فت وزارة الزراعة ،عن
أس�باب حرق املحاصي�ل الزراعية يف النج�ف األرشف .وقال
املتحدث باسم الوزارة ،حميد املسعودي يف ترصيح صحفي:
إن “الحري�ق ال�ذي حص�ل يف محص�ول الحنط�ة يف منطقة
الرشت�ة بالنج�ف األرشف كان س�ببه تطاي�ر رشر ن�ار من
مولدة كهربائية”.وأضاف أن “املساحة التي التهمها الحريق
تقدر  260دونما ً من محصول الحنطة”.وأش�ار إىل أن “فرق
الدفاع املدني تمكنت من السيطرة عىل الحريق دون تسجيل
خسائر برشية”.

تفاصيل ص2

العض�اء مجلس النواب دراس�تها
قبل التصوي�ت عليها.واوضح :ان
الجميع يعلم بان الحكومة الجديدة
امامها تحديات كبرية منها الوضع
الصح�ي الوبائ�ي واالزم�ة املالية
والتهيئ�ة الجراء انتخابات مبكرة،
مؤك�دا ان هذه تحت�اج اىل اختيار
ش�خصيات كف�وءة يف الكابين�ة
الوزارية.واك�د ان رئاس�ة مجلس
الن�واب اتخذت قرارا بعقد جلس�ة

التصويت ع�ىل الكابينة الحكومية
واملنهاج الوزاري مس�اء اليوم ولن
تراجع ع�ن ذلك ،لك�ن يبقى ذلك
اىل تواف�د اعض�اء مجل�س النواب
لغرض اكم�ال النص�اب القانوني
الجراء التصوي�ت ،مبينا ان تمرير
حكومة الكاظمي من عدمه راجع
مل�دى قناعة اعضاء مجلس النواب
باملرشحني.
تفاصيل ص2

اإلصابات تتوسع رغم استمرار إجراءات احلجر

وفيات كورونا تكسر حاجز الربع مليون والدول
العربية تسابق الزمن للسيطرة على الوباء
بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت الوفي�ات الناجمة ع�ن فريوس
كورون�ا ح�ول العال�م إىل  252ألف�ا ً من�ذ
ظهر الف�ريوس يف الصني يف كانون األول/
ديسمرب املايض.ووفق أحدث اإلحصائيات،
س�جلت أكثر من ثاثة مايني و 603آالف
و 217إصاب�ة يف  195بل�دا ً ومنطقة ،وتم
إعان تع�ايف أكثر من ملي�ون و 174ألفا،
بينم�ا تجاوزت الوفي�ات  252ألف و102
وف�اة ،أكث�ر م�ن  85%منه�م يف أوروب�ا
والواليات املتحدة لوحدهما ،وهي حصيلة
س�جلت منذ ظهور الفريوس للمرة األوىل
يف الصني يف ديسمرب/كانون األول املايض.

عربي�ا ،ويف س�لطنة عم�ان أعل�ن ،أمس،
ع�ن تس�جيل  98إصاب�ة بكورون�ا ،فيما
رص�دت البحري�ن  62إصاب�ة بالفريوس.
وق�ررت اللجن�ة العمانية العلي�ا للتعامل
مع فريوس كورونا تمديد إغاق محافظة
مس�قط ووالية مطرح ومنطقة الس�وق
التجاري يف والي�ة جعان بني بوعيل حتى
 29مايو/أي�ار الجاري.كما أعلنت اللجنة
إنه�اء العام ال�درايس لكل طلب�ة املدارس
الحكومي�ة والخاص�ة ،وتفوي�ض وزارة
الربية باعتماد البديل املناس�ب الحتساب
نتائج الطاب.

تفاصيل ص2

لو مل أفز يف االنتخابات لكنا اآلن يف حرب مع كوريا الشمالية

ترامب :قرار بوش بغزو العراق هو األسوأ يف تاريخ الواليات املتحدة
واشنطن /متابعة الزوراء:
اك�د الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
إن انتخابه كرئيس للباد كان الس�بب
الوحيد يف عدم دخول الواليات املتحدة
يف حرب مع كوريا الش�مالية ،واصفا
قرار الرئيس األس�بق ،ج�ورج بوش،
غزو العراق عام  2003بأنه األس�وأ يف
تاريخ الواليات املتحدة.ووجه ترامب،
يف حديث لصحيفة “نيويورك بوست”
األمريكية من البيت األبيض ،انتقادات
ح�ادة إىل السياس�ة الخارجية لبوش
االب�ن ،لبدئ�ه الح�رب يف الع�راق بعد
هجم�ات  11س�بتمرب .2001ووفق�ا

للترصيح�ات التي نرشته�ا الصحيفة
ام�س الثاث�اء ،قال ترام�ب“ :انظروا
إىل األمور الخاص�ة بقواتنا اآلن ،نحن
حاليا يف وض�ع مغاير تمام�ا ،قلصنا
عدده�ا يف أفغانس�تان إىل  8000ويف
الع�راق إىل  4آالف ويف س�وريا حت�ى
الصفر”.وتاب�ع“ :ه�ذا ال يعن�ي عىل
اإلطاق أننا لن نحارب إذا كانت هناك
رضورة لذل�ك ،لكننا أنفقنا  8مليارات
دوالر ع�ىل أس�وأ ق�رار تم اتخ�اذه يف
أي وق�ت م�ى بالذه�اب إىل ال�رشق
األوسط ،هذا ربما أسوأ قرار يف تاريخ
بادنا ،حي�ث قتل مايني األش�خاص

م�ن كا الطرف�ني”.وأردف“ :حاربن�ا
كق�وات رشطة ،كنا ع�ىل غرار عنارص يف

رشطة املرور ،لم نحارب كما يجب القيام
بذلك يف أثناء الحرب لانتش�ار فيها .أقيم

ه�ذا القرار بأنه األس�وأ يف تاريخ بادنا”.
وبش�أن ف�وزه يف االنتخاب�ات االمريكية
اعت�رب الرئيس األمريك�ي ،دونالد ترامب،
أن ف�وزه يف انتخاب�ات رئاس�ة الوالي�ات
املتحدة عام  2016حال دون اندالع حرب
م�ع كوري�ا الش�مالية.وقال ترام�ب ،يف
حدي�ث لصحيفة “نيويورك بوس�ت” من
البيت األبي�ض نرش الي�وم الثاثاء“ :هل
تتذك�رون أن الجميع كانوا يزعمون بأني
س�أبدأ حربا (ضد كوريا الشمالية) خال
الس�اعات ال� 24األوىل (من تويل املنصب)
بسبب مزاجي الشخيص؟ .

تفاصيل ص2
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قررت عزل احملبوسني اجلدد  14يوما

العدل تؤكد خلو سجونها وإصالحياتها من
فريوس «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أكد وزير العدل ،فاروق أمني الشواني،
امس الثالثاء ،عدم تسجيل أي ِة حال ِة
جميع
إصاب ٍة بفريوس كورونا يف
ِ
والدوائر اإلصالحي ِة التابع ِة
السجون
ِ
ِ
للوزارةِ ،فيما اعلنت تداب َ
ري استباقي ٍة
اتخذتها للوقاي ِة من الفريوس بينها عزل
املحبوسني الجدد  14يوما.
وقال الشواني يف ترصيح أوردته
صحيفة “الصباح” الرسمية ،واطلعت
عليه «الزوراء» :ان “الوزارة لم تسجل
أية حالة اشتباه أو إصابة بني النزالء
املودعني يف السجون والدوائر اإلصالحية
التابعة للوزارة يف عموم محافظات
البالد؛ وحتى يف التسفريات ومراكز
التوقيف حتى اآلن ،وذلك بفضل التدابري
االستباقية املتخذة واستمرار حالة
اليقظة القصوى إزاء هذا الوباء وعمال
بتعليمات وزارة الصحة وخلية األزمة

وتوجيهات منظمة الصحة العاملية».
وأضاف وزير العدل أنه “تم اتخاذ
مجموعة من التدابري الوقائية ملنع
انتقال الفريوس إىل السجون والدوائر
اإلصالحية ،وذلك عن طريق منع أي
احتماالت قد تتسبب يف نقل الوباء إىل
النزالء».
وأشار إىل أن “من بني التدابري التي تم
اتخاذها تعليق الزيارة وعزل املحبوسني
الجدد ملدة  14يوما يف قاعات معزولة عن
باقي املحبوسني واخضاعهم للمتابعة
والفحص الطبي وزيادة عدد ساعات
التشميس اليومي للنزالء وعمليات
التعفري والتعقيم املستمرة ،ومنع
االتصال واالختالط بني النزالء”.
مؤكدا أنه “يطلع وبشكل يومي عىل
التقارير الصحية للنزالء والتأكد من
تطبيق إجراءات الوقاية والسالمة
لجميع النزالء”.

توطني رواتب منتسيب وزارة الدفاع
الكرتونيا

بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،عن توقيعه عق ًدا مع وزارة الدفاع لتوطني رواتب
منتسبيها .
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان :إنه تم توقيع عقد مع وزارة الدفاع
لتوطني رواتب منتسبيها واستالم رواتبهم الكرتونيا عن طريق بطاقة املاسرت
كارد.واشار اىل انه بإمكان منتسبي الدفاع االستفادة من الخدمات املالية التي
يطلقها املرصف والتسهيالت االخرى.
من جهته اعلن مرصف الرشيد يف بيان له عن توقيعه ايضا ،عقد مع وزارة
الدفاع لتوطني رواتب منتسبيها لدى املرصف.واشار البيان اىل قرب ارسال فريق
متخصص للمبارشة باصدار بطاقات نخيل ماسرت كارد ملنتسبي الوزارة ليكون
باستطاعتهم االستفادة من املزايا املتعددة التي تقدمها بطاقة نخيل ماسرت
كارد.

القضاء يستدعي وزير الزراعة

بغداد  /نينا :
قررت محكمة تحقيق الكرخ استدعاء وزير الزراعة صالح الحسني إلجراء التحقيق
بخصوص ترصيحه إلحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ  90مليون دوالر من
مزاد العملة لغرض استرياد مواد غري رضورية .

برنت فوق الـ  30دوالراً ..واخلام األمريكي
يقفز %20
بغداد /الزوراء:
تجاوزت أسعار خام برنت خالل
تداوالت امس الثالثاء حاجز الـ 30
دوالر للربميل ،للمرة األوىل منذ 15
أبريل املايض ،مع التفاؤل بإعادة الفتح
التدريجي لالقتصاد ،ودخول خفض
اإلنتاج بموجب اتفاق أوبك بلس حيز
التنفيذ منذ مطلع الشهر الحايل.
وقفزت أسعار خام برنت  %12لتتجاوز
مستوى  30دوالرا ،فيما صعدت عقود
خام غرب تكساس  %20إىل  24.5دوالر
للربميل حتى الساعة السابعة مساء
الثالثاء بتوقيت الرياض .وتجاوزت
مكاسب الخام األمريكي  %45خالل 5
جلسات.
وقال الرئيس التنفيذي لفيتول ،راسل
هاردي ،وهي أكرب رشكة لتجارة النفط
بالعالم ،لرويرتز إن أسواق النفط يف
بداية تعاف هش مع تخفيف إجراءات
العزل بسبب فريوس كورونا ،لكن
ذروة الطلب للمدى الطويل قد تختفي
بشكل دائم.
وأضاف هاردي أن الطلب العاملي
عىل الخام انخفض بما بني  26و27
مليون برميل يوميا يف أبريل نيسان،
ويتوقع انخفاضا سنويا يتجاوز 8
ماليني برميل يوميا .وقال «ستتأرجح
السوق بني التفاؤل والتشاؤم عىل مدى

األسبوعني أو الثالثة أسابيع املقبلة».
واعترب أن «الضبابية تقل .من األسهل
بعض اليشء أن ترى املستقبل ،لذا
فالسوق أكثر قدرة عىل التخمني عن
علم بشأن ما يبدو عليه التوازن بني
العرض والطلب .لم نشهد ارتفاعا
ضخما .إنها مجرد إفادة بأن األسوأ
انتهى».
ويخضع أكثر من أربعة مليارات
شخص لبعض من إجراءات العزل
العام للحيلولة دون انتشار فريوس
كورونا .لكن بعض الواليات األمريكية
والهند وعدة دول أوروبية كربى بدأت
عىل مدار األسبوع املايض تخفيف
القيود.
وقال أيضا إن من املرجح أن يصيب
الطلب انخفاض دائم ،إذ اعتادت
البرشية عىل أنماط سلوكية مختلفة.
ويتوقع عدد من كربى رشكات النفط
مثل بي.بي وشل ذروة يف الطلب من
 2030إىل  2040تقريبا.
وأكد نارش مجلة ميس النفطية
األسبوعية الدكتور صالح سعادة
الجالد ،أهمية التفريق بني عقود النفط
يف األجل القصري التي تتعرض لتذبذبات
قوية جراء العوامل النفسية يف ظل
ظروف جائحة كورونا ،واملدى الطويل
آلفاق تعامالت النفط.

ساعات قليلة حتسم مصري حكومة الكاظمي

سائرون لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشف تحالف سائرون ،عن اعادة املنهاج
الوزاري اىل رئيس الوزراء املكلف الجراء بعض
التعديالت عليه ،وفيما اكد عدم تسلم اعضاء
مجلس النواب السري الذاتية ملرشحي الكابينة
الوزارية ،رجح محلل سيايس تمرير حكومة
الكاظمي يف الربملان باريحية تامة بعد توافق
اغلب الكتل السياسية عليها.
وقال النائب عن تحالف سائرون مرض خزعل
يف حديث لـ»الزوراء» :ان الربنامج الوزاري
ارسل اىل الربملان خالل االيام املاضية وعىل
ضوئها شكلت رئاسة مجلس النواب لجنة
خاصة لدراسة املنهاج الوزاري ووضعت بعض
املالحظات عليه.
واضاف :ان اللجنة املشكلة اعادت املنهاج
الوزاري اىل رئيس الوزراء املكلف الجراء بعض
التعديالت عليه ومن ثم يرسله اىل الربملان يف
جلسة اليوم لغرض التصويت عليه.
واشار اىل ان السري الذاتية ملرشحي الكابينة
الوزارية اىل االن لم يرسلها املكلف اىل الربملان ولم
يطلع اعضاء مجلس النواب عىل الشخصيات
املرشحة للحكومة املقبلة ،داعيا رئيس الوزراء
املكلف اىل ارسالها قبل انعقاد الجلسة ليتسنى
العضاء مجلس النواب دراستها قبل التصويت
عليها.

 :اعضاء الربملان مل يتسلموا السري الذاتية للمرشحني

واوضح :ان الجميع يعلم بان الحكومة الجديدة
امامها تحديات كبرية منها الوضع الصحي
الوبائي واالزمة املالية والتهيئة الجراء انتخابات
مبكرة ،مؤكدا ان هذه تحتاج اىل اختيار
شخصيات كفوءة يف الكابينة الوزارية.
واكد ان رئاسة مجلس النواب اتخذت قرارا
بعقد جلسة التصويت عىل الكابينة الحكومية
واملنهاج الوزاري مساء اليوم ولن ترتاجع عن

ذلك ،لكن يبقى ذلك اىل توافد اعضاء مجلس
النواب لغرض اكمال النصاب القانوني الجراء
التصويت ،مبينا ان تمرير حكومة الكاظمي من
عدمه راجع ملدى قناعة اعضاء مجلس النواب
باملرشحني.
بدوره ،رجح املحلل السيايس عصام الفييل،
تمرير حكومة الكاظمي داخل مجلس النواب يف
جلسة اليوم بأريحية تامة.

وقال الفييل يف حديث لـ»الزوراء» :ان كابينة
رئيس الوزراء املكلف ستمرر وبسهولة كبرية
داخل مجلس النواب لكون اول كابينة عراقية
شهدت توافق جميع الكتل عليها عىل الرغم من
اعرتاض بعض الكتل الصغرية.
واضاف :ان طبيعة تشكيل الكابينة الوزارية
لم تذعن اىل مستوى الضغوط التي كانت يف
املرحلة السابقة ،حيث كان يف السابق تفرض
شخصيات معينة عىل املكلف اما الكاظمي
فلم تكن هناك شخصيات قد فرضت سواء من
الكتلة سني او صاد.
واشار اىل ان الكاظمي نجح يف ادارة ملف
الذهاب باختيار الشخصيات املناسبة من خالل
جعل كل الكتل ال تعلم الشخصية املرشحة وذلك
بطرحه نحو  10اىل  12قائمة ويرسل اسمائها
اىل املساءلة والعدالة والنزاهة لغرض تدقيقها.
واكد ان الكاظمي سيمرر يف الربملان عىل الرغم
من االعرتاضات ،الفتا اىل ان االعرتاضات هي
جزء من العملية الديمقراطية التي تحصل يف
اغلب دول العالم.
ودعا الكتل املعرتضة اىل اللجوء للمعارضة
وعدم املشاركة يف حكومة الكاظمي نهائيا
سواء يف الكابينة الوزارية او الدرجات العليا
او الخاصة وتشكيل حكومة ظل لتقييم اداء
حكومة الكاظمي.

مسلسل احلرائق يعود جمددا مع بدء احلصاد

تعرض مزارع احلنطة يف النجف ودياىل اىل احلرق واملخاوف ختيم على صالح الدين
بغداد /الزوراء:
نشبت حرائق يف مزارع محصول
الحنطة يف محافظات النجف ودياىل
وصالح الدين تعرب عن مخاوفها
من مخططات لحرق املحاصيل
الزراعية  ،فيما كشفت مديرية
الدفاع املدني ووزارة الزراعة اسباب
الحرائق بالنجف.
وقالت مديرية الدفاع املدني يف
النجف ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «حادث حريق اندلع
يف قضاء الكوفة شارع السكة
دخل معمل نجارة وبارشت فرقنا
باخماده بدون انتشار النريان
للورش واملحالت املجاورة وتمت
السيطرة عليه بوقت قيايس».
وأضاف البيان أن «حادث حريق
آخر يف ناحية العباسية احرتاق
حشائش ومخلفات الحنطة وتم
السيطرة عىل الحادث دون انتشاره
للدار واالرايض املجاورة وبدون
اصابات برشية تذكر» ،مشريا ً اىل
تسجيل «حادث حريق يف قضاء
املشخاب ناحية القادسية منطقة
االحيمر الحدود الفاصلة بني النجف

والديوانية احرتاق محاصيل الحنطة
حيث تمت محارصة النريان من اربع
محاور للحد من توسعها للمحاصيل
املجاورة والسيطرة عليها».
ولفت البيان اىل أن «هذه الحوادث
موسمية واعدت املديرية خطة
سنوية بهذا الصدد».
بدورها ،كشفت وزارة الزراعة ،عن
أسباب حرق املحاصيل الزراعية يف
النجف األرشف .
وقال املتحدث باسم الوزارة ،حميد
املسعودي يف ترصيح صحفي :إن
«الحريق الذي حصل يف محصول
الحنطة يف منطقة الرشتة بالنجف
األرشف كان سببه تطاير رشر نار
من مولدة كهربائية».
وأضاف أن «املساحة التي التهمها
الحريق تقدر  260دونما ً من
محصول الحنطة».
وأشار إىل أن «فرق الدفاع املدني
تمكنت من السيطرة عىل الحريق
دون تسجيل خسائر برشية».
من جهته ،كشف مسؤول حكومي
يف دياىل ،عن تسجيل اول حرائق
الحنطة شمال رشق املحافظة.

قضاء
قائممقام
وقال
خانقني(100كم شمال رشق
بعقوبة) دلري حسن يف ترصيح
صحفي :ان “اطراف خانقني شهدت
تسجيل اول حرائق حقول الحنطة
مرجحا ان يكون عمل تخريبي اليذاء
الفالحني يف مصادر رزقهم”.
واضاف حسن ،انه “اليملك ادلة
قاطعة عىل هوية الجناة لكن
مالمح الحريق تؤكد ذلك وهو اول
حرائق املوسم الحايل معربا عن
امله عىل عدم تكرارها كما حصل
يف املوسم املايض والذي تسببت
الحرائق يف التهام مساحات كبرية
يف مناطق عدة من دياىل ومنها
خانقني”.
اىل ذلك ،أعلنت محافظة صالح الدين،
إكمال استعداداتها لحصاد محصويل
القمح والشعري يف عموم املحافظة
ضمن خطة ادارة منظمة ،فيما
اعربت عن مخاوفها من مخططات
لحرق املحاصيل الزراعية .
وقال مدير زراعة صالح الدين سعد
كامل يف ترصيح صحفي :إن «خطة
الحصاد تشمل حصاد مليون دونم

حنطة واكثر من  300الف دونم
شعري يف عموم املحافظة» ،مبينا ان
«الخطة الزراعية للموسم الشتوي
شملت زراعة مليون دونم قمح و50
الف دونم شعري».
وأشار كامل اىل «تهيئة  7مراكز
لتسلم القمح موزعة يف عموم
املحافظة وضمن غرفة عمليات
وفريق مختص من املحافظة لتسهيل
انسيابية تسويق القمح هذا املوسم
وتحقيق انتاجية عالية» ،متوقعا

«انتاج اكثر من  800الف طن حنطة
واكثر من  350الف طن من الشعري
يف ظل املعطيات األولية».
ولفت اىل وجود «مخاوف من عمليات
حرق ملحصويل الحنطة والشعري كما
حدث خالل االعوام املاضية» ،مؤكدا
«إعداد خطة محكمة بالتنسيق
مع االجهزة االمنية والدفاع املدني
ملواجهة أي عمليات او حوادث
حرائق تستهدف املحاصيل خالل
فرتة الحصاد».

لو مل أفز يف االنتخابات لكنا اآلن يف حرب مع كوريا الشمالية

ترامب :قرار بوش بغزو العراق هو األسوأ يف تاريخ الواليات املتحدة
واشنطن /متابعة الزوراء:
اكد الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،إن انتخابه
كرئيس للبالد كان السبب الوحيد يف عدم دخول
الواليات املتحدة يف حرب مع كوريا الشمالية،
واصفا قرار الرئيس األسبق ،جورج بوش ،غزو
العراق عام  2003بأنه األسوأ يف تاريخ الواليات
املتحدة.
ووجه ترامب ،يف حديث لصحيفة «نيويورك
بوست» األمريكية من البيت األبيض ،انتقادات
حادة إىل السياسة الخارجية لبوش االبن ،لبدئه
الحرب يف العراق بعد هجمات  11سبتمرب
.2001
ووفقا للترصيحات التي نرشتها الصحيفة
امس الثالثاء ،قال ترامب« :انظروا إىل األمور
الخاصة بقواتنا اآلن ،نحن حاليا يف وضع مغاير
تماما ،قلصنا عددها يف أفغانستان إىل  8000ويف
العراق إىل  4آالف ويف سوريا حتى الصفر».
وتابع« :هذا ال يعني عىل اإلطالق أننا لن نحارب

إذا كانت هناك رضورة لذلك ،لكننا أنفقنا 8
مليارات دوالر عىل أسوأ قرار تم اتخاذه يف أي
وقت مىض بالذهاب إىل الرشق األوسط ،هذا
ربما أسوأ قرار يف تاريخ بالدنا ،حيث قتل ماليني
األشخاص من كال الطرفني».
وأردف« :حاربنا كقوات رشطة ،كنا عىل غرار
عنارص يف رشطة املرور ،لم نحارب كما يجب
القيام بذلك يف أثناء الحرب لالنتشار فيها .أقيم
هذا القرار بأنه األسوأ يف تاريخ بالدنا».
وبشأن فوزه يف االنتخابات االمريكية اعترب
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،أن فوزه يف
انتخابات رئاسة الواليات املتحدة عام 2016
حال دون اندالع حرب مع كوريا الشمالية.
وقال ترامب ،يف حديث لصحيفة «نيويورك
بوست» من البيت األبيض نرش اليوم الثالثاء:
«هل تتذكرون أن الجميع كانوا يزعمون بأني
سأبدأ حربا (ضد كوريا الشمالية) خالل
الساعات الـ 24األوىل (من تويل املنصب) بسبب

مزاجي الشخيص؟ هؤالء الناس ال يفهمونني».
وأضاف ترامب« :انظروا إىل كوريا الشمالية،
فاين الحرب؟ لو لم يتم انتخابي لكنتم يف حالة
حرب مع كوريا الشمالية ،لكنتم يف حرب معها
يف الوقت الحايل».
ووجه ترامب ،خالل حملته االنتخابية يف
 2016ويف األشهر األوىل من رئاسته ،انتقادات
وتهديدات حادة إىل كوريا الشمالية وزعيمها،
كيم جونغ أون.
إال أن الطرفني بدءا الحقا مفاوضات مبارشة
حول تسوية التوتر يف شبه الجزيرة الكورية
أسفرت عن تغري كبري يف نربة ترصيحات ترامب
وكيم جونغ أون ،اللذان أجريا  3لقاءات ثنائية
يف حدث غري مسبوق يف تاريخ البلدين.
وحول جائحة كورونا قال الرئيس األمريكي
دونالد ترامب إن «اليشء الوحيد» الذي تعلمه
األمريكيون من جائحة كورونا املستمرة هو
«أنني كنت عىل صواب».

وأضاف ترامب يف حديثه مع صحيفة «نيويورك
بوست» أن األمريكيني عاكفون حاليا عىل
تصنيع العديد من املنتجات محليا ،بما فيها
املنتجات الطبية التي تصنع يف الصني.
وأعرب الرئيس األمريكي عن اعتقاده بأن
هناك «تفاؤال عظيما» يف الواليات املتحدة ،وأن
األمريكيني «بدأ يعرتيهم شعور جيد اآلن» ،الفتا
إىل أنه يتوقع نهاية األزمة االقتصادية قريبا،
تزامنا مع سماح بعض الواليات بإعادة فتح
االقتصاد.
وسجلت الواليات املتحدة األمريكية ،أمس
االثنني ،وفاة  1015شخصا جراء فريوس
كورونا خالل  24ساعة ،يف أدنى حصيلة وفيات
يومية تسجل يف هذا البلد منذ شهر.
والواليات املتحدة التي سجلت فيها أول وفاة
بالفريوس يف نهاية فرباير ،هي الدولة األكثر
ترضرا يف العالم من الفريوس ،سواء من حيث
عدد اإلصابات أو الوفيات.

اإلصابات تتوسع رغم استمرار إجراءات احلجر

وفيات كورونا تكسر حاجز الربع مليون والدول العربية تسابق الزمن للسيطرة على الوباء
بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفعت الوفيات الناجمة عن فريوس
كورونا حول العالم إىل  252ألفا ً منذ ظهر
الفريوس يف الصني يف كانون األول /ديسمرب
املايض.
ووفق أحدث اإلحصائيات ،سجلت أكثر من
ثالثة ماليني و 603آالف و 217إصابة يف
 195بلدا ً ومنطقة ،وتم إعالن تعايف أكثر من
مليون و 174ألفا ،بينما تجاوزت الوفيات
 252ألف و 102وفاة ،أكثر من  %85منهم
يف أوروبا والواليات املتحدة لوحدهما ،وهي
حصيلة سجلت منذ ظهور الفريوس للمرة
األوىل يف الصني يف ديسمرب/كانون األول
املايض.
عربيا ،ويف سلطنة عمان أعلن ،أمس ،عن
تسجيل  98إصابة بكورونا ،فيما رصدت
البحرين  62إصابة بالفريوس.
وقررت اللجنة العمانية العليا للتعامل
مع فريوس كورونا تمديد إغالق محافظة
مسقط ووالية مطرح ومنطقة السوق

التجاري يف والية جعالن بني بوعيل حتى 29
مايو/أيار الجاري.
كما أعلنت اللجنة إنهاء العام الدرايس
لكل طلبة املدارس الحكومية والخاصة،
وتفويض وزارة الرتبية باعتماد البديل
املناسب الحتساب نتائج الطالب.
ويف قطر ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل
 951إصابة جديدة بفريوس كورونا لريتفع
اإلجمايل إىل  17,142إصابة ،تعاىف منهم
.1924
وأعلنت وزارة الصحة اإلماراتية تسجيل
 9وفيات جديدة بفريوس كورونا لريتفع
عدد الوفيات إىل  ،146وتسجيل  462إصابة
جديدة بفريوس كورونا ،لريتفع عدد
اإلصابات إىل .15,192
ويف املغرب ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل
 100إصابة جديدة بفريوس كورونا ،لريتفع
عدد اإلصابات إىل .5153
ويف البحرين ،أعلنت وزارة الصحة يف بيان
تسجيل  62إصابة لريتفع إجمايل اإلصابات

إىل .3533
وأوضحت الوزارة أن إجمايل اإلصابات بينها
 8وفيات ،و 1744حالة تعاف.

ويف األردن ،وصلت أوىل طائرات الطلبة
األردنيني املقيمني يف الخارج إىل مطار امللكة
علياء الدويل ،وذلك ضمن خطة وضعتها

الحكومة الستقبالهم ،حيث سيتم نقل
جميع القادمني إىل فنادق وأماكن حجر
صحي مخصصة يف منطقة البحر امليت ملدة
 17يوما.
ويف لبنان ،رفع املجلس األعىل للدفاع توصية
إىل الحكومة بتمديد فرتة التعبئة العامة يف
البالد حتى الرابع والعرشين من الشهر
الحايل ،وذلك ملواجهة فريوس كورونا.
وجاءت توصية املجلس بعد اجتماع عقده
يف القرص الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال
عون وحضور رئيس الحكومة ووزراء وكبار
قادة األجهزة األمنية يف البالد.
وسجل لبنان  740حالة إصابة و 25وفاة
بفريوس كورونا املستجد.
ويف السودان ،أعلنت السلطات إصابة أحمد
هارون رئيس الحزب الحاكم يف عهد الرئيس
املعزول عمر البشري بفريوس كورونا ،ونقله
من محبسه إىل موقع للعزل الصحي.
جاء ذلك يف بيان لوزارة الداخلية السودانية
مساء أمس االثنني ،عقب تواتر تحذيرات

من تفيش الفريوس بني املوقوفني يف سجن
كوبر بالعاصمة الخرطوم.
وقال البيان إن أحمد هارون املوقوف بسجن
كوبر تعرض ألزمة صحية ،وبناء عليه أخذت
عينة للفحص لالشتباه بفريوس كورونا
ونقل عىل إثرها إىل مستشفى الرشطة.
وأضاف أن نتيجة الفحص األويل جاءت
سلبية ،وعقب حدوث مضاعفات لهارون تم
إجراء فحص ثان وأشعة مقطعية وجاءت
النتيجة إيجابية ،ثم أجري فحص ثالث
وكانت النتيجة إيجابية أيضا.
وأضاف أنه بعد تحسن الحق يف الحالة
الصحية لهارون تم نقله إىل موقع عزل
صحي لتوفري الرعاية والحراسة والتأمني،
عىل أن تتم إعادته إىل السجن عقب التعايف.
وكان حزب املؤتمر الوطني الحاكم يف عهد
البشري حمل سلطات بالده املسؤولية
الكاملة لسالمة رموزه املوقوفني يف سجن
كوبر ،كاشفا عن تعرض رئيسه السابق
أحمد هارون لإلصابة بكورونا.
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شكوك كبرية حتيط بإمكانية إجراء االنتخابات الرئاسية يف بولندا

قوارب تركية حمملة باملرتزقة
قبالة ليبيا

طرابلس /العربية.نت :
أرس�لت تركي�ا بواخ�ر محمل�ة ب�آالف
املرتزقة الس�وريني إىل الس�واحل الليبية
لدع�م الفصائل وامليليش�يات التي تقاتل
إىل جانب حكوم�ة الوفاق ونقلت معدات
عسكرية وأس�لحة نوعية ،تمهيدا ً لتنفيذ
هج�وم عس�كري ع�ىل مدين�ة ترهونة،
املعقل الرئييس للجيش الليبي غرب البالد،
بحس�ب ما أك�دت للعربية.نت مصادر يف
الجيش الليبي.
فحس�ب املعلوم�ات التي جمعه�ا جهاز
الرص�د واملتابع�ة التابع للقي�ادة العامة
للجيش الليبي ،م�ن ضباط متواجدين يف
محاور القت�ال بالعاصم�ة طرابلس عن
تحركات قوات الوفاق ،وحصلت العربية.
نت ع�ىل تفاصيلها ،ف�إن بواخر محملة
باملرتزقة السوريني رست نهاية األسبوع
امل�ايض يف ع�رض البحر قبالة الس�واحل
الليبية ،ومن هناك تم نقلهم إىل الشواطئ
الليبية بقوارب الصيد.
صياد يكشف
ونقل ضابط يف الجيش عن أحد الصيادين
الذين ش�اركوا يف عملية توصيل املقاتلني
السوريني إىل ش�اطئ القرة بولي ،أن 14
قاربا ع�ىل األقل انخرط�وا يف عملية نقل
ً
ّ
ال�رب ،قام كل
لي�ال من البحر إىل
املرتزق�ة
قارب ب� 4رح�الت بمعدل  20مقاتال عن
كل رحلة مقابل  500دينار ليبي ،مضيفا
أن املرتزقة غري مسلحني ،لكنهم يرتدون
لباسا عسكريا ويحملون حقائب رياضية
م�ن الحج�م الصغري ،قام�ت مجموعات
مس�لّحة باس�تالمهم ف�ور وصولهم إىل
الش�اطئ ونقله�م عرب س�يارات رباعية
الدفع.
هجوم عىل ترهونة
كم�ا كش�ف الجي�ش الليبي ع�ن تحرّك
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وارسو/أ ف ب:
تحيط الش�كوك بإمكاني�ة إجراء
االنتخاب�ات الرئاس�ية البولندي�ة،
وذل�ك قبل ايام قليل�ة من موعدها
املقرر مبدئيا األحد املقبل ،مع تزايد
الضغ�وط إلرجاء هذا االس�تحقاق
بسبب تفيش وباء كوفيد.19 -
وتس�عى حكومة ح�زب “القانون
والعدال�ة” املحافظ�ة القومي�ة إىل
الحص�ول ع�ىل موافق�ة الربمل�ان
الخميس إلجراء اقراع عرب الربيد.
لك�ن م�ع معارض�ة بع�ض نواب
الحزب الحاكم هذا اإلجراء ،ال تزال
نتيجة هذا التصويت غري واضحة.
ويعت�رب منتق�دو الس�لطة أن
التصويت عرب الربيد لن يكون حرا
ونزيه�ا ،وال قانوني�ا وخالي�ا ً م�ن
الخطر عىل الصحة العامة.
وتشري استطالعات الرأي األخرية إىل
احتمال فوز الرئيس املنتهية واليته
أندري�ه دودا ،من ح�زب “القانون
والعدالة” ،م�ن الجولة األوىل بأكثر
من  50باملئة من األصوات ،ما دفع
املعارضة إىل اته�ام الحزب الحاكم
بتعري�ض صح�ة الناخبني للخطر
لتحقيق فوز مرشحه.
ويرى بعض املنتقدين أن التصويت
ع�رب الربيد يزيد من خطر العدوى،
إذ يج�ب نق�ل بطاق�ات االق�راع

لق�وات الوف�اق لتنفيذ هجوم عس�كري
كبري ع�ىل مدينة ترهون�ة (  65كم رشق
طرابل�س) خ�الل األي�ام املرتقب�ة بدعم
تركي باألفراد واملعدات العسكرية ،حيث
تم رصد تحشيد كبري يف محور القرة بولي
( 50كل�م رشق طرابل�س) ،وتجمع�ات
مس�لّحة يف مناط�ق م�رشوع النع�ام
والضمان االجتماعي وقرب جامع النور،
كما ش�وهدت ترسانة كبرية وجديدة من
األس�لحة وثق�ل عس�كري غري مس�بوق
ع�ىل مش�ارف املدينة ،خاصة الس�يارات
العس�كرية املصفح�ة واملحملة بمختلف
أنواع السالح.
يأت�ي هذا بع�د أن ق�ال الرئي�س الركي
رجب طي�ب أردوغ�ان ،يف كلم�ة متلفزة
االثنني عقب ترؤس�ه اجتماعا للحكومة،
إنه س�رد قريبا “أنباء س�ارة من ليبيا”،
مش�ريا أن تركيا تواصل دعمها لحكومة
الوف�اق يف طرابل�س يف مواجه�ة ق�وات
الجي�ش الليبي بقي�ادة الجن�رال خليفة
حفر.
وتدع�م تركي�ا حكوم�ة الوف�اق الليبية
عس�كريا بش�كل علن�ي ورس�مي ،ع�رب
إرسال العتاد واملسلحني السوريني وكذلك
الضب�اط واملستش�ارين األت�راك لتقديم
الدعم ،وذلك تحت غط�اء اتفاق للتعاون
األمن�ي والعس�كري ب�ني البلدي�ن جرى
توقيعه ش�هر ديس�مرب من العام املايض
بطريق�ة مث�رية للج�دل ،وذل�ك به�دف
ترجيح ّ
كف�ة الوفاق وبع�ض الجماعات
املسلّحة التابعة لتنظيم اإلخوان املسلمني
يف الب�الد ،عىل الرغم م�ن أن اتفاق برلني
الذي وقعت عليه تركيا دعا رصاحة الدول
الخارجي�ة إىل الكف عن دع�م أي أطراف
داخلي�ة يف ال�رصاع الليب�ي ،أو التدخل يف
شؤون البالد.

