
بغداد/ متابعة الزوراء:
لنجاة  آمل  بارقة  يمثل  يف تطور الفت 
بدأت  كورونا  فريوس  من  اإلنسانية 
املشددة  إجراءاتها  تخفيف  دول  عدة 
اجتماعية  أنشطة  عدة  واستئناف 
معدالت  تراجع  غداة  واقتصادية 
»تحت  الوباء  بات  إذ  اإلصابة، 
خضم  يف  ذلك  فيها.ويأتي  السيطرة« 
و439  ألف  و420  مليونني  تسجيل 
إصابة، و 166 ألف و205 حاالت وفاة، 
يف حني بلغت حصيلة الشفاء  635 ألف 
و476 حالة شفاء.ويؤكد وزير الصحة 
»تحت  الوباء  تفيش  أن  شبان  ينس 
السيطرة وقابل لالحتواء« مع تسجيل 
أكثر من 141 ألف إصابة مؤكدة ونحو 

4404 وفيات. وألول مرة تراجع معدل 
العدوى الخاضع للمراقبة، إىل أقل من 
1 ليصل إىل 0.7 بحسب معهد روبرت 
كوخ، الهيئة االتحادية املكلفة بمراقبة 
األوبئة يف أملانيا.وحذرت مريكل من أن 
»هشا«،  يبقى  املرحيل«  النجاح  »هذا 
بمنزلها  العزل  يف  هي  بقيت  بعدما 
تبني  لها  إثر معاينة طبيب  ألسبوعني 
كورونا  بفريوس  مصاب  أنه  الحقا 
بحدة  املستشارة  املستجد.وانتقدت 
حول  املثارة  النقاشات  معتادة  غري 
للقيود  النطاق  واسع  تخفيف  إجراء 
كورونا. أزمة  ملكافحة  املفروضة 
النرويج  أعادت  هذا،  بعيدا عن  وليس 
 19 كوفيد  وباء  تفيش  يبدو  حيث 

فتح  االثنني،  أمس  السيطرة،  تحت 
األوىل  الخطوة  وهي  الحضانات،  دور 

للقيود  وتدريجي  بطيء  رفع  إطار  يف 
خطوتها  السلطات  باململكة.وبررت 

من  أسابيع  ستة  نحو  بعد  تأتي  التي 
عىل  تقوم  صحية  باعتبارات  اإلغالق، 
عن  بمنأى  يبدون  عموما  األطفال  أن 
القرار  ُيّسهل هذا  العدوى، وبهدف أن 
تركيا،  أعمالهم. ويف  إىل  األهايل  عودة 
فرضته  الذي  التجول  حظر  انتهى 
منذ  والية   31 عىل  الداخلية  وزارة 
تدابري  إطار  يف  الجمعة،  ليل  منتصف 
مكافحة فريوس كورونا.كما انخفض 
يف  اليومية  واإلصابات  الوفيات  معدل 
)إجمايل  فرنسا  غرار  عىل  عدة  دول 
وفياتها نحو 20 ألفا( وإسبانيا )نحو 
20.5 ألف وفاة( وإيطاليا )نحو 23.6 

ألف وفاة(.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
انهيارا  االثنني،  امس  األمريكي  البرتول  سعر  شهد 
تاريخيا  حيث واصلت العقود اآلجلة للنفط األمريكي 
العقود  املسبوقة.وواصلت  غري  القياسية  خسائرها 
غري  القياسية  خسائرها  األمريكي  للنفط  اآلجلة 
املسبوقة، لتهوي إىل مستويات متدنية متعددة وصلت 
إىل سالب 35 دوالراً للربميل، يف سابقة تاريخية.وأثناء 
تسليم  األمريكي  للخام  اآلجلة  العقود  بلغت  التداوالت 
عقود  انهارت  فيما  للربميل،  دوالراً   20 عند  يونيو 
هذا  للربميل.ويعود  دوالرا   20 ناقص  إىل  مايو  تسليم 
األمريكي »غرب تكساس  الخام  الذي سجله  املستوى 
أسواق  يف  االنهيار  التاريخ.ويأتي  يف  األدنى  الوسيط« 
بسبب  االقتصادي  الركود  من  حالة  وسط  النفط 
تم  التي  واإلجراءات  انتشار فريوس كورونا،  تداعيات 

اتخاذها ملكافحته.ويحذر صندوق النقد الدويل من أن 
دخول اقتصادات العالم يف دوامة من الهبوط سيكون 
القرن  من  الثالثينيات  يف  العظيم  الكساد  منذ  األعمق 
»مزيج  العاملي  القياس  خام  عقود  املايض.وتراجعت 
للربميل.وتحولت  دوالر   25.43 إىل  باملئة   9.2 برنت« 
أثناء  العقود اآلجلة للنفط األمريكي ألقرب استحقاق 
يف  األوىل  للمرة  سلبية  إىل  االثنني،  امس  التعامالت، 
الخام وهو ما  امتالء مستودعات تخزين  التاريخ مع 
يثبط املشرتين، بينما ألقت بيانات اقتصادية ضعيفة 
استهالك  تعايف  موعد  عىل  شكوكا  واليابان  أملانيا  من 
األمريكي  »نايمكس«  خام  عقود  الوقود.وتراجعت 
تسليم مايو/ أيار بنسبة 45% إىل 10.06 دوالر للربميل، 
وهي أكرب وترية هبوط منذ بدء تداول هذه العقود عام 
1983، كما يعد هذا السعر هو األدنى منذ عام 1986.

الزوراء/ ليث جواد:
املكلف  الوزراء  رئيس  القانون،  دولة  ائتالف  دعا 
الوزارات،  إىل رضورة »تدوير«  الكاظمي  مصطفى 
إىل  الوزارات  تحول  استمرار  مغبة  من  محذرا 
أن  إىل  لفت  فيما  لالحزاب،  تابعة  »اقطاعيات« 
القوى  مع  الكاظمي  يجريها  التي  الحوارات 
يف  القيادي  بخري.وقال  وتبرش  ايجابية  السياسية 
لـ«الزوراء«:  االسدي يف حديث  القانون خالد  دولة 
الكاظمي  مصطفى  املكلف  الوزراء  رئيس  إن 
مطالب بتدوير الوزارات عىل الكتل السياسية وعدم 
ابقائها حكرا عىل جهات محددة سيطرت عىل تلك 

الوزارات منذ عام 2003 ولغاية االن، مبينا أن بعض 
الوزارات تحولت اىل اقطاعيات تابعة لتلك االحزاب 
او الكتل وهذا امر يف غاية الخطورة ويجب االنتباه 
له من قبل املكلف الجديد بتشكيل الحكومة.وأضاف 
مع  الكاظمي  يجريها  التي  الحوارات  أن  االسدي: 
وتبرش  ايجابية  يبدو  ما  عىل  السياسية  القوى 
بخري بانه  وسيتمكن خالل االيام املقبلة من تقديم 
كابينتة الوزارية اىل الربملان لكي تنال الثقة، مشريا 
اىل ان امللفات التي تنتظر الحكومة الجديدة تتلخص 

بامللف االمني واالقتصادي والصحي.

قائد الشرطة االحتادية لـ           : استحصلنا املوافقات لتوزيع قطع اراض للمنتسبني واملراتب وعوائل الشهداء
االمن النيابية: اخلطة االمنية يف شهر رمضان ستكون مشددة
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الزوراء/ حسني فالح:
اللواء  االتحادية  الرشطة  قائد  اعلن 
املوافقات  استحصال  البطاط،  جعفر 
الرسمية لتوزيع قطع اراض للمنتسبني 
اكد  الشهداء،وفيما  وعوائل  واملراتب 
بقايا  بمالحقة  االمنية  القوات  استمرار 
تنظيم داعش يف مختلف املناطق، اشارت 
الخطة  ان  النيابية،  والدفاع  االمن  لجنة 
املبارك  رمضان  بشهر  الخاصة  االمنية 
ستكون مشددة السيما يف ظل مواجهة 
لحظر  الجزئي  والرفع  كورونا  وباء 

التجوال.
وقال قائد الرشطة االتحادية اللواء جعفر 
البطاط يف حديث خاص لـ«الزوراء«: انه 
الداخلية  وزير  موافقة  استحصال  تم 
قطع  تخصيص  عىل  اليارسي  ياسني 
االتحادية،  الرشطة  ملنتسبي  اراض 
باالرايض  املشمولة  الفئات  ان  اىل  الفتا 
شهداء  وعوائل  واملراتب  املنتسبني  هم 
االتحادية.واضاف،  الرشطة  منتسبي 
باالرايض  املشمولني  اسماء  رفع  تم  انه 
وتخصيص  فرز  لغرض  املحافظني  اىل 
واملبارشة بتوزيع االرايض، مؤكدا ان ذلك 
ياتي تثمينا لدور قيادة الرشطة االتحادية 
االرهابية  التنظيمات  مواجهة  يف 
البالد.ولفت  عموم  يف  االمن  واستتباب 

وبالتنسيق  االتحادية  الرشطة  قوات  اىل 
االخرى  االمنية  االجهزة  مع  والتعاون 
مستمرة بمالحقة ما تبقى من العنارص 
االرهابية يف مختلف املناطق بهدف بسط 
االمن يف جميع محافظات البالد.وبشان 

رمضان  بشهر  الخاصة  االمنية  الخطة 
عمليات  قيادة  ان  البطاط:  اللواء  قال 
بغداد هي املعنية واملخولة باعداد وتنفيذ 
والترصيح حول الخطة االمنية الخاصة 
بشهر رمضان املبارك.بدوره، اكد عضو 

لجنة االمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، 
املبارك  ان الخطة االمنية لشهر رمضان 
ستختلف عن سابقاتها من الخطط حيث 
الجزئي  الرفع  ظل  يف  مشددة  ستكون 
كورونا. وباء  ملواجهة  التجوال  لحظر 

ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الزيادي  وقال 
املحافظات  جميع  يف  االمنية  االجهزة 
للشهر  الالزمة  االمنية  الخطط  وضعت 
من  املحافظة  وضع  حسب  كل  الفضيل 
ان  والوبائية.واوضح،  االمنية  الناحية 
الخطة ستتضمن انتشارا واسعا لالجهزة 
او  الحظر  رفع  فرتة  يف  سواء  االمنية 
ان  اىل  الفتا  الحظر،  بدء  مع  أي  الليل  يف 
الجميع يتطلب منهم االلتزام بالتعليمات 
الصحية الوقائية يف فرتة رفع الحظر من 
والكفوف.واشار  الكمامات  ارتداء  خالل 
والتعليمات  لالجراءات  املخالف  ان  اىل 
العقوبة  اىل  نفسه  سيعرض  الصحية 
لكونه سيكون سببا بتفيش الوباء، داعيا 
الصحية  بالتعليمات  االلتزام  اىل  الجميع 
للوقاية من تفيش كورونا والقضاء عليه 
املبارك.واكد  رمضان  شهر  خالل  تماما 
سيكون  مكثف  امني  انتشار  هناك  ان 
ملنع  االفطار  بعد  أي  الحظر  فرتة  خالل 
التجوال ما عدا الجهات املستثناة لغرض 
بعد  حدوثها  املتوقع  التجمعات  منع 
عىل  املبارك.وشدد  الشهر  خالل  االفطار 
رضورة تعاون الجميع و التزام املواطنني 
بقرارات وتعليمات خلية االزمة من اجل 
امليض قدما للقضاء عىل جائحة  فريوس 

كورونا.

نائب: وجود 250 ألف شخص يستلمون أكثر من راتب تصل اىل 18 مليار دوالر

وزير الثقافة الربيطاني يدعو اىل شراء الصحف النقاذها

اكدت عدم تسجيل اية وفيات

الصحة تسجل 35 إصابة جديدة 
و34 حالة شفاء بفريوس كورونا

صحة الكرخ : مغادرة مخسة 
مصابني بكورونا بعد شفائهم 

التخطيط: منحة الطوارئ ستصرف مطلع 
رمضان وستستمر لثالثة أشهر

أمانة جملس الوزراء تنفي تغيري نظام 
الرواتب احلالي بعد هبوط اسعار النفط

أكثر من ثالثني دراسة يف فرنسا إلجياد 
عالج لفريوس كورونا

الدوالر يرتفع بشكل مفاجئ وكبري يف 
أسواق العراق 

عقود النفط األمريكي تنهار بالسالب ألول 
مرة يف تارخيها

حذر من مغبة حتول الوزارات إىل »اقطاعيات« 

دولة القانون لـ          : حوارات الكاظمي مع 
القوى السياسية إجيابية وتبشر خبري 

ائتالف النصر لـ          : ال اتفاق على امساء مرشحي احلقائب الوزارية حتى االن

بعد اصابة اكثر من مليونني واربعمائة الف ..تراجع معدالت اإلصابة  بـ »كورونا« ألول مرة بشكل الفت 

خالفات املكونات تعصف حبكومة الكاظمي وتدخالت سياسية  لتدوير شخصيات معينة

بارقة آمل للعامل .. »الوباء حتت السيطرة«  

ص 2

ص 8

بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس 

اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني، 

بفريوس  املسجلة  لإلصابات 

كورونا املستجد يف العراق، وفيما 

و34  جديدة  اصابة   35 سجلت 

اكدت  بالفريوس،  شفاء  حالة 

وفيات. حالة  اية  تسجل  عدم 

تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

»الزوراء« نسخة منه: انها تدعو 

االجتماعي  بالتباعد  االلتزام  اىل 

جزئيا  الحظر  رفع  وإن  حتى 

الخاصة  التعليمات  وتطبيق 

الشخصية واملجتمعية،  بالوقاية 

 )2908( فحص  تم  انه  مؤكدة 

املختربات  كافة  يف  نموذجا 

العراق،وبذلك  يف  املختصة 

للنماذج  الكيل  املجموع  يكون 

تسجيل  بداية  منذ  املفحوصة 

.)59055( العراق  يف  املرض 

ان  مخترباتها سجلت  واضافت، 

يف  إصابة   )35( امس  يومس 

بغداد/  كالتايل:  موزعة  العراق 

الرصافة: 12، بغداد / الكرخ: 1، 

النجف األرشف: 1، البرصة:  12، 

لم  فيما   ،8 املثنى:   ،1  : قار  ذي 

تسجل اية حالة وفيات.واشارت 

الشفاء  حاالت  عدد  ان  اىل 

ييل:  وكما   ، حالة  بلغت  34 

بغداد/   ،13 الرصافة:  بغداد/ 

 ،4  : الطب   مدينة   ،2 الكرخ: 

النجف األرشف: 3، السليمانية:   

4،البرصة :  5، واسط: 3، مبينة 

 ،1574  : األصابات  مجموع  ان 

اما  الوفيات: 82،  مجموع  بينما 

مجموع حاالت الشفاء: 1043.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، امس االثنني، 
عن مغادرة خمسة مصابني بفريوس كورونا 
بيان  يف  الدائرة  الفرات.وذكرت  مستشفى  يف 
: ان »ثالثة مرىض مصابني بفريوس كورونا 
اضافة  العام  الفرات  مستشفى  غادروا 
امس«.وأضافت  صباح  غادرا  الذين  للمرىض 
خمسة  بلغ  امس،  املغادرين  »مجموع  أن 
الساعات  يف  املزيد  مغادرة  ونتوقع  مرىض 
»املغادرين  أن  الدائرة،  القادمة«.وأوضحت 
العامل  وحي  )حالتني(  الدورة  مناطق  من 

والحرية ومحافظة ذي قار«.

بغداد/ الزوراء:
الخاصة  الطوارئ  منح  رصف  عن  االثنني،  التخطيط،امس  وزارة  أعلنت 
بحظر التجوال مطلع شهر رمضان املبارك، فيما اشارت إىل أنها ستستمر 
يف  الهنداوي،  الزهرة  عبد  الوزارة،  باسم  املتحدث  اشهر.وقال  ثالثة  ملدة 
التجوال  الوطنية قررت تخفيف حظر  السالمة  “لجنة  إن  ترصيح صحفي 
من اليوم ولحني الشهر املقبل ضمن اجراءات لتخيف الضغط عىل املواطنني 
من ذوي الدخل املحدود«.واضاف الهنداوي أن “الوزارة يف طور االنتهاء من 
فرز االسماء ورصف منحة الطوارئ الـ 30 الف دينار عىل املواطنني مطلع 
شهر رمضان رشيطة عدم تقاطع وتكرار االسماء وهي ستستمر ملدة ثالثة 
دينار  مليار  لتوزيع 600  اعتمدت عدة معايري  “الوزارة  ان  اشهر«.واوضح 
كمحة طوارئ عىل املواطنني لتوفري املواد الغذائية االساسية واجور الكهرباء 

واالنرتنيت”.

بغداد/ الزوراء:
الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  نفت 
الحايل  الرواتب  نظام  تغيري  عن  االنباء 
النفط. اسعار  يف  الحاد  الهبوط  بعد 
وقالت االمانة العامة يف بيان: إنها تنفي 
»الترصيحات املتداولة بشأن تغيري نظام 
الرواتب الحايل، أو اإلتجاه نحو االدخار 
اإلجباري، أو تخفيض رواتب املوظفني«.
جميع  الوزراء  مجلس  أمانة  ودعت 
اىل  اإلخبارية  واملواقع  اإلعالم  وسائل 
»عدم اإلعتماد أو التعامل مع أي أخبار 
أو بيانات أو ترصيحات إعالمية إال عن 
طريق مواقع التواصل الرسمية لألمانة 
أو  الرسمي  موقعها  خالل  من  العامة 
صفحتها املوثقة عىل الفيس بوك«.وكان 

واالتصال  االعالم  مكتب  باسم  املتحدث 
الحكومي يف األمانة العامة للمجلس عالء 
 : الفهد، قال يف ترصيح صحفي  جلوب 
إن »وزارة املالية تدرس مقرتحات تغيري 
األخرية  املتغريات  وفق  الرواتب  نظام 
النفط  أسعار  وهبوط  االقتصاد  يف 
البالد«.وانهارت  بها  تمر  التي  واألزمات 
أسعار النفط يف الشهرين األخريين بفعل 
زيادة تخمة املعروض الناجمة عن أزمة 
فريوس كورونا، حيث فقدت ما يصل إىل 
العراق  قيمتها.ويعتمد  من  املئة  يف   60
نحو  لتمويل  النفط  بيع  إيرادات  عىل 
ما  وهو  الدولة،  نفقات  من  املئة  يف   95
يضع الحكومة يف مأزق حقيقي يف حال 

استمرار تدني أسعار الخام.

باريس/ متابعة الزوراء:
دراسة  ثالثني  أكثر من  فرنسا  يف  بدأت 
واختبارا من أجل تطوير عالجات لوباء 
العالم،  كوفيد-19 من أصل 860 حول 
فلورانس  الربوفسورة  أعلنت  ما  وفق 
املعدية  األمراض  يف  املتخصصة  أدير 
الربامج.  هذه  أحد  عن  واملسؤولة 
اختبار  الدراسات سيتم  ومن بني هذه 
عقار  بينها  محتملة  عالجات  أربعة 
للجدل. املثري  إيدروكسيكلوروكني 

صحفي  مؤتمر  خالل  أدير  وأوضحت 
تشمل  االختبارات  هذه  أن  باريس  يف 
1600 مصاب موضحة أن »البحث عن 
يتم  املستجد  كورونا  لفريوس  عالج 
أن  إىل  للغاية«.ويشار  رسيعة  بوترية 
أدير ترشف عىل برنامج »ديسكوفري« 

الذي أطلق يف دول أوروبية عدة بغرض 
العثور عىل لقاح فاعل لفريوس كورونا.

الواسع  الرسيري  االختبار  هذا  ويهدف 
النطاق والذي أطلق يف 22 آذار/مارس 
إىل تجربة أربعة عالجات محتملة بينها 
للجدل  املثري  إيدروكسيكلوروكني  عقار 
بينهم  أوروبا،  يف  مريض   3200 عىل 
لكنه  فرنسا.  يف   800 عن  يقل  ال  ما 
حرجة  حالة  يف  مرىض  فقط  يشمل 
أن  أدير  املستشفيات.وأكدت  إىل  نقلوا 
»هذا االختبار سبق أن شمل نحو 700 
وجود  إىل  مشرية  فرنسا،  يف  مريض« 
150 مرشوعا يف العالم يهدف إىل تطوير 
لقاح ضد فريوس كورونا، أحدها يقوم 
به معهد باستور يف فرنسا عىل أن »تبدأ 

تجاربه عىل اإلنسان بحلول الصيف«.

الزوراء/ خاص: 
ارتفعت اسعار رصف الدوالر بشكل كبري 
املحلية،  واالسواق  العراق  بورصات  يف 
الدوالر  موقف  تعزز  فيما  االثنني،  أمس 
نمو  بشأن  املخاوف  تعزيز  مع  عامليا 
االقتصاد العاملي لجاذبية املالذات اآلمنة 
مقابل انحسار العمالت عالية املخاطر. 

وسجلت أسعار يف بورصة الكفاح ببغداد 
دوالر، وبلع   100 لكل  دينار   125.000
سعر البيع يف محالت الصريفة 127.000 
دينار، والرشاء 123.000 دينار.وبحسب 
تقود  اسباب  اقتصاد، توجد عدة  خرباء 
إنخفاض  منها  الدوالر،  ارتفاع سعر  إىل 

أسعار النفط الذي يعد عصب اإلقتصاد 
الوطني العراقي إىل جانب تأثري فريوس 
أوقف  الذي  التجوال  وحظر  كورونا 
االقتصادية. ويضيف  األنشطة  غالبية 
تلعب  املستقبلية  التوقعات  أن  الخرباء: 
رصف  سعر  بارتفاع  االخرى  هي  دورا 
الدوالر، ألن الضمانات لم تكن باملستوى 
وغريها،  الرواتب  دفع  بشأن  املطلوب 
يف  تساهم  التي  العوامل  أن  موضحني 
التطمينات  استقرار سعر الرصف، هي 
املالية  وتحسن  النفط   أسعار  حول 

العامة بسبب ارتفاع نسب اإليرادات.

