الرافدين :فروعنا مستمرة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
باستقبال املوظفني واملتقاعدين
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،امس السبت ،أن فروعه يف بغداد
واملحافظات مازالت مستمرة يف استقبال املوظفني واملتقاعدين
الذين يرومون رصف رواتبهم عن طريق البطاقات االلكرتونية
فضال عن املستحقات املالية االخرى.وقال املكتب اإلعالمي
للمرصف ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان فروعه
«ومنذ توجيه خلية األزمة باإليعاز للمصارف باستئناف العمل
لتوزيع رواتب املوظفني واملتقاعدين فإنها فتحت ابوابها إلنجاز
األعمال املناطة بها ،واستقبلت املوظفني واملتقاعدين وأصحاب
املنافذ الخاصة لرصف مستحقاتهم».وأشار إىل أن «املرصف
حرص عىل تطبيق اإلجراءات الصحية والوقائية ،وبالشكل الذي
ال يؤدي اىل وجود تجمعات حفاظا عىل سالمة املواطنني».

12
صفحة

 20ألف طالب بالدراسات العليا يؤدون
اليوم إمتحاناتهم النهائية إلكرتونيا
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،امس السبت ،أن  ٢0ألف طالب يف
الدراسات العليا يستعدون اليوم ألداء امتحاناتهم النهائية إلكرتونياً.وذكرت الوزارة
يف بيان  :أن «طلبة الدراسات العليا يستعدون ،اليوم األحد ألداء امتحانات الفصل
الثاني للعام الدرايس  ٢0٢0/ ٢01٩عر املنصات اإللكرتونية املختارة من الجامعات
التي أجرت ورشا تدريبية مكثفة وأنهت امتحانات تجريبية يف  1٨00اختصاص عىل
مستوى الدبلوم واملاجستري والدكتوراه».وثمنت الوزارة« ،جهود األقسام ومجالس
الكليات يف تذليل املعوقات واتخاذ القرارات املناسبة بما يالئم ومتطلبات االمتحان
اإللكرتوني وتسهيل اآلليات وتوزيع توقيتات االختبار والتواصل مع قرابة عرين
ألف طالب وطالبة موزعني حسب شهادات الدراسات العليا».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7265 :االحـد  14حزيران 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7265 Sun 14 Jun 2020

كشفت عن طبيعة اجللسة الثانية للحوار االسرتاتيجي اليت ستجرى يف واشنطن بتموز املقبل

اخلارجية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
اك�دت لجن�ة العالق�ات والش�ؤون
الخارجي�ة النيابي�ة ،نج�اح املحاور
العراق�ي يف الجلس�ة االوىل للح�وار
االس�رتاتيجي بني الع�راق والواليات
املتح�دة يف اقن�اع الجان�ب االمريكي
باملوافقة ع�ىل ما يرغب به الش�عب
العراق�ي ،وفيما كش�فت عن طبيعة
الجلس�ة الثاني�ة م�ن الح�وار الت�ي
ستعقد يف واشنطن خالل تموز املقبل،
دع�ت لجنة التخطيط االس�رتاتيجي
النيابية اىل رس�م مسارات التفاوض
بما يصب بمصلحة العراق.
وقال عضو لجنة العالقات والشؤون
الخارجية النائب عامر الفائز يف حديث
ل�”الزوراء” :ان الحوارات التي جرت
يف الجلسة االوىل للحوار االسرتاتيجي
بني العراق والواليات املتحدة لم يرتقي
اىل مس�توى التفاوض ،مبينا انه كان
ح�وارا ح�ول بن�ود اتفاقي�ة االطار
االسرتاتيجي املرمة بني البلدين عام
 2008لغرض تفعيلها ،الس�يما فيما
يتعلق بالجوانب السياس�ية واالمنية
واالقتصادي�ة والثقافي�ة والصحية.
واضاف :ان املحاور العراقي استطاع
ان يراع�ي تطلع�ات ورغبة الش�عب
العراق�ي م�ن خ�الل اقن�اع الجانب
االمريك�ي عىل تنفي�ذ ق�رار الرملان
العراق�ي واملتمثل بانس�حاب القوات
االجنبي�ة من الع�راق ،مؤكدا االتفاق

 :احملاور العراقي جنح يف اقناع اجلانب االمريكي باملوافقة على مطالب الشعب

عىل جدول انس�حاب جمي�ع القوات
االجنبي�ة ولي�س االمريكية فقط مع
بق�اء بع�ض الق�وات للرضورلت او
حس�ب الحاجة.واوضح ،ان املحاور
االمريك�ي اك�د خ�الل الح�وار ع�ىل
ان ب�الده ال تري�د االحتف�اظ بقواعد
عس�كرية دائمي�ة يف الع�راق وانم�ا

س�تعمل عىل تقليص القوات بما هو
رضوري وحس�ب رغب�ة الحكوم�ة
العراقية.واش�ار اىل ان الح�وار
االس�رتاتيجي تم�ت مراع�ة مصالح
البلدي�ن وط�رح وجه�ات نظرهما،
مبينا ان هناك جلسة ثانية من الحوار
ستعقد يف واشنطن خالل تموز املقبل.

وب�ني ،ان طبيعة الحوار يف الجلس�ة
الثاني�ة س�تكون حس�ب املقرتحات
الت�ي س�يقدمها املح�اور العراق�ي
واملتمث�ل بوكي�ل وزارة الخارجي�ة
عب�د الكري�م هاش�م ،مش�ريا اىل ان
هاش�م س�يعد مجموع�ة مقرتحات
ويقدمه�ا اىل مجل�س ال�وزراء واذا

بدء تطبيق حظر التجوال اجلزئي ابتدا ًء من اليوم

احتاجت اىل بعض التريعات س�يتم
عرضها اىل الرملان لغرض التصويت.
ولف�ت اىل ان الرمل�ان س�يطلع ع�ىل
تفاصيل ما دار يف الجلس�ة االوىل من
الح�وار االس�رتاتيجي ليب�دي وجهة
نظره به�ا .من جهته�ا ،دعت عضو
لجنة التخطي�ط ومتابع�ة الرنامج
الحكوم�ي النائب�ة انع�ام الخزاعي،
اىل رضورة رس�م مسارات التفاوض
بما يص�ب بمصلح�ة العراق.وقالت
الخزاع�ي يف بي�ان تلقت “ال�زوراء”
نس�خة منه :انه يجب رسم مسارات
التفاوض بما يصب مصلحة العراق،
حي�ث ينبغ�ي ان يعام�ل الط�رف
االخ�ر باملث�ل م�ع كاف�ة التدفق�ات
االستثمارية االجنبية االخرى ،ودون
تميز نظ�را لضعف املفاوض العراقي
والفس�اد املس�تري يف العق�ود
االس�تثمارية مما قد يقود مستقبال
اىل س�يطرة الركات االمريكية عىل
امكانات البل�د االقتصادية خصوصا
اذا م�ا تغلغ�ل االس�تثمار االجنبي يف
قطاع النفط العراقي اكثر مما نحن
فيه االن .وطالبت الخزاعي  ،بتوجيه
االس�تثمار االجنب�ي االمريك�ي اىل”
قطاعات الزراع�ة والصناعة والبنية
التحتية” بدال من تركيزه عىل حقول
النف�ط يف العراق ووفق املجاالت التي
تحددها الحكومة العراقية من خالل
اعالنها الفرص االستثمارية.

الربملان حيدد االقرتاض الداخلي بـ 40تريليون دينار واخلارجي بـ 5مليارات دوالر

ص5

الزوراء تنشر تاريخ واحداث العراق من عام  1920اىل 2020

ص9

الكاظمي :نداء السيد السيستاني أوقف امتداد
عصابات داعش وفضح طبيعتها اإلجرامية

بغداد /الزوراء:
اعت�ر رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظمي ،أن ن�داء املرجع الديني األعىل
الس�يد ع�ي السيس�تاني أوق�ف امتداد
عصاب�ات داع�ش وفض�ح طبيعته�ا
اإلجرامية.وق�ال الكاظم�ي يف بيان  :إنه
“يف مثل هذا اليوم ،قبل ستة أعوام ،نهض
شعبنا بعزيمة أدهشت العالم لص ّد ودحر
تل�ك العاصف�ة اإلرهابي�ة الك�رى التي
ّ
مثلته�ا عصابات داع�ش اإلرهابية ،بعد
أن تجارست عىل أرض العراق”.وأضاف
أن “الكثريين عر العالم توقعوا أن بالدنا
لن تخ�رج من تل�ك املحنة س�املة ،فيما
أوغل املجرم�ون اإلرهابيون يف سلس�لة
جرائم إبادة جماعية ضد شعبنا ،شملت
قتل املواطنني األبرياء ،وس�بي النس�اء،
ولم تس�لم من آثامهم حتى دور العبادة
والنصب اآلثارية والدينية ومعالم الحياة
والث�روات الطبيعية ،متجاوزين عىل ّ
كل
القي�م األخالقي�ة واإلنس�انية”.وأوضح

الكاظم�ي ،أن “نقط�ة التح�ول كان�ت
فت�وى الجه�اد الكفائ�ي املبارك�ة التي
اطلقه�ا س�ماحة املرجع األعىل ،الس�يد
عي السيستاني (رعاه الله) ،التي ّ
مثلت
نقلة مسؤولة للبدء يف مسرية استنهاض
ال�روح الوطني�ة واملش�اركة املجتمعية
ّ
س�طر
يف حماي�ة الوط�ن ،فرسع�ان ما
شعبنا ،االنتصارات تلو االنتصارات.

تفاصيل ص2

اكدت عدم مشول سيارات االجرة واجلهات املستثناة

املرور :تطبيق نظام الفردي والزوجي
على املركبات خالل احلظر اجلزئي

بغداد /الزوراء:
أعل�ن مدي�ر امل�رور العام�ة الل�واء زه�ري
الخفاج�ي ،ام�س الس�بت ،تطبي�ق نظ�ام
الفردي والزوجي خالل الحظر الجزئي ،فيما
اكد عدم ش�مول س�يارات االجرة والجهات
املس�تثناة م�ن الحظر.وق�ال الخفاج�ي
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “ نظ�ام الف�ردي
والزوج�ي س�يطبق خ�الل حظ�ر التجوال
الجزئي ع�ىل املركبات الخص�ويص فقط”،
الفتا ً اىل ان “ مركبات االجرة غري مش�مولة

بالزوجي والفردي وكذلك الجهات املشمولة
باالس�تثناء من الحظر”.واضاف ان “ دوائر
املرور تعم�ل االن وفق البوابة االلكرتونية”،
داعي�ا املواطن�ني الذين تصل اليهم رس�الة
مراجعة مواقع املرور النجاز معامالتهم”.
يش�ار اىل ان وزارة الصح�ة والبيئة ،اعلنت
الب�دء بتطبيق حظ�ر التج�وال الجزئي بد ًء
م�ن اليوم االحد ،مؤكدة ان الحظر س�ريفع
من الس�اعة الخامس�ة صباحا واىل الساعة
السادسة مساء.

روسيا تنتج لقاحني ضد كورونا يف
ايلول املقبل

موسكو /متابعة الزوراء:
اعلن�ت نائب�ة رئي�س ال�وزراء ،تاتيان�ا
غوليكوف�ا ،أن�ه من املقرر إنت�اج لقاحني
م�ن تطوير مرك�ز فيكتور ومعهد باس�م
“غامايل” يف ش�هر س�بتمر/أيلول املقبل.
وقال�ت غوليكوفا“ :فيما يخص املواعيد..
ومت�ى م�ن املتوقع إنت�اج اللق�اح يف عام
:2020هناك ثالث مؤسس�ات رائدة يف هذا
املجال .بينها املؤسس�ة الفيدرالية ،معهد

غام�ايل ،الجميع يعرفه جي� ًدا ،وهو يعمل
بالتع�اون م�ع املعه�د الثام�ن واألربعني
ب�وزارة الدف�اع الروس�ية .وس�تجري
التجارب الرسيرية يف معهد غامايل واملعهد
الثامن واألربعني لوزارة الدفاع بني شهري
يونيو/حزي�ران وأغس�طس/آب ،2020
وبن�ا ًء عىل ذل�ك ،ف�إن اإلنت�اج الصناعي
املفرتض سيكون يف سبتمر/أيلول”.

تفاصيل ص2

بعد إصابة راضي بفريوس كورونا

الالمي جيري اتصاال بالكابنت امحد راضي
لالطمئنان عليه ويؤكد استقرار صحته

بغداد /الزوراء:
اج�رى نقي�ب الصحفي�ني العراقيني
رئيس اتح�اد الصحفيني العرب مؤيد
الالمي ،امس الس�بت ،اتصاال هاتفيا
بالالعب الدويل الس�ابق الكابتن احمد
رايض لالطمئن�ان ع�ىل صحته.وقال
الالم�ي يف تغري�دة ل�ه ع�ىل «تويرت»
تابعته�ا «ال�زوراء»« :اطمنئ محبي
الكابت�ن احم�د رايض إن صحت�ه
مس�تقرة ويف تحس�ن،تكلمت مع�ه
وكانت معنويات�ه عالية» ،معربا عن
شكره للكابتن رشار حيدر الذي زاره

وأمن االتصال مع�ه .واضاف الالمي،
ان «احم�د رايض ه�و أح�د الرم�وز
الرياضية العراقي�ة الكبرية وهو من
س�جل هدفنا الوحيد ض�د بلجيكا يف
نهائي�ات كأس العال�م ع�ام 1٩٨6،
مت�ى ننص�ف مبدعين�ا يف حياتهم».
هذا وقد اصيب نجم املنتخب الوطني
الالع�ب الدويل الس�ابق الكابتن احمد
رايض بف�ريوس كورونا ،بع�د اجراء
الفحوص�ات املختري�ة علي�ه ،التي
ظه�رت نتائجه�ا ايجابي�ة م�ا يعني
تاكيد اصابته بالفريوس.

قانون االنتخابات اجلديد غري قابل للتنفيذ بصيغته احلالية

القانونية النيابية لـ

الزوراء  /يوسف سلمان:
غ�داة اعالن رئيس مجل�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي مؤخ�را  ،ان
الحكوم�ة س�تطلب م�ن الرمل�ان
اس�تكمال التصوي�ت ع�ىل قان�ون
االنتخاب�ات الجدي�د وإرس�اله إىل
الرئاس�ة ،ليدخ�ل حي�ز التنفي�ذ
بع�د ن�ره يف الجريدة الرس�مية ،
اك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة
ان جمي�ع الخالف�ات املتعلق�ة
بقان�ون االنتخاب�ات ه�ي خالفات
فنية وس�تعالج بع�د تريع ملحق
القانون يف الجلس�ات املقبلة .وقال
عضو اللجنة النائب حسني العقابي
ل��» ال�زوراء « ،ان « التعطي�ل

 :الميكن اجراء انتخابات مبكرة دون حل جملس النواب

الدس�توري للرمل�ان ،والظ�روف
الصحي�ة الطارئة يف الب�الد املتمثلة
بجائحة كورونا  ،حالت دون اكمال
قانون انتخاب�ات مجلس النواب «،
مش�ريا اىل ان « الخالف�ات الحالي�ة
هي فنية يمك�ن معالجتها بالحوار
والتواف�ق ،بع�د أن يت�م تري�ع
ملحق القانون يف الجلس�ات املقبلة
«.واض�اف ان « الكت�ل السياس�ية
قدم�ت مجموعة مقرتحات بش�أن
عدد الدوائ�ر االنتخابية وطبيعتها،
وكذل�ك املش�كالت الفني�ة األخرى
املتمثل�ة بع�دم وج�ود احص�اء
س�كاني دقيق لعدد الدور واملحالت
الس�كنية  ،فضال عن ملف املناطق

املختل�ف عليه�ا بني املرك�ز وإقليم
كردس�تان وامل�ادة  ،« 140مبينا ان
« حل الرمل�ان هو من ضمن قانون
انتخاب�ات مجل�س الن�واب ولي�س
بمع�زل او خ�ارج مس�ار العملي�ة
االنتخابي�ة التي يرس�مها القانون
الجديد بحس�ب الدستور «.واوضح
ان « طلب حل الرملان يتم من خالل
رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية،
او ع�ر طلب خطي موق�ع من ثلث
اعض�اء مجلس الن�واب  ،ثم تعرض
للتصوي�ت لتحص�ل ع�ىل االغلبي�ة
املطلق�ة لع�دد اعض�اء املجلس ،اي
تصوي�ت  166نائبا م�ن العدد الكي
لالعضاء  ،باملوافقة عىل حل الرملان

بعد اقرتاب عدد االصابات يف العراق من الـ 19الفا

قب�ل ش�هرين م�ن املوع�د النهائي
املح�دد الج�راء االنتخابات».لك�ن
العض�و االخ�ر يف اللجن�ة القانونية
النائ�ب س�ليم همزة  ،ح�ذر من ان
اكم�ال قان�ون انتخاب�ات مجل�س
النواب ومصادقة صيغت�ه النهائية
سيس�تغرق وقت�ا طوي�ال  ،بس�بب
الظ�روف الحالي�ة لتف�ي اصابات
كورونا يف املحافظات.وقال همزة يف
ترصي�ح ل�»الزوراء»  ،ان « القانون
بحاج�ة اىل اعادت�ه اىل مجل�س
النواب وصياغة بع�ض الفقرات ثم
التصوي�ت النهائ�ي مرة اخ�رى «،
معترا ان « اكمال القانون بصيغته
النهائي�ة س�يتأخر بس�بب الظرف

الح�ايل وتف�ي اصاب�ات كورونا يف
املحافظات «.واضاف ان « املفوضية
الجديدة ارس�لت اش�عارا رسميا اىل
مجلس الن�واب ان القانون بصيغته
الحالية غ�ري قابل للتنفيذ  ،ويحتاج
اىل تعدي�ل صياغة الفق�رات الفنية
لتت�م مصادقته بالصيغ�ة النهائية
« ،مبينا ان « الجدول امللحق بتوزيع
الدوائ�ر االنتخابية ل�م يصوت عليه
الرملان حتى االن  ،واملفوضية ال تعلم
ه�ل ذلك الجدول ضم�ن القانون ام
خارج القانون «.واوضح ان « هناك
جملة مالحظات تتعلق بتحديد كوتا
النس�اء ،وتحديد الكثافة السكانية
للدوائر االنتخابية «.

علماء يرصدون طفرة نوعية جعلت الفريوس أكثر شراسة

الصحة :تسجيل  1180إصابة جديدة و 53إصابات كورونا تقرتب من الثمانية ماليني تويف
منهم أكثر من  428ألفا
حالة وفاة وبغداد تتصدر احملافظات

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس الس�بت،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لإلصابات املس�جلة
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما
اكدت تس�جيل  1189إصابة جديدة و 53حالة
وف�اة و 647حال�ة ش�فاء بالف�ريوس ،حددت
دائرت�ي صح�ة الرصاف�ة والك�رخ التوزي�ع
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :انه
تم فحص ( )10٣٢٥نموذجا يف كافة املخترات
املختص�ة يف العراق لي�وم ام�س؛ وبذلك يكون
املجموع ال�كي للنماذج املفحوص�ة منذ بداية
تسجيل املرض يف العراق (.)٣٥٩٩٥0واضافت،
مختراتها سجلت ليوم امس (  )11٨0إصابة يف

العراق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة ،14٢
بغ�داد  /الك�رخ  ،٢46مدينة الطب ،10٩
 ،٨٢اربيل
النجف االٔرشف  �4٩السليمانية
 ،14كرب�الء  ،4٣كرك�وك
 ،٢0ده�وك
 ،4٧دياىل  ،٣٩واس�ط  ،1٣٨البرصة ،٣٨
ميس�ان  ،10٢الديوانية  ،٢4ذي قار ،6٨
نين�وى  ،٣ص�الح الدين .16واش�ارت اىل ان
ع�دد ح�االت الش�فاء 64٧ :حال�ة ،وكما يي:
بغداد الرصاف�ة  ،٢٧٢بغداد الكرخ  ،٧6مدينة
الطب  ،4٣النجف  ،1٢اربيل ،٣0 .دهوك
 ،6كرك�وك  ،٣٥كرب�الء  ،4٩البرصة ،1٥
ميس�ان  ،1٥ذي ق�ار  ،٥4االنب�ار،٥ :
املثنى  ،٣0نينوى .٥

تفاصيل ص2

بغداد /متابعة الزوراء:
تخط�ى ع�دد املصاب�ني بالوب�اء ح�ول العال�م
 7.751.888مصاب�اً ،تويف منهم أكثر من 428.487
شخصاً ،وفيما بلغ عدد املتعافني عامليا ً 3.973.131
ش�خصاً ،رصد علماء حدوث طفرة نوعية للفريوس
جعلته اكثر رشاس�ة.وعربيا ،تج�اوز عدد اإلصابات
املعلن�ة 411.028 ،إصابة (باس�تثناء أرقام األرايض
الفلس�طينية املحتل�ة املعلن�ة م�ن قب�ل االحت�الل
اإلرسائيي)ُ ،
وس ِّ�جل م�ن بينها ما يزي�د عىل 5431
وف�اة ،فيما بلغ ع�دد املتعافني أكثر م�ن 247.215
متعافياً ،بحسب إحصاء “العربي الجديد”.وتحافظ
ً
عربي�ا يف عدد املصابني
الس�عودية عىل املرتبة األوىل
ب� 119942مصاباً ،تويف منهم  893وتعاىف ،81029
تليه�ا قطر الت�ي أحص�ت إصابة  76588ش�خصا ً

ووفاة  70وتعايف  53296ش�خصاً ،ثم اإلمارات التي
س�جّ لت  41499مصاب�اً ،ت�ويف منه�م  287وتع�اىف
 ،25946وس�جلت م�رص 41303إصاب�ة وتتص�در
ع�دد الوفيات عربيا ً ب� 1422وف�اة ،فضالً عن تعايف
 11108ش�خصاً.وأحصت الكوي�ت  34952إصاب�ة
و 285وفاة وتعايف  25048شخصاً .وسجلت سلطنة
ُعم�ان  21071إصاب�ة و 96وف�اة وتع�ايف 7489
ش�خصاً .وأك�دت البحرين تس�جيل  17713إصابة
و 36وفاة وتعايف  12191أشخاص .وأعلنت الجزائر
تس�جيل  10698إصابة ،من بينها  751وفاة وتعايف
 7322ش�خصاً .وأحىص املغرب  8610إصابة و212
وفاة وتعايف  7618ش�خصاً ،وسجل السودان 6879
إصابة و 433وفاة وتعايف  2416شخصاً.
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لبنان يشتعل باالحتجاجات واشتباكات بني املتظاهرين وقوات األمن

دياب :الدولة غري مفلسة وحماولة االنقالب فشلت باإلطاحة مبساعي كشف الفساد

بريوت /متابعة الزوراء:
قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان
دي�اب إن الحكوم�ة لن تس�كت عىل
تحميله�ا وزر السياس�ات الت�ي
أوصلت البلد إىل الكارثة التي تعيشها
الب�الد الي�وم ،مؤك�دا أن الدولة غري
مفلس�ة ،فيم�ا أصيب الع�رات يف
مواجهات ب�ني متظاهرين والجيش

اللبناني خالل احتجاجات عىل تردي
الوض�ع االقتص�ادي وتراج�ع قيمة
الل�رية مقاب�ل الدوالر.وأوضح دياب
يف كلم�ة وجهه�ا إىل اللبناني�ني أن�ه
“عندما تم تكليفه بتشكيل الحكومة
وعند تشكليها كان أمل اللبنانيني بها
هزيال” ،مضيفا أن “ه�ذه الحكومة
حقق�ت الكث�ري وبعد أقل من ش�هر

عىل انط�الق عمله�ا ب�دأ اللبنانيون
يلمسون الجدية واملنهجية واإلرصار
والج�رأة ل�دى الحكوم�ة مجتمع�ة
وع�ىل مس�توى الوزراء”.وتاب�ع
دي�اب أن “ه�ذه الحكوم�ة أصبحت
تحصل ع�ىل ثقة عالية من املواطنني
م�ا أزع�ج املراهن�ني عىل فش�لها”،
وق�ال إن “الحكوم�ة حقق�ت الكثري

لكنه�م يري�دون طم�س الحقائق..
أال يكف�ي أنهم أغرق�وا البلد بالديون
ونفتش الي�وم عن ودائ�ع اللبنانيني
الت�ي أهدروها؟”.وأض�اف دي�اب
قائ�ال“ :س�قطت محاول�ة االنقالب
ولم تنج�ح كل االجتماع�ات الرسية
والعلني�ة واالتفاقات ف�وق الطاولة
وتحته�ا وأوامر العمليات يف اإلطاحة

بورش�ة اكتش�اف الفس�اد” ،مشريا
إىل أن�ه “لدى الحكومة م�ن التقارير
ع�ن الوقائع ما يكف�ي من املعطيات
وس�نعلن عنه�ا يف الوق�ت املناس�ب
ونحن أمام تح�دي العودة اىل ما قبل
 17أكتوب�ر أو االس�تمرار وهناك من
يريد االنتقام من الثورة”.
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رئيس اجلمهورية :إستكمال النصر يتطلب
بناء الدولة املقتدرة ذات السيادة
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح،
أن إستكمال النرص يتطلب بناء
الدولة املقتدرة ذات السيادة ،مشريا ً
اىل أن تضحيات وتكاتف القوى
االمنية سطرت ملحمة النرص عىل
االرهاب.
وقال صالح يف تغريدة له عىل «تويرت»،
إنه «نستذكر بإجالل الفتوى الجهادية
للمرجع االعىل السيد السيستاني (دام
ظله) التي حشدت طاقات الشعب
يف مواجهة داعش» ،موضحا ً أن
«تضحيات وتكاتف القوى االمنية من
الجيش والحشد والبيشمرگة سطرت
ملحمة النرص عىل االرهاب».

الكاظمي :نداء السيد السيستاني أوقف امتداد عصابات
داعش وفضح طبيعتها اإلجرامية

وأضاف أن «إستكمال النرص يتطلب
بناء الدولة املقتدرة ذات السيادة والتي
تحفظ الحقوق وتحمي املواطن».

هيئة التقاعد تؤكد اكماهلا اعادة
االستقطاعات اىل املتقاعدين
بغداد  /نينا :
اكملت هيئة التقاعد الوطنية بالتعاون مع املصارف ورشكات الدفع االلكرتوني اعادة
املبالغ املستقطعة بنسبة  %99من املتقاعدين وذلك استنادا ً لتوجيهات رئيس مجلس
الوزراء .وذكرت الهيئة ان « تبقى عدد قليل سيتم اعادة ما تم استقطاع ُه مع راتب
الشهر القادم آليا ً عىل نظام الحاسبة االلكرتونية وال يتطلب ذلك مراجعة املواطنني
ديوان هيئة التقاعد الوطنية او فروعها يف املحافظات  ،ولغرض تقليل املراجعة بسبب
جائحة كورونا يرجى تحديث بيانات املتقاعد من خالل الهواتف الذكية عىل الرابط ،
/.« http://pension-app.com

روسيا تنتج لقاحني ضد كورونا يف
ايلول املقبل

موسكو /متابعة الزوراء:
اعلنت نائبة رئيس الوزراء ،تاتيانا غوليكوفا،
أنه من املقرر إنتاج لقاحني من تطوير مركز
فيكتور ومعهد باسم «غامايل» يف شهر
سبتمرب/أيلول املقبل.وقالت غوليكوفا:
«فيما يخص املواعيد ..ومتى من املتوقع
إنتاج اللقاح يف عام :2020هناك ثالث
مؤسسات رائدة يف هذا املجال .بينها املؤسسة
الفيدرالية ،معهد غامايل ،الجميع يعرفه
جي ًدا ،وهو يعمل بالتعاون مع املعهد الثامن
واألربعني بوزارة الدفاع الروسية .وستجري
التجارب الرسيرية يف معهد غامايل واملعهد
الثامن واألربعني لوزارة الدفاع بني شهري
يونيو/حزيران وأغسطس/آب  ،2020وبنا ًء
عىل ذلك ،فإن اإلنتاج الصناعي املفرتض
سيكون يف سبتمرب/أيلول».وتابعت املسؤولة،
أن «باحثي مركز «فيكتور» الحكومي للعلوم
سيطلقون لقاحا يف نفس الفرتة تقريبا،
حيث ستبدأ فرتة إجراء التجارب الرسيرية
يف يونيو/حزيران ،ولكنها تشمل سبتمرب/
أيلول .ومن ثم سيتم اإلنتاج الصناعي».
ويشارك معهد سانت بطرسربغ ألبحاث
اللقاحات واألمصال التابع للوكالة الطبية
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والبيولوجية الفيدرالية ،يف تطوير لقاح أيضا،
وسيجري التجارب الرسيرية يف الفرتة ما بني
سبتمرب/أيلول وديسمرب/كانون األول وبذلك
سيتم إطالق اللقاح يف ديسمرب/كانون األول.
وكانت وزارة الصحة الروسية ،أعلنت عىل
صفحتها يف موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» ،أن املستشفيات الروسية ستستلم
 ،دواء «أفيفافري» لعالج املرىض املصابني
بـ»كوفيد.»19-وشددت الوزارة ،عىل أن
الدواء املذكور ،سيقدم مجانا لكل املحتاجني
بواسطة وثيقة التأمني الصحي اإللزامي.
ويمثل عقار «أفيفافري» أول دواء رويس
مضاد لفريوس كورونا املستجد صادقت عىل
استخدامه وزارة الصحة الروسية.وينتج عقار
«أفيفافري» يف إطار مرشوع مشرتك لصندوق
االستثمارات املبارشة الرويس ومجموعة
«خيمرار» لتصنيع األدوية ،بناء عىل أساس
«فافيبريافري» ،الذي بدأ استخدامه يف اليابان
عام  2014لعالج حاالت صعبة لإلنفلونزا.
وأعلنت السلطات الصحية الروسية مؤخرا،
أن النتائج األولية الختبار دواء «أفيفافري»
املحيل عىل املصابني بفريوس كورونا أظهرت
فعاليته بنسبة .%90

بغداد /الزوراء:
اعترب رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،أن نداء املرجع الديني األعىل السيد
عيل السيستاني أوقف امتداد عصابات داعش
وفضح طبيعتها اإلجرامية.
وقال الكاظمي يف بيان  :إنه «يف مثل هذا اليوم،
قبل ستة أعوام ،نهض شعبنا بعزيمة أدهشت
العالم لص ّد ودحر تلك العاصفة اإلرهابية
الكربى التي ّ
مثلتها عصابات داعش اإلرهابية،
بعد أن تجارست عىل أرض العراق».
وأضاف أن «الكثريين عرب العالم توقعوا أن
بالدنا لن تخرج من تلك املحنة ساملة ،فيما
أوغل املجرمون اإلرهابيون يف سلسلة جرائم
إبادة جماعية ضد شعبنا ،شملت قتل املواطنني
األبرياء ،وسبي النساء ،ولم تسلم من آثامهم
حتى دور العبادة والنصب اآلثارية والدينية
ومعالم الحياة والثروات الطبيعية ،متجاوزين
عىل ّ
كل القيم األخالقية واإلنسانية».
وأوضح الكاظمي ،أن «نقطة التحول كانت
فتوى الجهاد الكفائي املباركة التي اطلقها
سماحة املرجع األعىل ،السيد عيل السيستاني
(رعاه الله) ،التي ّ
مثلت نقلة مسؤولة للبدء يف

مسرية استنهاض الروح الوطنية واملشاركة
املجتمعية يف حماية الوطن ،فرسعان ما ّ
سطر
شعبنا ،االنتصارات تلو االنتصارات ،ملحقا
الهزيمة النكراء بداعش وأيتامها ،ومطهرا ّ
كل
مدن وأرايض العراق من دنس اإلرهاب ،مواصال
إرادته بحماية قيمه ونظامه الديمقراطي
ومستقبل أجيال ،فضال عن بناء دولة حديثة
ومتقدمة تقوم عىل أساس إرساء قيم املواطنة
والحقوق».
وأشار إىل أن «تلك االنتصارات الكربى تستدعي
دائما وبقوة استذكار ذلك اليوم الخالد من
تأريخ شعبنا البطل عندما هبّ آالف املواطنني
العراقيني للدفاع عن هذا الوطن ،ضاربني
للعالم أجمع درسا ً يف التضحية واإلباء والغرية
الوطنية واإلنسانية حاملا سمعوا نداء املرجعية
الدينية الرشيفة ،يف  13حزيران من عام ،2014
بالتطوع لحمل السالح بوجه عصابات داعش
اإلرهابية وتحرير األرض من دنسها».
وبني الكاظمي ،أن «لحظة احتالل املوصل
ومناطق اخرى بطريقة غادرة وأساليب
خسيسة فضحت الطبيعة الهمجية والدموية
لعصابات داعش الحاقدة التي ارتكبت مجزرة

سبايكر املروّعة وقتل وسبي وتهجري اآلالف
من أبناء شعبنا ،ال سيما شقيقاتنا وأشقاؤنا
األيزيديون واملسيحيون ،باإلضافة اىل ارتكاب
أبشع املجازر بحق أبناء املدن املحتلة».
وتابع ،أن «تلك اللحظة املفجعة يف التأريخ
العراقي كشفت عن وعي شعبي هائل
برضورة التخلص من تلك الثغرات التي أنتجها
الرصاع السيايس والفساد وتخبط اإلدارة التي
ساهمت بمجملها يف تمكني داعش من رقاب
العراقيني».
ولفت الكاظمي ،إىل أن «نداء املرجع ،السيد
عيل السيستاني ،أوقف امتداد عصابات داعش
وفضح طبيعتها اإلجرامية وأفشل مخططاتها
السوداء لتدمري بالدنا بإعادة تسلط وطغيان
أبشع حثاالت النظام الدكتاتوري الدموي
السابق ،الذي ج ّر الويالت عىل العراق وشعوب
املنطقة ،مُ خلفا ً وراءه مقابر جماعية تضم
مئات اآلالف من اإلبرياء ومئات القرى الكردية
املحروقة باألسلحة الكيمياوية املحظورة ،وترك
عراقا ً مه ّدما ً ومحروما ً من أبسط مقومات
حياة إنسانية الئقة بأبناء شعبنا الكريم».
وأشار إىل أن «والدة قوات الحشد الشعبي ّ
شكلت

انعطافة حقيقية يف املواجهة ضد تنظيم داعش
اإلرهابي لدورها الحاسم يف استعادة املبادرة
لصالح العراق وشعبه وتحقيق االنتصارات
املتالحقة وتحرير العديد من املناطق املغتصبة،
ما يؤكد أن االستجابة املشهودة من قبل أبناء
شعبنا الغيارى لنداء املرجعية حفظت وحدة
العراق وأجهضت مخططات أعدائه».
وتابع رئيس مجلس الوزراء»: ،تحية إجالل لنداء
املرجعية الرشيفة بالقتال دفاعا عن العراق ضد
خطر العصابات اإلرهابية ودعواتها املتكررة
اىل كافة العراقيني إىل وحدتهم وتضامنهم من
أجل حماية السيادة الوطنية ورضورة سيادة
القانون وسلطة الدولة والحكومة اىل املناطق
املحررة من الجماعات اإلرهابية وكل مكان».
وختم البيان بالقول»: ،تحية اعتزاز وتقدير ّ
لكل
مقاتلينا يف كل صنوف القوات املسلحة الذين
انجزوا االنتصار  ،ونخص مقاتلينا يف هيئة
الحشد الشعبي يف كل مكان من بالدنا الغالية،
الذين اثبتوا للعالم أن ال قوة يمكن أن تهزم إرادة
الشعب ،ووقفة إجالل وإكبار للشهداء الذين
جادوا بأرواحهم يف معركة الكرامة  ،وللجرحى
الذين سالت دماؤهم من أجل العراق وشعبه».