وتعبئتها وعدها يدويا.
 شكوك ومخاوف-وس�ط هذه األج�واء ،يؤي�د ناخب
واح�د م�ن أص�ل أربع�ة تنظي�م
االنتخاب�ات يف  10أيار/مايو ،وفق
اس�تطالع .ويلتزم البولنديون منذ
أواخر آذار/مارس بتدابري االحتواء،
لكن يس�مح لهم مغادرة منازلهم
للذهاب إىل العمل أو التسوق.
وس�جل البل�د العض�و يف االتح�اد
األوروبي والذي يبلغ عدد س�كانه
 38ملي�ون نس�مة 14 ،ألف إصابة
بينه�ا نحو  700وفاة بس�بب وباء
كوفي�د .19 -وخفف�ت القيود عىل
بعض األنش�طة االثنني ،مع إعادة
فت�ح مراك�ز التس�وق والفن�ادق،
لكن تم اإلبق�اء عىل إغالق املدارس

ولزوم ارتداء الكمامات.
وأش�ارت املنظم�ات الدولي�ة التي
ترصد حقوق اإلنسان واالنتخابات
إىل أن إدخ�ال تغيريات عىل القانون
االنتخابي قبل االنتخابات مبارشة
سيكون أمرا ً غري دستوري.
ولفت�ت هيوم�ن رايت�س ووت�ش
إىل “مخ�اوف جدي�ة بش�أن إجراء
انتخاب�ات ح�رة ونزيهة وس�يادة
القانون يف بولندا” ،تماشيا مع رأي
منظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
كم�ا دع�ت الكنيس�ة الكاثوليكية
النافذة واملقربة من حزب “القانون
والعدال�ة” األحزاب السياس�ية إىل
“البحث عن حلول ال تثري ش�كوكا ً
قانوني�ة أو ريب�ة بش�أن انته�اك
النظام الدستوري”.

“نحتاج إىل معجزة”
وي�رى محلل�ون أنه يف حال فش�ل
ح�زب “القان�ون والعدال�ة” يف
الربمل�ان الخمي�س ،فق�د تنه�ار
أغلبيت�ه املتواضع�ة نس�ب ًيا ولكن
املتماسكة حتى اآلن.
واعت�رب رئي�س لجن�ة االنتخابات
سيلفيسر مارسينياك أنه حتى لو
حقق “القان�ون والعدالة” انتصارا ً
يف هذا التصويت“ ،فإننا نحتاج إىل
معجزة” من أجل تنظيم التصويت
عرب الربيد األحد.
وق�ال لوس�ائل اإلع�الم “م�ن
املس�تحيل ،ألس�باب تتعل�ق
بالتنظيم ،تسليم بطاقات االقراع
لجميع الناخبني”.
ولفتت اس�تاذة العلوم السياس�ية
يف جامع�ة وارس�و آنا ماترس�كا-
سوسنوس�كا إىل ان�ه ق�د يق�وم
ح�زب “القانون والعدال�ة” ،تحت
ضغط من الكنيسة ورئيس اللجنة
االنتخابي�ة ،ب�”الراج�ع وتحدي�د
موعد الحق” لالنتخابات.
ودون أن يقدم اقراحا ً رسميا ،أملح
رئيس الوزراء ماتيوس موراوسكي
إىل إمكاني�ة تأجي�ل االنتخابات إىل
 17أو  23أيارالجاري .وكان حزبه
الحاكم قد تقدم يف الس�ابق بفكرة
االص�الح الدس�توري لتمديد والية

رئي�س الجمهوري�ة مل�دة عامني،
لكنه لم يحظ باألغلبية الالزمة.
“الحقوق األساسية” –رف�ض موراوس�كي دع�وات
املعارض�ة إلع�الن حال�ة الطوارئ
التي من ش�أنها تأجيل االنتخابات
الرئاسية تلقائيا.
ونف�ى دودا بنفس�ه يف تغري�دة
االثنني الش�ائعات الت�ي تفيد بأنه
ق�د يس�تقيل ك�ي يس�مح للحزب
الحاكم بتحديد موعد جديد وإجراء
االنتخابات هذا الصيف.
ويعزز هذا الرصاع حول االنتخابات
الرئاس�ية املخاوف يف الخارج عىل
سيادة القانون يف بولندا.
وأطلق�ت املفوضي�ة األوروبي�ة
األس�بوع املايض إج�راءات جديدة
ح�ول تج�اوزات ضد بولن�دا ،هي
الرابع�ة م�ن نوعه�ا ،وتتعلق هذه
املرة بقانون قد يقلل من استقاللية
القض�اة .وب�دت ه�ذه اإلج�راءات
التي أعلن�ت عنها مفوض�ة العدل
يف االتح�اد االوروبي ف�ريا جوروفا
بمثابة تحذير لوارس�و من طريقة
تعاطيها مع االنتخابات الرئاسية.
وقال�ت املفوض�ة “ال يمكنن�ا
املس�اومة أو عزل حقوقنا وقيمنا
األساسية” ،مضيفة أن “الفريوس
يجب أن ال يقتل الديموقراطية”.

قاتل أسامة بن الدن يكشف عن تفاصيل مثرية
واشنطن/وكاالت:
يف الذكرى الس�نوية ال� 9لتصفية أس�امة
بن الدن ،كش�ف العنرص الس�ابق يف قوات
“نايف سيلز” األمريكية الذي أطلق رصاصة
قاتلة عىل زعيم تنظيم “القاعدة” تفاصيل
مثرية عن عملية “رمح نبتون”.
ورشح العس�كري األمريكي السابق ،روب
أونيل ،يف مقابلة حرصية أجرتها معه قناة
“فوك�س ني�وز” ،ألول م�رة تفاصيل عن
كيفي�ة تخطيط عنارص من قوات مش�اة
البحرية “نايف س�يلز” للقض�اء عىل زعيم
تنظيم القاعدة وتنفيذهم للعملية.
وأكد أونيل أن التدريبات للعملية اس�تمرت
ألس�ابيع يف منطق�ة جبلي�ة بالوالي�ات
املتح�دة ،قبل أن يتوجه الفريق الس�ادس
م�ن “ن�ايف س�يلز” إىل باكس�تان لتحقيق

املهمة.
وأقر العس�كري السابق بأنه رجح أن هذه
املهمة قد تك�ون “طريقا أحادي الجانب”
وهو لن يعود منها ساملا.
وكش�ف أونيل أن تنفيذ العملية اس�تغرق
 38دقيقة.
وروى العس�كري الس�ابق أن�ه وذل�ك
العسكري صعدا إىل الطابق الثالث يف املنزل
ال�ذي أصبح آخر ملجأ لزعي�م “القاعدة”،
ودخ�ال غرف�ة ب�ن الدن ،حي�ث اكتش�فا
مجموعة م�ن النس�اء ،بمن فيه�ن بنات
وإحدى زوجات بن الدن.
وتابع أونيل أنه ش�اهد يف تلك اللحظة عىل
بع�د قدم�ني فقط عن�ه رجال يق�ف خلف
زوجت�ه ،وي�ده كانت ع�ىل كتفه�ا ،وقال
أونيل“ :رأيت هذا الوجه ألوف املرات ،وهذا

كان أسامة بن الدن”.
وذكر أونيل أن هذا “اللقاء” استغرق ثانية

واح�دة فق�ط ،مضيف�ا أنه لم يقل ش�يئا
ألسامة بن الدن قبل إطالق النار عليه.

محلة عاملية ضد الصني بسبب اجلائحة

ترامب يلقي باللوم على الصني بانتشار وباء كورونا ويسعى ملعاقبتها
واشنطن/متابعة الزوراء:
نرشت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية
تحقيق�ا ً موس�عا ً لعدد من مراس�ليها قالت
في�ه إنه يف جمي�ع أنح�اء العال�م ،هناك رد
فع�ل عني�ف يتصاع�د ض�د الصني بس�بب
س�وء إدارتها األولي�ة لألزمة التي س�اعدت
عىل انتش�ار فريوس كورون�ا يف العالم ،وهو
م�ا خلق معرك�ة رواي�ات متضادة ش�ديدة
االس�تقطاب ،وأدى إىل تراجع طموح الصني
مل�لء ف�راغ القي�ادة ال�ذي خلفت�ه الواليات
املتحدة.
فق�د دع�ت أس�راليا إىل إج�راء تحقي�ق
يف مص�در ف�ريوس كورون�ا ،بينم�ا أملاني�ا
وبريطاني�ا مرددتان مجددا ً يف دعوة عمالق
التكنولوجي�ا الصين�ي “ه�واوي” .وألق�ى
الرئيس األمريكي دونال�د ترامب باللوم عىل
الصني يف الوباء ويسعى ملعاقبتها .كما تريد
بعض الحكومات مقاضاة بكني عن األرضار
والتعويضات.
ردت الصني بقوة إذ لم تتقبل قط االنتقادات
الخارجي�ة له�ا وتعان�ي قلق�ا ً م�ن الرضر
الذي لحقه�ا بالس�يطرة الداخلي�ة والتأثري
االقتص�ادي الطوي�ل ،حي�ث جمع�ت ب�ني
املساعدات الطبية للبلدان األخرى والخطاب
القوم�ي القايس ،وخلط�ت مطالب االمتنان
بالتهديدات االقتصادية.
وكان�ت نتيج�ة ذل�ك فق�ط زي�ادة لل�ردود
الس�لبية وانع�دام الثق�ة املتزاي�د بالصني يف
أوروبا وأفريقيا ،مما قوض الصورة املرغوبة
للصني كممثل عاملي كريم.
وكانت الصني ق�د أمطرت ال�دول األوروبية
بماليني األقنعة ومجموعات االختبار وغريها
من املس�اعدات ،يف محاولة لتقديم نفس�ها
كبطل يف املعركة ضد فريوس كورونا.
حت�ى قب�ل الف�ريوس ،عرضت بك�ني نهجا ً
ً
رشس�ا للعالقات العامة ،بأس�لوب عدواني
يس�مى دبلوماس�ية “املحارب�ني الذئ�اب”،
س�ميت عىل اس�م فيلمني صيني�ني يتميزان
باملؤام�رات الرشيرة واملوت الناري للمرتزقة
األجانب بقيادة أمريكا.
وبتشجيع واضح من الرئيس يش جني بينغ
وإدارة الدعاي�ة القوي�ة للح�زب الش�يوعي
الصيني ،أثبت جيل أصغر من الدبلوماسيني
الصينيني والءهم برس�ائل قومي�ة متحدية
وأحيان�ا ً هددت هذه الرس�ائل البل�دان التي
يقيمون فيها.
وقال فرانسوا غودمينت ،كبري املستشارين يف
آس�يا يف معهد مونتني ومقره باريس“ :لديك
باقة جدي�دة م�ن الدبلوماس�يني الصينيني

الذي�ن يب�دو أنهم يتنافس�ون م�ع بعضهم
البع�ض ليكون�وا أكثر راديكالي�ة وإهانة يف
نهاي�ة املطاف للبالد حي�ث يتم نرشهم .لقد
دخلوا يف معارك مع كل دولة يف شمال أوروبا
يجب أن يكون لهم مصلحة فيها ،وقد عزلوا
أنفسهم كلهم”.
ومن�ذ تفيش الفريوس ،أصبح�ت النربة أكثر
رصامة ،وهو مقي�اس ملدى خطورة التهديد
الذي ي�راه ق�ادة الص�ني يف الف�ريوس ،عىل
مكانته�م يف البالد ،حيث أث�ار الغضب ودمر
النمو االقتصادي ،وكذلك يف الخارج.
يف األس�ابيع القليل�ة املاضية ،تم اس�تدعاء
س�بعة سفراء صينيني عىل األقل – يف فرنسا
وكازاخستان ونيجرييا وكينيا وأوغندا وغانا
واالتحاد األفريقي – من قبل مضيفيهم للرد
ع�ىل اتهام�ات ت�راوح بني ن�رش معلومات
مضللة إىل “سوء معاملة عنرصية” لألفارقة
ىف قوانجو.
يف األس�بوع امل�ايض ،هددت الص�ني بحجب
املس�اعدة الطبي�ة ع�ن هولندا لتغيري اس�م
مكتبه�ا التمثي�ي يف تاي�وان ليش�مل كلمة
تايبي�ه .وقب�ل ذل�ك ،تش�اجرت الس�فارة
الصينية يف برلني عالنية مع صحيفة “بيلد”
األملانية بعد أن طالبت صحيفة التابلويد تلك
ب� 160مليار دوالر كتعويض من الصني عن

األرضار التي لحقت بأملانيا من الفريوس.
وق�ال ترام�ب األس�بوع امل�ايض إن إدارت�ه
تج�ري “تحقيقات ج�ادة” يف معالجة بكني
لتفيش فريوس كورونا .وضغط عىل وكاالت
االس�تخبارات األمريكية للعث�ور عىل مصدر
الفريوس ،مشريا ً إىل أنه ربما ظهر عن طريق
الخط�أ من مخترب أس�لحة يف ووه�ان ،عىل
الرغ�م م�ن أن معظم وكاالت االس�تخبارات
ال تزال متش�ككة بذلك .وعرب ع�ن اهتمامه
بمحاول�ة مقاض�اة بك�ني للحص�ول ع�ىل
تعويض�ات ،حيث تس�عى الوالي�ات املتحدة
للحص�ول عىل  10مالي�ني دوالر ل�كل حالة
وفاة أمريكية.
تحرك الجمهوريون يف الواليات املتحدة لدعم
هجمات ترامب عىل الصني .قدم املدعي العام
يف مي�زوري ،إريك ش�ميت ،دع�وى قضائية
يف محكم�ة اتحادية ته�دف إىل تحميل بكني
مسؤولية تفيش املرض.
ووص�ف املتح�دث باس�م وزارة الخارجي�ة
الصيني�ة ،جن�غ ش�وانغ ،الدع�وى بأنه�ا
“تافه�ة” ،مضيف�ا ً أن�ه “ليس لها أس�اس
وقائع�ي وقانون�ي” و”تدع�و للس�خرية
فقط”.
ويبدو أن الدعوى ال تهدف إىل ضمان الفوز يف
املحكمة ،وهو أم�ر غري مرجح ،بل إىل حض

الكونغرس عىل تمرير ترشيع لتس�هيل قيام
مواطني الوالي�ات املتحدة بمقاض�اة الدول
األجنبية للحصول عىل تعويضات.
وقال�ت ترييزا فالون ،مديرة مركز دراس�ات
أوروبا وآسيا يف روسيا ،مشرية إىل “انتفاضة
املالكمني” املناهضني لإلمربيالية واملسيحية
يف الص�ني“ :م�ن وجه�ة نظ�ر بك�ني ،فإن
ه�ذه الدعوة املع�ارصة هي ص�دى تاريخي
للتعويضات املدفوعة بع�د تمرد املالكمني”،
أي انتفاض�ة حواىل  1901 - 1899يف الصني
الت�ي انته�ت بهزيمته�م ،م�ع تعويض�ات
ضخمة لثماني دول عىل مدى العقود املقبلة.
وأضاف�ت “أن زراع�ة الح�زب لرواية اإلذالل
تجع�ل م�ن املس�تحيل سياس�يا ً أن يواف�ق
الرئيس يش عىل دفع أي تعويضات”.
وبدالً م�ن ذل�ك ،كان من الرضوري للس�يد
يش أن يح�ول القص�ة ،ويوجهه�ا من قصة
ع�دم الكف�اءة والفش�ل – بم�ا يف ذلك قمع
اإلنذارات املبكرة حول الفريوس – إىل انتصار
ع�ىل املرض ،انتصار يتحقق من خالل وحدة
الحزب.
ويف أح�دث تكرار للرواي�ة الصينية الجديدة،
ف�إن الع�دو – الفريوس – لم ي�أت حتى من
الص�ني ،ولكن م�ن الجي�ش األمريكي ،وهو
اتهام ال أساس له قدمه املتحدث باسم وزارة

الخارجية الصينية تشاو ليجيان.
وقالت س�وزان ش�ريك ،وهي باحثة صينية
ومدي�رة مرك�ز الص�ني للق�رن الح�ادي
والعرشي�ن يف جامع�ة كاليفورني�ا يف س�ان
دييغو ،إن الدبلوماسيني الصينيني يشجعون
الصني ع�ىل القتال .وقالت إن ترقية الس�يد
تش�او إىل املتح�دث الرس�مي وبيان�ه حول
الجيش األمريكي يش�ري إىل أن هذا هو الخط
الرس�مي يف الصني ،لذا يتم إبرازها ،مضيفة
أنه يجعل أي مفاوضات أكثر صعوبة.
وقالت ش�ريك ،التي تعمل عىل كتاب بعنوان
“تجاوز الح�دود” ،عن الطريقة التي عطلت
بها السياس�ة الداخلية الصينية طموحاتها
م�ن أج�ل النهوض الس�لمي كق�وة عظمى
عاملي�ة عىل امل�دى الطويل ،حي�ث أن الصني
ت�زرع اآلن انع�دام الثقة وت�رض بمصالحها
الخاص�ة .وأضاف�ت“ :عندما ب�دأت الصني
يف الس�يطرة ع�ىل الف�ريوس وب�دأت ه�ذه
الدبلوماس�ية الصحية ،كان م�ن املمكن أن
تكون الفرص�ة للصني للتأكي�د عىل جانبها
الحنون وإعادة بناء الثقة وس�معتها كقوة
عاملية مسؤولة .لكن هذا الجهد الدبلومايس
اختطفته إدارة الدعاية يف الحزب ،بجهد أكثر
حزما ً لالس�تفادة من مساعداتهم للحصول
عىل ثناء للصني كدول�ة ونظام عىل أدائها يف
وقف انتشار الفريوس”.
فف�ي األيام األخ�رية ،نرشت وس�ائل اإلعالم
الصيني�ة العدي�د م�ن الترصيح�ات املثرية،
قائلة إن أس�راليا ،بعد أن أعلنت عن رغبتها
يف إجراء تحقيق يف س�بب تف�يش الفريوس،
“كانت علكة عالقة يف أس�فل حذاء الصني”.
وحذرت بكني من أن أس�راليا تخاطر برضر
طويل األمد لرشاكته�ا التجارية مع الصني،
التي تستورد ثلث صادرات أسراليا.
وقال سفري الصني ،تشينغ جينغي لصحيفة
“ذا فايناتش�يال ريفي�و”“ :ربم�ا س�يقول
الناس العادي�ون :ملاذا يجب أن نرشب النبيذ
األس�رايل؟ ملاذا نأكل لحم البقر األسرايل؟”.
ووصفت وزيرة الخارجية األس�رالية ماريز
باي�ن محاول�ة الص�ني ه�ذه بأنه�ا “إكراه
اقتصادي”.
وقالت أنجيال س�تانزيل ،الخبرية الصينية يف
املعهد األملاني للش�ؤون الدولية واألمنية ،إنه
حتى يف الدول األوروبية مثل أملانيا “تس�ارع
انع�دام الثق�ة يف الص�ني برسع�ة كبرية مع
الف�ريوس بحي�ث ال تع�رف أي وزارة كيفية
التعامل معه”.
ويف أملاني�ا ،كم�ا ه�و الح�ال يف بريطاني�ا،
باإلضاف�ة إىل األس�ئلة الجدي�دة حول صحة

اس�تخدام أنظمة “ج�ي ”5الجديدة لرشكة
ه�واوي ،زادت املخ�اوف كذلك م�ن االعتماد
عىل الصني يف املواد الحيوية واملس�تحرضات
الصيدالنية.
كم�ا أن فرنس�ا ،الت�ي تربطه�ا عالق�ات
جي�دة مع بك�ني تقليدي�اً ،غاضب�ة بدورها
م�ن الترصيح�ات االنتقادي�ة الت�ي أدىل بها
دبلوماس�يون صينيون ،بم�ا يف ذلك االتهام
بأن الفرنس�يني تركوا عمدا ً س�كانهم األكرب
س�نا ً ليموت�وا يف دور رعاي�ة املس�نني .وقد
اس�تدعى ذلك توبيخ�ا ً من وزي�ر الخارجية
الفرنيس جان إيف لودريان وغضب املرشعني
الفرنس�يني ،عىل الرغ�م من التب�ادل املبكر
للمساعدات الطبية مثل األقنعة بني البلدين.
يف اآلونة األخرية ،اش�تكت الحكومة األملانية
م�ن أن الدبلوماس�يني الصيني�ني يطلب�ون
خطابات دعم وامتنان للصني من املسؤولني
الحكومي�ني ورؤس�اء ال�رشكات األملاني�ة
الك�ربى ع�ىل مس�اعدتها وجهوده�ا ض�د
فريوس كورونا.
وقال�ت س�فرية الواليات املتحدة يف وارس�و،
جورجيت موس�باترش ،يف مقابلة ،إن اليشء
نفس�ه ج�رى يف بولن�دا ،واصف�ة الضغ�ط
الصيني ع�ىل الرئيس البولن�دي أندريه دودا
لالتصال بالرئيس يش وشكره عىل املساعدة،
وهي مكاملة أعلنت عنها الصني يف الداخل.
وقالت موسباترش“ :لم تكن بولندا ستحصل
عىل هذه األش�ياء ما ل�م يتم إج�راء املكاملة
الهاتفي�ة ،حتى يتمكنوا من اس�تخدام هذه
املكاملة الهاتفية” للدعاية.
وهناك بعض التعاسة يف الصني مع الخطاب
الدبلوم�ايس الح�ايل .فف�ي مقال�ة حديثة،
يرى زي تش�ونغيون ،البالغ م�ن العمر اآلن
 89عاماً ،وهو خبري قديم يف ش�ؤون أمريكا
يف األكاديمي�ة الصينية للعل�وم االجتماعية،
أوج�ه الش�به يف الخط�اب القوم�ي القايس
وك�ره األجان�ب ل�”وول�ف ووري�ورز” أي
الذئاب املحاربني ،اليوم م�ع الفرة املحيطة
ب�”انتفاضة املالكمني” ضد التأثري الغربي يف
الصني.وقالت السيدة زي إن ردود الفعل هذه
تخاط�ر بالخروج عن الس�يطرة .واختتمت
قائل�ة“ :يمكنني القول من دون أدنى ش�ك
أنه طاملا أن األنش�طة الش�بيهة ب�املالكمني
ُتمن�ح طاب�ع املوافق�ة الرس�مي ع�ىل أنها
وطني�ة ،وطاملا جي�ل بعد جيل م�ن إخواننا
الصينيني املتعلميون يتم زرع عقلية تش�به
املالكم فيهم ،سيكون من املستحيل بالنسبة
للصني أن تأخذ مكانها بني الدول املتحرضة
الحديثة يف العالم”.
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كشف عن عملية أمنية مرتقبة وحتدث عن محلة إعالمية «داعشية»

الرتبية تتخذ قرارات واجراءات
ختص طلبة معاهد السياحة
بغداد /الزوراء:
َ
ْ
ُ
طلبة معاهد
تخص
أعلنت وزارة الرتبية ،امس الثاثاء ،عن اتخاذ اجراءاتٍ وقراراتٍ عدة
السياح ِة والفندق ِة يف الباد.
وق�ال مدير املديرية العامة للتعليم املهني بالوزارة ،محم�ود املالكي ،يف تريح أوردته
صحيفة “الصباح” الرسمية ،واطلعت عليه «الزوراء» :انه “تم عقد اجتماع موسع مع
اللجن�ة املختصة من اجل متابع�ة اوضاع طلبة معهد السياح�ة ،اضافة اىل التباحث يف
ق�رار فك ارتباط معاه�د السياحة من وزارة الثقافة واالث�ار والحاقها بمديرية التعليم
املهني ضمن الوزارة».
وافص�ح املالك�ي عن انه “تم اق�رار اجراءات وام�ور عدة خال االجتم�اع ،منها تثبيت
اع�داد طلبة السياحة حسب املعهد واالختصاص وتقديمه�ا اىل رئاسة اللجنة ،من اجل
تنظيم رقم رسي خاص بالدفرت االمتحاني لطلبة املعهد ،عىل ان يتميز عن فروع التعليم
املهني» .
واش�ار املالكي اىل انه “سيت�م ارسال جميع اسماء الطلب�ة املسجلني اىل مركز الفحص
م�ن اجل التاكد من سامة موقفه�م الدرايس بغية ارسال نموذج م�ن النتائج الخاصة
باالع�وام السابقة من قب�ل هيئة السياحة للمعاهد لغرض االط�اع عليها وارسالها اىل
مركز الفحص».
ولف�ت اىل ان “املديرية ستعمل عىل ادارة شؤون طلبة معاهد السياحة واالثار التي يبلغ
عدده�ا تسع�ة يف بغداد ومحافظات الب�اد ،وبحسب قرار وزارة الرتبي�ة رقم  ٦٠لسنة
 ٢٠1٥من القانون رقم  ٥٤لسنة  ،٢٠1٥والخاص بفك ارتباط معاهد السياحة والفندقة
من وزارة الثقافة والسياحة واالثار والحاقها بمديرية التعليم املهني”.

النزاهة تضبط موظفني اثنني يف
كهرباء الرمادي بتهمة االختالس
بغداد /الزوراء:
ْ
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة ،ام�س
الثاث�اء ،ع�ن تمكنه�ا م�ن ضب�ط حالة
اخت�اس مبال�غ الجباية يف مرك�ز توزيع
كهرب�اء الرم�ادي ،مبينة قيامه�ا بضبط
موظفني اثنني متهمني باالختاس.
وذكر بيان للهيئة تلق�ت «الزوراء» نسخة
من�ه ،أن�ه “ت� َّم ضب�ط أم�ني الصن�دوق
ومس�ؤول الحساب�ات يف مرك�ز توزي�ع
كهرب�اء الرم�ادي؛ بتهمة اخت�اس مبلغ

الجباية من أح�د املراكز التجارية يف مدينة
الرم�ادي ع�ن أج�ور فات�ورة الكهرباء إىل
حسابه�م الشخ�ي ،وع�دم إيداع�ه يف
حساب الدائرة».
وأك�د البيان أنه “ت َّم تنظ�يم محر ضبط
أص�ويل باملضبوطات مع األوليات ،وعرضه
عىل السيد قايض محكمة التحقيق املُ َّ
ختصة
بقضاي�ا النزاهة يف محافظ�ة األنبار الذي
قرَّر توقيف املتهمني؛ استنادا ً ألحكام املادة
( )٣٣٥من قانون العقوبات”.

إجرام بغداد تعتقل شخصني سرقا
عجلة مشال العاصمة
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احلشد يعلن تطهري مكيشيفة بالكامل وانتهاء عملية “أسود الصحراء” يف األنبار
بغداد /الزوراء:
ْ
طه�رت قوات الحش�د الشعبي والق�وات األمنية
ناحي�ة مكيشيف�ة بالكام�ل ،فيما دم�رت عددا
م�ن املضاف�ات التابع�ة لداع�ش .وفيم�ا أعلنت
قيادة عمليات األنبار للحش�د الشعب عن انتهاء
عملي�ة اسود الصح�راء بتطهري مناط�ق عديدة،
أعلن�ت الهيئة استعدادها لعملية أمنية واسعة يف
ث�اث محافظات ملطاردة بقاي�ا عصابات داعش
االرهابية.
وذك�ر بيان إلعام الحشد الشعبي ،امس الثاثاء،
تلق�ت «ال�زوراء» نسخة من�ه ،أن “العملية التي
نف�ذت صب�اح امس م�ن قب�ل الحش�د الشعبي
والقوات األمني�ة يف مكيشيفة يف محافظة صاح
الدين تمكنت من مسح وتطهري الناحية بالكامل،
وتدمري عدد من املضافات التابعة لداعش».
ورشعت قوات الحش�د الشعبي والقوات األمنية،
امس الثاثاء ،بعملي�ة امنية يف ناحية مكيشيفة
يف صاح الدين للبحث عن فلول داعش.
بينم�ا أعلن�ت قي�ادة عملي�ات األنب�ار للحش�د
الشعب�ي ،امس الثاثاء ،ع�ن انتهاء عملية اسود
الصح�راء بتطهري مناطق عدي�دة ،وقتل خمسة
إرهابيني وتفج�ري عجلة مفخخ�ة ضمن عملية
أسود الصحراء.
وقال نائ�ب قيادة عمليات األنب�ار للحشد ،أحمد
ن�ر الل�ه ،يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة
من�ه ،انه “بع�د انط�اق عملية أس�ود الصحراء

ت�م تطه�ري مناطق عدي�دة تقع غ�رب محافظة
األنب�ار وتطوي�ق ومداهمة وادي ح�وران ووادي
الحسينيات واملل�ي والكعره والحلكوم واملدهم
وأم الل�وز وصوالً للعجرمي�ات والعوديان الثاثة
وعود النرس.
وأضاف نرالله انه “تم التجول يف داخل املمرات
الوعرة بني منطقة وأخرى وتطويقها  ٣٦٠درجة
من كافة القوة املتجحفلة يف هذه العمليات».
وأوض�ح أن “العملي�ة أسفرت ع�ن قتل خمسة
عنارص من تنظيم داعش اإلرهابي واعتقال أربعة
مشتب�ه بهم وتفجري عجلة مفخخة والعثور عىل

ثاث�ة أحزمة ومصادرة ث�اث درجات نارية كان
يستخدمه�ا داعش اإلرهاب�ي ،باإلضافة اىل حرق
بعض املضافات يف مناطق متفرقة”.
وأعلن�ت هيئ�ة الحش�د الشعبي ،ام�س الثاثاء،
استعداده�ا لعملي�ة أمني�ة واسع�ة يف ث�اث
محافظ�ات ملط�اردة بقاي�ا عصاب�ات داع�ش
االرهابية.وقال مدير إعام الهيئة ،مهند العقابي،
إن «ق�وات الحش�د الشعب�ي يف ط�ور االستعداد
للقي�ام بعملية أمنية واسعة يف محافظات األنبار
وصاح الدين ونينوى ملتابعة وماحقة مضافات
عصابات داعش اإلرهابية».