الزوراء / يوسف سلمان:
 ، املغلقة  اجتماعاتها  استمرار  مع 
تدخالتها  السياسية  الكتل  تواصل 
لفرض اسماء معينة ملرشحي الحقائب 
الوزارية يف كابينة رئيس الوزراء املكلف 
كتلة  .واكدت  الكاظمي  مصطفى 
حادة  خالفات  وجود  النرص  ائتالف 
الحقائب  توزيع  بشأن  املكونات  داخل 
الوزراء  رئيس  حكومة  يف  الوزارية 
واشارت   ، الكاظمي  مصطفى  املكلف 
الجدد  الوزراء  أسماء  تحديد  عدم  اىل 
الدفاعي  طه  النائب  .وقال  اآلن  حتى 
لـ« الزوراء »، ان » هناك انباء عن منح 

وواحدة   ، للنرص  وزارتني  الكاظمي 
للحكمة وواحدة لدولة القانون ، وثالثة 
حقائب للفتح وثالثة حقائب لسائرون 
»، مبينا ان » الكرد يرصون عىل تدوير 
يف  حسني  فؤاد  الحايل  املالية  وزير 
حكومة رئيس الوزراء املكلف مصطفى 
مهمة   « ان  ».وأضاف   الكاظمي 
مستقلة  حكومة  بتشكيل  الكاظمي 
السياسية  املحاصصة  عن  بعيدة 
بعض   « ان  مبينا   « للغاية  صعب  أمر 
يف  مستمرة  زالت  ال  السياسية  الكتل 
رصاعاتها بشأن االستحقاق االنتخابي 
املكلف  الوزراء  رئيس  بحكومة 

مصطفى الكاظمي ».وتابع القول ان » 
السياسية / لم يسمها /  الكتل  بعض 
قدمت ثالثة أسماء لكل وزارة للكاظمي 
الختيار إحدها لشغل املنصب »، مشريا 
فرض  تحاول  الكردية  القوى   « ان  اىل 
الوزراء  رئيس  عىل  املالية  وزير  بقاء 
الربملان  داخل  لدعمه  كرشط  املكلف 
السياسية  الكتل  اكدت  ».باملقابل 
ممثيل  بني  جديدة  خالفات  وجود 
أسماء  باختيـار  تتعلق  الواحد  املكون 
الوزارية  الحقائب  وتوزيع  املرشحني 
املكلف  الوزراء  رئيس  حكومة  يف 
عن  النائب  .وذكر  الكاظمي  مصطفى 

تحالف الفتح عامر الفايز ، يف ترصيح 
التي  السياسية  الكتل   « ان   ، صحفي 
الوزراء  ترشيح  حرية  املكلف  خولت 
فريق  تشكيل  عىل  ،اتفقت  الجدد 
استشاري يختاره الكاظمي للتفاوض 
عىل اسماء املرشحني ودراسة سريهم 
 ،« والجهد  للوقت  اختصارا  الذاتية 
مشريا اىل ارصار بعض الكتل السياسية 
التي  نفسها  للحقائب  الرتشيح  عىل 
مثلتها يف الحكومة املستقيلـة بذريعة 
»هناك  ان  .واضاف  املكون  استحقاق 
خالفات داخل ممثيل املكون الواحد عىل 
توزيع  وكذلك  الجدد  املرشحني  اسماء 

يريد  والكاظمي   ، الوزارية  الحقائب 
الحكومي  الربنامج  كتابة  الرتكيز عىل 
الكاظمي  كابينة   « ان  مبينا   ،« اوال 
التكنوقراط  من  خليطا  ستضم 
والسياسيني  واالكاديميني  املستقلني 
مراعاة  مع   ، الثاني  الخط  جيل  من 
والتخصص  والكفاءة  النزاهة  معايري 
».وكان رئيس الجمهورية برهم صالح 
يوم  رسميا  الكاظمي  مصطفى  كلف 
الخميس 9 نيسان ، بتشكيل الحكومة 
 ، الوزراء  مجلس  ورئاسة  املقبلة 
مهمة  عن  الزريف  عدنان  اعتذار  بعد 

التكليف.
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بغداد/ الزوراء:
االثنني،  النيابية،امس  املالية  اللجنة  كشفت 
عىل  الفائدة  نسبة  لتخفيض  توجه  وجود  عن 
القروض املمنوحة للمواطنني. من جهة اخرى، 
املالية  االزمة  ملواجهة  حلول   4 اللجنة  طرحت 
التي تمر بها البالد، مبينة أن العراق يعاني من 

تضخم هائل يف الجهاز الوظيفي للدولة.
إن  الصفار:  احمد  النائب،  اللجنة  عضو  وقال 
»اللجنة املالية سبق لها أن استضافت محافظ 
الفائدة  سعر  لبحث  العالق  عيل  املركزي  البنك 

عىل القروض املمنوحة للمواطنني«.
وأضاف أن »البنك املركزي يعد املصدر الرئيس 
لألموال وهو من يحدد نسبة الفائدة«، مبيناً أن 
»الفوائد املالية املرتتبة عىل القروض عالية جداً 
لكون البنك املركزي حدد نسبة معينة، وهناك 

مصارف تأخذ عمولة بنسبة 1% إىل %2«.
وأشار إىل أن »محافظ البنك طرح خيارات عدة 
اللجنة  »عزم  الفائدة«. مؤكداً  لتخفيض نسبة 
الراهنة،  األزمة  انتهاء  بعد  املوضوع  ملتابعة 
يف  االقتصادي  الركود  من  الحد  يف  ألهميته 

البلد«.
وأوضح أن »تخفيض سعر الفائدة أو إلغاءها 
سيشجع املواطنني عىل االقرتاض، مما سيؤدي 
الركود  وتخفيف  الرشائية  النسبة  رفع  إىل 

»الواليات  أن  إىل  الفتاً  األسواق«.  يف  املوجود 
املتحدة عملت عىل تخفيض الفائدة إىل الصفر، 
ما   ،1- بـ  الفائدة  نسبة  حددت  اليابان  بينما 
أجل  من  للمقرتض  فوائد  تعطي  أنها  يعني 

تشجيعه عىل االقرتاض«.
وشدد عىل رضورة »تخفيض نسبة الفائدة إىل 
3% كمرحلة أوىل، وبعد فرتة أخرى يتم إلغاؤه 

كلياً حتى يصل نسبته إىل الصفر«.

أحمد  املالية،  اللجنة  عضو  طرح  جهته،  من 
االزمة  ملواجهة  حلول   4 االثنني،  امس  حمه، 
العراق  أن  مبينا  البالد،  بها  تمر  التي  املالية 
الوظيفي  الجهاز  يف  هائل  تضخم  من  يعاني 

للدولة.
يف  »البالد  إن  صحفي:  ترصيح  يف  حمه  وقال 
يف  مرحلة حرجة مالياً، وتعاني تضخماً هائالً 
إذ يبلغ عدد موظفي  الجهاز الوظيفي للدولة، 

القطاع الحكومي نحو 3 ماليني موظف، تصل 
أجورهم شهرياً إىل نحو 3 مليار دوالر«.

واضاف أن »هناك 4 حلول أمام العراق لتجاوز 
أو  الخزينة،  سندات  بيع  منها  املالية،  األزمة 
التمويل بالتضخم من خالل تغيري سعر الدوالر، 
أو طباعة العملة أو بيع النفط للمواطنني عن 
طريق صكوك«. وموضحاً »كّل الحلول ستؤدي 

إىل تضّخم جامح«.
العراق  »واردات  أن  املالية  عضواللجنة  وتابع 
دوالر،  مليار   2.9 إىل  )آذار(  شهر  يف  انخفضت 
شهر  عن  مليار   2 بنحو  ُيقّدر  بانخفاض 
)شباط( 2020«، متوقعا أن »تنخفض بشكل 

أكرب هذا الشهر«.
مليار  إىل  شهرياً  تحتاج  »البالد  أن  إىل  ولفت 
االلتزامات  عدا  الرواتب،  لتسديد  إضايف  دوالر 

األخرى واجبة السداد«.
وعن إمكانية االقرتاض لسّد عجز املوازنة، بنّي 
رشيد أن »العراق ليس عىل جدول صندوق النقد 
بات  الداخيل  »االقرتاض  أن  موضحاً  الدويل«، 
 35 نحو  تبلغ  الداخلية  الديون  ألّن  صعباً  أمراً 

مليار دوالر«.
واستبعد أن »يتم اللجوء إىل قطع جزء من رواتب 
بأزمة،  »سيتسّبب  بأنه  ذلك  معلاّلً  املوظفني«، 

وقد يخرج هؤالء لالحتجاج يف الشوارع«. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
يف تطور الفت يمثل بارقة آمل لنجاة اإلنسانية 
تخفيف  دول  عدة  بدأت  كورونا  فريوس  من 
أنشطة  عدة  واستئناف  املشددة  إجراءاتها 
معدالت  تراجع  غداة  واقتصادية  اجتماعية 
اإلصابة، إذ بات الوباء »تحت السيطرة« فيها.

و420  مليونني  تسجيل  خضم  يف  ذلك  ويأتي 
حاالت  و205  ألف   166 و  إصابة،  و439  ألف 
وفاة، يف حني بلغت حصيلة الشفاء  635 ألف 

و476 حالة شفاء.
تفيش  أن  شبان  ينس  الصحة  وزير  ويؤكد 
مع  لالحتواء«  وقابل  السيطرة  »تحت  الوباء 
تسجيل أكثر من 141 ألف إصابة مؤكدة ونحو 

4404 وفيات. 
الخاضع  العدوى  معدل  تراجع  مرة  وألول 
0.7 بحسب  إىل  ليصل   1 أقل من  إىل  للمراقبة، 
املكلفة  االتحادية  الهيئة  كوخ،  روبرت  معهد 

بمراقبة األوبئة يف أملانيا.
املرحيل«  النجاح  »هذا  أن  من  مريكل  وحذرت 
العزل  يف  هي  بقيت  بعدما  »هشا«،  يبقى 
إثر معاينة طبيب لها تبني  بمنزلها ألسبوعني 

الحقا أنه مصاب بفريوس كورونا املستجد.
معتادة  غري  بحدة  املستشارة  وانتقدت 
واسع  تخفيف  إجراء  حول  املثارة  النقاشات 
أزمة  ملكافحة  املفروضة  للقيود  النطاق 

كورونا.
حيث  النرويج  أعادت  هذا،  عن  بعيدا  وليس 
السيطرة،  تحت   19 كوفيد  وباء  تفيش  يبدو 
وهي  الحضانات،  دور  فتح  االثنني،  أمس 
وتدريجي  بطيء  رفع  إطار  يف  األوىل  الخطوة 

للقيود باململكة.
وبررت السلطات خطوتها التي تأتي بعد نحو 
صحية  باعتبارات  اإلغالق،  من  أسابيع  ستة 
تقوم عىل أن األطفال عموما يبدون بمنأى عن 
عودة  القرار  هذا  ُيّسهل  أن  وبهدف  العدوى، 

األهايل إىل أعمالهم. 
فرضته  الذي  التجول  حظر  انتهى  تركيا،  ويف 

منتصف  منذ  والية   31 عىل  الداخلية  وزارة 
فريوس  مكافحة  تدابري  إطار  يف  الجمعة،  ليل 

كورونا.
كما انخفض معدل الوفيات واإلصابات اليومية 
يف دول عدة عىل غرار فرنسا )إجمايل وفياتها 
نحو 20 ألفا( وإسبانيا )نحو 20.5 ألف وفاة( 
وإيطاليا )نحو 23.6 ألف وفاة(، بعدما واصلت 
ما  وهو  أسابيع،  مدى  عىل  ارتفاعها  األرقام 
يعني ترّقب اتخاذ تدابري الخروج من العزل يف 

األسابيع املقبلة.
وتويف 399 شخصا خالل الـ24 ساعة املاضية 
يف إسبانيا، مقابل 410 وفيات باليوم السابق، 
منذ  البالد  يف  يومية  وفيات  حصيلة  أدنى  يف 

أسابيع، حسبما أعلنته وزارة الصحة.
وسجلت روسيا 4268 إصابة جديدة بفريوس 
من  انخفاضا  االثنني،  أمس  املستجد،  كورونا 
6060 إصابة سجلتها يف اليوم السابق، وارتفع 
بذلك العدد اإلجمايل للمصابني بمرض كوفيد-

19 الذي يسببه الفريوس، إىل 47121 شخصا 
يف البالد.

وقال املركز الرويس إلدارة أزمة فريوس كورونا 
الساعات  خالل  توفوا  روسيا  مريضا   44 إن 

الـ24 املاضية. 
العامة جريوم  الصحة  مدير  أعلن  فرنسا،  ويف 
بسبب  جديدة  وفاة   395 تسجيل  سلمون 

كورونا خالل الـ24 ساعة املاضية.
وقال رئيس الحكومة إدوارد فيليب إن الوضع 
أن  وأضاف  شديد.  ببطء  يتحسن  بالده  يف 
بداية الرفع التدريجي للحجر الصحي يوم 11 
ستعود  الحياة  أن  تعني  ال  املقبل  أيار  مايو/ 
األمر  هذا  يتحقق  أال  ورجح  طبيعتها،  إىل 
أزمة  الصحية  األزمة  تخلف  أن  قريبا، متوقعا 

اقتصادية غري مسبوقة.
يوم  قبل  القيود  تخفيف  يبدأ  لن  إيطاليا،  ويف 
3 مايو/أيار القادم وفق ما أعلنته السلطات، 
أبوابها  بأن الرشكات تعيد تدريجيا فتح  علما 

وإن جزئيا ووسط تدابري مشددة.

تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  بريطانيا،  ويف 
قرابة 600 وفاة جديدة بفريوس كورونا خالل 
أكثر  إىل  الوفيات  إجمايل  يرفع  بما  ساعة،   24

من 15 ألفا.
وقالت الحكومة الربيطانية إنه ال توجد خطة 
األساسية  غري  واملحالت  املدارس  فتح  إلعادة 
منتصف الشهر املقبل ضمن إجراءات تخفيف 

اإلغالق العام.
العودة  يف  الكوريون  بدأ  الجنوبية،  كوريا  ويف 
التجارية  باملراكز  واالزدحام  العمل  إىل 
بعدما  املطاعم  وبعض  واملالعب  والحدائق 
االجتماعي  التباعد  قواعد  السلطات  خففت 
مع استمرار تراجع معدالت اإلصابة بفريوس 

كورونا.
 وأنهى عدد متزايد من الرشكات سياسة العمل 
رغم  األخرية،  األيام  يف  خففتها  أو  املنازل  من 
استمرار رشكات كثرية يف تطبيق ساعات عمل 

مرنة والحد من التنقل واالجتماعات املبارشة.
ويف الصني، تفتح مدارس إقليم هوبي يف وسط 
البالد -بؤرة تفيش وباء كورونا- أبوابها اعتبارا 
من 6 مايو/أيار املقبل لطالب املرحلة النهائية 

الثانوية.
تسجيل  اليوم  الوطنية  الصحة  لجنة  وأعلنت 
برتاجع  كورونا،  بفريوس  جديدة  إصابة   12
ُتسجل  لم  بينما  أمس،  ُسجلت  إصابة   16 عن 

أي وفيات لليوم الثاني.
الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  قال  إيران،  ويف 
كيانوش جهانبور إن عدد الوفيات الناجمة عن 
تفيش فريوس كورونا يف البالد وصل إىل 5209 

بعد وفاة 91 مريضا.
الدولة  إيران،  يف  اإلصابات  إجمايل  أن  وأضاف 
األكثر ترضرا بالفريوس يف الرشق األوسط، بلغ 

83505 حاالت.
 19 تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  الفلبني،  ويف 
و200  كورونا  بفريوس  جديدة  وفاة  حالة 
إجمايل  أن  الوزارة  وذكرت  أخرى.  إصابة 
اإلصابات ارتفع إىل 6459 إصابة، بينما ارتفع 
مريضا   41 تعاىف  كما   .428 إىل  الوفيات  عدد 

ليصل إجمايل املتعافني إىل 613.
السلطات  إن  مسؤولون  قال  بنغالديش،   ويف 
قرى  سبع  عىل  العام  العزل  إجراءات  شددت 
دين  عالم  جنازة  اآلالف  عرشات  حرض  بعدما 

وذلك  البالد،  أنحاء  يف  املفروض  اإلغالق  رغم 
بهدف السيطرة عىل تفيش فريوس كورونا.

تسجيل  الصحة  وزارة  أكدت  سنغافورة،  ويف 
1426 إصابة جديدة بفريوس كورونا، يف زيادة 
يومية قياسية رفعت عدد اإلصابات يف البالد إىل 

.8014
الرئيس  بني  رصاعا  املتحدة  الواليات  وتشهد 
ترسيع  إىل  الداعي  ترامب  دونالد  األمريكي 
من  عدد  وبني  االقتصادي  النشاط  استعادة 
خلفية  عىل  الديمقراطيني،  الواليات  حكام 

تدابري الحجر.
وقد أعلن ترامب أن بالده أجرت أكثر من أربعة 
واعتربه  كورونا،  لتشخيص  فحص  ماليني 

املعدل األعىل يف العالم.
وقال يف املؤتمر الصحفي لفريق العمل الخاص 
من  حق  من  إن  كورونا،  فريوس  بمكافحة 
للتعبري  التظاهر  ُينادون بإعادة فتح االقتصاد 

عن مطالبهم.
شخص   2500 نحو  تجمع  السياق،  هذا  ويف 
أمس  واشنطن  بوالية  الكونغرس  مبنى  عند 
الديمقراطي  الحاكم  أمر  عىل  لالحتجاج  األحد 
جاي إنسيل بالبقاء يف البيوت للحد من انتشار 
فريوس كورونا، ليخرقوا بذلك حظرا عىل تجمع 

50 شخصا أو أكثر.
أندرو  نيويورك  والية  حاكم  أعلن  جهته،  من 
االنحسار  يف  بدأت  كورونا  جائحة  أن  كومو 
بالوالية. غري أنه أشار إىل أن الوقت ما زال مبكرا 
إلعالن النرص، مضيفا أن الوالية سجلت 1300 
إصابة و507 وفيات بالفريوس خالل الساعات 

الـ24 املاضية.
ويف عموم الواليات املتحدة ُسّجلت 1997 وفاة 
عدد  بذلك  لريتفع  املاضية،  ساعة  الـ24  خالل 

الوفيات اإلجمايل يف البالد إىل 40661
عدد  أن  إىل  هوبكنز  جونز  جامعة  وأشارت 
اإلصابات بالفريوس يف البالد بلغ 759086 منذ 

بدء الوباء.
وعىل صعيد الدول العربية، أعلنت وزارة الصحة 

بفريوس  جديدتني  وفاتني  تسجيل  الكويتية 
تم  كما   .9 إىل  اإلجمايل  العدد  لريتفع  كورونا 
إجمايل  لريتفع  جديدة  إصابة   80 تسجيل 

اإلصابات إىل 1995.
املغربية  الصحة  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 
كورونا  بفريوس  جديدتني  وفاتني  تسجيل 
إىل 143، إضافة  للوفيات  اإلجمايل  العدد  ليصل 
العدد  لريتفع  جديدة  إصابة   135 تسجيل  إىل 

اإلجمايل إىل 2990.
 567 تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  قطر،  ويف 
إجمايل  إصابة جديدة بفريوس كورونا لريتفع 

اإلصابات إىل 6015.
الصحة  بوزارة  مسؤول  قال  فلسطني،  ويف 
إنه تم تسجيل 7 إصابات جديدة  االثنني  اليوم 
بفريوس كورونا يف األرايض الفلسطينية، منها 
إصابتان يف قطاع غزة، لريتفع إجمايل اإلصابات 

إىل 449 شاملة مدينة القدس.
تسجيل  السودانية  الصحة  وزارة  أعلنت  كما 
إىل  26 إصابة جديدة بفريوس كورونا، إضافة 
عدد  يرفع  بما  الخرطوم،  العاصمة  يف  وفاتني 

املصابني يف البالد إىل 92، وعدد الوفيات إىل 12.
وفيات  األحد  أمس  مساء  ارتفعت  تونس،  ويف 
بينما  إثر تسجيل حالة جديدة،  إىل 38  كورونا 
 13 بعد تسجيل   879 إىل  اإلصابات  عدد  ارتفع 

حالة.
ساعات  تقليص  التونسية  الحكومة  وأعلنت 
الجزئي خالل شهر رمضان من  التجول  حظر 

12 إىل 10 ساعات.
ويف ليبيا، أعلن املركز الوطني ملكافحة األمراض 
كورونا،  بفريوس  جديدتني  إصابتني  تسجيل 

لريتفع اإلجمايل إىل 51.
 11 بلغ  املتعافني  عدد  أن  إىل  املركز  وأشار 
واحدة  وفاة  اآلن  حتى  سجلت  حني  يف  حالة، 

بالفريوس.
إن  الجزيرة  مراسل  قال  عمان،  سلطنة  ويف 
السلطات قررت إلغاء مهرجان صاللة السياحي 

لهذا العام بسبب تداعيات فريوس كورونا.

الزوراء/ ليث جواد:
الوزراء  رئيس  القانون،  دولة  ائتالف  دعا 
رضورة  إىل  الكاظمي  مصطفى  املكلف 
مغبة  من  محذرا  الوزارات،  »تدوير« 
»اقطاعيات«  إىل  الوزارات  تحول  استمرار 
تابعة لالحزاب، فيما لفت إىل أن الحوارات 
القوى  مع  الكاظمي  يجريها  التي 

السياسية ايجابية وتبرش بخري.
خالد  القانون  دولة  يف  القيادي  وقال 
رئيس  إن  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  االسدي 
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي مطالب 
السياسية  الكتل  عىل  الوزارات  بتدوير 
محددة  جهات  عىل  حكرا  ابقائها  وعدم 
سيطرت عىل تلك الوزارات منذ عام 2003 
الوزارات  بعض  أن  مبينا  االن،  ولغاية 
االحزاب  لتلك  تابعة  اقطاعيات  اىل  تحولت 
او الكتل وهذا امر يف غاية الخطورة ويجب 
االنتباه له من قبل املكلف الجديد بتشكيل 

الحكومة.
التي  الحوارات  أن  االسدي:  وأضاف 
السياسية  القوى  مع  الكاظمي  يجريها 
بانه   بخري  وتبرش  ايجابية  يبدو  ما  عىل 
تقديم  من  املقبلة  االيام  خالل  وسيتمكن 
تنال  لكي  الربملان  اىل  الوزارية  كابينتة 
تنتظر  التي  امللفات  ان  اىل  مشريا  الثقة، 
االمني  بامللف  تتلخص  الجديدة  الحكومة 

واالقتصادي والصحي.
أما املحلل السيايس حافظ آل بشارة، قال يف 
حديث لــ«الزوراء«: إن الكاظمي اذا اقدم 
الوزارات  توزيع  عملية  يف  جديد  نهج  عىل 
عليه  املتعارف  غري  السياسية  الكتل  عىل 
يف الدورات السابقة فانه سيواجه مشكلة 
الربملان، مبينا  كبرية لن تمرر حكومته يف 
عىل  حكرا  اصبحت  الوزارات  بعض  أن 
جهات سياسية محددة وال يمكن املساس 

بها اطالقا وهذا خطأ كبري.
هي  االلية  كانت  إذا  بشارة:  آل  وتساءل 
هذا  فلما  الحكومة  تشكيل  يف  ذاتها 
والجهود  االموال  سيكلفنا  الذي  التغيري 
السياسية  القوى  بني  املشاكل  واثارة 
محاصصة  حكومة  ذاتها  هي  والنتيجة 
وانها  السيما  السابقة  الحكومات  تشبه 
االعداد  مهمتها  قصري  عمرها  حكومة 
االنتخابات مبكرة ومواجهة ملف كورونا 
بانخفاض  املتمثلة  االقتصادية  واالزمة 
اسعار النفط، موضحا أن التوقعات تشري 
التجوال  بعد رفع حظر  التظاهرات  ان  اىل 
وباعداد  قوة  اكثر  ستكون  كورونا  وازمة 
وربما  امنيا  تدهورا  يحدث  وقد  مضاعفة 
العديد  وهناك  الخرضاء  للمنطقة  دخول 
الجمهور  يشعر  لم  اذا  االحتماالت  من 

بتغيري االوضاع واستجابة ملطالبهم.

الزوراء/ خاص: 
ارتفعت اسعار رصف الدوالر بشكل كبري يف بورصات 
تعزز  فيما  االثنني،  أمس  املحلية،  واالسواق  العراق 
الدوالر عامليا مع تعزيز املخاوف بشأن نمو  موقف 
مقابل  اآلمنة  املالذات  لجاذبية  العاملي  االقتصاد 

انحسار العمالت عالية املخاطر. 
وسجلت أسعار يف بورصة الكفاح ببغداد 125.000 

دينار لكل 100 دوالر، 
وبلع سعر البيع يف محالت الصريفة 127.000 دينار، 

والرشاء 123.000 دينار.
وبحسب خرباء اقتصاد، توجد عدة اسباب تقود إىل 
النفط  أسعار  إنخفاض  منها  الدوالر،  سعر  ارتفاع 
الذي يعد عصب اإلقتصاد الوطني العراقي إىل جانب 
أوقف  الذي  التجوال  وحظر  كورونا  فريوس  تأثري 

غالبية األنشطة االقتصادية. 
تلعب  املستقبلية  التوقعات  أن  الخرباء:  ويضيف 
ألن  الدوالر،  رصف  سعر  بارتفاع  االخرى  هي  دورا 
دفع  بشأن  املطلوب  باملستوى  تكن  لم  الضمانات 
الرواتب وغريها، موضحني أن العوامل التي تساهم 
حول  التطمينات  هي  الرصف،  سعر  استقرار  يف 
أسعار النفط  وتحسن املالية العامة بسبب ارتفاع 
نسب اإليرادات، فضال عن تدخل البنك املركزي وضخ 
عملة أجنبية للسوق، وأغلب هذه العوامل ال تتوفر 

بقوة حاليا نتيجة الظرف الراهن. 
ويأتي هذا االرتفاع امللحوظ بعد أن عادت مؤرشات 
معدالتها  اىل  املحافظات  عموم  يف  الدوالر  أسعار 

السوق  اربك  ارتفاعاً  أن  بعد  أيام،  قبل  الطبيعية 
حينها وتسبب بربوز موجة مخاوف عىل قوة العملة 

الوطنية وإمكانية صمودها يف الظرف الراهن. 
إىل ذلك ارتفع الدوالر عىل نطاق واسع أمام منافسيه 
االقتصاد  نمو  بشأن  املخاوف  تعزيز  مع  االثنني 
انحسار  مقابل  اآلمنة  املالذات  لجاذبية  العاملي 

العمالت عالية املخاطر مثل الدوالر األسرتايل.
وتراجعت شهية املخاطرة بشكل ملحوظ يف جلسة 
صادرات  أن  بيانات  إظهار  مع  اآلسيوية  التداوالت 
أربع  نحو  يف  هبوط  نسبة  أكرب  سجلت  اليابان 
يف  مستوى  ألقل  النفط  أسعار  تراجع  ومع  سنوات 
21 عاما تمشيا مع الهبوط الحاد يف الطلب العاملي 

عىل الخام.
مقابل  باملئة   0.2 األمريكي  الدوالر  مؤرش  وارتفع 
سلة من العمالت إىل 99.90 مقرتبا من أعىل مستوى 

يف ثالث سنوات الذي بلغه الشهر املايض عند 103.
الجنيه  أمام  باملئة   0.1 نحو  الدوالر  ارتفع  كما 
االسرتليني واليورو و0.2 باملئة مقابل الني الياباني. 
وأظهرت أحدث التداوالت أن الدوالر سجل 107.80 

ين و1.2478 لالسرتليني و1.0870 لليورو.
ارتفع  الذي  الوحيد  هو  النيوزيلندي  الدوالر  وكان 
مسجال  باملئة   0.3 وبنسبة  األمريكية  العملة  أمام 
إنها  نيوزيلندا  قالت  أن  بعد  أمريكي  0.6044 دوالر 
ستخفض مستوى تأهبها بحلول االثنني املقبل بما 
ستعود  وإنها  األعمال  بعض  باستئناف  سيسمح 

ملراجعة املوقف مرة أخرى يف أول مايو أيار.