بعد اقرتاب عدد االصابات يف العراق من الـ 19الفا

الصحة :تسجيل  1180إصابة جديدة و 53حالة وفاة وبغداد تتصدر احملافظات

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي
لإلصابات املسجلة بفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  1189إصابة جديدة و53
حالة وفاة و 647حالة شفاء
بالفريوس ،حددت دائرتي صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه تم فحص ()10325
نموذجا يف كافة املختربات املختصة
يف العراق ليوم امس؛ وبذلك يكون
املجموع الكيل للنماذج املفحوصة
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق
(.)359950
واضافت ،مخترباتها سجلت ليوم
امس (  )1180إصابة يف العراق
موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة
 ،142بغداد  /الكرخ  ،246مدينة
 ،109النجف االٔرشف 49ـ
الطب
،20
 ،82اربيل
السليمانية
،43
 ،14كربالء
دهوك
 ،39واسط
 ،47دياىل
كركوك
 ،138البرصة  ،38ميسان ،102

 ،68نينوى

الديوانية  ،24ذي قار
 ،3صالح الدين .16
واشارت اىل ان عدد حاالت الشفاء:
 647حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة
 ،272بغداد الكرخ  ،76مدينة الطب
 ،12اربيل،30 .
 ،43النجف
 ،6كركوك  ،35كربالء
دهوك
،15
 ،49البرصة  ،15ميسان
 ،5املثنى
 ،54االنبار:
ذي قار
 ،30نينوى  ،5مبينة ان عدد الوفيات
 53حالة وكما ييل  :بغداد الرصافة
 ،16بغداد الكرخ  ،7مدينة الطب ،6
 ،1دياىل
السليمانية  ،3كربالء.
 ،4البرصة  ،2واسط ،3 .ميسان
 ،3بابل  ،3ذي قار  ،2االنبار 2
،املثنى .1
وتابعت :ان مجموع اإلصابات :
 ،18950اما مجموع حاالت الشفاء
 ،7515 :بينما الراقدين الكيل:
 ،10886يف حني الراقدين يف العناية
املركزة ،113 :ومجموع الوفيات:
.549
من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني
الساعدي ،تسجيل  142اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  77حالة

بمدينة الصدر.
وقال الساعدي يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «صحة
الرصافة سجلت امس  142اصابة
جديدة موزعة كالتايل  :مدينة الصدر
 77حالة ضمن محالت ,552 ,571
,545 ,520 ,536 ,527 ,553 ,521
,569 ,558 ,572 ,554 ,569 ,555
 ,570قطاعات  ,23 ,1الزراعي/
الشعب  9حاالت ضمن محالت
حي اور  /357 ,345 ,البلديات
 11حالة ضمن محالت ,738 ,728
 ,727الزراعي ,املضمار /االمني
الثانية  6حاالت ضمن محالت ,737
 /735بغداد الجديدة  3حاالت ضمن
محالت  /725 ,715 ,706الكرادة
حالتني محلة  905وشارع االورزدي/
حي القاهرة  8حاالت محلة 309
والزراعي /شارع فلسطني  4حاالت
الكرخ ابو غريب
محلة /505
حالة واحدة  /الحبيبية حالة واحدة
محلة  /537الزعفرانية  5حاالت
محلة  ,977الزراعي  /الفضل حالة
واحدة محلة  /129شارع املغرب
حالة واحدة  /املعلمني حالة واحدة
محلة  /731الطالبية  4حاالت محلة

 /311العبيدي حالة واحدة محلة
 /762مركز صحي القناة شخص
 7حاالت .
واضاف :انه «تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق
الربوتوكول العالجي املتبع والحاالت
الحرجة منهم اىل االنعاش» ،مشريا اىل
ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع
اىل  4512تويف منهم  182اكتسب
الشفاء منهم  2226ومتبقي قيد
العالج .»2104
ودعا الساعدي اىل «التشديد بشكل
اكرب خالل الحظر الجزئي لأليام
املقبلة عىل اجراءات السالمة والوقاية
لحماية املواطنني من االصابة بعد ان
غصت املستشفيات باملصابني».
اىل ذلك ،اعلنت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين
الحاالت املسجلة يف مستشفياتها
بمرض فريوس كورونا املستجد
املعلنة ليوم امس.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان االصابات
توزعت كالتايل :الحرية 42 /اصابة،
الشعلة 32 /اصابة ،الكاظمية/
 25اصابة ،الغزالية 19 /اصابة،

حي الخرضاء 1 /اصابة ،البياع/
 5اصابات /السيدية  3اصابات،
 4اصابات ،التاجي/
املنصور/
 6اصابات ،حي الجهاد 10 /اصابات،
االعالم 10 /اصابات ،الدورة11 /
اصابة ،املعالف 1 /اصابة ،الريموك/
 2اصابة ،ابو دشري  1/اصابة ،حي
العامل 18 /اصابة ،حي الجامعة/
 3اصابات ،الطارمية 2/إصابة،
 3اصابات،
الرحمانية/
العالوي 3 /اصابات ،الصالحية/
 2إصابة  ،حي العدل 6 /اصابات/
شارع حيفا 1 /اصابة /املحمودية/
 1اصابة ،االسكان 2 /اصابة،
الحارثية 3 /اصابات ،ابو غريب3 /
اصابات ،سكنة جانب الرصافة26 /
اصابة ،دياىل 1 /اصابة.
واضافت :ان الوفيات توزعت كالتايل:
الشعلة/محلة ،458السيدية /قرب
مركز الوليد  ،الرصافة /الوزيرية
 حي االندلس /محلة ،617االسكان/محلة ،621الحرية /محلة،430
الكاظمية /محلة.427
واشارت اىل ان األعداد املعلنة أكانت
اصابة او وفاة هي لليوم السابق
لغاية الساعة العارشة مسا ًء.

لبنان يشتعل باالحتجاجات واشتباكات بني املتظاهرين وقوات األمن

علماء يرصدون طفرة نوعية جعلت الفريوس أكثر شراسة

دياب :الدولة غري مفلسة وحماولة االنقالب فشلت باإلطاحة مبساعي كشف الفساد

إصابات كورونا تقرتب من الثمانية ماليني تويف منهم
أكثر من  428ألفا

بريوت /متابعة الزوراء:
قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان
دياب إن الحكومة لن تسكت عىل
تحميلها وزر السياسات التي أوصلت
البلد إىل الكارثة التي تعيشها البالد
اليوم ،مؤكدا أن الدولة غري مفلسة،
فيما أصيب العرشات يف مواجهات
بني متظاهرين والجيش اللبناني
خالل احتجاجات عىل تردي الوضع
االقتصادي وتراجع قيمة اللرية مقابل
الدوالر.
وأوضح دياب يف كلمة وجهها إىل
اللبنانيني أنه «عندما تم تكليفه
بتشكيل الحكومة وعند تشكليها كان
أمل اللبنانيني بها هزيال» ،مضيفا أن
«هذه الحكومة حققت الكثري وبعد
أقل من شهر عىل انطالق عملها بدأ
اللبنانيون يلمسون الجدية واملنهجية
واإلرصار والجرأة لدى الحكومة
مجتمعة وعىل مستوى الوزراء».
وتابع دياب أن «هذه الحكومة
أصبحت تحصل عىل ثقة عالية من
املواطنني ما أزعج املراهنني عىل
فشلها» ،وقال إن «الحكومة حققت
الكثري لكنهم يريدون طمس الحقائق..
أال يكفي أنهم أغرقوا البلد بالديون
ونفتش اليوم عن ودائع اللبنانيني التي
أهدروها؟».
وأضاف دياب قائال« :سقطت محاولة
االنقالب ولم تنجح كل االجتماعات
الرسية والعلنية واالتفاقات فوق
الطاولة وتحتها وأوامر العمليات يف
اإلطاحة بورشة اكتشاف الفساد»،
مشريا إىل أنه «لدى الحكومة من
التقارير عن الوقائع ما يكفي من
املعطيات وسنعلن عنها يف الوقت
املناسب ونحن أمام تحدي العودة اىل
ما قبل  17أكتوبر أو االستمرار وهناك
من يريد االنتقام من الثورة».
وأكد دياب أن الدولة اللبنانية غري
مفلسة لكن هناك تعثر مايل ،مؤكدا
أن حقوق اللبنانيني محفوظة لدى
املصارف.

وقال رئيس الحكومة« :فليتوقف
التدمري الذاتي الذي يحرض عليه من
لديه حقد دفني تجاه الدولة» ،ودعا
اللبنانيني إىل أن يمتنعوا من تشويه
االحتجاجات وقال« :أنا واثق بأننا
سنتجاوز األزمة وبأننا أقوى من كل
التحديات».
تجدر اإلشارة ،إىل أن كلمة دياب
املتلفزة ،تزامنت مع تصاعد حدة
االحتجاجات السيما يف طرابلس شمال
لبنان ،ومع احتشاد املحتجني أمام
مقر الحكومة يف وسط بريوت.
وأصيب العرشات يف مواجهات
بني متظاهرين والجيش اللبناني
خالل احتجاجات عىل تردي الوضع
االقتصادي وتراجع قيمة اللرية مقابل
الدوالر.
وكشفت غرفة عمليات جهاز الطوارئ
واإلغاثة يف لبنان ،عن إصابة أكثر من
 49شخصا ً بينهم ستة عسكريني
نتيجة مواجهات عنيفة بني الجيش
ومتظاهرين خالل احتجاجات ليلية
شهدتها ساحات مدينة طرابلس
بشمال البالد.
وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ
واإلغاثة ،يف بيان صحفي بثته «الوكالة
الوطنية لالعالم»  ،إن االصابات تنوعت

بني االختناق والجروح والرضوض
حيث جرى نقل بعض املصابني إىل
مستشفيات املدينة.
وأظهرت اللرية اللبنانية ،التي خرست
 70يف املئة من قيمتها مقابل الدوالر
األمريكي منذ أكتوبر /ترشين األول،
بعض التماسك يوم اول امس الجمعة،
وذلك بعد إعالن الحكومة قرارا بضخ
دوالرات يف األسواق غدا االثنني.
وكانت التحركات واالحتجاجات
الشعبية تجددت يف مدينة طرابلس
حيث شهدت ساحاتها مواجهات
عنيفة ،حطم املحتجون خاللها
واجهات املحال التجارية واملؤسسات
العامة الخاصة ،وأرضموا النريان
ببعضها وبحاويات النفايات.
واستمرت املواجهات بني املحتجني
وقوات الجيش إىل ما بعد منتصف
الليل حيث تمكنت عنارص الجيش من
استعادة السيطرة وإلزام املحتجني
بالرتاجع إىل عمق الشوارع الداخلية.
ووفق الوكالة ،عمدت قوات الجيش
إىل فتح معظم الطرق التي قطعها
املحتجون ،حيث تشهد الشوارع صباح
اليوم حركة سري خفيفة ،فيما فتحت
معظم املحال التجارية أبوابها.
كما تظاهر عرشات ليل الجمعة أمام

مق ّر املرصف املركزي يف العاصمة
بريوت .وقال مراسل فرانس برس
ّ
إن عرشات الشبّان أرضموا النار يف
عدد من املتاجر ،قبل تفريقهم بالغاز
املسيل للدموع.
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت
مساء الخميس وعمت مختلف املناطق
اللبنانية وقطعت الطرقات باإلطارات
املشتعلة احتجاجا ً عىل تردي األوضاع
املعيشية بعد تردي قيمة اللرية مقابل
الدوالر.
من جانبها تعهدت السلطات اللبنانية
ّ
بضخ مزيد من الدوالر يف
الجمعة
ّ
السوق لِلجم االنهيار غري املسبوق للرية
املحلية .يأتي تدهور اللرية اللبنانية
يف وقتٍ تعقد السلطات اجتماعات
متالحقة مع صندوق النقد الدويل أمالً
بالحصول عىل دعم مايل يضع ح ّدا ً
لألزمة املتمادية ،يف حني تقرتب اللرية
من خسارة نحو سبعني يف املئة من
قيمتها منذ الخريف.
ّ
مستهل
وقال الرئيس ميشال عون يف
جلسة حكومية طارئة يف القرص
الرئايس ،أعقبت جلسة أوىل قبل الظهر
يوم الجمعة« ،توصلنا إىل تدبري سيبدأ
تنفيذه االثنني يقوم عىل تغذية السوق
بالدوالر من قبل مرصف لبنان ،وعليه،
يُفرتض أن يرتاجع سعر الرصف
تدريجياً».
والمس سعر الرصف ،وفق ما أفاد
رصافون وكالة فرانس برس ظهر
الخميس ،عتبة الخمسة آالف لرية
مقابل الدوالر ،فيما نقلت وسائل إعالم
محلية ليالً أن السعر تجاوز الستة
آالف ،رغم تحديد نقابة الرصافني
سعر الرصف اليومي بنحو أربعة آالف
وفيما يبقى السعر الرسمي مثبتا ً عىل
 1507لريات.
ومنذ أكتوبر /ترشين األول ،يواجه
لبنان أزمة اقتصادية طاحنة تعترب
بمثابة أكرب تهديد الستقراره منذ
الحرب األهلية التي دارت رحاها بني
عامي  1975و.1990

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بالوباء حول العالم
 7.751.888مصاباً ،تويف منهم أكثر
من  428.487شخصاً ،وفيما بلغ عدد
املتعافني عامليا ً  3.973.131شخصاً،
رصد علماء حدوث طفرة نوعية
للفريوس جعلته اكثر رشاسة.
وعربيا ،تجاوز عدد اإلصابات املعلنة،
 411.028إصابة (باستثناء أرقام
األرايض الفلسطينية املحتلة املعلنة من
قبل االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجل من
بينها ما يزيد عىل  5431وفاة ،فيما
بلغ عدد املتعافني أكثر من 247.215
متعافياً ،بحسب إحصاء «العربي
الجديد».
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل
عربيا ً يف عدد املصابني بـ119942
مصاباً ،تويف منهم  893وتعاىف
 ،81029تليها قطر التي أحصت
إصابة  76588شخصا ً ووفاة 70
وتعايف  53296شخصاً ،ثم اإلمارات
التي سجّ لت  41499مصاباً ،تويف
منهم  287وتعاىف  ،25946وسجلت
مرص 41303إصابة وتتصدر عدد
الوفيات عربيا ً بـ 1422وفاة ،فضالً
عن تعايف  11108شخصا ً.
وأحصت الكويت  34952إصابة و285
وفاة وتعايف  25048شخصاً .وسجلت
سلطنة ُعمان  21071إصابة و 96وفاة
وتعايف  7489شخصاً .وأكدت البحرين
تسجيل  17713إصابة و 36وفاة وتعايف
 12191أشخاص.
وأعلنت الجزائر تسجيل  10698إصابة،
من بينها  751وفاة وتعايف 7322
شخصاً .وأحىص املغرب  8610إصابة
و 212وفاة وتعايف  7618شخصاً،
وسجل السودان  6879إصابة و433
وفاة وتعايف  2416شخصاً .وأكدت
جيبوتي تسجيل  4441إصابة و38
وفاة وتعايف  2730شخصاً ،ورصد
الصومال  2513إصابة و 85وفاة وتعايف
 532شخصا ً.
وسجلت موريتانيا  1572إصابة و81

وفاة وتعايف  278شخصاً ،وأعلن لبنان
 1422إصابة و 31وفاة وتعايف 853
شخصاً ،ورصدت تونس  1093إصابة
و 49وفاة وتعايف  995شخصاً ،فيما
أحىص األردن  915إصابة و 9وفيات
وتعايف  671شخصاً ،وأكدت فلسطني
تسجيل  673إصابة و 4وفيات وتعايف
 570شخصا ً.
وأكد اليمن تسجيل  632إصابة و139
وفاة وتعايف  28شخصاً .وأحصت ليبيا
إصابة  409شخصا ً و 6وفيات وتعايف 59
شخصاً ،وسجلت سورية  170إصابة،
منها  6وفيات وتعايف  71شخصاً .فيما
رصدت جزر القمر تسجيل  163إصابة
بفريوس كورونا وحالتي وفاة وتعايف
 97مصابا ً.
اىل ذلك رصد علماء من معهد «سكريبس»
لألبحاث حدوث طفرة لربوتني النتوءات
الشوكية املوجود عىل سطح الفريوس
والتي تساعده عىل دخول الخاليا.
ووجدوا طفرة تسمى « »D614Gتمنح
الفريوس مزيدا من هذه النتوءات
وتجعلها أكثر استقرارا ،وهو ما يسهل
بدوره التصاقه بالخاليا واخرتاقها.
وكشف هرييون تشوي ،عالم الفريوسات
الذي شارك يف اإلرشاف عىل الدراسة ،أن

البحث توصل إىل أن الفريوسات التي
حدثت لها هذه الطفرة كانت «معدية
أكثر بكثري من تلك التي لم تحدث لها
الطفرة».
دوليا ،تتصدر الواليات املتحدة دول
العالم من حيث عدد اإلصابات والوفيات
الناتجة عن فريوس كورونا املستجد،
حيث سجلت حتى اآلن أزيد من مليوني
إصابة و 114ألفا و 613وفاة.
من جهتها ،أصبحت الربازيل تحتل الرقم
الثاني عامليا من حيث عدد الوفيات
حيث سجلت  41ألفا و 828وفاة،
متجاوزة بذلك بريطانيا التي سجلت 41
ألفا و 481وفاة.
ويف فرنسا ،ذكر بيان لوزارتي الداخلية
والخارجية أن السلطات سرتفع غدا
االثنني القيود املفروضة عىل حدودها
أمام املسافرين القادمني من دول
االتحاد األوروبي.
وذكر البيان أنه «يف ضوء التطور املواتي
يف الوضع الصحي بفرنسا وأوروبا
ووفقا لتوصيات املفوضية األوروبية،
فإن فرنسا سرتفع يوم  15يونيو/
حزيران الجاري كل القيود املفروضة
عىل حدودها أمام حركة املرور الداخلية
األوروبية.
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خطة الضم اإلسرائيلية ..مسمار أخري
يف نعش “حل الدولتني”

غزة/األناضول:
تعت�زم الحكومة اإلرسائيلي�ة مطلع يوليو/
تم�وز املقب�ل ،ض�م منطق�ة غ�ور األردن
واملس�توطنات يف الضفة الغربي�ة املحتلة إىل
سيادتها ،األمر الذي قد يشكل مسمارا أخرا
يف نعش عملية التس�وية السياس�ية ،وخيار
حل الدولتني ،كما يرى مراقبون.
ويعتق�د خ�رباء ،يف أحادي�ث منفصل�ة
لألناضول ،أن خيارات فلس�طني “محدودة”
يف مواجهة مخطط�ات الضم ،خاصة يف ظل
الوض�ع العربي الضعيف وتوج�ه العديد من
الدول العربية للتطبيع مع إرسائيل.
ومؤخ�را ،أعل�ن رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل،
بنيام�ني نتنياه�و ،يف أكثر من مناس�بة ،أن
حكومته تريد الروع بعملية الضم يف يوليو،
والتي ستشمل  30باملائة من مساحة الضفة
الغربية.وأشار نتنياهو ،أن “مخططات الضم
لن تتضمن موافقة الحكومة اإلرسائيلية عى
إقامة دولة فلسطينية”.
وردا ع�ى ذل�ك ،أعل�ن الرئيس الفلس�طيني
محمود عباس ،الش�هر امل�ايض ،أن منظمة
التحرير الفلس�طينية يف ّ
حل من االتفاقيات
مع إرسائيل والواليات املتحدة.
انتهاء ّ
حل الدولتني
مصطف�ى الربغوث�ي ،أم�ني ع�ام حرك�ة
“املب�ادرة الوطنية الفلس�طينية” ،اعترب أن
“فكرة حل الدولتني ستنتهي فعليا ً إذا سمح
العال�م لنتنياه�و بتنفي�ذ خطة الض�م ،ولن
يبقى أي أفق لدولة فلسطينية مُ ستقلة”.
وأض�اف الربغوث�ي ،أن “م�ن يقت�ل ح�ل
الدولتني اآلن هو نتنياهو واإلدارة األمريكية،
وق�رار الضم ه�و األخطر يف تاري�خ القضية
الفلسطينية منذ نكبة عام .”1948
واعترب أن الحل الوحيد أمام الفلسطينيني هو
مواجهة املخطط ب�”املقاومة والوحدة”.
وقال“ :أقوى رس�الة يمك�ن أن ُتوجه للعالم
ه�ي إع�ان إنه�اء االنقس�ام الفلس�طيني
وتوحيد الص�ف الوطني تحت قيادة مُ وحدة،
ّ
وتبني اس�راتيجية وطنية كفاحية ملواجهة
االحتال”.ودع�ا إىل االتف�اق ع�ى خط�ة
اس�راتيجية مُ ش�ركة ب�ني ّ
كل مكون�ات
الشعب الفلس�طيني للوقوف يف وجه الخطة
اإلرسائيلية.وشدد الربغوثي ،عى رضورة أن
يطال�ب الفلس�طينيني ال�دول العربية ودول
العالم بش�كل ع�ام “بقط�ع العاق�ات مع
إرسائي�ل كليا ،وفرض عقوب�ات عليها حتى
تراجع عن سياساتها”.
“ال دولة”
من جهته ،رأى الوزير الفلس�طيني السابق،
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نبيل عمرو ،أن “ح�ل الدولتني ما زال الخيار
الوحيد املطروح عى الطاولة من قبل املجتمع
الدويل باستثناء إرسائيل”.
وأض�اف عم�رو ،أن “إرسائي�ل تري�د
للفلس�طينيني أن يظل�وا يف حال�ة الادول�ة
بمعنى أن يبقوا مجرد س�كان عى بقعة من
األرض”.وش�دد ع�ى أهمية تكثي�ف القيادة
الفلس�طينية لجهودها يف الدفع نحو تطوير
أداء املجتمع الدويل لصالح الدولة الفلسطينية
يف مقابل مواقف إرسائيل والواليات املتحدة.
وأوض�ح أن األغلبية الدولي�ة حتى اآلن تقف
وراء “حل الدولتني”.
وذك�ر الس�يايس الفلس�طيني ،أن نقط�ة
الضع�ف األساس�ية الت�ي تعرق�ل مواجهة
الفلس�طينيني لخطة الضم اإلرسائيلية ،هي
اس�تمرار حال�ة انقس�ام وتش�تت األطراف
الفلس�طينية.ووصف ه�ذه الحال�ة بأن�ه
“مُ تعبة للفلسطينيني ومُ هددة لهم” ،مطالبا ً
بإيجاد حل لذلك ولو تطلب األمر الذهاب نحو
انتخابات من أجل تجديد القيادة والرعية.
ٍ
خيارات فلسطينية محدودة
يف الس�ياق ،رأى الكات�ب واملحل�ل الس�يايس
مأمون أبو عامر ،أن “صفقة القرن األمريكية
ّ
وفرت الغطاء لقرار الضم اإلرسائييل ،وكانت
بمثابة إعان وفاة ملروع حل الدولتني”.
وق�ال أب�و عام�ر“ ،الصفقة ج�اءت لتخدم
املصال�ح األمنية والسياس�ية إلرسائيل دون
االلتفات ملصلحة الفلس�طينيني ،فهي أبقت
لهم عى مناط�ق مقطعة األوصال يف الضفة
الغربية وغزة ،وبدون سيادة”.
وحول خيارات فلسطني ملواجهة املخططات
اإلرسائيلي�ة ،اعترب أبو عام�ر أنها “محدودة
ّ
اله�ش ،الذي
خاص�ة يف ظل الواق�ع العربي
يش�هد هرول�ة دول محوري�ة نح�و تطبيع
العاقات مع إرسائيل”.
واستدرك بالقول“ :عى السلطة الفلسطينية
أن تتحرك داخلياً ،وأن تسعى فورا ً نحو إنهاء
االنقس�ام الداخيل ،وإطاق ح�وار جدي من
أج�ل بل�ورة موقف وطن�ي مُ وح�د للتصدي
لقرار الضم”.
ويف  28يناير/كان�ون الثان�ي امل�ايض ،أعلن
الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب “صفقة
القرن” املزعومة الت�ي تتضمن إقامة دويلة
فلس�طينية يف صورة أرخبيل تربطه جسور
وأنف�اق ،وجعل مدينة الق�دس عاصمة غر
مقس�مة إلرسائي�ل ،واألغوار تحت س�يطرة
ت�ل أبيب.ويرف�ض الفلس�طينيون الخط�ة
األمريكي�ة ويطالب�وا بإقامة دولة مس�تقلة
ذات س�يادة عى األرايض الفلس�طينية التي
احتلتها إرسائيل عام .1967
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كورونا يعود للواجهة يف الصني والسلطات حتجر عدة أحياء ببكني
بكني /متابعة الزوراء:
فرضت الس�لطات الصينية حجرا
صحي�ا ع�ى أح�د ع�ر حي�ا ً يف
العاصمة بكني ،بسبب ظهور بؤرة
جديدة لف�روس كورونا الجديد يف
سوق مجاور لها.
وقال�ت الس�لطات الصحي�ة ،وفق
“فرانس برس” ،إن س�بع إصابات
بم�رض كوفي�د -19الناج�م ع�ن
الفروس ُس ّ�جلت يف محيط سوق
شينفادي ،بينها ّ
ست السبت.
وأغلق�ت س�لطات بك�ني س�وقا ً
رئيس�ة للمنتجات الزراعية بشكل
مؤقت ،بعد ارتف�اع عدد اإلصابات
املحلي�ة بف�روس كورون�ا خ�ال
اليومني املاضيني.
وج�رى إغ�اق س�وق ش�ينفادي
للجملة يف الساعة الثالثة من صباح
اليوم السبت ،بالتوقيت املحيل ،بعد
اإلعان أمس الجمعة عن اكتشاف
إصاب�ة رجلني بالف�روس يعمان
بمرك�ز ألبح�اث اللح�وم .وكان
االثن�ان قد زارا الس�وق أخراً .ولم
يتضح بع�د كيف أصي�ب الرجان
بفروس كورونا.
ويزداد الخوف من موجة ثانية من
الف�روس ،حت�ى يف دول بدت أنها

تمكنت بالفعل من الس�يطرة عى
الوباء.
ونقل�ت وكالة “روي�رز” بدورها،
عن مس�ؤول يف بك�ني ،قوله اليوم
السبت ،إن إحدى مناطق العاصمة
الصينية “يف وضع طوارئ الحرب”،
بع�د ارتف�اع يف ع�دد اإلصاب�ات
بف�روس كورون�ا ،يتعلق بس�وق
للجملة هناك.
وأشار املس�ؤول بمنطقة فنغتاي،

تش�و جون�واي ،خ�ال إف�ادة،
إىل أن اختب�ارات ش�ملت 517
ش�خصا ً بسوق ش�ينفادي الواقع
باملنطق�ة أظهرت إصابة  45منهم
بالف�روس .وذكر متحدث باس�م
املدين�ة أن بك�ني س�تعلق األحداث
الرياضية والس�ياحة ب�ني األقاليم
عى الفور.
وأوضح املتح�دث أن كل اإلصابات
ّ
الس�ت املؤكدة بالف�روس يف بكني

زارت السوق.
وكان�ت اللجن�ة الوطني�ة للصحة
يف الص�ني ذك�رت يف وقت س�ابق،
اليوم السبت ،أنها رصدت  11حالة
إصاب�ة مؤك�دة بف�روس كورونا
وس�بع ح�االت ل�م تظه�ر عليه�ا
أع�راض حتى نهاية أمس .وأعلنت
اللجن�ة يف بي�ان أن خمس�ا م�ن
الحاالت املؤك�دة الجديدة لقادمني
من الخ�ارج ،مضيف�ة أن الحاالت

ّ
الست األخرى ُسجلت يف العاصمة.
وتمكنت الص�ني ،أول دولة انتر
فيها الوب�اء يف نهاي�ة  ،2019من
الح ّد من اإلصاب�ات التي تراجعت
إىل ع�دد قلي�ل يوميا ً يف األس�ابيع
األخ�رة .وقب�ل ه�ذه اإلصاب�ات،
ُس�جّ لت آخ�ر حال�ة يف بك�ني يف
منتص�ف إبريل/نيس�ان .وقرّرت
الس�لطات أن تؤجل حتى إش�عار
آخر ع�ودة تاميذ ثاثة صفوف يف
املرحل�ة االبتدائي�ة إىل مدارس�هم.
وأوقفت كل املنافس�ات الرياضية
حتى إش�عار آخر ،وف�ق ما أعلنت
س�لطات بك�ني يف بي�ان مس�اء
الجمعة.وأُبل�غ ع�ن أوىل اإلصابات
بف�روس كورونا يف أواخ�ر العام
املايض يف مدين�ة ووهان الصينية،
وبع�د ذلك ،تفىش امل�رض يف كافة
أنحاء العالم .ويُرجّ ح معظم العلماء
أن الفروس انتقل إىل اإلنس�ان من
حيوان .ووُجّ هت أصابع االتهام إىل
س�وق يف املدين�ة ،ألن�ه يبيع لحوم
حيوان�ات برية .لك�ن وجود معهد
دراسة الفروسات عى بعد بضعة
كيلومرات من السوق ،يؤجج منذ
أشهر الفرضيات بترسّب الفروس
من منشآته الحساسة.

بوكو حرام تستغل أزمة كورونا وترهق األجهزة األمنية يف نيجرييا
القاهرة/د ب ا:
يف الوقت ال�ذي تعاني فيه نيجريا من أزمة كورونا وتراجع
إي�رادات النفط ،س�وف تواجه ق�وات األمن عبئ�ا إضافيا يف
معركتها ضد جماعة بوكو حرام.
ويق�ول الخبر األمريكي جون كامبيل ،وهو س�فر س�ابق
للوالي�ات املتح�دة يف نيجريا ،أنه حتى يف وس�ط املعاناة من
جائح�ة كورون�ا ،رفضت جمي�ع فصائل بوكو ح�رام فكرة
املوافق�ة عى هدنة م�ع الحكومة النيجري�ة ،التي تعتربها
مص�در الر .وترى بوكو حرام أن فروس كورونا املس�تجد
هو عقاب من الله ألعدائها .وليس�ت هناك معلومات مؤكدة
عن انتشار الفروس بني االرهابيني أنفسهم.
ويعت�رب الهجوم الذي قامت ب�ه عنارص حركة بوكو حرام يف
قرية بوالية بورنو بشمال رشق نيجريا يوم الثاثاء املايض،
وراح ضحيت�ه ما ال يقل عن  69ش�خصا مجرد مثال صارخ
عى استمرار مثل هذه الهجمات أثناء أزمة كورونا.
ويقول كامبي�ل يف تقرير نره مجل�س العاقات الخارجية
األمريكي ،وهو مركز أبحاث مس�تقل ،إنه منذ تموز /يوليو
 2018حدثت زيادة كب�رة للغاية يف أعمال العنف التي يقوم
به�ا االرهابي�ون يف نيجريا ،وغرها م�ن دول حوض بحرة
تش�اد ،واملوجه�ة يف الغال�ب ضد أجه�زة األم�ن وليس ضد
املواطنني.وق�د ش�هدت تل�ك الفرة ع�ددا كب�را للغاية من
الهجمات ضد العسكريني يف املنطقة تسببت يف وقوع ضحايا
كثرين .ومع ذلك ،فإنه عى الرغم من أن فصائل بوكو حرام
تسعى الس�تغال أزمة كورونا  ،لم يسفر انتشار املرض عن
احراز أي منها إلنجاز كبر حتى اآلن.
وهن�اك عى األقل ثاثة فصائ�ل لبوكو حرام ،تضم عدة آالف
م�ن املقاتل�ني معا ،وترب�ط كل منه�ا عاق�ات مختلفة مع
تنظيم القاعدة ومختلف العصابات اإلجرامية .وتمارس هذه
الفصائل نش�اطها بحرية يف واليتي بورنو ويوبي ،ويف أجزاء
مجاورة من الكامرون ،وتشاد ،والنيجر.
وتشرك هذه الفصائل يف هدف القضاء عى الدولة العلمانية
النيجرية وإقامة نظام جديد عى أس�اس تفسرها الخاص
للتعاليم اإلسامية والذي يرجع للقرن السابع عر.

وتردد أن بعض هذه الفصائل تقدم خدمات يف بعض املناطق
عى ط�ول الحدود مع النيجر؛ ورغم أنه�ا خدمات محدودة،
فإنها تفوق يف بعض األحيان ما تقدمه الحكومة.
ويضي�ف كامبيل أن قوات األم�ن النيجرية تبذل جهدا كبرا
يف ظ�ل انهيار القان�ون والنظ�ام .وقد أدت جائح�ة كورونا
والتداعيات االقتصادية ملواجهتها إىل تفاقم ضعف األمن.
والحقيق�ة هي أن الجيش النيجري مرهق بالفعل حتى قبل
وص�ول ف�روس كورونا؛ حي�ث تعاني الباد م�ن الرصاع يف
منطقة شمال رشق الباد ،التي تنشط فيها بوكو حرام.
فق�د أدت املواجهات بس�بب الخ�اف ع�ى األرض واملياه إىل
هجمات متبادلة بني القبائ�ل ،كما زادت عمليات االختطاف
ورسق�ة املاش�ية ،وباإلضاف�ة إىل ذلك ،ما زال�ت منطقة دلتا
النيج�ر املنتج�ة للنف�ط مضطرب�ة .ويرابط الجي�ش يف كل
والي�ات نيجريا وعددها  36والية ،ويق�وم يف بعض الحاالت
بعم�ل قوات الرطة الت�ي تعاني من ضع�ف التدريب وقلة
املوارد واإلرهاق.ومع تفيش ف�روس كورونا ،تحمل الجيش
أيضا مس�ؤولية فرض اإلغاق يف أنح�اء الباد .وحتى الثامن
م�ن حزيران /يونيو كانت هن�اك حوايل  12800حالة إصابة
مؤك�دة بكورون�ا ،و 361حال�ة وف�اة ،وذلك حس�ب األرقام
الرس�مية ،ولكن معظم املراقبني ي�رون أن عدد الحاالت أكرب
من ذلك بكثر.
ويش�ر التقرير إىل أنه يعتقد أن انخفاض أسعار النفط كان
له تأث�ر كبر عى معركة الحكومة ض�د الجهاديني  .فأكثر
م�ن  60%من دخ�ل الحكوم�ة وأكثر من  90%م�ن العملة
األجنبي�ة يف نيجريا مصدرهما النف�ط .فهذا االنخفاض من
شأنه أن يفاقم النقص املزمن يف تمويل األجهزة األمنية ،مما
يحد من قدرتها عى محاربة الجماعات الجهادية.
وفيما يتعل�ق بما إذا كانت القوات األوروبي�ة واألمريكية ما
زالت تساعد يف جهود غرب افريقيا األوسع نطاقا يف محاربة
اإلره�اب ،ق�ال كامبيل إن فرنس�ا م�ا زالت تش�ارك بقوة يف
حوض بحرة تش�اد ،وكذلك يف مايل وبوركينا فاس�و .كما أن
هناك قوة حفظ س�ام تابعة لألم�م املتحدة يف مايل ،تتعرض
بانتظام لهجم�ات من جانب الجهاديني.ويبلغ حجم القوات

األمريكية يف غرب أفريقي�ا حوايل  1200جندي  ،يوجد حوايل
 800منه�م يف النيجر .ويقوم األمريكي�ون يف الغالب بتدريب
القوات املحلي�ة  ،وبتبادل املعلومات االس�تخباراتية وتقديم
الدعم اللوجس�تي .ويف أعقاب الكمني الذي اس�فر عن مقتل
ع�دد م�ن الجن�ود األمريكيني ع�ام  2017يف النيج�ر ،توقف
العس�كريون األمريكيون بدرجة كبرة ع�ن القيام بعمليات
قتالي�ة مب�ارشة يف غرب أفريقيا.ومع ذلك ،ش�اركت القوات
األمريكية يف شهر آذار /مارس املايض يف قتال إىل جانب قوات
من النيجر ونيجريا ضد من يش�تبه أنهم مسلحون تابعون
لبوك�و ح�رام يف ديف�ا ،بالنيجر.ووفقا الس�راتيجية الدفاع
الوطني األمريكية لعام  2018التي حددت تحوال نحو الركيز
عى احتمال وقوع مواجهة دول كربى ،اقرحت إدارة الرئيس
دونالد ترامب خفض�ا كبرا يف عدد قوات محاربة اإلرهاب يف
غ�رب أفريقيا .وقوبلت هذه املقرح�ات بمعارضة قوية من
جانب فرنسا ،والدول الفرانكوفونية يف غرب أفريقيا وبعض
أعضاء الكونجرس األمريكي ،خاصة وأن النش�اط الجهادي
كان يتصاعد.وكان�ت فرنس�ا ،بوجه خاص ،تش�عر بالقلق
إزاء احتمال فقدان الحصول عى التعاون األمريكي يف مجال
املخابرات واملراقبة .وعى س�بيل املثال ،كان الدعم األمريكي
مهم�ا يف العملية التي قادتها فرنس�ا والتي قتلت فيها زعيم
القاع�دة يف املغ�رب اإلس�امي.وعى أية حال ،ل�م يحدث أي
انس�حاب أمريكي ،وتق�ول وزارة الدف�اع األمريكية إن مثل
هذه املقرحات ما زالت محل دراسة.