ً
الفت�ا إىل أن «أغل�ب املضافات تتواج�د يف مناطق
وع�رة خالي�ة م�ن السك�ان وداع�ش تستثم�ر
وج�ود بعض ممن يتعاون معه�ا لتسهيل عملية
تحركها».
ونوه إىل أن «عصابات داعش اإلرهابية املتواجدة
اآلن أضع�ف بكثري مما سبق» ،مشريا ً إىل أن «تلك
العصابات تقوم بحم�ات إعامية هدفها التأثري
النفيس واملعنوي عىل القوات األمنية».
وأف�اد ب�أن «الق�وات األمنية من حش�د وجيش
ورشط�ة كبدت ه�ذه العصاب�ات خسائر كربى
باألرواح واملعدات «.
من جهته�ا ،اعلنت خلي�ة االع�ام االمني ،امس
الثاث�اء ،تدم�ري وكري�ن لداع�ش والعث�ور عىل
مستودع للعتاد يف صاح الدين.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،
ان قي�ادة عمليات صاح الدي�ن وألوية ٤٥و٣٥و
٤٢و ٦بالحشد الشعبي ،وخال تنفيذها العملية
العسكري�ة الت�ي رشعت بها صب�اح امس ،ومن
أربع�ة محاور ضمن ناحي�ة مكيشيفة واملناطق
املحاذي�ة لغ�رب نهر دجل�ة ،تمكنت م�ن تدمري
وكرين لعصابات داعش االرهابية «.
واضافت ان «الوكرين احداهما عبارة عن كرفان
يحتوي ع�ىل حزام ناسف ومواد غذائية وطبية»،
الفت�ة اىل انها «عثرت عىل مستودع للعتاد احتوى
قذائ�ف ه�اون ( ٦٠و) ٨٢ملم ،فض�ا عن القاء
القبض عىل احد املشتبه بهم».

تصديق أقوال متهم جبرمية قتل يف جممع بسماية
بغداد /الزوراء:
ْ
صدقت محكمة تحقيق الرصافة ،امس
الثاث�اء ،اق�وال متهم قام بقت�ل مالك
مكتب لبي�ع الفواكه والخ�ر يف علوة
جميلة عرب طعنه بسكني داخل شقة يف
مجمع بسماية السكني.
وق�ال مجل�س القض�اء األع�ىل يف بيان

تلقت «الزوراء» نسخة منه إن «القايض
املختص أك�د ان املتهم اعرتف بارتباطه
بصداق�ة م�ع املجنى علي�ه ،حيث كان
يعم�ل يف بداي�ة االم�ر حمّ�اال يف عل�وة
جميل�ة وبعدها اصب�ح سائق تكيس».
مبين�ا أن «املجن�ى علي�ه ك�ان يق�وم
باستئجاره بني فرتة واخرى».

ويف افادته ،ذكر املتهم «انه كان محتاجا ً

لاموال لغرض تسديد اقساط شقته يف
مجمع بسماية السكني مخرتعا ً ذريعة
ك�ذب به�ا ع�ىل املجن�ى علي�ه بوجود
سلف�ة مالية تقيض بدفعه مبلغ مليون
وخمسمائ�ة الف دين�ار شهريا ً لغرض
االش�رتاك بها ،ليصب�ح املبل�غ املرتاكم

بذمته خمس�ة عرش مليون دينار دفعه
له املجنى عليه وفقا ً لتلك الذريعة».
وتاب�ع املجل�س «أن املته�م اع�رتف
بقيام�ه بقت�ل املجن�ى علي�ه يف شقته
الكائنة بمجمع بسماية السكني بعد ان
استدرجه اليه�ا ،ومن ثم طعنه بسكني
فارق عىل أثره�ا الحياة ليقوم بتقطيع

جثت�ه اىل نصف�ني ورميه�ا يف منطق�ة
النهروان».
وأوض�ح القايض املخت�ص ان «عملية
الق�اء القبض عىل املته�م تمت من قبل
مديرية مكافح�ة اجرام بغ�داد» .الفتا
اىل ان «املتهم تم توقيفه عىل وفق املادة
 /1/ ٤٠٦أ من قانون العقوبات».

االحتادية تكشف عن غلق دوائر األحوال املدنية واجلوازات يف دياىل تقرر اعتقال خمالفي
األنبار والديوانية
«العقل األمين» ..خطة
تسعرية رمضان من أصحاب
املولدات األهلية
جديدة ملالحقة «داعش»

بغداد /الزوراء:
ْ
أف�ادت مديرية مكافحة اجرام بغداد ،امس الثاثاء ،بإلقاء القبض عىل شخصني رسقا
عجلة شمايل بغداد.وذكر اعام املديرية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إنه «بإرشاف
مبارش من مدير مكافحة إجرام بغداد ،تمكن مكتب االعظمية ملكافحة االجرام بمتابعة
ميدانية من قبل مدير املكتب من القاء القبض عىل متهمني اثنني اقدما عىل رسقة عجلة
تع�ود ألح�د املواطنني والذي كان راق�د مع زوجته يف إحدى املستشفي�ات إلجراء عملية
جراحي�ة ضمن شارع املغرب ،حيث كان�ت العجلة متوقفة ام�ام املستشفى».وبني ان
«عملي�ة القبض جاءت بعد ورود اخب�ار عن حادث رسقة ،وعىل الفور تم تشكيل فريق
عم�ل مخت�ص ومتابعة الكامريات وجم�ع املعلومات ،وقد تكللت ه�ذه الجهود بوضع
املتهمني خلف القضبان ليناال جزاءهما العادل».

العمليات املشرتكة تقتل ثالثة
إرهابيني يف كركوك
بغداد /الزوراء:
ْ
أفادت خلية اإلع�ام األمني ،امس الثاثاء،
بأن ق�وة امنية قتلت ثاث�ة «إرهابيني» يف
منطق�ة غي�ده بمحافظة كرك�وك ،فيما
اش�ارت اىل استشه�اد ثاث�ة م�ن الحشد
العشائ�ري ومنتس�ب للرشط�ة بانفج�ار
واطاق نار يف املحافظة.وقالت ،يف بيان ،إن

«قوة ضمن املق�ر املتقدم لقيادة العمليات
املشرتك�ة يف كركوك ،تمكنت من قتل ثاثة
إرهابيني يف منطقة غيده»
واش�ارت اىل «استشه�اد أربع�ة مقاتلني،
بينهم ثاثة من الحشد العشائري ومنتسب
م�ن الرشط�ة االتحادي�ة بإنفج�ار عبوة
ناسفة وإطاق نار مبارش يف الرشاد».

بغداد /الزوراء:
َ
كشف قائد قوات الرشطة االتحادية ،الفريق
الرك�ن جعف�ر البطاط ،ام�س الثاثاء ،عن
اعتماد خطة “العقل األمني” ملاحقة فلول
تنظيم “ داع�ش” اإلجرامي وتشكيل قوات
خاصة لتعقب األهداف اإلرهابية ،مشريا إىل
أن التطورات األمنية بحاجة اىل إعادة النظر
بالخطط.
وق�ال البط�اط يف ح�وار متلف�ز تابعت�ه
«ال�زوراء» :إن�ه “اعتمدن�ا خط�ة (العق�ل
األمن�ي) ملتابعة تنظي�م داعش اإلجرامي يف
الع�راق ،وشكلنا قوات خاصة برئاسة قادة
الفرق لتعقب األهداف اإلرهابية” ،مبينا أنه
“اعطينا سقف زمني للخطة».
وأض�اف البط�اط أن “م�ا ح�دث يف شمال
سام�راء يحت�اج اىل إعادة النظ�ر بالخطط
األمني�ة” ،مش�ريا إىل أن “ق�وات الرشط�ة
االتحادية مسيطرة بالكامل».
ولف�ت قائ�د الرشط�ة االتحادي�ة إىل أن
“تنظيم داع�ش االجرامي عبارة عن مفارز
بسيط�ة وبائسة” .مشريا إىل “قرب انطاق
عملي�ات عسكرية ك�ربى بمشاركة جميع
القطعات”.

النجف تستأنف أعمال مشاريعها

بغداد توضح سبب تأخر تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية وخدمية مهمة
بغداد /الزوراء:
َ
اوضح املعاون الفني ملحافظة بغداد سبب تأخر
تنفي�ذ مشاريع اسرتاتيجي�ة وخدمية مهمة يف
الب�اد ،بينم�ا ب�ارشت مديرية بلدي�ة محافظة
النج�ف تنفي�ذ مشاريعها الخدمي�ة التي كانت
متوقف�ة بسب�ب حظ�ر التجوال الصح�ي الذي
فرضته خلي�ة األزمة للحد م�ن انتشار فريوس
كورونا.
وق�ال املع�اون الفن�ي ملحافظة بغ�داد ،فارس
مجي�د ،امس الثاث�اء :ان «تأخر اق�رار املوازنة
بسب�ب الظ�روف االستثنائي�ة ،رغ�م انقض�اء
اربعة اشهر من السنة املالية ،ادى اىل عدم توفر
التخصيص�ات املالية للمشاري�ع وعزوف الكثري
م�ن املقاول�ني واصح�اب الرشكات ع�ن تنفيذ
املشاريع ،مما تسبب بخلق ازمة حقيقية» .
واوض�ح ان «قرار الحظ�ر الجزئي فسح املجال
ام�ام املحافظ�ة الستئن�اف عدد م�ن املشاريع
الخدمية ،بإكساء الش�وارع واعمال صيانة ،إال
ان هذه املشاريع مه�ددة ايضا بالتوقف بسبب
عدم رصد أي تخصيصات مالية للعام .»٢٠٢٠
ويف السي�اق نفس�ه ،ب�ارشت مديري�ة بلدي�ة
املحافظ�ة تنفيذ مشاريعها الخدمية التي كانت
متوقف�ة بسب�ب حظ�ر التجوال الصح�ي الذي
فرضته خلي�ة األزمة للحد م�ن انتشار فريوس
كورونا.

وق�ال مدير بلدية النجف ،ليث العبادي :ان «اول
املشاري�ع التي بارشت ك�وادر البلدية تنفيذها،
هو تبلي�ط الشارع الفاصل ماب�ني حيي الغري
والس�ام» ،مش�ريا اىل ان «ه�ذا الش�ارع م�ن
الش�وارع املهم�ة يف املحافظ�ة ،ألن�ه سيعال�ج
االختناق�ات املرورية يف شارع�ي املرآب الشمايل
والحزام األخر».
واوضح العبادي ان «طول الشارع يبلغ الف مرت

باتجاهني تتوسطه جزرة وسطية ،ويبلغ عرض
كل اتجاه من الشارع  ٢٠مرتا».
الفت�ا إىل أن «بلدي�ة النج�ف استأنف�ت تنفي�ذ
مشاريعه�ا الخدمية يف املحافظة ،بعد أن أعلنت
خلي�ة األزم�ة الحظ�ر الجزئي للتج�وال وعودة
الدوائ�ر الخدمية للعمل ،م�ع االلتزام بتعليمات
الصحة يف م�ا يخص االجراءات الوقائية يف أثناء
العمل».

بغداد /الزوراء:
ْ
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،امس الثاثاء،
غلق دوائر األحوال املدنية والجوازات يف
األنبار والديوانية.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة من�ه ،ان�ه «بتوجيه م�ن مدير
عام دائ�رة األحوال املدني�ة والجوازات
واإلقام�ة ،الل�واء نش�أت الخفاج�ي،
وملقتضي�ات املصلح�ة العامة ،وضمن
خط�ة اتساع عم�ل م�رشوع البطاقة

الوطني�ة يف جمي�ع املحافظ�ات ،تقرر
غلق دوائر أح�وال الرطب�ة ،والنخيب،
وعان�ه يف محافظ�ة األنب�ار ،ودائ�رة
أح�وال غم�اس يف محافظ�ة الديوانية
ابت�دا ًء من ي�وم امس الثاث�اء املوافق
.« ٥/٥/٢٠٢٠
واضاف�ت ان «ذل�ك ج�اء إلكم�ال
االستع�دادات الازم�ة لتحويله�ا م�ن
العم�ل الي�دوي اىل العم�ل االلكرتوني،
وإصدار بطاقة وطنية للمواطنني».

القبض على تاجر خمدرات يف السماوة
بغداد /الزوراء:
ْ
أعلنت قيادة رشطة املثنى ،امس الثاثاء،
ع�ن إلق�اء القبض ع�ىل مته�م بتجارة
املخدرات يف مدينة السماوة بحوزته 19٠
حبة مخدرة.
وذكرت القيادة يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه :ان إلق�اء القبض ت�م بعد

نص�ب كمني م�ن قبل مديري�ة مكافحة
املخدرات.
وأش�ار اىل :ان املته�م ال�ذي ك�ان يخب�أ
امل�واد املخدرة يف مابس�ه ،ودونت اقواله
وصدقت قضائي�ا ،وتم توقيفه عىل وفق
أحكام امل�ادة (  ) ٢٨من قانون مكافحة
املخدرات واملؤثرات العقلية.

بغداد /الزوراء:
َ
كشف مسؤول حكومي يف دياىل ،امس الثاثاء ،عن تعميم
قرار شامل حيال من لم يلتزم بتسعرية رمضان الصحاب
املولدات االهلية.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة ،عبدالله الحيايل ،يف حديث
صحف�ي :ان” قيادة رشطة دياىل عممت قرارا شاما لكل
اقضي�ة ونواح�ي املحافظة يتعل�ق باعتقال ف�وري ألي
صاحب مول�دة اهلية اليلتزم بتسعرية االمبري خال شهر
رمضان والتي حددت ب� ٦االف دينار».
واض�اف الحيايل ان” الك�رة اآلن يف ملعب الق�وى االمنية
باعتبارها االداة التنفيذية للقرارات الرسمية الصادرة عن
حكوم�ة دياىل املحلية” .مبين�ا أن “من يخالف سيتعرض
لاعتق�ال وفرض غرام�ة مالية وعقوب�ات اخرى» .الفتا
اىل «ان الق�وى االمنية وضعت خط�وط ساخنة لاتصال
واالباغ عن اي مخالفات».
وكانت حكومة دياىل اصدرت قرارا رسميا قبل ايام بتحديد
تسعرية االمبرية خال شهر رمضان ب� ٦االف دينار.

بعد تصاعد اهلجمات ضدها

الكهرباء :ننسق ملراقبة خطوط نقل الطاقة بكامريات
حرارية وطريان مسري
بغداد /الزوراء:
ْ
كشف�ت وزارة الكهرب�اء ،ام�س الثاثاء ،عن
استه�داف إرهاب�ي ممنه�ج لخط�وط نق�ل
الطاقة ،فيما اش�ارت اىل وجود تنسيق ملراقبة
مس�ارات نق�ل الطاق�ة بكام�ريات حراري�ة
وبطريان مسري .
وق�ال املتحدث باس�م وزارة الكهرب�اء ،أحمد
العب�ادي :إن «استه�داف خط�وط وأبراج نقل
الطاق�ة الكهربائي�ة بعبوات ناسف�ة ،انعكس
سلبا ً عىل ساعات تجهيز الكهرباء».
وأض�اف أن» استه�داف الخط�وط الحاكم�ة
واالسرتاتيجي�ة الناقل�ة للطاق�ة الكهربائي�ة
(الشهي�د عبدالل�ه يف سام�راء ورشق بغ�داد
ومرس�اد رشق دي�اىل) أدى إىل تحدي�د أحم�ال
جانب الكرخ من بغداد ورشق الرصافة وشمال
رشق الرصافة ،وأيضا تحديد أحمال محافظات
دياىل وص�اح الدين ونين�وى وكركوك ،وحتى
األنبار نتيج�ة لفقدان مايقارب « »٢٠٠٠ميكا
واط من الطاقة».
وأش�ار اىل أن»ماك�ات ال�وزارة تمكن�ت م�ن
نقل الطاقة من املنطق�ة الوسطى والشمالية
لاستنف�ار اىل مك�ان الحادث ،وبع�د الكشف
تب�ني سق�وط مجموع�ة م�ن األب�راج نتيجة
العبوات الناسفة» .مبينا ً أن «ماكات الوزارة،
وبالتع�اون مع القطع�ات العسكرية والحشد
الشعب�ي ،تمكنت من بناء األب�راج وإعادة تلك
الخطوط اىل ما كانت عليه وادخالها للعمل».
وتاب�ع أن»الجماعات اإلرهابية استهدفت مرة
أخرى مجموعة من الخطوط الرئيسة بتفجري
عب�وات ناسف�ة لخ�ط كركوك وخ�ط مرساد

دياىل ،األمر ال�ذي أدى اىل خروجه من الخدمة،
وأن استه�داف ه�ذه الخط�وط ربم�ا يفصل
املنطقة الشمالية عن املنطقة الوسطى».
وبني أن»كمية اإلنت�اج الذي تقوم به محطات
التولي�د ع�ىل زي�ادة مع�دالت االنت�اج يت�م
تريفه�ا من خال الخط�وط الناقلة للطاقة
الكهربائية» .مؤكدا ً أن «تعويض هذه املناطق
صع�ب وربما تكون هناك تغذي�ة بديلة ،ولكن
هذه التغذية تكون بشكل مؤقت «.
وأشار العبادي إىل أن»هذه العمليات التخريبية
الت�ي تستهدف خطوط الطاق�ة جاءت نتيجة
الرد عىل النجاح ال�ذي حققته وزارة الكهرباء
يف تجهي�ز ساعات متكاملة لجميع محافظات
الع�راق بواق�ع  ٢٤ساع�ة ،وأن ماك�ات نقل

الطاقة وماكات وزارة الكهرباء تعمل جاهدة
ع�ىل أنه�ا خ�ط الخدم�ات األول يف إدامة زخم
العمل يف محط�ات الطاقة والخط�وط الناقلة
للطاق�ة ،وأيض�ا شبك�ات التوزي�ع ،وبالت�ايل
خط�وط ال�وزارة الي�وم ال ت�زال مستم�رة يف
معالجة هذه التفجريات».
وأوض�ح العب�ادي أن «هن�اك تنسيق�ا ً م�ع
القطاع�ات العسكري�ة وقي�ادة العملي�ات
والحشد الشعبي ملراقبة مسارات األبراج ونقل
الطاقة ومراقبتها بكامريات حرارية وبطريان
مس�ري ،وبمرابط�ات تك�ون ع�ىل مساف�ات
مختلف�ة لألبراج للح�د من عملي�ات التفجري
الت�ي تستهدف البن�ى التحتية لخط�وط نقل
الطاقة».
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البنك املركزي يبيع  158مليون
دوالر يف مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
امس الثالثاء ،ع�ن بيعه ألكثر من
 158ملي�ون دوالر وبمشاركة 30
مرصفا وبلغت مبيعات البنك ،يوم
امس 158 ،مليونا و  868الف دوالر
غطاه�ا البنك بسعر رصف اساس
بلغ  1190دينارا لكل دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك جميعه�ا

لتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج عىل
ش�كل حواالت واعتمادات غطاها
البن�ك بالكام�ل بسع�ر رصف بلغ
 1190دين�ارا ل�كل دوالر واح�د،
فيم�ا لم يكن هن�اك أي بيع نقدي
للمصارف .فيم�ا لم تتقدم اي من
املص�ارف ال�بالغ�ة  30مرصف�ا
املشارك�ة يف م�زاد العمل�ة ب�أي
عروض لبيع الدوالر.

النجف تعلن تصدير  1500طن
يوميا من الطمامة

بغداد /الزوراء:
ْ
أعلن�ت مديري�ة زراع�ة النج�ف
األرشف ،امس الثالث�اء ،عن انتاج
 2000ط�ن يومي�ا م�ن محصول
الطماطة يف وقت تحتاج املحافظة
اىل  300طن فقط.
وقال مدير الزراعة ،مجيد جاسم،
يف ترصي�ح صحف�ي إن “النج�ف
تمتلك موسم�ن لزراعة الطماطة
االول يف شهر كانون الثاني وينتج
فيه  2000طن يوميا والثاني سيبدأ
يف االيام القليلة القادمة وينتج فيه

 1000ط�ن يوميا يف وق�ت تحتاج
املحافظ�ة اىل  300ط�ن والباق�ي
يص�در اىل املحافظ�ات االخ�رى».
واضاف جاسم ان “خطة املحاصيل
الزراعي�ة الصيفية تضمنت زراعة
قراب�ة  7االف ط�ن م�ن محاصيل
الخرضوات ،وال�ف و 200طن من
محصول ال�ذرة الصف�راء ،و200
دون�م م�ن محص�ول السمسم”.
مش�را اىل اىل ان “املحافظ�ة باتت
تحقق االكتفاء الذاتي يف الكثر من
املحاصيل الزراعية”.
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صندوق اإلسكان :ال فوائد تأخريية بذمة من اُ ِّجلت أقساط قروضهم

اإلعمار تعلن استئناف مشاريعها يف احملافظات غرياملوبوءة بفريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
واالسك�ان
االعم�ار
أعلن�ت وزار ِة
ِ
ِ
َ
املشاريع يف
والبلدي�ات ع�ن استئن�اف
ْ
تسجل نس�بَ اصاب ٍة
املناط�ق التي ل� ْم
ِ
بفاي�روس كورون�ا  .وفيم�ا كش�ف
االسكان انه ل�ن يرتتبَ بذم ِة
صن�دوق
ِ
ْ
مم�ن ت�م تأجي�ل استيفاء
املواطن�ن
الق�روض منه�م ،اي فوائ�د تأخرية،
اش�ار اىل استمراره باست�الم االقساط
الشهري�ة م�ن الراغب�ن بتسديدها يف
بغداد ومحافظات البالد كافة.
وق�ال املستش�ار بال�وزارة ،احم�د
اسماعي�ل ،ام�س الثالث�اء ،يف بي�ان
اطلع�ت علي�ه «ال�زوراء» :ان “هن�اك
 373مرشوع�ا ضم�ن خط�ة ال�وزارة
للعام  ،2019يف قطاعات متنوعة منها
السك�ن والطرق والجس�ور ومشاريع
امل�اء واملج�اري والبلدي�ات” .مبينا أن
“االزمة التي تمر بها البالد بالتزامن مع
مواجهة فاي�روس كورونا ،واالجراءات
الت�ي رافقت هذه االزم�ة منذ ظهورها
ادت اىل توق�ف جمي�ع املشاريع ،اال ان
قرار الحظر الجزئي اعاد نحو  25باملئة
من هذه املشاريع للعمل».
واش�ار اسماعي�ل اىل ان “هن�اك
محافظ�ات يفرض فيها حظر ش�امل
للتج�وال ،وهو ما يح�ول دون امكانية
استئن�اف املشاري�ع فيه�ا ،اضافة اىل
قرار تحدي�د دوام العامل�ن بنسبة 25
باملئة وال�ذي يتعذر معه توفر مالكات
متكاملة للعمل يف املشاريع” ،مؤكدا أن
“ال�وزارة تمكنت من استئن�اف العمل
باملحافظ�ات الت�ي ل�م تسج�ل نس�ب
اصاب�ات عالي�ة باملرض ،منه�ا نينوى

واالنبار».
وتابع أن “هنالك اشكالية ادت اىل توقف
املشاري�ع منه�ا صعوب�ة توف�ر املواد
والتجهيزات الخاص�ة باملشاريع والتي
يعتمد الكث�ر منها ع�ىل االستراد من
تركيا واي�ران والسعودي�ة والكويت”.
منبه�ا اىل ان “ه�ذه ال�دول انت�رش بها
امل�رض لدرجة الوباء م�ن جانب ،ومن
جان�ب اخر فإن غلق املناف�ذ الحدودية
ادى اىل استحال�ة وصول ه�ذه املواد اىل
البالد لتعزي�ز املشاري�ع وبالتايل فإنها
توقفت».
وتوق�ع اسماعي�ل ان “يستم�ر تعطل

املشاري�ع بسب�ب انخف�اض اسع�ار
النف�ط ،ويف ظ�ل ع�دم وج�ود مصادر
بديلة ،وعزوف ال�دول عن رشاء النفط
بسب�ب م�ا تعانيه من ش�لل يف الحركة
االقتصادي�ة والتجارية ،وال�ذي يتعذر
مع�ه تموي�ل املشاري�ع ع�ىل امل�دى
القريب”.
االسكان،
من جانب اخر ،أعلن صندوق
ِ
ام�س الثالث�اء ،ان�ه ل�ن يرتت�بَ بذم ِة
ْ
مم�ن ت�م تأجي�ل استيفاء
املواطن�ن
الق�روض منه�م ،اي فوائ�د تأخرية،
مشرا اىل استم�راره باستالم االقساط
الشهري�ة م�ن الراغب�ن بتسديدها يف

بغداد ومحافظات البالد كافة.
ونقلت صحيف�ة “الصب�اح” الرسمية
بعدده�ا الصادر ام�س ،واطلعت عليه
«ال�زوراء» عن مصدر مسؤول يف وزارة
االعمار واالسك�ان والبلدي�ات العامة،
قوله ان “صندوق االسك�ان التابع لها
مستمر يف تسلم االقساط الشهرية من
املقرتض�ن يف بغداد ومحافظ�ات الباد
كاف�ة” ،موضح�ا ان “تسل�م االقساط
يشمل الشهور السابقة والالحقة».
وأضاف املص�در أن “صندوق اإلسكان
ك�ان قد ق�رر ،يف وق�ت ساب�ق ،تأجيل
استيف�اء أقس�اط الق�روض املستلمة

م�ن املواطن�ن ألش�هر :اذار ونيس�ان
وأي�ار” .مؤك�دا ان�ه “ل�ن يرتت�ب عن
تأجيل تلك االقساط أي فوائد تأخرية،
وذل�ك مساهمة من الصن�دوق يف ابداء
التسهي�الت الالزم�ة للمواطنن يف ظل
الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد
عىل خلفية انتشار جائحة كورونا وما
فرض اثره من حظر التجوال الوقائي».
وأوض�ح أن “السماح بتسديد األقساط
الشهرية ،ساري املفعول يف حالة رغبة
املواط�ن بذل�ك االمر يف مق�ر الصندوق
ببغ�داد وفروع�ه بجمي�ع محافظ�ات
الب�الد” ،مؤك�دا أن “الصندوق بفروعه
كافة ،يراعي ظ�روف املواطنن ويقدم
كل سبل املساع�دة املمكنة لهم وضمن
الضواب�ط املع�دة ع�ن طري�ق اع�ادة
النظر بآلية التسدي�د واعتمادا عىل كل
حال�ة ،اضافة اىل إع�ادة جدولة الديون
املستحقة للصندوق ،والتي اش�رتط ان
ال يك�ون املقرتض ق�د تعث�ر يف عملية
التسديد سابقا» .يف شأن ذي صلة ،افاد
املصدر بأن “الصندوق ،ومن اجل الحد
م�ن تف�ي جائح�ة فاي�روس كورونا
ب�ن املراجعن وحفاظ�ا عىل سالمتهم
منه ،فق�د اعد ج�دوال اسبوعي�ا وآلية
ملراجعته من قب�ل املقرتضن واعتمادا
ع�ىل مناط�ق سكناه�م» .مش�را اىل
«أن االم�ر ت�م تنفي�ذا ً لق�رارات اللجنة
العلي�ا للصح�ة والسالم�ة الوطني�ة”،
منوه�ا اىل “رضورة جل�ب املقرتض ما
يثب�ت مق�ر سكنه كبطاق�ة السكن او
سند العقار» .مش�ددا عىل «انه لن يتم
استقب�ال اي مراج�ع إال ضم�ن اليوم
املحدد ملنطقته”.

التجارة تشرتي  311ألف طن من احلنطة احمللية خالل أسبوعني
بغداد /الزوراء:
ْ
قال�ت وزارة التجارة يف الع�راق ،امس الثالثاء ،إنها
اش�رتت  311ألفا و 944طنا من القمح املحيل منذ
بدء موسم الحصاد الشهر املايض.
وكان�ت وزارة الزراع�ة ذك�رت أنها تتوق�ع إنتاجا
محليا حوايل ستة مالين طن خالل موسم الحصاد

بن شهري أبريل /نيسان ومايو /أيار.وقال العراق،
وهو مستورد رئي�س للحبوب يف الرشق األوسط يف
م�ارس /آذار ،إن�ه سيحتاج الست�راد مليون طن
م�ن القمح هذا الع�ام لتعزي�ز احتياطياته ،وسط
قلق متزايد بأن اج�راءات مكافحة جائحة فروس
كورون�ا عامليا قد تقود لب�طء يف سلسلة اإلمدادات

اقتصادي :نستطيع حتويل األزمة الراهنة من حمنة إىل منحة

رويرتز /متابعة الزوراء:
ْ
قف�زت أسع�ار النفط مج�ددا ،ام�س الثالثاء،
بفضل آم�ال تعايف الطلب ع�ىل الوقود مع بدء
بعض الوالي�ات األمريكي�ة وال�دول األوروبية
واآلسيوي�ة يف تخفي�ف إج�راءات ع�زل ع�ام
فرضته�ا الحت�واء انتش�ار ف�روس كورون�ا
املستج�د .وارتفعت العق�ود اآلجلة لخام غرب
تكساس الوسيط األمريكي  9.9باملئة أو 2.01
دوالر إىل  22.40دوالرا للربمي�ل بحلول الساعة

 0705بتوقي�ت جرينت�ش .وتلك ه�ي الجلسة
الخامس�ة عىل الت�وايل التي يشه�د فيها الخام
األمريك�ي ارتفاع�ا .وارتفع�ت العق�ود اآلجلة
لخ�ام برنت  6.9باملئ�ة أو  1.87دوالر مسجلة
 29.07دوالر للربميل لتصعد للجلسة السادسة
ع�ىل الت�وايل .وتحسن�ت توقع�ات الطلب عىل
الوقود مع بدء واليات أمريكية وعدة دول منها
إيطالي�ا وإسباني�ا والربتغال والهن�د وتايالند
بالسم�اح للبعض بالع�ودة لعملهم واستئناف

الغذائية .وقال ،عبد الرحمن طوفان ،رئيس الرشكة
العامة لتجارة الحب�وب العراقية ،يف بيان امس :إن
موسم الرشاء هذا العام فريد يف ظل التحدي الصحي
الخطر ال�ذي يواجه العال�م واإلنسانية والذي أدى
لتوق�ف دورة الحياة والعمل .تحت�اج البالد ما بن
 4.5مليون وخمس�ة مالين طن من القمح سنويا

م�ن أجل برنامجه�ا لدعم الغ�ذاءُ .
وتخلط الحبوب
املحلية مع إم�دادات من أسرتاليا وكن�دا والواليات
املتح�دة .وتطرح الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب،
التابعة لوزارة التج�ارة ،مناقصات عاملية منتظمة
الست�راد القمح لربنامج الدع�م ،الذي يشمل األرز
والطحن (الدقيق) وزيت الطهي والسكر.

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطم
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
الباقالء
الباميا
اللوبيا
الشجر
القرنابيط
اللهانة
البصل

بغداد /الزوراء:
اك َد عضو املجلس االقتصادي العراقي ،غدير العطار،
إن الجهات التنفيذي�ة العراقية يمكنها تحويل املحنة
الحالية للبالد إىل منحة.
وق�ال العطار يف بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة منه إن
«التنمي�ة املحلية يف قطاع الزراع�ة والثروة الحيوانية
تك�ون فرص�ة كب�رة لتحويل املحن�ة الت�ي يمر بها
االقتص�اد العراق�ي حال ًي�ا بسب�ب انخف�اض أسعار
النفط الخام إىل منحة».
وأش�ار العط�ار إىل أن «األمن الغذائ�ي مساهم فعال
بتوف�ر السيول�ة النقدي�ة للموازنة املالي�ة وطريقة
ناجح�ة يف تشغيل أكرب عدد م�ن الشباب العاطل عن
العمل».
وأضاف العط�ار «الصدمة النفطي�ة عجلت بتحريك
القط�اع الزراع�ي ،وأن القطاع الصناع�ي سيتكامل
بداف�ع الطلب عىل املكننة بق�وة املدخالت املخرجات،
ُتحقق عن طريق األمن الغذائي».

النفط العاملي يواصل
الصعود بفضل آمال
الطلب على الوقود
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العم�ل يف مواقع البناء وفتح أب�واب املتنزهات
واملكتبات.
لك�ن محلل�ن قال�وا إن الطل�ب العامل�ي ع�ىل
النفط ته�اوى عىل األرجح بنح�و  30باملئة يف
أبريل نيس�ان وإن التعايف من املرجح أن يكون
بطيئ�ا خاصة م�ع توقعات باستم�رار توقف
أغلب عمليات خطوط الطران الدولية ألشهر.
وتجاهل�ت األسواق قرارا من الجهة التنظيمية
للطاق�ة يف والية تكساس األمريكية ،أكرب والية

السعر للكغم الواحد
 500دينار
 500دينار
 750دينارا
 500دينار
 750دينارا
 500دينار
 4000دينار
 3000دينار
 750دينارا
 500دينار
 500دينار
 500دينار

منتج�ة للنفط يف أمريك�ا ،بالتخيل عن مقرتح
لخف�ض اإلنتاج بنسبة  20باملئة يف ظل خفض
السعودي�ة وروسي�ا ودول أخرى كربى منتجة
للنفط ورشكات بارزة إلنتاجها.
ويظهر استطالع مبدئي لرويرتز أن مخزونات
النف�ط األمريكية سرتتف�ع لألسبوع الخامس
عرش ع�ىل التوايل بينم�ا من املرج�ح أن تكون
مخزون�ات املنتج�ات النفطية ق�د زادت أيضا
األسبوع املايض.

السلعة
الربتقال
الاللنكي
التفاح
املوز
النارنج
الليمون
الرقي
البطيخ
الجزر
الرمان
البازالء
العنب

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1000دينار
 1000دينار
 1000دينار
 750دينارا
 1500دينار
 750دينارا
 750دينارا
 750دينارا
 1250دينارا
 2500دينار
 3000دينار

املعدن األصفر يرتاجع مع ختفيف القيود
املرتبطة بـ»كورونا»

ملواجهة أزمة السيولة وتغطية كلف الرواتب وجائحة كورونا

معهد أمريكي :العراق حيتاج لـ  40مليار دوالر من القروض اخلارجية
بغداد /الزوراء:
َ
توق�ع معه�د أمريك�ي للخدمات املالي�ة حاجة
العراق ل�  40مليار دوالر من القروض الخارجية
ملواجه�ة أزم�ة السيول�ة وتغطية كل�ف الرواتب
وجائحة كورونا.
وقالت املدي�ر اإلداري السرتاتيجية الدخل الثابت
معه�د {جيفريز} للخدمات املالية ،علياء مبيض:
ان «العراق سيحت�اج إىل تمويالت خارجية بنحو
 40ملي�ار دوالر يف ع�ام  ،2020ويف ح�ن أن
الحكوم�ات األجنبي�ة واملؤسس�ات الدولية مثل
صن�دوق النقد الدويل عىل استعداد لتقديم الدعم،
فإن مساهمتهم وحده�ا لن تكون كافية لتوفر
هذا املبلغ».
وأفادت مبيض بأن «الع�راق أكرب من أن يتحمله
مجتمع املانحن ،سيحتاج العراقيون إىل االعتماد
ع�ىل أنفسهم من خالل تداب�ر ضبط مايل مؤملة،
وتقليل حج�م الحكومة ،وربما إضع�اف العملة
أكث�ر لتقلي�ل الت�آكل الرسي�ع الحتياطياتها من
العمالت األجنبية».
م�ن جانبه ،ق�ال أحمد طبقجيل ،كب�ر مسؤويل
االستثم�ار يف صن�دوق آسي�ا فرونت�ر كابيت�ال
الع�راق {« : }AFCأعتق�د أن الشهري�ن املقبل�ن
سيكونان مرعبن للغاية عىل الجميع».