بغداد/ الزوراء:

الجمهورية برهم صالح، عىل  اكد رئيس 

جميع  بني  والتنسيق  التشاور  رضورة 

األطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل 

أهمية  اىل  اشار  فيما  جديدة،  حكومة 

الوطنية  واملصلحة  الدستور  إىل  االستناد 

الحكومة  بني  العالقة  املسائل  حل  بشأن 

االتحادية واإلقليم.

وقال مكتب رئيس الجمهورية يف بيان : ان 

»رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، 

امس االثنني، يف قرص السالم ب بغداد، وفد 

وزير  برئاسة  كردستان  إقليم  حكومة 

املالية آوات شيخ جناب«.

اللقاء،  خالل  الجمهورية،  رئيس  وأكد   

جميع  بني  والتنسيق  التشاور  »رضورة 

األطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل 

العراقيني  جميع  تمثل  جديدة  حكومة 

وتكون قادرة عىل تلبية املطالب املرشوعة، 

وتحقيق اإلصالحات املطلوبة«.

الدستور  إىل  االستناد  »أهمية  عىل  وشدد 

املسائل  حل  بشأن  الوطنية  واملصلحة 

العالقة بني الحكومة االتحادية واإلقليم، 

والوصول إىل رؤى مشرتكة تذلل العقبات 

أمام توفري الخدمات الرضورية، وتحفظ 

أكد   ، كافة«.بدوره  العراقيني  حقوق 

الوفد حرص حكومة إقليم كردستان عىل 

الحكومة  مع  مشرتكة  تفاهمات  إيجاد 

بما  العالقة  القضايا  لكافة  االتحادية 

أجل  من  املشرتك  والعمل  التعاون  يرسخ 

بها  يمر  التي  الراهنة  الظروف  تجاوز 

العراق.

مواجهة  سبل  بحث  اللقاء،  يف  تم،  كما   

وباء كورونا املستجد، والتنسيق املشرتك 

للحّد من انتشار هذه الجائحة ورضورة 

وإسناد  الصحية  باإلرشادات  االلتزام 

الكوادر الطبية.

بغداد/ متابعة الزوراء:

كشف عضو اللجنة املالية النيابية جمال كوجر، عن وجود اكثر من 250 

الف شخص يستلمون اكثر من راتب تكلف املوازنة سنويا اكثر من 18 

مليار دوالر، داعيا مجلس النواب الصدار قرار بتخيري تلك الرشيحة براتب 

واحد والغاء البقية.

وقال كوجر يف حديث صحفي: ان »االزمة االقتصادية فحادة واثرت بشكل 

كبري عىل العالم عموما والعراق خصوصا، ما تسبب بعجز كبري يف املوازنة 

والبحث عن حلول ملعالجة ذلك العجز وتقليل الهدر باملال العام«.

تحديد  بحسب  شخص  الف   250 من  اكثر  »هنالك  كوجر،ان  واضاف 

صندوق النقد الدويل، يستلمون اكثر من راتبني او ثالثة وبعضها تصل اىل 

خمسة او تسعة«، مشريا اىل ان »رواتبهم التي يستلموها تصل خالل عام 

واحد تتجاوز 18 مليار دوالر«.

وشدد عىل ان »هذا امللف بحاجة اىل قرار من مجلس النواب للشخص الذي 

لديه اكثر من راتب، بان يختار راتب واحد مما لديه ما يسهم بحل جزء 

مهم من العجز بشكل تلقائي«.

التي  النفط  أسعار  تدني  نتيجة  ومالية  اقتصادية  ازمة  العراق  ويواجه 

وصلت اىل اقل من 30 دوالر وخاصة ان العراق يعتمد بشكل أسايس عىل 

إيرادات بيع النفط يف موازنته العامة حيث تشكل اكثر من 95% من هذه 

العائدات.

بعد اصابة اكثر من مليونني واربعمائة الف ..تراجع معدالت اإلصابة  بـ«كورونا« ألول مرة بشكل الفت 

دولة القانون لـ         : حوارات الكاظمي 
مع القوى السياسية إجيابية وتبشر خبري 

الدوالر يرتفع بشكل مفاجئ وكبري يف 
أسواق العراق 

حذر من مغبة حتول الوزارات إىل »اقطاعيات«  خماوف منو االقتصاد العاملي تتعزز 

صاحل يشدد على ضرورة التشاور والتنسيق 
بني مجيع األطراف بشأن تشكيل احلكومة

نائب: وجود 250 ألف شخص يستلمون أكثر 
من راتب تصل اىل 18 مليار دوالر

بارقة آمل للعامل .. »الوباء حتت السيطرة«  

Tue       21      Apr    2020الثالثاء       21     نيسان    2020 

املالية النيابية تكشف عن توجه لتخفيض فوائد القروض املمنوحة للمواطنني
استبعدت ختفيض رواتب املوظفني خشية االحتجاجات



“النقود المجانية”.. أحد أفكار المواجهة 

 برلني/د ب أ:
يف البداي�ة، وصل مرض معد نقله 
مسافرون من آسيا إىل فينيسيا يف 
إيطاليا. وبعد فرتة وجيزة، فرض 
القادة حجرا صحيا وأوقفوا تدفق 

التجار واملسافرين.
قد يبدو ذلك مش�هدا م�ن الفرتة 
التي نعيش�ها حاليا يف ظل تفيش 
وب�اء كورون�ا املس�تجد، ولكن�ه 
يف واق�ع األم�ر مج�رد اس�رتجاع 
الطاعون  انتش�ار مرض  ألحداث 
يف القرن الرابع عرش. فهناك عدد 
قليل م�ن األمراض األخ�رى التي 
أدت إىل إصاب�ة الن�اس بالخ�وف 
والهل�ع بق�در م�ا تس�بب في�ه 
الطاع�ون )ال�ذي ُع�رف أيضا ب� 
/امل�وت األس�ود/(، وال�ذي أودى 
بحياة ع�رشات املاليني من البرش 

يف أوروبا.
ويقول املؤرخ الطبي كارل هاينز 
ليف�ني: “تحت�م علين�ا التص�دى 
لخط�ر األوبئ�ة م�رارا ع�ى م�ر 

التاريخ”.
ويوضح ليفني، األس�تاذ بجامعة 
األملاني�ة،  نورم�رج   إيرالنج�ن 
أن�ه ق�د يكون م�ن غ�ر املمكن، 
م�ن الناحي�ة العلمي�ة، مقارن�ة 
ن�وع  يس�ببه  ال�ذي  الطاع�ون، 
م�ن البكتريا، بف�روس كورونا 
ال�ذي يجتاح العال�م حاليا، ولكن 
التاري�خ يقدم العدي�د من األمثلة 
عن كيفي�ة تعامل املجتمعات مع 

األوبئة.
لق�د كان�ت مكافح�ة الطاع�ون 

إح�دى نق�اط البداي�ة بالنس�بة 
ألوروب�ا م�ن أجل تطوي�ر أنظمة 
العام�ة. ويقول  الصحة  لرعاي�ة 
ل�م   ،1347 ع�ام  يف  إن�ه  ليف�ني 
تتحرك املدن الساحلية عى البحر 
املتوس�ط عندما جلبت سفن من 
ال�رشق، الطاع�ون، مم�ا أدى إىل 
تس�جيل مع�دالت وف�اة تراوحت 

نسبتها بني 30 و40 يف املئة.
ولكن يف حاالت وباء الحقة، قامت 
م�دن مث�ل فلورنس�ا وفينيس�يا 
إج�راءات  باتخ�اذ  ومرس�يليا 
احرتازية، حيث احتجزت البضائع 
واملس�افرين يف ج�زر قريبة. وقد 
اختلفت فرتات االحتجاز، ولكنها 
كان�ت عادة ما تس�تمر مل�دة 40 

يوما.
كلم�ة  االص�ل  يف  وتنح�در 
“كوارانت�ني” باللغ�ة االنجليزي�ة 
)الحجر الصحي( من كلمة “40” 

باللغة الفرنسية.
وحرص�ت الس�لطات ع�ى غل�ق 
البي�وت، وكان يت�م نق�ل املرىض 
إىل املستشفيات املخصصة لعالج 

حاالت الطاعون.
ويق�ول ليف�ني: “كان ذل�ك أيضا 
نوع�ا م�ن حظ�ر التج�ول ال�ذي 
يف�رض اليوم، حي�ث بقي الناس 
داخ�ل منازلهم وأصيب�ت الحياة 
العام�ة بالش�لل، رغ�م اخت�الف 
الظروف”. وشعر الناس باإلحباط 
وسط القيود املشددة التي فرضت 

عى الكنيسة واالقتصاد.
مس�اعدة  األزم�ة  ش�هدت  كم�ا 

الناس بعضهم بعضا.
وقام رئيس أساقفة ميالنو، كارلو 
بوروميو، خالل موجة أخرى من 
تفيش الطاعون يف القرن السادس 
ع�رش، بدعوة امل�رىض واملواطنني 
املوجودي�ن قي�د الحج�ر الصحي 
إىل مشاهدة مراس�م القداس من 

نوافذ منازلهم.
ويقول ليف�ني: “نرى اليوم صورا 
من إيطاليا يظهر فيها مواطنون 
ي�رددون األغان�ي م�ن رشف�ات 

منازلهم.”
كم�ا قدم الناس الع�ون لبعضهم 
بعض�ا عندما تفش�ت الكولرا يف 
هامب�ورج بأملاني�ا يف عام .1892 
ويقول فيليب أوستن، مدير متحف 
التاري�خ الطبي باملدينة: “ش�كل 
املواطنون لجان�ا وأداروا خدمات 
بأنفس�هم”،  الصحي�ة  الرعاي�ة 
مشرا إىل أنهم نظموا مجموعات 
للقي�ام بأعم�ال التطهر وتوزيع 

مياه للرشب بعد غليها.
وارتبطت األوبئ�ة يف املايض أيضا 
ونظري�ات  ش�ائعات  بانتش�ار 
املؤام�رة. ويق�ول املؤرخ�ون إن 
التعليم والشفافية مهمان جدا يف 

مثل هذه األوقات.
م�ن  دروس�ا  اس�تخلصوا  كم�ا 
اإلنفلونزا اإلس�بانية، التي أفادت 
إىل وف�اة  أدت  بأنه�ا  التقدي�رات 
م�ا ي�رتاوح ب�ني 25 و50 مليون 
ش�خص يف آذار/م�ارس من عام 
الطب�ي  امل�ؤرخ  ويق�ول   1918.
فولك�ر رولك�ه، األس�تاذ بكلي�ة 

الطب يف جامعة جيس�ن األملانية، 
يف إشارة إىل ذلك الوقت من األزمة، 
إن “االستهانة أو التجاهل وإنكار 

خطر الوباء، مشكلة”.
عندم�ا  أن�ه  تقاري�ر  وأظه�رت 
أمري�كا،  يف  األنفلون�زا  تفش�ت 
يف  الخط�ر  الس�لطات  تجاهل�ت 
بداي�ة االمر. ويق�ول رولكه: “لم 
تتح�رك الس�لطات إال بع�د مرور 
شهرين أو ثالثة، عندما تأثر عدد 
أكر م�ن املواطن�ني”، مضيفا أن 
ذلك لم يمنعهم من إرس�ال جنود 

أمريكيني إىل أوروبا.
من ناحي�ة أخرى، يقول نيكوالي 
هاني�ج، وه�و م�ؤرخ يف مدين�ة 
ميونخ، إن املدارس أغلقت أبوابها 
يف مدنية سانت لويس االمريكية، 
وتم عزل املواطنني. وأثبتت دراسة 
أمريكي�ة يف وق�ت الح�ق أنه فيي 
الوقت الذي ش�هدت في�ه املدينة 

الت�ي يمر به�ا نهر املسيس�يبي، 
ارتفاعا بطيئ�ا يف عدد اإلصابات، 
س�جلت مدينة فيالدلفي�ا – التي 
كان�ت تق�ام بها مس�رات عامة 
حت�ى عندم�ا أصب�ح املواطن�ون 
يش�عرون بأن الحال ليس عى ما 
ي�رام – ارتفاع�ا رسيع�ا يف أعداد 

الحاالت املصابة.
ويقول هاني�ج إن هذه اإلجراءات 
االحرتازية تماثل التدابر التي يتم 
اتخاذه�ا الي�وم. ويج�ري املؤرخ 
أبحاثا خاصة بالكوارث الطبيعية 
للتوص�ل إىل كي�ف تعام�ل الناس 

معها يف املايض.
ويقول هاني�ج إنه من الرضوري 
أن ننتبه مستقبال إىل املشاكل التي 
تس�ببها اإلج�راءات االحرتازي�ة، 
مثل التبعات بعي�دة املدى للحجر 
الصح�ي وحظ�ر التواص�ل ع�ى 

االقتصاد واملجتمع.

 لندن/بي بي يس: 
ن�رشت صحيف�ة ” الغاردي�ان ” معلوم�ات 
مهمة تنسبها إىل دبلوماسيني ومدافعني عن 
حق�وق املهاجرين تفيد باس�تمرار اكتظاظ 
عدد من مخيمات العمال األجانب يف الخليج 
بآالف مم�ن توقفوا عن العم�ل، ويواجهون 
مع�دالت عالية م�ن اإلصابة بوب�اء كورونا 
بعد تع�ذر إعادتهم إىل بلدانه�م ما قد يجعل 
مئات اآلالف منهم عرضة لدفع الثمن األكر 

النتشار الوباء يف الرشق األوسط.
ووفقاً ل� “الغارديان” فإن جماعات حقوقية 
ت�رى أن خط�ر تع�رض العم�ال املهاجرين 
لكوفي�د 19 مرتفع للغاية لدرج�ة أن الدول 
التي اس�تقدمتهم للعمل لديه�ا “باتت أمام 
خياري�ن، إم�ا أن تمنحه�م نف�س الحماية 
املقدمة ملواطنيه�ا أو أن تواجه خطر تفيش 
الوب�اء الذي بات من الصع�ب اليوم احتواؤه 

أكثر من أي وقت مىض”.
وينقل مراسل ” الغارديان” يف الرشق األوسط 
مارتن كلوف ع�ن كبر أخصائيي الهجرة يف 
منظمة العمل الدولية ريشارد خوليفنسكي 
قوله إن : “املش�كلة تكم�ن يف العنابر، حيث 
يتعذر تنظيم املسافات االجتماعية الالزمة يف 

مناطق تناول الطعام” وكذلك غرف النوم.
يف دول الخليج يمثل العمال املهاجرون نسبة 

عالية من املصابني بعدوى كوفيد19، وتشر 
األرق�ام الرس�مية إىل أن جمي�ع املخالطات 
كان�ت تقريًب�ا ب�ني األجان�ب، وكث�ر منهم 

يعيشون يف مخيمات العمال.
وأش�ار تقري�ر ن�رشه مركز م�وارد األعمال 
وحقوق اإلنس�ان هذا الش�هر إىل أن العمال 
املهاجرين يف الخليج “يعيشون يف معسكرات 
عم�ل مكتظة بإحكام، غالب�اً يف ظروف غر 
صحي�ة، وبعضه�م ال يحصل�ون ع�ى مياه 
جارية”.وأث�ار مع�دل اإلصاب�ة املرتفع بني 

العم�ال املهاجرين فزع بع�ض دول الخليج 
حيث كثف�ت من جهودها إلع�ادة أكر عدد 
منه�م إىل بلدانهم، لك�ن جهودها اصطدمت 
بعدم االستجابة الكافية من قبل الحكومات 

يف أوطانهم األصلية.
وحت�ى عندم�ا ع�رض بع�ض دول الخليج 
الرعاي�ة الصحي�ة للمهاجري�ن الذين ثبتت 
إصابته�م بالفروس فق�د رست مخاوف يف 
أوس�اط هؤالء من احتمال إحجام س�لطات 
الدول الخليجية عن املعالجة الشاملة لألعداد 

الكبرة من الناقلني للعدوى يف املخيمات.
ويشر مراس�ل الغارديان إىل أن ما يزيد عن 
أربعني ألف باكس�تاني يف اإلم�ارات العربية 
املتحدة قاموا بتس�جيل أسمائهم للعودة إىل 
الوط�ن ، فيما هددت أبو ظبي بإعادة النظر 
يف عالق�ات العمل م�ع الهند إذا ل�م تتعاون 
نيودلهي مع الجه�ود املبذولة إلعادة العمال 

الهنود إىل بالدهم.
العدي�د م�ن  وق�ال خوليفنس�كي “هن�اك 
العامل�ني يف دول مجلس التع�اون الخليجي 
مم�ن ال يري�دون الع�ودة وه�م حريص�ون 
ع�ى البق�اء يف محاول�ة للعثور ع�ى عمل” 
موضح�اً بأن “ال يوج�د الكثر من الحماس 
من بعض البلدان إلعادة استقبال العديد من 
أبنائها العمال بالنظر إىل التحديات املرتبطة 
بحاجتها إىل عائداته�م املالية الكبرة يف هذا 

الوقت”.
ويكش�ف خوليفنس�كي للغاردي�ان عن أن 
بعض الحكومات الخليجية كانت سباقة إىل 
املب�ادرة ببعض اإلغراءات لتش�جيع العمال 
املهاجرين ع�ى الع�ودة إىل بلدانهم األصلية 
إذ ُينظر إىل العمال غر املوثقني يف س�جالتها 
عى أنهم أحد أكر مخاط�ر انتقال العدوى، 
مما يجعل تتبعهم من أولويات الحفاظ عى 

الصحة العامة.

طوكيو/ متابعة الزوراء: 
تدف�ع تداعيات كورون�ا االقتصادية صناع 
السياسات املالية العاملية إىل أفكار كانت تعد 
محرمة من قبل، خاصة ما يتعلق بمسألة 

تمويل البنوك املركزية للحكومات. 
إذ يبدو أن اقتصاد فروس كورونا سيحطم 
املُحرّم�ات التي من املُفرتض أن تفصل بني 
االق�رتاض الحكوم�ي وعملي�ات اإلقراض 
التي تقوم بها البنوك املركزية، حسبما ورد 

يف تقرير لوكالة بلومبرغ األمريكية.
وُيطلق وص�ف التمويل النق�دي عى قيام 
الحكوم�ات بس�د العج�ز يف امليزاني�ة عن 
طريق الحصول عى الق�روض من بنوكها 

املركزية. 
ولطامل�ا كان ينظ�ر إىل ذل�ك األمر ع�ى أّنه 
منح�دٌر زلِق يبدأ حني يس�تخف الساس�ة 
ٍم  باستقاللية البنك املركزي، وينتهي بتضخُّ
جام�ح حني ُينفق�ون يف االقتصاد ما تبدو 

وكأّنها نقوٌد مجانية.
إىل  املُوّجه�ة  االنتق�ادات  صم�دت  ولك�ن 
التموي�ل املُب�ارش من قبل البن�وك املركزية 
للحكومات رغم العديد م�ن األزمات، حني 
اش�رتت البن�وك املركزية فعلي�اً الكثر من 

الدين العام )أي أقرضت الحكومات(. 
وحرص�ت تلك البنوك ع�ى فعل ذلك بطرق 
ُملتوية، عر رشاء السندات خارج السوق.

االقتصادي�ة  كورون�ا  تداعي�ات  تف�رض 
مطال�ب غر مس�بوقة ع�ى امليزانيات من 
ش�أنها أّن ُتجِهد قدرة أسواق السندات عى 
تمويله�ا-، )أي أن القط�اع الخاص لم يعد 
لدي�ه األموال الكافية والج�رأة عى إقراض 

الحكومات عر رشاء السندات(.
يق�ول بع�ض الخ�راء املالي�ني إّن الوق�ت 
قد حان لهذا النوع من سياس�ات تكس�ر 
الزجاج تحدي�داً )أي رشاء البنوك املركزية 
للس�ندات م�ن الحكومات، وه�و ما يعني 
إدخال نقود جديدة للس�وق أي س�ك عملة 

دون إنتاج مقابل(.
يف حني قال ويليم بويرت، صانع السياسات 
السابق يف بنك إنجلرتا وكبر االقتصاديني يف 
Citigroup: “االستقاللية ال تعني رضورة 
رف�ض البن�ك املركزي طل�ب س�ك العملة 
املُب�ارش. بل تعني أّن بإمكانك قبول الطلب 

أو رفضه”.
وفق�اً لبوي�رت، ف�إّن اإلجاب�ة املنطقي�ة يف 
الوقت الح�ايل داخل االقتص�ادات املُتقّدمة 

ه�ي “القب�ول” بس�بب تداعي�ات كورونا 
االقتصادي�ة يف كل العال�م بم�ا فيها الدول 

املتقدمة.
فبالتزام�ن م�ع ض�خ األم�وال يف معرك�ة 
الف�روس؛ “ال يحت�اج ُصّناع السياس�ات 
إىل القلق بش�أن س�وق الديون السيادية”. 
وتس�تطيع البن�وك املركزي�ة رشاء الديون 
مبارشًة من الحكومات “أو اإليداع ببساطة 

يف حساب الخزانة الحكومي”.
وجرى استخدام تسهيل سحب الحكومات 
ع�ى املكش�وف يف الس�ابق خ�الل أزمن�ة 
الح�رب، ومؤخ�راً خالل أزمة ع�ام 2008. 
وهو تدبٌر ُمؤقت بحس�ب مسؤويل اململكة 

املتحدة.
لك�ن التاريخ املُع�ارص للسياس�ة النقدية 
يمتلئ بالخطوات املُؤقتة التي أُدِخلَت إبان 
األزمات، وتب�نيّ أّنه من الصعب عكس�ها. 
تموي�ل  ت�رك  إىل  الخط�وات  تل�ك  وتمي�ل 
الحكوم�ة والبن�ك املرك�زي يف حال�ٍة م�ن 

التداخل الوثيق.
وبدأ البن�ك املركزي اليابان�ي مثالً تكديس 
الس�ندات الحكومية قبل عقدين من الزمن 
لكرس قبضة االنكم�اش املايل. واآلن يمتلك 
البنك ميزاني�ًة عمومية أكر من االقتصاد، 
وُيس�يطر عى %43 من سندات الحكومة 

املُستحقة.
كما انترشت سياس�ة التيسر الكّمي التي 
اعتمدته�ا الياب�ان )أي الخف�ض الش�ديد 
للفائدة لقرب الصفر، ودون الصفر أحياناً( 

يف كافة أنحاء العالم الصناعي.
الياب�ان له�ا تجربة فيم�ا يتعل�ق بتمويل 

البنوك املركزية للحكومات
وقال راس�ل جون�ز، الرشي�ك يف مجموعة 
Llewellyn Consulting البحثي�ة بلن�دن: 
“س�لك بن�ك الياب�ان ذل�ك الطري�ق أواخر 
التس�عينيات، قب�ل أن نس�ر ع�ى ُخطاه 
جميع�اً. لق�د كان األم�ر بمثاب�ة تح�ّوٍل 
تدريج�ي. ونح�ن نتج�ه ص�وب التموي�ل 
النق�دي العلن�ي من قب�ل البن�وك املركزية 

للحكومات”.
ولكّن�ه أوضح أّن الحاجز ق�د ُيكرس قريباً. 
إذ إّنه يف حال واصلت االقتصادات تدهورها 
نتيج�ة الجائحة؛ “فس�وف نش�هد تمويل 
مب�ارشًة،  للحكوم�ات  املركزي�ة  البن�وك 
وسيحدث ذلك علناً. إّنها مسألة وقٍت ليس 

أكثر”.