انقرة تستعرض عضالتها العسكرية في شرق المتوسط

أوروبا تطلب دعم الناتو لكبح تدفق السالح الرتكي إىل ليبيا
بروكسل/اسطنبول/ميدل ايست اونالين:
طل�ب االتح�اد األوروب�ي مس�اعدة حلف
ش�مال األطليس (ناتو) يف مهمته البحرية
الرامي�ة إىل ف�رض تطبيق حظر األس�لحة
عى ليبي�ا بعدما منعها الجيش الركي من
تفتيش س�فينة مش�بوهة ،وف�ق مصادر
متطابقة.
وأف�اد مس�ؤول أوروب�ي كب�ر أن االتحاد
األوروبي يتواصل مع حلف شمال األطليس
للتباح�ث يف “كيفي�ة إيج�اد ترتيبات” مع
عملي�ة ‘يس غاردي�ان’ التابع�ة للحل�ف
والجارية يف رشق املتوسط.
وتأت�ي ه�ذه املب�ادرة عقب رف�ض تركيا
األربع�اء أن تق�وم س�فينة يوناني�ة تعمل
ضم�ن املهمة البحري�ة لاتح�اد األوروبي
(املس�ماة عملية إيريني) بتفتيش سفينة
ش�حن يش�تبه يف انتهاكها حظر األسلحة
ال�ذي تفرض�ه األم�م املتح�دة ع�ى ليبيا.
وكان�ت تراف�ق س�فينة الش�حن س�فن
عسكرية تركية.
وجرى إطاق عملية ‘إيريني’ لوقف إيصال
األس�لحة إىل ليبي�ا التي تش�هد رصاعا بني
حكومة الوف�اق الوطني التي يقودها فايز
ال�رساج واملع�رف بها م�ن األم�م املتحدة
وتحظى بدعم تركيا ،وقوات املشر خليفة
حفر.
ّ
وتس�ر س�فينتان لحلف ش�مال األطليس
دوري�ات يف املتوس�ط يف إط�ار عملية ‘يس
غاردي�ان’ ملراقب�ة الحرك�ة البحرية وتايف
وق�وع أنش�طة إرهابي�ة واملس�اهمة يف
استقرار املنطقة.
ّ
ووف�ر حل�ف ش�مال األطليس لع�دة أعوام
معلومات ودعما لوجس�تيا لعملية صوفيا
التي خلفتها عملية إيريني .وقال مس�ؤول

كب�ر م�ن الحل�ف إن “الحلف�اء (أعض�اء
النات�و) يناقش�ون حالي�ا الطريق�ة التي
يمكن أن يس�اعد بها الحلف عملية إيريني
البحرية الجديدة”.
وأض�اف أنه “م�ن امله�م أن يطب�ق حظر
األس�لحة الذي أقرته األمم املتحدة بش�كل
كام�ل” يف تأكيد يأتي بينما يس�تعد وزراء
دف�اع ال�دول األعض�اء يف حل�ف ش�مال
األطليس ملناقشة امللف الليبي خال اجتماع
عرب الفيديو األسبوع املقبل.
ويستوجب الس�ماح لعملية ‘يس غارديان’
التابعة لحلف الش�مال األطليس بمساعدة
عملية إيرين�ي التابعة لاتح�اد األوروبي،
موافق�ة جميع ال�دول األعض�اء يف الحلف
( 30دولة) ومن بينها تركيا التي يمكن أن
تمارس حقها يف االعراض.
وأج�رت تركيا مناورات عس�كرية يف رشق
املتوس�ط هي األحدث واألوسع ،بحسب ما
أعنته الجمعة وزارة الدف�اع الركية ،فيما
تأت�ي املناورات التي ش�اركت فيها س�فن
ومقاتات يف ذروة التوتر الذي أججته أنقرة
يف املنطقة بتدخلها العس�كري يف ليبيا من
جه�ة وأنش�طة التنقيب ع�ن الطاقة التي
أث�ارت غض�ب م�رص واليون�ان وق�ربص
وإرسائيل واعراضات من قبل دول االتحاد
األوروبي.
وش�اركت ثماني فرقاطات وطرادات و17
مقاتل�ة الخمي�س يف هذه التدريب�ات التي
اس�تمرت ثمان�ي س�اعات عى ألف�ي كلم
ذهابا وإيابا من الرق إىل الغرب فيما يبدو
أنه استعراض للقوة مرتبط بالنزاعات التي
فجرتها تركيا عى أكثر من جبهة.
وأضافت الدفاع الركي�ة أن املناورات التي
أطل�ق عليها اس�م “أع�ايل البح�ار” جرت

“بنجاح” ونرت ص�ورا ملقاتات أف-16
وطائرات رادار أثناء إقاعها وسفن حربية
تواكبها مروحيات .ووصف اإلعام الركي
الرس�مي ه�ذه املن�اورات بأنه�ا “ع�رض
للقوة” ،يف الوقت الذي شكلت فيه استفزازا
واضحا أشبه بقرع طبول الحرب.
وتأت�ي املن�اورات يف وق�ت يش�هد رشق�ي
املتوس�ط توترا بس�بب النزاع يف ليبيا الذي
تضطلع فيه أنقرة بدور محوري من جهة
والتوتر بني تركيا واليونان بش�أن عمليات
التنقي�ب الركية يف مناط�ق متنازع عليها
غنية بالطاقة.
وتدع�م تركي�ا حكوم�ة الوف�اق الوطن�ي
برئاس�ة فايز ال�رساج يف مواجهة الجيش
الوطني الليبي بقيادة املش�ر خليفة حفر
الرجل القوي يف رشق ليبيا.

وقل�ب التدخ�ل الرك�ي يف األزم�ة الليبي�ة
معادلة الرصاع لصالح ميليشيات الوفاق،
حي�ث أرس�لت أنق�رة ش�حنات أس�لحة
ثقيل�ة وعرب�ات مدرعة وطائرات مس�رة
اىل طرابل�س اضاف�ة إىل آالف املرتزق�ة من
فصائل سورية متطرفة موالية لها.
وعارضت تركيا األربعاء املايض قيام مهمة
بحري�ة أوروبية بتفتيش س�فينة ش�حن
يش�تبه يف خرقها حظر األم�م املتحدة عى
األس�لحة إىل ليبيا .وواكبت سفينة الشحن
سفن عسكرية تركية.
وذك�رت صحيف�ة ‘ين�ي ش�فق’ الركي�ة
الجمع�ة أن أنقرة قد تقيم قاعدتني يف ليبيا
واح�دة يف جنوب غ�رب طرابلس للطائرات
دون طيار والثانية يف مدينة مرصاتة.
وتتزامن املناورات مع أجواء تصعيد للتوتر

حول حقول غاز تم اكتش�افها يف السنوات
املاضية يف رشقي املتوسط.
ومنذ أشهر تضاعف تركيا عمليات التنقيب
قبالة س�واحل ق�ربص متحدي�ة الضغوط
األوروبي�ة التي تصف العمليات بأنها “غر
مروعة”.
وتصاع�دت التوترات يف رشق املتوس�ط يف
أعق�اب التوصل يف نهاية نوفمرب/إىل اتفاق
مثر للج�دل بني أنق�رة وحكوم�ة الوفاق
الليبي�ة ،يتيح لركي�ا املطالبة بحقوق عى
مساحات بحرية واسعة وغنية باملوارد ،ما
أغضب اليونان ومرص وقربص وإرسائيل.
و ُيع� ّد س�باق م�وارد الطاق�ة يف رشق
املتوس�ط من أكرب املش�كات الت�ي تعاني
منها ه�ذه املنطق�ة ،بل أس�وأها وأكثرها
واقعية وإلحاحا برأي الخرباء الذين ُيبدون
مخاوفهم من اندالع نزاع عسكري مسلح.
ويف نهاية مايو/آذار املايض قالت صحيفة
‘كاثيمرين�ي’ اليونانية إن س�ت فرقاطات
تابع�ة للبحري�ة الركية وناقل�ة نفط ،ت ّم
رصدها بني جزيرة كري�ت اليونانية وليبيا
يف منطقة مخصص�ة للتدريبات البحرية ،
موضحة أن عدد السفن العسكرية الركية
يف املنطقة يتجاوز “سفن االتحاد األوروبي
التي تشارك يف عملية إيريني قبالة سواحل
ليبيا”.
وتذه�ب صح�ف روس�ية يف قراءته�ا
للتوت�رات يف رشق املتوس�ط إىل ابع�د م�ن
مجرد اس�تعراض للق�وة ،مرجحة أن تج ّر
االس�تفزازات الركية املنطق�ة إىل حرب يف
اية لحظة.
وكتب سرغي مانوكوف مقاال يف ‘إكسربت
أوناي�ن’ الروس�ية تحت عن�وان “اليونان
مُ س�تع ّدة للح�رب مع تركي�ا” ،عرض فيه

لتفاق�م التوت�رات يف رشق املتوس�ط بدفع
ترك�ي .كم�ا أش�ار إىل أن تصاع�د الحرب
الكامية بني أثينا وأنقرة وتدهور العاقات
الثنائية.
ولف�ت إىل أن وزي�ر الدف�اع اليونان�ي ل�م
يس�تبعد يف ترصيحات س�ابقة أي خيار يف
مواجه�ة االس�تفزازات الركية بم�ا فيها
الخي�ار العس�كري ،فيم�ا يدع�م االتح�اد
األوروب�ي ال�ذي ن�دد م�رارا بالخروق�ات
الركية ولوح بف�رض عقوبات عى تركيا،
أثينا ونيقوسيا.
لك�ن االتح�اد األوروب�ي يج�د نفس�ه يف
موق�ع اضعف بكث�ر مم�ا كان عليه قبل
عدة س�نوات يف ظ�ل انقس�امات ونزعات
انفصالي�ة بدأته�ا بريطانيا وتفك�ر فيها
دول أخرى مثل ايطاليا التي هي عى خاف
كبر مع بروكسل.
ويلعب الرئيس الركي رجب طيب أردوغان
عى ورقة املهاجرين كلما تعرض النتقادات
أوروبي�ة ،مس�تثمرا مخ�اوف أوروب�ا من
إط�اق أنقرة طوفان م�ن الاجئني باتجاه
الح�دود األوروبي�ة وهو ما نفذت�ه بالفعل
يف الف�رة املاضي�ة بفتحها الح�دود آلالف
املهاجرين باتجاه اليونان.
صحيفة ‘سفوبودنايا بريسا’ أشارت كذلك
يف مق�ال كتب�ه املحل�ل الس�يايس الرويس
دمي�ري روديونوف (نره موقع روس�يا
الي�وم أيض�ا) إىل أن اليونان مُ س�تع ّدة ّ
ألي
إجراء لحماية حقوقها السيادية بما يف ذلك
املواجهة العسكرية مع تركيا.
لكن إيغور شاتروف رئيس مجلس الخرباء
بصندوق التنمية اإلس�راتيجية رجح أن ال
يسمح حلف شمال األطليس بحدوث صدام
بني اليونان وتركيا.
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“بي بي سي” :التحالف غري جاد يف مالحقة
داعش على احلدود العراقية السورية
بغداد /متابعة الزوراء:
كشف تقرير نرشته قناة البي بي يس
الربيطانية ،امس السبت ،عن عدم جدية
التحالف الدويل وقوات سوريا الديمقراطية
يف حماية االهايل من الهجمات الداعشية
املتصاعدة ،فيما اتهم وجهاء مناطق
البوكمال املحاذية للحدود العراقية
السورية التحالف باالنشغال يف حماية
الحقول النفطية فقط.
وقالت القناة ،يف تقرير مصور تابعه
«الزوراء» :ان “التواجد الداعيش يف دير
الزور واملناطق املحاذية بدأ بالتصاعد
خالل االشهر املاضية ورشعت عنارصه

التي لم تسلم نفسها يف املعارك االخرية
من اعداد العدة لهجمات دموية”.
واضافت ان “الفرتة املاضية شهدت
هجمات دموية باسلحة خفيفة
ومفخخات دون تحرك من قوات سوريا
الديمقراطية املنترشة يف املنطقة”.
واوضح احد وجهاء املدينة لبي بي يس:
ان “وجود قسد والتحالف الدويل يقترص
فقط عىل حقول النفط دون االكرتاث
ألرواح املواطنني او امنهم” .مبينا ان
“عمليات القتل تنرش الفوىض من اجل
سهولة السيطرة عىل الحقول النفطية
من قبل قسد والتحالف بشكل اسهل”.

اهلجرة تكشف عن عودة  211نازحا إىل
مناطقهم
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األمم املتحدة تعلن تطوير حزمة إجراءات ملساعدة العراق بأزمة «كورونا»
بغداد/الزوراء:
أعلنت األمم املتحدة ،امس السبت ،انها طورت
حزمة إجراءات ملساعدة العراق بأزمة كورونا
وتوزيع مساعدات للمجتمعات الفقرية.
وقالت املمثل املقيم لالمم املتحدة االنماني
يف العراق ،زينة عيل احمد :ان «برنامج األمم
املتحدة اإلنمائي يف العراق طور حزمة استجابة
ألزمة كورونا».
وأردفت« :تشمل إجراءات ملكافحة الفريوس
مثل زيادة قدرة املختربات الطبية عىل فحص
الحاالت التي يشتبه باصابتها وتوفري معدات
الحماية الشخصية للعاملني يف القطاع الصحي،
وزيادة عدد أجنحة عزل املصابني ،وإجراء
تقييمات لوضع سرتاتيجيات التعايف ملرحلة ما
بعد جائحة كورونا».
وكشفت ممثل برنامج األمم املتحدة عن «توزيع
مساعدات نقدية للمجتمعات الفقرية بوسائل
عدة ،بما يف ذلك برامج النقد مقابل العمل ،حيث

يتم توظيف العمال محليا ً ومنحهم أجور عمل
بمقدار  20دوالرا أمريكيا يومياً ،لتنفيذ مهام

إزالة األنقاض التي خلفتها عصابات «داعش»
من الشوارع واألماكن العامة وطالء وتزيني

األرصفة وإصالح املقاعد املدرسية ورسم
الجداريات التوعوية».
ولفتت إىل أن «املنح النقدية لألرس التي تعيلها
النساء ،والتي تمنح ملرة واحدة بقيمة 500
دوالر ملساعدة النساء عىل تغطية الديون
املالية الفورية مثل اإليجار أو األدوية أو اللوازم
املدرسية ألطفالهن واملنح النقدية للرشكات
الصغرية واملتوسطة الحجم ملساعدة الناس عىل
تنمية أعمالهم والحصول عىل دخل مستدام».
وتابعت ان «برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
يعمل عىل توسيع مبادراته النقدية لتقديم
الدعم اىل عدد أكرب من املجتمعات املترضرة
يف العراق ،ومن هم بأمس الحاجة اىل الدعم،
يشمل ذلك النساء والشباب واألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة والنازحني داخل البلد».
وبينت« :نحن ندرك التأثري السلبي الذي ألحقه
فايروس كورونا بدخل وسبل عيش املجتمعات
يف العراق».

ضبط مواد خمالفة لإلعفاءات وأخرى منتهية الصالحية يف أم قصر الشمالي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس السبت ،عودة نحو ( )211نازحا من مخيمات
محافظة دهوك إىل أحياء ومناطق قضاء سنجار بمحافظة نينوى.
وقال مسؤول فرع الوزارة يف املحافظة ،إسكندر محمد أمني ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «نحو ( )211نازحا عادوا من مخيمات محافظة دهوك إىل أحياء
ومناطق قضاء سنجار بمحافظة نينوى».
واضاف امني ان «النازحني عادوا إىل مناطقهم االصلية يف قضاء سنجار التابع إىل
محافظة نينوى من مخيمات (الداودية ،جم مشكو ،ومخيم بريسفي) ،فضال عن
النازحني خارج املخيمات».
واشار اىل ان «األيام القادمة ستشهد عودة وجبات أخرى من النازحني إىل مناطقهم
املحرر».

أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن
عدة مواقع بالعاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس السبت ،عن رفع
الكتل الكونكريتية عن عدة مواقع غرب
العاصمة.
وقالت االمانة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «مالكاتها يف دائرة بلدية
املنصور ،وبالتنسيق مع القوات االمنية،
قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط

مركز رشطة حي الخرضاء املحلة ، 641
باالضافة اىل رفع الكتل الكونكريتية وفتح
الزقاق  ٣6ضمن املحلة  6٣٩والزقاق 75
ضمن املحلة  641ضمن حي الخرضاء
غرب بغداد».
واضافت« :لتبارش بعدها املالكات
الخدمية بحملة تنظيف وتأهيل للمواقع
املذكورة واملغلقة لعدة سنوات».

دياىل تدعو الكهرباء حلسم ملف ضعف
الطاقة يف احملافظة
بغداد /الزوراء:
دعا محافظ دياىل مثنى التميمي ،امس السبت ،وزارة الكهرباء للتدخل الفوري لحسم
ملف ضعف الفولتية يف املحافظة.
وقال املكتب االعالمي للمحافظ ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «التميمي زار دائرة
كهرباء املحافظة لبحث ملف ضعف الفولتية وتذبذب التيار الذي تسبب بمعاناة قاسية
ألهايل دياىل يف اغلب االقضية والنواحي ،وادى اىل ارضار مادية تمثلت بعطل االجهزة
الكهربائية».واوضح التميمي :ان «مايحدث غري مقبول ،وقد دعونا وزارة الكهرباء
مرارا وتكرارا اىل تدخل فوري إليجاد الحلول العملية لحسم ملف ضعف الفولتية الذي
يدفع ثمنه اهايل املحافظة ،والسعي إلنهاء هذه املشكلة».
واكد عىل «ربط كل مراكز الحجر الصحي عىل خط الطوارئ لضمان انسيابية تقديم
الخدمات العالجية للمصابني بفريوس كورونا ،وتوفري االجواء املناسبة لهم مع دعوتنا
للشفاء العاجل لكل املرىض».

بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية ضبط
حاوية محملة بكيبالت كهربائية
تم تضمينها ضمن اإلعفاءات يف أم
قرص الشمايل .وفيما اعلنت الهيئة
العامة للكمارك تشكيل لجنة من
الجهات املختصة العاملة يف كمرك
ام قرص الشمايل ،اوضحت انه تم
بموجبها فتح حاوية حجم ()20
قدما ً تحتوي عىل مادة طحني
مستورد منتهي الصالحية وغري
صالحة لالستهالك البرشي.

وقالت هيئة املنافذ الحدودية ،امس
السبت ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «مفارزها يف البرصة
تمكنت من ضبط حاوية حجم
 40قدما محملة بمادة كيبالت
كهربائية غري مغلفة املنشأ تركيا
تم تضمينها باالعفاءات وإنجاز
معاملتها من قبل لجنة الكشف
الجمركي يف املنفذ الحدودي ،وهي
غري مشمولة باالعفاء من دفع
الرسوم الجمركية مما سببت هدرا ً
وتجاوزٱ عىل املال العام».

واضافت ان «العملية تمكت من قبل
شعبة البحث والتحري خارج الحرم
الجمركي بعد تدقيق معاملتها
الجمركية ومعاينة البضاعة ،تبني
أن املادة املذكورةعىل خالف ادعاء
لجنة الكشف الجمركي بأنها
مشمولة باالعفاء من دفع الرسوم
وحسب كتاب الهيئة العامة
للكمارك وكتاب وزارة الصناعة
واملعادن /املديرية العامة للتنمية
الصناعية /قسم االسترياد ،ولكن
عند معاينة البضاعة تبني أن املادة

افتتاح  4دوائر حكومية وتأهيل دير بهنام
يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة نينوى عن الرشوع بتأهيل دير
بهنام يف ناحية قرقوش رشق مدينة املوصل.
من جانبها أعلنت قائممقاميَّة املوصل عن
افتتاح أربع دوائر حكوميَّة واستأنفت العمل
بها.
وقال محافظ نينوى ،نجم الجبوري ،امس
السبت ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن
“الجهد الهنديس يف بلديات نينوى والوقف
املسيحي رشعا معا ً يف تأهيل وترميم دير
“بهنام” رشق املوصل”.
وأضاف الجبوري أن “مدة العمل حددت بعرشة
أشهر ،فضالً عن َّ
أن مبالغ اإلعمار تم رصفها
من مبالغ إعمار البنية التحتيَّة يف املحافظة”.
من جانبها أعلنت قائممقاميَّة املوصل،

امس السبت ،عن افتتاح أربع دوائر حكوميَّة
واستأنفت العمل بها ،بعد ْ
أن كانت خارج
الخدمة منذ أربعة أعوام يف مدينة املوصل.،
وقال قائممقام املوصل ،زهرياألعرجي ،يف
بيان اطلعت عليه «الزوراء»“ :بجهود املالكات
الهندسيَّة والفنيَّة يف بلديَّة نينوى وبالتعاون
مع رشكة سعد لالستشارات الهندسيَّة تم
افتتاح أربع دوائر حكوميَّة كانت خارج
الخدمة منذ أربعة أعوام بعد تدمريها يف أيمن
وأيرس املوصل من قبل عصابات “ داعش”
اإلرهابيَّة”.
وأشار االعرجي اىل “استئناف العمل فيها،
وهي دوائر العمل والشؤون االجتماعية،
شؤون القارصين ،بريد اتصاالت نينوى،
ومركز التأهيل االجتماعي”.

إجرام بغداد تعتقل متهمني بالسطو املسلح
والسرقة
بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية مكافحة اإلجرام يف بغداد ،امس
السبت ،عن القاء القبض عىل متهم بالسطو
املسلح ومتهمة بالرسقة رشقي العاصمة.
وقالت املديرية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن «قوة من مكتب (الكرامة) يف مديرية
مكافحة اجرام بغداد التابعة اىل وكالة الوزارة
لشؤون الرشطة يف وزارة الداخلية ،تمكنت
من القاء القبض عىل متهم لقيامه بالسطو

املسلح عىل دار سكني رشق العاصمة بغداد
ورسقة مصوغات ذهبية واموال».
واضافت املديرية «عىل صعيد متصل تمكنت
قوة اخرى من املكتب نفسه من القاء القبض
عىل متهمة لقيامها برسقة دار سكنية اخرى
رشق العاصمة ورسقة مبلغ (اربع ماليني
دينار عراقي) ،وتم توقيف املتهمني عىل وفق
املادة ( )442ق.ع واتخاذ االجراءات القانونية
الالزمة بحقهم».

أعلن اعتقال  10إرهابيني “خطريين” يف دياىل

احلشد ينفذ عملية تفتيش ملالحقة بقايا “داعش” يف صالح الدين وصحراء األنبار
بغداد /الزوراء:
نفذ اللواء  21للحشد الشعبي عملية أمنية
ملالحقة فلول تنظيم “ داعش” االجرامي
رشق محافظة صالح الدين ،وعملية اخرى
يف عمق صحراء االنبار” .وفيما أكد اعتقال
 10متهمني خطريين باالرهاب يف دياىل بعد
تعاون االهايل املناطق املحررة ،اعلن انطالق
عملية تمشيط يف حاوي العظيم لتعقب
زوارق “داعش”.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ،امس
السبت ،تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن
“اللواء  21نفذ عملية أمنية لتفتيش جميع
املناطق والقرى ضمن قاطع املسؤولية رشق
صالح الدين”.
وأضاف البيان أن “العملية تهدف ملنع تسلل
داعش ،واستهداف املدنيني وزعزعة أمن
املحافظة”.
من جهتها ،نفذت قوات الحشد الشعبي
والجيش ،امس السبت ،عملية تفتيش يف
عمق صحراء االنبار ،فيما عثرت عىل أسلحة
وعدة مضافات لإلرهابيني.
وذكر بيان إلعالم الحشد ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،أن “قوة من لواء عامرية الصمود
وقطعات من الجيش نفذت عملية دهم
وتفتيش للمناطق املحيطة بمطار مديسيس
ومناطق الهبارية ومنطقة اخويليات

والصوفيات يف عمق صحراء االنبار”.
وأضاف البيان أن “العملية شملت أيضا
تفتيش وادي ابو غار ووادي شبوان ملالحقة
فلول داعش” ،مبينا أن “العملية اسفرت عن
العثور عىل عدد من األسلحة وضبط دراجة
نارية ،وتدمري عدة مضافات كانت تستخدمها
عنارص داعش يف عمق الصحراء”.
بينما أعلن الحشد الشعبي يف دياىل ،امس
السبت ،عن اعتقال  10متهمني خطريين
باالرهاب بعد تعاون االهايل املناطق املحررة.

وقال القيادي بالحشد الشعبي ،صادق
الحسيني ،يف ترصيح صحفي :ان” 10
متهمني خطريين باالرهاب وصادرة بحهم
مذكرات قبض رسمية من قبل القضاء
العراقي تم اعتقالهم من قبل مفارز الحشد
الشعبي يف مناطق متفرقة من دياىل خالل
االيام املاضية بكمائن وعمليات دهم “.
واضاف الحسيني ان” جميع املعتقلني تمت
االطاحة بهم من خالل معلومات ادىل بها
اهايل املناطق املحررة” ،مبينا أن “التعاون

املعلوماتي خطوة مهمة يف اتجاه انهاء ملف
املطلوبني ،وخاصة باالرهاب ،كونهم يمثلون
مصدر تهديد امني مبارش”.
وكانت الحشد الشعبي اعتقل العرشات من
املتهمني باالرهاب خالل االشهر املاضية
بعضهم قيادات يف داعش االرهابي من خالل
عمليات نوعية مميزة.
وكشف مصدر امني يف دياىل ،امس السبت،
عن انطالق عملية تمشيط محددة االهداف يف
حاوي العظيم قرب الحدود مع صالح الدين
شمال املحافظة.
وقال املصدر ،يف ترصيح صحفي :ان” قوات
امنية مشرتكة بدأت عملية تمشيط محددة
االهداف يف ضفاف حاوي العظيم قرب الحدود
مع صالح الدين شمال دياىل لتعقب زوارق
داعش االرهابي التي تستخدم يف العبور عرب
الحاوي ،وهي ليست زوارق خشبية بل زوارق
يجري صناعتها من االطارات”.
واضاف املصدر ان” التمشيط يأتي ملنع وجود
اي ادوات تساعد داعش يف العبور من صالح
الدين اىل دياىل عرب الحاوي ملعاجمة النقاط
االمنية والقرى املحررة”.
ويعد الحاوي نقطة فاصلة عىل الحدود بني
ددياىل وصالح الدين ،ويجري من خاللها
اغلب عمليات التسلل لداعش ملهاجمة النقاط
االمنية والقرى املحررة.

الكيبالت الكهربائية قياس (24
× ،) mm4وهذا القياس ال يوجد يف
كتاب اإلعفاء من الرسوم الجمركية
مما ثبت أن هنالك تالعبا وهدرا ً
باملال العام».
واشارت الهيئة اىل انه «تم إحالة ما
تم ضبطه عىل وفق محرض اصويل
إىل قايض تحقيق محكمة أم قرص
التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقها
وبحق املقرصين من لجنة الكشف
الجمركي يف املنفذ الحدودي».
من جهتها ،اعلنت الهيئة العامة

للكمارك ،امس السبت ،عن
تشكيل لجنة من الجهات املختصة
العاملة يف كمرك ام قرص الشمايل
تم بموجبها فتح حاوية (من
الحاويات املرتوكة) حجم ()20
قدما ً تحتوي عىل مادة طحني
مستورد منتهي الصالحية وغري
صالحة لالستهالك البرشي .
واضافت الهيئة ،يف بيان :انه «تم
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
املخالفات ،وحسب قانون الكمارك
رقم  2٣لسنة  1٩٨4النافذ».

حقوق اإلنسان :شح أجهزة التنفس
سيؤدي إىل «كارثة» إنسانية

بغداد /الزوراء:
اعلن عضو مفوضية حقوق االنسان ،فاضل الغراوي ،امس السبت ،ان شح اجهزة التنفس
وارسة االنعاش ستؤدي اىل كارثة انسانية بسبب ارتفاع عدد املصابني بفريوس كورونا.
وقال الغراوي ،يف بيان تلقت «الزوراء»نسخة منه :ان»موجة انتشار فريوس كورونا تهدد حياة
كافة العراقيني بسبب عدم تطبيق الحظر الصحي الوقائي بشكل تام وعدم التزام املواطنني
باجراءات الوقاية».
واضاف الغراوي :أن «شح اجهزة التنفس وارسة االنعاش ستؤدي اىل كارثة انسانية بسبب
ارتفاع عدد املصابني بفريوس كورونا ،واننا ندعو الحكومة وخلية االزمة اىل اعالن حالة الطوارئ
الصحية وتطبيق اجراءات الحظر الصحي واالمني ومتابعة تطبيق املواطنني إلجراءات الوقاية يف
حال رفع الحظر الشامل».

اإلطاحة بإرهابيني ومطلوب باملخدرات
يف نينوى
بغداد /الزوراء:
ألقت مفارز وكالة االستخبارات يف وزارة
الداخلية ،امس السبت ،القبض عىل ستة
متهمني مطلوبني عىل وفق أحكام املادة 4
إرهاب النتمائهم لعصابات داعش اإلرهابية
يف مناطق متفرقة من محافظة نينوى.
وذكر بيان لوكالة االستخبارات ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن «اثنني منهما
يعمالن يف ما يسمى «والية دجلة» ،وشاركا
بعدة عمليات إرهابية مع عصابات داعش
ضد القوات األمنية واملواطنني ،والثالث عمل

يف ما يسمى «فرقة ذات الصواري» ،ويكنى
بـ»أبو سمية» ،كما عمل الرابع يف املعسكرات
العامة «الوافدين» ويكنى بـ»أبو موىس»،
والخامس عمل بما يسمى «لواء خالد بن
الوليد» ويكنى بـ»أبو إسالم» ،وعمل األخري
يف ما يسمى «كتيبة فرسان الحرب» ويكنى
بـ»أبو همام».
وأضاف البيان أنه «تم إلقاء القبض عىل أحد
املتهمني مطلوب عىل وفق أحكام املادة / 2٨
مخدرات ،وتم تدوين أقوالهم جميعا ً وإحالة
اإلرهابيني للقضاء واملتهم لجهة الطلب».

جامعة واسط تنهي استعدادات إنهاء
العام الدراسي

بغداد /الزوراء:
اعلنت جامعة واسط ،امس السبت ،عن اكمال االستعدادات الخاصة إلنهاء العام الدرايس واجراء
االمتحانات النهائية بشكل الكرتوني.ودعا مدير اعالم الجامعة ،اسامة املوسوي ،يف ترصيح
صحفي :التزام الجامعة بالتقويم الجامعي املرسل من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
ولفت املوسوي اىل توجيه رئاسة الجامعة عمادات الكليات كافة برضورة اإللتزام بهذه التوقيتات.

عمليات البصرة :احلكم بـ 4إرهاب
حبق  25شخصا شاركوا بنزاع عشائري
بغداد /الزوراء:
افادت قيادة عمليات البرصة بصدور مذكرات
قضائية والحكم عىل وفق املادة  4ارهاب لـ25
شخصا ساهموا بنزاع عشائري يف شمال البرصة..
جاء ذلك يف بيان مقتضب للقيادة ،تلقت «الزوراء»

نسخة منه.وكانت القوات األمنية يف البرصة قد القت
القبض عىل مفتعيل النزاع عشائري املسلح الذي
سجل مساء امس االول يف منطقة تابعة إىل قضاء
الدير شمال املحافظة ،بعد أن أسفر عن إصابة
شخصني من طريف النزاع ،وحرق دار يف املنطقة.

أسواق
العدد 7265 :االحد  14 -حزيران 2020

خبري :العراق قادر على حتقيق موارد
قوية من غري بيع النفط اخلام

بغداد /الزوراء:
أك�د الخب�ر النفط�ي ،حم�زة
الجواه�ري ،ام�س الس�بت ،أن
بإمكان العراق أن يكون دولة قوية
اقتصادي�ا دون الحاج�ة لتصدي�ر
برميل واحد ،مشرا اىل قدرة البالد
ع�ى تحقيق م�وارد من غ�ر بيع

النفط الخام.
وق�ال الجواه�ري ،يف ترصي�ح
صحفي :إن “ العراق يس�تطيع أن
يك�ون دولة قوي�ة اقتصاديا دون
الحاج�ة لتصدي�ر برمي�ل واحد”،
مبين�ا أن “ الع�راق يس�تطيع أن
يحق�ق موارد من غ�ر بيع النفط
الخام بما يزيد عن حاجته للنفط
وموازنات بدون عجز مايل”.
وأضاف أن “النفط والغاز يخصص
أساسا للتصنيع وصناعات الطاقة
وكل أن�واع التنمي�ة املس�تدامة،
وه�ذه بدوره�ا س�تقلص م�ن
البطال�ة والبطالة املقنع�ة وتوفر
للدول�ة والقط�اع الخ�اص موارد
مالية كب�رة جدا تتزايد مع الوقت
رشط قطع االي�ادي التي تمتد لها
بسوء”.