يشار اىل ان الحكوم�ة العراقية تدرس مقرتحات
لتعزي�ز الوض�ع امل�ايل للبالد من خ�الل تخفيض
روات�ب القطاع الع�ام ،إال أن الخرباء يؤكدون أنه
م�ن غ�ر املحتمل أن تق�وم الحكوم�ة بتغيرات

شاملة عىل املدى القصر.
وك�ان رئي�س اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،هيث�م
الجبوري ،قال ،يف وقت ماض ،يف بيان ،ان العراق
بحاجة ل�  110مليار دوالر لتلبية نفقاته ،ومنها

 81ملي�ار دوالر لتأم�ن الروات�ب ودف�ع الديون
الخارجية فقط.
وأض�اف أن «النفقات الرضورية يف العراق تصل
قيمته�ا اىل  72مليار دوالر ،وه�ي تتعلق برواتب
املوظف�ن والرعاي�ة االجتماعي�ة وغره�ا م�ن
النفقات؛ والنفط العراقي يباع حاليا ً ب�  16دوالرا ً
تذهب نصفها كتكلفة استخراج».
وب�ن الجب�وري أن�ه «باالمكان االستف�ادة من
سيول�ة نقدية للدولة تتوف�ر يف مرصف الرافدين
والبنك العراقي للتج�ارة ،ولدينا وديعة قيمتها 4
مليار دوالر ل�رشاء أسلحة من أمركا من املمكن
أن نتف�اوض ونأخذ نصفها؛ وكذل�ك من املمكن
التف�اوض مع البن�ك الدويل الق�رتاض  2.2مليار
دوالر ،وهذه الحلول م�ن املمكن إن تحل مشكلة
الرواتب ل�  4أشهر مقبلة».
وأش�ار إىل أن «تأمن الرواتب فق�ط يتطلب بيع
برميل النفط العراقي ب�  31دوالرا ً وهذا األمر غر
ممك�ن حاليا ً بسب�ب انخفاض أسع�ار النفط».
مردف�ا ً أنه «يج�ب أن نبيع برمي�ل النفط ب� 71
دوالرا ً لتأمن جمي�ع النفقات؛ واملنافذ الحدودية
م�ن املمك�ن أن توف�ر للميزاني�ة  8ملي�ار دوالر
لكن ما تحصل علي�ه نصف مليار بسبب الفساد
واملنافذ غر الرشعية».

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ْ
انخفض�ت أسع�ار الذه�ب ،ام�س
الثالثاء ،إذ طغت تحركات من جانب
بعض الدول لتخفيف القيود املرتبطة
بفروس كورونا عىل مخاوف بشأن
تدهور العالقات بن الواليات املتحدة
والصن وقلص�ت اإلقبال عىل املعدن
الذي يُع ّد مالذا آمنا.
ون�زل الذه�ب يف املعام�الت الفورية
 0.1باملئة إىل  1700.14دوالر لألوقية
(األونص�ة) بحل�ول الساع�ة 0524
بتوقي�ت جرينتش .يف ح�ن هبط يف
التعام�الت اآلجلة يف الواليات املتحدة
 0.4باملئة إىل  1706.10دوالر.
وانضمت إيطالي�ا والواليات املتحدة
ملجموع�ة م�ن ال�دول الت�ي خففت
إج�راءات الع�زل يوم االثن�ن إلعادة
الحياة القتصاداتها.
ولك�ن يظ�ل املستثم�رون قلق�ن
إزاء تصاع�د التوت�رات ب�ن الص�ن
والوالي�ات املتح�دة عق�ب تهدي�د
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب
برس�وم جدي�دة عىل الص�ن بسبب

تعاملها مع التفي.
وارتفع الذهب ال�ذي يُعد أصال بديال
خ�الل أوق�ات األزم�ات السياسي�ة
واالقتصادية 18 ،باملئة العام املايض
نتيج�ة ح�رب الرس�وم الجمركي�ة
وخف�ض أسعار الفائ�دة يف الواليات
املتحدة.
وكس�ب الذه�ب أيض�ا  12باملئ�ة
من�ذ بداية الع�ام مع إبق�اء مجلس
االحتياطي االتحادي (البنك املركزي
األمريك�ي) أسع�ار الفائ�دة ق�رب
الصف�ر وض�خ تريليون�ات كتمويل
عاج�ل لألس�واق املالي�ة يف الواليات
املتحدة .وتبن�ت بنوك مركزية ودول
أخ�رى إج�راءات مماثل�ة لتحفي�ز
االقتص�ادات الت�ي ت�رضرت ج�راء
الفروس.
بالنسبة للمع�ادن النفيسة األخرى،
ارتف�ع البالدي�وم  0.6باملئ�ة إىل
 1858.91دوالرا لألوقي�ة بينم�ا
فق�د البالتن  0.3باملئ�ة إىل 763.56
دوالرا ،وتراجع�ت الفضة  0.4باملئة
إىل  14.77دوالرا.

الرياضي

أصفر وأمحر

إدارة الزوراء :إلغاء منافسات
الدوري هو احلل األمثل

بغداد /متابعة الزوراء
أك َد عضو الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد أن الزوراء مع الغاء الدوري
بشك�ل نهائي ألن الوقت بات محرجا وغر كاف إلنهاء املسابقة ،بل أنه بات مستحيال
يف ظ�ل تواص�ل فروس كورون�ا باالنتشار وال يمك�ن استكمال ال�دوري يف هذا الوقت
الضيق.
وبني أن األندية تحتاج إىل مدة زمنية ال تقل عن شهر إلعادة الالعبني إىل وضعهم البدن
والجاهزية املمكنة لخوض املنافسات ،وال أعتقد أن الوقت املتبقي ما بني انتهاء مشكلة
الفروس ووقت األعداد يكفي إلنهاء املسابقة ،وبالتايل إلغاء املوسم هو الحل املثايل.
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جائحة كورونا تصيب الرياضة بالشلل

خمتصات :وسائل التواصل االجتماعي تساعد أهل الرياضة على جتاوز خماطر الوباء
بغداد /حارث النعيمي
َ
حق�ق ف�روس كورونا املستج�د كوفيد
 19انتش�ارا ً بشكل رسي�ع يف دول العالم
واح�دة تل�و األخ�رى ،ول�م يع�د خط�ر
الع�دوى قائما ً يف شعب أو دولة فحسب،
ب�ل أضح�ى الخط�ر محدق�ا ً بالجميع،
ويف ظ�ل تراكم األزم�ة العاملية “لجائحة
كورون�ا” ،وبعد م�رور شهر عى تطبيق
نظام الحجر الصحي يف العراق لتقويض
ً
عام�ال
انتش�ار امل�رض ال�ذي شك�ل
خطرا ً ملختلف فئ�ات املجتمع ،صحيفة
(الزوراء) ارتأت هذه املرة تسليط الضوء
عى هذا املوض�وع وأخ�ذ آراء مجموعة
م�ن املختصات والالعب�ات للتعقيب عن
أزمة هذه (الجائحة).
وقفتن�ا االوىل كان�ت م�ع الصحفي�ة
واالعالمية الدكتورة عاصفة موىس التي
قالت :إن وب�اء كورونا أثر يف الرياضة يف
العالم ولي�س يف العراق فقط وإذا نظرنا
إىل األنشط�ة الرياضي�ة يف دول عدي�دة
نراه�ا تخضع لنظ�ام االستثمار والربح
والخسارة ،وأن الكثر من األندية العاملية
أوقف�ت رواتب العبيه�ا املتعاقدين معها
واتحادات كانت تعول عى بطوالت دولية
واقليمية ومحلية خ�رت ماديا ً بسبب
إلغاء البط�والت ،إىل جان�ب تأثر توقف
الرياضة عى النشاط البدني لالعبني.
أم�ا األم�ر يف الع�راق يختل�ف فأنديتن�ا
واتحاداتن�ا ليس�ت مؤسس�ات ربحي�ة
وإنم�ا تعتمد ع�ى التموي�ل الحكومي،
لذل�ك التأث�ر األكرب سيقع ع�ى الالعب
نفس�ه حي�ث أن حظ�ر التج�وال أثر يف
الوح�دات التدريبي�ة وبالت�ايل سيؤثر يف
الوض�ع البدن�ي لالعب�ني لك�ن بالنهاية
األم�ر يرتبط بالالعب نفسه وقدرته عى
التعويض من خالل ممارسة الرياضة يف
البيت.
وأضافت نع�م أنا أمارس الرياضة يوميا ً
يف البيت من خ�الل أداء تمارين رياضية
كن�ت اؤديها عندما كنت اذهب اىل إحدى
قاع�ات الرياض�ة الخاص�ة بالنس�اء يف
مق�ر وزارة الشب�اب والرياض�ة ،فف�ي
وسط الضغط اليومي والقلق والجلوس
يف البي�ت لزام�ا ً عى كل ام�رأة ممارسة
الرياض�ة م�ن خ�الل أجه�زة الرياض�ة
املتوف�رة يف البيت أو أداء بعض الحركات

والتمارين الرياضي�ة وذلك للحفاظ عى
لياقته�ن الجسماني�ة ،وايض�ا ً لصح�ة
افض�ل وان�ا أم�ارس الرياض�ة يف البيت
حت�ى وان�ا صائمة للحفاظ ع�ى وزني،
وايض�ا ً لشع�وري بالراح�ة النفسي�ة
فالرياضة تخف�ف الضغوطات النفسية
التي نعيشها اليوم.
وأش�ارت إىل أن الرياضي�ات ادرى
بمصلحته�ن وأكث�ر حرص�ا ً يف الحفاظ
ع�ى لياقتهن البدنية للجسم ،لذلك ادعو
جمي�ع الرياضي�ات إىل ع�دم االنقط�اع
ع�ن ممارس�ة الرياضة حت�ى يف أصعب
الظ�روف واستثمار الوق�ت لالطالع عى
مجال اللعبة واالطالع عى اَخر ما وصلت
اليه.
وأك�دت اتمن�ى ان يتواص�ل املدرب�ون
واملدرب�ات م�ع العبيه�م ع�رب برام�ج
التواصل االجتماعي لحثهم عى ممارسة
الرياضة وأداء بعض التمارين املمكنة إىل
جانب الدور الرتبوي والنصح واالرشادات

مهند علي يعود للتدريبات مع
بورتيمونينسي بعد جائحة كورونا

بغداد /متابعة الزوراء
َ
أعل�ن نادي بورتيمونينيس الربتغايل ع�ودة التدريبات الجماعية للنادي
بعد توقفها منذ منتصف شهر اذار املايض بسبب جائحة كورونا.
وع�ادت اغلب األندية الربتغالية اىل التدريبات بعدما حصلت عى الضوء
األخرض من الحكومة.
ون�رش النادي الربتغايل مقطع فيديو لالعب اثن�اء التدريبات الجماعية
ام�س الثالث�اء ،بذل�ك يك�ون اول مح�رتف عراق�ي يع�ود للتدريب�ات
الجماعية.
واستأنف�ت أندية برتغالي�ة ،من بينها بورتو وبنفيك�ا ،تدريباتها ألول
م�رة منذ توق�ف النشاط؛ بسبب تفيش ف�روس كورونا ،وسط خطط
الستئناف الدوري يف  30أيار الجاري.
وق�ال رئيس الوزراء الربتغايل ،أنطونيو كوستا إن بوسع األندية العودة
للتدريب�ات مع اإلعالن عن خطة تدريجية لتخفيف حالة اإلغالق العام،
التي فرضت قبل  6أسابيع ملحاربة الوباء.
وتجنبت الربتغال أعداد الوفيات الهائلة يف إسبانيا املجاورة وبعض دول
أوروبا الغربية األخرى.
وتم تعليق الدوري يف  12آذار املايض ،بينما كان بورتو يتصدر املسابقة
بف�ارق نقط�ة واحدة عن بنفيكا حامل اللق�ب ،بعد  24جولة يف رصاع
مثر عى اللقب.
وأك�د بورتو ،أن العبيه خضعوا الختبارات طبية ،قبل أن يتم تقسيمهم
عى  3مجموعات للتدرب ،تبعا إلجراءات التباعد االجتماعي.
م�ن جهته ،أوضح برون�و الجي ،مدرب بنفيك�ا ،أن مشاهد التدريبات
غر مسبوقة بالنسبة للمدربني والالعبني.
وأض�اف ملوق�ع النادي“ :سنح�اول العثور عى أفض�ل الحلول وأفضل
الطرق ،للبقاء عى اتصال حتى ونحن عى مسافة بعيدة من بعضنا”.
وزاد“ :انتظرن�ا ع�ودة التدريبات منذ فرتة طويل�ة والرجوع إىل امللعب
واالستعداد الستكمال موسم .”2020 - 2019
وذك�رت وسائل إع�الم برتغالية ،أن معظم أندي�ة دوري األضواء ال�18
عادت إىل التدريبات.

الت�ي يقدمها املدربون يف ه�ذه الظروف
وحثهم ع�ى تطبي�ق تعليم�ات الوقاية
الصحية خاصة لالعبني الصغار.
وم�ن جانبه�ا اك�دت عض�و االتح�اد
العراق�ي للتن�س ورئي�س اتح�اد تنس
بغ�داد الدكت�ورة بي�داء كي�الن محمود
ان�ه يف ظل هذه الظ�روف املريرة بتفيش
فروس كورون�ا املستجد كوفيد  19أجد
أن جمي�ع شعوب العالم أجلت بطوالتها
ونشاطاتها إىل أشعارا ً اَخر وأبرزها كانت
تصفيات ك�أس العالم ،لكي يتم االلتزام
بتعليمات منظم�ة الصحة العاملية ،كما
وينبغ�ي علينا كمواطن�ني االلتزام بهذه
التعليم�ات ،ألن صحة االنسان وسالمته
اهم من كل يشء.
وأوضح�ت أم�ا بالنسب�ة للع�راق ف�ان
ف�روس كورون�ا املستج�د أثر كث�را ً يف
الرياض�ة العراقية فقد الغ�ي الدوري يف
ك�رة الق�دم وباق�ي الدوري�ات بالنسبة
لبقي�ة األلع�اب الرياضي�ة وتأجل�ت

البط�والت كافة ،وهذا سيؤث�ر سلبا ً ألن
ابتع�اد الجمهور بشك�ل مفاجئ يمكن
ان يؤث�ر يف االقتص�اد الريايض ،كذلك قد
يؤدي اىل تخفيض القيمة املالية للعقود،
وخص�ت بذلك ع�ن لعبة التن�س كونها
عضو اتح�اد مركزي يف الهيئ�ة اإلدارية
ورئيس اتحاد تنس بغداد.
وبين�ت ع�ن الواجب�ات التي تق�وم بها
خالل م�دة الحج�ر املنزيل بأنه�ا تحاول
قدر املستطاع مزاولة التمارين الرياضية
يف البيت بالتناوب مع نشاطاتها كمربية
أرسة ،وكذل�ك امليش ليالً م�ع عائلتها يف
اماكن فيها تهوية بعيدا ً عن التجمعات,
ألن ممارس�ة التماري�ن الخفيفة ملدة ٣
ايام يف االسب�وع اثبتت علميا ً بأنها تقلل
من خط�ر اإلصابة بهذا الفروس ،ولكي
تحاف�ظ عى لياقته�ا البدنية خالل فرتة
الحجر املنزيل.
ونصح�ت جمي�ع زميالته�ا بممارس�ة
الرياض�ة الخفيف�ة وبع�دم تركه�ا ألن

اهمالها يؤدي إىل اكتساب زيادة بالوزن,
والتقلي�ل من اكل الده�ون والسكريات,
كذل�ك املحافظة عى النظافة الشخصية
واالبتعاد عن األجه�زة اإللكرتونية ألنها
تساع�د عى الشع�ور بالج�وع والكسل
كذلك تجعلنا أن نشعر بالكأبة والخمول
م�ن كثرة االشاع�ات التي ترص�د يوميا ً
جراء هذا الفروس.
وأك�دت ع�ى املدرب�ني واملدرب�ات ان ال
يقطعوا التواصل مع العبيهم والعباتهم
ألن العام�ل النف�يس بالنسب�ة للريايض
جدا ً رضوري يف هذه الفرتة كي ال يشعر
باإلحباط والقلق واالكتئاب ،وبالتايل يتم
احرتاق الريايض مبك�را ً وتركه ممارسة
اللعبة ،كما يتوجب عى املدرب أو املدربة
القي�ام بتوجي�ه الالعب�ني والالعب�ات
بإعطائه�م التماري�ن البدني�ة الت�ي
تحافظ عى لياقتهم البدنية ،واعطائهم
برنامج غذائي خاصة باألغذية والصحة
الواج�ب تناوله�ا ،وتشجيعه�م دائم�اً،

كما ويستطي�ع امل�درب واملدربة إرسال
فيديوه�ات توضح مه�ارات اللعبة التي
يزاولوها ،او حتى يقوم بتسجيل رسائل
صوتية كدعم للري�ايض لكي يشعر بأن
مدرب�ه مع�ه وان البط�والت والوحدات
التدريبية ستعود قريبا ً وهذه هي أفضل
الحلول يف هذا الوقت.
وم�ن جهته�ا أعرب�ت العب�ة املنتخ�ب
الوطن�ي أللعاب الق�وى ضحى حسني
عب�ود التي قالت إن فروس كورونا يع ّد
مرض العرص الحديث الذي عطل جميع
مفاص�ل الحياة وم�ن ضمنها الرياضة
العاملي�ة وخص�ت بالذك�ر الرياض�ة
العراقية الت�ي توقفت جميع أنشطتها،
تحسبا ً لرعة تفيش هذا املرض.
وأك�دت عبود أن�ه باستطاعة الريايض
استغ�الل مساح�ة صغ�رة يف مك�ان
ً
مث�ال السطح العلوي
معني م�ن املنزل
م�ن املن�زل او غرف�ة االستقب�ال او
الحديق�ة املنزلي�ة ويمك�ن أن يمارس

يف ه�ذه املساحات التماري�ن الرياضية
كاإلحم�اء واملرونة والرشاق�ة والقوة،
أو بواسط�ة جهاز الج�ري الكهربائي
الذي يساعد يف أداء تمرين املطاولة من
أجل الحفاظ عى اللياقة البدنية ووزن
الجسم.
وحث�ت ع�ى املدرب�ني واملدرب�ات يف
ه�ذا الوق�ت أن يلعب�ا دورا ً اساسي�ا ً
بش�أن التأكيد ع�ى الجانب�ني املهمني
واالساسي�ني منهم�ا لكل ري�ايض هو
الجان�ب النفيس واملعن�وي مع تحليهم
بالصرب خاص�ه يف هذه الفرتة العصيبة
والحرج�ة عى ك�ل مواط�ن والتي يمر
فيها جمي�ع سكان العال�م أجمع ،مع
توجي�ه الري�ايض بص�ورة صحيح�ة
من أج�ل عبور هذا االزم�ة ،ويمكن ان
يعود الريايض يف أداء تمارينه املنتظمة
ومراقبت�ه يف وق�ت قريبا ان ش�اء الله
ودائما يبعث فيهم روح االمل يف مزاولة
رياضتهم ألقرب فرصة.

اإلهمال جيرب العداء الذهيب عدنان طعيس على االعتزال
بغداد /متابعة الزوراء
قر َر الع�داء العراقي عدن�ان طعيس ،أن
يض�ع ح�دا ً ملسرت�ه الرياضي�ة بسب�ب
اإلهمال الذي تعانيه العاب القوى.
طعيس حصد  14ميدالية دولية باإلضافة
اىل انجازاته املحلية ،جعلته العداء األبرز يف
تأريخ العراق ليلقب ب�”العداء الذهبي”.
الع�داء ذو ال�� 40ربيع�اً ،ق�ال“ :ق�رار
االعتزال كان صعبا ً جدا ً وهو امر ال ارغب
به عى االطالق ،لكن لألسف أجربت عليه
بسبب اإلهمال من الجهات املعنية”.
وأض�اف “بع�د ق�رار  140م�ن قب�ل
مجلس الوزراء بش�أن تمويل االتحادات
الرياضية ،أصبحت رياضة العاب القوى
ب�ال دعم وم�ا زلنا نعان�ي االمرين كحال
اغلب الرياضات االخرى”.

وأوض�ح بالق�ول“ ،وزي�ر الشب�اب
والرياض�ة احم�د ري�اض ،تواصل معي
خ�الل الفرتة املاضية واك�د دعمه يل عى
املست�وى الري�ايض والشخ�ي” ،مبينا ً
ان “هذا االم�ر شجعه عى بذل املزيد من
جهوده”.
ً
واتم قائال“ :اتخذت قرار االعتزال وعيني
ع�ى املضم�ار ،ال ارغ�ب به�ذا الق�رار،
أتمنى فقط توف�ر الدعم الالزم من أجل
اكم�ال املشوار ،حينه�ا سأعدل عن قرار
االعتزال”.
وتعان�ي اغل�ب الرياض�ات يف العراق من
اإلهم�ال وقلة التمويل بانتظ�ار ان تحل
ه�ذه املسألة بعدما ص�وت الربملان يف 20
 2019 /11/ع�ى مق�رتح قانون اللجنة
االوملبية الوطنية العراقية.

جنم الكرة األسرتالية تيم كاهيل يشارك يف بث مباشر للجيل املبهر على إنستغرام
الدوحة /الزوراء
يش�ارك تيم كاهي�ل ،أسطورة كرة
الق�دم األسرتالية ،وسف�ر اللجنة
العلي�ا للمشاري�ع واإلرث ،يف ب�ث
مب�ارش للجيل املبه�ر عرب اإلنرتنت
الي�وم األربعاء عن�د الثامنة مسا ًء
بتوقي�ت الدوح�ة ،وذل�ك يف إط�ار
جه�ود الربنام�ج املتواصل�ة لنرش

الرسائ�ل الصحي�ة ،وتعزيز الروح
اإليجابية ل�دى أفراد املجتمع خالل
ف�رتة البق�اء يف املن�زل للح�د م�ن
انتش�ار فروس كورون�ا (كوفيد-
.)19
ويف جلس�ة الب�ث املب�ارش ع�ى
حساب الربنامج @ GA4Goodعى
إنستغ�رام؛ سيق�دم كاهي�ل ،الذي

ش�ارك يف أرب�ع نس�خ م�ن بطولة
ك�أس العال�م  ،™FIFAللمتابعني
نصائ�ح أساسي�ة ح�ول الحفاظ
ع�ى اللياقة البدنية والصحية ،كما
يناق�ش مشاركت�ه يف أنشطة كرة
الق�دم من أجل التنمية تحت مظلة
الجيل املبهر ،ودوره كسفر للجنة
العليا.
وبع�د مس�رة حافل�ة يف عالم كرة
القدم امتدت لواحد وعرشين عاماً؛
أطل�ق كاهيل ع�ددا ً م�ن األنشطة
واملبادرات املجتمعية لدعم األطفال
تشم�ل “عي�ادات تي�م كاهي�ل
للتدري�ب” ،و “أكاديمية نجوم تيم
كاهي�ل” ،و “برنام�ج امل�دارس”،
والت�ي نجح م�ن خالله�ا يف توفر
تدريب مجان�ي يف كرة القدم ألكثر
من  10آالف طفل.
وحول مشاركة اله�داف التاريخي
للمنتخ�ب األس�رتايل يف جلس�ات
البث املبارش ،ق�ال نارص الخوري،
مدير إدارة الربامج يف الجيل املبهر:

“م�ن املهم بالنسبة لن�ا أن نضمن
استمرار الربنامج يف التأثر إيجابيا ً
عى حي�اة الناس خالل هذه الفرتة
العصيب�ة ،وه�و م�ا يؤك�د قدرتنا
ع�ى توحي�د جهودن�ا م�ع سفراء
اللجنة العلي�ا لتحقيق هذا الهدف،
وم�ن بينهم النجم تيم كاهيل الذي
تجمعنا به رؤية مشرتكة تتمثل يف
االستف�ادة من كرة القدم للحد من
التأثر السلب�ي والضغوط الناتجة
عن األزم�ة الحالي�ة .ويمكننا عرب
ك�رة الق�دم ن�رش رسائ�ل هادفة
ح�ول رضورة تضاف�ر الجه�ود
ورفع املعنويات ملواجهة التحديات
الراهنة”.
وعق�ب اإلع�الن عن تعي�ني كاهيل
سف�را ً للجن�ة العلي�ا يف فرباي�ر
املايض ،ش�ارك النج�م األسرتايل يف
فعالية للجي�ل املبهر يف قبة أسباير
استهدف�ت تالميذ امل�دارس املحلية
يف قطر ،حيث وجّ ه نصائح ملهمة
لألطف�ال ،قبل أن يقرأ عليهم كتابا ً

من سلسلة كتب�ه لألطفال “تيمي
الصغر”.
ويه�دف الجي�ل املبه�ر م�ن خالل
أنشطت�ه التفاعلي�ة املب�ارشة إىل
مواصل�ة مساعي�ه الرامي�ة إىل
لتحقيق مهمته يف التأثر اإليجابي
يف حي�اة األف�راد واملجتمع�ات عرب
االستفادة من قوة تأثر كرة القدم
يف تعليم امله�ارات والقيم الحياتية
املهم�ة للشباب واألطف�ال يف قطر
واملنطقة والعالم.
وأتاح�ت الجلس�ات التفاعلي�ة
املب�ارشة ع�رب منص�ات التواص�ل
االجتماع�ي الفرص�ة للجيل املبهر
للبق�اء ع�ى تواص�ل وتفاع�ل مع
رشكائه واملستفيدين من أنشطته يف
ظل التطورات التي فرضها انتشار
ف�روس كورون�ا ،وتعزي�ز القيم
وامله�ارات اإليجابية التي يُروّج لها
الربنامج مث�ل اإلدماج االجتماعي،
واملساواة ب�ني الجنسني ،ومهارات
القيادة ،والتواصل الف ّعال ،والعمل

الجماعي.
ويتضمّ�ن ج�دول الب�ث املب�ارش
للجي�ل املبه�ر األسب�وع الج�اري
مزيدا ً من أنشطة التدريب للحفاظ
ع�ى اللياقة البدني�ة يقدمها نخبة
م�ن مدرب�ي الربنام�ج ،إضافة إىل
مقابلة م�ع النجم الهولندي نايجل
دي يون�ج ،الع�ب ن�ادي الشحانية
القطري ،وجلس�ة قراءة كتاب من
مكتب�ة األطف�ال “مكتب�ة” ح�ول
القرنقعوه ،وه�ي مناسبة شعبية
من الرتاث القطري األصيل يحتفل
به�ا األطف�ال يف ليل�ة النصف من
شهر رمضان املبارك.
يش�ار إىل أن الجي�ل املبهر ،برنامج
اإلرث اإلنساني واالجتماعي لبطولة
كأس العال�م  FIFAقطر ،™2022
ً
نج�ح إىل اآلن يف التأث�ر
إيجابي�ا يف
حياة نص�ف ملي�ون مستفيد منذ
إطالق�ه يف ع�ام  ،2009ويه�دف
للوصول إىل ملي�ون مستفيد حول
العالم بحلول العام .2022
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تاغارت يطمح ببداية قوية يف مواجهة تشونبوك بالدوري الكوري
سوون  /متابعة الزوراء
مع امتالكه  20هدفا ً يف الدوري يف موس�مه
األول يف ال�دوري الك�وري الجنوبي ،يعرف
مهاجم فريق سوون سامسونغ بلو وينغز
آدم تاغارت كيف يرتك انطباعاً.
ولكن عندما يبدأ موسم تأخر نتيجة تفيش
فايروس كورونا (كوفيد ،)19 -مس�اء يوم
الجمع�ة املقب�ل ،أخريا ً من خ�الل مواجهة
مشوقة تجمع سوون مع نظريه تشونبوك
هيونداي موت�ورز ،س�يهتم املهاجم الدويل
األس�رتايل ب�يشء أكثر م�ن مجرد تس�جيل
األهداف لفريق املدرب يل ليم سينغ.
يق�ول الالعب البال�غ من العم�ر  26عاماً:
“كان الع�ام امل�ايض رائع�ا ً ع�ى املس�توى
الف�ردي ،ولكن ال ي�زال هن�اك الكثري الذي
يمكنني تحس�ينه وأعتقد أنن�ي أريد فقط
الرتكيز عى نيل التناس�ق .ليس بالرضورة
من حيث األهداف ،ألنني سجلت الكثري من
األه�داف العام امل�ايض ،ولك�ن األداء العام
يمكن أن يكون دائما ً أفضل”.
وأوضح“ :األهداف رائعة ولكنها ليست كل
يشء ونهاي�ة كل يشء ل�كل الع�ب ،وأعتقد
أنه بمجرد تس�جيل األهداف عليك أن تنظر
يف جمي�ع األش�ياء األخرى الت�ي يمكنك أن
تتحس�ن فيه�ا .وأعتقد بالتأكي�د أنني أريد
فقط أن أكون أكثر اتساقا ً يف أدائي”.
كان�ت براع�ة تاغ�ارت العام امل�ايض أمام
املرم�ى حيوي�ة للفريق الذي انض�م إليه يف
شباط/فرباير من بريسبان رور.
وأعق�ب أهداف�ه ال�� 16خ�الل مجري�ات
ال�دوري الع�ادي بأربع�ة أه�داف أخرى يف
مباريات حس�م الهبوط ليس�هم يف ضمان
سوون بالبقاء واحتالل املركز الثامن.
وبينم�ا كانت النتائج يف ال�دوري بعيدة كل

البع�د ع�ن املثالية للبط�ل الق�اري مرتني،
تمكن س�وون م�ن إنهاء املوس�م عى أعى
مس�توى بف�وزه ع�ى دايج�ون كوري�ل يف
نهائ�ي كأس االتح�اد الك�وري الجنوب�ي،
وه�و فوز أكس�بهم مكان�ا ً يف دوري أبطال
آس�يا  .2020ونتيج�ة لذل�ك ،لعب س�وون
بالفعل  -مثل تشونبوك وأولسان هيونداي
 مباري�ات رس�مية ه�ذا الع�ام يف مرحلةاملجموعات من البطولة القارية ،وهذا يشء
يعتقد تاغ�ارت أنه يمك�ن أن يمنح فريقه
ميزة عى بعض منافس�يه .يقول عن آماله
يف املوس�م الجدي�د“ :ال�يشء األكث�ر أهمية
ه�و التأكد م�ن أن ننهي ال�دوري يف مراكز
الصدارة نوعا ً ما .وأعتقد أن املقاعد الس�تة
األوىل هي الحد األدنى لفريق س�وون ،وهذا
بالتأكيد يف ذهني”.

وأض�اف“ :لق�د س�اعدنا (اللع�ب يف دوري
أبطال آس�يا) قليالً .هناك الكثري من الفرق
الت�ي لم تلعب أي مباراة رس�مية هذا العام
عى اإلط�الق ،لذلك أعتقد أن�ه بالرجوع إىل
ال�وراء ،فق�د يكون ه�ذا أمرا ً ق�د يفيدنا يف
دخول املوسم”.
وتابع“ :ل�ن يحدث فرقا ً من حي�ث اللياقة
البدنية وأشياء من هذا القبيل ،ولكن وجود
مبارات�ني رس�ميتني خالل فرتة اس�رتاحة
طويل�ة يعن�ي أنه ل�ن يب�دو أننا ل�م نلعب
من�ذ بضع س�نوات .قب�ل ش�هرين أو أقل،
لعبن�ا مباراتنا األخرية ،ل�ذا لن يكون بعض
األسلحة الرسية يف املوس�م ،ولكنني أعتقد
أن تل�ك املبارات�ني س�يكون لهم�ا م�ردود
إيجابي بالنسبة لنا.
املواجهة مع تش�ونبوك ،مساء يوم الجمعة

املقب�ل ،س�تكون افتت�اح املوس�م املحيل يف
كوري�ا الجنوبي�ة بعد تأجي�ل االنطالق من
التاري�خ األص�يل ال�ذي كان مق�ررا ً يف 29
شباط/فرباير املايض.
ت�م إب�الغ األندي�ة يف  24نيس�ان/أبريل أن
املوس�م س�يبدأ يف عطل�ة نهاي�ة األس�بوع
القادم�ة ،ولك�ن م�ع اس�تمرار اللوائ�ح
التنظيمية للتباعد االجتماعي مع استمرار
كوريا الجنوبية يف محاربة فايروس كورونا،
من املقرر لعب املباريات خلف أبواب مغلقة
يف الفرتة القادمة.
وقال تاغ�ارت“ :أن�ا متحمس للب�دء .كان
األمر صعبا ً قبل عدم تحديد تاريخ االنطالق
أو عدم معرفة الخط الزمني املقدر .لم يكن
أح�د يعرف ما يجري لذا من الجيد أن يكون
لديك موعد للبدء ويشء للعمل عليه”.