العمال املهاجرون يف اخلليج يتحملون وطأة جائحة كورونا

حتقيق بني الطاعون واألنفلونزا وفريوس كورونا

اليابان تقدم للعامل حالً غريباً للخروج من 
األزمة املالية بسبب كورونا
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التدخل الرتكي يف ليبيا.. إىل أين؟
طرابلس/متابعة الزوراء:

 ش�كلت مذك�رة التفاهم ب�ني تركيا 
وحكومة الوفاق بقيادة فايز الرساج 
ح�ول التع�اون األمن�ي والعس�كري 
وترس�يم الحدود البحري�ة مثار جدل 
عرب�ي ودويل واس�ع ض�د التدخ�الت 
املتتالية لنظام أنق�رة يف أكثر من بلد 

عربي.
ويعم�ل الرئيس الرتك�ي رجب طيب 
أردوغ�ان عى تعزيز نفوذ بالده رشق 
البحر املتوس�ط عر دعم ميليشيات 
ع�ى  تس�يطر  متطرف�ة  إس�المية 
يس�عى  الت�ي  العاصم�ة طرابل�س، 
الجي�ش الليبي إىل تحريره�ا من تلك 

امليليشيات واستعادة الدولة الليبية.
وأب�رم ال�رساج وأردوغ�ان اتفاقي�ة 
للتعاون األمني والعس�كري وترسيم 
الحدود وسط غضب شعبي ورسمي 
وتنديد دويل م�ن االتفاقية التي تتيح 
ألنق�رة اخرتاق أج�واء ليبيا ومياهها 

اإلقليمية دون إذن.
اس�تثمار  إىل  أردوغ�ان  ويس�عى 
االتفاقي�ة يف ترصيحات�ه الس�تفزاز 
ال�دول املعنية باملنطقة البحرية مثار 
االتفاقي�ة، ومن بينها مرص واليونان 

وقرص.
ويثر الغموض الذي يحيط باالتفاقية 
وبنوده�ا مخ�اوف م�ن أن تعّبد هذه 
التدخ�ل  أم�ام  الطري�ق  االتفاقي�ة 
العس�كري الرتك�ي العلن�ي لحماي�ة 
طرابل�س،  يف  املس�لحة  امليليش�يات 
وذلك بعد تزايد الضغوط الدولية عى 
أنق�رة لوق�ف تزويد تلك امليليش�يات 
باألس�لحة والطائرات املسرة لغياب 

أّي مسوغ قانوني يبيح لها ذلك.
وي�رى متابع�ون للش�أن الليب�ي أن 
االتفاقية ترّشع لتقس�يم ليبيا ورهن 
ج�زء م�ن أراضيه�ا لرتكي�ا الت�ي ال 
تتوقف عن التورط عس�كريا يف أكثر 

من جبهة.
وكان الجي�ش الليبي ق�د حذر من أن 
االتفاقية تهدد السلم واألمن الدوليني 
واملالحة البحرية، وتؤثر بشكل مبارش 
عى مصالح دول حوض املتوسط من 
خالل محاولة تركيا توس�عة نفوذها 

وتحقيق أطماعها يف املنطقة.

ويقول مراقب�ون إن التصدي ألطماع 
بس�حب  يب�دأ  ليبي�ا  يف  أردوغ�ان 
الرشعي�ة الدولية عن حكومة الوفاق 
ومجلس�ها الرئايس اللذي�ن تحوال إىل 
واجهة سياس�ية لخدمة تيار اإلسالم 
السيايس الس�يما بعد انسحاب أغلب 
أعضاء املجلس احتجاجا عى هيمنة 

اإلسالميني عى القرار.
ويزي�د االتف�اق البح�ري املوّقع بني 
وتركي�ا  الليبي�ة  الوف�اق  حكوم�ة 
م�ن تعمي�ق التص�دع يف العالقة بني 
بروكس�ل وأنقرة حيث اعتر الزعماء 

األوروبي�ون يف بي�ان أص�دروه خالل 
اجتماعهم مؤخرا أن اتفاقية ترسيم 
الحدود ب�ني البلدين تنته�ك القوانني 
الدولي�ة، معربني ع�ن إدانته�م لهذا 

االتفاق البحري.
وأق�ر ن�ص اتف�اق زعم�اء االتح�اد 
األوروبي بأن مذكرة التفاهم “تنتهك 
الحق�وق الس�يادية لث�الث دول، وال 
تمتث�ل لقان�ون البح�ار وال يمكن أن 
تنتج عنها أّي تبعات قانونية بالنسبة 

إىل الدول الثالث”.
وأعل�ن البي�ان رصاح�ة “تضام�ن” 

اليون�ان  م�ع  األوروبي�ني  الزعم�اء 
مخ�اوف  لديهم�ا  اللت�ني  وق�رص، 
م�ن أن تركي�ا تح�اول إثب�ات ادعاء 
قّيم�ة  طبيع�ي  غ�از  باحتياطي�ات 

يشتبه يف أنها تقع تحت قاع البحر.
أن تم�ّس  اليون�ان، م�ن  وتتوّج�س 
االتفاقي�ة م�ن حقوقه�ا الس�يادية 
وتتدّخ�ل يف رس�م الح�دود البحري�ة 
بش�كل غر قانوني ويتجاوز حقوق 

الدول املتشاطئة.
يذك�ر أن اليونان قد طردت الس�فر 
الليب�ي بس�بب غضبها م�ن االتفاق 
املوقع يف 27 نوفمر املايض بما أسس 
ملمر بحري بني ليبيا وتركيا يف مناطق 
اليون�ان ضم�ن حقوقه�ا  تعتره�ا 

البحرية.
وتن�ص مذك�رة التفاه�م حس�ب ما 
ليبي�ة  سياس�ية  أوس�اط  تداولته�ا 
عى االس�تحواذ الرتك�ي الكامل عى 
مق�درات ليبي�ا وقرارها الس�يادي يف 

الحدود البحرية خصوصا.
الرئاس�ة  يف  االتص�ال  مدي�ر  وق�ال 
الرتكي�ة فخرالدي�ن ألت�ون إن النص 
الجديد هو “نسخة أوسع من االتفاق 
اإلطار للتعاون العسكري املرم” بني 

البلدين.
وأك�د أن االتف�اق الجدي�د “س�يعزز 
العالق�ات بني جيش�ينا”، مش�را إىل 
أن “استقرار ليبيا يمثل أهمية كرى 
ألم�ن الليبي�ني وملكافح�ة اإلره�اب 

الدويل”.
وفيما يخص مجاالت األمن والتعاون 
العس�كري التي نص�ت عليها املذكرة 
املزعومة فيش�مل التعاون يف إنش�اء 

ضم�ن  الرسيع�ة  االس�تجابة  ق�وة 
مس�ؤوليات األمن والجي�ش يف ليبيا 
لنقل الخرات والتدريب واالستشارات 
والدع�م امل�ادي واملع�دات م�ن قب�ل 

تركيا.
وكذلك إنشاء مكتب مشرتك للتعاون 
األمني والدفاع�ي يف تركيا وليبيا مع 
عدد كاٍف من الخراء واملوظفني عند 
الطل�ب. إضاف�ة إىل توف�ر التدري�ب 
واملعلومات الفني�ة والدعم والتطوير 
والتع�ايف  واإلص�الح  والصيان�ة 
املوانئ واملش�ورة،  والتخلص ودع�م 
وتخصيص املركبات الرية والبحرية 
والجوية واملعدات واألسلحة واملباني 
والعقارات )قواع�د التدريب( برشط 

أن تكون امللكية محفوظة.
التدري�ب  خدم�ات  تقدي�م  وكذل�ك 
واالستشارات فيما يتعلق بالتخطيط 
العس�كري املش�رتك وأنش�طة نق�ل 
الخرات والتدري�ب والتعليم وأنظمة 
األس�لحة واس�تخدام املع�دات الت�ي 
تغطي مجاالت نش�اط القوات الرية 
والبحرية والجوية ضمن هيئة قواتها 
املس�لحة داخل ح�دود الطرفني، بناًء 

عى دعوة من الطرف املتلقي.
وإىل جان�ب كل ذل�ك هن�اك التدريب 
وتبادل املعلوم�ات والخرات يف تنفيذ 
مكافح�ة  يف  املش�رتكة  العملي�ات 
اإلرهاب والهجرة غر الرشعية وأمن 
األرايض والح�دود البحري�ة والجوية 
والتهري�ب  اإلره�اب  ومكافح�ة 
املتفج�رة  الذخائ�ر  والتخل�ص م�ن 
والعبوات الناس�فة وعمليات اإلغاثة 
الطبيعي�ة يف حاالت الك�وارث وتبادل 

املعلوم�ات االس�تخباراتية والتعاون 
العملياتي.

وس�بق وأن أك�د أردوغ�ان يف يوني�و 
املايض أن تركيا تزود حكومة الوفاق 
املع�دات  تل�ك  أن  بأس�لحة، معت�را 
العسكرية سمحت لطرابلس “بإعادة 

التوازن” يف مواجهة الجيش الليبي.
وحذرت مصادر سياس�ية وش�عبية 
ليبي�ة من أن ه�ذه االتفاقي�ة ترّشع 
لتقسيم ليبيا ورهن جزء من أراضيها 
إىل تركي�ا التي ال تتوق�ف عن التورط 

عسكريا يف أكثر من جبهة.
واعتر مجلس الن�واب الليبي يف بيان 
إىل تزوي�د  أن االتفاقي�ة ته�دف  ل�ه 
بالس�الح،  اإلرهابي�ة  امليليش�يات 
و”تس�مح للجانب الرتكي باستخدام 
األجواء الليبية ودخول املياه اإلقليمية 
تهدي�دا  يمث�ل  م�ا  وه�و  إذن،  دون 
لألم�ن  صارخ�ا  وانته�اكا  حقيقي�ا 

والسيادة الليبية”.
وح�ذر املجل�س م�ن أن “االتفاقي�ة 
تمث�ل تهدي�دا تركي�ا لألم�ن العربي 
ولألمن والس�لم يف حوض املتوس�ط، 
وهي خطوة ترق�ى إىل تهمة الخيانة 

العظمى”.
وتمس االتفاقية أيض�ا دول املنطقة 
عى البحر املتوسط األمر الذي دفعها 
إىل إع�الن رصي�ح برفضه�ا، ورصح 
املتحدث باس�م الخارجي�ة اليونانية 
ألكس�ندروس ينيماتاس بأن “توقيع 
ينته�ك  أن  يمك�ن  ال  االتف�اق  ه�ذا 
الحق�وق الس�يادية لل�دول األخرى” 
ألن “ذل�ك س�يكون انته�اكا صارخا 

للقانون البحري الدويل”.
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بغداد/ الزوراء: 
اكد املتحدث باسم وزارة التعليم العايل والبحث 
ان  االثنني،  امس  العربي،  عدنان  العلمي، 
الكورس  انهاء  عىل  تعمل  العراقية  الجامعات 
ان  مؤكدا  االلكرتونية،  املنصات  عرب  الثاني 
االمتحانات النهائية ستجري بعد انتهاء حظر 

التجوال والعطلة االجبارية.
من  واحدة  التعليم  وزارة  ان  العربي:  وقال 
مؤسسات الدولة التي تعتمد عىل قراراتها  وفق 
ما تصدره خلية االزمة الحكومية فيما يخص 
والكليات  الجامعات  دوام  تعطيل  استمرار 

واستمرار حظر التجوال الجزئي او الشامل.
واضاف: انه فيما يخص اكمال املواد الدراسية 
الدول  عملت  كما  عمال  فقد  الثاني  للكورس 
وهي  االلكرتونية  املنصات  بإنشاء  االخرى 
اجراء بديل. مبينا: ان الجامعات ال تزال تعمل 
مع  التواصل  اجل  من  النظام  هذا  وفق  عىل 
طلبتها، واكمال املواد املطلوبة، وتهيئة الطلبة 

لخوض االمتحانات النهائية.
حضور  »مواكبة  اىل  الطلية  العربي  ودعا 
متابعة  عىل  واملثابرة  االلكرتونية  املحارضات 
االمتحانات  لخوض  االستعداد  اجل  من  املواد 
فرضت  التي  االجبارية  العطلة  بعد  النهائية 
حظر  رفع  وكذلك  كورونا،  فريوس  بسبب 

التجوال.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
أصدرت،  كورونا،  فايروس  جائحة  مكافحة 
آليات  تطبيق  بشأن  بياناً  االحد،  االول  أمس 
فرض حظر التجوال خالل شهر رمضان، ودعم 

املالكات العاملة يف املؤسسات الصحية.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  الذي  البيان  يف  وجاء 
الخامس  اجتماعها  وخالل  »اللجنة  ان  منه: 
رئيس  برئاسة  )امساالول(،  اليوم  صباح 

دائرة  عرب  عبداملهدي  عادل  الوزراء  مجلس 
بشأن  املقدمة  الرؤى  ناقشت  تلفزيونية، 
التجوال خالل شهر  آليات فرض حظر  تطبيق 
يف  العاملة  املالكات  ودعم  املبارك،  رمضان 
التمويل  اجور  الصحية، واستخدام  املؤسسات 
محرض  وتوصيات  الوباء،  ملواجهة  الصحي 
الفنادق  استخدام  بشأن  التشاوري  االجتماع 
القضايا  مناقشة  واستكمال  الصحي،  للحجر 

واملقرتحات املقدمة يف االجتماع الرابع والقضايا 
املعّدة لجدول االعمال ».

وقررت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
الساعة  من  التجوال  حظر  »يكون  ييل:  ما 
من  بدءا  صباحا  السادسة  اىل  مساًء  السابعة 
ولغاية   ،2020-4-21 املوافق  الثالثاء  يوم 
املوافق 22-5-2020، مع شمول  الجمعة  يوم 
يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع بالحظر 
واالجراءات  االستثناءات  وبذات  التام،  الشامل 
سابقا  املستثناة  الفئات  واستمرار  السابقة، 
بمزاولة أعمالها بما فيها االفران والصيدليات 

.«
التي  التجمعات  بمنع  »االستمرار  وتابعت 
يتجاوز عدد افرادها ثالثة اشخاص ، والسماح 
وال  حرصا،  التوصيل  خدمة  بتقديم  للمطاعم 

يسمح بفتح قاعات استقبال الزبائن فيها ».
وفتح  االعمال  بمزاولة  »السماح  واضافت 
خالل  واملعامل  واملصانع  التجارية  املحال 
وبالحد  الحظر  رفع  اوقات  يف  النهار  ساعات 
األدنى من العاملني، والتعهد بتطبيق اجراءات 
الوقاية الصحية وعدم التجمع  مع االستمرار 
العبادة  ودور  والجامعات  املدارس  بغلق 
وقاعات  واملوالت  الرياضية  واملالعب  واملقاهي 
والعزاء  الفاتحة  مجالس  اقامة  ومنع  االفراح 

والتجمعات ». 

بغداد/ الزوراء:
أن  االثنني،  سامراء،امس  عمليات  قائد  أعلن 
عمليات  املاضية  األيام  خالل  أحبطت  قواته 
»إرهابية« تستهدف املدنيني وعنارص األجهزة 
األمنية بني محافظتي دياىل وصالح الدين. من 
جهته، اعلن الحشد الشعبي عن تنفيذ طلعات 
أمنية استباقية يف الجزر الواقعة عىل نهر دجلة 
شمال  البحريات  منطقة  ويف  تكريت،  جنوب 
الوقف  حوض  قرى  بساتني  يف  وايضا  بابل، 

)25كم شمال رشق بعقوبة(«.
وقال قائد عمليات سامراء، اللواء الركن عماد 
الزهريي، امس االثنني، يف مؤتمر صحفي أعقب 
اجتماعاً لخلية األزمة يف صالح الدين، واطلعت 
)يف  املتخذة  »اإلجراءات  إن  »الزوراء«:  عليه 
املرحلة الحالية( تأتي تماشياً مع قرب حلول 

شهر رمضان«.
وأضاف الزهريي أنه تم »تغريم وحجز عرشات 
التجوال«،  حظر  لقرارات  املخالفة  العجالت 
مشدداً بالقول »ستكون هناك عقوبات صارمة 

بحق من سيتجاوز أي قرار«.
ويف سياق منفصل، أشار الزهريي، إىل »إحباط 
كانت  املاضية  االيام  خالل  إرهابية  عمليات 
عىل  عىل  االمنية  والقوات  املواطنني  تستهدف 
وصالح  دياىل  محافظتي  بني  الفاصلة  الحدود 

الدين«.
من جانبها، اقتحمت قوة من اللواء 35 بالحشد 

الشعبي، امس االثنني، الجزر الواقعة عىل نهر 
دجلة قرب منطقة الزالية جنوب تكريت مركز 

محافظة صالح الدين.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
اللواء 35  أن “قوة من  »الزوراء« نسخة منه، 
عىل  الواقعة  الجزر  اقتحمت  الشعبي  الحشد 
نهر دجلة قرب منطقة الزالية )جنوب تكريت( 

والتي تم معالجتها يوم أمس«.
وبغطاء  الشعبي  بالحشد   35 اللواء  وقام 

اإلرهابية  العنارص  عالج  الجيش  طريان  من 
قرب  دجلة  نهر  يف  الواقعة  الجزر  يف  املتسللة 
منطقة الزالية ضمن قاطع املسؤولية بصالح 

الدين. 
امس  الشعبي،  الحشد  قطعات  نفذت  وايضا، 
االثنني، عمليات دهم وتفتيش للبحث عن فلول 
داعش ضمن قاطع الفرات األوسط من شمال 

بابل منطقة البحريات وصوال اىل سور بغداد.
وقال امر فوج املختار بلواء عيل األكرب، حيدر 

»الزوراء« نسخة منه،  تلقت  بيان  الحلفي، يف 
ملا  استباقا  العمليات هو  “الهدف من هذه  ان 
التجوال  العدو نتيجة فرض حظر  قد يستغله 
املهمة  تلك  اداء  يف  القطعات  معظم  وانشغال 

نتيجة الحد من انتشار فايروس كورونا«.
بعد  نفذت  “العملية  ان  الحلفي  وأضاف 
العدو  قيام  عن  إستخبارية  معلومات  ورود 
األمني  الوضع  لزعزعة  تعرض  عمليات  بشن 
الواجب  تنفيذ  “تم  انه  مبينا  باملنطقة”، 
والجيش  الشعبي  الحشد  قطعات  بمشاركة 

العراقي وتم تأمني املنطقة”.
يف  الشعبي  الحشد  اعالم  مسؤول  أعلن  بينما 
محافظة دياىل، صادق الحسيني، امس االثنني، 
انطالق عملية عسكرية واسعة لتعقب داعش 

يف حوض الوقف.
ان” قوات  الحسيني يف ترصيح صحفي  وقال 
من الحشد الشعبي والرشطة والجيش انطلقت 
االرهابي  داعش  خاليا  لتعقب  محاور   3 من 
شمال  )25كم  الوقف  حوض  قرى  بساتني  يف 

رشق بعقوبة(«.
إلنهاء  تأتي  العملية  ان”  الحسيني  واضاف 
خاليا داعش االرهابي وتأمني القرى والبساتني 

الزراعية«.
يف  الزراعية  االحواض  اكرب  من  الوقف  ويعد 
استهدفت  ارهابية  اعمال  مؤخرا  وشهد  دياىل 

القوات األمنية. 

بغداد/ الزوراء:
من  كل  االثنني،  امس  اعلنت، 
محافظات واسط وذي قار والديوانية 
عمليات  انطالق  عن  والسماوة 
والشعري  الحنطة  محصويل  تسويق 

من الفالحني واملزارعني.
يف  العليا  الزراعيَّة  اللجنة  وأعلنت 
عن  االثنني،  امس  واسط،  محافظة 
محصويل  تسويق  عملية  انطالق 
الفالحني  من  والشعري  الحنطة 
مراكز  عرشة  ضمن  واملزارعني 
مناطق  عموم  بني  موزعة  تسويقية 
املحافظة لضمان انسيابية التسويق.

العليا،  الزراعية  اللجنة  رئيس  وقال 
يف  املياحي،  محمد  واسط،  محافظ 
إن  »الزوراء«:  عليه  اطلعت  بيان 
الحنطة  محصويل  تسويق  “عملية 
خطة  ضمن  انطلقت  والشعري 
 –  2019 الحايل  الشتوي  املوسم 
ألفا   483 و  مليون  بمساحة   ،2020
بني  موزعة  زراعيا،  دونماً   542 و 
من  واسط  محافظة  مناطق  عموم 
الرئيسة  املصادر  عىل  االعتماد  خالل 

للمياه”.
هي  الزراعية  “الخطة  أن  وأضاف 

االكرب يف تاريخ املحافظة، اذا ما قورنت 
بمساحة االرض املزروعة باملحصولني 
 –  2018 املايض  العام  خطة  ضمن 
دونم”.  الف   568 بلغت  التي   2019
مع  وبالتعاون  “املحافظة،  أن  مبينا 
مراكز  عرشة  هيأت  التجارة،  وزارة 
الحنطة  محصويل  لتسلم  تسويقية 
واملزارعني  الفالحني  من  والشعري 
للموسم الشتوي الحايل، بعد ان كانت 
وذلك  املايض،  للموسم  مراكز  ثمانية 
عملية  انسيابية  ضمان  اجل  من 
املزارعني  تحميل  وعدم  التسويق 

واملسوقني اجور نقل إضافية”.
املركز  ستتبوأ  “املحافظة  أن  وتابع 
املوسم  خالل  املحافظات  بني  االول 
االول  املركز  تبوأت  أن  بعد  الحايل 
 2018 السابق  الزراعي  املوسم  خالل 
تجاوزت  تسويق  بكمية   2019  –
الحنطة  محصويل  من  طن  الف   640
مساحة  ان  من  الرغم  عىل  والشعري، 
الزراعية  الخطة  ضمن  كانت  االرض 
الغلة  أن  أي  دونم،  الف   568 تبلغ 
الطن  تجاوز  الواحد  للدونم  الزراعية 

من املحصول”.
زراعة  دائرة  مدير  توقع  بينما 

امس  ناهي،  فرج  قار،  ذي  محافظة 
من  طن  الف   240 تسويق  االثنني، 
لتأمني  يكفي  ما  الحنطة  محصول 
ملادة  التموينية  البطاقة  مفردات 

الطحني لهذا العام.
ان  صحفي:  ترصيح  يف  ناهي  وقال 
بارشوا  املحافظة  عموم  يف  الفالحني 
بعملية التسويق اىل املراكز املحددة يف 
الف طن،  ظل توقعات بتسويق 240 
منها 90 الف طن من قضاء االصالح 
زراعية  مساحات  من  به  يتمتع  ملا 

واسعة.
الديوانية  رشطة  اعلنت  جهتها،  من 
عن وضع خطة خاصة لتأمني عملية 
والشعري  الحنطة  محصويل  تسويق 
للعام الحايل ملختلف املراكز التسويقية 
داخل املحافظة يف ظل اجراءات حظر 

التجوال الصحي.
حيدر  العميد  الرشطة،  مدير  وقال 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  حسن، 
جميع  تقديم  قررت  االزمة  خلية 
وايصال  التسويق  إلنجاح  التسهيالت 
التجارة.  وزارة  ملراكز  املحاصيل 
مشريا اىل السماح للمهن التي تساهم 
التسويق،  اعطال  بإصالح  باملساعدة 

الصناعي  الحي  محال  بينها  من 
واالدوات االحتياطية.

أو  لخروج  السماح  عدم  قررت  كما 
خارج  من  محصول  أي  استقبال 

املحافظة.
أما ادارة سايلو السماوة فقد اعلنت، 
امس االثنني، عن بدء تسلم محصويل 
اشارت  فيما  املزراعني،  من  الحنطة 
يف  الخزنية  الطاقة  من  زادت  انها  اىل 

السايلو مقارنة مع املوسم املايض.
وقال مدير السايلو، فليح الظاملي، يف 

تسلم  بارشوا  انهم  صحفي:  ترصيح 
أن  مبينا:  املزراعني.  من  املحاصيل 
مديرية الزراعة عززت السايلو بعرشة 
موظفني للعمل كفاحصني أثناء فرتة 

التنسيق.
ان عمليات تسويق  الظاملي:  واضاف 
مع  بالتزامن  ستتصاعد  املحاصيل 
التي  امليكانيكي  الحصاد  عمليات 
بدأت مطلع الشهر الجاري. مبينا: أن 
نسبة الرطوبة املسموح بها للحنطة 

للدرجات الثالثة تبلغ %12.

بغداد/ الزوراء:
وضع  عن  الديوانية  لرتبية  العامة  املديرية  أعلنت 
جدول الستئناف الدوام الرسمي ملديريتها ومعاودة 
فتح املدارس لدوام االدارة فقط يومني يف االسبوع.

الجبوري،  عقيل  الديوانية،  تربية  عام  مدير  وقال 
بناًء عىل  إنه  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت  بيان  يف 
تعليمات خلية االزمة ان يكون دوام املديرية املوارد 
البرشية واالدارة والحسابات والقانونية واإلرشاف 

االختصاص ليومي األحد والثالثاء.
والتخطيط  االمتحانات  أقسام  دوام  أن  وأضاف:   

والتعليم العام واألمالك واالبنية املدرسية والنشاط 
الريايض واملدريس سيكون يومي االثنني واالربعاء.

واشار اىل: انه يمنع منعاً باتا دخول اي مراجع اىل 
ديوان املديرية بدون الكمامات وحسب التوجيهات 

املركزية.
املدارس فقط، وسيكون  الدوام إلدارات  أن  وتابع: 
اسبوع،  كل  من  واالربعاء  االحد  ليومي  إلزاميا 
وبالتعاون ما بني مدير املدرسة ومعاونيه. مبينا: 
أن وقت الدوام سيكون من الساعة الثامنة صباحا 

ولغاية الواحدة ظهراً.