العراق ثالث مستورد للحمضيات
من تركيا

No: 7265 Sun 14 June 2020

www.alzawraapaper.com

وسط حتذيرات من االعتماد على البنك املركزي ورفض للقانون

5

الربملان حيدد االقرتاض الداخلي بـ  40تريليون دينار واخلارجي بـ  5مليارات دوالر
بغداد /الزوراء:
َ
ُ
يعت�زمُ
التصويت عى قرار
النواب
مجلس
ِ
يحدد االق�رتاض الداخيل ب�� 40تريليون
دين�ار والخارج�ي ب�� 5ملي�ارات دوالر،
وفيم�ا نف�ت اللجن�ة املالية االس�تقطاع
م�ن روات�ب املوظف�ني م�ن دون العودة
اىل الربمل�ان ،وح�ذرت م�ن االعتم�اد عى
البن�ك املرك�زي العراقي لتوفر الس�يولة
النقدي�ة ،لغ�رض دفع الروات�ب ،رفضت
لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية لجوء
الحكومة العراقية إىل االقرتاض الخارجي،
متوقعة فشل محاولتها لالقرتاض.
وقال مقرر اللجنة املالي�ة النيابية ،احمد
الصف�ار ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان “اي
اس�تقطاعات م�ن روات�ب املوظفني البد
ان تك�ون بقان�ون يص�وت علي�ه داخل
مجلس الن�واب” ،مبينا أن “اللجنة املالية
اجتمعت م�ع وزيري املالي�ة والتخطيط
ومحافظ البنك املركزي ووكالء الوزارتني
واملستش�ارين ،من اجل التوصل اىل حلول
لالزم�ة املالي�ة ،والتباح�ث ح�ول قانون
االق�رتاض الداخيل والخارج�ي للحكومة
“.
وكشف الصفار عن “قرب التصويت عى
مرشوع قرار داخل مجلس النواب يتضمن
تحديد االقرتاض الخارجي ب� (  5مليارات
دوالر ) والداخيل ب�� ( 40تريليون دينار)
من املصارف املحلية والبنك املركزي”.
واشار اىل ان “هناك رشطا يلزم الحكومة
بع�د التصوي�ت عى م�رشوع الق�رار يف
مجل�س الن�واب ،وه�و ان تق�دم بعد 60

يوما ورقة اصالحي�ة تعمل باتجاه تغير
ج�ذري يف بن�ود املوازن�ة واالي�رادات غر
النفطية”.
وح�ذرت اللجنة املالية م�ن االعتماد عى
البن�ك املرك�زي العراقي لتوفر الس�يولة
النقدي�ة ،لغرض دف�ع روات�ب املوظفني
واملتقاعدين.
وقال عض�و اللجنة ،ناجي الس�عيدي ،يف
ترصيح صحفي :إن�ه «ال يمكن االعتماد
ع�ى البن�ك املرك�زي يف قضي�ة توف�ر
الس�يولة ،فهو مؤسس�ة نقدي�ة ،هدفها

االول الحف�اظ ع�ى اس�تقرار االس�عار،
وس�حب اي اموال من البنك املركزي ،هو
مخالف�ة للقان�ون البنك ،وهذا الس�حب
س�تكون له اثار س�لبية منه�ا ارتفاع يف
االسعار ،ويكون هناك تضخم نقدي».
وبني الس�عيدي انه «يمكن للبنك املركزي
العراق�ي ادارة بع�ض امله�ام لالق�رتاض
الداخيل ،والع�راق يعاني حاليا من قضية
ادارية وليس�ت مالية يف نقص الس�يولة،
وله�ذا يجب ح�ل املش�كلة االدارية ،لحل
ومواجهة األزمة املالية واالقتصادية».

م�ن جانبه�ا ،رفض�ت لجن�ة االقتص�اد
واالس�تثمار النيابية ،امس السبت ،لجوء
الحكومة العراقية إىل االقرتاض الخارجي،
متوقعة فشل محاولتها لالقرتاض.
وقال عض�و اللجنة ،النائ�ب عيل الالمي،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن «الحكوم�ة
ستفش�ل بمحاولتها اللجوء إىل االقرتاض
الخارج�ي» ،مؤك�دا «نح�ن س�نرفض
داخ�ل مجل�س الن�واب لج�وء الحكومة
إىل االق�رتاض الخارج�ي س�واء كان من
صندوق النقد الدويل أو دول أخرى».

وأض�اف أن «لجوء الحكومة إىل االقرتاض
الخارج�ي بمثاب�ة اعالن إف�الس العراق،
وس�تكون عليه فوائد يصعب تس�ديدها
بس�هوله» ،داعي�ا بالوقت نفس�ه رئيس
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي اىل «البحث
ع�ن مناف�ذ أخ�رى لس�د العجز امل�ايل يف
املوازنة العامة».
وقرر مجلس الن�واب العراقي ،يف العارش
من حزي�ران الحايل ،تأجيل اقرار مرشوع
قانون االقرتاض املحيل والخارجي ،مشرا
اىل دراسته من قبل لجنته املالية.
وأعل�ن وزي�ر املالي�ة العراق�ي ع�يل عبد
االم�ر ع�الوي ،يف  7حزي�ران ،2020
توج�ه الحكومة العراقي�ة لالقرتاض من
البنك ال�دويل ملعالجة األزم�ة املالية ،الفتا
اىل حاج�ة الع�راق ل�  7تريلي�ون ونصف
ترليون دينار للنفقات التشغيلية.
ويم�ر الع�راق بأزمة مالي�ة خانقة جراء
انخفاض أسعار النفط منذ تفيش ظهور
ف�روس كورونا ،م�ا أدى اىل مخاوف من
تأث�ر االنخف�اض وقل�ة اإلي�رادات ع�ى
املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام  2020وتأث�ر
املوازن�ة التش�غيلية وروات�ب موظف�ي
الحكوم�ة واملتقاعدي�ن بذل�ك .ول�م يقر
الع�راق موازن�ة  2020لغاي�ة اآلن نتيجة
االحتجاج�ات املتواصل�ة من�ذ أكتوب�ر/
ترشي�ن األول امل�ايض ،والت�ي أدت إىل
استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل
عب�د امله�دي وتحوله�ا لحكومة ترصيف
أعم�ال لي�س م�ن صالحياته�ا إرس�ال
مرشوع قانون املوازنة املالية إىل الربملان.

الكمارك :عززنا خزينة الدولة بأكثر من  6مليارات دينار يف األيام املاضية
بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت تركيا ان العراق يعد ثالث مستورد لحمضياتها خالل االشهر
الخمسة االوىل من العام الجاري.
وق�ال رئيس املجل�س الوطني ملنتجي الحمضي�ات يف تركيا ،كمال
كاش�ماز :ان «حجم صادرات الحمضي�ات يف الفرتة ما بني كانون
االٔول وايار من الع�ام الجاري بلغت  635ألف طن ووصلت قيمتها
ا ٕىل  326ملي�ون دوالر» .مش�را اىل ان «ه�ذه الص�ادرات ارتفع�ت
بنسبة  30%عن العام املايض».
واضاف كاش�ماز ا ٕىل أن «حجم الص�ادرات ا ٕىل البلدان االٔوروبية زاد
ً
مبينا أن «روسيا تصدر تلك البلدان باسترادها
خالل العام الحايل».
حمضيات بقيمة  118مليون�ا و 748آالف دوالر ،تلتها أوكرانيا ثم
العراق».

الصناعة تنفذ أعمال التحري لتطوير
احتياطي مملحـة حبيـرة سـاوة
بغداد /الزوراء:
نف�ذت هي��أة املس��ح
الجيولوج��ي العراقي�ة ،إحدى
تش�كيالت وزارة الصناع�ة
واملع�ادن ،أعم��ال املس��ح
والتح��ري ملش��روع تطوي�ر
للمملح��ة
االحتياط��ي
الش�مالي�ة جن��وب بحي��رة
س��اوة ف�ي محافظ�ة املثن�ى
وتحدي�د الطاق�ة اإلنتاجي�ة.
وق�ال مدير ع�ام هيأة املس�ح
الجيولوجي ،عل�ي الجوران�ي،
يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه :ان ف�رق وكوادر

الهي�اة قام�ت ايض�ا ً بنمذج�ة
النق�اط املائية ضم�ن اململحة،
وتعزي�ز احتياطي االمالح الذي
يس�تخدم يف مختل�ف املجاالت،
وذلك ضمن سعي الهيأة لتعزيز
االحتياطيات م�ن امللح ،وخلق
ف�رص إس�تثمارية جدي�دة يف
الع�راق .واش�ار إىل :أن اململحة
املذكورة غر مس�تغلة سابقاً،
تحر
ول�م تج� َر عليه�ا أعم�ال
ٍ
ومس�ح س�ابقة .مؤك�داً :ان
األعمال مستمرة وتنفذ بجهود
ذاتي�ة م�ن قب�ل الهي�أة رغ�م
انتشار جائحة كورونا.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك ،ام�س
الس�بت ،عن اجم�ايل ايراداته�ا املتحققة
خالل الثالثة ايام املاضية والتي بلغت أكثر
م�ن ( )٦مليارات ونصف املليار دينار عى
الرغ�م من اغ�الق اغلب املناف�ذ الحدودية

بسبب جائحة كورونا.
وقال�ت الهيئ�ة ،يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه :انه�ا «ويف ظ�ل الظ�روف
العصيب�ة اقتصادي�ا وصحي�ا والتي تمر
عى بلدنا العزيز تس�تمر كوادرها العاملة
يف كاف�ة املديري�ات واملراك�ز الكمركي�ة

باملس�اهمة الفعال�ة يف الوق�وف عون�ا
لشعبهم ووطنهم متحدين كافة التحديات
ومعوقات العمل لالرتقاء بعملهم وتحقيق
اعى االيرادات معززين بذلك خزينة الدولة
بمليارات الدنانر يوميا».
وأضافت انها «س�اهمت يف تسهيل دخول

اقتصادي :التداعيات ستكون كارثية على
السوق يف حال ختفيض الرواتب
بغداد /الزوراء:
حذر الخبر االقتصادي ،باسم جميل انطوان،
امس الس�بت ،م�ن التداعي�ات الكارثية عى
الس�وق العراقي�ة يف ح�ال تخفي�ض رواتب
املوظفني ،مبينا ان الحل االمثل هو تخفيض
مخص�ص رواتب الدرجات العلي�ا والنثريات
الخاصة بالرئاسات.
وق�ال انط�وان ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان
«الخط�وات االصالحية االقتصادية للحكومة
غر مدروس�ة وال يمك�ن العمل بها ،س�يما
بشأن تخفيض الرواتب».
واض�اف ان « تخفي�ض روات�ب صغ�ار
املوظف�ني درج�ة خامس�ة فما دون يس�بب
عواقب وخيم�ة وكارثية عى الس�وق ويزيد
من االنكماش».
واوضح ان «الحلول االقتصادية واالصالحية
هي انه�اء املخصصات وتخفي�ض النفقات

الزراعة النيابية :جيب تضمني حقوق الفالحني
يف أية موازنة
بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س لجن�ة الزراع�ة واملياه
واأله�وار النيابي�ة ،النائ�ب س�الم
الش�مري ،ام�س الس�بت ،أهمي�ة
تضمني حقوق الفالحني واملزارعني
بأي�ة موازن�ة مل�ا تبق�ى م�ن العام
الحايل.
وق�ال الش�مري ،يف بي�ان صحف�ي
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان

للرئاس�ات الثالث ،فضال عن تخفيض رواتب
الدرج�ات العلي�ا دون املس�اس بالدرج�ات
الدنيا».

مظهر حممد :ارتفاع اسعار النفط لن يثين احلكومة عن االقرتاض الداخلي
لتامني رواتب املوظفني واملتقاعدين
بغداد  /نينا :
اكد املستش�ار املايل لرئيس مجلس الوزراء
الخبر االقتصادي مظهر محمد صالح ان :
ارتفاع اسعار النفط لن يثني الحكومة عن
االقرتاض الداخيل لتام�ني رواتب املوظفني
واملتقاعدين.
وق�ال للوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لالنباء

آالف الش�حنات من االدوية واملس�تلزمات
الطبية واملواد الغذائية وعى مدار الساعة
ليال ونهارا ،وبجهود ومتابعة مبارشة من
قب�ل اإلدارة العليا يف الهيئة بغية تس�هيل
انسيابية دخول االرساليات اىل البلد للمواد
األساس�ية والغذائي�ة ،خصوص�ا األدوية

 /نين�ا  : /يف الوق�ت الح�ارض المن�اص
من تام�ني الروات�ب والتقاع�دات كأولوية
اوىل ضم�ن ثواب�ت املوازنة التش�غيلية من
االي�رادات النفطية القليل�ة وااليرادات غر
النفطية.
واض�اف صالح ان  :تام�ني الرواتب يكون
عربس�بل التمويل املتي�رة املتاحة ومنها

االق�رتاض م�ن املص�ارف املحلي�ة بالوقت
الحارض.
وكان وزي�ر املالي�ة عيل عب�د االمر عالوي
اعل�ن االحد املايض بمؤتم�ر صحفي العمل
بموازن�ة افرتاضي�ة ملاتبق�ى م�ن الع�ام
الحايل لتامني الروات�ب الخاصة باملوظفني
واملتقاعدين.

البرشي�ة إليصاله�ا اىل املس�تهلك يف ظ�ل
األزمة الحالية» .
فيما اكدت عى «حرصها الشديد لتحقيق
املزي�د من االي�رادات لدعم خزين�ة الدولة
واملس�اهمة يف الوق�وف يف وج�ه الضائقة
املالية التي يمر بها البلد».

“الربملان حدد  30من الش�هر الحايل
املوع�د النهائ�ي إلرس�ال الحكومة
املوازن�ة للربملان والحكومة حس�ب
ترصي�ح وزي�ر املالية لي�س بنيتها
ذلك”.
وأض�اف الش�مري ان “م�ا طرحه
وزير املالية حول املوازنة االفرتاضية
سيجد معارضة برملانية يف ظل حق
الربمل�ان بترشيع املوازن�ة لكل عام

مهما كانت مدتها”.
واوض�ح ان�ه “مهما يك�ن االتفاق
الربملاني الحكومي عى موازنة العام
الح�ايل ،فيجب وضع فق�رة حقوق
الفالحني واملزارعني ،وعدم تأخرها
يف ظ�ل الرغب�ة الوطني�ة الواضحة
بالوصول إىل إنت�اج وفر يديم حالة
االكتف�اء الذات�ي م�ن املحاصي�ل
وخاصة االسرتاتيجية منها”.

شركة احلفر العراقية تنجز حفر بئرين نفطيني
يف حقلي ارطاوي واللحيس بالبصرة
البرصة  /نينا:
انج�زت امل�الكات الفني�ة
والهندس�ية لرشك�ة الحف�ر
العراقي�ة عملي�ات حفر برئين
نفطي�ني لصالح رشك�ة نفط
البرصة.
وذك�ر اع�الم رشك�ة الحفر يف
بي�ان  « :ت�م انج�از حفر البرئ
(  ) RT - 53يف حق�ل ارطاوي
النفط�ي بعم�ق  ٢٣١٧م�رتا
باستخدام جهاز الحفر IDC -
 21ذي القدرة الحصانية 2000
 HPليكون اإلنت�اج من مكمن
املرشف .مش�را اىل انجاز حفر
الب�رئ (  ) LU - 54يف حق�ل
اللحيس النفط�ي بعمق ٢٨٧١
مرتا باس�تخدام جه�از الحفر

 IDC - 8ذي الق�درة الحصانية
 HP 2000ليك�ون اإلنت�اج من
مكمن الزبر .

واضاف « سيتم نقل الجهازين
لحقل الطوبة النفطي للمبارشة
بحفر برئين جديدين.

فوربس األمريكية :مستوى الطلب والتخزين يؤثر يف صادرات العراق النفطية للصني واهلند
بغداد /متابعة الزوراء:
اتخ�ذ تدفق النف�ط الخ�ام العراقي
إىل املس�تهلكني العمالق�ني للنفط يف
آس�يا ،وهما الهند والصني ،منعطفا
جديدا يف الش�هرين املاضيني ،متأثرا
برتاجع الطلب عى النفط ،واألنشطة
التجاري�ة ،باالضاف�ة اىل انخف�اض
االس�عار العاملي�ة بس�بب جائح�ة
كورونا.
وذكر موقع مجلة فوربس االمريكية،
يف تقري�ر مرتج�م اطلع�ت علي�ه
«الزوراء» :ان ” صادرات البرصة من
النفط اىل االس�واق الهندية استمرت
يف االنخف�اض يف ش�هر أي�ار ،حيث
وصل�ت اىل ادن�ى مس�توى له�ا منذ
منتصف ع�ام  ، 2018فيما ارتفعت
الصادرات اىل الصني اىل اعى مستوى
لها عى االطالق بعد أشهر من تأجج
املخاوف بش�أن ص�ادرات العراق إىل

السوق الصينية”.
واض�اف :أن ” ص�ادرات النف�ط
العراقية اىل الصني ارتفعت يف ش�هر
نيس�ان املايض اىل حوايل  1.5مليون
برميل يوميا ،وه�ي زيادة ملحوظة
مقارن�ة بمتوس�ط امللي�ون برمي�ل
تقري ًب�ا يف ع�ام  ، 2019واس�تمرت
قوي�ة يف ش�هر أيار ،حيث اس�تغلت
الص�ني انخف�اض أس�عار النف�ط
ملواصل�ة بن�اء املخزون�ات  ،بينم�ا
أعادت فتح اقتصادها تدريجياً”.
وق�ال كب�ر املحلل�ني يف مؤسس�ة
كبل�ر ملعلوم�ات النف�ط ،هماي�ون
فالكشاهي :إن خام البرصة الخفيف
شكل أكثر من  90باملئة من صادرات
العراق إىل الصني يف ش�هري نيس�ان
وايار املاضيني.
فيما ق�ال الباحث املش�ارك يف معهد
أكس�فورد لدراس�ات الطاقة ،احمد

مه�دي :إن�ه ” وباإلضاف�ة إىل إعادة
فت�ح االقتصاد الصين�ي  ،كان هناك
عن�رص آخ�ر لع�ب دورًا يف زي�ادة
واردات الب�رصة الخفيفة هو الرشاء
االنته�ازي لغ�رض التخزين وطفرة
يف النش�اط التج�اري يف بورص�ة
ش�نغهاي الدولي�ة للطاق�ة ،حي�ث
ذكرت رويرتز أن بعض املس�تثمرين
يملؤون خزان�ات التخزين التجارية
التي يمتلكها عقد شنغهاي الصيني
اآلجل ،مراهنني عى انتعاش أس�عار
النفط مجددا”.
وتابع أن ” صادرات النفط من شمال
الع�راق عرب مين�اء جيهان ش�هدت
ايض�ا ارتفاع�ا كب�را يف ش�هر أيار،
حيث شكلت الشحنات إىل الصني 44
باملائ�ة م�ن إجمايل الص�ادرات التي
تبل�غ ح�وايل  400الف برمي�ل يوم ًيا

الشهر املايض”.
ويف غضون ذل�ك ،تراجعت صادرات
النفط العراقي اىل الهند بش�كل عام
إىل أدنى مس�توى لها يف عدة سنوات
خالل شهر أيار املايض لتصل اىل 724
الف برمي�ل يوميا بانخف�اض قدره
 30باملائة عن ش�هر آذار ،فيما كان
متوس�ط ص�ادرات الخ�ام العراقي
إىل الس�وق الهندية الع�ام املايض ما
يقرب من مليون برميل يوميا.
وأك�د مص�در عراقي مطل�ع ،طلب
عدم الكش�ف عن هويته ،انخفاض
الص�ادرات العراقي�ة إىل الهن�د يف
ش�هري نيس�ان وأي�ار ،مدعي�ا أن
“الطل�ب الهن�دي ع�اد اآلن بش�كل
جدي” .ومع ذلك ،أشار املصدر إىل أن
اتفاق أوبك  +الحايل لخفض اإلنتاج،
وحاج�ة العراق إىل االمتثال لحصته ،
“يقيد بالفعل معالجة الطلب”.

أصفر وأمحر

كبيان وعبد االله يتواجهان يف
حمكمة كاس

بغداد /متابعة الزوراء
تشـهد محكمة الكاس هذه االيام مواجهة عراقية سـويرسية من نوع خاص  ،بعد تقديم االتحاد العراقي
للسباحة شكوى ضد االتحاد الدويل للسباحة واالنتخابات اسفرت عن أنتخاب خالد كبيان.اطراف الرصاع
العراقي -السـويرسي هم كل من املحامي نزار احمد الذي يشارك بصفته املمثل القانوني لالتحاد العراقي
للسـباحة برئاسـة رسمـد عبداالله  ،ومن الجانب السـويرسي هناك ثالث محامني هـم كل من جيان بري
مورالند املمثل القانوني لالتحاد الدويل للسـباحة  ،وستيفن نيتزل ومرييام ترونز املمثلني القانونيني لخالد
كبيان .القضية أبتدأت بنرص عراقي رسيع يف الجولة األوىل حققه نزار أحمد عندما تمكن من الحصول عىل
قرار لجنة االخالقيات التابعة لالتحاد الدويل للسباحة برفع االيقاف عن رسمد عبداالله.

العدد 7265 :االحـد  14حزيران 2020

No: 7265 Sun 14 Jun 2020

رئيس االحتاد االسيوي يعزي

الوسط الرياضي يفجع برحيل املدرب علي هادي بسبب فايروس كورونا
بغداد /متابعة الزوراء
سيطرت حالة شديدة من الحزن عىل
الوسط الريايض بعد وفاة املدرب عيل
هادي اثر اصابته بفريوس كورونا
املستجد «كوفيد  »19اول امس الجمعة.
وتقدم وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال بـ أحر عبارات التعازي واملواساة
اىل عائلة الفقيد الالعب الدويل السابق
واملدرب عيل هادي ،واىل االوساط
الرياضية برحيله جراء اصابته بجائحة
فريوس كورونا املستجد ،داعيا الباري
عز وجل ان يتغمد املرحوم بواسع رحمته
ويلهم اهله وذوية الصرب والسلوان.
ونعى رئيس اللجنة االوملبية الوطنية
العراقية رعد حمودي الوسط الريايض
وأرسة الفقيد عيل هادي الذي وافته
املنية عقب إصابته بفايروس كورونا
...سائلني الله العيل القدير ان يتغمده
برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه
ومحبيه الصرب والسلوان وانا لله وانا
اليه راجعون.
وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره..
تتقدم الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي
لكرة القدم باحر التعازي اىل الوسط
الريايض لوفاة املدرب الكروي  ،عيل
هادي ،بعد إصابته بفايروس كورونا.
تغمد الله فقيد الرياضة العراقية
بواسع رحمته ،وألهم أهله وذويه الصرب
والسلوان.
وتقدمت الهيئة االدارية لنادي القوة
الجوية الريايض واملالكات التدريبية
وموظفني ومنتسبني النادي بالتعازي
الحارة وعظيم املواساة لعائلة املرحوم
الكابتن ( عيل هادي ) وشقيقه الكابتن
حمزة هادي واملصور حيدر حمزة
هادي بهذا املصاب الجلل سائلني
الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد
برحمته الواسعة ويلهم اهله ومحبيه
الصرب والسلوان .
ونعت الهيئة االدارية لنادي الزوراء
الريايض فقيدها العب نادي الزوراء
السابق املرحوم عيل هادي والذي وافته

املنية جراء إصابته بفريوس كورونا
اللعني نسئل الله ان يتغمد الفقيد
برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته
ويلهم اهله وذويه والصرب والسلوان .
ونعت أدارة نادي النفط الريايض
املدرب والالعب السابق عيل هادي الذي

مدرب بورتيمونينسي :مهند علي
ليس جاهزاً للعب حتى اآلن

بغداد /متابعة الزوراء
كشف مدرب نادي بورتيمونينيس الربتغايل ،باولو سريجيو ،ان مهاجم
املنتخب الوطني العراقي وفريق بورتيمونينيس ،مهند عيل ليس جاهزا ً
للمشاركة واللعب مع الفريق حتى االن.وقال سريجيو لوسائل اعالم
محلية برتغالية ،إن “مهند عيل عليه مواصلة العمل للحصول عىل
فرصته ،كما فعل بيتو ،لينتزع مكانا ً له يف التشكيلة األساسية”.وأضاف
“الذي أفهمه ان مهند عيل ليس مستعدا ً حتى يف هذه اللحظة ويجب
عليه ابداء رغبته يف املشاركة يف املباريات من خالل بذل املزيد من الجهد يف
التدريب”.تجدر اإلشارة اىل ان بورتيمونينيس ،خاض مباراتني يف الدوري
الربتغايل بعد جائحة كورونا ولم يشارك ميم يف أي من املواجهتني.

ادارة الزوراء تستغين عن مجيع
حمرتفيها باستثناء احلسن حويبيب

بغداد /متابعة الزوراء
كشف نادي الزوراء الريايض،
ان هناك محرتف وحيد نجا
من االستغناء وسيمثل صفوف
النوارس املوسم املقبل.
وقال عضو الهيئة اإلدارية
لنادي الزوراء عبد الرحمن
رشيد إن “نادي الزوراء ،انهى
عقود جميع الالعبني املحرتفني
باستثناء الالعب املوريتاني
الحسن حويبيب”.
وأضاف أن “حويبيب سيبقى
مع النوارس ملوسم اخر النه
اقنع املدرب والهيئة اإلدارية
بمستوياته الكبرية رفقة
النوارس يف املوسم املايض”،

مشريا ً إىل أن “إدارة النادي لن
تفرط بخدمات الالعب”.
ويف شأن منفصل اعلن املهاجم
الكونغويل ،جونيور مبوكو،
رحيله عن نادي الرشطة بشكل
رسمي بعد موسم من انتقاله
لصفوف القيثارة الخرضاء.
ونرش مبوكو صورة له عرب
صفحته عىل «انستغرام» علق
عليها قائالً« :واحدة من صوري
األخرية بقميص نادي الرشطة،
النني قررت مغادرة النادي
بسبب املدرب».
واضاف «هذا حال كرة القدم،
اتمنى حظا ً موفقا ً للنادي الكبري
والكادر التدريبي وللجمهور».

وافته املنية اثر وباء كورونا اللعني .
سائلني الله عز وجل ان يتغمده بواسع
رحمته ويمن عىل اهله ومحبيه بالصرب
واأليمان
وتقدمت الهيأة اإلدارية لنادي أمانة
بغداد مواساتها الصادقة وتعازيها

املخلصة للوسط الريايض وذلك لوفاة
املدرب الكروي «عيل هادي» جراء
اصابته بجائحة كورونا املستجد.
وتمنى رئيس الهيأة االدارية «فالح
املسعودي» وزمالؤه اعضاء اإلدارة ،ان
يتغمد الله ّ
جل وعال ،الفقيد برحمته

ّ
ويمن عىل أهله
وينزله جنانه الخالدات،
وأحبته وذويه بجميل الصرب ونعمة
السلوان انه غفور رحيم.
وتقدمت الهيئة االدارية لنادي الكرخ
الريايض وعىل راسهم الكابتن رشار
حيدر باحر التعازي واملواساة اىل عائلة
النجم الكروي السابق واملدرب عيل
هادي سائلني املوىل عز وجل ان يتغمد
الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح
جناته وانا لله وانا اليه راجعون.
وبقلوب حرى واعني باكية وأنفس
راضية بقضاء الله وقدره تتقدم الهيأة
االدارية لنادي الرشطة الريايض اىل
الوسط الريايض وعائلة الكابتن عيل
هادي بوافر العزاء واملواساة ،نسأل الله
أن يجعل قرب الفقيد نزالً
ً
فسيحا من
الجنة يسكنها إىل حني املوعد األكرب،
اللهم أجزل له خريك ومنك وفضلك
واكفه ظلمة القرب أو سوء العذاب ،اللهم
انا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن
ترحمه وتتغمده بواسع رحمتك..
الفاتحة .
وتلقى رئيس الهيأة التطبيعية ،اياد
بنيان ،رسالة تعزية من رئيس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم ،الشيخ سلمان بن
ابراهيم ،النائب االول لرئيس االتحاد
الدويل ،تعرب عن عميق مشاعر الحزن
واملواساة لوفاة النجم الدويل السابق،
واملدرب عيل هادي ،الذي تويف بعد
اصابته بفايروس كورونا
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل
خليفة يف رسالته :باسم أرسة كرة القدم
اآلسيوية ،أرجو أن تتقبلوا عميق التعزية
واملواساة لرحيل عيل هادي.
وأضاف :كان انتشار فايروس كورونا
أصعب اختبار طبي نواجهه يف هذا
الزمن ،ونحن نشعر بالحزن العميق
لوفاة أحد أركان اللعبة.
وأوضح :سوف نذكر عيل هادي دائما ً
لحماسه من أجل تطوير اللعبة عىل
مستوى الشباب ،ومساهماته لتطوير
اللعبة يف العراق وقارة آسيا.

يف اهلواء الطلق

علي هادي جنم
مل يأفل
مؤنس عبد اهلل
يف يوم الجمعة املبارك غادرنا النجم عيل هادي مبكرا وفاضت
روحه اىل خالقها رب العاملني ...جميع محبيه من الرياضيني
واالعالميني وايضا ابناء هذا البلد العظيم ذهلوا من هول الصدمة
والخرب املفجع ...لم يرتك لنا الشجاع ابا حسنني برهة من الوقت
لتوديعه لكن ال اعرتاض عىل حكم الباري عز وجل فلكل اجل
كتاب وما تدري نفس بأي ارض تموت..
هزمه فايروس اليرى بالعني املجردة وهو الذي لم يتمكن كبار
املدربني من هزيمته عندما كان مدربا مجتهدا وقبلها العبا
فذا ...تشخيص وفاته يقول ان جهازه التنفيس عجز يف نهاية
االمر عن مساندته ومنحه ما يحتاج لكي يعيش ..عيل الذي لم
يعجز ابدا وهو يطالب بحقوق ابناء بلده مرارا من عىل شاشات
التلفاز حتى اصبح يلقب بصوت الفقراء ونارص املظلومني...
شاءت األقدار ان يهزمه كورونا الذي حذر من خطورته عيل عديد
املرات يف مختلف الربامج الرياضية ،فكان يتوسل هنا ويطلب
هناك برضورة اخذ الحيطة والحذر من هذه الجائحة التي لم
تمهله سوى ايام معدودات لتذهب روحه عند مليك قدير...عيل
الذي اقسم بأنه سيتربع بدمه للمصابني بعد شفائه ،لكن القدر
شاء ان يبكيه ويعزيه الجميع دما قبل الدموع ...مواقع التواصل
االجتماعي ضجت بربقيات التعازي من خارج هذا الوطن وداخله
...لم يكن لديه أعداء ابدا فهو صاحب القلب النظيف الذي احب
الجميع دون استثناء ..
باألمس ودعنا فالح عودة واليوم نودع عيل هادي وال نعلم من
سيتبعهما ويسري يف طريق الذهاب دون العودة اىل عائلته واهله
ومحبيه وأصدقائه ...رحيل فالح وعيل هز مشاعر الجميع الذي
لم يتحمل الصدمة تلو االخرى ..رحيلهما هو درس للوسط
الريايض ...درس مفاده وجوب نبذ الخالفات واملناكفات بني
الجميع من اجل رياضة خالية من املشاكل فالعراق ال يتحمل
اكثر من اوجاعه.

فايروس كورونا يصيب ساحر الكرة امحد راضي
بغداد /متابعة الزوراء
كشفت الفحوصات األولية التي
اجراها النجم الدويل احمد رايض،
اصابته بفريوس كورونا املستجد
«كوفيد .»19
رايض نقل اىل مستشفى ابن النفيس
صباح امس السبت بعد تدهور
حالته الصحية وأجرى فحصوات
أولية للتأكد من اصابته بفريوس
كورونا.
بعدها تم نقل النجم الدويل السابق
اىل مستشفى ابن سينا من اجل
اجراء فحوصات إضافية ليستقر
اخريا ً يف مستشفى النعمان.
وبحسب املعلومات التي تم الحصول
عليها من عدة مصادر طبية يف

املستشفيات الطبية الثالث ،فإن
جميع الفحوصات تؤكد اصابته
بالفريوس.
واجرى النجم الدويل السابق يونس
محمود ورئيس نادي الكرخ رشار
حيدر ،الفحوصات الطبية بعد
مالمستهما النجم الدويل السابق
احمد رايض قبل ثالثة أيام.
نتائج الفحوصات الطبية ملحمود
ورشار كانت سلبية وأكدت عدم
اصابتهما بالفريوس.
وكان رئيس نادي الكرخ قد جمع
رايض ومحمود يف مقر نادي الكرخ
من اجل تقريب وجهات النظر بني
النجمني الدوليني السابقني من اجل
رسم خارطة طريق الكرة العراقية.

شنيشل ينفي تدريب االومليب ويقاضي ادارة نفط الوسط
بغداد /متابعة الزوراء
رد مدرب نادي نفط الوسط السابق ،رايض شنيشل ،عىل
األنباء التي ربطته بقيادة املنتخب األوملبي لكرة القدم.
وقال شنيشل اود ان اؤكد للشارع الريايض بانني لن اعود
لتدريب املنتخبات الوطنية مجددا ً”.
وعن سبب موقفه مع ادارة نفط الوسط ،اكد شنيشل،
“كنت انوي التنازل عن كل مستحقاتي لنفط الوسط لكن
موقف االدارة جعلني ال أتنازل عن اَي دينار لإلدارة”.
تجدر اإلشارة إىل ان شنيشل قدم استقالته إلدارة
نفط الوسط بعد موقفها من حضوره اجتماع الهيئة
التطبيعية.
أعلن مدرب فريق نفط الوسط ،رايض شنيشل مبارشته
برفع دعوى قضائية ضد إدارة النادي.
وبني شنيشل لن أتنازل عن درهم واحد من عقدي مع
نفط الوسط كونها استحقاقات وعىل االدارات ان ال
تضغط عىل الالعبني واملدربني من اجل املستحقات
ومحاولة خفضها».
ولفت اىل ان «إدارة نفط الوسط دخلت معي بكتب
وبارشت برفع دعوى للمطالبة باملستحقات».
وأضاف شنيشل «لم استطيع االستمرار مع فريق النفط
لظروف عائلية» مشريا ً اىل ان «إدارة الفريق خاطبت نور
صربي كمدرب حراس بالعمل مع الفريق دون علمي
وهو إجراء غري صحي».

وعزا «كثرة تنقله يف الفرق بسبب مشاكل اإلدارات»
مشريا اىل ان «كل األندية العراقية ليست مثالية وإلغاء
الدوري املمتاز سيؤثر عىل مستوى الالعبني».
وأكد ان «الالعبني فاقدين كل يشء اآلن وغري مستعدين
للبطولة التنشيطية».
وبني ان «املنتخب الوطني يحتاج اىل مباريات تنافسية
وعىل مستويات عالية استعدادا الستئناف التصفيات
املزدوجة وعىل املدرب كاتانيتش ان يعود اىل العراق
وتجمع املنتخب والبدء بحصص تدريبية مع اتخاذ كافة
االجراءات الوقائية من جائحة كورونا» مشددا ً عىل

رضورة ان «يخوض املنتخب الوطني مباريات ودية عىل
مستوى عالية».
ونفى «رغبته بالعودة اىل تدريب املنتخب الوطني او بقية
املنتخبات الوطنية والهيأة التطبيعية تتجاذبها األمواج
من جميع الجهات وهناك هجوم غري طبيعي عليها».
وقال «أجد نفيس يف التدريب وليس لإلدارة وليس لدي
رغبه فيها وكثري من االداريني ال يمتلكون معلومات او
جاءوا ملصلحة معينة».
وأضاف ان «رابطة املدربني مجرد أسم وغري مفعلة
والعقود بني الالعبني واملدربني مع ادارات االندية هي
الفيصل بينهم والرابطات تكون داعمة ومؤازرة له
ولدي عروض خارجية ولكن ليس بمستوى الطموح
من حيث مستوى البلد او املبلغ املايل ومنها من سلطنة
عمان والبحرين واالردن وهذا قبل جائحة كورونا واالن
ال توجد عروض بسبب الظروف الراهنة سواء يف الخارج
أم الداخل».
واعترب «الخروج الكثري باالعالم ال يخدم الالعبني او
املدربني وال ارغب بالظهور كثريا يف وسائل االعالم».
وأكد مدرب املنتخب الوطني السابق ان «العراق اآلن
يعاني ببعض املراكز يف املنتخب الوطني من الصعب
تعويضهم يف خطوط الدفاع ونفتقد لقلب وعموم خط
الدفاع وكاتانيتش بدأ يعالجها بزيادة الالعبني يف خط
الدفاع رغم ان هذه الخطة ال تصلح يف كل املباريات».