وأردف“ :م�ن الرائ�ع أن يب�دأ املوس�م،
ولك�ن أس�بوعني هي ف�رتة قص�رية حتى
نكون جاهزي�ن .وحتى موع�د اإلعالن عن
االنطالق ،كان من املهم فقط االس�تمرار يف
العمل ،واس�تخدام الوقت بحكم�ة والعمل
عى األش�ياء التي نريد تحسينها ،ومحاولة
املحافظ�ة ع�ى اللياق�ة البدني�ة يف صال�ة
األلع�اب الرياضي�ة ،والعم�ل ع�ى النقاط
الضع�ف” .يجب أن يكون س�وون يف أفضل
حاالت�ه عندم�ا يواج�ه املدافع ع�ن اللقب
تش�ونبوك ،وهو النادي الذي يتش�ارك معه
يف منافس�ة ش�ديدة .ويملك الطرفان فيما
بينهما  11لقبا ً للدوري  -س�بعة لتشونبوك
وأربع�ة لس�وون  -بينم�ا ت�وّج كل منهما
باللقب القاري مرتني.
ف�از تش�ونبوك بلق�ب دوري أبطال آس�يا
عام�ي  2006و ،2016بينم�ا فاز س�وون
بلقبني متتاليني يف بطولة األندية اآلس�يوية
أبطال الدوري عام�ي  2001و ،2002وهي
النس�خة األخ�رية من البطولة قب�ل اعتماد
دوري أبطال آسيا.
هذا هو التاريخ الذي جعل تاغارت يس�تمتع
باملواجهة مع فريق املدرب خوس�يه موريس
املرص�ع بالنج�وم ،والت�ي يتلوه�ا يف الجولة
التالي�ة مواجه�ة مع وصيف املوس�م املايض
أولس�ان هيون�داي .وق�ال تاغ�ارت“ :إنهما
مواجهتني قويتني .لكن ضد تشونبوك ،هناك
تناف�س كبري بيننا وبينهم ،لذلك من الجيد أن
نب�دأ العام ملعرف�ة ما نحن علي�ه بالضبط”.
وختم“ :إن ذلك يمنحنا أيضا ً فرصة لالستفادة
من قل�ة اس�تعدادهم أيضاً ،حي�ث لن يكون
لديهم سوى أسبوعني فقط للتحضري .أتطلع
إىل خ�وض هذا التحدي ،لكنها فرصة ملحاولة
الحصول عى بداية جيدة للعام”.
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رونالدو يعود إىل تورينو

ع�اد نجم يوفنتوس كريس�تيانو رونال�دو إىل إيطاليا بعد نحو
ش�هرين تقري ًبا من مغادرته تورينو متوجه�ا إىل ماديرا حيث
أك�د اإلعالم اإليطايل هب�وط طائرة الالعب الربتغايل مس�اء أول
أم�س االثنني.وغ�ادر رونال�دو ٣٥ ،عاما ً إيطاليا قب�ل يوم من
إيقاف الدوري بس�بب كورونا ،كي يكون اىل جانب والدته التي
عانت من جلطة دموية.وهبطت طائرة رونالدو الخاصة رفقة
صديقته وأبنائه يف تورينو نحو الساعة  10.20مساء أول أمس
االثنني بالتوقيت املحيلً ،
وفقا لتقارير وسائل اإلعالم يف إيطاليا
التي نرشت فيدوهات ملوكب سيارات قالت إنها لنجم يوفنتوس
وهو مغادرا مطار تورينو (كاسييل).ومع وصول الالعب الفائز
بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات س�يقيض فرتة أسبوعني يف
الحجر الصح�ي الوقائي .ولعب رونالدو آخ�ر مباراة أمام انرت
حني فاز فريقه  ٠-٢خلف أبواب موصدة ثم سافر بعد ذلك.
وخ�الل مكوث�ه يف الربتغ�ال كان رونالدو نش�طا ع�ى مواقع
التواصل االجتماعي مظهرا تدريباته وأنشطته اليومية.

كالو يدفع مثن االستهتار الصحي

من أراد قتل ايفرا بسبب لويس سواريز وملاذا؟
كش�ف الفرنيس باتريس ايفرا املدافع الس�ابق لنادي
مانشس�رت االنكليزي لكرة القدم ،أنه تلقى تهديدات
بالقت�ل عق�ب الحادثة العنرصية م�ع األوروغوياني
لوي�س س�واريز ح�ني كان األخ�ري العب�ا يف صفوف
الغريم ليفربول عام .2011
وأوق�ف االتح�اد االنكلي�زي للعب�ة س�واريز لثماني
مباري�ات بع�د إدانت�ه بس�وء الس�لوك وتوجيه كالم
عنرصي اىل ايفرا ،تضمن تعليقات عن برشة الفرنيس
الس�وداء خالل شهر ترشين األول/أكتوبر عى ملعب
“انفيلد” من ذاك العام.
اال ان ليفرب�ول قاد حملة دفاع علنية عن س�واريز يف
فرتة ش�هدت تصاع�د التوتر بني النادي�ني الغريمني.
وزادت النقم�ة عى العب برش�لونة اإلس�باني الحايل
عندما رفض مصافحة ايفرا يف املواجهة التالية بينهما
يف ش�باط/فرباير  2012ع�ى ملعب “اول�د ترافود”.
وق�ال ال�دويل الفرنيس الس�ابق إن تداعي�ات الخالف
وصلت إىل حد رسائل تهديد بالقتل له ولعائلته.

وق�ال الع�ب مرس�يليا وموناك�و الس�ابق ملوق�ع
الش�ياطني الحمر“ :تلقى مانشس�رت يونايتد العديد
من رس�ائل التهديد يل .قال الناس“ :نحن يف السجن،
نحن مش�جعو ليفربول .عندما نخرج ،سنقتلك أنت
وعائلتك”.
وأقر ايفرا أن طبيعة التهديدات حتمت عليه االستعانة
بحراس شخصيني كاش�فا انه “لفرتة شهرين ،كنت
محاط�ا برجال أمن أينما ذهب�ت .كانوا ينامون أمام
منزيل .أينما ذهبت ،كانوا يتبعونني”.
وتابع الظهري األيرس السابق“ :لقد كانت فرتة صعبة،
ولكنن�ي لم أك�ن خائف�ا .عائلت�ي كان�ت خائفة ...
زوجت�ي وأخي ،ال أنا .لم أس�تطع أن أفهم لم كرهني
الناس كثريا .لم يعرفوا الحقيقة”.
وأك�د العب يوفنت�وس االيطايل الس�ابق أنه س�امح
خصم�ه حتى وتحدث معه قبل نهائ�ي دوري ابطال
أوروبا عام  2015الذي جمع برشلونة ونادي السيدة
العجوز.

ضربة قوية حملاوالت استئناف البطوالت األملانية

أس�فرتِ الفحوص�ات األولية للكش�ف عن فريوس كورون�ا يف األندية
األملاني�ة للدرجتني األوىل والثانية ع�ن  10حاالت ايجابية ،فبات يتعني
ع�ى الدوري األملاني لك�رة القدم مواجهة التح�دي الصحي للحصول
عى الضوء األخرض من الس�لطات السياسية الستئناف النشاط خالل
الش�هر الحايل .وكش�فت رابطة ال�دوري األملان�ي أن الجولة األوىل من
فحوصات الكش�ف ع�ن اإلصابة بف�ريوس كورونا املس�تجد يف أندية
الدرجت�ني األوىل والثانية التي تمني النفس باس�تئناف املنافس�ات يف
أيار/مايو الحايل ،كش�فت  10حاالت إيجابي�ة بينها  3حاالت كان قد
أعلنها نادي كولن رس�ميا يوم الجمع�ة املايض .وأوضحت الرابطة أن
من أص�ل  1724فحصا تم إجراؤه يف األندية ال� 18( 36يف كل درجة)،
ج�اءت  10إيجابية ،دون الكش�ف عن أي تفاصي�ل بخصوص مكان
الحاالت وحتى هوية األش�خاص املصابني .وبحسب القوانني املعمول
به�ا يف أملانيا ،فإن كل ش�خص كان عى اتصال بحال�ة إيجابية يتعني
علي�ه االلت�زام بفرتة عزل ملدة أربعة عرش يوم�ا .وأعربت الرابطة عن
رضاها لهذه النتائج وقالت يف بيان“ :الفحوصات التي أجريت يف األيام
األخرية بلغت هدفها وهو ضمان س�المة وحماية الالعبني من انتقال
العدوى اليهم خالل التدريبات أو املباريات”.
وكان كولن الوحيد الذي أعلن رس�ميا عن وج�ود ثالث حاالت ايجابية
يف صفوف�ه هما العبان باالضافة اىل مع�د فيزيائي ،قبل أن يضع باقي
أف�راد الفري�ق يف الحج�ر يف أحد الفن�ادق ،لكن النادي أعل�ن ان جميع
هؤالء جاءت نتيجتهم س�لبية وقرر الجه�از الفني بالتايل اجراء حصة
تدريبية .ومن ش�أن الحاالت الجديدة أن ترس�م عالمة استفهام كبرية
حول اس�تئناف الدوري االملاني الذي كان�ت الرابطة تأمل به يف  15من
الش�هر الحايل .وكان كالم وزير الداخلية والرياضة هورس�ن سيهوفر
أث�ار الحماس عندم�ا أعلن دعم�ه الكامل الس�تئناف ال�دوري املحيل
وق�ال“ :أج�د أن الربنامج املوضوع م�ن قبل رابط�ة دوري كرة القدم
جيد وأدعم اس�تئناف ال�دوري يف آيار/مايو” وذلك قب�ل ثالثة أيام من
اجتم�اع للس�لطات األملانية للبت يف مص�ري دوري بوندس�ليغا .بيد أن
وزارة الداخلي�ة األملاني�ة أك�دت ان ك�رة القدم ال يمك�ن أن تكون غري
خاضعة للقواعد النافذة .وقال املتحدث باس�م وزارة الداخلية ستيفن
التري“ :هورس�ت س�يهوفر (وزير الداخلية) يحرتم كالمه .األشخاص
الذين كانوا عى اتصال بحالة ايجابية يتعني عليهم االلتزام بفرتة عزل
ملدة أربعة عرش يوما” .وأضاف“ :هذا املبدأ يرسي عى جميع الس�كان
وال يوج�د أي س�بب ب�أن يك�ون القانون مختلف�ا بالنس�بة اىل العبي
ك�رة القدم” .ويقرتح الربوتوكول الصحي الخاص باس�تئناف الدوري
واملعتم�د من قب�ل رابطة الدوري وضع األش�خاص املصابني يف الحجر
الصحي لكنه يلمح اىل امكانية استمرار باقي أفراد الفريق بتدريباتهم

واللعب يف حال كانت نتائج فحوصاتهم سلبية.ذلك ان عزل أفراد ناد
أو أكثر بالكامل ملدة  14يوما يعني استحالة استئناف الدوري املحيل
حي�ث بدأت الخيارات تضيق جدا .لم يعد يتبقى س�وى  9مراحل يف
دوري بوندس�ليغا باالضاف�ة اىل مباري�ات امللح�ق لتحدي�د الفريق
الصاع�د والهاب�ط ،باالضاف�ة اىل مباراتي نص�ف النهائ�ي واملباراة
النهائي�ة لكأس املانيا .ومن أجل تحايش املزي�د من الحاالت االيجابية،
تن�وي األندي�ة االعتماد عى حل�ول جذري�ة .ففي اليبزيغ عى س�ييل
املثال ،يمكن أن يخضع أفراد الفريق بأكمله اىل الحجر الصحي يف املقر
الرس�مي للنادي ويؤكد مدافع الفريق مارس�يل هالتشنربغ:
“ربما نن�ام يف مقر النادي ونح�ن نتحدث يف األمر”.
وكان�ت الرابط�ة تقدم�ت اىل الس�لطات
بالخط�ة التي وضعتها خالل املباريات
وه�ي تتضم�ن ع�دم املصافح�ة،
وعدم اتخاذ الص�ورة الجماعية،
احرتام التباعد االجتماعي عى
مقاعد الالعبني االحتياطيني،
باالضافة اىل وجود زجاجات
مي�اه خاص�ة ب�كل العب.
لك�ن رد الفع�ل الطبيعي
للكائن البرشي قد تؤدي
يف بع�ض األحي�ان اىل
م�ا ال يحم�د عقب�اه
وخ�ري دليل عى ذلك
ب�أن مهاجم هرتا
برل�ني العاج�ي
س�ا لو مو ن
كال�و ب�ث
رشيط فيديو
وه�و يق�وم
بمصا فح�ة
ح�ارة لبعض
زمالئ�ه أو
لبعض العاملني
يف النادي!وتب�دو
رابط�ة ال�دوري األملان�ي
مصمم�ة ع�ى انهاء ال�دوري يف 30
حزيران/يوني�و لضم�ان حص�ول األندية
عى ايرادات من حقوق النقل التلفزيوني
تق�در ب� 300مليون يورو ،يف ظل تقارير
تش�ري اىل ان  13نادي�ا م�ن أصل  36يف
الدرجت�ني األوىل والثاني�ة عى ش�فري
االفالس.وس�تعقد املستشارة األملانية
أنجي�ال م�ريكل اجتماعا مع رؤس�اء
الوالي�ات األملانية ال� 16اليوم األربعاء
لبت مص�ري ال�دوري ال�ذي يتصدره
باي�رن ميوني�خ بف�ارق  4نق�اط
ع�ن منافس�ه املب�ارش بوروس�يا
دورتموند.

أوق�ف ن�ادي هرتا برل�ني األملان�ي مهاجمه العاجي س�الومون
كال�و بمفعول فوري بعد أن قام بن�رش رشيط فيديو يظهر فيه
مصافحت�ه لبع�ض العب�ي فريقه وبع�ض العامل�ني يف النادي،
مخالفا بالتايل االرش�ادات الصحية املتعلقة بالتباعد االجتماعي
م�ن أجل مكافحة ف�ريوس كورونا املس�تجد.كما دان�ت رابطة
ال�دوري األملان�ي لكدة القدم رشيط الفيديو ال�ذي بثه كالو (34
عاما) عى موقعه عى فيس�بوك ،وال س�يما بأنها وضعت تدابري
صحي�ة صارم�ة ع�ى أمل الحص�ول ع�ى الض�وء األخرض من
الس�لطات السياسية يف البالد من أجل اس�تئناف الدوري املحيل.
وقالت الرابطة يف بيان رس�مي“ :صور س�الومون كالو يف غرف
مالبس هرتا برلني غري مقبولة عى االطالق” .واعتذر كالو العب
تش�ليس االنكليزي السابق عما بدر منه معرتفا انه كان يف موقع
جيد ملعرفة االجراءات املتخذة وال س�يما بأنه يس�هم بمش�اريع
صحية يف بلده األم .وقال كالو“ :أنا آس�ف اذا كان ترصيف أعطى
االنطب�اع بأنني ال أتخذ فريوس كورونا عى محمل الجد .أريد أن
أقدم اعتذاري وال سيما بأنني منشغل بمواطني القارة االفريقية،
ألن العناية الطبية هناك ليست بجودة ما نراه يف أملانيا”.

رسالة مانشسرت سييت متهد لبقاء دي بروين
أفاد تقرير صحف�ي بريطاني،
الثالث�اء ،ع�ن تط�ور جدي�د
بش�أن مس�تقبل البلجيك�ي
كيفني دي بروين ،نجم وسط
مانشسرت سيتي.
وكان دي بروي�ن ق�د خ�رج
بترصيح�ات مثرية منذ أيام قليلة،
أمل�ح خالله�ا لصعوب�ة اس�تمراره

إذا لم يتم قبول اس�تئناف مانشس�رت س�يتي
بشأن حرمانه من املش�اركات األوروبية ملدة
موسمني.
وبحس�ب صحيف�ة “دييل مي�ل” اإلنجليزية،
ف�إن دي بروي�ن ع�ى اس�تعداد للجلوس مع
إدارة مانشسرت سيتي ،لبدء محادثات تجديد
تعاقده ،وذلك بمجرد استئناف املوسم الحايل.
يأتي ذلك عى الرغم من امتداد عقد دي بروين

مع مانشسرت سيتي حتى صيف .2023
وأوض�ح التقري�ر أن مانشس�رت س�يتي أكد
لالعبي�ه أن االس�تئناف ال�ذي قدمت�ه إدارة
النادي ملحكمة التحكيم الرياضية بشأن إلغاء
عقوبة (اليويفا) سيتم قبوله.
وارتب�ط اس�م دي بروين بالعدي�د من األندية
األوروبي�ة الك�ربى ،بمج�رد إع�الن عقوب�ة
مانشسرت سيتي ،أبرزها ريال مدريد.

رابطة الدوري اإلسباني تنوي استئناف النشاط يف حزيران
ْ
أعلن�ت رابط�ة ال�دوري اإلس�باني
لكرة الق�دم أنها تن�وي “العودة إىل
املنافس�ات يف حزيران/يوني�و”،
يف الوق�ت الذي س�تبارش األندية
تدريباتها خالل األسبوع الحايل.
وق�ال بي�ان صادر ع�ن الرابطة
التدريب�ات
إىل
“الع�ودة
س�تكون بطريق�ة تدريجي�ة
ب�دءا بالتدريب�ات الفردي�ة ث�م
الجماعية حتى العودة املتوقعة
يف حزيران/يوني�و” .وأض�اف
البيان نقال ع�ن رئيس الرابطة
خافي�ري تيب�اس“ :الظ�روف
الحالي�ة اس�تثنائية ،لكنن�ا
نأم�ل يف اس�تئناف النش�اط
يف حزيران/يوني�و وانه�اء
موس�م  2020 - 2019هذا
الصي�ف .الع�ودة تعن�ي
االنتص�ار!” .فاعتبارا من
أمس الثالثاء وبعد قرابة
ش�هرين م�ن االنقطاع
ال�دوري
(توق�ف
االس�باني يف  12آذار/
م�ارس) ،س�يخضع
الالعب�ون املحرتفون
اىل فحوصات للكشف
عن فريوس “كوفيد-
 ”19ويس�تطيعون
مع�اودة التدريبات
بعد  48س�اعة إثر
تلقيه�م النتائ�ج
السلبية.
منح�ت
و

الس�لطات الصحية يف الب�الد الضوء األخرض ،يف حني تعاون
االتحاد اإلس�باني لك�رة القدم والرابط�ة واختصاصيون يف
املج�ال الطبي يف وضع بروتوكول صحي خاص باس�تئناف
التدريب�ات “به�دف ضم�ان س�المة جمي�ع األش�خاص
املشاركني” بحسب البيان.
وكان�ت الحكومة اإلس�بانية أقرت خطة رف�ع قيود الحجر
الصحي أول أمس االثنني وجاءت عى أربع مراحل .بالنسبة
اىل الرياضي�ني املحرتف�ني ،ه�ذا يتضمن “فت�ح املجال أمام
التدريب�ات الفردي�ة والحد األدن�ى من التماري�ن للرابطات
املحرتفة”.وقرر نادي أتلتيكو مدريد البدء بإجراء فحوصات
للكش�ف ع�ن فريوس كورون�ا املس�تجد اعتبارا م�ن اليوم
األربعاء .أما جاره يف العاصمة االسبانية ،ريال مدريد فيعقد
سلس�لة اجتماعات أول أمس االثن�ني لوضع خطة معاودة
التدريبات خالل األس�بوع الحايل بحس�ب ما كشفه مصدر
داخل النادي امللكي لوكالة فرانس برس.
وكان تيباس كشف خالل مؤتمر صحايف مع وسائل اإلعالم
األجنبية يف  7نيس�ان/أبريل عن خيارات عدة ملعاودة اللعب
وق�ال يف هذا الص�دد“ :الس�يناريوهات املختلف�ة التي كنا
نتطلع اليها مع االتحاد األوروبي للعبة من أجل العودة تبدأ
عى األرج�ح يف  29آيار/مايو أو  6-7حزيران/يونيو أو 28
حزيران/يونيو” خلف أبواب موصدة.
وخت�م“ :الع�ودة إىل مزاولة ك�رة القدم يعني ب�أن املجتمع
يعود تدريجيا إىل الوضع الطبيعي”.
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بعد تحذيرات متكررة النتهاكه سياسة الموقع

رغم انتهاء مفعول القرار القضائي

“يوتيوب” حيذف قناة مروج
نظرية املؤامرة ديفيد آيك

استمرار حجب عشرات املواقع يف فلسطني

لندن /متابعة الزوراء:
ح�ذف موقع تبادل املقاط�ع “يوتيوب” القناة الرس�مية ملروج نظرية املؤام�رة ،ديفيد آيك.
وترصّ ف�ت الخدمة اململوكة ل�”غوغل” بعد تحذيرات متكررة النتهاكه سياس�اتها من خالل
ن�رش معلومات مضلل�ة حول فريوس كورونا املس�تجد .ومع ذلك ،س�تظل الرشكة تس�مح
ملقاط�ع الفيدي�و ح�ول آيك الت�ي ينرشها آخ�رون بالبقاء ،م�ادام هذا ال يخال�ف قواعدها.
ويأت�ي هذا الحظر بعد خطوة مش�ابهة طاولت املُ َن ِّظر واتخذها موق�ع التواصل االجتماعي
“فيس�بوك” .وقالت متحدثة باس�م “يوتيوب” ل�”بي بي يس””“ :يوتيوب” لديها سياس�ات
واضح�ة تحظر أي محتوى يش�كك يف وج�ود ونقل كورونا عىل النحو ال�ذي وصفته منظمة
الصح�ة العاملي�ة وخدمة الصحة الربيطانية”“ ،بس�بب االنتهاك املس�تمر لهذه السياس�ات
أوقفنا القناة” .وكانت القناة تضم أكثر من  900ألف مشرتك وقت إزالتها ،آخر مقطع نرشه
آيك يوم الجمعة املايض ،حول حظره عىل “فيس�بوك” ،حصل عىل حوايل  120ألف مش�اهدة.
هذا وأكد “يوتيوب” أن آيك لن يُسمح له بالبدء من جديد من خالل إنشاء قناة جديدة.

االحتالل يسجن االعالمية
الفلسطينية ميس أبو غوش  16شهراً
رام الله /متابعة الزوراء:
ْ
أص�درت محكم�ة االحت�الل اإلرسائي�ي،
ً
وتزامن�ا مع الي�وم العاملي
األح�د امل�ايض،
لحري�ة الصحافة ،حكما ً بس�جن األس�رية
الفلس�طينية وطالب�ة اإلع�الم يف جامع�ة
بريزي�ت ميس أبو غوش م�ن مخيم قلنديا
ش�مال القدس ،بشكل فعي ملدة  16شهراً،
بعد نحو  8أشهر عىل اعتقالها.
واعتقل�ت قوات االحتالل مي�س أبو غوش
يف  19أغس�طس/آب م�ن الع�ام امل�ايض،
وتعرض�ت بع�د اعتقاله�ا لتعذيب وحيش
خالل التحقيق معها.
ووفق ما أصدرته املحكمة االحتاللية ،فإنه
إضافة إىل س�جنها الفعي  16ش�هراً ،ف�إن املحكمة أصدرت كذلك حكما ً بالس�جن مع وقف
التنفيذ عىل ميس  12شهرا ً ملدة خمس سنوات من يوم اإلفراج عنها وغرامة مالية قدرها ألفا
شيقل بالعملة اإلرسائيلية (نحو  570دوالرا).
وقالت مؤسس�ة الضمري لرعاية األس�ري وحقوق اإلنس�ان يف بيان لها“ ،إن محكمة االحتالل
قام�ت بمحاكمة مي�س بناء عىل تهمت�ن وجهتا بحقه�ا ،األوىل (االنتم�اء لتنظيم محظور
وهو القطب الطالبي التقدمي يف جامعة بريزيت ،ونش�اطها يف قس�م اإلعالم داخل الجامعة،
باإلضاف�ة إىل التواص�ل مع (العدو) وفق تهمة االحتالل ،وأنها التقت مع ناش�طن من حزب
الل�ه ضمن مؤتم�ر حول حق الع�ودة يف بريوت ع�ام  ،2018واملوافقة عىل العمل كمراس�لة
صحفية لقناة النور)”.
وأشارت الضمري إىل أن محامي الدفاع عن األسرية ميس أبو غوش ،أكد عىل معاناتها من آالم
ش�ديدة يف الظهر نتيجة التعذيب الذي تعرضت له خالل التحقيق ،وبدورها أش�ارت القاضية
العس�كرية يف قرارها عىل موض�وع التعذيب وتبعات ذلك عىل األدلة ،وأكد محامي مؤسس�ة
الضمري عىل حق ميس يف مالحقة جريمة التعذيب التي تعرضت لها”.
وأعرب فلسطينيون عىل مواقع التواصل االجتماعي عن غضبهم لقرار االحتالل.

رام الله /متابعة الزوراء:
ما زالت ع�رشات املواقع محجوبة يف فلس�طن ،عىل الرغم
م�ن انتهاء مفعول الق�رار القضائي الص�ادر قبل أكثر من
س�تة أش�هر عن النيابة العام�ة الفلس�طينية ،بحجب تلك
املواقع ،إذ انتهى القرار يف السابع عرش من الشهر املايض.
وقال املحرر يف موقع “ألرتا فلس�طن” ،أحمد يوس�ف“ :إن
املوقع تواصل مع رشكة االتصاالت املزوّدة بخدمة استضافة
املوقع ،ملعرفة س�بب استمرار حجب املوقع بجانب عرشات
املواقع املحجوبة ،رغم انتهاء مدة الحجب البالغة  6أش�هر
يف  17إبريل/نيس�ان امل�ايض ،لك�ن الدائ�رة القانوني�ة يف
الرشكة أبلغت املوقع بأن ذلك يعود لصدور قرار عن الرئيس
الفلس�طيني ،محمود عب�اس ،بعد فرض حال�ة الطوارئ،
بتمدي�د امل�دد القانوني�ة ،يف إش�ارة إىل الق�رار بقانون رقم
 10لس�نة  2020بش�أن وقف رسيان مدد التقادم واملواعيد
واآلجال القانونية خالل حالة الطوارئ”.
وأش�ار يوس�ف إىل أن املوق�ع تواص�ل مع محام�ي الهيئة
املستقلة لحقوق اإلنسان “ديوان املظالم” ،الذي يتابع ملف
القضي�ة ،وأن الهيئ�ة أكدت أن م�ا يتعلق بامل�دد القانونية
خالل حالة الطوارئ ال ينطبق عىل حالة الحجب التي انتهت
مدتها القانونية.
وكان محام�ي الهيئة ،أحم�د نرصة ،قد أك�د أنه “يفرتض
بال�رشكات امل�زودة لخدمة اإلنرتنت رف�ع الحجب عن هذه
املواقع ،يف ظل عدم وجود أي قرار رسمي بتمديد الحظر”.
وأشار إىل أنه تم التوجه إىل املحكمة الدستورية الفلسطينية
العلي�ا باإلحالة بش�أن قان�ون الجرائ�م اإللكرتونية ،لرفع
الحجب عن  59موقعا ً وصفحة إلكرتونية ،يف شهر فرباير/

شباط  ،2020لكن املحكمة رفضت ذلك مربرة ذلك أنه ليس
من اختصاصها.
من جانبه ،قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ،إبراهيم
ملحم ،خالل اإليج�از الصحفي الحكومي املتعلق بتطورات
فريوس كورونا“ ،إن الحكومة كانت قد أصدرت بيانا ً أكدت
فيه التزامها بالحريات واألنظمة والقوانن الدولية املرعية،
وأن هذا املوضوع نقل لساحة القضاء”.
ّ
وأكد ملحم التزام الحكومة الفلسطينية بالقوانن واملواثيق
واألنظم�ة الدولية الت�ي تراعي حرية الصحافة ،بمناس�بة
اليوم العاملي لحرية الصحافة ،موجها ً التحية للصحفي�ن.
أما عن عدم إقرار قان�ون الحق يف الحصول عىل املعلومات،
فأج�اب ملحم ب�أن القانون قي�د الدراس�ة والحكومة منذ
تول�ت مهامها تدرس كل امللفات العالقة ،لكنه أش�ار إىل أن
حرية الصحافة تؤخذ بجرأة الن�رش ال بقوانن املطبوعات،
مع أهمية أن تسيج الحرية بالقوانن ،حسب تعبريه.
وكانت محكمة صلح رام الله (وس�ط الضفة الغربية) هي
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الت�ي أص�درت قرار حج�ب تلك املواق�ع اس�تنادا ً إىل قانون
الجرائم اإللكرتونية ،يف ش�هر أكتوبر /ترشين األول ،2019
لكنه�ا عادت وأحالت يف نهاية الش�هر ذاته ّ
نص�ا ً يف قانون
الجرائم اإللكرتونية إىل املحكمة الدستورية ،للنظر يف شبهة
عدم دستوريته.
وج�اء يف ق�رار محكم�ة صلح رام الل�ه“ ،بالتدقي�ق يف هذا
الطلب تجد املحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب
س�ندا ً لنص املادة  39/2من القرار بقانون بش�أن الجرائم
اإللكرتونية رقم ( )10لس�نة  ،2018عىل سند من القول إن
الجهة املستدعى ضدها قد أقدمت عىل نرش ووضع عبارات
وصور ومقاالت عرب الش�بكة العنكبوتية من ش�أنها تهديد
األمن القومي والسلم األهي واإلخالل بالنظام العام واآلداب
العام�ة وإث�ارة الرأي العام الفلس�طيني ،طالب�ة بالنتيجة
حجب هذا املوقع ،وقرّرت املحكمة إجابة طلب النائب العام
وحجب املواقع اإللكرتونية املذك�ورة” .وكان قرار محكمة
صلح رام الله بحجب تلك املواقع قد أثار ردود فعل واس�عة
من الفلسطينين عىل مواقع التواصل االجتماعي ومن قبل
مؤسسات املجتمع املدني والصحفين والناشطن ،وطالبت
بإلغاء القرار املستند إىل قانون الجرائم اإللكرتونية ،الذي تم
إقراره عام  2018وأحدث انتقادات كبرية يف حينه ومطالبات
بتعديله من الصحفين ومؤسس�ات املجتم�ع املدني.وهذه
ً
ممثلة
هي املرة الثانية التي تقوم فيها الس�لطة التنفيذية،
بالنائ�ب العام ،بحجب مواقع إعالمي�ة ،إذ كانت املرة األوىل
يف صي�ف  ،2017وطاولت حينه�ا نحو  15موقع�ا ً إعالميا ً
غالبيتها مواقع إعالمية تابعة لحركة “حماس” ،وبعد فرتة
قليلة تم الكشف عن قانون الجرائم اإللكرتونية.

“اهلايكا” تطالب احلكومة التونسية بفتح ملفات الفساد اإلعالمي
تونس/متابعة الزوراء:
أص�درتِ الهيئ�ة العلي�ا لالتص�ال
الس�معي الب�رصي “الهاي�كا”،
مساء األحد املايض ،بيانا بمناسبة
االحتف�ال بالي�وم العامل�ي لحري�ة
الصحاف�ة ،وبالذك�رى الس�ابعة
لتأسيس�ها ،طالبت في�ه الحكومة
التونس�ية بفتح ملفات الفس�اد يف
القط�اع اإلعالمي .وأك�دت أنه “ال
مج�ال إلصالح اإلع�الم دون وضع
حد للف�وىض وملظاهر الخروج عن
القانون وتحدي مؤسسات الدولة،
ودون فتح امللفات التي تدور حولها
شبهات فساد ومنها خاصة ملفات
القن�وات غري الحاصلة عىل اإلجازة
واملدعوم�ة م�ن قب�ل ش�خصيات
وأحزاب سياسية متنفذة” ،ودعت
الهيئ�ة الوطني�ة ملكافحة الفس�اد

إىل اإلرساع يف الب�ت يف ملفات بعض
وسائل اإلعالم التي أحيلت إليها.
كم�ا س�جلت الهاي�كا ىف نف�س
الوق�ت ارتياحه�ا مل�ا الحظته من
تفاع�ل إيجابي من قب�ل الحكومة
التونس�ية يف ش�أن بع�ض امللفات
العالق�ة وع�ىل رأس�ها الحس�م يف
ملف املؤسسات اإلعالمية املصادرة
والقط�ع م�ع ظاهرة الب�ث خارج
األط�ر القانوني�ة ،داعي�ة إىل تنفيذ
ذلك ع�ىل أرض الواقع ،كما طالبت
بدعم عملية تركي�ز الهيكل املهني
املتعل�ق بقي�اس نس�ب االس�تماع
واملش�اهدة وبع�ث صن�دوق لدعم
جودة املضامن اإلعالمية.
م�ن ناحيته�ا ،أص�درت رئاس�ة
الحكوم�ة التونس�ية بيان�ا ً بنفس
املناس�بة حيّا فيه رئيس الحكومة

الي�اس الفخف�اخ الصحفي�ن
التونس�ين ع�ىل م�ا يبذلون�ه من
جه�ود لتكري�س ح�ق املواط�ن يف
املعلومة ويف إعالم وطني حر تعددي
مس�تقل يلع�ب دوره يف تكري�س
مبادئ دس�تور الجمهورية الثانية
وم�ن أهمه�ا الح�ق يف التعبري ويف
حرية اإلعالم .كما أكد دعمه لحرية
اإلعالم كأحد أهم الحقوق املكتسبة
بع�د الث�ورة وكركي�زة أساس�ية
للمسار الديمقراطي التعددي الذي
انتهجته تونس .رئاس�ة الحكومة
التونس�ية أش�ارت إىل عزمه�ا عىل
إدراج مل�ف إصالح اإلع�الم ضمن
أولويات اإلصالح�ات الرضورية يف
إط�ار برنامج ش�امل وهيكي بعد
تعميق التش�اور م�ع كل األطراف
املمثل�ة للقطاع .وأرس�لت رس�الة

طمأن�ة إىل املؤسس�ات اإلعالمي�ة
ً
مبين�ة أن ه�ذه
والعامل�ن فيه�ا،
املؤسس�ات ستش�ملها اإلجراءات
االجتماعي�ة واالقتصادي�ة الت�ي
أقرتها الحكومة ملرافقة املؤسسات
املترضرة م�ن تداعيات تفيش وباء

كورونا املستجد كوفيد 19 -والذي
تسبب ىف مشاكل مالية كربى لهذه
املؤسس�ات وخاص�ة مؤسس�ات
الصحافة الورقي�ة التي تعاني من
أزم�ة مالية خانقة وفق�ا لجامعة
مديري الصحف.