بغداد/ الزوراء: 
عىل  القبض  القاء  من  البرصة  يف  العقلية  واملؤثرات  املخدرات  مكافحة  شؤون  قسم  مفارز  تمكنت 
عصابة لرتويج املخدرات مكونة من اربعة اشخاص وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة تقدر بـ 29 غراما 
ومسدس.وقال  كالشنكوف  وبندقية  املخدرات  تعاطي  أدوات  اىل  إضافة  املخدرة،  الكرستال  مادة  من 
بيان لقيادة الرشطة تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه تم ايضا القاء القبض عىل متهم اخر يف قضاء ابي 
الخصيب من مروجي املواد املخدرة وضبط بحوزته مواد مخدرة تقدر ب 10 غرامات، وادوات تعاطي 
املخدرات، حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم للقضاء.كما دعا البيان ابناء محافظة 

البرصة اىل تقديم أية معلومات للمساعدة بإلقاء القبض عىل مثل هؤالء املجرمني لتسليمهم للعدالة.

بغداد/ الزوراء:
االنبار،  محافظة  يف  امني  مصدر  أفاد 
لألسلحة  مخبأ  عىل  العثور  االثنني،  امس 
واسعة  وتفتيش  دهم  بحملة  واملتفجرات 

النطاق رشقي مدينة الفلوجة .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي: إن “القوات 
لألسلحة  مخبأ  ضبط  من  تمكنت  االمنية 
بحملة  لعصابات  والصواريخ  واملتفجرات 
استهدفت  النطاق  واسعة  وتفتيش  دهم 
الكرمة رشقي  مناطق مختلفة من قضاء 
من  خاللها  من  تمكنت  الفلوجة،  مدينة 
من  واملتفجرات  ألسلحة  مخبأ  عىل  العثور 

مخلفات مجرمي داعش«.

الكشف  عدم  فضل  الذي  املصدر،  واضاف 
عن اسمه: ان” املخبأ ضم اسلحة خفيفة 
متنوعة  اسلحة  عن  فضال  ومتوسطة، 
مبينا  االجرامية”،  داعش  لعصابات  تعود 
دهم  بعمليات  تقوم  االمنية  “القوات  ان 
وتفتيش واسعة النطاق للمناطق مختلفة 

بحثا عن مطلوبن«.
املتفجرات  معالجة  “وحدة  ان  وأوضح 
دون  املضبوطة  املواد  مفعول  ابطلت 
صفوف  يف  برشية  اصابات  اي  وقوع 
“معلومات  ان  اىل  مشريا  األمنية”.  القوات 
من  االمنية  القوات  مكنت  استخباراتية 

ضبط املخبأ “.

 بغداد/ الزوراء: 
االثنني،  امس  بغداد،  امانة  اعلنت 
وتعفري  تعقيم  حملة  تنفيذ  عن 
والتجاري جنوبي  الخيزران  بشارعي 

العاصمة.
وذكرت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« 
قامت  »مالكاتنا،  إن  منه،  نسخة 

شارع  شملت  ليلية  تعفري  بحملة 
وبعض  التجاري  والشارع  الخيزران 

االزقة جنوب بغداد«.
بواسطة  تم  »ذلك  ان  واضافت 
تم  التي  املتطورة  التعفري  منظومة 
تصنيعها مؤخرا من قبل امانة بغداد، 

وبالتنسيق مع الجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
االنبار،  بمحافظة  الصمود  عامرية  قضاء  يف  العربي  الفارس  قطاع  اعالم  مدير  اعلن 
يف  االنبار  مدن  يف  الخافرة  الصيدليات  نظام  تطبيق  االثنني، عن  امس  الحديدي،  ناظم 

خطوة هي االوىل من نوعها منذ تحريرها من “ داعش«.
عمل  بتنظيم  رشعت  االنبار  صحة  دائرة   ” ان  صحفي  ترصيح  يف  الحديدي  وقال 
الصيدليات االهلية واجازت العمل بنظام الصيدليات الخافرة لتقديم الخدمات الطبية 
لسكان مدن االنبار، بالتزامن مع استمرار فرض حظر التجوال الصحي لتجنب االصابة 

بمرض كورونا “.
واضاف ان” دائرة صحة االنبار وبالتنسيق مع القوات االمنية طبقت نظام الصيلديات 
الخافرة التي تعمل بـ 24 ساعة يف خطوة هي االوىل من نوعها منذ تحرير مدن االنبار 

من عنارص داعش«.
الصيدليات  من  عدد  افتتاح  تضمن  خطة  اعدت  االنبار  “صحة  أن  الحديدي  وأوضح 
وزيادة  املواطنني  استغالل  “منع  اىل  الصيدليات  اصحاب  داعيا  يومي”،  بشكل  االهلية 

االسعار يف ظل الظروف الراهنة التي تشهدها املحافظة والبلد “.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة ميسان، امس االثنني، 
الغربي  عيل  قضاء  حادثة  تفاصيل  عن 

والذي ادى اىل وجود اصابات.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  القيادة  وقالت 
عملية  االمس  ليلة  »حدثت  منه:  نسخة 
بواسطة  زفاف  حفل  لتجمع  استهداف 
االشخاص،  احد  القاها  يدوية  رمانة 
الحادث  ان  تبني  والتحري  البحث  وبعد 
الزوجة  عم  ابن  املنفذ  وان  عشائري، 

بسبب )النهوة(«.
تحركت  االمنية  »القوات  ان  واضافت 
ونقلت  امنيا،  طوقا  وفرضت  برسعة 
قائد  بإرشاف  املستشفى  اىل  املصابني 

»بعد  انه  اىل  مشرية  املحافظة«.  رشطة 
ذلك تم غلق املنطقة والبحث عن املطلوب، 
القاء  من  قيايس  بوقت  تمكنت  حيث 

القبض عليه«.
قضاء  مركز  يف  اآلن  »املعتقل  ان  وتابعت 
عيل الغريي وتم توقيفه عىل وفق املادة 4 
ارهاب من قانون العقوبات«، مشددة انها 
له  بيد من حديد لكل من تسول  »ترضب 

نفسه بالعبث بأمن املواطن«.
 يذكر ان شخصا القى، امس االول االحد، 
قضاء  يف  زفاف  حفل  عىل  يدوية  رمانة 
ادى  ما  ميسان،  بمحافظة  الغربي  عيل 
افاد  فيما  اصابة 23 شخصا بجروح،  اىل 

مصدر امني بأنه تم اعتقال املنفذ.

التعليم العالي: نعمل على إنهاء الكورس الثاني عرب املنصات االلكرتونية
أكدت أن االمتحانات النهائية ستكون بعد انتهاء احلظر 

عمليات سامراء تعلن إحباط عمليات إرهابية بني دياىل صالح الدين

تربية الديوانية تستأنف الدوام وتضع جدوال 
ملديريتها ومدارسها

القبض على 5 جتار خمدرات جنوبي 
البصرة

العثور على خمبأ لألسلحة واملتفجرات 
شرقي الفلوجة

أربع حمافظات تبدأ عمليات تسويق حمصولي احلنطة والشعري
ضمن خطط زراعية معدة مسبقا للموسم احلالي 

احلشد الشعيب ينفذ طلعات أمنية استباقية يف 3 حمافظات  أمانة بغداد تنفذ محلة تعفري ليلية لبعض 
مناطق العاصمة

األنبار تطبق نظام الصيدليات اخلافرة 
للمرة األوىل منذ حتريرها
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شرطة ميسان تعتقل منفذ تفجري حفل 
الزفاف وتوضح التفاصيل
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ملواجهة تداعيات األزمة اليت تواجه السوق النفطية 

أوضحت طبيعة ما حدث يف حمطة حرارية بالزعفرانية

العراق باملركز 155 ضمن الدول 
املطبقة للمعايري االلكرتونية

خبرياقتصادي: أمريكا تسعى الستخدام 
العراق حملاربة الصني اقتصاديا

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1250 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج1000 دينارالفلفل

3000 دينارليمون500 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

1000 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر750 دينارشجر

2500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
احتل الع�راق املرك�ز 155 من 
193 دول�ة يف تصني�ف  اص�ل 
الدول املطبقة ملعايري الحكومة 
املقدم م�ن االمم  االلكرتوني�ة 
املتح�دة، وفقا ملؤسسة »عراق 

املستقبل«.
وج�اء الع�راق يف املرك�ز قب�ل 
االخ�ري ملنطق�ة غ�رب اسي�ا، 
وبلغ معدل الع�راق يف مقياس 
املعاي�ري 0.3376 ، بينم�ا بلغ 
ال�دول  لكاف�ة  الع�ام  املع�دل 

بحدود 0.55.
العربي�ة  االم�ارات  واحتل�ت 
لل�دول  االول  املرك�ز  املتح�دة 
الحكوم�ة  ملعاي�ري  املطبق�ة 
حصل�ت  حي�ث  االلكرتوني�ة 
عىل املرك�ز 21 عامليا، وبمعدل 
البحري�ن  تليه�ا   0.82 بل�غ 
الت�ي حققت املرك�ز 26 عامليا 

وبمعدل 0.811
اما ال�دول الث�الث االخرية بني 

دول غرب اسي�ا فكانت اليمن 
الت�ي حصلت ع�ىل املركز 186 
من اصل 193 عامليا ثم العراق 
ث�م سوريا التي ك�ان مركزها 
 0.34 وبمع�دل  عاملي�ا   152
مرتفع�ا ع�ن الع�راق بف�ارق 

االعشار.
ويعد هذا التقرير مقياسا لتقدم 
الحكوم�ات  انش�اء  يف  ال�دول 
تقي�س  والت�ي  االلكرتوني�ة 
عوام�ل عدي�دة، منه�ا البني�ة 
االنرتني�ت  التحتي�ة ملنظوم�ة 
وع�دد السك�ان والرتاب�ط بني 
الدواىر الحكومية، وغريها من 
املعايري التي يمكن قياس تقدم 
ال�دول او تراجعه�ا يف مج�ال 

الحكومة االلكرتونية.
يذكر ان هذا التقرير يصدر كل 
عام�ني من االمم املتحدة، ومن 
املتوقع ص�دور التقرير الجديد 
لسن�ة 2020 يف ش�هر حزيران 

من هذا العام.

بغداد/ الزوراء:
رأى الخبري االقتصادي، وسام التميمي، امس االثنني، ان الجانب 
االمريكي يسعى لالستحواذ عىل املشاريع االستثمارية العراقية 
به�دف محارب�ة الصني اقتصادي�ا، الفتا اىل ان نج�اح املؤامرة 
االمريكية من عدمها مرهون بقرارات الحكومة الجديدة ومدى 

ميولها للصني وامريكا.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي: ان “اللعب�ة االمريكي�ة 
السعودي�ة للسيط�رة عىل اس�واق النفط واغراقه�ا تهدف اىل 
قل�ب موازين االقتصاد العاملي والهيمن�ة عىل اسعار بورصات 

النفط«.
واضاف ان “الصني تعد عدوة امريكا االوىل يف املجال االقتصادي، 
وما ابرمه العراق من اتفاقات مع الجانب الصيني يمثل تحديا 
ألمريكا التي تعد العراق ساحتها االوىل لالسثتمار، وبالتايل فهي 
ستح�اول استخدام العراق كس�الح ضد الصني وستضغط عىل 

الحكومة الجديدة من اجل انهاء هذه االتفاقية«.
وب�ني ان “االي�ام املقبل�ة ستتضح خالله�ا الكثري م�ن معالم 
الحكوم�ة، حيث ان واش�نطن تنتظر تشكيلها م�ن اجل البدء 
بمشاريعه�ا السياسي�ة الجدي�دة والت�ي اهمه�ا السيطرة اىل 
املشاري�ع االستثماري�ة، خاصة ان امريكا خ�رت الكثري من 
االم�وال اثن�اء تفيش ف�ريوس كورون�ا، وقد تستخ�دم وسائل 
الرتغيب والرتهيب لتخفيض ع�دد املشاريع الصينية يف العراق 

يف حال لم تتمكن من الغاء االتفاقية بني البلدين”.
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بغداد/ الزوراء:
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية، عبد الحسني الهنني، امس 
االثنني، ع�ن استعداد بغ�داد للتفاوض 
مع رشكات النف�ط االجنبية لتخفيض 
تكالي�ف االنت�اج بنسب�ة 30 باملئة من 

دون التأثري يف مستويات االنتاج. 
وق�ال الهن�ني يف ترصيح�ات تابعته�ا 
إىل  إن “الحكوم�ة أوكل�ت  »ال�زوراء«: 
وزارة النف�ط الدخول يف مفاوضات مع 
الرشك�ات النفطي�ة األجنبي�ة العاملة 
يف الع�راق لتخفي�ض تكالي�ف االنت�اج 
واملوازنات التشغيلية من دون التأثري يف 

مستويات االنتاج«.
واض�اف ان “الهدف من ذل�ك يأتي من 
اجل تعظيم الربح ل�كل برميل منتج«. 
متوقع�ا »ان تتكل�ل مفاوض�ات وزارة 
النفط ب�النج�اح يف تخفيض النفقات، 
ال سيما أنَّ للرشك�ات العاملية مصلحة 
يف التع�اون املش�رتك م�ع وزارة النفط 
بش�كل خ�اص، والحكوم�ة العراقي�ة 

بشكل عام”.
من جهته، اوضح املتحدث باسم وزارة 
النف�ط، عاصم جه�اد، ام�س االثنني، 
بشأن سع�ي ال�وزارة إىل التفاوض مع 
الرشك�ات األجنبي�ة العامل�ة يف العراق 

لخفض تكاليف انتاج النفط.
وقال جهاد إن »هذا اإلجراء يأتي ضمن 
مجموع�ة م�ن اإلج�راءات والخطوات 
التي تتخذها ال�وزارة ملواجهة تداعيات 

االزم�ة الت�ي تواج�ه الس�وق النفطية 
من تضخم الفائ�ض والخزين النفطي 
وانكم�اش  النف�ط  أسع�ار  وتراج�ع 

الصادرات«.
وأض�اف أن »ال�دول األخ�رى املنتج�ة 
للنف�ط والرشك�ات اتخ�ذت خط�وات 
مماثل�ة بسبب الظ�روف الت�ي تواجه 

السوق النفطية«.
ويسع�ى العراق للتوص�ل اىل اتفاق مع 
رشكات اكسون موبيل االمريكية ولوك 
اوي�ل الروسي�ة وب�ي ب�ي الربيطاني�ة 
ورشك�ات نفطي�ة صيني�ة وماليزي�ة 
تعم�ل يف الع�راق لتخفي�ض تكالي�ف 
االنت�اج واملوازن�ات التشغيلي�ة للع�ام 

الحايل بنسبة 30 باملئة.
يذك�ر ان العراق يدف�ع لرشكات النفط 
الدولي�ة حوايل ثالثة ملي�ارات دوالر كل 
ثالث�ة أش�هر الستخ�راج الخ�ام، ومع 
انخفاض األسع�ار إىل أدنى مستوياتها 
من�ذ 18 عام�اً، تتطل�ع الحكوم�ة إىل 

خفض التكاليف وتأخري الدفعات.

فق�ل اسبوع�ني تقريب�ا، طلبت رشكة 
نف�ط الب�رصة الت�ي تنس�ق اإلنتاج يف 
بالنفط،  الغني�ة  الجنوبي�ة  املحافظ�ة 
م�ن رشك�ات النف�ط العاملي�ة قب�ول 
تأخ�ري الدفعات لستة أش�هر، وخفض 
ميزاني�ات العمل بنسبة 30 %، بحسب 

مراسالت.
وق�ال مساع�د مدي�ر الرشك�ة، خال�د 
حمزة عب�اس: إن »تأخري دفعات الربع 
األول أم�ر رضوري، وق�د طلبن�ا الربع 
الثاني تحسباً، لك�ن رشكات النفط لم 

تستجب بعد«.
إال أن تلك الرشكات بدأت تتخذ إجراءات 
مستقلة، بحسب رسائل داخلية، فطلبت 
رشكة »إكسون موبي�ل« العمالقة عىل 
الف�ور م�ن املقاولني »خف�ض التكلفة 
اإلجمالية«، فيما طلبت رشكات أخرى 

تخفيضات من املزودين.
وقال مصدر يف رشكة التشغيل الرئيسة 
يف جن�وب الع�راق إن »رشك�ات النفط 
العاملية تعاني من ضائقة مالية«.. لكن 

املشكلة ال تتوقف عند هذا الحد.
فتلك الرشكات تحاسب العراق يف نهاية 
كل ربع سن�ة بتكلفة استخراج الخام، 

وتدفع الحكومة العراقية لها بالنفط.
ويعتم�د الع�راق ع�ىل عائ�دات النفط 
لتأمني أكثر من 90 % من موازنته، وال 
يزال يعتم�د يف مس�ودة موازنته للعام 
2020 عىل سعر متوقع للنفط قدره 56 
دوالراً للربميل، أي نصف السعر الحايل.

النفط تكشف عن السعي للتفاوض مع الشركات األجنبية لتقليل تكاليف اإلنتاج 

بغداد/ الزوراء:
عم�وم  يف  ال�دوالر  أسع�ار  م�ؤرشات  ع�ادت 
محافظ�ات العراق اىل معدالته�ا الطبيعية بعد 
ان سجلت قبل أسابي�ع ارتفاعاً ملحوظاً اربك 

السوق يف حينه.
وق�ال عضو منتدى بغ�داد االقتصادي، جاسم 
العرادي: ان »هن�اك مجموعة اسباب قادت اىل 
ارتفاع سعر ال�دوالر اىل جانب مجموعة اخرى 
تسببت يف تراج�ع اسعار الدوالر قريباً جداً من 
معدالتها الطبيعي�ة التي كان عليها قبل حظر 

التجوال بسبب كورونا«.
معدالت طبيعية

ش�هدت االسابيع القليلة املاضية ارتفاع سعر 
126 ال�ف  100 دوالر اىل  رصف العمل�ة فئ�ة 
دين�ار، يف م�ا تراجع�ت االسعار كث�رياً لتصل، 
يوم االح�د، قريباً من معدالته�ا الطبيعية عند 
122.500 دينار للمئة دوالر، بعد ان كانت قبل 

االوضاع الحالية 121الف دينار للمئة دوالر.
األنشطة االقتصادية

واض�اف الع�رادي: يف حديث صحف�ي، تابعته 
»الزوراء«: ان »االسب�اب التي قادت اىل ارتفاع 
سعر رصف الدوالر ج�اءت كنتيجة النخفاض 
أسعار النفط، مصحوبة بتأثري فريوس كورونا 
وحظ�ر التج�وال، م�ا تسبب يف توق�ف غالبية 
األنشطة االقتصادية، اىل جانب التوقف املؤقت 

يف نافذة بيع العملة يف البنك املركزي«.
وب�ني »اما اهم االسباب التي ق�ادت اىل تراجع 
سعر الرصف فإنها تتمثل بقيام البنك املركزي 

بإعادة العمل بالنافذة الواحدة«.
أوضاع السوق

وأك�د ان »ارتف�اع سع�ر رصف ال�دوالر ك�ان 

مؤقتاً وتم تدارك�ه، وان هذه ليست املرة االوىل 
الت�ي يرتفع فيها سعر رصف الدوالر يف العراق 
بسب�ب استغ�الل املضارب�ني ألوض�اع السوق 
العراقي�ة«، مش�رياً اىل ان ه�ذه حال�ة مؤقت�ة 

ويمكن السيطرة عليها دائماً«.
ولفت الع�رادي اىل ان »السياس�ات النقدية إذا 
تعاملت م�ع آلي�ات سليمة وصحيح�ة يمكن 

السيط�رة عىل الس�وق املالية، وه�ذا ال يتم إال 
بالتع�اون م�ع املص�ارف الخاصة م�ن خالل 
التشاور معها بشأن السياسة العامة لالسواق، 
ورضورة التعاون والتنسيق لدفع رضر ارتفاع 

سعر الدوالر عن املواطنني«.
القطاع الخاص

وأوضح »يت�م رشاء الدوالر بالنسبة للمصارف 

األهلي�ة والحكومية خالل جلسات يومية لبيع 
ورشاء العمالت األجنبية يعقدها البنك املركزي 
لتموي�ل التجار من القطاع الخاص او من أجل 
السياحة والدراسة خارج البالد، لكن عندما ال 
يحصل ذلك عن�د املصارف فإن�ه يسجل خرقاً 
واضحاً وتج�اوزاً رصيحاً ع�ىل تعليمات البنك 

املركزي«.

دعوات إىل انتهاج سياسات نقدية صحيحة للسيطرة 
على السوق املالية

سكاي نيوز / متابعة الزوراء:
نزل الذهب إىل أقل مستوى فيما يزيد عىل أسبوع، 
امس االثنني، بفعل قوة الدوالر، وسط شكوك إزاء 
خط�ط الواليات املتحدة إلع�ادة فتح أكرب اقتصاد 
يف العال�م يف وق�ت ال تظهر في�ه أي مؤرشات عىل 

انحسار جائحة فريوس كورونا املستجد.
ون�زل الذه�ب يف املعام�الت الفوري�ة 0.5 باملئ�ة 
إىل 1675.17 دوالرا لألوقي�ة )األونص�ة( بحل�ول 
الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، بعدما المس أقل 
مستوى من�ذ التاسع من أبري�ل/ نيسان يف وقت 
ساب�ق. كان املع�دن األصفر نزل اثن�ني باملئة يوم 

الجمعة، توقعا إلعادة فتح االقتصاد قريبا.
ويف العق�ود األمريكي�ة اآلجل�ة، فق�د الذهب 0.7 

باملئة ليسجل 1687.10 دوالرا.
وقال، ماي�كل مكارثي، كب�ري االسرتاتيجيني لدى 

يس.إم.يس ماركت�س: ”انحس�ار التف�اؤل )حيال 
آف�اق النم�و( عام�ل م�ن الطبيع�ي أن نتوقع أن 
يدع�م أسع�ار الذهب، لكننا ال ن�رى ذلك يف الوقت 
ال�دوالر  بالق�وة يف  يتعل�ق  األم�ر  الحايل...”لع�ل 
األمريك�ي، الذي لم يتح�رك تحركا كبريا عىل نحو 

خاص، لكنه أعىل.“
وارتف�ع ال�دوالر األمريك�ي ال�ذي يعد م�الذا آمنا 
0.1 باملئ�ة م�ع ترق�ب املستثمري�ن مزي�دا م�ن 
األنباء السيئ�ة بشأن تداعيات الف�ريوس وتحرك 
الحكوم�ات يف أرجاء العالم بحذر تجاه إعادة فتح 

اقتصاداتها.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى، ارتف�ع 
البالدي�وم 2.2 باملئ�ة إىل 2204.81 دوالرا لألوقية، 
وزاد البالتني 0.1 باملئة إىل 775.83 دوالرا، يف حني 

استقرت الفضة عند 15.13 دوالرا لألوقية.

الذهب يهبط وسط شكوك حيال خطة إعادة 
فتح االقتصاد األمريكي

رويرتز/ متابعة الزوراء:
تراجع�ت أسعار النفط، ام�س االثنني، وسجلت 
العقود اآلجل�ة للخام األمريكي أقل مستوى منذ 
1999 نتيج�ة للمخ�اوف م�ن أن طاق�ة تخزين 
الخ�ام بالواليات املتح�دة ستمتل�ئ قريبا بينما 
تتأهب الرشكات لإلعالن عن أسوأ نتائج فصلية 

منذ األزمة املالية.
ونزل برن�ت 1.12 دوالر بما يع�ادل أربعة باملئة 
إىل 26.96 دوالرا للربمي�ل بحل�ول الساعة 1008 

بتوقيت جرينتش.
ون�زل خام غ�رب تكساس الوسي�ط لعقد أقرب 
استحقاق 4.79 دوالر أو 26.2 باملئة ليسجل أقل 
مست�وى له منذ م�ارس/ آذار 1999، لكن قرب 

حلول أجل العقد أدى إىل تفاقم عمليات البيع.
ونزل الخام يف عقد يونيو/ حزيران األنشط 2.18 

دوالر أو 8.7 باملئة إىل 22.85 دوالرا للربميل.
وتتزايد كميات الخام املخزونة يف الواليات املتحدة 
السيما يف كاش�ينج، حيث نقط�ة التسليم لخام 

غ�رب تكساس الوسي�ط األمريكي يف أوكالهوما 
مع تقلي�ص املصايف األنشط�ة يف مواجهة طلب 

ضعيف.
وقال، بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط يف 
ريست�اد: ”مع استمرار اإلنت�اج دون تأثر يذكر، 
تمتل�ئ الخزانات يوما يعد يوم... يستهلك العالم 
كميات أقل من النفط، ويستشعر املنتجون تأثري 

ذلك عىل األسعار“.
ويق�در حجم مخزونات النفط العائمة عىل متن 
الناق�الت عند مستوى قي�ايس مرتفع يبلغ 160 

مليون برميل.
واملعنويات يف بقي�ة األسواق يسودها الحذر مع 
ب�دء موسم إعالن نتائج الرب�ع األول من السنة. 
ويتوقع املحللون أن تعلن الرشكات املدرجة عىل 
املؤرش ستوكس 600 األوروب�ي تراجع أرباحها 
22 باملئ�ة، يف أك�رب هب�وط من�ذ األزم�ة املالي�ة 
العاملية يف 2008، بحسب بيانات آي.بي.إي.اس 

من رفينيتيف.