وعد شنيشل «مسؤولية عدنان درجال يف وزارة الشباب
والرياضة ليست بالسهلة ونأمل ان يأخذ الوقت الكايف
لحل املشاكل الرياضية وهو قريب عىل اتحاد الكرة
واالندية».
واستدرك بالقول «كان أفضل لو أصبح درجال رئيس
اتحاد الكرة وهو مفصل عىل اللعبة ولديه خربة بهذه
التجرية وحبه للعمل والعالقات التي يمتلكها كما انه ال
يبحث عن االستفادة املالية» مشريا ً اىل ان «وزارة الشباب
ستشتت كل افكاره وقابليته».
وأضاف «اعتقد ان إدارة وزارة الشباب أسهل من ادارة
اتحاد الكرة الن انتخابات االتحاد منافسة غري رشيفة
وغري مضمونة نتائجها رغم ان درجال هو أوىل بمنصب
رئاسة االتحاد».
وعن كابتن املنتخب الوطني السابق أحمد رايض قال
شنيشل ان األول «يبحث عن ذاته ونتمنى ان يكون اتحاد
الكرة وليس رشط ان يكون رئيسا».
وبشأن العب املنتخب مهند عيل أوضح ان «تفكري الالعب
يتغري رغم عمره الصغري بالرياضة واحرتافه بالنادي
الربتغايل خطوة ايجابية له» مشريا اىل «احرتاف الالعب
صفاء هادي يف الدوري الرويس».
ودعا شنيشل «أي محرتف عراقي يف الخارج ان ال يتعالوا
عند عودتهم اىل الدوري العراقي واللعب باالندية املحلية
بل ان ينقلوا خربة تجاربهم لزمالئهم».
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فريوس كورونا يع ّزز تردد العيب التنس باملشاركة يف بطولة الواليات املتحدة
 / AFPمتابعة الزوراء
أع�رب العب�ون أساس�يون يف رياضة ك�رة املرب
ع�ن ترددهم باملش�اركة يف بطولة الوالي�ات املتحدة
املفتوح�ة يف ظل الظ�روف الحالية ،التي ال يزال فيها
فريوس كورونا املستجد نشطا.
وانضم النمساوي دومينيك تييم املصنف ثالثا عامليا،
واألملان�ي ألكس�ندر زفريي�ف (الس�ابع) ،والبلغاري
غريغ�ور ديميروف ( ،)19إىل املصن�ف أول الرصبي
نوفاك دجوكوفيتش الذي اعترب أن االجراءآت الصحية
التي ستعتمد يف فالشينغ ميدوز “مفرطة”.
وق�ال زفرييف يف مؤتمر صح�ايف يف بلغراد“ :الجميع
يري�د اللع�ب إذا أمك�ن ،لكن م�ع الظ�روف الحالية
سيكون األمر صعبا جدا”.
وعى غرار دجوكوفيتش ،تحدث زفرييف عن الحجر
اإللزام�ي مل�دة  14يوم�ا بع�د الوص�ول إىل األرايض
األمريكية وعدم القدرة عى اصطحاب أكثر من عضو
م�ن الفريق واإلقامة يف الفنادق يف املطار .مش�ريا إىل
أن�ه “يف هذه الظروف ال أعتقد أن العديد من الالعبني
سيكونون مرتاحني للعب”.
وكان دجوكوفيتش بطل الوالي�ات املتحدة املفتوحة
يف األع�وام  2011و 2015و 2018ق�ال يف ترصي�ح
لصحيف�ة “بليت�ش” اإللكروني�ة يف الخام�س م�ن
الش�هر الج�اري “القواع�د التي أخربون�ا بأنه يجب
علين�ا احرامه�ا لنكون هن�اك ،ولكي نلع�ب ،فهي
مفرطة”.
وأضاف“ :وسيتعني علينا النوم يف فنادق املطار ،ليتم
اختبارن�ا مرتني أو ثالث مرات يف األس�بوع” ،معتربا
أن الس�ماح بش�خص واح�د مراف�ق إىل امللع�ب هو

أمر مس�تحيل “تحتاج إىل مدربك ،ث�م مدرب اللياقة
البدنية ،ثم أخصائي العالج الطبيعي”.
من جانبه ،فقد رأى تييم “أن بعض املعايري يجب أن
تتغري وهذا أمر منطقي”.
ول�م يعلن النجمان النمس�اوي والبلغ�اري قرارهما
النهائ�ي بخصوص املش�اركة يف البطول�ة األمريكية
من عدم�ه .ويقيم تييم وزف�ريف وديميروف حاليا
يف بلغراد حيث سيتنافسون مع دجوكوفيتش يومي

الس�بت واألحد يف أول لقاء من سلس�لة من اللقاءآت
الخريية التي ستعقد يف دول البلقان من  13حزيران/
يونيو حتى الخامس من تموز/يوليو.
ورج�ح دجوكوفيت�ش ،وه�و أيض�ا رئي�س مجلس
العب�ي كرة امل�رب املحرفني ،األربعاء أن املوس�م،
الذي تم تعليقه بسبب وباء فريوس كورونا املستجد،
سيس�تأنف يف أوائل أيلول/سبتمرب يف أوروبا بدال من
الواليات املتحدة يف آب/أغسطس.

ومن املق�رر أن تنطلق دورة سينس�يناتي األمريكية
يف  16آب/أغس�طس املقبل ،تتبعه�ا مبارشة بطولة
الواليات املتحدة املفتوحة الت�ي تنطلق تصفياتها يف
 24من الشهر عينه.
وكان املصن�ف ثانيا وحام�ل لقب الوالي�ات املتحدة
املفتوح�ة اإلس�باني رافاييل نادال أكد مطلع ش�هر
أيار/ماي�و املن�رصم أنه ال يزال مقتنع�ا بأن جائحة
“كوفي�د ”-19ما زال�ت تلقي بظالل من الش�ك عى
روزنامة املوس�م ،وقال“ :ال يمكننا االستئناف حتى
يصبح الوضع آمنا وعادال تماما عى صعيد الصحة،
حيث يمك�ن لجميع الالعبني ،من أينما أتوا ،الس�فر
وخوض الدورات يف ظروف آمنة”.
يف س�ياق متصل اعترب الفرنيس ريشار غاسكيه ،أنه
م�ن الصعوبة إقامة البطولة يف ظل اس�تمرار تفيش
الوب�اء ،وقال يف ترصيح لوكال�ة فرانس برس“ :أجد
صعوب�ة يف إمكانية إقام�ة بطولة الوالي�ات املتحدة
املفتوح�ة ،كل يشء غ�ري واض�ح .ال أح�د يع�رف،
من الصع�ب تصور إقام�ة بطولة الوالي�ات املتحدة
املفتوحة”.
وأض�اف“ :ال ي�زال هناك ش�هران .ال أحد يس�تطيع
أن يك�ون متأكدا ً ال�رشوط (املقرحة) صعبة ،لكنها
ممكنة .كل يشء ممكن”.
وأبدى الفرنيس تخوفه من وصول العبني من مناطق
ال ت�زال تعان�ي م�ن انتش�ار ف�ريوس “كوفيد”-19
بش�كل مرتفع“ ،تصل إىل هناك (نيوي�ورك) ،تذهب
إىل الفندق ،وتبقى يف غرفتك .ليس هناك ش�ك يف ذلك.
إنه أمر طبيعي ،إنه لحماية نفسك واآلخرين ،لذلك ال
تفعل أي يشء”.

اعالم الكرتوني

خيتايف يسقط يف مصيدة غرناطة
وتعادل فالنسيا مع ليفانيت

انه�زم خيتايف خ�ارج أرضه أم�ام غرناط�ة  1-2يف الجولة 28
من الدوري اإلس�باني لكرة القدم.ويدين غرناطة بفوزه لالعبه
كارل�وس فرينانديز الذي دون هدفني ( 70و )79وقلب الطاولة
ع�ى خيتايف ال�ذي كان س�باقا ً لهز ش�باك أصح�اب األرض يف
الدقيقة  20بواس�طة العبه دافيد تيمور .ويحتل خيتايف املركز
الخامس مؤقتا ً ب� 46نقطة فيما يأتي غرناطة يف املركز الثامن
مؤقتا ً ب� 41نقطة .انتهت مواجهة فالنسيا مع ضيفه ليفانتي
 1-1يف الجول�ة  28من الدوري اإلس�باني لك�رة القدم.وافتتح
رودريغو مورينو التس�جيل لفالنس�يا يف الدقيق�ة  89ثم أدرك
غونزالو ميلريو التعادل للضيوف يف الدقيقة  98من ركلة جزاء.
ويحتل فالنسيا املركز الس�ابع ب� 43نقطة فيما يأتي ليفانتي
يف املرك�ز  12مؤقتا ً ب� 34نقط�ة .يذكر أن العب ليفانتي روجر
مارتي غادر بالطاقة الحمراء يف الدقيقة .74

اإلسباني تشرييفيال من
ليفربول إىل نانت

بالطة يتوّج بلقب الدوري الفلسطيين قبل جولتني على نهاية املنافسة
الرام  /متابعة الزوراء
نج�ح فريق مركز بالط�ة ،يف التتويج بلقب
الدوري املحرفني الفلس�طيني لكرة القدم،
للم�رة األوىل يف تاريخ�ه ،بع�د ف�وزه ع�ى
مُ ضيف�ه ه�الل الق�دس  ،4-1ع�ى س�تاد
فيص�ل الحس�يني بال�رام ،ضم�ن الجولة
ال� 20من موسم .2019-2020
ورفع بالطة رصيده إىل  45نقطة ،ليوس�ع
الف�ارق مع وصيف�ه مركز األمع�ري إىل 7
نقاط قبل جولتني عى نهاية املنافسات.
وافتت�ح هالل القدس التس�جيل بواس�طة
محمود عويس�ات ( ،)5قب�ل أن يرد بالطة
برباعية عن طريق يحيى الس�باخي (،)15
م�وىس الراب�ني ( 35و ،)78لي�ث خ�روب
(.)73وكان االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
ق�د ق�رر يف وقت س�ابق اس�تئناف الدوري
املحيل بالتواف�ق مع األندية والتش�اور مع
وزارة الصحة ،وذلك بعد توقف اس�تمر منذ
بداي�ة ش�هر آذار/م�ارس املايض ،بس�بب
تف�يش فاي�روس كورون�ا (كوفي�د)-19
املس�تجد.انطلق اللقاء بمحاوالت هجومية

رسيع�ة ،ونج�ح الهالل يف مفاج�أة ضيفه
بهدف مبكر عند الدقيقة الخامسة بواسطة
محمود عويس�ات الذي سدد كرة قوية عى
يسار حارس املرمى سائد أبو سليم.
بعد ذلك سعى بالطة ملعادلة النتيجة وأثمر

ضغط�ه عن هدف التع�ادل ،بعد مرور ربع
س�اعة من خ�الل هجم�ة بدأها أب�و وردة
بإرس�ال كرة عرضية إىل زميله ليث خروب
ال�ذي مرره�ا ب�دوره إىل الس�باخي ال�ذي
اس�تلمها داخل الصندوق وس�دد كرة قوية

يف منتص�ف املرمى.ونجح موىس ترابني من
هجمة خاطف�ة رسيعة من الجهة اليرسى
يف إضاف�ة اله�دف الثاني لبالط�ة ،لينتهي
الشوط األول .2-1مع بداية الشوط الثاني،
تحس�ن أداء ه�الل القدس ،وظهر بش�كل

املعسكر التدرييب ملنتخب قطر ينطلق بإجراء فحوصات الكورونا

الدوحة  /متابعة الزوراء
استهل منتخب قطر املعسكر التدريبي الصيفي من خالل قيام أفراد الفريق بإجراء
فحص فايروس كورونا املستجد (كوفيد.)-19وكان املدرب فيليكس سانشيز أعلن
اختيار تش�كيلة مكونة من  34العباً ،ألجراء املعس�كر التدريبي الذي بدأ أول أمس
الجمعة ،وينتهي يوم  3تموز/يوليو.وأعلن االتحاد القطري لكرة القدم أن الالعبني
وأفراد الجهاز الفني س�يلتزمون خالل املعس�كر التدريبي بربوتوكول طبي صارم
تم وضعه من قبل وزارة الصحة.ويعترب هذا املعس�كر التدريبي األول ملنتخب قطر
منذ توقف النش�اطات الرياضية بسبب انتش�ار فايروس كورونا.ويهدف املعسكر
التدريبي إلعداد املنتخب القطري من أجل استكمال مبارياته يف التصفيات اآلسيوية

لكأس العالم  2022وكأس آس�يا  ،2023حيث ينتظر أن تس�تكمل املباريات يف
شهر ترشين األول/أكتوبر القادم.ويتصدر منتخب قطر حاليا ً ترتيب املجموعة
الخامس�ة برصي�د  13نقط�ة ،حيث تبقت له ث�الث مباري�ات يف املجموعة ،وهو
يتقدم بفارق نقطة واحدة أمام عمان صاحبة املركز الثاني.
تشكيلة منتخب قطر:
محمد البكري وبس�ام ال�راوي ومحمد عياش وس�لطان ال بريك
وعاص�م مادب�و وكري�م بوضي�اف وعبدالل�ه عبدالس�الم
واسماعيل محمد وعبدالرحمن محمد ومحمد مونتاري،
املع�ز عيل (جميعه�م مع الدحيل) ،س�عد الش�يب
ومش�عل برش�م وبيدرو ميغيل وخوخ�ي بوعالم
وطارق س�لمان وعبدالكريم حس�ن ومحمد وعد
وحس�ن الهي�دوس وأك�رم عفي�ف (جميعه�م
م�ع الس�د) ،يوس�ف حس�ن وامله�دي ع�يل
وهمام األم�ني ومؤيد حس�ن وأحمد عالء
(الغراف�ة) ،ومصع�ب خ�ر وأحم�د
فتح�ي وجاس�م جاب�ر ويوس�ف
عبدالرزاق ومحمد صالح (العربي)،
عبدالعزي�ز حات�م وفه�د يون�س
(كالهما مع الريان) ،أحمد معني
(قطر) وأحمد سهيل (الوكرة).

السماح لالعيب الربميريليغ بالتضامن ضد العنصرية
س�تدعم رابطة الدوري االنكليزي لكرة القدم ركوع الالعبني قبل
أو خ�الل املباري�ات كعالمة تضامن رمزية ض�د العنرصية ،فيما
ّ
س�تحل عبارة “حياة الس�ود تهمّ” بدالً من أسماء الالعبني يف أوّل
 12مب�اراة من اس�تئناف الربيمريليغ األس�بوع املقبل بعد اجازة
فريوس كورونا القرسية.
جاء يف بيان للرابطة“ :تدعم الرابطة الالعبني الراغبني باس�تبدال
اس�مائهم ب�”حي�اة الس�ود ته�مّ” يف أول  12مباراة من موس�م
.“ 2019-2020تابع“ :باإلضافة إىل ذلك ،ستدعم الرابطة الالعبني
الذين يركعون قبل أو خالل املباريات”.
وتم إرس�اء ه�ذه القاعدة يف كرة الق�دم يف الوالي�ات املتحدة عام
 2017مبارشة بعدما قامت نجمة املنتخب ميغان رابينو بالركوع
ع�ى ركبة واحدة يف مب�اراة دولية ودية ع�ام  ،2016تضامنا مع
مواطنها كولن كابرنيك الالعب الس�ابق لنادي سان فرانسيسكو

لك�رة الق�دم األمريكي�ة ال�ذي ركع عى
ركبة واحدة خالل النشيد الوطني يف وقت
س�ابق من العام ذاته لدعوة بالده لحماية
حق�وق األمريكي�ني م�ن عن�ف الرشطة ،ال
سيما الس�ود.وبات الركوع عى ركبة واحدة
عالمة تضام�ن رمزية وع�ادت إىل الواجهة
خالل االحتجاجات التي تش�هدها الواليات
املتح�دة مؤخ�راً ،يف أعق�اب حادث�ة مقتل
املواطن األس�ود جورج فلوي�د يف  25أيار/
مايو الفائت عى يد رشطي أبيض وضع ركبته
عى عنقه لدقائق عدة ،ولم يكرث ملناجاته بعدم
قدرته عى التقاط أنفاسه.
وانتقل�ت الحركة إىل املالعب يف أوروب�ا حيث أظهر العديد من
الالعبني يف الدوري األملاني تضامنهم مع فلويد بركوعهم عى
ركبة واحدة ،اضافة إىل فريقي ليفربول وتشيليس االنكليزيني
خالل الحصص التدريبية.
وأصدر العبو األندية العرشين بيانا ً مش�ركا ً جاء فيه“ :نحن
الالعب�ون نقف س�ويا ً مع هدف وحيد يتمث�ل يف القضاء عى
التحي�ز العن�رصي أينما وج�د ،لتحقي�ق مجتم�ع عاملي من
االندماج ،االحرام والفرص املتكافئة للجميع بغض النظر عن
لونهم أو عقيدتهم”.
تاب�ع“ :الرمز هو عالمة وحدة بني جمي�ع الالعبني ،االداريني،
كل األندي�ة ،الح�كام ورابطة ال�دوري (حياة الس�ود ته ّم )
الالعبون سوياً”.

أفض�ل م�ن بالط�ة ال�ذي تراجع نوع�ا ً ما
للحفاظ عى تقدمه.
وشهدت الدقيقة  60نقطة تحول يف منعرج
اللقاء ،وذلك عندما احتس�ب الحكم رضبة
ج�زاء لصال�ح الهالل ان�ربى له�ا محمود
عويس�ات ،لكن ح�ارس املرمى أبو س�ليم
تص�دى له�ا برباعة.غ�ريت ه�ذه اللقط�ة
الحاسمة مسار اللقاء لصالح بالطة ،الذي
اس�تعاد عافيت�ه م�رة أخ�رى ،ونجح عرب
نجمه ليث خروب من تعزيز تقدمه بالهدف
الثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة
الجزاء ارتطمت بالعارضة وأكملت طريقها
داخ�ل الش�باك.ونجح نج�م اللق�اء ترابني
يف حس�م نتيج�ة اللق�اء بإضافت�ه الهدف
الرابع لفريق�ه والثاني له م�ن اخراق من
املحور األيمن وتس�ديده ك�رة قوية أرضية
زاحفة عى يمني الحارس أصيل عويس�ات.
وش�هدت بقية مباريات ضمن ذات الجولة،
فوز األمعري عى أهيل قلقيلية  ،6-1وتغلب
شباب السموع عى واد النيص  ،3-0وأهيل
الخليل عى ثقايف طولكرم .2-0
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انتقل العب الوس�ط اإلس�باني بيدرو تش�رييفيال من ليفربول
االنكلي�زي بطل أوروب�ا إىل نانت حتى عام  ،2023بحس�ب ما
أعلن النادي الفرنيس.وبعد نش�وء الالعب الهزيل البنية (1,78
م و 66كل�غ) يف نادي فالنس�يا ،انض�م إىل أكاديمي�ة ليفربول
بعمر السادس�ة عرشة وخاض بدايات�ه االحرافية مع متصدر
ال�دوري االنكلي�زي راهنا ،قب�ل إعارته إىل نادي�ني هولنديني يف
كانون الثاني/يناير  2017وحزيران/يونيو .2018وبعد عودته
إىل ليفرب�ول ،برز مع فريق تحت  23عام�ا ،لكنه لم يظهر مع
بطل أوروبا إال نادراً.وقال الالعب البالغ  23عاما خالل تقديمه
ّ
يش�كل فرصة .من
للجماه�ري عرب الفيدي�و“ :القدوم إىل نانت
الصعب جدا أن تلع�ب يف ليفربول ،وأنا كنت بحاجة للعب”.وال
يزال الالعب املتواجد يف إس�بانيا مرتبطا مع ليفربول ألس�ابيع
قليل�ة ولن ينضم فورا لالعبي نانت الذين يس�تهلون تمارينهم
بد ًء من الثالثاء املقبل بمجموعات صغرية.

فان دايك سيصبح الالعب األعلى أجرا
ذكر تقري�ر إخب�اري أن املدافع
الهولن�دي فريجي�ل ف�ان داي�ك
س�يصبح الالعب األع�ى أجرا يف
تاري�خ فري�ق ليفرب�ول بتوقي�ع
عقد جدي�د يحص�ل بموجبه عى

رات�ب أس�بوعي يبل�غ مائت�ني وثمانني
أل�ف دوالر.وذك�رت صحيف�ة “ذا صن”
أن (ف�ان داي�ك) س�يوقع عق�دا جديدا
ملدة خمس�ة أعوام مع ليفربول /بقيمة
إجمالي�ة تبل�غ اثن�ني وس�بعني مليون

دوالر /وذل�ك بعد أن يتوج الفريق بلقب
ال�دوري اإلنكليزي املمتاز هذا املوس�م/
وأش�ارت الصحيفة إىل أن ذلك س�ينهي
املخاوف بش�أن احتماالت انتقال الالعب
إىل أندية أخرى.

مويز يتحدث عن قرار استئناف الدوري اإلنكليزي
تحدث االسكتلندي ديفيد مويز مدرب وست
هام عن قرار استئناف الدوري اإلنكليزي
مبدي�ا ً تحفظه ع�ى الوق�ت املبكر الذي
ب�دأ يف الحديث ع�ن اس�تئناف البطولة
إال أن�ه أوض�ح أن الجميع س�يلتزم يف
النهاي�ة بق�رار ع�ودة املباريات.ق�ال
ديفيد مويز مدرب وس�ت هام يونايتد
إن الحدي�ث ع�ن اس�تئناف مباري�ات
ال�دوري اإلنكليزي املمت�از لكرة القدم
بدأ مبكرا للغاية يف الوقت الذي كانت
في�ه بريطانيا يف خض�م معاناتها
م�ن األزم�ة الصحي�ة لف�ريوس
كورون�ا رسي�ع العدوى.وتوقف
النش�اط الك�روي يف إنكل�را يف
آذار/مارس املايض بعد ظهور
الفريوس الذي تسبب يف وفاة
أكث�ر من  41ألف ش�خص يف
بريطانيا.ويف الش�هر املايض
فتحت الحكومة الربيطانية
الباب أمام عودة رياضات
الصفوة يف الب�الد وقالت
رابط�ة ال�دوري املمتاز
إنه�ا ق�ررت اس�تئناف
مباري�ات البطولة يف 17
حزيران/يوني�و الج�اري.

وقال موي�ز لصحيفة تايمز“ :مع ظهور هذه املناقش�ات
كن�ت أعتق�د أن النق�اش يف غ�ري محله ”.وأض�اف املدرب
االس�كتلندي“ :ج�اء هذا النق�اش املتعلق بعودة النش�اط
الك�روي يف الوقت الذي كان يموت فيه ع�دد كبري جدا ً من
الناس يف املستش�فيات ودور الرعاي�ة ”.وأردف مويز“ :يف
رأيي كان هذا الوقت غري مناس�ب ملناقشة بعض الجوانب
الخاص�ة بمباريات ك�رة القدم .كان علين�ا االنتظار حتى
يكون التوقيت مناسبا ”.ورغم موافقة جميع أندية الدوري
املمت�از ( 20فريقاً) الخميس املايض عى قواعد وإجراءات
وقائي�ة لتطبيقه�ا عند اس�تئناف البطولة ي�رى مويز أن
هن�اك الكثري من األمور والتس�اؤالت التي ل�م تتضح بعد.
وقال ع�ن ذلك“ :هل تم اخضاع س�ائق الحافلة للفحص؟
وإذا كنا سنسافر جوا ً فهل تم فحص الجميع .متى تم ذلك
ومن قام بذلك؟ ال أعتقد أننا س�نحصل عى جميع األجوبة
املطلوبة لكن البد لنا من امليض قدما ً يف ذلك”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7265 :االحد  14 -حزيران 2020

االعالم الرقمي :تطبيق عراقي ينجح
يف مكافحة االخبار املزيفة

بغداد /متابعة الزوراء:
اكد فريق مركز االعالم الرقمي  ،DMCان انتشار االخبار املزيفة عىل مختلف املنصات
الرقمية ُيعد املشكلة االبرز التي تواجه هذه املنصات وتيسء لسمعتها وترض بقيمتها
السوقية وتشكك االخرين بها.
وقال املركز يف بيان  :ان “تطبيق فريق التقنية من اجل السالم العراقي جاء انعكاسا
لهذه املش�كلة ومحاولة للحد منها من خالل السعي للكشف عن هذه االخبار وفضح
دالالتها”.
ونقل املركز عن الناطق الرس�مي باس�م التقنية من اجل السالم بحر جاسم قوله ان
“تطبي�ق التقنية ه�و اول تطبيق عربي وعراقي ُيس�تخدم ملواجه�ة االخبار الكاذبة
والتحقق منها”.
واوض�ح املركز ان “هذه التطبيق الذي تم اطالقه بجهود عراقية خالصة ،جاء نتيجة
تربع�ات عراقي�ة من متابع�ي فريق التقني�ة عىل املنص�ات املختلفة مم�ن يؤمنون
بمرشوع التقنية وهدفهم النبيل”.
وشدد املركز عىل ان “التطبيق جاء بمميزات فريدة منها ترجمة كل االخبار واملنشورات
باللغ�ة االنكليزية ،باالضافة اىل امكانية البحث ع�ن الكلمة املطلوبة باربع محركات
بحث هي  Googleو  Yandexو  Bingو  TinEyeفضال عن امكانية البحث عن اماكن
ن�رش فيديو معني من خالل رفعه للتطبيق الذي س�يتوىل مهم�ة البحث عنه او وضع
رابط الفيديو ،وهذا مالم نجده يف اي تطبيق عراقي او عربي بهذه الجودة”.

احتاد الصحفيني العرب ينعى
مستشاره فيصل القناعي

بغداد /الزوراء:
نعى االتحاد العام للصحفيني العرب املرحوم االس�تاذ فيص�ل مبارك القناعي عضو مجلس
ادارة جمعية الصحفيني الكويتية سابقا ومستشار االتحاد العام للصحفيني العرب .
وق�ال االتح�اد الع�ام للصحفيني العرب يف بيان تلقت” الزوراء” نس�خة من�ه :انه يؤكد ان
االس�تاذ فيصل القناعي ل�م يدخر طوال حياته اي جهد ىف س�بيل خدمة الصحافة الكويتية
و العربية .
وابته�ل االتحاد العام للصحفيني العرب الله عزوج�ل ان يتغمد الفقيد العزيز بوافر رحمته
وينزل�ه فس�يح جناته ولزمالئ�ه االعزاء ىف جمعي�ة الصحفيني الكويتي�ة والرسته الكريمة
الصرب والسلوان .
ولد فيصل مبارك القناعي يف الس�ادس من اكتوبر عام  1950احد اعمدة الصحافة الكويتية
والعربية السيما يف املجال الريايض وكان شاهدا ومعارصا لالنجازات الرياضية التي حققتها
الف�رق الكويتية يف املحافل االقليمي�ة والدولية.وبدأ الفقيد القناعي مش�واره الصحايف عام
1969وعم�ل يف العدي�د منالصحف اليومي�ة يف دولة الكوي�ت وكان من املؤسس�ني لجريدة
الجماه�ر اليومي�ة التي صدرت يف ع�ام .1983وتوىل العديد من املناص�ب منها نائب رئيس
االتحاد الدويل للصحافة الرياضية والنائب االول لرئيس االتحاد االسيوي للصحافة الرياضية
وعض�و لجنة االتصاالت باتحاد اللج�ان االولومبية الدولية (االكن�و) وعضو املكت التفيذي
لالتح�اد العرب�ي للصحافة وأمني الرس الع�ام لجمعية الصحفيني الكويتي�ة ورئيس اللجنة
االعالمي�ة باللجنة االوملبية الكويتية.كما تم تس�مية الفقيد القناعي رئيس�ا فخريا لالتحاد
االسيوي للصحافة ومستشارا التحاد الصحفيني العرب.
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واشنطن تتعهد بالتحقيق يف االعتداءات على الصحفيني
واشنطن /متابعة الزوراء:
نش�طاء حق�وق اإلنس�ان يف
الوالي�ات املتحدة يحققون يف أكثر
م�ن  380ح�ادث اعت�داء من قبل
الرشط�ة ع�ىل الصحافي�ني أثناء
تغطيتهم لالحتجاجات املناهضة
للعنرصية.
ووعد وزي�ر الخارجي�ة األمركي
ماي�ك بومبي�و ب�أن الس�لطات
س�تحقق “بش�كل مناس�ب” يف
ح�وادث الصحافي�ني األجان�ب
الذين عان�وا من اعت�داءات خالل
االحتجاج�ات يف الب�الد ،حي�ث
طلب�ت ع�دة دول التحقي�ق يف
ه�ذه االعتداءات الت�ي تعرض لها
مواطنوه�ا العامل�ون يف وس�ائل
إعالم.
وق�ال بومبي�و للصحافي�ني،
بمناس�بة ن�رش تقري�ر وزارة
الخارجية ع�ن الوضع مع الحرية
الديني�ة يف العال�م “أعلم أن بعض
ال�دول أعرب�ت عن قلقه�ا من أن
مراس�ليها لم يت�م التعامل معهم
بش�كل صحي�ح .لق�د رأين�ا هذه
االتهام�ات التي أرس�لت إىل وزارة
الخارجية”.
وأض�اف “يجب أن تعلم�وا وهذه
ال�دول ،أنن�ا س�نتعامل معه�ا
بالطريقة املناسبة وسنفعل كل ما
يف وس�عنا للتحقيق معهم (رجال
الرشطة) بقدر ما تستطيع وزارة
الخارجية”.
ورصح مراقب�و حقوق اإلنس�ان

م�ن األم�م املتح�دة ومنظم�ة
ال�دول األمركي�ة األربع�اء بأن�ه
يج�ب ع�ىل الس�لطات األمركية
حماي�ة الصحافيني الذين يغطون
املظاه�رات املناهض�ة للعنرصية
وليس مهاجمتهم ،وألقوا بالالئمة
عىل الرئيس دونالد ترامب يف النهج
العدائي تجاه اإلعالم.
ماي�ك بومبي�و :يج�ب أن تعلم�وا
وهذه الدول ،أننا س�نتعامل معها
بالطريقة املناس�بة وس�نفعل كل
ما يف وس�عنا للتحقي�ق مع رجال
الرشطة بقدر ما تس�تطيع وزارة
الخارجية.
ماي�ك بومبي�و :يج�ب أن تعلم�وا

وهذه الدول ،أننا س�نتعامل معها
بالطريقة املناس�بة وس�نفعل كل
ما يف وس�عنا للتحقي�ق مع رجال
الرشطة بقدر ما تس�تطيع وزارة
الخارجية.
وقال املقرر الخاص لألمم املتحدة
املعن�ي بتعزي�ز وحماي�ة الحق يف
حرية الرأي والتعبر ،ديفيد كاي،
واملق�رر الخ�اص للجن�ة حري�ة
التعبر ،إديس�ون الن�زا ،ومنظمة
البل�دان األمركي�ة (أو.أيه.أس)،
وهي منظمة أهلية ،إن صحافيني
تعرض�وا إلعت�داءات ومضايقات
واالعتقال واالحتجاز.
وق�ال الخب�ران يف بيان مش�رك

“الصحاف�ة تلع�ب دورا رقابي�ا
املجتمع�ات
يف
رضوري�ا
الديمقراطي�ة” ،ودعوا الس�لطات
إىل ضم�ان حق العامة يف الحصول
ع�ىل معلوم�ات بش�أن الحرك�ة
االحتجاجي�ة .وأضافا أن هجمات
ترام�ب اللفظي�ة ع�ىل اإلع�الم
“تس�اهم يف بيئ�ة م�ن العدائي�ة
وعدم التسامح“.
وباإلضافة لذلك ،ش�جبا عس�كرة
الرشطة يف الوالي�ات املتحدة وهو
ما “يش�جع منف�ذي القانون عىل
رؤية املتظاهرين والصحافيني عىل
أنه�م محاربون” .وش�ددا عىل أن
اس�تخدام األسلحة مثل الرصاص

املطاطي ضد الصحافيني يحظره
القانون الدويل.
وأعلن جهاز تعقب حرية الصحافة
األمركي االثنني املايض أن نشطاء
حقوق اإلنس�ان يحققون يف أكثر
م�ن  380ح�ادث اعت�داء من قبل
الرشط�ة ع�ىل الصحافي�ني أثناء
تغطيتهم لالحتجاجات يف الواليات
املتحدة.
وح�ذر األمني الع�ام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتريش أواخر الش�هر
امل�ايض من مغب�ة مهاجمة األمن
للصحافي�ني الذي�ن يغط�ون
املظاه�رات التي تش�هدها واليات
أمركي�ة احتجاج�ا ع�ىل مقت�ل
جورج فلويد.
كما دعا االتحاد الدويل للصحافيني
يف ال�� 4م�ن يوني�و الج�اري إىل
مقاضاة ضباط الرشطة األمركية
الذي�ن يهاجم�ون العامل�ني يف
وس�ائل اإلع�الم أثن�اء تغطيته�م
االحتجاجات يف البالد ،ووضع حد
للحرب ضد حرية اإلعالم.
وتش�هد والي�ات أمركي�ة
احتجاج�ات عىل خلفي�ة مرصع
املواط�ن األفروأمرك�ي ج�ورج
فلويد ،تتح�ول أحيان�ا إىل أحداث
عنف بني املحتجني والرشطة التي
تع�دت ع�ىل صحافي�ني وأصابت
بعضه�م بج�روح وصاحبت هذه
االحتجاجات أعمال عنف وس�لب
ونهب وتخريب للممتلكات العامة
والخاصة يف عدد من املدن.

نقابة الصحفيني التونسيني :الغنوشي يشرع خلرق القانون وغزو مؤسسات الدولة
تونس /متابعة الزوراء:
ّ
ح�ذرت النقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ني
التونس�يني ،إث�ر ظهور رئي�س الربملان
راشد الغنويش يف حوار بقناة تلفزيونية
خاص�ة ،م�ن ّ
أن تون�س “بص�دد حالة
َ
تمكني أطراف
غزو ممنهجة تس�تهدف
مش�بوهة من م ٔوسسات الدولة وهو ما
يس�توجب عىل وجه االستعجال تطبيق
القانون قبل فوات االٔوان”.
وأدان�ت النقابة يف بيان ،حضور راش�د
الغنويش يف القن�اة التلفزيونية الخاصة
“نس�مة” يف ح�وار مدت�ه  44دقيق�ة،
معت�ربة ّ
أنها خط�وة تعك�س “افتقاره
للوعي وثقافة احرام القانون”.
وأكدت مس�اندتها ملوق�ف الهيئة العليا
املس�تقلة لالتصال الس�معي والبرصي
(الهاي�كا) ،التي عربت عن اس�تنكارها
واس�تيائها م�ن حض�ور رئيس مجلس
نواب الشعب يف القناة التلفزيونية.
وكانت الهايكا قد اعتربت ترصّ ف راشد
الغن�ويش س�عيا لتكري�س ثقاف�ة عدم
اح�رام القان�ون واإلفالت م�ن العقاب
باعتب�ار القن�اة مخالفة للقان�ون منذ
عدة سنوات.
وق�ال هش�ام الس�نويس عض�و الهيئة
إن “الغن�ويش ت�رك اإلع�الم العموم�ي
والخ�اص واخت�ار الظه�ور يف قناة غر
قانوني�ة وملفه�ا موج�ود ل�دى هيئ�ة
مكافحة الفس�اد” ،وبذل�ك “يتم تغليب
املحاصصة الحزبية ع�ىل الصالح العام
واحرام القوانني”.
وأوض�ح أن التلفزي�ون الوطن�ي ت�م
استدعاؤه قبل املساءلة غر أن الغنويش
ّ
خ�ر الظه�ور إعالمي�ا يف قن�اة غ�ر
قانونية.