اطالق سراح الصحفي اليمين عبداحلافظ الصمدي
صنعاء/متابعة الزوراء:
ْ
أطلقت جماع�ة “أنصار الل�ه” (الحوثيون)
يف س�اعة مبك�رة اول ام�س االثن�ن ،رساح
الصحفي عبد الحافظ الصمدي بعد اختطاف
دام نحو عرشة أشهر يف سجونها بالعاصمة
اليمني�ة صنع�اء .وق�ال مع�اذ الصم�دي يف
تدوينة عىل حسابه يف فيسبوك ،إن “شقيقه

عاد إىل املنزل ،بع�د أن أفرج عنه جهاز األمن
واملخابرات”.
واختط�ف الحوثي�ون ،الصم�دي يف يولي�و/
حزي�ران م�ن الع�ام امل�ايض ،م�ن منزله يف
صنعاء ،بذريعة ن�رش أخبار لصالح “العدو”
يف إش�ارة إىل الحكوم�ة املع�رتف به�ا دولياً،
والتحال�ف الس�عودي اإلمارات�ي .وكش�فت

تقارير حقوقية ،عن تعرض الصمدي للتعذيب
الش�ديد ،فضالً ع�ن تدهور حالت�ه الصحية
ومعانات�ه م�ن أم�راض القول�ون والضغط
وضي�ق التنف�س وظه�ور ورم يف ظه�ره،
ورفض الحوثي�ن تقديم الرعاية الصحية له
يف الس�جن .ويف أواخر ديسمرب/كانون األول
املايض ،خضع الصمدي لجلسة تحقيق أمام

النيابة الجزائية بصنعاء الخاضعة لس�يطرة
الحوثي�ن ،ووجه�ت ل�ه تهم�ا ً ب�”التخابر”
لصالح التحالف والحكومة.
وأوض�ح محام�ي الصحفي�ن اليمنين عبد
املجيد صربة ،أن إطالق الصمدي جاء ل�”عدم
كفاية األدلة م�ع أن املفرتض قانونا ً التحقق
من ذلك قبل االعتقال”.

اإلعالم وجائحة كورونا

احمد محمود سعيد
كاتب اردني
قد تكون جائحة الكورونا وبطلها كوفيد19
ه�ي الكارثة التي أ ّدت إىل إصابة حوايل ثالثة
مالي�ن ونص�ف امللي�ون م�ن البرشباملرض
وموت حوايل ربع مليون إنسان وخلق الهلع
ملليارات م�ن الناس وتعطيل الق�وة العاملة
يف ح�وايل مائت�ي دولة م�ن عاملن�ا وتعطيل
االقتص�اد يف تل�ك الدول س�واء كان�ت دولة
عظمى يف مفهومنا أو دولة فقرية الحال كما
يف معظ�م دول العالم الثالث ول�م تنج دولة
عظم�ى او صغرى دولة غنيّة او فقرية دولة
قويّة الس�الح والتس�لُّح ودول�ة تعتمد عىل
غريها يف القوّة والس�الح فكل الدول باتت يف
نفس البوتقة ومن املفارقات ّ
أن دوال عظمى
يف قوّته�ا العس�كريّة واملاليّ�ة واالقتصاديّة
تأث�رت اكثر من غريها وكانت الوفيات فيها
ُّ
أش�د إصابة واإلقتصاد
اكثر عددا واملصابن
أعمق إنهيارا بل وكاف�ة األمور يف تلك الدول
أكثر سوءا وسوداويّة .
وكان لإلعالم الرس�مي وغري الرس�مي دور

مه� ّم مس�اند ل�دور املوسس�ات الصحيّ�ة
ّ
والخاصة من جهة واملؤسس�ات
الرس�ميّة
األمنيّ�ة والعس�كريّة م�ن جهة اخ�رى وقد
مارس�ت تلك الجه�ات دوره�ا يف بلدنا بكل
مسؤوليّة وج ِّدية لحث املواطنن عىل التقيُّد
بتعليمات الجهات املسؤولة تحت املسؤولية
القانونيّة تنفيذا لقوانن الدفاع الصادرة عن
طريق الحاكم املدني والقوانن واألوامر التي
ُيصدرها تحت طائلة املس�ؤوليّة حيث تفهم
املواطنون اهميّة تلك التعليمات والعقوبات
ّ
خاص�ة فيما
التي س�تطبق ع�ىل املخالفن
يتعلّ�ق بالحاج�ات الحياتيّ�ة الالزمة لحياة
اإلنسان بيرس وسهولة .
وقد هيمنت األخب�ار املتعلقة بالوباء ،خالل
فرتة املرض بش�كل الفت ،عىل غرف األخبار
بمختل�ف املحط�ات التلفزيوني�ة واإلذاعية
العربية ،وصار من الن�ادر جدا متابعة أنباء
تتناول قضايا سياس�ية واقتصادية أو حتى
ثقافي�ة ،وذل�ك لعدة أس�باب أبرزها حرص
الوس�ائل اإلعالمي�ة ع�ىل كس�ب متابع�ات
مهم�ة م�ن قب�ل املواطن�ن ،ورف�ع نس�ب
املشاهدة واإلستماع تدعيما لسوق اإلعالنات
فيه�ا حت�ى ان األخب�ار املتعلق�ة بالقضايا
القوميّة الرئيس�ة مثل القضية الفلسطينية
والتط�ورات يف القضاي�ا الليبيّة والس�وريّة
والعراقيّة واللبنانيّة والسودانيّة والجزائريّة
وغريها باتت وكأنها قضايا هامشيّة.
يف الوق�ت الذي ي�زداد فيه االهتم�ام العاملي
باألخب�ار املتعلق�ة بف�ريوس “كورون�ا”،
يش�كل التعاطي مع هذه الجائح�ة اختبارا
متزايدا لوسائل اإلعالم املختلفة لتبيان مدى
حرصه�ا عىل كس�ب ثقة الجمه�ور املتلقي
ونق�ل معلومة صحيحة تنت�رص ألخالقيات
مهنة املتاعب ،فلم يحظ وباء أو مرض معد
بتغطية عرب وس�ائل اإلع�الم العاملية ومنها
العربي�ة كالتي لقيه�ا ف�ريوس “كورونا”،
املع�روف باس�م “كوفي�د  ” 19بالنظ�ر اىل

خطورت�ه ورسعة انتش�اره وكذل�ك النعدام
لقاح فعال ملكافحت�ه يف الوقت الراهن علما
ب�ان الوالي�ات املتح�دة األمريكيّ�ة وافق�ت
ع�ىل اس�تخدام ملي�ون ونص�ف املليون من
الجرع�ات املس�تخدمة س�ابقا يف معالج�ة
مرض اإليب�وال قبل اعوام ّ
ع�دة بعد تخطيه
بع�ض الفحوصات وتبن ان�ه يخفض فرتة
العالج من اسبوعن اىل احد عرش يوما .
ّ
الخاصة اىل
وتس�عى وس�ائل االعالم املحلية
املحافطة ع�ىل اس�تمراريتها يف ظل الوضع
االقتص�ادي القائ�م ،وقد كان�ت بعض هذه
املؤسس�ات عىل حافة الس�قوط املايل يف ظل
االوض�اع االقتصادي�ة والنقدي�ة املنه�ارة،
ال بل املفلس�ة بعضه�ا ،حت�ى أن أكثر هذه
املؤسس�ات االعالمي�ة ،أكان�ت مرئي�ة أو

مس�موعة أو مطبوعة أو الكرتونية ،عمدت
اىل عدم دفع كامل الراتب الش�هري نظرا ً اىل
انعدام املداخيل االعالني�ة التي تعتمد عليها
لتغطية بعض او اغلب نفقاتها حسب صعود
او ركود سوق االعالنات ،حيث ال يخفى عىل
أحد القرار الذي اتخذته التلفزيونات املحلية
يف دولة عربية ،والذي يتلخص ببيع املشاهدة
ّ
معن
اىل املواطن عرب اش�رتاك مقاب�ل مبلغ
لتغطية بعض نفقاته .
ّ
ف�إن
أم�ا املج�الت و املواق�ع االلكرتوني�ة
أوضاعها أصع�ب من زميالتها املؤسس�ات
االعالمي�ة يف القط�اع الخ�اص  ،وهي إما يف
وضع حرج أو يف وضع افضل قليالً من حرج
ويمكن ان تقفل بعض املؤسسات االعالمية،
وال تصمد يف ظل حص�ار االقتصاد وكورونا

 ,ال�ذي عم�اد مواجهت�ه ه�ي املؤسس�ات
االعالمي�ة ،وهي يف أس�اس املواجه�ة ،لعدة
أس�باب ،أبرزها ،توعي�ة املواطنن ،ومن ثم
الرتفي�ه ليبق�وا يف منازله�م ويبتع�دوا عن
االختالط..
كما أن العديد من وس�ائل اإلع�الم املختلفة
تق�دم ن�رشات إخباري�ة عاجل�ة ع�ىل مدار
الي�وم إلط�الع املش�اهد ع�ىل األخب�ار ذات
الصل�ة بالف�ريوس يف العال�م ،اعتم�ادا عىل
مص�ادر موثوق بها واس�تضافة أخصائين
وخرباء امنين واطباء لتس�ليط الضوء عىل
الوباء ،تحرص منصات التواصل االجتماعي
واملواق�ع الرقمي�ة بعض األحي�ان عىل نقل
أخب�ار غريمؤكدة او غ�ري صحيحة تتضمن
مغالط�ات وتضلي�ال مش�وها ،م�ن قبي�ل

تضخيم ع�دد املصاب�ن والوفي�ات وتقديم
معطي�ات مزعوم�ة بش�أن ظ�روف ع�زل
امل�رىض يف املستش�فيات واس�تفادتهم من
الرعاي�ة الطبية .بخ�الف اإلع�الم التقليدي
ال�ذي يحرص ع�ىل تقدي�م خدم�ة إعالمية
ش�فافة وموث�وق به�ا ،كم�ا أن العديد من
نش�طاء املواقع الرقمي�ة يف املنطقة العربية
احيانا يس�همون يف تغذية الشعور بالخوف
والهل�ع يف صفوف املواطن�ن وذلك بنرشهم
لتدوينات زائفة ومقاطع فيديو قديمة ترصد
وقائع غري صحيحة بخصوص اإلصابة بهذا
الفريوس واحيانا يتيه املتلقون يف ذلك الزخم
من املعلومات غري السليمة الواردة يف املواقع
اإللكرتوني�ة ومنص�ات التواصل االجتماعي
املختلفة ،مما يجعله�م يفضلون اللجوء إىل
محطات التلفزة الرسمية والفضائيات التي
تحرص عىل نقل معطيات صحيحة اعتمادا
عىل بيان�ات الجهات الحكومية والرس�مية
الصادرة منها.
ومهم�ا يكن م�ن أمر ف�إن ه�ول الجائحة
وانتش�ارها بش�كل رسيع ،ربما قلب بعض
املعلومات التي كانت تمنح السبق الصحفي
قيم�ة متزاي�دة يف س�وق اإلع�الم ،لكن هذا
الس�بق ال يمكن�ه أن يس�اير وازع املهني�ة
واملوضوعي�ة خاص�ة إذا كان األم�ر يتعل�ق
بصح�ة املتلقي ورغبت�ه يف أن ينع�م بحياة
سليمة يف بيئة آمنة وان ال يرى أناس يقتلها
ذلك الفريوس املجهول نشاطه حتى اآلن وان
يكتش�ف العالم عقار مناس�با لرييح الناس
من آثاره السلبيّة ويتفرّغ إعالميّونا لقضايا
اكثر تأثريا عىل حياتنا ومعيشتنا ومستقبل
ابنائنا وتنمي�ة مجتمعاتن�ا وتحقيق مزيدا
من العدالة والشفافيّة واالستقرار يف حياتنا
ّ
خاصة
ويكون إعالمنا مرآة صادقة لحياتنا
يف املرحلة القادمة التي سنعيش فيها بحياة
ِّ
محققن للتنمية املستدامة
فريوسيّة اخرى
يف بالدنا .
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الشاعر
والسوق السوداء

احتماالت االوضاع االقتصادية يف العراق حتت قيد الكساد العاملي – رؤية مبكرة
د.مظهر حممد صاحل
باحث اقتصادي واملستشار املالي للحكومة العراقية

خالد القشطيين
صحفي وكاتب ومؤلف عراقي
يف أيام الحرب العاملية الثانية وما
صاحبها من غالء فاحش لألسعار،
بل واختفاء الكثري من السلع ،اضطر
الكثريون إىل القيام بشتى األعمال
واالبتكارات لكسب لقمة العيش والتغلب
عىل املحنة .وكان من ذلك أن أشيع بأن
الشاعر الكبري معروف الرصايف اضطر
للقيام ببيع السجائر يف املقاهي .كان
خصومه يروّجون هذه االشاعات للحط
من شخصيته ،يف حني أن أحباءه كانوا
أيضا ً يروّجون هذه اإلشاعات كمؤرش
إىل وطنية الشاعر ومعارضته للحكومة
بما أسفر عن ضيق أحواله وصعوبة
معيشته.
نفى الكاتب الصحايف عبد القادر الرباك
هذه التهمة وهذه اإلشاعات .إنني أميل
لتصديق يشء منها .كانت السجائر
مقننة وتحت سيطرة مؤسسة انحصار
التبغ العامة .وكان الكثريون يتعاطفون
مع الرصايف كشاعر وطني معارض.
والظاهر أن مدير هذه املؤسسة،
يوسف عز الدين إبراهيم كان واحدا ً
منهم .فقرر منح هذا الشاعر كمية
من قسائم (كوبونات) هذه السجائر
بسعرها املقنن املنخفض .وأصبح
بإمكان الشاعر أن يبيع هذه الكمية
بأسعار السوق السوداء ويتعيش عىل
فرق السعر.
هناك من يقول إن مدير مؤسسة
انحصار التبغ لم يكن يجرؤ عىل منح
هذه الكوبونات للشاعر املعارض،

دون موافقة الحكومة .فقيل إن رئيس
الوزراء نوري السعيد هو الذي أوعز
للمدير بمنح الرصايف كميات وافرة من
علب السجائر ،لئال يهلك الشاعر جوعا ً.
وكان بذلك أشبه بمن رضب عصفورين
بحجر واحد .كان نوري السعيد يعلم
بأنه إذا خصص راتبا ً للشاعر املتشبث
بوطنيته ومعارضته للسلطة ،فإنه
سريفض قبول هذا الراتب .غري أن منحه
كميات كبرية من كوبونات السجائر
طريقة أخرى ملساعدة الشاعر بصورة
غري مبارشة.
أما كيف كان الرصايف يبيع هذه
السجائر بأسعار السوق السوداء ،فهذا
ما أثار التساؤل .أستطيع أن أتصور بأنه
كان يحمل صناديق السجائر إىل املقهى
الذي كان يجلس فيه .وكان جمهور
املقهى يبادرون لرشاء هذه السجائر
منه بالسعر الجاري يف األسواق .وليس
يف ذلك عيب أو اعرتاض ،علما ً بأن
الجمهور كانوا يدركون محنة العيش
التي كان يعيشها الشاعر الرصايف.
فرشاء السجائر منه وسيلة مؤدبة
وعملية ملساعدة الشاعر الكبري.
ومعروف الرصايف كان يف الواقع مدمنا ً
عىل التدخني .كنت أراه يف األعظمية
جالسا ً مع رهط من أصحابه الشعراء
ّ
والكتاب يدخن باستمرار .ويظهر أن
عالقته بالسجائر والرشكات املنتجة
للسجائر كانت وثيقة .ويقال إن الرشكة
املنتجة للسجائر املعروفة بماركة
«غازي» ساومت معه عىل نرش إعالن
شعري عن منتوجها ،فزودها بهذين
البيتني:
دخن سيجارة غازي
يف وقفة واجتياز
وجاز نصحي بشكر
إن كنت ممن يجازي!
واملعروف عن الرصايف أنه قد خاض يف
موضوع التدخني ،وكانت له قصيدة
يف ديوانه نرشها عن املوضوع بعنوان
«العادات قاهرات» .وكان يعترب التدخني
أقل رشا ً من احتساء الخمرة.
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أوال ،تمهيد:
يظهر التطلع اىل خريطة البالد
االقتصادية انها مازالت تحت مرتسم
عزلة الريع النفطي وانكماشه عن
مفاصل النشاط االقتصادي الكيل
واحتمال استمرار هذا االنحدار
ألكثر من عام او لسنوات ،لتجر
البالد اىل مشهدين مختلفني تبعا ً
للسياسات االقتصادية (املالية
والنقدية والتجارية) املعتمدة والتي
ستناولهما الحقا .
اذ انذر مرصف ستاندر اند جارتر
الدويل عىل سبيل املثال ال الحرص
طبقا لدراساته املنشورة مؤخرا
متنبئا ً ان يشهد االقتصاد العراقي
انكماشا بنحو  %7.5يف  2020نتيجة
التفاق (أوبك  )+وتداعيات حرب
األسعار يف أسواق النفط اوجائحة
كورونا التي ترضب البالد حاليا ً  .كما
سبق للبنك املذكور ،ان توقع نموا ً
موجبا ً للعراق قدره(2.1+باملئة)
للعام 2020يف األقل وهناك توقعات
أخرى قدرت ذلك النمو بظروف اكثر
تفاؤلية ليبلغ(4,7 +باملئة) يف العام
الحايل حسب توقعات مؤسسة Fitch
العاملية.
وان املرصف العاملي آنفا ً قد بنى
توقعاته لالقتصاد العراقي عىل
أساس صادرته النفطية وأسعار
رصف العملة املحلية مقابل الدوالر
والواردات غري النفطية.
واعتمد ” تصنيفنا (لالقتصاد
العراقي) عىل وفق كل من توقيع
اتفاقية( أوبك  )+واالتجاه نحو
ركود أعمق يف القطاع غري النفطي يف
ظل االضطرابات املتعلقة بكورونا او
غريها .
كما رفع املرصف املذكور توقعاته
بشأن عجز املوازنة والحساب الجاري
مليزان املدفوعات إىل  13باملئة و11
باملئة من الناتج املحيل اإلجمايل عىل
التوايل ،بعد أن كان قد توقع سابقا ً أن
يكون  10باملئة و 8باملئة عىل التوايل
ورجح ذلك املرصف أن يالقي العراق
صعوبات يف مواجهة انخفاض
أسعار النفط لفرتة طويلة دون دعم
خارجي حسب ادعائه.

ثانياً ،السياسة االقتصادية املحتملة.
الشك ان املحاذير املبكرة ملا سيؤل
اليه االقتصاد الكيل إزاء اختبارات
الضغط املايل الخارجية او عجز
الحساب الجاري مليزان املدفوعات
نسبة اىل الناتج املحيل اإلجمايل
وتفاوت التوقعات االخرى األكثر
تشاؤما ً بهذا الشأن يف العام 2020
والتي أقصاها (أي عجز الحساب
الجاري اىل الناتج املحيل اإلجمايل )
بنسبة  16باملئة بسب تدهور عوائد
النفط وارتباط ذلك بعجز املوازنة
العامة ونشوء مظاهر العجز املزدوج
او الثنائي  twin deficitاي العجز
الداخيل يف املوازنة العامة والعجز
الخارجي يف الحساب الجاري مليزان
املدفوعات يف آن واحد .وبهذا فان
ثمة مشهدين يف تفسري السياسة
االقتصادية املحتملة للعراق يف ظروف
الكساد الدويل وهما:
 :املشهد األول
التمويل بالتضخم Inflationary
finance
ستكون معالجة اوضاع االستقرار
االقتصادي يف هذا املشهد معقدة
للغاية يف ظل هبوط نشاطات الناتج
املحيل اإلجمايل السنوي اىل مستوى
نمو (سالب  ) %5كما تتوقع اغلب
الدراسات وتعاظم نمو السكان
السنوي اىل (موجب  .) %2.6فاذا
ما لجأت السياسة املالية اىل اعتماد
املذهب التوسعي يف االنفاق الحكومي
(اي تمويل العجز املايل وعىل وفق
سياسات النقد الرخيص) مع تدهور
مستمر يف الحساب الجاري مليزان
املدفوعات  ،يرافق ذلك اتباع السياسة
النقدية إجراءات ملبية مرنة يف تعظيم
سيولة االقتصاد وتعزيز مناسيبها.
أي يف مجاراتها للسياسة املالية يف
تمويل العجز يف املوازنة وباستمرار
عن طريق التسييل liquidation
املستمر يف أدوات الدين العام الداخيل
املعهودة كحواالت الخزينة وغريها
،فان االحتماالت االقتصادية املتوقعة
ستشري يف هذا املشهد اىل حصول
تضخم جامح hyper inflation
بمرتبتني عرشيتني سواء معربا ً
عنه يف املستوى العام لألسعار او يف
مقلوبه ونعني تدهور القوة الرشائية
للوحدة النقدية ووالدة سوق رصف
موازية قائدة لألسعار تتوىل التحكم
باملسارت السعرية للبالد .أي قيادة
السوق لألسعار بليربالية عالية
املرونة .وستهبط حينها احتياطيات
البنك املركزي كوسيلة دفاع عن
االستقرار املستمر لسعر الرصف
بكونه مثبتا ً اسميا ًnominal .
 .anchorوعندها ستؤدي السوق

املوازية للرصف parallel market
كما ذكرنا القيادة السعرية كبديل
لتدخل البنك املركزي وتظهر مجددا ً
القوى املهيمنة (التجارية) املولدة
(للتوقعات التضخمية) واملحركة
لالضطرابات السعرية .وهي قوى
من القطاع الخاص تمتلك قدرة تعبئة
املوجودات األجنبية النقدية برسعة
عالية او تسيري تدفقات السلع
األجنبية بغية االستحواذ عىل فرص
الربح وحصد الفائض االقتصادي
 ،ذلك باستعمالها أدوات االنتقال
السعري الخارجية pass through
وتحويلها اىل مداخل االقتصاد الوطني
عرب حركة تضخمية تصاعدية .
املشهد الثاني او السيناريو الثاني
منهج التقطري املايل financial
dripping
وهو منهج التقشف  austrizationيف
تسيري املوازنة العامة واالنفاق العام
وتخليصها من عجز كبري هو خارج
النطاقات واملمارسات الدولية (التي
تعتمد حدود ضيقة للعجز يف املوازنة
العامة ان اليزيد عىل  %3من الناتج
املحيل اإلجمايل) .وكذلك توافر تعاون
محدود او مقنن للسياسة النقدية
بحدود ما يسمح به قانون البنك
املركزي النافذ من تدخل يف السوق
النقدية واألسواق الثانوية يف بيع
ورشاء األدوات املالية املختلفة .ونرى
ان هذا املنهج سيولد ركود تضخمي
 stagflationالمحالة وبداياته هو
ان تقفز البطالة اىل حدود مضاعفة
(تعظم من خانة املرتبتني العرشيتني
ملستويات البطالة الراهنة البالغة
حاليا .)%18كما ستلتهب أسعار
السلع املستوردة او األجنبية بسبب
مصاعب تمويل التجارة الخارجية

بالنقد األجنبي وان ثمة ندرة ظاهرة
يف السلع والخدمات األجنبية التي
سيظل عرضها الشحيح مرتفع
القيمة ومرتبط بالتوقعات التضخمية
(التي قد تطلقها السوق املوازية ) إزاء
طلب ضعيف عموما ً .وعىل الرغم من
ذلك سيشهد التضخم نموا ً تدريجيا ً
ولكنه سيكون ابطأ يف تدهوره عما
جرى تشخيصه يف املشهد األول
ولسببني ،أولهما ،ان استمرار شحة
السيولة النقدية املحلية بالغالب
والخوف من املجهول uncertainty
لدى االفراد سيولد حالة من افخاخ
السيولة  liquidity trapsواالحتفاظ
بالنقد وستكون حالة واسعة تنسجم
والركود االقتصادي ولكن ترافقها
أسعار فائدة متضخمة القيمة
تتناسب وافخاخ السيولة وهي
الفائدة شبه الحقيقية ،وثانيهما،
ستأخذ البطالة مدايات خطرية
بكل اشكالها تفوق حالة التضخم
التدريجي نفسه وستتولد نشاطات
اقتصادية هامشية خدمية كثرية ذات
قيم مضافة تبقى متواضعة والتسد
فجوة الثراء وغلبته يف االقتصاد
الريعي املزدهر ،وعىل املدى القصري
واملتوسط يف األقل .ومنها عىل سبيل
املثال النشاط الزراعي الذي ستظل
مدخالته تعتمد عىل لوازم اجنبية
وهي باهضة الثمن مالم تتلق دعما ً
واسعا ً من الدولة ؟؟؟ .
وهذا ما يحتم الحذر الشديد نحو
إعادة النظر يف هيكل املوازنة وعىل
نحو جذري ويجنب البالد اللجوء اىل
مخاطر التمويل املفرط بالعجز لدعم
املوازنة التشغيليةbudget support
من خالل االستدانة او االقرتاض
الخارجي او اللجوء إىل االقرتاض

الداخيل األكثر مرونة .إذ مازالت
املؤرشات املالية لطاقة تحمل الدين
تؤكد ان نسبة الدين إىل الناتج املحيل
اإلجمايل هي بنحو  %56وان ما
ندعو اليه هو ليس دعوة للتقشف
ولكن ثمة دعوة إلعادة هندسة
املالية العامة العراقية وتجنيب
املوازنة العامة مشكالت معادلة
ما يسمى بقيود املوازنة الهشة
  soft budget constraintsالتياصبح االنفاق فيها يتم بيرس عرب
اتساع السلف الحكومية والسحب
عىل املكشوف واالقرتاض بأمل
تحصيل إيرادات حكومية محتملة
رسيعة .وهي جميعها من العادات
الحكومية غري الحسنة يف تاريخ
املالية العامة العراقية يف السنوات
األربعني األخرية ،وتساعد ال محالة
عىل تراكم املديونية والتوسع بالعجز
يف اإليرادات العامة ما يفقد قضية
التعزيز املايل fiscal consolidation
مظاهرها األساسية مثل تقليص
فجوة العجز يف اإليرادات العامة او
تقليل مقدار الرتاكم يف الدين العام
.بعبارة أخرى يفقد البناء املايل للبالد
مقومات االستدامة لبلوغ األهداف
االقتصادية واالجتماعية الكلية
املستقرة ..
ختاماً ،نرى وبالتأكيد انه حتى يف
ظل سيناريو التقطري او التقشف
املايل واتساع مساحة االنكماش
االقتصادي الكيل  ،فستظل أولويات
السياسة االقتصادية هي الدعم
املستمر والسيما للقطاع الزراعي
املنتج لتامني الغذاء فضالً عن تامني
االحتياجات اإلنسانية والرضورية يف
الحد األدنى من خالل التعاون الدويل
وروافعه املالية المحالة.

عالج الوباء يف عامل مريض
علي الصراف
كاتب عراقي

العالج أو اللقاح سوف يتوفر يف النهاية،
ولكن يف عالم مريض سوف يحتاج إىل
سنوات طويلة قبل أن ينىس ما يحصل
اليوم ،وإىل سنوات أطول لكي يعثر عىل
قيم.
عالم اليوم يبدو كمن يبحث عن نفسه.
يرتنح من دون رشاب .يفعل كل ما
يفعل بأثر من استجابات الفطرة ،ال
املعرفة .ومن الصعب للغاية القول إنه
عىل هوية واضحة .ولقد نزعنا قناعا،
لكي نستبدله بكمامة.
مراجعة ردود األفعال األوىل لجائحة
كورونا ُتظهر بوضوح ترددا أضاع
ً
وحرية سببت الكثري
الكثري من الوقت،
من االرتباك ،وفوىض يف املعالجات أدت
يف النهاية إىل ارتفاع أعداد املصابني
بمعدالت صاروخية ،وكذلك أعداد
الضحايا.
املخاوف االقتصادية ،كانت سببا من
أسباب الرتدد .ولكن ها نحن نرى أن
الثمن الذي نجم عن الفوىض صار أبهظ
بكثري من أي ثمن كان العالم سيدفعه
لو أنه استطاع أن يستدرك املعالجات
وهو عىل رؤية واضحة.
يف البدء ،كان هناك مقدار من آليات
التتبع ملالحقة الوباء ،ولكنها انتهت
بالفشل ،حتى لم يعد باإلمكان مالحقة
الحاالت .وصارت السلطات يف مختلف
أرجاء العالم تلزم السكان بالبقاء
يف منازلهم .األمر الذي تسبب بشلل
اقتصادي هائل ،وخسائر كبرية،

وضيق اجتماعي ارتفعت معه معدالت
االكتئاب وأعمال العنف املنزيل ،والجوع،
وحاالت االنتحار.
الرتدد يظل مؤذيا باستمرار ،حيال
أي مأزق .ولكنه كارثي لدى مواجهة
جائحة .ذلك أنها ،بالتعريف ،تتطلب
تدابري وقائية رسيعة.
ما حصل هو أن النظريات تقدمت عىل
الواقع .يف بريطانيا ،كما يف الواليات
املتحدة والربازيل ساد االعتقاد بأن
“مناعة القطيع” سوف تتكفل بالتغلب
عىل الوباء .اتركوا الناس تصاب 80 .يف
املئة منهم لن يتأثروا ،و 10يف املئة من
الباقني سوف يتوفون .وهم يف الغالب
من كبار السن ،أو ممن يعانون من
أمراض سابقة .وهؤالء يمكن التضحية
بهم .كان الثمن يبدو رخيصا .فقط
عندما صار الضحايا يتساقطون،
وصارت املقابر ال تتسع للجثث،
انكشفت النظرية عىل الواقع ،لتبدو
كمجرد فضيحة لـ”علماء” أقرب إىل
كونهم كائنات فضائية منهم إىل برش.
الصني لم تأخذ الوباء انطالقا من
نظريات .ولو كان لـ”مناعة القطيع”
أن تكون هي العقل املدبر ،لكان
عرشات املاليني قد سقطوا ،من دون
أن يقدر عىل نجدتهم نظام صحي ،وال
نعثر لدفنهم عىل مقابر.
اندفعت الصني لتخنق الوباء ،كما تخنق
املجتمع نفسه .وكان ذلك هو اليشء
الوحيد املفيد يف سياسات الخنق.
املفارقة األكثر إدهاشا ،جاءت يف الفصل
التايل من املأساة .فبعد أن ساد الوباء يف
القطيع ،انتهت الدراسات التي أجرتها
منظمة الصحة العاملية إىل أن الذين
يصابون بكوفيد –  19ال يوفرون مناعة
حتى ألنفسهم ،إذ يمكن أن يصابوا به
من جديد .القطيع عاد عاريا.
اكتشاف هذه الحقيقة ،كان هو
اللحظة األكثر مأساوية يف كل هذه
األزمة .لقد قىض نحو ربع مليون ،ولكن
تلك اللحظة قدمت وعدا مفزعا بأن ربع

مليون آخر وآخر سوف يسقطون.
املوت صار هو الذي يتوالد.
كنا نعرف منذ بداية األزمة يف الصني،
أن املستشفيات سوف تكون بحاجة
إىل أجهزة فحص ،وأجهزة تنفس،
وأن متطلبات العزل تستوجب توفري
كمامات ومواد تعقيم وكفوف .وكان
من العقالني تماما أن تدفع الحكومات
رشكات التصنيع لكي تبدأ اإلنتاج
من دون إبطاء وال توقف حتى يتوفر
الغطاء الكايف من تلك االحتياجات.
آليات العزل كان يجب أال تراهن عىل
سلوكيات الناس ،أو مدى التزامهم
بالقواعد .كانت هناك حاجة إىل حوافز.
أو أن يكون الخيار البديل هو الضبط
بالقوة والقرس ،كما فعلت الصني.
نحن نقف اآلن يف قلب مأساة تطحن

البرش ،من دون قيم ،وال معايري
أخالقية .وتقترص يف النظر إليهم عىل
أنهم فرئان حياة أو فرئان تجارب
الضبط بالقوة يشء بشع .ولكنه خيار
عاقل إذا لم تكن قادرا عىل غريه.
والصينيون اآلن ينظرون إليه بتسامح.
القمع يف الصني ،رؤية مسبقة .إنه
تصور ملعنى من معاني الحياة .وهو
ليس أفضل التصورات املمكنة .ولكنه
أفضل من الفوىض.
استدعاء الجيش وأجهزة األمن
والطواقم الطبية من املتقاعدين
واملتطوعني ،وفر إمكانيات هائلة إلدارة
األزمة وضبط تداعياتها .وكان ثمة
مقدار هائل من الكفاح الذي قدمته
طواقم من أطباء وممرضني ظلوا
يعملون من دون حساب .التفاني كان

هو املقياس الوحيد للمواجهة.
االعتماد عىل نظريات يف مواجهة
أي وباء ،يشء سخيف يف الواقع.
ليس بسبب كلفته العالية من أرواح
البرش فحسب ،ولكن ألنه ليس دقيقا
بالرضورة .النظريات يشء والواقع
غالبا ما يكون شيئا آخر .ال يمكن
أن تأخذ بأي نظرية إال بحذر شديد،
وبدائل.
إغالق الحدود ،أثبت أنه إجراء حصيف.
ولكنه جاء متأخرا .ووقف الطائرات
كان رضوريا ،بما أنها بطبيعتها،
صناديق مغلقة .ولكن حماية الركاب
والطواقم بتجهيزات وقائية تكفل عدم
التفيش ،كان يمكن أن يجعلها تتواصل،
فال ينقطع العالم عن بعضه .سوى أن
تلك التجهيزات ما تزال غري متوفرة،

حتى للذين يقفون عىل الخطوط
األمامية من أطباء وممرضني.
نحن يف الشهر الرابع اآلن من اندالع
الوباء ،وما تزال بريطانيا تكافح
من أجل أن تحصل عىل أردية حماية
شخصية ملقاتيل الخطوط األمامية .أي
فشل يمكنه أن يكون أكرب من هذا؟
البحث عن لقاح وعالج للوباء بدأ
برسعة .ولكن ذلك لم يكن عمال مخلصا،
وغاياته غري إنسانية .ما حصل هو أن
مؤسسات البحث واملختربات ،سارعت
لتبحث ،كل بمفرده ،عن الكنز .ال
يمكن أن تواجه أزمة إنسانية ،بدوافع
غري إنسانية .هذا يشء بشع.
العديد من الرشكات أنزلت عالجات
سابقة ،والكثري منها ما يزال يف املراحل
املختربية األوىل ،من أجل أن تسابق الزمن

لعلها تكسب الجائزة .وهناك بينها
من وجد يف الوباء فائدة عملية ليخترب
مدخراته من العالجات التجريبية ألنها
كانت بحاجة إىل “جائحة” تطحن عددا
كافيا من البرش لكي تميض التجارب
الرسيرية عىل نحو يسمح بالحصول
عىل نتائج أدق.
معايري مَ ْن يجب أن يتلقى العالج ،أو
مَ ْن يمكن أن يخضع للتجارب كانت
فضيحة أخالقية قائمة بذاتها .ما
من مؤسسة خدمات صحية كشفت
عن تلك املعايري .وظلت قرارات الحياة
واملوت ُتتخذ يف الصف اإلداري من تلك
املؤسسات .قيم الديمقراطية لم يعد
لها مكان هناك .األولويات يف الرعاية
تبدأ من األصغر سنا لتنحرس بالتدريج
إىل أن تبلغ الصفر ،بينما األولويات يف
التجارب واالختبارات تبدأ من األكرب
سنا.
لهذا السبب تحولت دور رعاية املسنني
إىل مقابر من الناحية العملية .هؤالء
البرش صاروا من لزوم ما ال يلزم،
وحياتهم أقل قيمة من كل ما كانوا
يفعلون.
نحن نقف اآلن يف قلب مأساة تطحن
البرش ،من دون قيم ،وال معايري
أخالقية .وتقترص يف النظر إليهم عىل
أنهم فرئان حياة أو فرئان تجارب.
أكثر ما يحز يف النفس اليوم ،ليس الذين
خرسناهم من البرش فقط ،وإنما أيضا
أولئك املاليني ،عرشات املاليني أو أكثر،
ممن كانوا يعملون عىل قوت يومهم
فوجدوا أنفسهم بال قوت .هذه مرارة
إنسانية كربى .وال أدري كيف يليق
بباقي البرش السماح لها أن تستمر
أو تتكرر .أولئك عىل أي حال ضحايا
جائحة ،وضحايا ما بعد الجائحة أيضا.
العالج أو اللقاح سوف يتوفر يف النهاية.
ولكن يف عالم مريض ،سوف يحتاج إىل
سنوات طويلة قبل أن ينىس ما يحصل
اليوم ،وإىل سنوات أطول لكي يعثر عىل
قيم.
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لطلة ابهى....