النفط العاملي يرتاجع بفعل خماوف حيال 
املخزونات وأرباح الشركات

بغداد/ الزوراء: 
أعلن�ت وزارة الكهرباء، امس االثنني، أنها ستنجز 
خ�الل اليوم�ني املقبل�ني استكم�ال رصف رواتب 
موظفيه�ا العاملني بصفة عق�د وأجر يومي. من 
جان�ب اخ�ر، اص�درت وزارة الكهرب�اء توضيحا 
بش�أن ما حص�ل بمحطة جنوب بغ�داد الحرارية 
يف الزعفراني�ة. وقال املتحدث باسم الوزارة، أحمد 
العبادي، يف ترصي�ح أوردته صحيف�ة “الصباح” 
الرسمية، واطلع�ت عليه »ال�زوراء«: إن “الوزارة 
ستنج�ز خ�الل اليومني املقبل�ني استكمال رصف 
رواتب موظفيها العاملني بصفة عقد وأجر يومي، 

بعد أْن أنجزت توزيع رواتب 65 باملئة منهم«.
وأضاف العبادي أن “نجحت بتأمني مبالغ مرتبات 
العاملني بصفة عقد وأجر يومي العاملني بمختلف 
مفاص�ل ال�وزارة ومديرياتها، البال�غ عددهم 89 
ألف�اً، إذ أطلقت كمرحل�ة أوىل مرتب�ات 65 باملئة 

منهم قبل عدة أيام«.
وأش�ار إىل أن�ه “يف اليومني املقبل�ني سيتم إطالق 
رواتب العدد املتبق�ي، لتكون قد أوفت بالتزاماتها 

تجاههم”. 
من جان�ب اخر، اص�درت وزارة الكهرب�اء، امس 
االثنني، توضيحا بشأن م�ا حصل بمحطة جنوب 

بغداد الحرارية يف الزعفرانية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه 
»بخص�وص م�ا تناقلت�ه وسائل االع�الم ومواقع 
التواص�ل االجتماع�ي حول محطة جن�وب بغداد 
الحراري�ة يف الزعفراني�ة، نود أن نب�ني للمواطنني 
أن الص�وت ال�ذي صدر لف�رتة وجيزة م�ع البخار 

املتصاعد كان إجراًء اعتيادياً«.
واضاف�ت ان »ذلك جاء نتيج�ة فتح صمام األمان 
الخ�اص بالبخ�ار للوحدة الثالث�ة«، مشرية اىل ان 
»العم�ل مستمر ع�ىل تأهيلها لغ�رض دخولها اىل 

العمل قريباً«.

الكهرباء: اليومان املقبالن سيشهدان استكمال صرف رواتب العقود واألجور



بغداد/ متابعة الزوراء
القدم  بكرة  الوطني  املنتخب  نجم  اكد 
الكويت  نادي  صفوف  يف  واملحرتف 
رحلتي  انتهاء  حال  يف  ان  الكويتي 
للدوري  عودتي  فستكون   ، االحرتافية 
نادي  إىل  الطائرة  باب  من  العراقي 

الزوراء حرصا.
األول  بيتي  الزوراء  نادي  ان  واضاف 
واألخري وافتخر أن أكون خليفة للنجم 
اسعى  وبالتايل  رايض  أحمد  الكبري 

للعودة مجددا اىل صفوف وبذل اقىص 
االنتصارات  لتحقيق  ممكن  جهد 
الذي  االبيض  الفريق  مع  وااللقاب 
يف  جماهريية  قاعدة  اوسع  يمتلك 

العراق.
مدرب  كاتانيتش  السلوفيني  ان  وبني 
الذي  الوحيد  الشخص  وهو   ، كبري 
منحني الفرصة التي استحقها، حيث 
عامني  قبل  الوسط  نفط  مع  سجلت 
22 هدفا ولم يفكر بي احد .. وعندما 

تسلم السلوفيني  
مهمة  منتخب كاتانيتش  تدريب 

الرافدين  اىل اسود  بدعوتي  قام 
املطلقة  الثقة  ومنح  املنتخب  صفوف 

بامكانياتي.
صحفية  تقارير  أكدت  جهتها  ومن 
العب  طارق،  همام  أن  سعودية، 
أبدى  العراقي،  واملنتخب  اإلسماعييل 
للدوري  مجدداً  العودة  يف  رغبته 

اإلماراتي.

السعودية،  »االتحاد«  صحيفة  ونقلت 
لن  العب  »أي  إن  القول  طارق،  عن 
الخليج  اىل دوري  العودة  يرفض فكرة 
العربي، إذا أتيحت له، الفرصة، بفضل 
والتي  البطولة،  يف  الجدية  املعطيات 
خوض  يف  الالعبني  كل  رغبة  تعزز 
التجربة«، مؤكداً يف الوقت نفسه  هذه 
»التزامه بعقده الحايل مع اإلسماعييل، 

والذي ينتهي املوسم املقبل«.
وأضاف، »التزم تماماً بعقدي مع الفريق 

املرصي، خاصة بعد الترصيحات التي 
نادي  رئيس  عثمان،  إبراهيم  بها  أدىل 
ناديه  تمسك  حول  أخرياً،  اإلسماعييل 
ببقاء الالعب، ورفض فكرة رحيله عن 

الفريق الصيف املقبل«.
صفوف  إىل  طارق  همام  وانتقل 
االنتقاالت  فرتة  خالل  اإلسماعييل 
الصيفية 2019، قبل أن يؤكد مسؤولو 
عروض  أي  امتالكه  عدم  الدراويش 

للرحيل خالل هذه الفرتة.

املنتخب  الالعب  قال  جانبه  ومن 
كنت  حمد  جيلوان  السابق  الوطني 
املنتخب  مع  اخوض  ان  النفس  امني 
عن  اكشف  كي  اكرب  وقت  الوطني 

امكانياتي الحقيقية.
واضاف ال يمكن الي العب مهما كانت 
ان يعرب عن مستواه  الفنية  امكانياته 
ذلك  وبعد  فقط  دقيقة   )25( خالل 
قرار  يتفهم  انه  مبينا  استبعاده  يتم 
فرصة  منحي  بعدم  كاتانيتش  املدرب 

اكرب بحكم اهمية مباريات التصفيات 
ولكوني جديد عىل الفريق.

عىل  قادر  بانني  مؤمن  الزلت  وتابع 
املنتخب  ملستوى  االضافة  تقديم 
استدعائي  يف  االمل  افقد  ولن  الوطني 
الالعبني  متابعة  متمنيا  مجدداً 
يف  كثب  عن  العراق  خارج  املحرتفني 
االستفادة  يتم  كي  الدوريات  مختلف 
وان  سيما  الوطني  مع  خدمتهم  من 
ان هناك طاقات شابة مميزة تستحق 

بغداد/ متابعة الزوراء
االثنني،  كشف مصدر سيايس مطلع، 
السياسية  الكتل  مفاوضات  كواليس 
بشان حقيبة وزارة الشباب والرياضة 
املكلف  الوزراء  رئيس  وحكومة  يف 

مصطفى الكاظمي.
الكتل  “مفاوضات  إن  املصدر  وقال 
السياسية بشان منصب وزير الشباب 
حيث  مستمرة،  زالت  ال  والرياضة، 
تسمية  عىل  الكتل  من  أي  تستقر  لم 

مرشحها حتى االن”.
الشباب  وزير  “منصب  أن  وأضاف 
والرياضة، اصبح قريباً يوم امس من 
رشح  بدوره  والذي  املسيحي،  املكون 
الدويل  والالعب  اوديشو  أيوب  املدرب 

السابق باسل كوركيس للمنصب”.
وأضاف ان “حزب التقدم، رشح النجم 
للمنصب،  الحمد رايض  السابق  الدويل 
بالحصول  يرغب  القوى  تحالف  لكن 
عىل الوزارة حيث قام برتشيح النائب 

يحيى املحمدي ملنصب الوزير”.
وتابع املصدر الذي فضل عدم الكشف 
عن اسمه، أن “مرشح تحالف القوى 
ملنصب  األقرب  هو  املحمدي،  يحيى 
وزير الشباب يف حكومة الكاظمي، أن 

لم تشهد الساعات املقبلة أي مفاجئة 
أخرى”.

الوزراء  رئيس  يشكل  ان  املؤمل  ومن 
الحكومة  الكاظمي  املكلف، مصطفى 

االنتقالية خالل األسبوع املقبل.
الشباب  بلجنة  نيابي  مصدر  وكان 
عن  كشف  قد  النيابية  والرياضة 

أيوب  الجوية  القوة  مدرب  ترشيح 
أوديشو لتويل وزارة الشباب والرياضة 
من قبل رئيس الوزراء املكلف مصطفى 

الكاظمي.
اجتمع  “الكاظمي  إن  املصدر  وقال 
لالتفاق  أوديشو  أيوب  باملدرب 
الشباب  وزارة  لتويل  ترشيحه  عىل 

أوديشو   ” إن  إىل  الفتا  والرياضة”، 
الشباب  لوزارة  بتكليفه  ورحب  وافق 

والرياضة”.
إكمال  يف طور  “الكاظمي  أن  وأضاف 
كبري  جزء  وسيقدم  الوزارية  كابينته 
األيام  خالل  النواب  ملجلس  منها 
الوزارات  “بعض  أن  مبينا  املقبلة”، 

من  عليها  االتفاق  حني  إىل  ستؤجل 
بينها الوزارات السيادية”.

و أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل 
املكلف  الوزراء  رئيس  أن  الفتالوي 
طلبا  سيقدم  الكاظمي  مصطفى 
موعد  بتحديد  النواب  ملجلس  رسميا 
عقد جلسة منح الثقة األربعاء املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
رئيس  القادر  عبد  عالء  قدم 
العامة  الهيكلية  الحكام  لجنة 
موضحة  وكما  الحكام  للجنة 
عمل  ويبني  املرفق  باملخطط 
عن  املسؤولة  الحكام  لجنة 
دائرة  وعمل  النهائية  القرارات 
الحكام املعنية  بجميع املفردات 
والتي  الحكام،  لتطوير  الفنية 
لجميع  االتحادات  به  عملت 

أنحاء العالم منذ عام 2009.
اللجنة  رئيس  اختيار  وتم  
ورئيس الدائرة حرصا كمعنيني 

بالتحكيم عىل املستوى االسيوي 
والدويل لغرض التواصل بشكل 

مبارش مع اصحاب الشأن.
يف  الحكام  لجنة  رئيس  وكان 
القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد 
كشف  قد  القادر  عبد  عالء 
ودائرة  لجنة  عمل  تفاصيل 

الحكام يف االتحاد.
“الول  انه  القادر  عبد  وقال 
هناك  االتحاد،  تاريخ  يف  مرة 
دائرة حكام وهناك لجنة حكام 
تماما  مغيب  كان  اليشء  وهذا 
اعتمده  ان  منذ  به  العمل  عن 

االتحاد الدويل”.
الحكام  “دائرة  ان  واوضح 
الحكام  بتطوير  املعنية  هي 
املنهاج  بتطبيق  معنني  وهم 
بكل  واالدارية  الفنية  العلمية 
مفردات التحكيم من الرتشيح 
ولرتقية  الدولية  للقائمة 
الخارجية  واملشاركات  الحكام 

وغريها”.
من  ثالثة  اخرتت  “لهذا  وتابع 
كاظم  وهم  الكفاءات  اعىل 
االتحاد  يف  مراقب  وهو  عودة 
رحم  نجاح  وزميله  االسيوي 

الله  فضل  من  اختياره  وتم 
االتحاد  يف  كمحارض  ايضا 
مهنا  سمري  وكذلك  االسيوي 

وهو غني عن التعريف”.
واضاف ان “كل املقررات الفنية 
بما بخص االمور التي ذكرتها، 
وتدرس  تناقش  لكي  ترفع 
العمل  هذا  عليها،  ويصادق 
الواقع  ارض  عىل  يكون  سوف 
اعضاء  وسرياقب  مرة،  ألول 
الجنة الرئيسية جميع الربامج 
التي تطبق يف الجان الفرعية يف 

املحافظات”.

بغداد/ متابعة الزوراء
مصطفى  بغداد،  امانة  نادي  والعب  السابق  الدويل  النجم  أجرى 
كريم، عملية جراحية ناجحة.واجرى  الالعب الدويل السابق وفريق 
نادي امانة بغداد مصطفى كريم عملية جراحية استئصال الزائدة 
وتكللت  املختار  مستشفى  يف  اجريت  العملية  ان  .وأضاف  الدوية 
بالنجاح.يذكر ان كريم مثل اسود الرافدين خالل السنوات السابقة   

ويعد احد ابرز أعمدة املدرب عصام حمد يف أمانة بغداد.

بغداد/ الزوراء
عبد  نجم  والرياضة  الشباب  وزارة  يف  والفنية  الهندسية  الدائرة  عام  مدير  اكد 
انتشار  جراء  العزيز  بلدنا  يشهدها  التي  الصعبة  التحديات  وبرغم  انه  الواحد 
ملعب  يف  عالية  وبوترية  مستمراً  مازال  العمل  فأن  املستجد،  كورونا  فايروس 
االنبار الدويل سعة ٣0 الف متفرج. وبني عبد الواحد ان نسبة إنجاز فقرة الهدم 
واإلزالة ارتفعت اىل ٣5٪ وفقرة رفع هيكل املسقف الحديدي اىل نسبة 55٪ مبينا 
املقيم عىل  املهندس  الهندسية ودائرة  الدائرة  التزام مالكات  الوقت عىل  ذات  يف 
اتباع االجراءات الصحية والسالمة للمالكات العاملة يف املوقع فضال عن إجراءات 
التعقيم والتعفري للمنشآت واآلليات املستخدمة وبشكل متواصل.وأعلنت وزارة 
الشباب والرياضة عن تخصيص املنشآت التابعة لها اليواء الوافدين اىل محافظة 
نينوى.وقالت الوزارة إن »خلية األزمة الشبابية الساندة يف نينوى، عقدت إجتماعاً 
برئاسة الدكتور أوس الحياني ممثل وزارة الشباب والرياضة وبحضور النائب 
عن نينوى شريوان الدوبرداني والناطق الرسمي بإسم خلية األزمة عدي العبادي 
للتباحث بشأن ما يواجهه أهايل املحافظة من احتياجات ودعم قبيل تنفيذ قرار 
املستجد«. كورونا  فريوس  وباء  ازمة  نتيجة  جزئي  بشكل  التجوال  حظر  رفع 
وتابعت »ال سيما تلك التي تتعلق بموضوع دخول الوافدين إىل املحافظة عقب 
قرار خلية األزمة املركزية بالرتيث بدخولهم«.وتابعت »ابلغ الحياني خلية االزمة 
تابعة  ومنشات  اماكن  تخصيص  وموافقته  رياض  احمد  الشباب  وزير  بقرار 
قاطعة من  التأكد بصورة  يتم  ريثما  الوافدين  إليواء  والرياضة  الشباب  لوزارة 
اإلغاثي  الدعم  بقاء  انه »وشدد عىل  اىل  بينهم«.ولفتت  اصابات  اية  عدم وجود 
بجميع اشكاله مع قرب حلول شهر رمضان املبارك، واستمرار حمالت التعقيم 

والتعفري وتوزيع السالل الغذائية والحمالت التطوعية الساندة لخلية االزمة«.

بغداد/ متابعة الزوراء
واملنتخب  النفط  العب  رفض 
حسن،  إيهاب  السلة،  لكرة  الوطني 
املوسم  يف  إماراتيا  عرضا  رفضه 
“نادي  إن  حسن   الحايل.وقال 
الوصل االماراتي قدم عرضاً لضمي 
املاضية”. االنتقاالت  فرتة  خالل 

وأضاف “رفضت العرض كونه غري 
االنضمام  وقررت  للطموح،  ملبي 
الجادة  مفاوضاتهم  بعد  الكرخ  اىل 
لضمي”.تجدر  الحقيقية  ورغبتهم 
االشارة اىل ان دوري السلة املمتاز ال 
زال معلقاً بسبب اجراءات مكافحة 

فريوس كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء
وعد رئيس االتحاد العراقي للسباحة بالوكالة، سعد فاضل بانهاء التقاطعات داخل 
االتحاد.وقال فاضل انه مستعد لبذل كافة الجهود املمكنة ألعادة االستقرار يف بيت 
السباحة العراقية والبدء بصفحة جديدة من التعاون مع وزارة الشباب والرياضة 
واللجنة االوملبية العراقية بعد انتهاء فرتة الحجر الصحي«.وبني فاضل ان »االتحاد 
العراقي للسباحة لم يتسلم لحد االن أي كتاب من االتحاد الدويل بخصوص السيد 
الذي   18/٣/2020 بتاريخ  املرسل  االيميل  سوى  عبداالله  رسمد  االتحاد  رئيس 
يوضح اصدار قرار ايقاف مؤقت بحق عبداإلله«.وأوضح رئيس االتحاد بالوكالة 
انه »سيعمل بالفرتة القادمة عىل انهاء كافة التقاطات داخل الجمعية العمومية 
واللجنة  الدويل  االتحاد  من  بها  املعرتف  لالتحاد  االدارية  بالهيئة  زمالئه  بمعية 
االوملبية العراقية واملولفة من السادة رائد فاضل امني الرس وفرقد املوسوي االمني 

املايل وبعضوية ريبوار عيل وخليل ياسني وحسن عريان وهاشم محمد«.

عالء عباس يعود اىل صفوف النوارس وهمام طارق يطرق باب االحرتاف يف االمارات
محد لن يفقد االمل يف متثيل املنتخب جمددا

اوديشو وراضي ينافسان احملمدي على منصب وزير الشباب عملية جراحية ناجحة لنجم 
امانة بغداد مصطفى كريم

جنم عبد الواحد: استمرار 
العمل يف ملعب االنبار الدولي

جنم منتخب السلة ايهاب حسن 
يرفض عرضا إماراتيا

سعد فاضل: اتعهد بانهاء التقاطعات 
داخل احتاد السباحة

Tue       21      Apr    2020الثالثاء       21     نيسان    2020 

بغداد/ متابعة الزوراء
نعى ريال مدريد اإلسباني يف بيان رسمي، وفاة أوريليو كامبا حارس فريق ريال مدريد 
السابق، عن عمر يناهز 86 عاما.ونرش املرينغي بيانا رسميا ينعي فيه العبه السابق، 

جاء فيه: “نعرب عن بالغ أسفنا وحزننا عىل فقدان صديق وأحد أفراد األرسة”.
و لم يكشف البيان عن سبب وفاة كامبا يف الوقت الذي تنترش فيه جائحة كورونا يف بالد 

األندلس و مختلف دول العالم.
يذكر أن كامبا ولد عام 19٣٣ يف العاصمة اإلسبانية مدريد، ولعب لعدة أندية منها ريال 

بيتيس، باداخوز، وغرناطة، وريال مدريد.
موسمي  “امللكي”،  بقميص  التوايل  عىل  مرتني  اإلسباني  الدوري  لقب  الراحل  وحقق 

195٣ – 1954 و1954 – 1955.

وفاة حارس مرمى ريال مدريد السابق

رئيس جلنة احلكام يقدم هيكلية جلنته اىل اهليئة املؤقتة



قال روبرت�و مارتينيز م�درب املنتخب 
البلجيك�ي لكرة الق�دم إن إيدين هازار 
تعاىف جي�دا من جراحة يف الكاحل لكنه 
لم يوض�ح موعد ع�ودة مهاج�م ريال 

مدريد.
وخضع هازار لجراحة يف داالس الش�هر 

املايض بعدما تعرض لكرس يف الكاحل.
وب�دا الالع�ب البال�غ عم�ره 29 عام�ا يف 
طريق�ه لالبتع�اد عن املالع�ب لفرتة 
طويل�ة لك�ن توقف النش�اط 

الكروي بس�بب تفيش فريوس كورونا يعني 
أنه ربما يش�ارك هذا املوس�م لو تم استئناف 
ال�دوري اإلس�باني.وأصيب ه�ازار يف نهاية 
فرباير/ش�باط خالل الخسارة أمام ليفانتي 
بع�د عودته بأس�ابيع م�ن غياب مل�دة ثالثة 
أشهر بسبب إصابة.وقال مارتينيز يف مقابلة 
مع وس�ائل إعالم بلجيكية: ”أعلم أنه يتعاىف 
بش�كل جيد. ال يبتعد كث�ريا عن الركض لكن 
ال توج�د أي مضاعفات. كل يشء س�ار جيدا 
يف الجراحة لكن أيضا نريد أن يس�ري كل يشء 

عىل ما يرام يف أربعة أو خمس�ة أس�ابيع بعد 
ذلك وبدون مضاعفات“.

وأض�اف مارتينيز: ”نعلم أنه س�يعود أقوى. 
كن�ا محظوظ�ن بخضوع�ه للجراح�ة قبل 
تف�يش ف�ريوس كورونا. غ�ري ذل�ك كان لن 
يستطيع السفر وتلقي العالج خارج مدريد. 

لدي شعور إيجابي بعودة إيدين قريبا“.
وانتق�ل ه�ازار إىل ري�ال مدري�د قادم�ا من 
تشيليس يف بداية املوس�م الحايل وأحرز هدفا 

واحدا يف 15 مباراة مع بطل أوروبا السابق.

أعل�ن منظم�و جائ�زة بريطاني�ا الكربى 
اس�تعداد  ع�ىل  أنه�م  وان  للفورم�وال 
الس�تضافة س�باقن متتالن ع�ىل حلبة 
“سيلفرس�تون” إذا تطل�ب األم�ر ذل�ك، 
للمساهمة يف إنقاذ املوسم املعلق بسبب 

تفيش فريوس كورونا املستجد.
وتأج�ل انط�الق موعد بطول�ة العالم 
حتى حزيران/يوني�و عىل أقل تقدير 
بعد إلغاء سباقن وتأجيل سبعة من 
أصل 22 حت�ى اآلن، ومن املرجح أن 
ينضم سباقاً فرنسا وبلجيكا اىل تلك 

القائمة.
وكان من املقرر أن ينطلق املوسم 
من حلبة ألربت بارك األسرتالية يف 
آذار/مارس(،   13-15( ملبورن 
لكن الس�باق ألغي قبل ساعات 
م�ن ب�دء تجارب�ه الح�رة بع�د 
إصابة أحد أعض�اء طاقم فريق 

ماكالرين بفريوس “كوفيد19-”.
وأُعلن الحقاً عن إلغاء سباق جائزة موناكو الذي كان 
مق�رراً يف أيار/مايو. أما الس�باقات الت�ي تم تأجيلها 
فه�ي البحرين، فيتن�ام، الصن، هولندا، إس�بانيا، 

أذربيجان، وكندا.
وبموجب التعديالت، باتت جائزة النمسا الكربى 
املقرر اقامتها يف الثالث م�ن تموز/يوليو املقبل 
الس�باق االول يف املوس�م، ع�ىل أن تق�ام جائزة 

بريطانيا بعدها بأسبوعن.
وكش�ف س�تيوارت برينغل مدير عام س�باق 
بريطانيا أن محادثات أجريت مع مس�ؤولن 

يف بطول�ة العالم للفورم�وال وان حيال إمكانية اس�تضافة حلبة 
“سيلفرستون” العريقة سباقن متتالين.

وقال برينغل يف حديث مع صحيفة “ذي غارديان”: “لقد تناقشانا 
بكل االحتماالت بما فيها استضافة سباقن خالل أسبوع واحد أو 

سباقن خالل أسبوعن متتالن.”
وتابع: “لدي ثقة مطلقة بقدرتنا عىل إقامة هذين الحدثن. لدينا 

خربة واسعة وإملام كبري، بإمكاننا تحقيق ذلك”.
من املتوق�ع إقامة جائزة بريطانيا الك�ربى املقررة يف 19 تموز/

يولي�و املقب�ل خلف أب�واب موص�دة بوج�ه الجماهري م�ن أجل 
املساهمة يف مكافحة تفيش فريوس كورونا املستجد.

وأش�ارت اإلحصاءآت الرسمية لس�باق العام 2019 أن 351 ألف 
ش�خص حرضوا التجارب والس�باق عىل مدى ثالثة أيام يف حلبة 
“سيلفرستون” التي اس�تضافت اول نسخة من جائزة بريطانيا 

عام 1950.
وق�ال برينغ�ل: “يعمل )مس�ؤولو( الفورم�وال وان بجد من أجل 
محاولة إيجاد حل لبطولة العالم. لقد كنا عىل تواصل دائم معهم، 
وُس�ئلنا عم�ا إذا بإمكانن�ا إقامة س�باق أو اثنن وع�ن إمكانية 
اقامتهما خلف أب�واب موصدة”.وأكد أن “الجواب هو نعم حتماً، 

نحن متحفزون للنظر يف كل االحتماالت”.