وطالب�ت النقاب�ة الحكوم�ة بتحم�ل
مس� ٔووليتها تجاه مواصلة البث لبعض
القنوات املسنودة من أحزاب وشخصيات
تحوم حولها شبهات فساد ،معتربة أن
اس�تمرار ذل�ك ين�زع كل مصداقية عن
خطابات وشعارات محاربة الفساد.
ويف س�ياق ّ
متصل ،دعت النقابة الهيئة
الوطنية ملكافحة الفس�اد إىل االٕرساع يف
حس�م امللفات التي بحوزتها منذ أشهر
وق�د س�بق أن اس�تلمتها م�ن الهاي�كا
ومصارحة ال�رأي العام بمآالت التقيص
يف شأن وسائل اإلعالم املخالفة للقانون
والتي تخضع لسلطة حزبية وسياسية.
وكان�ت الهاي�كا ق�د أحال�ت يف فرباي�ر
امل�ايض ملف�ات القنوات غ�ر الحاصلة
ع�ىل إج�ازة والت�ي تب�ث بطريقة غر
قانوني�ة ع�ىل الهيئة الوطني�ة ملكافحة
الفس�اد عم�ال بمقتضي�ات القان�ون
األس�ايس رقم  10لع�ام  2017واملتعلق

باإلب�الغ عن الفس�اد وحماي�ة املبلغني،
وذلك تبعا لقرار مجلس الهيئة املؤرخ يف
 4نوفمرب .2019
وتعترب ّ
كل من قناة “نسمة” و“الزيتونة”
والقن�اة اإلذاعي�ة “الق�رآن الكري�م”
وجميعه�ا وس�ائل إع�الم خاصة ،غر
قانوني�ة باعتبارها تب�ث دون الحصول
عىل ترخيص من الهيئة العليا املس�تقلة
لالتصال الس�معي والب�رصي بوصفها
الجهة الوحيدة املختص�ة قانونيا بمنح
تراخي�ص إحداث واس�تغالل منش�آت
االتصال السمعي والبرصي يف تونس.
واعت�ربت نقاب�ة الصحفي�ني أن الدعم
الس�يايس الحزب�ي بل�غ ح�د توظي�ف
امل ٔوسس�ات العمومي�ة لخدم�ة املارقني
واملس�تقوين ع�ىل هي�اكل الدول�ة
وقوانينها ،وهو ما شجّ ع “هذه اللوبيات
ع�ىل التم�ادي يف ا ٕهانة الدول�ة والعبث
بم ٔوسساتها”.

ّ
ن�ص البي�ان،
واستش�هدت النقاب�ة يف
بإقدام صاحب ا ٕذاعة القران الكريم غر
القانونية إىل فتح ف�رع لها يف محافظة
صفاقس ،جنوب رشق البالد ،أمام ناظر
السلط املحلية وخاصة املحافظ (الوايل)
الذي حملته مس ٔوولية خاصة ملا وقع.
ّ
وذك�ر البي�ان ال�رأي الع�ام التون�يس
بالهياكل العمومية املس ٔوولة عىل ضمان
ال�رددات ورضورة اس�تعمالها وف�ق
القان�ون ،والتي تخض�ع إلرشاف وزارة
تكنولوجي�اتاالتص�ال.
وطالب�ت النقاب�ة الوطني�ة للصحفيني
برضورة “مساءلة رئيس الحكومة عن
رس هذا الغياب وهذا الصمت املريب”.
كم�ا ش� ّددت النقاب�ة ع�ىل أن نتائ�ج
سياس�ة غ�ض الط�رف الت�ي تتبعه�ا
الس�لطة التنفيذية ،املتمثلة يف رئاستي
الحكومة والجمهورية س�تكون وخيمة
ع�ىل مس�تقبل الب�الد ،كم�ا ستش�كل
لبن�ة لتمركز الش�بكات املافيوزية التي
س�تحول دون بن�اء دول�ة ديمقراطي�ة
مدني�ة قوامه�ا حرية التعب�ر واحرام
القانون وامل ٔوسسات.
ويواج�ه راش�د الغن�ويش ،رئي�س
الربمل�ان وزعيم حرك�ة النهضة ،غضب
األحزاب السياس�ية بمختلف انتماءاتها
األيديولوجية بسبب إرصاره عىل مواصلة
عدم اح�رام القانون التون�يس وتعديّه
عىل صالحيات السلطة التنفيذية املمثلة
يف رئييس الحكومة والجمهورية.
وي�رى متابع�ون أن الغن�ويش يس�عى
إىل تحوي�ل مرك�ز الس�لطة إىل الربملان،
بم�ا يخدم أجن�دات الحركة اإلس�المية
يف االس�تحواذ عىل الرشعي�ة القانونية،
فضال عن التغوّل يف إدارة ش�ؤون البالد

تقييد اإلعالم الرتكي يهدد مستقبل أردوغان السياسي
انقرة /متابعة الزوراء:
تش�ر دراس�ة حديثة إىل أن مراقبة وسائل
اإلع�الم يف تركي�ا والتضييق عليها تس�ببا
بنتائ�ج عكس�ية أله�داف ح�زب العدال�ة
والتنمي�ة الحاك�م .إذ م�ع انع�دام الثق�ة
باإلعالم املحيل ي�زداد توجه الجمهور نحو
اإلنرن�ت ملتابع�ة األخب�ار باعتب�ار أنها ال
تخضع لس�يطرة الحكومة والتي غالبا ما
تكون أكث�ر انتقادا ومعارض�ة لتوجهاتها
ولديها مس�احة واس�عة لن�رش املعلومات
الكاذبة.
واشنطن -كشفت دراسة حديثة ل�“مركز
التق�دم األمرك�ي” “س�نر أوف أمركان
بروغ�رس – كاب” أن غالبي�ة الجمه�ور
الرك�ي ال تث�ق يف وس�ائل إع�الم بالده�ا
بالرغم من زيادة متابعتها لوسائل اإلعالم
عرب اإلنرنت يف الفرة األخرة.
واملفارق�ة التي كش�فت عنها الدراس�ة أن
ممارس�ات الرئي�س الرك�ي رج�ب طيب
أردوغ�ان لتقييد اإلع�الم ومحارصة املنافذ
اإلخبارية قد تأتي بنتائج معاكس�ة وتأثر
سلبي عىل مستقبل أردوغان السيايس.
وذكر املركز األمركي يف تقرير نرش األربعاء
ع�ىل موقع�ه اإللكرون�ي ،أن االتجاه�ات
الجديدة يف متابعة األتراك لوس�ائل اإلعالم

خلقت نق�اط ضعف سياس�ية ألردوغان،
م�ن خالل هج�رة الجمه�ور املتزايدة نحو
مصادر األخب�ار عرب اإلنرن�ت التي تكون
الحكومة أق�ل قدرة عىل الس�يطرة عليها،
فقد يتعرضون ملحتوى أكثر انتقادا وبالتايل
يصبحون أكثر عرضة ملعارضة الرئيس.
ومن املحتمل أن تع�زز االتجاهات الحالية
يف اإلع�الم اإللكرون�ي والتقليدي من قدرة

الجه�ات األجنبي�ة ع�ىل ن�رش املعلوم�ات
الخاطئ�ة ،وزي�ادة االنقس�ام الس�يايس
وإضعاف املحاسبة داخل البالد .واستندت
الدراس�ة الت�ي ج�اءت بعن�وان “الش�كل
املتغر لإلعالم يف تركيا” عىل استطالع رأي
ملؤسس�ة “مروب�ول” الركي�ة لألبح�اث،
وخلص�ت إىل أن  70يف املئ�ة م�ن املواطنني
األتراك ال يثق�ون يف اإلعالم الركي ،ويرون

أن�ه منحاز وغر محاي�د ،بينما يرى  30يف
املئة من املشاركني يف االستطالع أن اإلعالم
الركي موثوق.
وق�ال الكات�ب أن�درو أودونوه�و ،الزميل
الباح�ث يف مرك�ز إس�طنبول للسياس�ات
“يب�دو أن انع�دام الثقة املتزايد يف وس�ائل
اإلعالم املحلية دفع األتراك إىل االعتماد عىل
منافذ أخرى للحصول عىل األخبار”.
وأكد ماكس هوفمان املدير املس�اعد لألمن
القومي والسياسة الدولية يف “مركز التقدم
األمركي” هذا الرأي أيضا.
وأظهر التقرير أن األت�راك الذين يعتقدون
أن وس�ائل اإلع�الم يف البالد غ�ر موثوقة،
عزف�وا ع�ن القن�وات التلفزيوني�ة وباتوا
يعتمدون عىل وس�ائل التواصل االجتماعي
للحصول عىل األخبار.
وبحسب التقرير ،فإن انعدام الثقة عموما
يف وس�ائل اإلع�الم يدف�ع املواطن�ني نحو
“مص�ادر إعالمية ع�رب اإلنرن�ت تميل إىل
أن تك�ون أكثر اس�تقاللية عن الحكومة”.
وأض�اف أن الجان�ب األكثر إث�ارة للقلق يف
املشهد اإلعالمي املنقسم يف تركيا ،هو عدم
وجود منفذ إخباري رئييس واحد يمكن أن
ينأى بنفسه عن املصالح الحزبية.
وتش�كل اس�تجابة الحكومة لوباء كورونا
أح�د العوام�ل املهمة يف هذا اإلط�ار ،حيث

يش�كك العديد من األتراك يف تغطية وسائل
اإلعالم التقليدية الوردية الس�تجابة تركيا
للوب�اء ،فتحول�وا إىل وس�ائل التواص�ل
االجتماعي لرصد الحقيقة.
واملفاجأة أن الدراس�ة كش�فت أن نحو 50
يف املئة م�ن أنصار ومؤيدي ح�زب العدالة
والتنمي�ة الحاكم ي�رون أن اإلعالم يف البالد
منح�از وغر محايد وال يمكن الوثوق فيه،
مش�رة إىل أن النس�بة ترتف�ع ب�ني أنصار
حزب الحرك�ة القومية املتحالف مع حزب
العدالة والتنمية لتصل إىل  63يف املئة.
وأشارت إىل أن نسبة عدم الوثوق يف اإلعالم
ترتف�ع أكثر بني أنص�ار ومؤي�دي أحزاب
املعارض�ة ،حي�ث تص�ل إىل  87يف املئة بني
أنصار حزب املعارضة الرئييس حزب شعب
الجمه�وري ،ونحو  94يف املئ�ة بني أنصار
حزب الشعوب الديمقراطية الكردي ،وتصل
إىل  82يف املئة بني أنصار حزب الخر.
وأكدت الدراسة أن  56يف املئة من املشاركني
ي�رون أن اإلع�الم يف الب�الد غ�ر ح�ر وأنه
يخضع لسيطرة الحكومة ،بينما يرى نحو
 40يف املئة من املشاركني أن اإلعالم يف البالد
حر.
 50يف املئة من أنصار ومؤيدي حزب العدالة
والتنمي�ة الحاكم ي�رون أن اإلعالم يف البالد
منحاز

أما نس�بة املؤكدين عىل عدم حرية اإلعالم
وخضوع�ه لس�يطرة الحكوم�ة بني حزب
الش�عب الجمهوري ،فقد بلغت  80يف املئة،
وبلغ�ت  78يف املئ�ة بني ح�زب الخر و92
يف املئ�ة بني ح�زب الش�عوب الديمقراطي
الكردي.
وتؤك�د التقاري�ر املتنوع�ة الت�ي خرج�ت
م�ن تركيا يف الس�نوات األخ�رة عىل توجه
أردوغ�ان لتعزي�ز س�يطرته عىل وس�ائل
اإلع�الم اإلخباري�ة .ففي أعق�اب محاولة
االنق�الب يف يوليو  ،2016أطلقت الحكومة
حمل�ة غ�ر مس�بوقة ع�ىل الش�خصيات
املعارض�ة والنق�اد ،بم�ا يف ذل�ك وس�ائل
اإلعالم.
وتوثق العديد من تقارير حقوق اإلنس�ان
كي�ف س�عت الحكومة الركي�ة إىل تكميم
أفواه الصحافيني ،سواء من خالل سجنهم
أو إغ�الق املنافذ اإلخباري�ة حيث تم إغالق
أكث�ر م�ن  200منف�ذ إعالم�ي ،أو توجيه
ال�رشكات االقتصادي�ة املوالي�ة للحكومة
ل�رشاء املؤسس�ات اإلعالمي�ة ،وتضيي�ق
الخن�اق ع�ىل وس�ائل اإلع�الم املس�تقلة
املتبقية عىل قلته�ا وإجبارها عىل الرقابة
الذاتي�ة .وتص�ف التقارير الدولي�ة تركيا
بأنها واحدة من أكرب السجون للصحافيني
يف العالم.
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تاريخ وأحداث العراق من عام  ١٩٢٠اىل ٢٠٢٠
الزوراء /رحيم الشمري:
صحفي وباحث متخصص بالسياسة الدولية
• وقع�ت البالد والدولة وس�ط منطقة
ال�رق االوس�ط الصعب�ة التضاريس
وديان وصحراء سهول وهضاب وانهر
 ،وحوله�ا رصاع�ات دولي�ة واقليمية
 ،مما جعل املش�اكل عىل م�دى ٢٠٠٠
ألفي عام مضت مستمرة ولحد االن
• ع�ام  ٧٥٠ميالدية بداي�ة بناء بغداد
عاصمة العراق والدولة االسالمية بعهد
الخلفاء العباس�يني  ،وقي�ام اول دولة
عراقية بعد الدولة البابلية والسومرية
واألكدية واآلش�ورية  ،اس�تمرت حتى
عام ١٢٥٨
•  ١٢٥٨حت�ى  ١٥٣٤احت�الل املغ�ول
 ،واحت�الل ومع�ارك من تيم�ور والترت
والرتك  ،وبقيت الرصاعات عىل منطقة
الش�ام والحج�از ووادي الرافدي�ن ،
وهاج�م خالله�ا الت�رت والتمورين�ك
والفرس والرتك واستمرت الرصاعات
•  ١٥٣٤سيطر العثمانيني عىل مناطق
واس�عة من العراق واملنطقة استمرت
حتى دخ�ول اإلنكليز بمع�ارك الحرب
العاملي�ة الثاني�ة ض�د العثمانيني  ،من
عام  ١٩١٤البرصة مرورا ً ببغداد ١٩١٧
حتى املوصل  ، ١٩١٨وانتهاء س�يطرة
الدول�ة العثمانية التي اس�تمرت ٤٨٦
عام
•  ١٩٢٠قي�ام ث�ورة العري�ن ع�ىل
االحتالل الربيطان�ي واالنتداب وإجبار
اإلنكلي�ز ع�ىل االع�الن ع�ن اس�تقالل
العراق
•  ١٩٢١قي�ام الدولة العراقية الحديثة
املستمرة لحد االن  ، ٢٠٢٠اَي ان العراق
الحدي�ث من س�بعة االف ع�ام تاريخ
 ،الدول�ة الحديث�ة  ١٠٠ع�ام  ،بتع�داد
سكان ال يتجاوز  ٢مليوني نسمة
• اختيار امللك فيص�ل االول بن عيل بن
الحس�ني مل�كا للع�راق  ،وتكل�ف عبد
الرحم�ن النقيب عام  ١٩٢٢بتش�كيل
حكومة
•  ١٩٢٥انشاء اول برملان مجلس نواب
وس�مي الحقا مجل�س األمة وس�مي
مجلس األعيان اختلفت التسميات مع
مرور السنوات
•  ١٩٢١يف  ٦كان�ون االول تش�كل
الجيش وع�ام  ١٩٢٢يف  ٩كانون االول
تشكلت الرطة
•  ١٩٣٢أنظم�ت اململك�ة العراقي�ة اىل
عصبة االمم املتحدة التي حلت بالحرب
العاملية الثانية عام  ١٩٤٠بعد رصاعات
دولية
•  ١٩٣٣وف�اة املل�ك فيص�ل االول يف
بريطانيا  ،وتس�لم االم�ر غازي والده
منصب امللك  ،وبدا اول عصيان مسلح
لألك�راد ومطالبة بدولة مس�تقلة بعد

عامني
•  ١٩٣٥ص�دور قان�ون خدم�ة العلم
الخدمة االلزامية العس�كرية بالجيش
تراوح�ت ف�رتة الخدمة تحت ش�هادة
املتوس�طة واالبتدائية وال يقرا ويكتب
ثالث س�نوات  ،والحاصل عىل ش�هادة
اإلعدادي�ة س�نتني  ،والحاص�ل ع�ىل
ش�هادة املعهد والكلية س�نة ونصف ،
وألغي القان�ون والخدمة االلزامية بعد
االحت�الل األجنبي ضمن ق�رار الحاكم
بريمر عام ٢٠٠٣
•  ١٩٤٤زيادة ظه�ور آبار النفط التي
ب�دات بالثالثين�ات واتس�اع االهتم�ام
بالع�راق  ،ونش�اط الحرك�ة التجارية
بالحبوب والصوف والتمور والصناعات
الش�عبية والحرفي�ة وانش�اء املعامل
واملصانع
•  ١٩٣٩وف�اة املل�ك غازي ب�ن فيصل
بحادث س�يارة ببغ�داد  ،وتس�لم ابنه
الق�ارص فيصل الثان�ي  ،واختيار خال
فيص�ل االم�ر عب�د االل�ه بن ع�يل بن
الحس�ني وصبا عىل العرش لحني بلوغ
السن القانوني للملك الصغر
•  ١٩٤١قيام ثورة مايس بقيادة رشيد
عايل الكيالن�ي رئيس الوزراء وعدد من
ضب�اط الجي�ش بمس�اندة املانيا ضد
امللكي�ة  ،تدخ�ل الربيطانيني وقصفت
بغ�داد والحباني�ة والقواع�د الجوي�ة
واعدم الضباط املشاركني
•  ١٩٤٧انش�اء منظمة االم�م املتحدة
وانضمام الع�راق لعضويتها وانش�اء
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مجلس االمن الدويل
•  ١٩٤٨قي�ام ارسائي�ل باغتص�اب
فلس�طني بدع�م بريطاني�ا وامري�كا
وبداية حمالت واس�عة لتهجر اليهود
م�ن كل دول العال�م اىل ارض امليع�اد
حسب ادعاء اليهود  ،وبدات اكرب عملية
تهج�ر للع�رب الفلس�طينني  ،ودخل
الع�رب والع�راق بمعارك م�ع ارسائيل
أوقفت بقرار من مجلس االمن الدويل
• مظاهرات واحتجاجات واعتصامات
ومواجهات م�ع الرطة والجيش من
الحركات الوطنية والبعثية والشيوعية
والقومي�ة وبداي�ة ظه�ور الح�ركات
االس�المية  ،وش�هدت مظاه�رات من
عام  ١٩٤٨حتى ١٩٥٢
•  ١٩٥١ - ١٩٥٠اضطرابات مع اليهود
العراقي�ني بتاثر الحرك�ة الصهيونية
وإرسائيل  ،وامللك والحكومة تفتح باب
الهجرة لهم وإس�قاط الجنسية عنهم
وهج�رة  ١٢٠ال�ف منه�م خ�الل عام
واحد.
•  ١٩٥٢وص�ول اي�رادات النف�ط اىل
 ١ملي�ون دوالر س�نويا بع�د زي�ادة
االستكشافات واإلنتاج
•  ١٩٥٤رئي�س ال�وزراء ن�وري باش�ا
الس�عيد يس�تعني بخ�رباء م�ال م�ن
س�ويرسا  ،بعد وصول اي�رادات النفط
اىل  ٥ملي�ون دوالر س�نويا  ،ويضعون
خط�ة  ١٠٠عام للنه�وض االقتصادي
والتعليم�ي ع�ام  ، ١٩٥٥وينصح�ون
بتشكيل مجلس االعمار

•  ١٩٥٦تش�كيل مجلس االعمار الذي
وضع خطة للنمو الشامل وانشاء بنى
ارتكازية وخط�وات اقتصادية لتقوية
الدول�ة  ،ت�وازي م�ع النمو الس�كاني
الذي بلغ ثالث ماليني وخمس�مائة الف
نس�مة حينها  ،واحتجاجات واسعة يف
بغ�داد عىل الع�دوان الثالثي االرسائييل
الربيطان�ي الفرن�ي ومهاجمة مرص
بسبب تأمني قناة السويس
• ش�هدت الفرتة امللكية ١٩٥٨ _ ١٩٢١
تغر وإقالة واستقالة  ٥٦وزارة بأوامر
ملكي�ة  ،وألس�باب مختلف�ة تتعل�ق
بالتنافس الحزبي والربملان والتظاهرات
واملواق�ف الدولية والتأث�رات الداخلية
واالقليمية
•  ١٤تم�وز  ١٩٥٨قيام حركة الضباط
االح�رار بزعام�ة العمي�د الرك�ن عبد
الكريم قاس�م بانقالب عسكري وثورة
مس�لحة ضد الحكم امللكي  ،وقتل امللك
فيصل الثاني واألمر عبد االله ورئيس
الوزراء نوري السعيد  ،وإعالن تأسيس
الجمهوري�ة العراقي�ة  ،وتعينه رئيس
للجمهورية وبدأ س�لطة حكم العسكر
 ،والغاء مجلس النواب وتش�كيل لجنة
ت�رع قوانني وتغ�ر سياس�ة الدولة
للحك�م االش�رتاكي الرق�ي  ،لك�ن
اس�تمر باستغالل موارد النفط وخطة
مجلس االعمار  ،وارتفاع السكان اىل ٥
مليون نسمة.
•  ٨شباط  ١٩٦٣قيام العميد الركن عبد

السالم عارف والبعثيني بثورة أطاحت
بحك�م عب�د الكريم قاس�م وإعدامهم
وتع�ني ع�ارف رئي�س للجمهوري�ة ،
واستمر بخطة مجلس االعمار وموارد
النفط.
•  ١٣نيسان  ١٩٦٦سقوط طائرة عبد
السالم عارف بالبرصة ومقتل الرئيس

وس�وريا واالردن  ،وتدم�ر الطائ�رات
العس�كرية واملط�ارات  ،وقي�ام القوة
الجوي�ة والجي�ش العراق�ي بالتدخ�ل
وردع الهج�وم واس�ناد العرب وفش�ل
الطائرات اإلرسائيلية وإس�قاطها عند
محاولة اخرتاق االجواء العراقية.
•  ١٧تم�وز  ١٩٦٨قي�ام ث�ورة قادها

ووزراء وضباط معه.
•  ١٦نيسان  ١٩٦٦اختيار اللواء الركن
عب�د الرحمن عارف رئيس للجمهورية
 ،واس�تمر بخط�ة مجل�س االعم�ار
وموارد النفط  ،وتصاعد عدد الس�كان
 ٨مليون.
•  ٥حزي�ران  ١٩٦٧قي�ام ارسائي�ل
بهج�وم ج�وي ب�ري غ�ادر عىل مرص

حزب البعث بمس�اعدة ضباط الجيش
واالطاح�ة بحكم عب�د الرحمن عارف
وتسفره خارج العراق  ،واختيار احمد
حسن البكر رئيسا وصدام حسني نائبا
للرئيس.
•  ١٩٦٩بدا خطة ش�املة تضع أسس
قوان�ني وتريع�ات واس�تغالل موارد
النف�ط التي بلغت اعىل انتاج واس�عار
 ،ووض�ع الخط�ط الخمس�ية وتقوية
العالق�ات م�ع دول اورب�ا الرقي�ة
وروس�يا االتح�اد الس�وفيتي تنه�ي
بإنجازات شاخصة لالن لجسور حديثة
وجامعات عمالقة بغداد واملستنرصية
والب�رصة وص�الح الدي�ن واملوص�ل ،
وارتف�اع الس�كان اىل  ١١ملي�ون عام
.١٩٧٧
• اذار  ١٩٧٠توقي�ع اتف�اق الحك�م
الذاتي لألكراد وبقاء الس�لطة مركزيا ً
م�ن بغ�داد  ،رسع�ان م�ا انه�ار بع�د
اربع�ة اع�وام وب�دات ح�رب الش�مال
بالس�بعينات لتمدد للخالف�ات بالعهد
امللكي والجمهوري وتستمر
• حزي�ران  ١٩٧٢اع�الن الرئيس البكر
تأمي�م النف�ط العراق�ي من س�يطرة
ال�ركات االجنبي�ة وانش�اء رشكات
عراقي�ة إلدارت�ه  ،وابع�اد ال�ركات
الربيطاني�ة واألمريكي�ة والهولندي�ة ،
الت�ي ق�ررت ان ال ترتك الع�راق  ،وتبدأ
سياس�ة التدمر الش�امل طويلة االمد
مستمرة لالن .

•  ٣٠حزي�ران  ١٩٧٣مدير االمن العام
ناظ�م ك�زار ينف�ذ محاول�ة انقالبي�ة
فاش�لة واغتيال وزير الدفاع والداخلية
 ،وظه�ور املجرم ابو طرب تموز ١٩٧٣
حت�ى االمس�اك ب�ه يف  ١٠ / ٢نف�س
السنة وإعدامه مع عائلته.
•  ٦تري�ن االول  ١٩٧٣ان�دالع حرب
تري�ن التاريخية بني ارسائيل ومرص
وس�وريا  ،وقيام العراق بإرسال ثالثة
ارب�اع قواته املدرعة والربي�ة والجوية
اىل الجوالن الس�ورية وايق�اف التقدم
االرسائي�يل االمريك�ي باتجاه دمش�ق
ومنع احتاللها  ،واس�ناد القوة الجوية
املرصي�ة والس�ورية بالطياري�ني
والطائرات العراقية واس�تمرت الحرب
شهر كامل  ،واعتربت االقوى واألعنف
ب�رصاع ال�رق االوس�ط والح�روب
العربية االرسائيلية انتهت بتحرير قناة
السويس وثلث الجوالن
• تموز  ١٩٧٩اس�تقالة الرئيس احمد
حس�ن البكر بس�بب املرض  ،وتس�لم
ص�دام حس�ني الرئاس�ة  ،وتصاع�د
حملة الرصاع بني حزب البعث والحزب
الش�يوعي وح�زب الدع�وة  ،نتج�ت
إعدامات واعتقاالت وتهجر وتسفر .
• أيلول  ١٩٨٠بداية الحرب بني العراق
واي�ران بع�د س�نوات م�ن الخالف�ات
املس�تمرة والتوت�رات  ،وتعترب الحرب
األط�ول زمني�ا بال�رق االوس�ط ،
أوقع�ت مليون ضحية ومليوني إصابة
وخمسمائة الف مفقود وأسر وتدمر
للح�دود بني الدولت�ني  ،انته�ت بقرار

والسليمانية  ،بسبب ازدياد االغتياالت
والدع�م الخارج�ي بعصي�ان مس�لح
للحركة الكردية.
• اب  ١٩٩٦رصاع االح�زاب الكوردي�ة
وحرب للعام الرابع بينهم تنتهي بدعم
ايران لحزب االتحاد الوطني الطالباني
ودخوله�م اربي�ل  ،واس�تنجاد الحزب
الديمقراطي البارازاني ببغداد  ،وقوات
الحرس الجمهوري املدرعة تدخل اربيل
بساعات وتنفذ إنزال باملضالت وتخرج
ح�زب االتح�اد وتنس�حب  ،وامري�كا
تقصف بغداد  ١٠٠صاروخ.
•  ١٩٩٧ - ١٩٩١العراقي�ني يواجه�ون
حي�اة صعبة وتراجع بس�بب الحصار
االقتص�ادي وم�وت  ٦٠٠ال�ف طف�ل
بس�بب نقص األدوية والغ�ذاء  ،انتهت
بتوقيع مذكرة التفاهم بالسماح ببيع
نف�ط محدود وجل�ب أدوي�ة وأغذية ،
لتعداد السكن يصل  ٢٢مليون نسمة ،
ودخول مستلزمات مهمة استمر حتى
اذار .٢٠٠٣
•  ١٩٩٨عق�د مؤتم�ر لن�دن م�ن قبل
بريطانيا وامريكا لش�خصيات عراقية
وأح�زاب معارض�ة الس�قاط ح�زب
البعث  ،تقرر التحضرات لش�ن حملة
عس�كرية عىل العراق وإسقاط النظام
الس�يايس  ،وتس�بب رضب العاصم�ة
بغداد  ٤٠٠ص�اروخ كروز وتوما هوك
بعيدة املدى.
•  ٢٠اذار  ٢٠٠٣ب�دا الحرب االمريكية
الربيطاني�ة والقصف بغ�داد والقوات
الربيطانية قادمة من الكويت تصطدم

لالمم املتح�دة بوقف اطالق النار يف اب
.١٩٨٨
•  ١٩٨٢توقف كافة مش�اريع النهضة
واالعم�ار الت�ي ب�دات بالخمس�ينيات
والس�تينيات والس�بعينيات  ،بس�بب
تحول ايرادات البناء اىل رشاء األس�لحة
والحرب  ،وتوقف انشاء الطرق الرسيعة
وبناء الوزارات والعمران وانشاء البنى
التحتية جسور ومستشفيات ومالعب
ومنش�أت الدولة  ،وتعداد الس�كان ١٣
مليون نسمة.
• اب  ١٩٩٠دخ�ول الع�راق اىل الكويت
واحتالله�ا خ�الل س�اعات بس�بب
خالف�ات ع�ىل الح�دود وآب�ار النف�ط
اس�تمرات عام�ني  ،وض�خ النفط من
السعودية واإلمارات والكويت وتسبب
بانخفاض االس�عار  ،وتعداد الس�كان
يصل  ١٦مليون نسمة .
•  ١٩٩١ب�دأ التهدي�دات االمريكي�ة
الغربي�ة ون�زول أس�اطيل جي�وش يف
الخلي�ج والبح�ر املتوس�ط واألحم�ر ،
وشن حرب بأربعني الف صاروخ جوا ً ،
وانسحاب القوات العراقية من الكويت
انتهت بفرض حصار اقتصادي شامل
وتدم�ر البنية التحتي�ة بقصف جوي
وصاروخي للتحالف الدويل.
• كانون االول  ١٩٩٢انس�حاب الدولة
م�ن الجي�ش والرط�ة والدوائ�ر
الحكومية من محافظات اربيل ودهوك

يف الب�رصة بالجيش العراقي  ،والقوات
األمريكي�ة تواج�ه صعوب�ة بالتق�دم
م�ن الس�عودية باتج�اه النارصي�ة ،
واس�تمرار مع�ارك عىل م�دى عرين
يوم حت�ى الوصول لبغداد واس�تخدام
أسلحة حارقة بايلوجية محرمة دوليا
 ،وانسحاب قوات الجيش بالشمال بعد
سقوط بغداد .
•  ٩نيس�ان  ٢٠٠٣بدا سلطة االحتالل
االمريكي األجنبي مع جنسيات غربية
الحكم يف العراق  ،وبدا الفوىض والقتال
والرسقة واالستهداف  ،بحل  ١٤جهاز
امني سابق  ،واستدعاء عاجل للرطة
العراقية للسيطرة عىل املوقف.
• تم�وز  ٢٠٠٣تش�كيل مجلس الحكم
تحت سلطة الحاكم بول بريمر بقيادة
امري�كا  ،وظه�ور مقاوم�ة مس�لحة
وتنظيمات االٍرهاب .
• حزيران  ٢٠٠٤تش�كيل اول حكومة
عراقي�ة موقت�ة برئاس�ة اي�اد عالوي
استمرت حتى نيس�ان  ، ٢٠٠٥وتعداد
السكان يصل  ٢٦مليون نسمة.
•  ٣٠كان�ون الثان�ي  ٢٠٠٥اجراء اول
انتخابات للجمعية الوطنية وتش�كيل
حكوم�ة ابراهيم الجعف�ري االنتقالية
يف نيس�ان  ، ٢٠٠٥تول�ت لجن�ة كتابة
الدس�تور اعداد دس�تور دائ�م وصوت
ثلث�ي الناخب�ني بنع�م يف / ١٠ / ١٥
 ، ٢٠٠٥واج�راء انتخاب�ات ال�دورة