حنو مستقبل افضل...هلم

أشياء مهمة على األزواج القيام بها بانتظام لتجنب الزواج الثاني أو اجلفاء!
بدالً من أن تصلني إىل مرحل ٍة تطرحني
فيها عىل نفس�ك السؤال “هل أسامح
زوجي إذا خانن�ي” ،لم ال ّ
تطلعني عىل
األشياء التي يجب القيام بها بانتظام
ّ
لتجن�ب الجف�اء العاطف�ي أو الزواج
الثاني؟!
يف ما ييل نس�تعرض أب�رز األمور التي
يج�ب إدراجه�ا يف حياتكم�ا الزوجية
ملن�ع التعرض لذل�ك بدءا ً م�ن العناية
بالذات ،مرورا ً بتذكر البدايات ،وصوالً
إىل الحصول عىل االستشارة الزوجية.
العناية بالذات
صحي�ح ّ
ٌ
أن هن�اك الكثري من األش�ياء
ق�د ال تع�ود إىل طبيعتها بع�د الوالدة.
ولك�ن ،رغم ذل�ك حاويل دائم�ا ً العثور
عىل الوقت لاهتمام بنفس�ك والعناية
ببرشتك وجمالك والحفاظ عىل أناقتك
لئا ينفر الزوج منك.
الحفاظ عىل العاقة الحميمة
م�ن املع�روف ّ
أن الحي�اة الجنس�ية
تلعب دورا ً مهما ً يف اس�تمرارية الحياة
الزوجية كما قد يكون لها دور مبارش
يف لج�وء بع�ض األزواج إىل الخيان�ة.

لذل�ك ،م�ن امله�م الحفاظ ع�ىل تج ّدد
الحياة الجنسية.
ّ
تذكر البدايات

املطبخ

ال ترت ّددي يف ّ
تذكر اللحظات الس�عيدة
يف بداية تعارفكم�ا؛ تلك اللحظات من
ش�أنها أن تحيي ش�علة الرومانس�ية

بينكم�ا .واس�رتجعا أيض�ا ً املواق�ف
املضحك�ة التي م�ن ش�أنها أن تزرع
االبتس�امة ع�ىل وجهيكم�ا بمج�رّد

طريقة عمل الكبة باملكسرات

طريقة التحضري
– ُيغس�ل الربغل جي�دا ً ثم نتخلص
من املاء بوضعه يف مصفاه والضغط
مس�طح
عليهُ -.يمد الربغل يف إنا ٍء
ٍ
مل�دة س�اعتني حتى يتبخ�ر معظم
املاء منهُ – .يف�رم البصل باملفرمة
ليصب�ح ناعم�ا ً ويخل�ط الربغ�ل
واللح�م املف�روم والبصل جي�داً– .
ُيتبل الخليط بعد خلطه جيدا ً.
– ُيف�رم الخليط مع قلي ٍل من الثلج
املج�روش أو املاء املثلج ويتم الفرم
مرت�ني ليصبح الخليط ناعما ً ومثل
املعجون.

طريقة الحشوة
– ُيس�خن الزي�ت ث�م يض�اف إليه
البص�ل املف�روم ويحم�ر م�دة 5
دقائق ويقلَّب باس�تمرارُ – .يضاف
اللح�م ويطهى عىل نار متوس�طة
حتى ينضج ثم يتبل بامللح والفلفل
والبه�ارات – .نتخلص من أي دهن
ناتج عن طهي لحم الحش�و ويرتك
الحشو جانبا ً حتى يربد.
لعمل الكبة
– ُتبل�ل الي�د بماء ب�ارد ويؤخذ من
عج�ني الكبة حج�م بيضة صغرية.
– ُيضغ�ط بإصب�ع اإلبه�ام ع�ىل

اللح�م لعمل فج�وة ويصبح اللحم
عىل ش�كل كوب صغ�ريُ – .توضع
ملعق�ة صغ�رية م�ن الحش�و ث�م
يضغ�ط عىل الج�زء املفتوح لتقفل
بإحكام وتصب�ح مدببة من الجهة
التي كانت مفتوحة وبيضاوية من
أسفلُ – .يسخن الزيت وتحمر الكبة
حتى يصبح لونها بنيا ً ثم ترفع من
الزيت ويتم النضج بالفرن.
يمك�ن حف�ظ الكب�ة يف الفري�زر
قبل إتم�ام نضجها بالف�رن ،وعند
التقدي�م توضع يف الف�رن حتى يتم
نضجها.

عزيزتي االم :كيف حت ّسنني عالقتك بابنتك املراهقة؟

ّ
ب�أن 96
 تقبّ�يل الفك�رة القائلةألس�باب
 %من املراهقني يكذبون
ٍ
عدي�د ٍة منه�ا ،حماي�ة عاقته�م
بأهلهم وبناء هوية مستقلة عنهم.

اعميل عىل التخفيف من مس�توى
الك�ذب عند ابنتك ع�ن طريق دعم
استقاليتها وتشجيعها عىل اتخاذ
قرارات مستقلّة.

 اح�ريص ع�ىل أن تحص�ل ابنتكِواف من النوم
املراهقة عىل
قسط ٍ
ٍ
لياً ،إذ تش�ري الدراسات إىل ّ
أن قلة
الن�وم املزمن�ة تولّ�د يف املراهقني
ً
واملراهقات أعراضا ً
كثرية ،كتقلّب
امل�زاج واالكتئ�اب واالضطراب�ات
الغذائي�ة والبدان�ة وتدن�ي معدل
ال�ذكاء واألداء األكاديم�ي ،األم�ر
الذي ينعكس س�لبا ً عىل عاقتهم
بأهلهم واملحيطني بهم.
 م�اريس التماري�ن املمتع�ةواملنتظم�ة م�ع ابنت�كِ املراهق�ة.
ً
س�وية أو
ح�اويل مثاً أن تمش�يا
ترقص�ا مع�ا ً أو تمارس�ا اليوغا.
فه�ذه الطريق�ة ،س�تمنحكما
سليم
لنقاش
ش�عورا ً جيدا ً وتم ّهد
ٍ
ٍ
بينكما.

احذر وامتنع من اخطاء شائعه

احذرها 8..عادات سيئة تضر بصحة العاملني يف املكاتب
أوضح العلماء أن الجلوس لفرتات
طويل�ة يمكن أن ي�ؤدي إىل أرضار
صحي�ة ،ويش�ريون إىل أن ه�ذه
الظاه�رة تع�رف باس�م “م�رض
الجلوس” ،ويعد ألم الظهر مشكلة
شائعة ج ًدا ألن الوضع الثابت يزيد
م�ن الضغ�ط يف الظه�ر والكتفني
والذراعني والساقني.
لهذا السبب من املهم تجنب بعض
أخط�اء الجلوس واتب�اع توصيات
الخرباء.
نس�تعرض مدى خط�ورة العادات
الخاطئ�ة الت�ي تح�دث يومي�ا يف
العمل:
شاش�ة الكمبيوت�ر يف مس�توىالعني
يج�ب أن تتماىش عيناك مع نقطة
عىل الشاش�ة عىل بع�د حوايل 2-3
بوصات ( 7 - 5س�م) أسفل الجزء
العلوي من الشاشة .إذا تم وضعه
به�ذه الطريقة ،فلن تميل رأس�ك،
ً
مجاال برص ًيا ،عند
كل شخص لديه
ضبط الشاشة يف الوضع الصحيح
واملريح ،ستتمكن من رؤية املزيد.
باإلضافة إىل ذلك ،لن تعاني من ألم
رقبتك وظهرك.
ال تسحب كتفيك للخلف أو تبقيً
مسطحا عىل الكريس
ظهرك
ي�ويص الخ�رباء بأن أفض�ل وضع
للجلوس ه�و مح�اذاة ظهرك مع
الج�زء الخلف�ي لك�ريس املكت�ب،

كيف ميكنك مواجهة تشقق الكعبني؟

قال�ت غرف�ة الصيادل�ة بوالي�ة
ساكس�ونيا الس�فىل األملاني�ة إن
األق�دام تحت�اج إىل عناي�ة خاصة
خ�ال فص�ل الصي�ف ،وذل�ك كي
يتس�نى للم�رأة ارت�داء األحذي�ة
الصيفية املفتوحة.
وأوضح�ت الغرفة أن�ه ينبغي إزالة
الجل�د املتق�رن لتجن�ب ح�دوث
التهاب�ات ،وذلك بواس�طة حجر الخف�اف أو املربد املصنوع م�ن الزجاج أو
السرياميك أو الكريمات املحتوية عىل حمض الساليسيليك.
ويمك�ن مواجه�ة تش�قق الكعبني بواس�طة مراه�م الج�روح والكريمات
املحتوية عىل اليوريا ،التي تعمل عىل ترطيب الجلد.
ويمكن تجنب اإلصابة بعني الس�مكة من خال ارتداء حذاء مناس�ب بحيث
تس�تقر القدم فيه بأريحية وال تتع�رض لانضغاط ،مع مراعاة التبديل بني
أكثر من حذاء.
ولتجن�ب فطري�ات األقدام ينبغ�ي تجفيف األق�دام جيدا بعد االس�تحمام،
خاصة يف حمامات السباحة.

نصائح طبية

متى جيب ختفيف إجراءات كورونا؟
يف الوقت الذي يس�ابق فيه العلماء
الزم�ن للوص�ول إىل لق�اح مض�اد
لف�ريوس كورونا ،واإلجابة عن كل
األسئلة األساس�ية حول الفريوس
القاتل ،يس�عى عدد من الحكومات
ح�ول العال�م لتخفي�ف إج�راءات
اإلغاق والحظر.
ويوضح باحث�ون أن رفع إجراءات
اإلغ�اق يجب أال تبدأ قبل فهم الس�بب وراء ظهور إصابات جديدة بفريوس
كورون�ا باآلالف يوم ًيا ،مش�ريين إىل أن هناك حاج�ة إىل مزيد من املعلومات
ع�ن طريق�ة انتقال الفريوس ،األمر الذي من ش�أنه أن يعزز فهم س�لوكه،
وبالتايل اتخاذ قرار رفع اإلغاق بشكل آمن.
وأك�دت آن جونس�ون عاملة األوبئ�ة الربيطانية يف كلية لن�دن الجامعية ،أن
معرف�ة ط�رق انتقال الف�ريوس ب�ني العاملني يف مج�ال الرعاي�ة الصحية
واالجتماعية وضعه عىل رأس األولويات.
وأضافت أن “نصف اإلصابات الجديدة املبلغ عنها األسبوع املايض كانت بني
العامل�ني يف مجال الرعاية الصحية” ،مش�رية إىل أن نقص املعدات واملابس
الواقية ربما يكون قد فاقم الوضع.
وقال�ت جونس�ون يف هذا الص�دد“ :نحن بحاج�ة إىل الرتكيز ع�ىل الحد من
انتش�ار الف�ريوس ب�ني العاملني يف مج�ال الرعاي�ة الصحي�ة واالجتماعية
كأولوية مطلقة إذا أردنا الحصول عىل فرصة لوقف هذا الوباء”.
وأيد هذا الرأي خبري األمراض املعدية يف كلية ليفربول للطب االس�توائي توم
وينغفيلد ،وقال“ :تش�ري األرقام إىل أن معدل انخفاض الحاالت الجديدة أبطأ
يف اململكة املتحدة من البلدان األوروبية األخرى”.
وأضاف“ :من املحتمل أن يكون ذلك بسبب انتقال العدوى يف أوساط العاملني
يف مجال الرعاية الصحية واالجتماعية ،والبيئة التي يعملون فيها”.

كل يوم معلومة

سلوكيات
ّ
تغ�ريات س�ن املراهقة
حت�ى تم ّر
بخري وس�ام وال تكون تداعياتها
ٍ
قاس�ية علي�كِ وع�ىل ابنت�ك ،ثمة
خط�وات بس�يطة تتخذينه�ا
لتكوني األم والقريب�ة والصديقة
التي تمسك بيد ابنتها.
وتس� ّهل انتقاله�ا م�ن مرحل�ة
الطفولة إىل مرحلة البلوغ ...تعرّيف
عليها يف ما يأتي:
 ش�جّ عي النقاش�ات الصحي�ةم�ع ابنت�ك .فاملراهق�ون يجدون
ً
وفرصة
يف النقاش عام�ة احرتام
للتعبري ع�ن آرائهم وامتيازا ً يصبّ
يف مصلحته�م .وإن كان�ت ابنت�ك
تتفادى الجدال ،فاحذري! األرجح
ً
ّ
مي�ا للك�ذب وتلفيق
أنه�ا أكث�ر
الحقائق.

التحدث عنها.
القيام بأشياء غري اعتيادية
ُيعت�رب الروتني يف الحي�اة الزوجية أحد
أسباب الربودة العاطفية بني الزوجني،
م�ا يعني ّ
أنه يتس�بب أيض�ا ً يف حدوث
الخيان�ة الزوجي�ة .من هن�ا ،ننصحك
أن�ت وزوج�ك بكرس ه�ذا الروتني عرب
القيام بنش�اطات غ�ري اعتيادية مثل
الذهاب يف رحل�ة أو غريها من األفكار
الرومانس�ية واملجنون�ة الت�ي كنا قد
قدمناها لك سابقا ً.
عدم الرت ّدد يف الحصول عىل استش�ارة
زوجية
ال تخل�و الحياة الزوجية من املش�اكل
والخاف�ات حت�ى ول�و كان الزوجني
يعش�قان بعضهم�ا؛ والتعام�ل م�ع
هذه املش�اكل ه�و ما قد يزي�د الرابط
بينهم�ا أو يخل�ق النفور ال�ذي بدوره
يولّد الخيانة .يف حال الحظت ّ
أن هناك
مش�كلة يف طريق�ة التعام�ل مع هذه
الخافات ،ال ت�رت ّددي يف الحصول عىل
االستش�ارة الزوجي�ة إلنق�اذ العاقة
بينكما.
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لتجنب االنحناء إىل األمام.
ال تسرتح قدميك عىل األرضم�ن األفضل ثني ركبتيك وال تجعل
قدمي�ك مس�طحة ع�ىل األرض ،إذ
يويص الخرباء أنه م�ن الجيد خلع
ً
خاص�ة إذا كان بكع�ب،
حذائ�ك،
إذا كان الك�ريس ال يمك�ن تعديل�ه
إىل االرتف�اع الصحيح ،فاس�تخدم
مسند قدم.
 أن�ت ال تضب�ط مقع�دك وفقا ملايحتاجه جسمك
يمكنك تعديل ارتفاع مقعدك كث ً
ريا
ولك�ن ال ي�زال هن�اك العدي�د من
التغي�ريات الصغ�رية الت�ي يمكنك
إجراؤه�ا .م�ا علي�ك س�وى تغيري
“إعداد” كرس�يك حتى تجد املكان
األكث�ر راح�ة ل�ك .وم�ن األفض�ل
عدم اس�تخدام كريس عادي ألنه ال
يمكنك تنظيمه.
وي�ويص بع�ض املتخصصني ً
أيضا
بك�رايس الجلوس .تس�مح للناس
بالجل�وس أو االت�كاء بط�رق
مختلف�ة حت�ى تتمك�ن م�ن أداء
بعض التمارين.
ال تأخذ اسرتاحة كل  30دقيقةيمكن أن يس�بب الجل�وس لفرتات
طويلة إرهاق العضات ،بعد قضاء
بعض الوقت يف الجلوس يف الوضع
الصحيح ،ال ي�زال بإمكانك اللجوء
إىل وض�ع قد يكون ض�ارًا لظهرك.
يف ه�ذه الحال�ة ،خذ ف�رتات راحة

متكررة.
ي�ويص املتخصص�ون بأخذ فرتات
راح�ة كل  30دقيق�ة ،وعىل األقل،
قم ببعض التمارين كل ساعة.
ال تضبط ارتفاع الكريس الخاصب�ك حت�ى الوركني أع�ىل قليا من
الركبتني
يجب أن يك�ون الوركني أعىل قلياً
من ركبتيك .يف األساس ،لديك يجب
أن يكون الس�اقني عازمة عىل 90
درجة زاوية .قد يكون األمر صع ًبا
يف البداية ،لكن حاول الحفاظ عىل
هذا الوضع قدر اإلمكان.
ال يمكن�ك ضب�ط ارتفاع مس�ندالذراع.
أثناء الجلوس عىل كريس مكتب ،قد
ننىس الوضع الصحي�ح للذراعني.
يجب ثنيه�ا يف أي مكان من زاوية
 75درج�ة إىل زاوي�ة  90درج�ة يف

املرفق�ني .وي�ويص املتخصص�ون
بهذا الوضع ليس فقط لتجنب األلم
يف ظهرك ،ولكن ً
أيضا لتقويته.
ال تستخدم س�ماعات األذن أثناءالعمل عىل مكتبك
يف بع�ض األحيان يمك�ن أن يكون
هن�اك الكثري من عوامل التش�تيت
أثناء عملك عىل املكتب.
الخرباء ليسوا ضد ارتداء سماعات
ال�رأس ،لكنه�م يقرتح�ون القيام
بذل�ك أثن�اء التحدث ع�ىل الهاتف،
ع�ىل األق�ل ،إذ يع�زز الوض�ع
الصحيح لرأس�ك ويحميك من آالم
الظه�ر ،خاصة إذا كنت بحاجة إىل
إج�راء الكث�ري من املكامل�ات .ومع
ذلك ،يحذر املحرتفون من أن ارتداء
س�ماعات ال�رأس يف العم�ل طوال
الوق�ت يمكن أن يعزل�ك عن زماء
العمل.

كيف تفرق بني األصلي والتقليد يف “املاركات” الشهرية؟
ه�ل أعجبت�ك حقيب�ة تحمل اس�م
مصمم ش�هري عىل مواقع التس�وق
اإللكرتون�ي أو أس�واق الس�لع
املستعملة ودفعت فيها مبلغا كبريا
ث�م فوجئ�ت أنه�ا تقلي�د؟ مواقف
يتع�رض ل�ه الكثريون لك�ن بعض
النصائح يمكنها الكشف عن السلع
املزورة.
تعج مواقع اإلنرتنت وأسواق السلع
املس�تخدمة باملنتجات التي تصنف
ك�”ماركات شهرية” وتباع بأسعار
أق�ل من املعت�اد .املش�كلة تكمن يف
كيفي�ة التأك�د م�ن أن هذه الس�لع
أصلية أم مقلدة؟ طبعا هناك خرباء
يف األس�واق مهمتهم كش�ف السلع
املزورة التي تحمل أس�ماء عامات
تجارية شهرية ،لكن كيف يتم ذلك؟
كشفت إحدى الخبريات يف هذا املجال
عن بعض األرسار التي تسهل عليها

اكتش�اف املنتج�ات غ�ري األصلي�ة
وكان ع�ىل رأس�ها ،ماحظ�ة ل�ون
الخيط س�واء يف الح�زام أو الحذاء.
فاخت�اف لون الخيط يف الحزام عن
لون الجلد يعد إش�ارة عىل أنه مزور
ولي�س من إنت�اج الرشك�ة الكبرية
التي يحمل اسمها.
أم�ا بالنس�بة لألحذي�ة الت�ي تب�اع
بمئ�ات ال�دوالرات عىل أنه�ا أصلية
مل�اركات ش�هرية ،فتق�ول أني�ا
فرانيكوفيتش إن فحص نعل الحذاء
هو أوىل خطوات التأكد مما إذا كان
أصلي�ا أم ال ،فآث�ار اللص�ق تك�ون
واضحة يف القطع املزورة عىل عكس
املنتج�ات األصلية التي يصعب فيها
رؤية املادة الت�ي تلصق نعل الحذاء
بالجلد.ويصدق البعض أن الس�لعة
الرخيص�ة نس�بيا املعروض�ة ع�ىل
االنرتن�ت هي أصلي�ة بالفعل ملجرد

وجوده�ا يف حقيب�ة أو صن�دوق
كرتون يحمل اسم املاركة الشهرية،
وهو أمر تحذر منه الخبرية بقولها:
“ال يقترص التزوير عىل املنتج وحده
ولكن عىل كل متعلقاته”.
وتحم�ل الحقائب املصنوعة لعامات

تجارية كب�رية ،رقم ك�ودي مطبوع
غالبا عىل ح�زام الحقيبة من الداخل
وه�و مك�ون يف الغالب م�ن حرفني
وأربع�ة أرقام وه�و يش�ري غالبا إىل
م�كان وتاري�خ التصني�ع وال يمكن
العثور عليه يف القطع املقلدة غالبا.

طبيبك يف بيتك

 6طرق لالستيقاظ مبك ًرا يف رمضان بدون قهوة

يبدو االس�تيقاظ مبكرًا يف ش�هر رمض�ان ،أمرًا
ً
خاص�ة عن�د الن�وم يف وقت
يف غاي�ة الصعوب�ة،
متأخ�ر بعد االنته�اء من وجبة الس�حور ،فضاً
ع�ن حالة الخم�ول والكس�ل التي تس�يطر عىل
بعض األشخاص خال ساعات الصيام ،فهل من
طريق تسهم يف تجاوز هذه املشكلة دون الحاجة
للمرشوبات املنبهة؟
نس�تعرض يف اآلتي ،نصائح لاستيقاظ مبكرًا يف
رمضان:
 - 1حدد موعد لاستيقاظ
تعم�ل الس�اعة البيولوجي�ة يف الدم�اغ بنظ�ام
التكي�ف واالعتي�اد ،ل�ذا م�ن املهم تحدي�د موعد
يومي لاستيقاظ فيه خال شهر رمضان ،وبعد
أس�بوع من املواظبة عليه ،ستجد جسمك تكيف
عىل االس�تيقاظ يف هذا املوعد ،دون الش�عور بأي
تعب.
 - 2التعرض ألشعة الشمس
تعريض جسمك ألشعة الشمس ،له دور يف تحفيز
خاي�ا الدم�اغ لاس�تيقاظ مبكرًا وع�دم العودة
إىل النوم مرة أخرى ،ألن أش�عة الش�مس تأثريها
أقوى من الضوء االصطناعي ،وعليه ،قم بتوصية
أحد املقيمني معك يف املنزل ،لفتح شبابيك غرفتك
أثناء نومك.
 - 3االستحمام باملاء البارد
يساعد االستحمام باملاء البارد عىل تنشيط الدورة
الدموية ،ما يحس�ن من عملية تدفق الدم املحمل
باألكس�جني إىل جميع أعضاء الجس�م ،وال سيما
املخ ،األمر الذي يسهم يف الشعور باليقظة.

ويف املقاب�ل ،تجنب االس�تحمام باملاء الدافئ ،ألن
الحرارة املنبعثة من املياه تس�اعد عىل االسرتخاء
وتهدئة األعصاب ،مما يحفز الرغبة يف النوم.
 - 4امليش الرسيع
أكدت بعض الدراس�ات أن ممارسة أي نوع من
التماري�ن الرياضية فور االس�تيقاظ من النوم،
مثل امل�يش الرسيع ،من ش�أنه أن يس�اعد عىل
إط�اق مادة كيميائية يف الجس�م تعرف باس�م
“ ،”Norepinephrineثب�ت أنه�ا تلع�ب دورًا يف
ً
فضا عن هرمون اإلندروفني
الشعور باليقظة،
ال�ذي يس�اهم يف زي�ادة مس�تويات الطاق�ة يف
الجسم.
 - 5تمارين التنفس

تعم�ل تمارين التنف�س عىل تحس�ني تدفق الدم
املحم�ل باألكس�جني إىل الدم�اغ ،ما يس�اعد عىل
الش�عور باليقظة وعدم الرغب�ة يف النوم ،أما عن
طريق�ة ممارس�تها ،كل ما عليك فعل�ه هو أخذ
نف�س ع�ن طري�ق األن�ف بب�طء ،وإخراجه عن
طريق الفم ببطء ً
أيضا ،ثم اسرتح وتنفس بشكل
طبيع�ي ،وكرر ه�ذا التمري�ن عدة م�رات ،حتى
تشعر باليقظة.
 - 6القيلولة
أخذ قيلولة يف منتصف اليوم ،قد يس�اهم بش�كل
مبك�را صباح الي�وم التايل،
كب�ري يف االس�تيقاظ
ً
برشط أال تزيد مدة القيلولة عن  20دقيقة ،حتى
ال تؤثر عىل عدد ساعات النوم مسا ًء.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :ال تدع املش�اكل تؤث�ر يف أدائك يف العم�ل ،عليك أن
تتجاوزه�ا ب�كل هدوء وروي�ة ،وأن تضع خطط�ا ً واضحة
لتحركاتك املستقبلية.
عاطفياً :تتمالك أعصابك أمام الرشيك وال س�يما حني تصدر منه
بعض الترفات الصبيانية ،لكنك تستوعب األمور.
صحياً :مهما تعددت املشاغل إلبعادك عن ممارسة الرياضة ،حاول
إيجاد ولو وقت قليل للقيام بما يفيدك صحيا ً.

الثور

مهني�اً :القم�ر يف املي�زان يتح�دث ع�ن بع�ض الجديد
املفاجئ س�واء يف حياتك العائلي�ة أو املهنية ،وقد يطرأ
الامنتظر الذي ينقذك من بعض املآزق.
عاطفي�اً :تعود املودة والحب بين�ك وبني الرشيك بعد فرة من
الخاف سببه تافه وتفاقم بسبب تدخل اآلخرين.
صحي�اً :أعصابك املتوت�رة بعض اليشء تحت�اج إىل الراحة واالبتعاد
عن ضغط العمل.

الجوزاء

مهني�اً :يوم مناس�ب ومش�جّ ع للمصالح�ة أو إلعادة
اللُّحم�ة والرواب�ط الت�ي تق�وى لتصب�ح أكث�ر متان�ة
وصمودا ً.
َّ
عاطفي�اً :ال تك�ن كث�ري الج�دال مع الحبي�ب وتح�ل باملرونة
واللطافة يف تعاملك معه مراعاة ملشاعره.
صحي�اً :بعض االلتهابات يف املفاصل تس�تدعي الع�اج رسيعا ً قبل
تفاقم الوضع.

السرطان

مهني�اً :تلتبس عليك األمور الش�خصية وتعيش صخبا ً
وتداخ�ات من ِقب�ل املقرّب�ني ومحاولة الس�يطرة عىل
األوضاع.
عاطفي�اً :تق�وم بمحاوالت كث�رية إلب�راز تفوّق�ك وجاذبيتك
وتأثريك يف الرشيك ،فتنجح يف مسعاك.
صحي�اً :ال تبخل عىل صحتك بذرّة من العط�اء ،وقم بما عليك بغية
املحافظة عليها سليمة.

األسد

مهنياً :الجهوزي�ة مطلوبة للمرحلة املقبلة ،فالضغوط
كبرية واملطلوب مزيد م�ن الدقة واالنتباه والحرص عىل
كسب ثقة الزماء بغية تحقيق التعاون املثمر .
عاطفي�اً :علي�ك تقيي�م العاق�ة بالرشي�ك بما يتناس�ب مع
طموحاتك ،وهذا يساعد من أجل بناء مستقبل أفضل.
صحي�اً :عجل�ة األيام ت�دور برسعة ،فإذا ل�م تتخذ بعد ق�رارا ً ببدء
الحمية فأنت الخارس.

العذراء

مهنياً :يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات ،يجب
ّ
تتخ�ىل ع�ن خجلك وكن جريئ�ا ً إنما ال تك�ن وقحاً،
أن
واطرح أفكارك من دون أي تردد.
عاطفياً :شعور متبادل بينك وبني الرشيك يف األمور املصريية،
عندها يكون الحسم مطلوبا ً يف كل املجاالت.
صحي�اً :لكل يشء أوانه ،وللرياضة أوانها الذي يجب أال تهمله مهما
كثرت عليك األشغال.

الميزان

مهني�اً :طموح�ك يس�هل علي�ك األمور ويفت�ح أمامك
مج�االت كثرية لجن�ي املال والتق�دم اىل االم�ام برسعة
وثبات.
عاطفياً :يشكل الطالع بني فينوس وساتورن بعض التشويش
واإلرب�اك يف حيات�ك العائلي�ة ،وربم�ا تفكر يف س�فر وتعيش عقدة
ذنب.
صحياً :ال توفر طاقتك الكبرية يف ممارس�ة الرياضة وال س�يما بعد
انقطاع بسبب ظروف العمل.

العقرب

مهنياً :الحظوظ تدعم أف�كارك وتطلّعاتك وطموحاتك،
ال تراوغ وال تستسلم للخمول ،فأنت من أصحاب الهمة
الكبرية والنشاط والحيوية.
عاطفياً :قد تكون لدى الحبيب اعذار حقيقية وبالتايل ال يجوز
الحكم عليه باإلهمال أو التقصري معك.
صحي�اً :إذا وضع�ت لنفس�ك أهدافا ً عالي�ة عليك ب�ذل أقىص جهد
وطاقة ممكنة لتحقيقها.

القوس

مهنياً :يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة عىل
أنواعه�ا من نجاح واحتفاالت وانتصارات وتثري دهش�ة
بعض الزماء ويفرحون لك.
عاطفياً :كل م�ا هو مطلوب منك عدم الوقوع ضحية الترسّ ع
ً
رصينا وانظر اىل سلبيات الحبيب بعدل ولطافة.
أو االنفعال ،فكن
صحياً :تش�اؤمك ببعض ما يحصل معك ينعكس س�لبا ً عىل وضعك
الصحي ويبقيك يف قلق دائم.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 636املس�لمون يدخلون مدينة بعلبك بعد عقد
الصلح ب�ني أهلها وقادة املس�لمني أبو عبيدة بن
الجراح وخالد بن الوليد.
 - 1590تويوتوم�ي هيده-ي�ويش يحارص «قلعة
أوداوارا».
 - 1794الزعيم الزنجي فرانسوا دومنيك توساني
لوتري فور يقود العبيد يف هايتي للثورة ضد الحكم
الفرنيس.
 - 1889افتتاح برج إيفل للجمهور.
 - 1910ج�ورج الخامس يت�وىل الحكم يف اململكة
املتحدة بعد وفاة والده امللك إدوارد السابع.
 - 1913بداي�ة ج�اء قوات الدول�ة العثمانية من
األحس�اء ،ودخول مدينةالهفوف تحت حكم ملك
السعودية عبدالعزيز آل سعود.
 - 1916جم�ال باش�ا يع�دم  21م�ن الوطني�ني
الس�وريني املطالب�ني باالس�تقال أو اإلص�اح
وذلك يف س�احة الربج يف بريوت وساحة املرجة يف
دمشق.
 - 1936املل�ك ف�اروق يع�ود إىل م�ر قادمً ا من
إنجلرا بعد أن أصبح ً
ملكا عليها.
 - 1937املنطاد األملان�ي “هيندينبريغ” ينفجر يف
الجو قبيل هبوطه يف نيويورك.
ً
رئيس�ا
 - 1941جوزيف س�تالني ينصب نفس�ه
للوزراء يف االتحاد الس�وفيتي ليجمع بني رئاس�ه
الدول�ة ورئاس�ه ال�وزراء يف ظل الح�رب العاملية
الثانية التي اضطر االتحاد السوفيتي إىل خوضها
بع�د اتج�اه الق�وات أملاني�ا النازي�ة إىل الح�دود
السوفييتية.
 - 1946جاء االتحاد السوفيتي عن إيران.
 - 1957االنتهاء من أعم�ال أول مفاعل نووي يف
توكايمورا يف اليابان.
- 1976توحي�د القوات املس�لحة يف إمارات دولة
اإلمارات العربي�ة املتحدة بقوة واحدة وذلك تحت
اس�م القوات املس�لحة لدول�ة اإلم�ارات العربية
املتحدة.