يعتقد الالعب األرجنتيني السابق للفريق امللكي فرناندو ريدوندو 
أن صمام أمان دفاع فريق العاصمة اإلس�بانية سريجيو راموس 

يجب أن يبقى يف ريال مدريد حتى نهاية مشواره الكروي.
ويرى فرناندو ريدوندو، الفائ�ز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتن 
مع املريينغي واملعتزل عام 2004، أن قائد مدريد الحايل س�ريجيو 
رام�وس ال ي�زال يف جعبت�ه الكث�ري ليقدم�ه لناديه ري�ال مدريد 
خصوص�اً وللكرة اإلس�بانية عموم�اً عىل الرغم من بلوغه س�ن 
ال�34.وينتهي عقد راموس العام املقبل بيد أن مس�تقبله الكروي 
غ�ري واضح يف ظل تأخر اإلعالن عن اتفاق مع ريال بش�أن تمديد 

التعاقد أو تحديد وجهة جديدة للمدافع الصلب.
لكن ريدوندو يرغب يف اس�تمرار راموس مع املريينغي حتى 

نهاية مشواره االحرتايف.
وقال األرجنتيني عن رام�وس يف مقابلة مع صحيفة “آس”: 

“سريجيو ال يزال لديه الكثري كرويا ليقدمه”.
وأضاف ريدوندو: “يملك س�ريجيو إمكانيات بدنية هائلة فضالً 

ع�ن عقليت�ه االحرتافية. هو الذي س�يقرر متى س�ينهي 
مشواره الكروي”.

وتابع: “منطقيا، يجب أن يكون يف مدريد 
ويج�ب أن يظ�ل مرتبط�اً بالنادي 

لكل ما يمثل�ه هناك”.يذكر أن 
راموس تّوج مع ريال مدريد 

بعدي�د األلق�اب أبرزها 
دوري أبط�ال أوروب�ا 

يف أرب�ع مناس�بات 
2014-2016-(

2 0 1 7 -
.)2018

عرّب الالعب األسبق 
للمنتخب اإلنكليزي 
ديفي�د بيكهام عن 

اعجابه الش�ديد بما 
األرجنتين�ي  يقدم�ه 

ليوني�ل مي�يس والربتغايل 
لكنه  رونال�دو  كريس�تيانو 

اخت�ار أحدهم�ا ليك�ون ع�ىل 
عرش كرة القدم.

واعت�رب بيكه�ام أن م�ا قدم�ه مييس 
ورونال�دو يف العقد األخ�ري أمر ال يصدق 

بفض�ل األه�داف واأللقاب وكل األش�ياء 
التي حققوها مع أنديتهم.

وق�ال الالع�ب الس�ابق ملانشس�رت يونايتد 
وريال مدريد وميالن وباريس سان جريمان: 

“ال يوجد العب يضاهي مييس ورونالدو، إنهما 
فري�دان، لكن مي�يس مختلف وال أح�د بإمكانه 

الوصول إىل مستواه، إنه أفضل من الجميع”.
وتذك�ر بيكهام مواجهة فريقه الس�ابق باريس 
س�ان جريم�ان م�ع برش�لونة يف رب�ع نهائ�ي 
دوري أبط�ال أوروب�ا ع�ام 2013 وق�ال: “لق�د 

يف  املواجهت�ن،  كال  يف  ممت�ازة  بطريق�ة  لعبن�ا 
مب�اراة الع�ودة كنا متقدمن به�دف يف كامب نو، 
لكن مي�يس دخل وتغرّيت األمور حيث اس�تطاعوا 

التسجيل والتأهل”.

أّك�د نادي برايت�ون االنكليزي أّنه س�يتم 
اميك�س”  “برايت�ون  ملعب�ه  اس�تخدام 
كوفي�د19-،  فح�وص  إلج�راء  كمرك�ز 
لينضم لع�دد من املراف�ق الرياضية التي 

تحولت للغرض ذاته.
وت�م تحوي�ل ملع�ب توتنهام هوتس�بري 
وملع�ب تويكنه�ام للركب�ي إىل مركزين 
إلجراء فح�وص كوفيد19- من املركبات، 
الربيطاني�ة  الحكوم�ة  جه�ود  إط�ار  يف 
إجراء اختبارات فريوس كورونا املستجد 
آلالف آخرين من موظفي هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية وغريه�م من املوظفن 

األساسين.
وق�ال الرئي�س التنفيذي لن�ادي برايتون 
بول باربر: “من املقرر أن يس�تقبل املركز 
أكثر من 50 موظفا يف الخطوط األمامية 
يف هيئ�ة الخدمات الصحي�ة الوطنية بعد 
ظه�ر الس�بت وس�يحصلون ع�ىل نتائج 
اختباراتهم يف غضون 48 ساعة. ويتوقع 
أن يصل املوقع إىل س�عته القصوى خالل 
أي�ام ويجري م�ا يص�ل إىل 1000 اختبار 

يوميا”.
وتابع: “لقد التزمنا ببذل قصارى جهدنا 
ملساعدة موظفي هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية والعاملن الرئيس�ين اآلخرين يف 
هذه األزمة”.

وأض�اف: “فتحن�ا بالفعل أب�واب ملعب 
التدري�ب وكذل�ك امللع�ب الس�تخدامهما 

من قبل موظفي هيئ�ة خدمات الصحية 
الوطني�ة وخدم�ات الطوارئ والس�لطة 
املحلي�ة للتدريب أو التخزين أو بما يرونه 

مناسب ملكافحة هذا الوباء”.

وتعرضت الحكوم�ة الربيطانية لضغوط 
متزاي�دة لزي�ادة قدرته�ا ع�ىل االختب�ار 
للمساعدة يف الس�يطرة عىل انتشار وباء 
كوفي�د19-. وس�جلت بريطانيا الس�بت 

امل�ايض 888 حالة وفاة جدي�دة، لريتفع 
إجم�ايل الوفيات بكوفي�د19- يف البالد إىل 

15 ألفا و464 شخصا.
وأوقفت مباري�ات الدوري املمتاز إىل أجل 

غري مسمى بسبب الفريوس.
وحتى حن تستأنف املباريات، فستجرى 
ع�ىل األرجح خل�ف أبواب مغلقة بس�بب 
الضوابط املرتبط�ة بالتباعد االجتماعي. 
ويدرس منظمو الدوري املمتاز مقرتحات 
باس�تخدام عدد قليل من املالعب املحايدة 
لجميع املباريات ال�92 املتبقية يف املوسم 
لتقلي�ل ع�دد العامل�ن يف املج�ال الطبي 

واإلعالمي واألمني املطلوب تواجدهم.
وسيؤدي ذلك لزيادة عدد املرافق الرياضية 
الت�ي يمك�ن اس�تخدامها  للمس�اعدة يف 

الجهود الطبية  ملحاربة الوباء املتفيش.
ويش�كل إجراء الفحوص عامال أساس�يا 
لتحديد إن كان سيكون من املمكن إكمال 

موسم الدوري املمتاز أساسا.
وإىل أن تتوفر االختبارات عىل نطاق واسع 
للعام�ة، يش�عر املس�ؤولون يف ال�دوري 
بالقل�ق من اس�تنزاف امل�وارد عن طريق 
اختبار الالعبن للس�ماح لهم بالعودة إىل 

املالعب.

AFC / متابعة الزوراء
يش�ارك نجم ك�رة القدم اإلماراتية ع�ي مبخوت، يف 
الحلق�ة الجديدة من حملة # إيقاف سلس�لة املرض 
التي أطلقها االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم، والهادفة 
لتحقيق التأثري اإليجابي من خالل نرش رسالة األمل 
والوح�دة، ضم�ن جه�ود التوعية العامة وتش�جيع 
الن�اس من كاف�ة أرجاء العالم ع�ىل القيام بدورهم 
يف إيقاف انتش�ار فايروس كورنا املستجد )كوفيد-

.)19
وبات مبخوت املش�ارك رقم 100 الذي يظهر يف هذه 
الحملة، كما تتضمن هذه الحلقة الالعب الفيتنامي 
ه�ا دوك تش�ينه والعب�ة منتخ�ب بنغ�الدش ماريا 

ماندا.
وقام االتحاد االتحاد اآلس�يوي بإطالق حملة إيقاف 
 BreakTheChain# ( سلسلة املرض، عرب هاش�تاغ
( والت�ي تحمل رس�الة التضامن يف ه�ذه الظروف، 
وكذلك الرتويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها 
منظم�ة الصحة العاملي�ة، خاصة من خ�الل البقاء 
يف املنازل وممارس�ة إج�راءآت النظاف�ة والتعقيم، 
والتأكد من ترك مساحة مع اآلخرين، وكذلك احرتام 
قواع�د العزل الش�خيص. وقد حظيت ه�ذه الحملة 
باهتم�ام ومتابع�ة وإش�ادة م�ن قب�ل االتح�ادات 

الوطنية األعضاء.
ويف أول أس�بوعن من إطالق هذه الحملة، بادر أكثر 
من 100 نجماً وش�خصية من أبرز وجوه كرة القدم 

يف قارة آس�يا، للمش�اركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل 
الجهود املبذولة إليقاف سلسة مرض كورونا.

وق�ال مبخوت ال�ذي يحمل الرق�م القيايس يف أرسع 
هدف بتاريخ كأس آس�يا، وهداف كأس آسيا 2015 

يف أس�رتاليا: “ال ش�ك أنن�ا اآلن نواجه تحدي�ًا كبرياً، 
وهذا الفايروس اختبار حقيقي لنا كمجتمع عاملي، 
وهو تحدي غري متوقع، ليس فقط لصحتنا البدنية، 

ولك�ن كذل�ك للصالب�ة الذهني�ة”.

وأض�اف: “فقدنا العديد م�ن األرواح الغالية يف كافة 
أرج�اء العال�م، ويف ذات الوق�ت ال زال العامل�ون يف 
املجال الصحي، وهم األبطال الحقيقيون، يواصلون 
القت�ال يف خ�ط املقدم�ة يف كل ي�وم، ونح�ن نحمل 
مس�ؤولية تجاههم للبقاء عىل صالبتنا، ولهذا يجب 

أن نواصل مساندة بعضنا البعض.”
وأوض�ح: “م�ن خالل حمل�ة كرس سلس�لة املرض، 
أري�د أن يعرف الجمي�ع أنهم ليس�وا لوحدهم، ربما 
ال نس�تطيع إمتاع الناس يف امللعب، ولكننا سنواصل 

االلتزام يف الرحلة معكم ملكافحة انتشار الوباء”.
من جهتها قالت ماندا: “يجب أال نعتقد أننا محميون 
كشباب، فمثال شخص واحد قد يتسبب بنرش الوباء 
ب�ن آالف الن�اس، يج�ب أن نق�وم بكل اإلج�راءآت 
الوقائي�ة املطلوب�ة لحماية من نح�ب، خاصة كبار 

السن.”
وأردف�ت بالقول: “مس�تقبلنا ومصرينا ب�ن أيدينا، 
ونحن يمك�ن أن نصنع الفارق املطل�وب، أرجو من 
الجميع، الشباب والكبار أن يقوموا بكل ما بوسعهم 

لوقف انتشار املرض”.
وتابع�ت: “أن�ا أع�رف أن الكثري من الن�اس يجدون 
صعوب�ة يف التأقل�م م�ع قي�ود الحرك�ة، والعدي�د 
يفتق�دون كرة القدم وامل�دارس وإمضاء الوقت مع 
األصدق�اء، ولكن ال يوجد تضحية تماثل ما يقوم به 
العامل�ون يف املجال الصحي، يج�ب أن نبقى أقوياء 

وإيجابين، ونواصل دعم بعضنا البعض”.

          

7الرياضي
مورينيو ينتقل لالستقرار يف 

مقر تدريبات توتنهام

سيتيني غري مقتنع بشبان 
الفريق الكتالوني

اعالم الكرتوني ملعب نادي برايتون اإلنكليزي يتحول ملركز فحص كوفيد19-

علي مبخوت يشارك يف محلة كسر سلسلة املرض

انتقل املدرب جوزيه مورينيو للمعيشة يف مقر تدريبات فريقه 
توتنهام وذلك للبقاء هناك رفقة طاقمه الفني.

وت�رك املدرب الربتغايل املنزل الذي يعيش فيه مع أرسته وتحول 
إىل مقر تدريبات توتنهام، وذلك لدراسة أوضاع الفريق وتجهيز 
كل الل�وازم قبل العودة املرتقبة إىل التدريبات يف الش�هر املقبل. 
ويعم�ل مورينيو بش�كل منتظ�م مع العب�ي الفري�ق اللندني 
ع�رب تقنية الفيديو للوقوف عىل تحرضاته�م الفردية وااللتزام 

باملحافظة عىل اللياقة البدنية.
ويسعى مورينيو إلعادة توتنهام إىل الطريق الصحيح بعد األداء 
املخي�ب الذي قدمه وصيف بطل أوروبا من�ذ بداية العام الحايل 

وابتعاده عن املنافسة عىل املراكز األربعة األوىل.

أث�ار كيكي س�يتين م�درب برش�لونة العديد من إش�ارات 
االس�تفهام يف أروق�ة الن�ادي الكتالوني عق�ب ترصيحاته 
بخص�وص العب�ي الفريق الش�بان الصاعدين من مدرس�ة 

الماسيا.
ففي حواره الخاص مع القناة الكتالونية الثالثة أكد سيتين 
أن الالعبن الشبان لم يقنعوه بعد، ووجه تساؤله للجماهري: 

ماذا تريدون؟ الشباب أم أن نميض قدما؟
وعانى الالعبون الش�بان يف تش�كيلة الفري�ق الكتالوني من 
قلة دقائق مش�اركاتهم، فعىل س�بيل املثال لم يخض ريكي 

بوتج سوى تسع عرشة دقيقة يف كأس ملك إسبانيا.
ويعترب بوتج من أهم خريجي مدرس�ة الماس�يا حيث يأمل 
املس�ريون يف النادي أن يأخذ دوراً أساسياً يف تشكيلة الفريق 
يف املستقبل القريب، وهو ما يتعارض مع ترصيحات املدرب 

الذي ال يبدو أنه سيغري من قناعته بخصوص ريكي.

مارتينيز يزّف خرباً سعيداً جلماهري ريال مدريد بشأن هازار

حلبة سيلفرستون مستعدة الستضافة 
سباقني متتالني

ريدوندو: راموس جيب أن يعتزل يف مدريد

بيكهام خيتار األفضل بني ميسي ورونالدو
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خالل أزمة كورونا ولضمان استمراريتها

مراقبون يصفون موقع اندبندنت تركي بأنه ضحية السياسة االنتقامية لنظام الرئيس أردوغان
 أنقرة / متابعة الزوراء:

 صّعدت تركيا من حربها اإلعالمية 
مع الس�عودية حيث قررت حظر 
موقع “اندبندن�ت تركي” ردا عىل 
حظ�ر الس�عودية ملوق�ع وكال�ة 
األناض�ول الرتكي�ة وموق�ع قناة 
“تي.آر.تي”. وش�مل الحظر أيضا 
مواقع إخبارية إماراتية من بينها 

وكالة األنباء الرسمية “وام”.
ويرتب�ط اندبندن�ت ترك�ي، وهو 
منفذ إخباري جدي�د عىل األرايض 
العربي�ة  باململك�ة  الرتكي�ة، 
الس�عودية، وتم إط�الق املوقع يف 
أبري�ل 2019، باتفاقي�ة ترخيص 
موقعة ب�ن مؤسس�ة “اندبندنت 
ديجيت�ال نيوز أند ميدي�ا ليمتد”، 
اململوك�ة لرج�ل األعم�ال الرويس 
واملجموع�ة  ليبيدي�ف،  ألكس�ندر 
الس�عودية لألبح�اث والتس�ويق، 
التي تمتل�ك جمي�ع الحقوق عىل 

موقع اندبندنت تركي اإلخباري.
ويص�ف متابعون موقع اندبندنت 
السياس�ة  ضحي�ة  بأن�ه  ترك�ي 
أن  باعتب�ار  الرتكي�ة  االنتقامي�ة 
املوقع ال ينرش ما يمكن أن يشكل 
إزعاجا ألنقرة، عكس ما تقوم به 
وس�ائل إعالم تركية م�ن حمالت 
تش�هري تم�س بالس�عودية وهو 
ما دفع الري�اض إىل اتخاذ خطوة 

حظر املوقعن الرتكين.
ويقول املوق�ع الذي يعم�ل كامل 
فريق�ه م�ن أنق�رة إن�ه يخض�ع 
ملوق�ع  التحريري�ة  لإلرش�ادات 
اندبندنت الربيطاني، إال أن الرقابة 
الذاتي�ة التي يفرضه�ا عىل بعض 
محتوياته املنتقدة لم تمر دون أن 

يالحظها أحد.

وتم�ت مهاجم�ة اندبندنت تركي 
يف مقال�ة نرشت عىل موقع  املركز 
الفكري “سيتا”، املرتبط بالقرص 
إىل  وخلص�ت  الرتك�ي،  الرئ�ايس 
أن�ه “يج�ب تطبيق مب�دأ املعاملة 
باملثل مع وس�ائل اإلعالم األجنبية 
حظ�ر  إىل  إش�ارة  يف  تركي�ا”  يف 
السعودية ملوقع وكالة األناضول.

وكان س�يتا اختار األح�د،  تزامنا 
مع حظ�ر اندبندنت تركي إلطالق 
نس�خته باللغ�ة العربي�ة يف داللة 
املعرك�ة  احت�دام  ع�ىل  واضح�ة 

االعالمية بن الطرفن.
ويس�تند موقف السعودية أساسا 
إىل حمل�ة التش�هري الت�ي تقودها 
تركي�ا من�ذ س�نوات خاص�ة من 

خ�الل تحميله�ا مس�ؤولية قت�ل 
الصحايف جمال خاشقجي يف مقر 

السفارة السعودية يف إسطنبول.
رج�ب  الرتك�ي  الرئي�س  وعم�ل 
طيب أردوغ�ان وأعض�اء طاقمه 
الحكوم�ي ع�ىل اس�تثمار قضية 
مقت�ل خاش�قجي إىل أق�ى حد، 
ول�م يفوتوا فرص�ة للتذكري بهذه 
القضية يف محاولة لتحقيق أقى 
ما يمكن من املكاسب عىل حساب 

اململكة وإحراجه�ا دون ج�دوى.
م�ع  تركي�ا  عالق�ة  وش�هدت 
الس�عودية توت�را متزاي�دا خ�الل 
السنوات املاضية حول السياسات 
اإلقليمي�ة، بس�بب تدخ�ل أنق�رة 
لدع�م املجموعات املس�لحة يف كل 
م�ن ليبي�ا واليمن وس�وريا، وهو 
م�ا يمنع عودة األمن واالس�تقرار 
لتلك الدول.ومؤخرا، اتهمت تركيا 
الس�عودية بالفش�ل يف الت�رصف 
بمس�ؤولية خالل تف�ي جائحة 
فاي�روس كورونا، حي�ث زار آالف 
املكرم�ة  مك�ة  مدين�ة  الحج�اج 
واملدين�ة املنورة، وه�ي االتهامات 
التي لم تصدر س�وى من وس�ائل 

اإلعالم الرتكية دون غريها.
وتزع�ج خط�وات اإلص�الح الت�ي 
تقوم بها السعودية تركيا وتنظيم 
اإلخ�وان املس�لمن حي�ث ح�اوال 

كثريا التش�ويش عىل الرياض من 
خ�الل ترويج اإلش�اعات وفربكة 
األخب�ار، كان آخره�ا ش�ن حملة 
لتحريض رجال الدين عىل استعادة 

سطوتهم ونفوذهم.
األناض�ول ع�ىل  ورك�زت وكال�ة 
رجال الدين يف السعودية، محاولة 
اس�تمالتهم بالهج�وم ع�ىل فئ�ة 
م�ن العلماء تصفه�م بأنهم “من 
التابع�ن لب�الط ويل العه�د األمري 
محمد ب�ن س�لمان”، وأن دورهم 
تقلص “ليتلّخص يف مجرد منصات 
لرشعنة الفس�اد والجرائم بطرق 

مختلفة ومخادعة للمجتمع”.
وأف�ادت وكالة األناض�ول الرتكية 
األح�د ب�أن الحكومة الس�عودية 
منع�ت الوص�ول إىل وكال�ة أنب�اء 
األناض�ول الت�ي تديره�ا الدول�ة 
وموقع إذاعة “تي.آر.تي” العربية. 
وقالت األناضول إن املس�تخدمن 
إىل  الوص�ول  يحاول�ون  الذي�ن 
املوق�ع يواجه�ون رس�الة نصها 
“ه�ذا املوقع ينته�ك قواعد وزارة 

اإلعالم”.
أن  واعترب صحافيون س�عوديون 
الق�رار ج�اء اس�تجابة ملطالبهم 
يف الف�رتة األخ�رية بعد م�ا نرشته 
األناض�ول م�ن أخبار وش�ائعات 
بلده�م،  إىل  اإلس�اءة  اس�تهدفت 

اإلعالم�ي  الهج�وم  أن  وأضاف�وا 
الرتكي اش�تد بع�د حملة اإلصالح 
التي قادها ويل العهد األمري محمد 
بن سلمان وشملت جميع نواحي 
واقرتح�ت  اململك�ة.  يف  الحي�اة 
صحيفة “عكاظ” الس�عودية، أن 
“تنقل املعركة إىل األرايض الرتكية” 
م�ن خالل تمويل مش�اريع منافذ 
إخباري�ة باللغة الرتكي�ة تتماىش 

مع منظور اململكة.
وأدرج ي�اوز بي�در رئي�س تحرير 
موقع “أحوال تركية” إغالق موقع 
اندبندن�ت تركي يف س�ياق الحملة 
التي يش�نها أردوغان ضد وسائل 

اإلعالم املعارضة.
وقال بيدر يف ترصيح ل�”العرب” يف 
اآلونة األخ�رية، تم توقيع غرامات 
تلفزيوني�ة  قن�وات  ث�الث  ع�ىل 
مهمة متبقي�ة، تعمل تحت قيادة 
“فوكس ت�ي يف”، و”خلق تي يف”، 
بزع�م إثارته�ا للذع�ر م�ن خالل 
تقاريرها وتعليقاتها عىل جائحة 

كورونا يف تركيا.
وأض�اف أن املجلس األعىل لإلذاعة 
والتليفزي�ون ذه�ب إىل أبع�د من 
ذلك، فقد أعلن أنه “سيطبق حتى 
أقىس التدابري إذا لزم األمر”، وهذا 
يعني اإلغ�الق الرصي�ح ملثل هذه 

القنوات.

بعد احتدام المعركة اإلعالمية بين السعودية وتركيا

بغداد/ متابعة الزوراء:
ان  لألنب�اء  “روي�رتز”  وكال�ة  اعلن�ت   
تعليقه�ا  رفع�ت  العراقي�ة  الس�لطات 

الرخصة املمنوحة لها للعمل يف البالد.
وقالت رويرتز إنها ”س�عيدة للغاية برفع 
التعلي�ق وإن بإمكانن�ا مواصلة التغطية 

الصحفية من العراق“.
وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان ”نح�ن نثم�ن 
الجهود الت�ي بذلتها الس�لطات العراقية 
وهيئ�ة اإلعالم واالتصاالت لتس�وية هذه 

املسألة برسعة“.

وكان الع�راق علق رخص�ة وكالة رويرتز 
يف وقت سابق من الش�هر الجاري بسبب 
تقري�ر عن عدد ح�االت اإلصابة بفريوس 

كورونا يف العراق.
واالتص�االت  اإلع�الم  هيئ�ة  وأخط�رت 
العراقي�ة روي�رتز بق�رار رف�ع التعلي�ق 
إيمان�ا منه�ا ”يف من�ح اإلعالم مس�احة 
العم�ل بش�فافية وحيادي�ة ونزاه�ة ... 
)م�ع( االلت�زام التام بالعم�ل وفق الئحة 
قواعد البث اإلعالمي“ التي أعدتها الهيئة 

املستقلة.