س��ليم االمام امر لواء ابن الوليد املدرع على اجلبهة الس��ورية باجلوالن يف تشرين  ١٩٧٣ووزير االعالم حممد سعيد
الصحاف عندما كان مدير عام مؤسس��ة االذاعة والتلفزيون يف لقاء من على مش��ارف العاصمة دمشق يوم ايقاف القوات
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• اي�ار  ٢٠٠٦تش�كيل اول حكوم�ة
دائمي�ة برئاس�ة ن�وري املالك�ي وبدا
ال�دورة الربملانية االوىل اس�تمرت حتى
اذار  ، ٢٠١٠وانسحاب القوات االجنبية
م�ن الع�راق نهاي�ة  ٢٠٠٩باتفاقي�ة
امنية  ،بعد س�نوات اعتقال وس�جون
واغتياالت واستهداف وتفجر سيارات
مفخخ�ة وعب�وات ناس�فة وتهج�ر
مليوني عراقي داخل وخارج البالد.
• اذار  ٢٠١٠انتخابات الدورة الربملانية
الثانية ورصاع ب�ني اياد عالري ونوري
املالك�ي انته�ى بتش�كيل حكوم�ة
ن�وري املالك�ي الثانية كان�ون ترين
الثاني  ، ٢٠١٠وش�هدت ف�رتة توترات
وتظاه�رات ش�باط  ٢٠١١واعتقاالت
واس�تقاالت وزراء وانتش�ار تنظي�م
القاع�دة واعتصام�ات املحافظ�ات
الغربي�ة  ،حتى ل�م يتم اختي�ار وزيرا
الدفاع والداخلية وبقيت تدار بالوكالة
 ٤سنوات.
•  ٣٠نيس�ان  ٢٠١٤اج�راء انتخاب�ات
ال�دورة الربملانية الثالثة وس�ط تراجع
للتصويت لنس�بة اقل  ٣٥باملئة بسبب
الفساد والبطالة وضعف الثقة بالنظام
السيايس الناشئ .
•  ١٠حزي�ران  ٢٠١٤اول م�رة بتاريخ
الع�راق تس�قط ثل�ث االرايض وأرب�ع
محافظ�ات بي�د تنظيم�ات داع�ش
االرهابي�ة  ،وانس�حاب ارب�ع ف�رق
عس�كرية  ،ومرجعي�ة النج�ف تعل�ن
الجه�اد والب�الد تدخل حال�ة الطوارى
والتص�دي إليق�اف تم�دد االٍره�اب ،
ون�زوح  ٥مليون عراقي م�ن التهجر
والعنف والتدمر.
•  ٨أيل�ول  ٢٠١٤تش�كيل حكوم�ة
حيدر العبادي بظروف صعبة وتراجع
الس�عار النف�ط م�ن  ١٠٧دوالر اىل ٣٠
دوالر وتذب�ذب  ،وب�دا عملي�ات تحرير
املدن واملناطق بقوات عراقية مشرتكة
من الرط�ة االتحادية وال�رد الرسيع
ومكافح�ة االٍرهاب والجيش والحش�د
الش�عبي والعش�ائري  ،وانط�الق
تظاه�رات  ٣٠اب  ٢٠١٥تأيي�د للدولة
ولرضب الفساد واألحزاب لم يستغلها
العبادي رغم دعم املرجعية والشعب.
•  ٢٥أيل�ول  ٢٠١٦ح�زب مس�عود
البارازان�ي م�ع ت�ردد اح�زاب كردي�ة
يق�وم باس�تفتاء إلع�الن االنفص�ال
يواجه برفض ش�عبي دويل دستوري ،
ينتهي بالفشل وتقدم للقوات العراقية
الس�رتجاع أرايض س�يطرت عليه�ا
البش�مركة واألح�زاب الكورري�ة عام
 ١٩٩٢و ٢٠٠٣و.٢٠١٤
•  ٢٠١٧ / ١٢ / ٩اعالن النرص وتحرير
كامل االرايض العراقية وانتهاء التطرّف
واالرهاب والقضاء ع�ىل داعش بدماء
وتضحيات القوات االمنية املش�رتكة ،
الت�ي دافعت عن العال�م ودوّل املنطقة
م�ن جنس�يات مختلف�ة مدفوع�ة
ومدعومة عدد من الدول.
•  ٢٠١٨ / ٥ / ١٢اج�راء انتخاب�ات
الدورة الربملانية الرابعة وس�ط عزوف
 ٨٠باملئة من املشاركة نتيجة عدم ثقة
الش�عب العراقي باألح�كام واألحزاب
وتبعيته�ا المري�كا ودوّل املنطق�ة ،
وتش�كيك باالنتخاب�ات وس�ط وجود
نازح�ني وجماع�ات مس�لحة  ،تحمل
الس�الح خ�ارج الدول�ة والقان�ون ،
واختي�ار ع�ادل عب�د املهدي لرئاس�ة
الحكومة يف .٢٠١٨ / ١٠/ ٢
•  ١تري�ن االول  ٢٠١٩انط�الق
تظاه�رات شاس�عة يقوده�ا ش�باب
وبنات ضد س�لطة االحزاب الفاس�دة
وحكوم�ة ضعيف�ة وانتش�ار البطالة
وانع�دام الخدم�ات وارتف�اع الفق�ر
والبؤس واملطالبة بوطن وحقوق ببالد
األغنى بالنقد والنفط والشعب ويعاني
الرتاجع  ،اس�تمرت  ٧ش�هور تسببت
بقتل اكثر من  ٦٠٠ش�اب وإصابة ٢٥
أل�ف وإعاقة  ٥االف  ،والس�لطة تقمع
التظاه�رات  ،واالحتجاج�ات تصل ١٠
ملي�ون متظاه�ر يطالب�ون بالقضاء
عىل الفس�اد واصالح النظام السيايس
بتغر الدس�تور والقوان�ني والحكومة
والربملان.
• احتجاج�ات تري�ن  ٢٠١٩تج�رب
الحكوم�ة ع�ىل االس�تقالة وتكلي�ف
محمد عالوي وعدنان الزريف ومصطفى
الكاظم�ي بتش�كيل حكوم�ة انتقالية
النتخاب�ات مبك�رة  ،يعت�ذر ع�الوي
والزريف بعد ايّام من تكليفهم  ،ويتمكن
الكاظم�ي يف  ٦ايار  ٢٠٢٠من تش�كيل
حكومة غ�ر كاملة مكوناتها االحزاب
وتبقى تحت مجهر الصحافة وش�باب
التظاهرات
•  ١٨اذار  ٢٠٢٠اع�الن حظر التجوال
الش�امل بس�بب وب�اء كوفي�د ١٩
املس�تجد بالعالم وتراج�ع باالقتصاد
والحرك�ة وقلق صحي  ،وإغالق ش�به
كام�ل للح�دود وتراجع حاد الس�عار
النف�ط لم يمر من�ذ  ٧٠ع�ام بالعراق
واملنطق�ة  ،م�ع ازم�ة مالي�ة نقدي�ة
سياس�ية اقتصادي�ة صعب�ة وصل�ت
للتأخ�ر والتأث�ر ع�ىل رصف روات�ب
املوظف�ني واملتقاعدي�ن واملش�مولني
بالحماي�ة االجتماعي�ة  ،وتهدي�دات
لحكوم�ة الكاظم�ي باحتجاجات غر
مس�بوقة  ،وتعداد السكان يقرتب ٤٠
مليون نسمة
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حنو مستقبل افضل ..هلم

هل أصحاب فصيلة دم O
حمظوظون مع (كورونا)؟

اجعلوا أبناءكم متمسكني بصلة القربى
رغم ع�ر التكنولوجي�ا ،وتمضية
األبن�اء معظم أوقاته�م يلعبون عىل
هواتفهم الذكي�ة ،ال توزال حكايات
الج�دة أو الخ�ال جاذب�ة لألبن�اء،
فبمجرد أن تب�دأ الجدة عندما كانت
أم�ك يف س�نك ،ت�رتك البن�ت صغرية
كان�ت أو مراهقة هاتفه�ا أو اآليباد
وتبدأ باإلصغ�اء إىل حكايات الجدة،
الت�ي تعرّفها إىل تاري�خ والديها .لذا
يمكن األهل توطيد الروابط العائلة،
وتشجيع األبناء عىل التمسك بها من
خالل هذه األفكار بسيطة.
رسم شجرة النسب
اطلبي من طفلك عندما يجمع صور
العائلة أن يرس�م ش�جرة النس�ب،
وذل�ك ب�أن يلصق صورته يف وس�ط
ورق�ة وم�ن تحته�ا ص�ورة والديه
وتح�ت صورة والدي�ه يلصق صورة
ً
غصونا تصل
جديه .ومن ثم يرس�م
الص�ور ببعضه�ا البع�ض ،ومن ثم
يكتب إس�م وتاريخ والدة الشخص
املوجود يف الصورة.

كتابة قصة
ش�جّ عي طفل�ك ع�ىل أن يتحول إىل
مراسل يكتب مقاالً صغ ً
ريا ،أو يصوّر

تقري�رًا عر هاتف�ه الخلوي ،يجري
في�ه لقاءات مع أف�راد العائلة ،بد ًءا
من ج ّديه ،وأخواله وأعمامه وكذلك

خاالته وعماته أي أن يتح ّدث مع كل
فرد من أفراد العائلة ،وساعديه عىل
إيجاد األسئلة التي يود طرحها.

ً
مث�ال « كي�ف كان مظه�رك عندم�ا
كنت يف عمري؟» « ماذا كانت لعبتك
املفضل�ة؟» « هل كن�ت تعلم ما هي
املهن�ة الت�ي س�تختارها؟» وم�ن
املهم أن تطلب�ي منه تدوين تقريره
يف دف�رتَ ،
ول�م ال تفاجئين�ه بطب�ع
تقريره عىل ش�كل كتاب ،فيه صور
أفراد العائلة واملقاالت التي حرّرها،
ً
فأحيانا قد يص�اب هاتفه أو اآليباد
بفريوس قد يزيل كل تسجيالته.
تنظيم إحتفال عائيل
ش�جعي أطفال�ك ع�ىل تنظي�م
احتف�ال عائ�يل حيث ُيكلف�ون هم
وأوالد أعمامه�م وأخواله�م بتنظيم
النش�اطات الرتفيهية .ويهتم األهل
بتحض�ري الوجب�ات اللذي�ذة ،كم�ا
يمكن األحف�اد أن يطلبوا من الجدة
تحضري نوع من الحلويات القديمة.
وهكذا يصري يوم االحتفال بالنسبة
ً
اجتماع�ا
إىل جمي�ع أف�راد العائل�ة
عائل ًي�ا ترفيه ًيا يوطد العالقات يف ما
بينهم.

سر االعشاب

طريقة طبيعية لعالج عني السمكة يف املنزل
تع�د عني الس�مكة من املتاع�ب الصحية املزعجة
للغاي�ة؛ حيث إنها تتس�بب يف الش�عور بألم أثناء
امليش م�ن ناحية ،كما أنها تح�رم املرء من ارتداء
األحذية املفتوحة.
وأوض�ح الدكت�ور كريس�توف ليبي�ش أن ع�ني
الس�مكة عبارة عن نمو جلدي متقرن يمتاز بأنه
س�ميك ومتجه للداخ�ل يظهر يف مواض�ع القدم،
التي تقع تحت ضغط مس�تمر ،عىل س�بيل املثال
عند ارتداء حذاء ذي مقاس غري مناس�ب بحسب
مانقلت وكالة األنباء األملانية.
وأض�اف طبي�ب األم�راض الجلدي�ة األملان�ي أنه
يف الح�االت البس�يطة يمكن عالج عني الس�مكة
بواس�طة حم�ام ق�دم يحت�وي عىل قط�رات من
زيت ش�جرة الش�اي ،الذي يعمل عىل تنعيم الجلد

املتق�رن فضال عن تأثريه املض�اد للبكترييا .وبعد
ذلك يتم اس�تخدام حجر الخفاف برفق إلزالة عني
السمكة.
كما يمكن اس�تخدام اللصق�ات الطبية لعالج عني
الس�مكة ع�ىل م�دار يوم�ني إىل ثالثة أي�ام؛ حيث
تحتوي ه�ذه اللصقات عىل م�واد فعالة ذات تأثري
مقشري مثل حمض اللبنيك وحمض الساليسيليك.
وال يجوز بأية حال إزالة عني الس�مكة بواس�طة
أداة حادة كسكني أو مقص.
وللوقاية من عني الس�مكة ينبغي ارتداء حذاء ذي
مقاس مناس�ب م�ع مراعاة تغيري الح�ذاء وعدم
ارتداء نفس الح�ذاء كل يوم ،باإلضافة إىل العناية
باألقدام بشكل منتظم بواسطة الكريمات املرطبة
املحتوية مثال عىل األلو فريا.

ملاذا تصيب أمراض القلب السيدات أكثر من الرجال؟

وفريوسات خطرية والتي يمكن أن
تنتقل للقلب مسببة أمراض القلب
الخطرية .ل�ذا إذا كن�ت تعاني من
دور أنفلونزا ش�ديد ،ف�ال ترتدد يف
استشارة الطبيب فورا ً.
 تناول حبوب التنحيفكشفت الدراس�ات أن معظم أنواع
تل�ك الحب�وب ال تأت�ي بالنتائ�ج
املرغ�وب بها يف التنحي�ف ،إال أنها
تتسبب يف مشاكل بالقلب .فهي قد
ترفع ضغط ال�دم ومعدل رضبات
القلب ،ما قد يسبب إجهادا ً للقلب.
ل�ذا يحذر األطباء من تناول حبوب
التنحي�ف ملدة طويلة حيث إنها قد
ترض بالقلب.
 الحمله�ذه حقيق�ة ،فحمل امل�رأة يضع
الكث�ري م�ن الع�بء اإلض�ايف عىل

جهازها الدوري ،ما يسبب اإلجهاد
للقلب أثن�اء فرتة الحم�ل .ويزداد
الخط�ر إذا أصيب�ت امل�رأة الحامل
بس�كري الحم�ل أو ارتفاع ضغط
ال�دم أو تس�مم الحم�ل ،فكله�ا
إش�ارات خطرية تدل عىل إمكانية
إصابتها بأمراض القلب.
 االنكسارات القلبيةامل�رأة بطبيعته�ا تتأث�ر عاطفي�ا ً
بدرج�ة كبرية ب�كل املواق�ف التي
تحي�ط به�ا .وهي معرض�ة دائما ً
لإلحباطات واالنكس�ارات القلبية
الناتجة عن فقدان ش�خص عزيز
أو فش�ل يف عالق�ة عاطفي�ة أو
ضائقة مالية أو طالق ... ،إلخ .كل
هذه العوامل تعرض املرأة لإلصابة
بأمراض القلب الخطرية.
 -االلتهابات املتكررة

التهاب املفاصل الروماتويدي عادة
م�ا يصيب الس�يدات بنس�بة أكر
م�ن الرجال ،وه�و يزيد من فرص
إصابته�ن بأم�راض القل�ب .فهو
يس�بب االلتهابات بالجسم ويؤثر
ع�ىل األوعي�ة الدموية .ل�ذا ينصح
األطباء وخراء التغذية باإلكثار من
تناول األطعمة املضادة لاللتهابات
للوقاية من أمراض القلب.
 الوحدةف�إذا ش�عرت امل�رأة أنه�ا وحي�دة
ومعزولة ،فإن ذلك يزيد من فرصة
اإلصاب�ة بأم�راض القلب بنس�بة
 ،30%وهي نس�بة تقريبا ً تساوي
خط�ر التدخني .لذلك فامل�رأة التي
تش�عر بالوح�دة يج�ب أن تلج�أ
لألش�ياء الت�ي تخرجه�ا م�ن تلك
العزلة مثل مواقع التواصل.
 االكتئاباالكتئ�اب أيض�ا ً م�ن العوام�ل
الت�ي تزي�د م�ن مخاط�ر اإلصابة
بأمراض القلب .وم�ن املعروف أن
السيدات هن أكثر عرضة لإلصابة
باالكتئ�اب م�ن الرجال ،ل�ذا تزداد
عندهن نسبة هرمون الكورتيزول
 ،cortisolاملعروف بهرمون التوتر،
وه�و مرتب�ط بأم�راض القل�ب.
فاالكتئاب يزيد من فرص اإلصابة
بأم�راض القل�ب والضغ�ط العايل
والكوليستريول.

طبيبك يف بيتك

الزبادي مع بذور الكتان خلسارة الوزن؟
يضمن رجيم بذور الكتان والزبادي
فعالية ملحوظ�ة يف انقاص الوزن
بشكل متقن كونهما يحتويان عىل
العديد من العنارص الغذائية املفيدة
مث�ل الفيتامينات واألمالح املعدنية
واملواد املضادة لألكس�دة التي تؤثر
بش�كل ايجابي عىل وزنك وجسمك
النحيف.
اليوم تع�رّيف عىل رجيم ب�ذور الكتان
والزبادي وفوائده عىل صحتك.
 فقدان الوزن الزائد :أثبتت الدراساتأن خليط الكت�ان والزبادي يعمل عىل
تخفي�ف ال�وزن الزائ�د ألن�ه يضم�ن
الش�عور بالشبع لفرتة طويلة ،ويقلّل
من الرغبة يف تناول املزيد من الطعام.
 ع�الج اضطراب�ات الجه�ازالهضمي :يعت�ر خليط الكتان مع
الزبادي من أهم العالجات ملش�اكل
الجهاز الهضمي واإلمس�اك وعرس

م�ع ازدي�اد األبح�اث العلمي�ة ح�ول ف�ريوس كورون�ا تطالعنا
الدراس�ات كل ي�وم بالجديد عن هذا الف�ريوس ،فباألمس القريب
كان أصح�اب فصيلة الدم  Aهم أكثر الفصائل تعرضا ً للخطر مع
كورون�ا ،وذهبت دراس�ات إىل أن أقل الفصائل تأث�را ً بكورونا هم
أصحاب الفصيلة . O
وأش�ارت النتائج األولية لدراسة مس�تمرة إىل أن األشخاص الذين
لديهم فصيلة دم معينة قد يتمتعون ببعض الحماية ضد فريوس
كورونا املستجد.
ويف أبري�ل أي بعد فرتة وجيزة من بدء تف�يش الوباء ،بدأت رشكة
االختب�ارات الجيني�ة  23آن�د مي يف مس�اعدة العلم�اء عىل إيجاد
تفس�ريات أوضح لكيفية لعب الوراثة دورا ً يف س�بب إصابة بعض
األشخاص بعوارض حادة ترتبط بكورونا ،يف حني أن هناك آخرين
ال ُيظهرون إال أعراضا ً خفيفة أو معتدلة أو ليس�ت لديهم أعراض
عىل اإلطالق.
وقالت الرشكة يف منش�ور عىل اإلنرتنت« :يبدو أن البيانات األولية
من الدراس�ة الجينية املس�تمرة تقدم املزيد م�ن األدلة عىل أهمية
فصيلة دم الشخص ،التي يحددها جني (إيه بي أوه) ،يف االختالفات
التي تتعلق برد فعل الجسم عىل الفريوس.
وبش�كل أكثر تحديداً ،قد يكون الدم من الن�وع “أوه” وقائيا ً ضد
الفريوس الجديد .ويف الواقع ،تشري النتائج املبكرة إىل أن األشخاص
الذي�ن يتمتع�ون بفصيل�ة دم “أوه” يقل لديهم احتم�ال اإلصابة
بكورونا بنس�بة ترتاوح بني  9و 18%عن�د مقارنتهم بأنواع الدم
األخرى.
وأش�ارت الرشك�ة إىل أن ه�ذه النتائج تظل س�ارية عن�د تعديلها
حس�ب العمر والجنس ومؤرش كتلة الجسم ،مضيفة أنه يبدو أن
هناك اختالفات طفيفة يف الحساسية بني أنواع الدم األخرى.
وق�ال آدم أوتون ،الباح�ث الرئييس يف الدراس�ة ،لوكالة بلومرج،
إن هن�اك أيضا ً بعض التقارير ع�ن وجود روابط بني كوفيد ،19 -
وتخثر ال�دم ،وأم�راض القلب واألوعي�ة الدموي�ة .وتابع :قدمت
هذه التقارير بع�ض التلميحات حول الجينات التي قد تكون ذات
صلة.
وأض�اف :حت�ى مع أحجام العين�ات هذه ،قد ال يك�ون من الكايف
العث�ور عىل ارتباط�ات وراثية ...نحن لس�نا املجموع�ة الوحيدة
التي تنظر يف هذا األم�ر ،ويف النهاية قد يحتاج املجتمع العلمي إىل
تجميع مواردهم ملعالجة األس�ئلة املحيط�ة بالصالت بني الوراثة
وفريوس (كورونا).
وم�ع ذلك ،تتماىش نتائج الدراس�ة املبكرة مع الدراس�ات األخرى
الت�ي نظرت يف كيفي�ة لعب فصيل�ة دم الش�خص دورا ً يف قابلية
اإلصابة بالفريوس.
وعىل سبيل املثال ،وجدت دراسة خارج الصني ُنرشت يف مارس أن
أولئ�ك الذين يتمتعون بفصيلة دم “أوه” قد يكونون أكثر مقاومة
ل�كورونا ،يف حني أن األش�خاص الذين لديهم فصيلة دم “إيه” قد
يكونون أكثر عرضة لخطر الفريوس.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

نصائح طبية
بحس�ب األطب�اء ،ف�إن الس�يدات
معرضات بش�كل أكر من الرجال
لإلصاب�ة بأم�راض القل�ب ،تماما ً
مثلم�ا هم معرضون لإلصابة أكثر
م�ن الرج�ال لإلصابة بالس�منة و
السكري والفشل الكلوي واالكتئاب
و السكتةالدماغية.
و هناك عدة عوامل ترجع لتعرض
امل�رأة لإلصاب�ة بأم�راض القل�ب
بنس�بة أكر م�ن تع�رض الرجال
لتلك األمراض ،ومنها:
 البلوغ قبل سن  12عاما ًكلم�ا وصلت املرأة إىل س�ن البلوغ
مبك�راً ،زادت فرصه�ا للتع�رض
ألم�راض القل�ب .وذكرت دراس�ة
حديثة أن السيدات الالتي جاءتهن
الدورة الشهرية قبل سن  12عاماً،
فهن معرضات بشكل أكر لإلصابة
بأم�راض القل�ب م�ن الس�يدات
الالت�ي بلغن بع�د س�ن  13عاما ً.
وربم�ا يرجع ذلك لزي�ادة معدالت
األس�رتوجني  oestrogenوالت�ي
تزيد من فرص تكون جلطات الدم
واألزمات القلبية عند الكر.
 التعرض لدور أنفلونزا حادبحس�ب الخ�راء ،ف�إن التع�رض
ألدوار األنفلونزا الح�ادة يمكن أن
يزي�د من ف�رص اإلصابة بأمراض
القل�ب ،خاص�ة أثن�اء الع�دوى.
فاألنفلون�زا تس�ببها بكتريي�ا
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الهض�م ،والغ�ازات وذل�ك بس�بب
احت�واء الكت�ان عىل نس�بة عالية
من األلي�اف الغذائية ،كما يس�اعد
الزبادي عىل هضم الطعام.
تقوي�ة جه�از املناع�ة :ان تن�اول
بذور الكتان والزبادي مع الوجبات
الغذائي�ة يق�وي الخالي�ا املناعية،
ويقلّ�ل م�ن اإلصاب�ة برسط�ان
القول�ون والث�دي بس�بب احت�واء
الكتان عىل مادة تمنع تضخم الغدد
املسؤولة عن إفراز الحليب.
 التقليل من الكولس�رتول يف الدم:يؤدي تناول هذا الخليط إىل التقليل
من إنتاج الكولسرتول يف الكبد ،كما
يحمي من التعرّض للنوبات القلبية
والسكتات الدماغية.
طريقة تطبيق رجي�م بذور الكتان
والزبادي
 -وصف�ة بذر الكتان م�ع الزبادي:

احذر ..إليك ما حيدث للجسم والعقل عند تعرضك للجفاف
الجف�اف م�ن أكر املش�اكل التي يتع�رض لها
اإلنس�ان ،والتي تنتج عن نق�ص املياه واألمالح
يف الجس�م ،وتك�ون نس�بتها أق�ل م�ن الكمية
املس�تهلكة فتس�بب العدي�د م�ن األخط�ار عىل
صحة األشخاص.
وع�ن أهمية الرتطيب ،ق�ال طبيب متخصص يف
الط�ب الباطني والغدد الصم�اء  ،إن املاء عنر
أسايس لتنظيف الجس�م ،إذ يساعده عىل العمل
بشكل جيد ويخلصه من السموم.
تأثري الجفاف عىل العقل:
عندما يش�عر جس�مك بالجفاف ،ترسل خالياك
إش�ارة إىل مخ�ك تخ�رك بأنك عطش�ان ،ويؤثر
الجفاف بالحالة املزاجية واألداء املعريف لديك.
وكش�فت دراس�ة نرشت يف يونيو  2013بمجلة
الكلي�ة األمريكية للتغذية ،أن مس�توى الجفاف
يف جس�مك يضعف مس�توى أدائك يف املهام التي
تتطل�ب االنتب�اه والحرك�ة ومه�ارات الذاك�رة
الفورية بنسبة .2%
ويمكن أيضا أن يسبب الجفاف نقص يف معادن
البوتاس�يوم والصوديوم التي تس�اعد اإلشارات
الكهربي�ة عىل التنقل ب�ني الخاليا ،األمر الذي قد
يعرضك لالنهيار أو اضطراب يف اإلشارات ،والذي
يسبب ارتعاش العضالت الالإرادي.
تأثري الجفاف عىل الكىل والجهاز البويل:
عندما يصاب الجس�م بالجفاف ترس�ل خالياك
إش�ارة إىل منطقة م�ا تحت امله�اد والتي تطلق
هرم�ون يس�مى فاسوبريس�ني ،وال�ذي يعرف
باس�م الهرمون املضاد إلدرار البول ،ويطلب هذا
الهرم�ون من الكليتني بإزال�ة كمية من املاء من
الدم ما يؤدي إىل تقليل التبول بلون أغمق.
وتحت�اج الكىل إىل س�وائل كافية لطرد الس�موم
من الجسم ،وبدونها س�تظل السموم يف الجسم

ويتس�بب يف أم�راض ال�كىل ،وفق�ا مل�ا ذك�رت
املؤسسة األمريكية للكىل.
وذكرت جويل ستيفانس�كي اختصايص التغذية
األمريكي ،أن نقص السوائل يف الجسم يمكن أن
يكون سببا رئيسيا لتكوين الحصوات يف الكىل.
تأثري الجفاف عىل الدم:
يحتاج الجس�م إىل س�وائل بكمية كبرية لتكوين
ال�دم ،ف�إذا انخفض�ت مس�تويات الس�وائل يف
جسمك انخفضت نسبة الدم يف جسمك.
وتقول ستيفانس�كي إن مج�رى الدم يحتاج إىل
س�وائل كافية للحفاظ عىل ضغط الدم املناسب،
في�ؤدي الجفاف إىل انخفاض ضغ�ط الدم األمر
الذي قد يؤدي إىل اإلغماء.
كما يؤدي الجفاف إىل نقص األكسجني من الدم،
حي�ث ال يس�تطيع القلب ضخ كمي�ة كافية من
الدم للجسم ،ومن ثم ضعف األعضاء واألجهزة.

وأضاف بوش أن الجفاف يتسبب يف زيادة معدل
رضب�ات القل�ب ومع�دل التنف�س ،م�ا يعرض
الجسم لإلجهاد والصداع.
تأثري الجفاف عىل الجهاز الهضمي:
تحتاج األمعاء إىل الرتطيب الكايف لتعمل بش�كل
جيد ،واملياه والس�وائل رضوري�ة لحركته ،فعند
عدم تناول السوائل بانتظام تكون حركة األمعاء
صعبة ،وفقا ملا ذكرت ستيفانسكي.
كم�ا ي�ؤدي الجف�اف أيض�ا إىل تل�ف البطان�ة
املخاطية يف القناة الهضمية والصحة العامة.
تأثري الجفاف عىل البرشة:
يعم�ل الجل�د الصح�ي كحاج�ز طبيع�ي ض�د
الجراثي�م ،ل�ذا تن�اول كمي�ات غ�ري كافية من
الس�وائل يجع�ل الجل�د غ�ري رط�ب ول�ن يقوم
بمهامه بس�بب التشققات وغريها من األمراض
التي تصيب البرشة.

املطبخ

دجاج بصلصة الطماطم والكاري
قوم�ي بخلط رب�ع كيلوغ�رام من
اللبن الزبادي مع ملعقتتن من بذور
الكت�ان .عندم�ا تمت�زج املكوّنات
جي�دا ً م�ع بعضه�ا ،احفظيه�ا يف
الثالجة لح�ني االس�تخدام وتناويل
ه�ذا الخلي�ط صباح�ا ً قب�ل تناول
الطعام وقبل الخلود اىل النوم.
 وصفة ب�ذور الكت�ان والزبادي معالجوز والكمون :قوم�ي بخلط حوايل

كوب من ب�ذور الكت�ان الطحونة مع
 100غ�رام م�ن الج�وز املطحون مع
ملعقة صغرية م�ن الكمون املطحون
حتى يمتزج الخليط جيدا ً.
ضع�ي املكون�ات يف الثالثة وضعي
ملعق�ة منه�ا يومي�ا ً مع الس�لطة
أو م�ع كوب م�ن اللب�ن وتناوليهم
بش�كل مدروس النق�اص الدهون
والتخفيف من الوزن الزائد.

املكوّنات
ّ
مقطع إىل مكعبات
صدر دجاج
ّ
متوسطة الحجم  500 -غرام
كاري  -ملعقتان ونصف
صغريتان
زيت نباتي  -ثالث مالعق كبرية
طماطم مهروسة  -كوبان ونصف
ّ
مقطع إىل رشائح رفيعة 1 -
بصل
ّ
مقطع  -فص
ثوم
كزبرة مفرومة فرما ً ناعما ً  -باقة
صغرية
بقدونس مفروم فرما ً ناعما ً -
باقة صغرية
بازيالء مجمدة  -كوب ونصف

ملح  -رشة
فلفل أسود  -بحسب الرغبة
ماء  -كوب
طريقة العمل
 حمي نصف كمية الزيت يفمقالة وأضيفي رشائح البصل،
الثوم والطماطم املهروسة وحركي
جيدا ً.
 ّنكهي مكعبات الدجاج بالكاري،
امللح والفلفل.
 يف مقالة ثانية إستخدمي ماتبقى من الزيت واقيل الدجاج
وقلبّيه حتى يحمر.
 -انقيل الدجاج إىل قدر آخر

واسكبي فوقه صلصة الطماطم،
كوب املاء ،حبوب البازيالء وكل من
باقة البقدونس والكزبرة.
 -ريش القليل من امللح ،الفلفل

األسود والكاري.
 اتركيها لتنضج ملدة ترتاوح بني 15و 20دقيقة وق ّدمي الطبق
ساخنا ً.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تكتش�ف معلومة مهمة عن أحد زم�اء العمل ،من
املمك�ن اس�تخدامها ل�إلرضار ب�ه بالعديد من الط�رق ،لكن
ً
.عاطفي�ا :الخوف من املجه�ول هو ما يمنعك
األفض�ل أال تفعل
م�ن التعمق يف العاقات التي تخوضها ،عليك أن تتخىل عن مخاوفك
إذا م�ا أردت أن تحظى بعاقات قوي�ة ودائمة .حياً :يمكنك أن تحمي
نفسك بسهولة من األرضار الصحية إذا ما التزمت بقائمة صغرة من
التعليم�ات ،األمر ليس صع ًبا عىل اإلط�اق لكنه يحتاج منك إىل بعض
اإلرصار

الثور

مهني�اً :يجعلك ه�ذا اليوم تفكر يف مرشوع س�فر رسيع
ملاحق�ة بع�ض األم�ور الطارئ�ة أو تتخذ ق�رارات ذكية
وحاسمة
عاطفي�اً :ال تته�رّب م�ن الواجب�ات ،تجن�ب الت�ورّط يف قضية
ش�ائكة ،فأنت يف موقع مناس�ب ،لك�ن حاول مراجعة حس�اباتك
وإنهاء ما يزعجك
صحياً :االبتعاد عن املأكوالت الغنية بالدهنيات يبقي صحتك س�ليمة،
إذا ترافق ذلك مع تمارين رياضية يومية

الجوزاء

مهني�اً :توظف طاقتك يف البدء بالعم�ل يف مرشوع جديد
اعتن بكل
رغبت منذ زمن يف الرشوع به ،إنه الوقت األمثل،
ِ
يشء رضوري إلنجاح مرشوعك
عاطفياً :تشعر بالسعادة ملصارحتك الحبيب بحقيقة مشاعرك،
فيسعد هو بدوره وتسود العاقة أجواء الحب الحقيقي
صحياً :اس�تعن بخربة أحد األصدقاء ممن اتبع حمية غذائية ناجحة
وطبقها عىل نفسك

السرطان

مهني�اً :يحمل إليك ه�ذا اليوم فرصة ثمينة تس�اعدك يف
تغير وتحسني واقعك املهني إىل األفضل ،تبدأ بناء مستقبلك
املهني بكل ثقة واعتزاز مستفيدا من تجاربك السابقة
عاطفي�اً :يلف حيات�ك العاطفية الضياع وع�دم الركيز ،وتعيش
لحظات حب ومتعة مع الحبيب ليس لها مضمون
صحي�اً :تدفعك االنفعاالت نح�و الهاوية ،فتمالك نفس�ك وال تعرّض
استقرارك الصحي للخطر ،بل اطلب النصيحة

األسد

مهنياً :تفتح أمامك آفاق كثرة ،وتنجح محاوالتك للقيام
بم�رشوع من ن�وع جديد يه�دف إىل إدخ�ال التغير عىل
حياتك العملية واملادية
عاطفياً :يتحقق حلمك بلقائك شخص يحبك كما أنت ويخطط
معك لبناء بيت يجمعكما يف حياة زوجية س�عيدة
صحياً :س�ارع إىل االس�تفادة م�ن الطقس كلم�ا كان مائما ً وانطلق
برحات أسبوعية للرفيه

العذراء

ّ
تظ�ن أن الوق�ت الطوي�ل الذي اس�تغرقته يف
مهني�اً :ال
اإلعداد ملش�اريعك يعني أن�ك ّ
حضت جي�داً ،ألن النتائج
يمكن أن تفاجئك
عاطفي�اً :كن أكثر تفهما ً لظ�روف الحبيب َ
وابق إىل جانبه ،فهو
ّ
بأمس الحاجة إليك اليوم قبل الغد للتخفيف عنه ومواساته
صحي�اً :حاول أن تكون متمالك األعصاب هادئا ً ومرويا ً ومتماس�كا ً
لئا تصل إىل األسوأ

الميزان

مهنياً :يساعد هذا اليوم عىل الخيار األفضل ،ويستحسن
أن تستغل الفرص عىل أكمل وجه بغية التوصل إىل تحقيق
ما تبتغيه
عاطفياً :من حقك أن تش�عر بالقلق م�ن ترصّفات الرشيك ،لكن
مصارحته باألمر هو الحل األنسب والناجح
صحياً :الوقت الذي تمضيه يف ممارس�ة الرياضة ،يكون مناس�با ً من
أجل مستقبل صحي أفضل

العقرب
مهني�اً :يث�ر ه�ذا الي�وم مس�ألة مالي�ة ،علي�ك االبتعاد
ع�ن الصفقات املش�بوهة وتجن�ب الدخ�ول يف مضاربات
البورصة
عاطفياً :بع�ض الترصفات الصبيانية لن يكون يف مصلحتك ،وقد
يزعج الرشيك وينفره منك ويقرر ربما التخيل عنك نهائيا ً
صحي�اً :كث�رة الضغوط س�يئة ج�داً ،والبح�ث عن الراح�ة هو الحل
األنس�بلذلكلتفادياملش�اكلالصحية

القوس

مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن تغير وسفر وتبادل ثقافات
كم�ا عن موضوع�ات غريب�ة تناقش�ها وع�ن حركة غر
اعتيادية
عاطفياً :تعزيز العاقة مع الرشيك رضوري ،وهو يرفع منسوب
الثقة بينكما ويؤجج العواطف كما لو أنكما يف بداية عاقتكما
صحي�اً :مزاجك الس�يّئ س�ببه اإلره�اق ،فحاول أن تجد فس�حة من
الراحة واالستجمام

الجدي

مهني�اًُ :كن دقيقا ً ج ّدا ً وراقب م�ا يجري هذا اليوم بهدوء
وم�ندون ّ
تدخ�لم�نقبل�كيفبع�ضالصفق�ات
عاطفياً :تسريح من بعض الضغوط وتحقق ابتداء من اليوم
حلما ً ما ،يمكنك أن تبارش عاقة جديدة وتاقي التجاوب
صحياً :ممارسة الرياضة عىل نحو منتظم ،والخروج من دائرة العمل
والهموم مفيدان للصحة أكثر من املتوقع

الدلو

مهنياً :تساوم وتنجح وتصادف ما هو أفضل لك ،وتنتهي
من مشكلة عالقة وتقيم اتصاالت غنية جدا ً
عاطفي�اً :ارتباكك يثر قلق الرشيك ،ويرفع منس�وب الش�ك
عنده يف مختلف األمور ،حاول أن تخفي هذا االرتباك أمامه وكن
مرشق الوجه
صحياً :يجب أن تكون الرياضة أولوية يف حياتك ،فهي الطريق األنسب
لصحة أفضل

الحوت

مهني�اً :ال تس�تعجل الب�وح ب�كل الحقائق ،وق� ّدم بعض
التنازالت إذا كانت رضورية لتتخطى أزمة عابرة
عاطفياً :تميل اىل منح الرشيك املزيد من الثقة ،وربّما تعرف
له برسٍّ دفني ،أو تطلعه عىل ما يدور يف فكرك من هواجس
صحي�اً :أت�رك مش�كاتك املهني�ة يف املكت�ب ،واحزم حقائب الس�فر
وانطلق يف رحلة ترفيهية.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1920وف�اة عال�م االجتماع والفيلس�وف
االملاني ماكس فيرب.
 - 1928وف�اة ايميل�ني بانكهرس�ت رائ�دة
حرك�ة املطالب�ة بح�ق االنتخاب للم�رأة يف
بريطانيا.
 - 1940الح�رب العاملي�ة الثاني�ة :الق�وات
االملانية تحتل باريس وتبدأ هجوما عىل خط
ماجينو.
 - 1948الجي�ش الس�وفياتي يب�دأ حص�ار
برلني.
 - 1982استس�ام االرجنت�ني يف ح�رب
فوكاند.
 - 1983املركب�ة الفضائي�ة االمركي�ة
“بيونر “ 10تخرج للم�رة االوىل من النظام

الشميس.
 - 1991اكث�ر من  700قتي�ل ونزوح حواىل
مليون ش�خص يف انفجار ب�ركان بيناتوبو
الخامد منذ ستة قرون يف الفلبني.
 - 1998اول انتخابات بلدية يف لبنان منذ 35
عاما.
 - 2005املحكم�ة العلي�ا يف االرجنتني تلغي
قوانني العفو التي استفاد منها العسكريون
الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق االنس�ان يف
عهد النظام الديكتاتوري .)1983 - (1976
 - 2005اجه�زة الرشط�ة يف  13بلدا اوروبيا
تعتق�ل عرشين ش�خصا عىل االق�ل يف اطار
حملة للح�د من دعارة االطفال عىل ش�بكة
االنرنت.