قصة مثل
يرضب للش�خص الكس�ول ال�ذي تعوّد عىل
البطالة وعاش عالة عىل غريه من الناس
أصله:
أن رج�ا كان ل�ه ول�د كس�ول  ،وكان كلما
يح�اول اصاح�ه وارش�اده  ،ي�زداد كس�ا
ّ
وم�ل ويأس من
وب�ادة  ،حت�ى تعب الرجل
إصاحه وسلم أمره إىل الله تعاىل .
ويف ذات ي�وم ق�رر الرجل أن يرس�ل إبنه إىل
مجمع التنابلة ليعيش بينهم ويصبح واحدا
منه�م  ،فريي�ح ويس�ريح  .وكان التنابل�ة
آن�ذاك يعيش�ون يف بس�تان كب�ري يف إح�دى
ضواح�ي بغداد  ،ينامون في�ه طيلة يومهم

 .فإذا جاعوا أكلوا مما يتس�اقط عليهم من
رط�ب  ،من النخي�ل املوجودة يف البس�تان ،
ّ
أحس�وا بالظمأ رشبوا من ماء الساقية
وإذا
 .ذه�ب الرجل إىل ش�يخ التنابل�ة ورشح له
ّ
وس�لم له ولده الكسول  .فرحب شيخ
األمر
التنابل�ة بالتنبل الجديد وقال له  (( :ش�وف
بابا روح نام هناك يم الس�اكية  ..وملا توكع
يم�ك رطبة م�ن النخلة أكلها وإذا عطش�ت
إرشب من ماي الساكية  ..وإنت ما مطلوب
من�ك أي عم�ل هن�ا ))  .فانبط�ح الولد عىل
األرض  ،قرب الس�اقية  ،يف انتظار س�قوط
الرط�ب بالق�رب من�ه  ،وبع�د م�دة وجيزة

الــنـجــاه فــي الــصــدق دائــمــا..
هرب ش�اب اىل الغ�ابة خوف�ا م��ن الل�صوص،
فوج�د رجل ي��ح��ت��ط���ب فط�لب م�نه أن
ي�خ�ب�ئ�ه م��ن اللصوص.
فأشار عل�يه باالتباء ف��ي كومة ال��ح�ط��ب.
فأت���ي ال�لصوص وس��أل��وا ال�ح�ط�اب إن
ك�ان ق�د رأي أح�د ي�ج�ري م�ن�ذ ق�ل�ي�ل،
ف�أخب�ره�م ب�أن الش���اب ي�خ�ت�ب�ئ
ب�ال�حطب!!
إال أنه�م س�خ�روا م�ن�ه وق�الوا ل�ب�ع�ض�هم
إن�ه ي�ري��د أن يؤخ�رك��م ع��ن م�احق�ة
ال�ش�اب.
وب�ال�ف�ع�ل ان�ص�رف��وا ب��س�رع�ة ف�خ�رج
ال�ش��اب غ�اض�ب�ا ،وق�ال لل�ح�ط�اب  :مل�اذا
أخ�ب�رت�ه�م ب�م�ك�ان�ي ؟
ف�ق��ال ال�ح�ط��اب :ي�ا ب�ن��ي إع��ل��م أن
النجاة ف��ي الصدق دائ�ما.

الدلو

الحوت

مهني�اً :تتاب�ع بدق�ة م�ا يحص�ل حول�ك ،وتتوصل إىل
النتائج وتفرض أسلوبك عىل اآلخرين وتحسم قضية ما
برسعة.
عاطفياً :العقبات الكثرية لن تحول دون تحقيق بعض الرغبات
املش�ركة مع الحبيب واالنطاق لفتح صفح�ة جديدة من التفاهم
الواضح والشفاف.
صحي�اً :غالب�ا ً ما ي�راودك فكرة التخلص م�ن ال�وزن الزائد ،لكنك
إرادتك الضعيفة تحول دون التنفيذ.

سقطت رطبة بالقرب من رأسه  ،فلم يكلّف
نفس�ه عن�اء إلتقاطه�ا ووضعه�ا يف فمه ،
فق�ال بكامه البطيء املتثائب  (( :رحم الله
والديه الل ّ
يخل الرطبة بحلكي ))  .فس�مع
ش�يخ التنابلة ماقاله التنبل الجديد فضحك
منه واس�تدعاه إليه  ،وقال له  (( :كوم ولك
ك�وم روح ألبوك كول ل�ه  :آني تنبل ونص ..
و ماأحت�اج أعيش ويه التنابل�ة حتى أتعلّم
منهم ))  .ثم علم الناس بحكاية ذلك الصبي
 ،وعجب�وا من كس�له وضحكوا م�ن فعله ،
فقالوا في�ه (( تنبل أبو رطبة )) وذهب ذلك
القول مثا.

قصة وعربة

الجدي

اختبارات شخصية

مشروبك املفضل يعكس أسرار شخصيتك
م�ا امل�رشوب ال�ذي ترشب�ه دائم�ا؟
ه�ل تعل�م أن ه�ذا امل�رشوب يعك�س
ش�خصيتك؟ اع�رف ش�خصيتك م�ن
مرشوبك املفضل!
الشاي واألعشاب:
أنت ش�خص ملتزم وتقليدي وناجح يف
تحملاملس�ؤوليةاملن�زلية.
القهوة بأنواعها:

غزل عراقي
صابر اظل اسنني وانطر ترجعني
نشفيل دمع العني يااجمل سنني
--جمر وثلج فد كاسني يجمعن شلون
الجمرلون شفاك والثلج السنون
--ال تهمل اليهواك حاسب ضمريك
صدكني ياملحبوب ماعندي غريك
----عجبه العشك وياك واصل لهلحد
من بعد بوس االيد ترضبني عالخد
----عجبه العشك وياك واصل لهلحد
بالحزن شيب الراس ينكلب اسود
----حيل ألكم اشتاقيت يل ما تنشدون
ذنب الكلب يشتاق مو ذنب العيون

من الفيسبوك

تنبل أبو رطبة

مهني�اً :ح�اول أن تكون أكثر ابت�كارا ً لتحتفظ بموقعك
املتق�دم يف العم�ل ،وه�ذا يف�رض علي�ك اله�دوء وعدم
الترسع.
عاطفي�اً :لق�اءات رومانس�ية مع الرشيك ،لكن�ك تتخوف من
املوضوع�ات الحساس�ة التي يمكن أن يثريها اعتق�ادا ً منك أنها قد
تنكأ جراج املايض.
صحياً :اس�تفد من الطق�س الجميل وانطلق يف نزهة عىل ش�اطئ
البحر أو يف أحضان الطبيعة.
مهنياً :قد تحظى بنتائج س�عيدة وتنعم بأجواء مريحة
ومطمئنة ،وتحصل عىل عائدات جيدة ماديا ً ومهنيا ً.
عاطفياً :يوم مناسب للحب الرومانيس ،تبدو بارعا ً وتسمع
خربا ً جي�دا ً يخص الرشيك ،فتفرح بذكل وتحاول أن تتش�ارك
الفرحة معه.
صحي�اً :ال تقاوم املغريات يوما ً وتخضع لها معظم أيام االس�بوع،
فكر يف وضعك الصحي قلياً.

زلزال يرضب ش�مال إيطاليا ي�ودي بحياة 9200
نسمة.
 - 1994تدش�ني نف�ق املان�ش املائي ال�ذي يربط
اململكة املتحدة بفرنسا.
 - 2004الحك�م ع�ىل  4ممرض�ات بلغاري�ات
ودكتور فلس�طيني باإلعدام رم ًي�ا بالرصاص يف
ليبيا التهامهم يف التسبب بإصابة  400طفل ليبي
بمرض اإليدز.
 - 2007نيك�وال س�اركوزي يف�وز باالنتخاب�ات
الرئاس�ية الفرنس�ية ع�ىل منافس�ته س�يغولني
روي�ال ،ويخل�ف بذل�ك ج�اك ش�رياك يف رئاس�ة
الجمهورية الفرنسية.
- 2010إج�راء االنتخاب�ات يف اململك�ة املتحدة يف
ً
تنافسا
انتخابات يعتقد أنها من أكثر االنتخابات
منذ عام  ،1992حيث أن املنافس�ة محتدمة فيها
ب�ني حزب العمال الحاكم بزعام�ة رئيس الوزراء
جوردون براون وحزب املحافظني بزعامة ديفيد
كام�ريون وحزب الديمقراطي�ني األحرار بزعامة
نيك كليغ.
القائم بأعمال الرئيس النيجريي غودالك جوناثان
رئيس�ا للب�اد ً
ً
خلف�ا
ي�ؤدي اليم�ني الدس�تورية
للرئيس عمر يارادوا الذي تويف الليلة املاضية.
ً
رئيس�ا لفرنس�ا
 - 2012انتخاب فرانس�وا أوالند
بع�د تغلبه عىل منافس�ه الرئي�س املنتهية واليته
نيكوال ساركوزي بالجولة الثانية من االنتخابات
الرئاسية.
 - 2015التونيس ش�كري املبخوت يفوز بالجائزة
العاملية للرواية العربية عن روايته «الطلياني».
 - 2018تحال�ف حرك�ة أمل وح�زب الله يتصدر
االنتخاب�ات الترشيعي�ة اللبناني�ة ،بينم�ا حركة
النهضة تتصدر االنتخابات البلدية التونسية.
 - 2019اإلعان عن وقف إطاق النار بني إرسائيل
َّام م�ن القصف
وحرك�ة حم�اس بعد ح�وايل  4أي ٍ
الصاروخي املُتبادل ال�ذي أ َّدى إىل مقتل حوايل 31
ً
شخصا وجرح ُقرابة  290آخرين.

أفقي
1نهايات أبيات الشعر  oملس
2منتس�ب للصحراء  oعص�ا تدق يف
األرض لتثبيت يشء
3مسابقات  oنصف عامل
4فرق�ة موس�يقية غربية س�ويدية
كان�ت نش�طة يف الس�بعينيات o
ضجيج
“5إىل ”...م�ع ضمري الغائب  oاس�م
علم يشبه اسم بلد
6حار  oعاصمة حرضموت يف اليمن
7مرتفع  oعكس اشرى
8نصف موعد  oذنوب  oنصف داخل
9ثاث�ة حروف من أدي�ب  oثلثا ثوب
 oكام
10متقدم يف العمر  oواسع

لدي�ك ش�خصية قيادي�ة وناجحة من
الناحي�ة العملي�ة ،وغالب�ا م�ا تقع يف
مشاكل بسبب مزاجيتك املتقلبة.
الشوكوالتة الساخنة:
أنت عاطف�ي اىل أبعد الح�دود ،وتتميز
بالرومانسية.
املاء:
أنت ش�خص واقعي ،وتتمي�ز بالحنان

واالخاص الش�ديد يف جميع عاقاتك.
املرشوبات الغازية:
تحب الس�فر واالس�تمتاع بأوقاتك مع
األصدقاء وتكره االلتزام.
العصائر الطازجة:
لديك ش�خصية قوية وتتميز بالحيوية
والنش�اط كم�ا تتمت�ع بش�خصية
اجتماعية.

رأيس
1ال يسمع  oأغرى وقرب
2من أفام عبد الحليم وشادية
3اضحيات  oبحر واسع
4وىف بما وعده  oنصف باهر
5م�ن قبائ�ل الع�رب يف املدينة
املنورة  oسباق طويل
6يفيض خ�ريه وكرمه  oأظهر
عيوبا
7تراءت له أشياء لم توجد
8معان�اة يف الحي�اة  oص�اف
وأصل
9متوازن  oصوت مرتفع يصم
اآلذان
10إما ك�ذا أو ك�ذا  oأعىل قمم
أوروبا

F

acebook

هـــــــل تعلــــــم
جميع حبات املوز املتوفرة باألس�واق اليوم عبارة عن أخوات منش�جرة أم واحدة .يدعى ه�ذا النوع بموز ال�� “كافينديش -Ca
 ”endishوه�و عبارة عن مستنس�خات جينية متش�ابهة (نفس
الطعم والشكل تماما) ومستنبت تم تحسينه عىل مر  7000سنه.
املوز الذي نأكله هو موز عقيم بدون بذور بداخله ،املوز الطبيعي
الربي قصري وعري�ض ويحتوي عىل بذور كبرية بداخله وكل نبته
موز جديدة من موز كافينديش يجب أن تزرع بواسطة قطع جزء
من ج�ذور النبتة القائمة أصاً وإع�ادة زراعتها من جديد وليس
عن طريق البذور غري املوجودة أصاً
 هل تعلم أن لس�ان القط س�احه الطبي الدائم فهو مملوء بغددتفرز س�ائاً مطهرا ً و يعمد القط إىل جرحه فيلحس�ه عدة مرات
حتى يلتئم.
 ه�ل تعل�م أن ذوو الزهو يف الحيوانات ثاث�ة  :الفرس و الديك والطاووس.
 هل تعلم أن ذوي حدة السمع ثاثة  :الكلب و الحمار و الخلد. هل تعلم أن مخ الدرفيل أكرب و أكثر تعقيدا ً من مخ اإلنسان كماأنه يستنش�ق امل�اء مرة كل خمس دقائق لذلك يظهر عىل س�طح
املاء كثريا ً و إال غرق.
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اغنية كويتية تثير البلبلة بسبب “سندباد”
تص�د َر هاش�تاغ
#س�ندباد مواق�ع
التواص�ل االجتماعي
يف الف�رتة االخ�رية،
واحت�ل املرتب�ة األوىل ع�ى
موق�ع توي�رت يف الع�راق،
بعد البلبة التي اثارتها
االغني�ة الكويتي�ة
التي نس�بت

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

موظف يحرق مئات الدوالرات
بالمايكروويف لقتل فيروس كورونا

“سندباد”،
البحار البغدادي،
اىل الكويت .فمن السندباد؟
وملاذا أثارت هذه الشخصية
جدال واسعا؟

س�ندباد ،مسلس�ل كرتون�ي َيع�ود
إىل ع�ام 1975م .وه�و م�ن إنت�اج
رشك�ة يابانية ،ومن إخ�راج فوميو
كوروكاوا .هو عب�ارة عن  52حلقة
كرتوني�ة مليئ�ة باالحداث املش�وقة
واملغامرات .ويع ّد السندباد شخصية
أس�طورية من ش�خصيات ألف ليلة
وليل�ة وهو بح�ار من بغ�داد ،ويعد
الش�خصية الخيالية االكثر شهرة يف
عالم االطفال.
تج�در االش�ارة اىل ان س�ندباد ه�و
الش�خصية الرئيس�ة لقصة الفيلم،
ويمت�از بزي�ه العربي املمي�ز ،وهو
تاج�ر منبهر برحات عم�ه إىل أعايل
الجبال وإىل البحار ،واستمر سندباد
وحي ًدا بعد غرق الس�فينة التي كان

يركبها برفقة عمه.
يف نهاية املسلس�ل الكرتوني ينترص
سندباد ورفاقه عى االرشار .ويعود
س�ندباد مع اهله ورفاق�ه اىل بغداد
بعد سلس�لة م�ن املغام�رات انتهت
بالقض�اء ع�ى املش�عوذين االرشار
وجمي�ع مل�وك الج�ان وزعيمه�م
العفري�ت االزرق .والجدي�ر ذك�ره،
ان ه�ذه القص�ة الكرتوني�ة تحم�ل
يف طياته�ا مع�ان ودروس كث�رية
لاطف�ال .ويجمع جمي�ع املؤرخني
ع�ى ان الس�ندباد ه�و ش�خصية
كرتوني�ة عاش�ت يف بغ�داد .كم�ا
وانها املغ�ردون عى مواقع التواصل
االجتماع�ي ل�م يقبلوا بنس�ب هذه
الكويت.
الشخصية اىل

روجينا توجه رسالة شكر لمخرج البرنس
َ
كش�ف موظف يف أحد البنوك
األمريكي�ة أن عمي�ا أتل�ف
مئ�ات ال�دوالرات بوضعها يف
امليكروويف من أجل تعقيمها
وقتل فريوس كورونا الجديد.
ونرش موظ�ف البنك لقطات
فيدي�و ،وهو يضحك مش�ريا
إىل أن أح�د العم�اء ح�اول
استبدال األموال التي اسودت
واحرتق�ت أج�زاء منه�ا بعد
محاولت�ه تعقيمه�ا م�ن
ف�ريوس كورون�ا بواس�طة

املايكروويف.
ورف�ع ديك�ر مجموع�ة من
الدوالرات أمام كامريا الهاتف
الذك�ي وق�د ب�دت بالفع�ل
مس�ودة ومحرتقة ،وأظهرت
اللقط�ات دوالرات محرتق�ة
م�ن فئ�ة ال�دوالر الواح�د
والخمسة دوالرات والعرشين
دوالرا .وأش�ار ديك�ر إىل أن
مجم�وع األم�وال املحرتق�ة
بفعل وضعها يف املايكروويف
بلغ حوايل  730دوالرا.

برمجية خبيثة تستهدف التطبيقات
المصرفية لمستخدمي أندرويد

ْ
اكتشفت رشكة “سايريزن”
برمجي�ة خبيث�ة يف نظ�ام
تشغيل “أندرويد” ،تستهدف
بص�ورة خاص�ة التطبيقات
املرصفية ،ومحافظ العمات
املش�فرة ،وقادرة عى رسقة
كلمات املرور.
وأطلق�ت الرشك�ة ع�ى
الرمجي�ة الخبيث�ة اس�م
“ ،”EventBotوقال�ت“ :إنها
ق�ادرة ع�ى التنك�ر بصورة
تطبي�ق أندروي�د رشع�ي،
ث�م ت�يسء اس�تخدام ميزات
إمكاني�ة الوصول املضمنة يف
أندرويد للحصول عى وصول
عمي�ق إىل نظ�ام تش�غيل
الجه�از”  .وبمج�رد تثبي�ت
أي تطبي�ق يحتوي الرمجية
الخبيثة ،فإن�ه يرسق بهدوء
كلم�ات امل�رور ألكث�ر م�ن
 200تطبي�ق م�ن تطبيقات
املصارف والتش�فري ،ويشمل
ذل�ك“ :ب�اي ب�ال” ،و”كوين

بي�س” ،و”كابيت�ال ون”،
و”إت�ش إس ب�ي يس” ،كم�ا
أنه يع�رتض رموز الرس�ائل
النصية التي تصل إىل الجهاز
لاستخدام يف ميزة املصادقة
الثنائي�ة .وأوضحت الرشكة
أن الرمجية الخبيثة ُت ّ
س�جل
كل ضغط�ة ع�ى مفاتي�ح
الجه�از ،ويمكنه�ا ق�راءة
اإلش�عارات م�ن التطبيقات
املثبت�ة األخ�رى ،مم�ا يمنح
املتس�للني نافذة إىل ما يحدث
عى جه�از الضحية ،وبمرور
الوق�ت ُترس�ل الرمجي�ة
كلم�ات م�رور التطبيق�ات
املرصفية والعمات املش�فرة
إىل خادم املتس�للني .وأشارت
األبح�اث إىل أن الرمجي�ة
الخبيثة جديدة تمامً ا ،ونصح
الباحث�ون بوج�وب تجن�ب
التطبيقات غ�ري املوثوق بها
م�ن مواقع ومتاج�ر الطرف
الثالث.

بعد كورونا ..دبابير آسيوية عماقة
قاتلة تغزو أمريكا

ش�اركتِ الفنان�ة روجين�ا جمهورها ع�ر صفحتها
بموق�ع التواص�ل االجتماع�ي للص�ور والفيديوهات
إنس�تجرام بفيديو من مسلسل الرنس خال نقاشها
مع محمد رمضان يف إطار العمل الدرامي.
وعلق�ت روجينا ع�ى الفيديو قائل�ة“ :رفاعي وحنان
يف (االس�طورة) رمض�ان ٢٠١٦ورض�وان وف�دوى
(الرن�س) رمضان٢٠٢٠بامض�اء املب�دع العبق�ري
#محمد_س�امي”.وانهالت عليه�ا التعليق�ات م�ن
متابعيها وجاءت بني “مبدعني” و”من نجاح لنجاح”

و”مسلسل حلو عاش” و”تمثيل رائع”.
يذكر أن روجينا تشارك أيضا يف سباق الدراما
الرمضاني�ة بمسلس�ل الرن�س م�ع الفنان
محم�د رمضان.املسلس�ل تألي�ف وإخ�راج
محم�د س�امي ،وإنت�اج رشك�ة س�ينرجي،
ويش�ارك يف بطولت�ه كل م�ن الفنان�ني أحم�د
زاهر ،وروجينا ،ونجاء بدر ،وريم سامى ،وعبد
الرحمن أب�و زهرة ،وأحمد داش ،ورحاب الجمل،
وبدرية طلبة ،وآخرين.

تعرض�تِ الفنان�ة األردني�ة ديان�ا
ك�رزون لهج�وم ع�ر “توي�رت”
بس�بب وضعها عام�ة إعجاب عى
كاريكات�ري للفن�ان أس�امة حجاج،
وال�ذي ن�رشه ع�ر حس�ابه ع�ى

“توي�رت” تح�ت عن�وان “درام�ا
التطبيع الخليجية” .وطالب جمهور
ديان�ا إلغ�اء اإلعج�اب واالعت�ذار،
ودش�نوا هاش�تاج #ديانا_كرزون_
تتهم_الخليج_بالتطبي�ع ،طالب�وا
خال�ه منعها من دخول الس�عودية
بسبب إس�اءتها بحس�ب تعبريهم.
واستجابت ديانا لطلب الجمهور،
وأزال�ت عام�ة اإلعج�اب من
دون تعليق رسمي أو رصيح
ع�ى ما ح�دثُ .يذك�ر أن
ديان�ا أعلن�ت قب�ل أيام
عقد قرانها م�ن املذيع
األردن�ي معاذ العمري،
وقالت إنها ستقدم عى
ال�زواج من دون زفاف
بسبب انتشار فايروس
كورون�ا واألوض�اع
الحالي�ة الت�ي تم�ر بها
جميع دول العالم.

“السيد خطأ” لجان يامان
في شهر حزيران المقبل
ْ
افادت وس�ائل اعام عاملية ان مسلسل “السيد خطأ”
للممث�ل الرتك�ي ج�ان يام�ان م�ن املق�رر ان تعرض
الحلقة األوىل منه يف ش�هر يونيو حزيران املقبل ،ومن
املتوقع ان يدخل املنافسة بقوة مع املسلسات االخرى
يف املوسم الصيفي.
ويجس�د جان يف “السيد خطأ” شخصية أوزغور وهو
صاح�ب ن�ا ٍد لي�ي يلتقي بفت�اة جميلة وبس�يطة لم
تضحك يف حياتها قط للرجال.
ّ
ش�ن مؤخرا هجوما عى
الجدي�ر ذكره ان جان يامان
املنتج�ني العرب وق�ال ”:يظنون اننا س�لعة رخيصة،
ً
عروضا تافهة مثل املشاركة يف اإلعانات
فيق ّدمون لنا
الرخيصة أو افتتاح مطعم أو العشاء مع النساء”.
وع� ّد عدد كب�ري من املتابعني انه يقص�د املمثل الرتكي
ب�وراك ال�ذي زار لبن�ان الفتت�اح م�ول وزار الكوي�ت
للعشاء مع السيدات.

للمرة األولى في الشرق األوسط

هند صبري ومنصة نتفليكس معا في 2021
ْ
تعاق�دت منص�ة نتفليك�س العاملي�ة مع
النجم�ة هند ص�ري عى تقديم مسلس�ل
جدي�د س� ُيعرض عر املنص�ة اإللكرتونية
العاملية العام املقبل .٢٠٢١

هي س�ابقة تحدث للم�رة األوىل يف الرشق
األوس�ط ،تتمث�ل ب�أن يك�ون التعاقد مع
النجم نفس�ه وهو ما يعكس ثقة الشبكة
العاملية بهند صري وأعمالها السابقة.

مطر ساخن

دعونا نصفق للحياة
ع�ر تأريخنا الطوي�ل ،وعى صفحاته املغس�ولة بالدماء والرماح
والس�يوف ،وقراءة رسيعة ملس�رية مئات الس�نني وما رافقها من
ازه�اق لألرواح ،يقف امل�رء مكتنفا بالحرية والدهش�ة ،وينتصب
الس�ؤال كبريا عى شفتيه مستفرسا عن رس التاريخ الدموي الذي
توارثناه جيا بعد جيا ،ومرحلة بعد مرحلة .
يطلق املرء بعد كل هذا الركام الهائل من املوت سؤاال بريئا ساذجا:
أما آن األوان أن نس�تبدل لعبة املوت بلعبة الحياة؟ أما آن األوان أن
نزيح الرمح الرديني ونضع مكانه باقة من الورد؟ ألم يحن الوقت
باس�تبدال منظومتن�ا الفكرية القائم�ة عى األحق�اد والضغائن
والدس�ائس بمنظوم�ة أخ�رى قوامها االلف�ة واملحب�ة والتعاون
املشرتك؟
أليس من الغباء التمس�ك بنهج ال�دم وكل ما أفرزه هذا النهج من
املصائ�ب والويات التي طال�ت الجميع ،وما تمخ�ض هذا الدرب
امل�يء بالعثرات اىل منهج آخر لم نجرب�ه يوما؟ ملاذا كل هذا الكره
للحياة وعر مس�رية تأريخية استمرت آالف الس�نني؟ ملاذا يكون
االعتقاد بأن الحياة ال تخرج اال من رحم الحروب؟
أطفالنا يتعلمون ثقافة الحرب ،والكبار يصفقون اىل أطفالهم اذا
ما أنش�د أحدهم قصيدة لعنرتة العبيس وهو يش�هر سيفه امللطخ
بنزي�ف الث�أر ويحصد الرقاب ،دون ان نعل�م أطفالنا يوما قصائد
العواطف النقية وشعر النوايا العاشقة للخري.
كنا نس�مع من الكبار ب�أن الرجولة تفقد قيمته�ا اذا تنصلت من
معانقة الخنجر ،وأن الش�جاعة تمس�خ اىل ذل وه�وان اذا فارقت
الطلق�ة ،واذا ل�م تك�ن ذئبا أكلت�ك الذئ�اب ،ووفق ه�ذه الثقافة
املدمرة ،خرج األطفال قابضني عى الس�اح ،وهرول الرجال وهم
يطلق�ون الرصاص ابتهاجا بالتمس�ك برجولته�م واملفاخرة بها،
ومع استمرار هذه اللعبة السمجة بقينا ننظر اىل الحياة من فوهة
البندقية ال من خال أبواب املعرفة الواس�عة ،والس�عي الحثيث يف
مج�ال العل�وم ،وأصبح كل واحد منا يس�عى اىل اس�تيعاب أخاق
وصفات الذئب وتطبيقها عى س�لوكه اليومي خوفا من أن تأكله
الذئاب فيكون بذلك عار عى أهله وعشريته .
م�ن يخاف م�ن االق�رتاب اىل التاريخ البعي�د  ،علي�ه االقرتاب من
التاري�خ الحديث ،وينطلق من الح�رب الكونية األوىل ويحيص عدد
الح�روب التي خضناها يف عموم املنطقة  ،وكم أكلت هذه الحروب
م�ن رجالنا وش�بابنا وأطفالنا ،وك�م خلفت من األيت�ام واألرامل
واملعاقني .
أتح�دث هن�ا ع�ن تاري�خ ،وع�ن ق�وم ينتم�ون اىل أرض ولغ�ة
رؤوس�نا بال�رتاب ال
ومش�رتكات ،فاالس�تمرار يف دف�ن
وال يوصلنا اىل قلب
يمنحنا فرصة الوقوف،
نفك�ر بطريقة
الحياة ،وال يجعلنا
تفكري الذئاب،
تختل�ف ع�ن
تخلق حياة
فالذئ�اب ال
قا ئم�ة
ح�رة كريم�ة
ع�ى الع�دل
واالنصاف.
اىل اللقاء .

ّ
س�تتوىل تنفيذه هند صري من
املسلس�ل
خ�ال رشكتها  ، Salam productionفيما
ّ
تتكت�م ونتفليكس عن أي تفاصيل خاصة
باملرشوع.
كانت املنص�ة العاملية ق�د اختارت صري
الش�هر امل�ايض ضم�ن  ٥٥نجم�ة عاملي�ة
بالتعاون مع األمم املتحدة ضمن مرشوع
ّ
“ألنه�ا ش�اهدت” ،وتش�مل القص�ص
التي ألهمت النس�اء اللوات�ي ق ّدمن أعماالً
استهوتنا وألهمتنا يف نفس الوقت ،مع كل
من صوفيا لورين ،وسلمى حايك ،وياليتزا
أباريش�يو ،ومي�ي بوبي ب�راون ،ولوري
نان ،والن�ا كوندور ،وبيرتا كوس�تا ،وآفا
دوفرناي.

الفنانة مي حريري توجه التحية إلى أهل الصحافة واإلعالم
 “ :يف الي�وم العامل�ي للصحاف�ة تحي�ة اىل
كل األق�ام الحرة والنظيفة ش�كرا ألنكم
تنقل�ون صورة الواق�ع بطريقة صحيحة
كام�ل لحرتام�ي للصحفي�ني اإلعامي�ني
والناشطني وتحية لروح الشهداء منهم “

ماجد شنكالي

معن حبيب

 .وتلت�زم مي حري�ري الحجر
املنزيل بسبب فريوس كورونا
ع�ى أن ُتتاب�ع تحضرياته�ا
الفنية للمرحلة القادمة فور
عودة الحياة اىل طبيعتها.

رسميًا ..ياسمين عبد العزيز تعلن زواجها

تغريدات
تم رصد دبابري آسيوية عماقة
ألول مرة يف الوالي�ات املتحدة
يمك�ن أن يصل طول ملكاتها
إىل خمس�ة س�نتيمرتات ،مما
تس�بب يف قل�ق ب�ني النحالني
والسلطات ،كون هذه الحرشة
املفرتس�ة تش�كل خطرا عى
النحل وكذلك عى البرش.
تم اكتش�اف العدي�د من هذه
الحرشات املفرتس�ة الخريف
امل�ايض يف والي�ة واش�نطن،
بحس�ب صحيف�ة نيوي�ورك
تايمز ،حيث رشع العلماء منذ
ذل�ك الح�ني يف تنظيم حمات
للقض�اء عليه�ا ،كونها تمثل
خطرا كبريا ع�ى أعداد النحل
يف الوالي�ات املتح�دة وس�مها
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أمحد اجلنديل

مطالبات بمنع ديانا كرزون من دخول
السعودية

بمناس�ب ِة الي�وم العاملي للصحاف�ة الذي
يص�ادف يف  3أي�ار من كل ع�ام ّ ،
وجهت
النجم�ة اللبنانية مي حري�ري تحيّة ألهل
الصحافة واإلعام يف هذه املناسبة .
ويف تغري�دة لها عر “ توي�رت “ كتبت مي

قاتل للبرش.
ق�ال كري�س لون�ي ،عال�م
الح�رشات يف وزارة الزراع�ة
بوالي�ة واش�نطن“ :إذا ل�م
نتمك�ن م�ن القي�ام بذل�ك يف
العامني املقبلني ،فمن املحتمل
ً
ممكن�ا”.
أاليك�ونذل�ك
فخ�ال فص�ل الش�تاء ،عمل
علم�اء األحي�اء الحكوميون
ومرب�و النحل املحلي�ون م ًعا،
مس�تعملني جميع الوس�ائل
املمكن�ة للقض�اء ع�ى ه�ذه
الدبابري ،بما يف ذلك الفخاخ.
وقالت روثي دانيلسن ،مربية
النحل ،للصحيف�ة األمريكية
“نخ�ى أن تدمر خايا النحل
بالكامل”.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

رسالة السفري االمريكي املزعومة يف رأي الشخصي التتعدى
ان تكون رســالة الوجــود هلا بعثها البعض النفســهم حينما
شعروا بان دورهم قد تاشى واصبح من اهلوامش يف الواقع
السياسي اجلديد يف العراق.
#رسالة_من_جمهول
العراق  -سلسلة األخطاء اليت ترتكبها احلكومة العراقية
ال تتوقــف من التأخر يف اغــاق احلدود ،مرورًا رفع حظر
التجــوال اجلزئــي،إىل تطبيق قــرار الســيارات الفردي
والزوجي ،لتزداد املامســة بني املواطنني يف وســائل النقل
العام ،وترتفع حاالت اإلصابة بفريوس كورونا!

َ
كشف الفنان أحمد العويض عر حسابه عى “فيسبوك” زواجه رسم ًيا من الفنانة ياسمني عبد العزيز.
م�ن
جاء إعان الزواج بصورة غري مبارشة وذلك بعد تغيري حالته االجتماعية
أعزب إىل متزوج ،ليتلقى التهاني بالزواج من الجمهور واألصدقاء
وزمائه يف العمل.
وبع�د إع�ان الع�ويض بدقائ�ق ،قام�ت ياس�مني بنفس
الخط�وة حيث غريت هي األخرى حالته�ا االجتماعية،
عى حس�ابها ب�”فيسبوك” لتصبح متزوجة بدالً من
عزباء.
وكان�ت العاق�ة ب�ني الثنائ�ي ش�به مبهمة وغري
معلومة املامح حتى قام ش�قيق ياسمني ،السيد
وائل عبد العزيز بكش�ف تلك العاقة بعد أن طلب
من شقيقته أن توضح طبيعة العاقة بينها وبني
الع�ويض ،ليقوم األخ�ري بنرش صورة لياس�مني
ويق�ول معلقا ً عليها “أحب�ك” ،لرتد عليه بصورة
مماثلة وتعرتف هي األخرى عليها بقولها “أحبك”.
ً
نجاح�ا مبهرا ً يف دوره
يش�ار إىل أن العويض يحقق
خال السباق الرمضاني بمسلسل “االختيار”.