غزل عراقي

اختبارات شخصية

طك صربي وخلص والدمع شح العني
وهم البلكلب ماضن بعد يخفة
من عندك نهوني صحبتي واخوان
كالويل صحبتك بالهوى سعفة
وكالويل اتركة ماية خابط طني
لتضن بمحبتك يركد ويصفة
كدامك بحر مكشوف بس من فوك
لو تنذر عمر ماتكدر اتعرفة
كدامك بحر مكشوف بس من فوك
والجوة البحر ماتكدر اتعرفة
عاندت ومشيت وكلت رحلة شوك
حطيت البلم وامواجك تحرفة

الرمز الذي ختتاره يكشف لك مستقبلك

الرمز رقم ١
لقد ح�ان الوق�ت للتوقف ع�ن معاندة كل
يشء ..حيات�ك عبارة عن معركة دائمة مع
كل يشء ولقد حان الوقت للس�ر مع إيقاع
الحي�اة ع�وض محاول�ة ف�رض إيقاعات
اخرى.
ما يج�ب فعله خ�ال الف�رة القادمة هو
التوق�ف عن دفع االم�ور باالتجاهات التي
تريدينها وتقبل الواقع عىل ما هو عليه.
الرمز رقم ٢
الحدود ليس�ت من االمور السيئة حني يتم
رسمها إنطاقا ً من الوعي ومن خال نيات
موجه�ة نحو هدف محدد .لقد حان الوقت
لرس�م الحدود حيث تحتاجني اليها الن كل
يشء عبارة عن فوىض عارمة حالياً .عندما
يتم وضع ه�ذه الحدود وفق أس�س متينة
حينها ستعرفني املجاالت التي يجب منحها
ً
كام�ا وهي التي س�تجعل حياتك
الركيز
أفض�ل .يف الواق�ع املس�تقبل وم�ا يحمل�ه
يرتب�ط بقيامك بذلك ،ف�ان كان التمني ان
يحم�ل ما هو أفضل فهو س�يكون كذلك يف
حال تم وضع الحدود بش�كل واضح أما إن
ل�م يتم وضعه�ا فحينها الف�وىض الحالية
ستفرض نفسها يف املستقبل أيضاً.
الرمز رقم ٣
أنت تسرين عىل الطريق الصحيح .صحيح
ان االم�ور ال تبدو لك واضح�ة حاليا ً ولكن
الفرة املقبلة س�تؤكد لك بان كل يشء عىل
خر ما ي�رام .لعلك حالي�ا ً تملكني عرشات
االس�ئلة الت�ي تح�رك والت�ي ال تملك�ني
اجاب�ات عليها ولك�ن خال ف�رة قصرة
ستتمكنني من ذلك.
يمكن�ك اإلطمئن�ان الن الوض�ع الحايل لن
يستمر عىل ما هو عليه وكل يشء سيكون
بالفعل افضل.
الرمز رقم ٤
حان الوق�ت للتخيل عن املايض .انت عالقة
هناك منذ مدة طويلة وحان الوقت للس�ر
قدماً .ما حصل قد حصل وال مجال لتغيره
لذل�ك ح�ان الوق�ت للتفك�ر بم�ا تملكني
السيطرة عليه ،حارضك ومستقبلك.
املس�تقبل ويف ح�ال ل�م يت�م إدخ�ال اي
تعدي�ات عىل الحياة سيس�تمر عىل ما هو
عليه حالياً ،عيش يف املايض ورفض للس�ر
قدم�اً .ولكن يف حال تم ت�رك املايض يرحل
حينها االمور س�تتبدل ومستقبلك سيكون
كما تريدين بالضبط ..مرشق وس�عيد وبل
أي هموم أو مشاكل منهكة من املايض.
الرمز رقم ٥
االمور تتح�رك برسعة وحان الوقت لوضع

من الفيسبوك
مجموعة جديدة من االهداف .حياتك كانت
تسر برسعة خرافية مؤخرا ً وهناك الكثر
من الركض خلف كل يشء.
االيام املقبلة تحمل لك ما ال تملكينه حالياً..
السعادة .محاولة القيام بكل يشء واللحاق
ب�كل يشء ل�م ت�رك ال الوق�ت وال الطاقة
وبالت�ايل ل�م يك�ن هن�اك الح�د االدنى من
التفك�ر بالنفس وبالتايل الس�عادة فقدت
خال محاولة القيام بكل يشء.
ولك�ن ولحس�ن الحظ هذا لن يس�تمر عىل
ما هو عليه وس�تجدين نفس�ك تستعيدين
انفاسك وخافا ً للمراحل السابقة هذه املرة
ستدركني بانك هامة ايضا ً وبانك تستحقني
كل االهتم�ام ..وبالتايل س�تعملني من اجل
ضمان سعادتك.
الرمز رقم ٦
تركزي�ن كث�را ً ع�ىل الخ�ارج وال تمنحني
الداخل الحد االدنى من االهتمام.
يف اعم�اق قلب�ك وعقل�ك هن�اك االجاب�ات
عن كل االس�ئلة الت�ي تطرحينها ولكنك ال
تستمعني أو ال يمكنك سماعها.
خ�ال الف�رة القادم�ة س�تتمكني م�ن
اإلس�تماع اىل االجابات ولكن رشط تمكنك
من التخلص من كل تلك االمور التي تشغل
بالك والوص�ول اىل مرحلة الصفاء الذهني،
حينه�ا س�تحصلني ع�ىل كل اإلجابات لكل
األسئلة.
الرمز رقم ٧
تعمل�ني بجه�د من�ذ ف�رة طويل�ة وهناك
التعب واإلنهاك واإلس�تنزاف .الفرة املقبلة
ستكون فرة راحة ومرح وهدوء .سيكون
هناك متسع من الوقت للخروج واإلستمتاع
باالم�ور البس�يطة بالحي�اة والتمك�ن من
الضحك من القلب مجدداً.

هناك الكثر الذي ستتعلمينه أيضا ً ولكنها
كلها س�تكون يف إطار الس�عادة واملرح .قد
تس�افرين يف رحل�ة اىل خ�ارج الباد خال
الفرة املقبلة.
الرمز رقم ٨
العزل�ة واالنفصال ع�ن املحيط هما واقعك
الحايل املعاش .الصورة كلها عىل وش�ك ان
تتبدل بشكل جذري .ستجدين نفسك خال
الفرة املقبلة تتواصلني مع الطبيعة وهذه
الفرة ستكون مرحلة إعادة تقييم وتفكر.
ومن الطبيعة ستستمدين القوة وستجدين
نفسك تخططني للمراحل القادمة.
كل ما كان يف إطار النظريات س�يتحول اىل
واقع ملموس يف املستقبل القريب .املشاكل
يف العمل يف طريقه�ا اىل الزوال وكذلك االمر
بالنس�بة اىل كل املجاالت االخرى يف حياتك.
ولك�ن ه�ذه الحل�ول مرتبطة بأم�ر واحد
فقط ..قدرتك عىل التواصل مع االخرين.
الرمز رقم ٩
املس�تقبل هو مرحلة قطف الثمار .لقد تم
القيام بكل ما يجب القيام به وحان الوقت
لإلس�رخاء واإلس�تمتاع بالنتائ�ج والت�ي
ستكون مثالية.
الف�رة املقبلة س�تمكنك م�ن القي�ام بما
تربعني بالقيام به بشكل فطري وهو تعليم
االخرين ،سواء يف محيطك أو يف العمل.
هن�اك هدية م�ن نوع م�ا يف طريقها اليك،
وهذه الهدية بالتأكيد ليست مادية ولكنها
ستكون هامة جدا ً وتأثرها كبر.
هناك الكثر من الس�عادة والنمو والحب يف
املستقبل .س�تتعلمني بانه ال يوجد مقاربة
صحيح�ة أو خاطئة بل مقاربات تتناس�ب
مع الش�خص ومع اللحظة ومن هناك كل
يشء سيسر كما ينبغي له ان يسر.
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وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رة ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبر وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

قصة وعربة
وه�و مثل ذو مغ�زى عميق ،ف�إذا كان امللح
فاس�دا ً فكيف يمن�ع الفس�اد؟ وراء هذا املثل
قص�ة ،ف�روى أن أعرابي�ا ً تزوج بام�رأة من
قبيلت�ه ذات دين وخلق ،وعلم وأدب ،وحس�ن
وجم�ال ،وبعد ف�رة من زواجه ،نش�بت بينه
وب�ني أح�د أبن�اء عمومت�ه مش�اجرة انهاها
بقتل�ه ،وخوف�ا من القص�اص ،أخ�ذ زوجته
وه�رب به�ا بعي�دا ً ع�ن مضاربه�م الجئا اىل
مض�ارب قبيل�ة أخ�رى .تع�وّد صاحبنا عىل
مجالسة شيخ القبيلة التي لجأ إليها ،ويف أحد
االي�ام مر هذا الش�يخ من أم�ام بيت صاحبنا

امللح فسد»
«من يُصلِ ُح املل َح إذا ُ

فشاهد زوجتهُ ،
فس ِحر بجمالها ،ففكر بخطة
ش�يطانية يبعد بها الزوج عنه�ا ،حتى ينفرد
به�ا .ع�اد ش�يخ القبيل�ة إىل مجلس�ه ،وكان
عام�را ً برواده ،وكان زوج امل�رأة معهم ،فقال
له�م :قد علم�ت أن هن�اك مرعى جي�دا إلبلنا
يبعد عنا مس�رة ثاثة أيام ،وأقرح أن يذهب
نف�ر منكم ملعاينة املرعى قب�ل أن ننتقل اليه،
ثم اخت�ار أربعة من رجال�ه ،وكان من بينهم
زوج امل�رأة .وم�ا إن غ�ادر األربع�ة مض�ارب
القبيل�ة ،وأس�دل اللي�ل س�تاره ،وأوى كل اىل
مخدعه ،حتى س�ارع ش�يخ القبيل�ة اىل بيت

الرج�ل الذي لجأ إليه ،بع�د أن أصبحت امرأته
وحيدة ،وكانت نائمة ،ومل�ا اقرب من منزلها
ارتط�م ب�يء أحدث يف س�كون اللي�ل صوتا
مزعجا ،فأفاقت املرأة مرعوبة ،وصاحت :من
هن�اك؟ فقال لها :أنا فان زعيم هذه املضارب
الت�ي لجأتم اليه�ا ،فس�ألته وما ه�و مرادك
يف ه�ذا الهزيع األخر من اللي�ل؟ فأبلغها عن
رغبته الشيطانية .فأرادت أن تتهرب منه بأي
طريقة ،فاس�تخدمت فطنتها وأدبها ،فطلبت
من�ه أوالً أن يحل لها ما املقص�ود ب� :إذا كان
الناس يرش�ون امللح عىل اللحم حتى ال يفسد

َ
ُ
امللح فس�د؟»،
امللح إذا
ويجيف« ،فمن ُيصلِ ُح
لم يفهم املغزى ،فعاد أدراجه خائباً .ويف اليوم
التايل س�أل كل من يف مجلس�ه ع�ن مغزى ما
قالته املرأة ،إال أنه لم يلق منهم جوابا ً ش�افياً،
إال أحد الرجال من أصحاب الفطنة والحكمة،
فق�د انتظر حتى انرصف الجمي�ع ،ثم اقرب
من الش�يخ قائا له :إنه عج�ز لبيت قاله أبو
س�فيان الثوري« :يا رجال العل�م يا ملح البلد
*** من ُيصلِ ُح َ
امللح إذا ُ
امللح فس�د؟!» ،وإني
أظ�ن بأن�ك راودت ام�رأة واس�عة العل�م عن
نفسها ،فأرادت أن تصدك وال تفضحك!

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

تختفي بعد  24ساعة« ..تويتر» تطلق
رسميًّا خدمة مقتبسة من «إنستجرام»
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أصالة ..تستعد لـ”الحب والسالم”
تستع�د املطرب�ة السورية أصالة إلط�الق أغنية
جدي�دة عىل طريق�ة الفيديو كليب خ�الل الفرة
املقبلة تحمل اسم “الحب والسالم”.
األغني�ة الجدي�دة م�ن كلم�ات وألح�ان محم�د
رحي�م وإنتاج الرشكة العاملي�ة للمنتج مصطفى
إسماعيل.وتحم�ل األغني�ة ع�ددا ً م�ن األفك�ار
واملعاني والرسائل ،وه�ي َّ
أن اإلنسان أساس كل
يشء يف الحي�اة ،ويملك أن يجع�ل األرض جنة إذا
تعامل بحب مع اآلخرين.
وقال مصطفى إسماعي�ل يف بيان“ :رسالتنا من
األغني�ة أن تنتهي الح�روب ،وأن يتوقف الجميع

ع�ن العب�ث حت�ى ال نخاف م�ن املستقبل،
وهيا بن�ا جميع�ا ً نحب بع�ض ،لذلك فهي
أغنية لكل اإلنسانية”.
وأوض�ح“ :األغني�ة أخ�ذت ش�هرا ً م�ن
التحض�ريات ،بدأن�ا العم�ل تحدي�دا ً ي�وم 7
رمض�ان امل�ايض ،والحم�د لل�ه انتهين�ا من
تسجي�ل األغني�ة بالص�وت الرائ�ع واملتميز
للنجم�ة الكب�رية أصالة”.وأش�ار إىل تصوير
األغنية عىل طريقة الفيديو كليب خالل األيام
املقبل�ة يف مدينة الفن�ون بالعاصمة
اإلدراية الجديدة يف القاهرة.

أغنية محمد رمضان (كورونا فيروس)
تتخطى  3ونصف مليون مشاهدة
أطلق�ت منص�ة التدوي�ن
املصغ�ر «توي�ر» رسميًّ�ا ،تقنية
«فليتس» الجدي�دة ،املقتبسة من
«إنستجرام» و»سناب شات».
وتسمح تقنية «فليتس» الجديدة
بإمكانية نرش قصص عىل «توير»
أشبه بتلك القصص املوجودة عىل
التطبيقات املنافسة ،والتي يمكن
أن تختف�ي بع�د  24ساعة فقط
بحسب صحيفة «سبق».
ويمك�ن تحمي�ل تل�ك الخدم�ة
الجدي�دة ع�ر تحدي�ث جدي�د
ل�»توي�ر» بص�ورة مجانية عر
نظامي تشغي�ل «أندرويد» و»آي

ً
متاحا لجميع
أو إس» ،وستصبح
املستخدمني خالل األيام املقبلة.
ول�ن يُسمح حتى اآلن ملستخدمي
«توي�ر» باإلعج�اب أو إع�ادة
التغري�د أو ال�رد ع�ىل تقني�ة
«فليتس» عن�د نرشها .ولتشغيل
تلك التقنية ع�ر «توير» ،يمكنك
التوجه إىل صورة ملفك الشخيص
عىل منص�ة توي�ر ،والنقر عليها
إلنشاء «فليتس» ،ثم إضافة نص
أو صور أو مقاطع فيديو .وكانت
«توي�ر» ق�د أعلن�ت يف م�ارس
املايض عن تقنية «فليتس» ،وأنها
ستختره�ا بص�ورة جزئي�ة يف
الرازيل ،قبل إطالقها رسميًّا.

علماء :تغير المناخ سيولد رياحا
عاصفة وموجات شديدة

يح�ذر العلماء من أن تغري املناخ سيولد ري�اح عاصفة أقوى تؤدي إىل
موجات ش�ديدة أكر وأكثر تواترا عىل مدى الثمان�ني سنة املقبلة ،إذا
ل�م يتم الحد من انبعاثات االحتب�اس الحراري ،فباستخدام اآلالف من
موجات املحيط�ات املتطرفة النموذجية من الق�رن املايض ،إىل جانب
سيناريوه�ني بديلني النبعاثات غ�ازات الدفيئة ،وج�د الفريق البحثى
أن تك�رار ه�ذه األحداث يمك�ن أن يزيد بنسب�ة  .% 10وفقا ملا ذكرته
صحيف�ة «ديىل ميل» الريطانية ،يخلق عالم االحتباس الحرارى رياح
عاصفة أقوى تؤدي إىل موجات هائلة ونتيجة لذلك ،قد تبدأ أحداث 100
عام مقبلة يف الظهور كل  50أو حتى  20عامً ا بدالً من ذلك .يمكن أن
تصل املوجات املتطرفة إىل ارتفاع  65قدمً ا ،وهو ارتفاع يصل إىل كومة
من أربع حافالت ذات طابقني ،وسيؤثر عىل  60%من الساحل العاملي،
ويف املق�ام األول املحيط الجنوب�ي .ويأتي التحذير الصارم من فريق يف
جامعة ملبورن ،ش�ارك يف بيان« :تشري أبحاثنا الجديدة إىل أنه بحلول
نهاي�ة القرن ،ستزداد ضخامة أح�داث املوجات املتطرفة بنسبة تصل
إىل  % 10ف�وق مناط�ق املحيط الواسعة ،وتوات�ر العواصف التي تولد
موجات ش�ديدة ستزداد بنسبة  5إىل  10يف السنة .وأوضح الباحثون،
«ق�د ال يبدو هذا زيادة كب�رية ،ولكنه يعني أن ما يقرب من  % 60من
الساحل يف العالم سيواجه موجات متطرفة أكر وأكثر تواترًا».

ميزات طال انتظارها« ..واتساب»
تختبر جديدها

طرح الفنان محمد رمضان عر
قناته الرسمية عىل اليوتيوب
أغنيت�ه املص�ورة الجديدة
والت�ي تحم�ل عن�وان
«كورونا ف�ريوس» والتي
حققت ح�وايل  3ماليني
ونصف املليون مشاهدة
خالل أقل م�ن  48ساعة
ع�ىل صدوره�ا .كما
إحتل�ت

ب�دأت منص�ة التواص�ل الشهرية
«واتس�اب» يف اختب�ار ع�دد م�ن
املي�زات الجدي�دة ع�ر أح�دث
إصدار تجريب�ي لتطبيقها ،وهي
مي�زات ط�ال انتظاره�ا يف ظ�ل
اشتداد معركة تطبيقات املراسلة
الفوري�ة ،مث�ل دع�م تسجي�ل
الدخول من خالل أجهزة متعددة.
ً
ووفق�ا ملوق�ع ) nWABetaI
 ،)foاملتخص�ص يف رص�د املزاي�ا
التجريبي�ة يف التطبي�ق الشه�ري،
ف�إن هناك عد ًدا م�ن امليزات التي
يتم اختبارها ضمن أحدث إصدار
تجريب�ي لنظام�ي آي أو إس
وأندروي�د .ومن املرج�ح أن تغري
ميزة دع�م تسجي�ل الدخول عر
أجه�زة متعددة كيفي�ة استخدام
املالي�ني ح�ول العال�م ملنص�ة
املراسل�ة ،حيث إن ع�دم الحاجة
إىل تسجيل الخ�روج عر األجهزة
سيوفر الكثري من املشاكل.

املرتب�ة األوىل يف قائم�ة الفيديوهات
الرائجة عىل يوتويب.
ورغ�م أن العمل املص�ور الذي
أخرجه محم�د سامي ،يحمل
يف عنوان�ه العري�ض أهداف�ا ً
توعوي�ة للوقاية م�ن جائحة
كورون�ا ،إال أن الفيديو كليب
بدا غنيا ً بعنارص االستعراض
واإلبه�ار ال�ذي يطب�ع معظ�م
أعم�ال رمضان الغنائي�ة املثرية
للج�دل .حي�ث أط�ل في�ه الفن�ان
الشاب بكمامة ذهبية وقفازات
ونظارات مرصع�ة ،وكما
ٍ
كليب�ات سابق�ة له
يف
ٍ
ّ
يتخ�ل عن فكرة
لم
الظهور ب��»روب
ا لحمّ �����ا م »

منة عرفة بطلة أول فيلم
سينمائي مصري عن جائحة
كورونا
أعلن الكاتب والسيناريست
عم�رو عصم�ت ،اإلنتهاء
من التفاصيل األخرية للبدء
بتصوي�ر فيلم�ه الجدي�د
«نص أزمة» والذي يعد أول
فيلم سينمائي يتحدث عن
جائحة كورونا.
وقال عف�ي بيان صحفي،
إن الفيلم مرش�ح لبطولته
كل م�ن الفنان أحمد مالك
والفنان�ة ،من�ة عرف�ة،
واليوتيوب�ر ع�يل غ�زالن،
باإلضاف�ة إىل ع�دد م�ن
النج�وم مثل لطف�ي لبيب
ومحم�ود الحدين�ي ،ومن
تأليف وليد سيف ،وإخراج

محم�د يوس�ف .وأوض�ح
«عصمت» أن فكرة الفيلم
ج�اءت عق�ب انتش�ار
ف�ريوس كورون�ا ىف العالم
أجم�ع ،وأن خوف الجميع
من امليك�روب جعل صناع
العمل يتفقون عىل الرشوع
يف فيل�م ت�دور أحداثه مع
انتش�ار الف�ريوس ع�ن
أول أرسة مرصي�ة تصاب
بجائح�ة كورونا وتقرر أن
تحذر الجميع من الفريوس
اللعني ولكن تقابل مواقف
وأحداث تغري مجرى الفيلم
ً
رأسا عىل عقب .الفيلم من
املق�رر عرضه ع�ىل إحدى
اإللكروني�ة
املنص�ات
الشه�رية نهاي�ة ش�هر
أغسط�س املقب�ل،
عقب االنتهاء من
تصوي�ر الفيل�م
ودخوله مرحلة
ا ملو نت�ا ج ،
ً
موضح�ا أن
ا لتصو ي�ر
سيستغ�ر ق
أسبوع�ني عىل
أقىص تقدير.

alzawraanews@yahoo.com
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https://www.facebook.com/alzawraapaper
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واستعراض عضالته.
وكان رمض�ان قد قام بحمل� ٍة مكثفة،
ع�ر حسابات�ه الرسمي�ة ع�ىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،للرويج ألغنيته
الجديدة ،بدأها بظهوره مع ابنته ،وهما
يغنيان مقطعا ً منها.
ثم نرش صورة لنفسه وهو يرتدي لباس
األبط�ال الخارق�ني الجلدي م�ع كمامة
سوداء داعيا ً معجبيه لإلش�راك بقناته
ع�ىل اليوتيوب ليكون�وا أول من يشاهد
العم�ل ف�ور ص�دوره ونج�ح بحملت�ه
ه�ذه يف رفع ع�دد املشركني بقناته من
 9مالي�ني اىل تسع�ة و  800الف مشرك
خالل أيام.ويف وقت سابق ،شوق الفنان
محم�د رمض�ان ،جمه�وره ومتابعي�ه
ع�ىل منصات السوش�يال ميديا بفيديو
كليب أغنيت�ه «كورونا ف�ريوس» حيث
نرش مقطع فيديو من تدريبات الرقص
لكليب�ه الجديد ،ع�ر حسابه الشخيص
بموقع الصور إنستغرام.

سيرين عبد النور إلى الشاشة
هذا الصيف
لم تحسم محطة أم بي يس السعودية بعد قرارها بشأن التجديد
لحلقات معدودة من برنامج «سهرانني معاكم»
ال�ذي ُع�رض يف رمض�ان امل�ايض ،وذل�ك
بسبب الحصار املفروض عىل العالم ال
سيما الخلي�ج ،بعد انتشار فريوس
كورونا ،الذي عىل ما يبدو يسجّ ل
ح�االت إصابة مرتفعة يف بعض
العواصم العربية.
الرنام�ج ال�ذي ق ّدمته سريين
عب�د الن�ور وزميله�ا املرصي
أحمد فهمي ،استطاع ببساطة
أن يدخ�ل كل البي�وت ال سيّم�ا
العواص�م الخليجي�ة واستقطب
مزي�دا ً م�ن املشاهدي�ن ك�ون
االتصاالت تجرى ع�ىل الهواء مبارشة
بتقني�ة الص�وت والص�ورة ،ول�م تقترص
املشاه�دة ع�ىل امللتزمني يف املنازل ب�ل كانت عر
املواق�ع البديلة التي تفاع�ل الناس من خالله�ا مع الرنامج
ومقدّمَ يه سريين وأحمد.
الفك�رة اليوم تقول إن�ه جرى التفك�ري بإمكانية إعادة
ع�رض حلقات خاص�ة من الرنام�ج يف فرة الصيف
كون معظم الن�اس ال يزالون يف املنازل وال عمل لهم
سوى متابع�ة التلفاز ،وعلمنا أن سريين عبد النور
أعط�ت موافقتها إن كان ذلك يسه�م يف الحد من
انتش�ار الوباء ويمنح الناس فرصة الحصول عىل
الجوائ�ز واألم�وال النقدية مبارشة ع�ىل الهواء.
وتلف�ت املعلوم�ات إىل أنه إن أ ُ
بق�ي عىل الرنامج
َ
فلف�رة الصيف فقط ،فيما ل�م يؤكد أحمد فهمي
ب�اق يف الرنامج ام سيستعيض عنه برنامج
أنه
ٍ
آخر.

عاجل عاجل  ..التزموا
بيوتكم

سعد حمسن خليل

م�ع استم�رار تف�ي انتش�ار وباء كورون�ا يف الع�راق وتزاي�د نسبة
املصاب�ني وتفاقم الوضع الصحي املتدهور بني كوادر الطواقم الطبية
خصوص�ا مع اتساع رقعة املرض ونقص االجه�زة واملعدات وللوازم
الخاص�ة بالحماية التي كانت سببا يف وف�اة العرشات واصابة االالف
م�ن الطواقم الطبي�ة ويقال بحس�ب التقارير الطبي�ة الدولية ان ١٠
باملائ�ة من عنارص الطواقم الطبية اصيبوا بفايروس كورونا وان هذه
االع�داد معرضة للزيادة  ٠٠وتأتي هذه املخاوف عىل اعتبار ان الكوادر
الطبية تعتر جدار الصد االول وهم يتعاملون مع املصابني منذ لحظة
االش�تباه يف حالته�م الصحية  ٠٠وق�د اهتزت مشاع�ري وانا اسمع
حدي�ث ابنتي عن قص�ة تلك العائلة العراقية االصيل�ة التي انتهت بعد
وف�اة رب االرسة الطبيب بعد انتقال وباء كورنا اليه من ابنته العاملة
يف احد املخترات املتخصصة بعمليات املسح الفايرويس وكانت نتيجة
ه�ذه االصابة رق�ود البن�ت واالم املصابه يف اح�د مستشفيات الحجر
الصح�ي بانتظار ما ستسف�ر عنه نتائج العالج  ٠٠ه�ذه واحدة من
قصص كثرية حدثت لك�وادر الجيش االبيض الذي يعمل بجد ومثابرة
رغم ضعف االمكانيات
و ازداد حزني اكثر بعد سماعي
حدي�ث زمييل يف مجل�س النقابة الدكتور ناظ�م الربيعي الذي اخرني
ع�ن مشاهدات�ه لدى زيارته اح�دى املستشفيات يف مدين�ة الكاظمية
ويق�ول ان ما ش�اهده يف هذا املستشفى يعت�ر كارثة ومأساة فعدد
االطباءواملسعف�ني املصاب�ني به�ذا الوب�اء زاد عىل العرشي�ن ذلك الن
معظم االلبسة الواقية من الوباء منتهية الصالحية منذ اشهر وقال ان
مخترات املستشفى التستطيع فحص كل العينات من دماء املصابني
لكث�رة اع�داد املصابني واض�اف ان اجهزة االنع�اش الرئوي للمرىض
قليل�ة و ان الكادر الصحي ورغم نق�ص املستلزمات الرضورية يعمل
بج�د واجتهاد النهم يعرفون حاجة امل�رىض لهم والبديل امامهم وهم
يتص�دون لهذا الفايروس اللعني رغم معرفتهم املسبقة انهم يحاربون
دون خط�وط دفاعي�ة تقيه�م خطورة ه�ذا الوباء ام�ام عجز اجهزة
وزارة الصح�ة عن توفري ط�رق الوقاية الالزمة  ٠٠هذه املشاكل كانت
محط اهتمام نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي الذي ابدى حزنه
وتعاطف�ه مع الكوادر الطبي�ة فبادر ورغم الضائق�ة املالية التي تمر
به�ا النقابة اىل رشاء كميات م�ن املستلزمات الطبية التي يستخدمها
االطباء واملالكات الطبية والتي تضم بدالت طبية واقنعه واقية وغريها
من املستلزمات الطبية الرضورية وتسليمها اىل ادارة احدى املستشفى
يف منطقة الكاظمية حيث ابدت الكوادر الطبية شكرها وتقديرها لهذه
املبادرة التي تؤرش مدى التالحم الحيوي والفعال بني نقابة الصحفيني
والجيش االبيض الذي بات اليوم القوة الفاعلة للتصدي لهذا الوباء
فتحيةلنقيب الصحفيني عىل هذه املبادرة وتحية لكل كتائب وافواج
الجي�ش االبيض التي اسرخصت نفسها دفاع�ا عن سالمة املواطنني
٠٠
في�ا اخ�ي واختي اينم�ا كنتم يف بغ�داد ومدن العراق االخ�رى التزموا
بيو تك�م للوقاي�ة من ه�ذا الوباء املجن�ون الن الخط�ر داهم وهو
خط�ري والتزم�وا بتعليم�ات الجه�ات
الصحية التي قدمت التضحيات لكم
والتجعل�وا العراق ب�ؤرة النتشار
ه�ذا الوب�اء القات�ل فتتشمت
بكم ال�دول التي تضمر الرش
لن�ا فكونوا امن�اء عىل هذا
الوط�ن والتزم�وا بيوتكم
ان�ه ليس امر ب�ل رجاء
يحفظ حياتكم وحياة
ابنائك�م م�ن امل�وت
املحقق.

تعاون جديد بين بيونسيه وديزني بقيمة 100
مليون دوالر
تحاول رشكة ديزن�ي بالتفاوض
م�ع النجم�ة العاملي�ة بيونسي�ه
لتوقي�ع صفق�ة ضخم�ة بقيمة
 100ملي�ون دوالر للعم�ل يف 3
مشاري�ع جدي�دة .من ب�ني هذه
األعم�ال الت�ي ستش�ارك به�ا
بيونسي�ه املوسيق�ى التصويرية

ويمك�ن ملستخ�دم واتس�اب يف
الوق�ت الح�ايل تسجي�ل الدخول
إىل جه�از محم�ول واح�د فقط،
إىل جان�ب تسجي�ل الدخ�ول عر
جه�از حاسب ش�خص أو جهاز
م�اك أو متصفح الوي�ب .وتختر
ً
أيض�ا طريق�ة أخ�رى
املنص�ة
لتحسني تجربة واتساب بأكملها
ع�ىل الهات�ف املحم�ول ،وه�ي
تتمث�ل بالق�درات املحسنة ملسح
الدردش�ات بأكمله�ا .كما تسمح
هذه امليزة بمسح جميع الرسائل
باستثن�اء تل�ك املمي�زة بنجم�ة،
مما يجعل م�ن السهل ج ًدا حذف
الرسائ�ل التي لم تع�د رضورية.
هذا وتنض�م املي�زات السابقة إىل
ميزة دعم فيدي�و (،)ShareChat
وقد يتيح هذا الدعم وجود مشغل
مخصص ملقاط�ع الفيدي�و التي
يمك�ن تشغيله�ا بسالس�ة داخل
التطبيق.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

لفيلم  Black Panther 2املقرر أن
يتم عرضه يف عام  2021باإلضافة
إىل مرشوع�ني آخري�ن .والجدي�ر
بالذك�ر أن بيونسي�ه ق�د عمل�ت
مسبق�ا ً يف عدد م�ن املشاريع مع
ديزني ،بم�ا يف ذلك األداء الصوتي
لشخصي�ة «ن�اال» يف اإلص�دار

الجديد من ،The Lion King
وكج�زء م�ن الصفق�ة هو
محاول�ة ديزني يف مشاركة
بيونسي�ه يف بع�ض األفالم
الوثائقي�ة الجديدة القادمة
الت�ي سيت�م عرضه�ا عىل
شبكة .Disney Plus

تغريدات

امير الدعمي

فالح المشعل

رفع احلظر معناته فتــح االبواب على مصراعيها
لكورنا لتفتك بنا وفرش السجاد االمحر وعزميته
على وليمة شهية
الفايروس االن يف ذورته وال عالج له اال الوقاية
واحلجر املنزلي
جيب أن ميضي الســيد الكاظمي بإجراءات صارمة
وضربات قوية وشــجاعة إلنقاذ البالد والعباد من
الضياع واالنهيار  ،أضرب والختشى الفاسدين ألن
الشعب معاك .

سعد لمجرد يحصل على الدرع الماسي
من «يوتيوب»
حص�ل الفن�ان املغرب�ي سع�د
ملجرد ع�ىل «الدرع امل�ايس» الذي
يمنح�ه موقع التواص�ل يوتيوب،
بعد تج�اوز حاجز ال�� 10ماليني
مشرك.
وسيتمكن ملجرد بعد هذا التتويج
من الحصول ع�ىل لقب أول فنان
أفريق�ي وعرب�ي يح�رز ال�درع
امل�ايس ،وثان�ي املشاه�ري العرب
بعد «اليوتيوبر ن�ور ستار» ،التي
تض�م قناتها ما يزي�د عىل ال� 15
مليون مشرك.
وم�ن املنتظ�ر ،أن يمن�ح موق�ع
التواص�ل اإلجتماع�ي» يوتيوب»
لسع�د املجرد ،وسام الدرع املايس

بعد وصوله إىل أكث�ر من  10ماليني
مشرك يف قنات�ه الخاصة التي تبث
جديده الفني الغنائي.
هذا وش�كر الفنان املغربي متابعيه
وكل مشرك�ي قنات�ه ع�ىل إيصاله
إىل جائ�زة ال�درع امل�ايس ،وعر عن
سعادت�ه يف مقطع فيديو عىل قناته
عىل موقع يوتيوب.
وما زال ملجرد يحقق نجاحات فنية
رغم مشاكل�ه القانوني�ة ،وقد برأه
القضاء الفرنيس من تهمة اغتصاب
«ل�ورا بري�ول ل�»عدم وج�ود دالئل
تثبت التهمة» ،لكنه لم يحسم األمر
بع�د يف القضي�ة الثاني�ة املرفوع�ة
ضده.