الجزائر/أ ف ب:
 قال مؤسس ورئيس تحرير موقع “انرتلن” 
إن  إش�عاللن  بوزي�د  الجزائ�ري  اإلخب�اري 
الس�لطات فرض�ت من�ذ األح�د رقاب�ة عىل 

موقعه.
وهذا ثالث موقع جزائري تحجبه الس�لطات 
ع�ن املتصفح�ن الجزائري�ن من�ذ الع�ارش 
م�ن نيس�ان/أبريل، بع�د موق�ع “مغ�رب 
ايمريج�ون” اإلخب�اري وموق�ع “راديو ام” 
املرتب�ط به والذي يبث عىل االنرتنت. ولم يعد 
ممكنا تصفح موق�ع “انرتلن” من الجزائر 

منذ ظهرية األحد.
وقال إش�عاللن يف بيان بعث�ه لوكالة فرنس 
برس “مستعملو االنرتنت األريض أو بالهاتف 
املحم�ول ال يمكنه�م الول�وج اىل املوق�ع إال 
باس�تعمال تطبيق خاص لتج�اوز الحجب. 

هذه رقابة جديدة تستهدف موقعنا”.
وس�بق ملوقع “انرتلن” ان تع�رض للحجب 
صيف 2019 بسبب تغطيته مسريات الحراك 
الت�ي دام�ت اكث�ر من ع�ام قب�ل ان تتوقف 
مؤخرا بعد انتشار فريوس كورونا املستجد.

وتاب�ع البيان “إننا نتحدى أي ش�خص، من 
س�لطات أو هيئ�ات أو ش�خصيات عام�ة، 
لتزويدن�ا بمقاالت نمارس فيها التش�هري أو 

ننرش فيها معلومات كاذبة”.
واألحد، صادق مجلس الوزراء الجزائري عىل 
تعديالت يف قانون العقوبات، لتشديد األحكام 

واقرتاح اخرى من اجل “تجريم األفعال التي 
عرفت انتش�ارا كبريا خالل السنوات األخرية 
إىل درج�ة تهديد األمن واالس�تقرار يف البالد، 
وم�ن بينه�ا ترويج أنب�اء كاذبة للمس�اس 
بالنظ�ام واألم�ن العمومي�ن، وامل�س بأمن 
الدولة والوحدة الوطنية…” كما نقلت وكالة 

االنباء الجزائرية.
وختم إش�عاللن بيان�ه بالق�ول “إن الرقابة 
التي اس�تهدفت أيضا زمالءن�ا تأتي يف وقت 
يحتاج فيه الجزائريون لوس�ائل اإلعالم أكثر 
من أي وقت مىض لالطالع عىل اخبار جائحة 

كوفيد 19 التي تجتاح العالم”.
وانطل�ق موقع “انرتلن” أوائل 2018 بفريق 

من الصحفين الشباب.
ولم يتس�ن الحص�ول عىل تعليق م�ن وزارة 

االتصال مساء األحد.

لندن/متابعة الزوراء:
طال�ب قانوني وكاتب مع�روف يف االردن وزير املالية بإلتقاط صورة”س�يلفي” مع الرواتب 

واالوراق  النقدية يف خزينة الدولة إلثبات وجهة نظر الحكومة املعلنة.
 وإق�رتح الكاتب محمد الصبيحي عىل الوزير محمد العس�عس توضيح االمر جيدا بعد مقال 
نرشت�ه صحيف�ة يومية”موثوقة” حول الوضع املايل الصعب الذي ق�د يعوق الرواتب .وطلب 

الصبيحي من العسعس إلتقاط صورة مع “املال” عرب الهاتف الخلوي.
كم�ا طلب من محافظ البنك املركزي الدكتور زياد فريز االنضمام لوزير االعالم ايضا واالدالء 

بتوضيحات.
ويتحدث الصبيحي عن مقال راي نرشته يومية الغد املقربة من الس�لطات للكاتب الصحفي 

ماهر ابو طري.
وحسب الصبيحي قال ابو طري يف مقاله بوجود مشكلة يف تدبري رواتب شهر ايار املقبل.

لك�ن املعلومة نفتها الحكومة وظهر العس�عس فع�ال يف االعالم مؤكدا ب�ان الرواتب وجميع 
نفقات امليزانية متوفرة يف الخزينة حتى العامن املقبلن.

واثار مقال الغد ضجة واسعة النطاق عىل الصعيد املحيل بسبب نرشه يف صحيفة يومية وفقا 
للصبيحي وال تتبع املعارضة .

 لندن/ متابعة الزوراء:  
واإلع�الم  الثقاف�ة  وزي�ر  دع�ا 
الربيطاني أوليفر دودن املواطنن 
يف ب�الده إىل رشاء الصح�ف خالل 
أزمة كورون�ا، إذ تعاني الصحافة 
الربيطاني�ة من أزم�ة كبرية تؤثر 
عىل اس�تمراريتها بس�بب تدهور 
غي�اب  وش�به  التوزي�ع  أرق�ام 

إليرادات اإلعالنات.
صحيف�ة  يف  الوزي�ر  وكت�ب 
“التايم�ز” الربيطانية قائال “اآلن 
بالتحديد ت�ؤدي صناع�ة األخبار 
خدم�ة حيوي�ة للمواطن�ن حيث 
تق�دم له�م أه�م املعلوم�ات عن 
الوزير  الجائحة”.وأوضح  مس�ار 
أن تراجع وسائل اإلعالم يمكن أن 
تكون له عواق�ب بعيدة األثر عىل 

الديمقراطية.
الصحاف�ة  أن  الوزي�ر  وأض�اف 

تكاف�ح ضد أك�رب أزم�ة وجودية 
يف تاريخه�ا، مش�ريا بالق�ول “إن 
واإلقليمي�ة  القومي�ة  الصح�ف 
واملحلي�ة تتع�رض لضغ�ط م�ايل 
انهي�ار  بس�بب  خاص�ة  هائ�ل، 
اإلعالنات املدفوعة عىل صفحاتها 

العديد  إن  الوزير  املطبوعة”.وقال 
م�ن دور النرش الربيطانية قلصت 
بالفع�ل مرتب�ات العامل�ن فيها 

بسبب األزمة الحالية.
وتسبب وباء كورونا يف توقف عدة 
صحف محلية يف املدن الربيطانية، 

حي�ث أعلن�ت مجموع�ة “ج�ي.
بي.آي ميديا” الش�هر املايض عن 
توق�ف طباعة ع�رشات الصحف 
املجانية حي�ث تعاني املجموعات 
املحلي�ة واإلقليمية من  اإلخبارية 
تداعيات تف�ي فايروس كورونا، 
م�ع انخف�اض ح�اد يف اإلنف�اق 
ع�ىل اإلعالن�ات مم�ا يجربها عىل 
إجراء إج�راءات جذري�ة لخفض 
النفق�ات، وفق ما ذكرت صحيفة 
الربيطاني�ة. تايم�ز  فايننش�ال 

وقالت الرشكة التي تنرش صحيفة 
و”يوركش�اير  “سكوتس�مان” 
بوست”، إنها ستتوقف عن طباعة 
صحفها املجاني�ة بعد “تخفيض 
كب�ري يف اإلعالنات”.ووج�ه ديفيد 
كين�غ، الرئيس التنفيذي للرشكة، 
إىل  اإللكرتون�ي  بالربي�د  رس�الة 
املوظفن، ق�ال فيه�ا إن موزعي 

“جي.بي.آي”، ل�م يعد بإمكانهم 
مواصلة توزي�ع الصحف املجانية 
مبارشة إىل الناس، معلنا االكتفاء 
باملواقع اإللكرتونية لنرش األخبار.

وتعان�ي غالبي�ة الصح�ف ح�ول 
العال�م م�ن املص�ري ذات�ه، ومنها 
العربي�ة إذ أعلنت عدة دول عربية 
وق�ف طباع�ة الصح�ف، ضم�ن 
إجراءات مكافحة الوباء.ويتساءل 
صحافيون إذا كان القارئ الغربي 
املفضل�ة،  لصحف�ه  س�يفتقد 
العرب�ي  الق�ارئ  س�يفتقد  ه�ل 
لصح�ف ب�الده، أو هل سيش�عر 
أساس�ا بغيابه�ا. ويضيفون بأن 
العربي�ة مراجعة  عىل الصحاف�ة 
حس�اباتها والتوجه نح�و القراء 
بقضاي�ا حقيقي�ة تهمه�م، ال أن 
تكتفي ب�دور الناقل وإعادة إنتاج 

ما تقوله الحكومات.

 لندن/ متابعة الزوراء:
 أفادت وسائل إعالم بريطانية بأن األمري هاري وزوجته 
ميغ�ن أدرجا أربع صحف بريطانية كربى عىل القائمة 
الس�وداء بعد اتهامها بنرش قصص “مش�وهة وكاذبة 
وخارج�ة ع�ن املعق�ول”.ويف رس�الة الذع�ة ملحرري 
صحف “صن” و”دييل ميل” و”مريور” و”إكسربس”، 
أعلن هاري وميغن، اللذان تخليا رسمياً عن منصبيهما 
يف العائل�ة امللكية الربيطانية، أن�ه “لن يكون هناك أي 
تعاون” بعد اليوم مع تلك الصحف، وفق صحيفة “ذي 
غارديان”.وجاء يف نسخة زعم أنها عن الرسالة، نرشها 
مراسل صحيفة “فاينانشل تايمز” مارك دي ستيفانو 
عىل “تويرت” أن سياس�تهما الجديدة إزاء الصحافة “ال 

تتعلق بتجن�ب النقد. إنها ال تتعلق بإنهاء التواصل مع 
العام�ة أو فرض رقابة دقيقة ع�ىل التقارير”. لكنهما 
ال يرغب�ان يف اس�تخدامهما “كعملة القتص�اد صيادة 
النق�رات”.وورد يف مقتط�ف من الرس�الة نرشته “ذي 
غارديان” أن “دوق ودوقة ساس�كس شاهدا أشخاصاً 
يعرفانهم، وكذل�ك غرباء يدمرون حياتهما تماما دون 
سبب وجيه بخالف حقيقة أن الشائعات تعزز عائدات 
اإلعالنات”.ووصفت الصحيفة الرس�الة بأنها “هجوم 
غري مس�بوق عىل ج�زء كبري من وس�ائل اإلعالم”.ويف 
رس�التهما، ق�ال الزوج�ان إن سياس�تهما الجديدة ال 
تنطبق عىل كل وس�ائل اإلعالم وإنهما سيس�تمران يف 

العمل مع صحافين من حول العالم.

أبوظبي/ متابعة الزوراء:
أعلنت دائرة الثقافة والسياحة يف أبوظبي مواصلة تلقيها 
طلبات التقديم لربنامج “أضواء عىل حقوق النرش” 2020 
-ال�ذي يتزامن عادة مع معرض أبوظب�ي الدويل للكتاب- 
وتواصل الدائرة استقبال الرتشحات حتى 15 مايو املقبل 

رغم التأجيل الذي طال املعرض.
يأت�ي ق�رار الدائ�رة انطالق�ا م�ن إيمانها بأهمي�ة دعم 
النارشي�ن خصوص�ا يف ظ�ل الظ�روف الراهن�ة، ويتيح 
الربنام�ج للعارضن املس�جلن رشاء حق�وق الرتجمة أو 
إبرام اتفاقية التحويل إىل كتاب صوتي أو كتاب إلكرتوني 
م�ع العارضن أو الزوار التجارين املس�جلن الذين كانوا 
عازمن عىل املش�اركة يف معرض أبوظب�ي الدويل للكتاب 

.2020
وق�ال عبدالل�ه ماجد آل ع�يل املدير التنفي�ذي لقطاع دار 
الكت�ب يف الدائ�رة إن امليض قدم�ا بربنام�ج “أضواء عىل 
حق�وق الن�رش” يعك�س املس�اعي الحثيثة الت�ي تبذلها 
دائرة الثقافة والس�ياحة ومعرض أبوظبي الدويل للكتاب 
لدعم النارشين يف ظل الظروف الراهنة ويف ظل التحديات 

الكبرية التي تواجه القطاع الثقايف.
وأض�اف آل عيل أن “دائرة الثقافة والس�ياحة عازمة عىل 
دع�م النارشي�ن والكت�اب واملرتجم�ن وكل أولئ�ك الذين 
يلهمونن�ا بالكلم�ة، فالثقافة ق�وة تحصننا م�ن الداخل 

وتؤدي حاليا دورا أكثر أهمية يف مجتمعنا وتوحدنا وتزيد 
عزمنا. وعندما يتجاوز العالم أجمع هذه املحنة نكون قد 

نجحنا يف حماية ثقافتنا وتحصن قطاعاتنا اإلبداعية”.
وكانت دائ�رة الثقافة والس�ياحة يف أبوظبي قد أعلنت يف 
وقت س�ابق التفاصيل املتعلق�ة بأحكام ورشوط الفئتن 
الجديدت�ن املدرجتن ضمن برنام�ج “أضواء عىل حقوق 
النرش”، وهما فئة الكتاب الرقمي وفئة الكتاب الصوتي.

وتسعى الدائرة إىل تعزيز انتشار املحتوى العربي ووصوله 
إىل مختل�ف فئ�ات املجتم�ع، واملهتم�ن بالحص�ول عىل 
املعرفة وتناقلها حيث يشهد قطاع النرش اإللكرتوني نموا 
ملحوظ�ا، بينما يلق�ى الكتاب الصوتي رواج�ا كبريا بن 

املهتمن بالكتاب والقراءة.
الربنام�ج يتيح للعارضن رشاء حق�وق الرتجمة أو إبرام 

اتفاقية التحويل إىل كتاب صوتي أو إلكرتوني
ويذك�ر أن القيم�ة املالية ملنحة التحوي�ل إىل كتاب رقمي 
ت�رتاوح ب�ن 1000 و2000 دوالر أمريك�ي بينما ترتاوح 
القيم�ة املالية ملنحة التحوي�ل إىل كتاب صوتي بن 1500 

و2500 دوالر.
ولالش�رتاك يف الربنامج، يمكن زي�ارة صفحة أضواء عىل 
حق�وق النرش ع�رب املوق�ع اإللكرتوني ملع�رض أبوظبي 
الدويل للكتاب، وملء االس�تمارة اإللكرتونية وإرسالها إىل 

الربيد اإللكرتوني املوجود عىل الصفحة.
وكان برنام�ج “أضواء عىل حق�وق النرش” قد انطلق من 
خالل منح�ة الرتجمة عام 2009 وس�اهم يف إصدار أكثر 
من 600 عنوان يف مجاالت متنوعة، تش�مل كتب األطفال 
والكت�ب التعليمي�ة، والتاريخي�ة، والعل�وم االجتماعي�ة 

وغريها من املجاالت العلمية والتثقيفية.
وت�رتاوح قيم�ة املن�ح املالية لألعم�ال املرتجم�ة ما بن 
دوالر  آالف  و4  والش�باب  األطف�ال  لكت�ب  دوالر   2500
للكت�ب العامة.. واس�تفادت من املنحة حت�ى اليوم أكثر 
م�ن 120 دار ن�رش وتمت ترجم�ة مؤلف�ات أدبية وكتب 
موجه�ة للكبار واألطفال عن اللغات الفرنس�ية واألملانية 

والسويدية واإلنجليزية وغريها. 

وزير الثقافة الربيطاني يدعو املواطنني لشراء الصحف إلنقاذها

االمريهاري وزوجته ميغن يشنان هجوما على وسائل إعالم بريطانية

معرض أبوظيب للكتاب يطلق برنامج “أضواء على حقوق النشر”

العراق يلغي تعليق رخصة عمل 
وكالة “رويرتز”

موقع إخباري آخر يتعرض للحظر باجلزائر

كاتب وصحفي أردني  يطالب وزير املالية 
بـ”صورة سيلفي” مع الرواتب
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يف بداي�ة حوارنا  كان الب�د لنا ان نتعرف 
عن كل تلك املراحل يف هذه االس�تضافة 
الواس�عة لجري�دة الزوارء الغ�راء فكان 

الحوار التايل :-
-ب�دأ نود ان تع�رف الق�اريء بالبطاقة 
صب�اح  للدكت�ور  الكامل�ة  الش�خصية 

املوسوي
-قب�ل ان أعط�ي للق�ارئ بطاقت�ي اود 

ان اق�دم لك�م ولكاد ر جريدتك�م الغراء 
الشكر واالمتنان والرتحيب بهذا اللقاء 

-اس�مي  صب�اح مه�دي ع�ي محم�د 
املوسوي

التولد: محافظة واس�ط 1950 / قضاء 
الحي 

التحصيل الدرايس : بكالوريوس جامعة 
بغداد /كلية الفنون الجميلة 1974 

ماجستري جامعة ووج / بولونيا / معهد 
النظرية األدبية للسينما واملرسح1983

 / وارش�و/بولونيا  جامع�ة  دكت�وراه 
معهد تاريخ الفن 1986 

منذ 1987-1990 عملت يف دائرة السينما 
وامل�رسح مصمم�ًا لإلض�اءة املرسحية 

ومخرجاً لألفالم الوثائقية 
ع�ام 1991 انتقل�ت إىل العمل يف جامعة 

بغداد بصفة تدرييس .
أس�تاذ  إىل  ترقيت�ي  تم�ت   1995 ع�ام 

مساعد 
عام 2002 تمت ترقيتي مرتبة أستاذ 

ع�ام 1994 أسس�ت املخت�ر الطالب�ي 
لألفالم الوثائقية لطلب�ة املرحلة الثانية 

بعنوان
-دعنا نستذكر اآلن فرتة الصبا ونتحدث 
ع�ن التاث�ريات العائلي�ة والبيئي�ة التي 
اثرت يف حياتك فهل كان لها دورا يف بناء 

شخصيتك الفنية ؟
-ول�دت يف محافظ�ة واس�ط وبم�ا ان 
قلي�ل   املحافظ�ة  يف  الثق�ايف  التواص�ل 
وكث�ريا ما يعتمد عىل انتش�اره يف بغداد 
وهذا الكالم ال يعن�ي الغا الثقافة والفن 
يف املدينى فقد كانت يف املحافظة جمعية 
للش�عرا ويف املدارس ايض�ا كانت تتوفر 
نش�اطات خدمي�ة ومع�ارض للفن�ون 
التشكيلية وسباقات بني املدارس وكانت 
تقام ورش فنية لتشجيع املواهب الفنية 
والقافي�ة فمال املرحل�ة االبتدائية كانت 
تقام مس�ابقات ومعارض للرسم وكان 
هناك مرسحا تقام عليه سنويا اكثر من 
عمل مرسحي وفن�ي اضافة لذلك كانت 
تق�ام الكثري م�ن النش�اطات الرياضية 
وكانت تستقطب الش�باب والكبار وكل 
ه�ذه النش�اطات كان له�ا تاث�ريا قويا 
لخل�ق اساس�يات واولي�ات مهم�ة لدى 
الشباب مما تس�اعد قبولهم يف املدارس 
الفني�ة والكلي�ات , وم�ن هنا اس�تطيع 
التاكي�د بوج�ود ج�ذور اولي�ة وكل تلك 
النش�اطات حببت عندي الفن والثقافة 
وح�ب االط�الع وال انس وج�ود بناية يف 
مدينة الحي كانت مبنية بطريقة حديثة 
انذاك وفيها مرسح ومخترات وفعاليات 
مهمة مع وجود دور س�ينما عدد 2 وكل 
تل�ك االج�واء تاثر به�ا اكثر ابن�ا املدينة 

انذاك .
-طيب هذا بالنس�بة للمدينة فكيف كان 

االجواء لدى العائلة ؟
-ال ل�م يكن للعائل�ة دورا الن والدي كان 
كاس�با واخ�ي الكبري معلما واس�تطيع 
الق�ول ان تاث�ريي ل�م يكن م�ن العائلة 
وانم�ا من املحي�ط الخارجي والدراس�ة 

بشكل خاص .
-ويف تل�ك الفرتة هل كان�ت لك محاوالت 

ابداعية للمشاركة مع االخرين ؟
-كان�ت لدي مح�اوالت يف مجال املرسح 
وكنا نقرا كثريا مما يقع بايدينا من كتب 
ومجالت وخاصة مجلة الهالل املعروفة 

ومجلة العربي . 
-طي�ب وه�ل حاول�ت ان تعم�ل ا وان 

تنتسب لدائرة او مؤسسة معينة ؟
-ل�م اعمل ش�يئا قب�ل الكلي�ة اما خالل 

فرتة الكلية فعملت فيها 
-وما هي الكلية التي توجهت اليها ؟

-كلية الفنون الجميلة يف بغداد 
-وهل تتذكر االساتذة الذين اختروك ؟

-عديدون منهم املرح�وم ابراهيم جالل 
وجعفر السعدي 

-واىل اي قسم تم قبولك ؟
-لم يوجد يف الكلية س�وى قسما املرسح 

والفنون التشكيلية 
-وم�ا هي االس�ئلة التي وجه�ت اليك يف 

االختبار ؟
-كانت االسئلة عامة اما طريقة االختبار 
فكان�ت تق�اس ع�ىل االبع�اد الطبيعية 
للطالب املتقدم ومستوى القابليات التي 
يمتلكه�ا الطالب يف ق�راءة قصيدة مثال 
وانج�از مش�هد تمثيي ومعرف�ة ثقافة 

املتقدم .
-وماذا رايت من صورة خالل التوزيع ؟

-وجدت صورة التوزيع الطالبي وكانها 
موزعة عىل كل محافظات العراق ويبدو 
ان تل�ك الطريقة كان�ت مقصودة وفعال 
كانت طريقته�م مفيدة اذ وجدنا ان كل 
طالب او بعض منهم استطاع ان يؤسس 
شيئا يف محافظته كاملعرض ومؤسسات 

وقاعات فنية كثرية .
-حدثنا االن عن النشاطات التي ساهمت 

بها خالل وجودك كطالب يف الكلية ؟

-يف البداي�ة كن�ا نعيش مرحل�ة املراقبة 
ومالحظة م�ا يقدمه االخ�رون باعتبار 
اننا طلبة من محافظات هي اقل نشاطا 
من بغداد املركز ولم تكن لدينا نشاطات 
يف البداي�ة وفق�ط كان همنا وهاجس�نا 
النجاح ولكن يف املرحلة الثالثة بدأ الوعي 
يختلف وبالنس�بة يل بدأت اشعر ان عي 
ان أؤس�س لنفيس شيئا اي رصنا نشعر 
اننا بحاجة اىل ثقافة ا واىل تأسيس يشء 

مع�ني ومل�ا وجدن�ا ان الكتب الدراس�ية 
قليل�ة وال تكف�ي لخل�ق قاع�دة ثقافية 
رصين�ة رصن�ا بحاج�ة اىل رشاء الكتب 
الخارجي�ة ومراجع�ة املكتب�ات العامة 
فبدان�ا نقتني الكتب ونش�رتي نصوص 

املرسحيات من شارع املتنبي .
-حدثنا عن دروسكم العملية ؟

-كان�ت لدين�ا دروس عملي�ة بالنس�بة 
للتمثي�ل ونخت�ار مش�اهد معينة داخل 
الص�ف واملش�اركة فعندم�ا كان بعض 
طلبة الص�ف الرابع يقيمون مرسحيات 
معين�ة للتخ�رج كن�ا نش�اركهم بعض 
االدوار االولية  اضافة اىل ان الكلية كانت 
تاخذن�ا اىل امل�رسح القوم�ي ملش�اهدة 
املعروض�ات وهناك مالحظ�ة مهمة ان 
بعض مرسحيات طلبة الرابع تعرض يف 

املرسح القومي .
-وه�ل كان�ت لدي�ك مش�اركات خ�الل 

وجودك يف الكلية ؟
-نعم كانت لدي مشاركتني يف مرسحيات 
طالبي�ة االوىل كان�ت اس�مها موت�ى بال 

قبور واعتذر لعدم تذكر اسم الثانية .
-ماذا بعد الكلية ؟

الثقاف�ة  وزارة  يف  للتعي�ني  -قدم�ت 
واالعالم وتم توزيعن�ا مركزيا من خالل 
وزارة التخطيط املركزي تم تنس�يبنا اىل 
مجلة االذاعة والتلفزيون وكان مسئول 
املجل�ة املرح�وم زه�ري الدجي�ي وبدأنا 
نعمل بها لفرتة وعند التخرج مبارشة تم 
الحاقنا بخدم�ة العلم وبعد انها الخدمة 
ت�م الحاقن�ا ب�دورة للظب�اط االحتياط 
وبعد ذلك تم تنس�يبنا اىل دائرة الس�ينما 
واملرسح ويف قس�م االنت�اج املرسحي ثم 
تم تحويي اىل قس�م االض�اءة وبقيت يف 
هذا العمل بحدود ثمان س�نوات وعملت 

مع كب�ار املخرجني اول مرسحية عملت 
فيها االضاة اسم هاكلهم اوالدي والثانية 
مرسحي�ة كان يام�ا كان كم�ا عملت يف 

مرسحية لالطفال 
-وماذا بعد ؟

-قدمت نقل اىل وزارة الرتبية لكي التحق 
باه�ي وبمحافظت�ي يف واس�ط ولك�ن 
املدي�ر الع�ام يف حينه�ا ارس�ل يف طلبي 
ومنعني من النقل عندها قدمت لدراسة 

الدكتوراه ووافق املدير العام عىل اكمال 
دراس�تي فحصلت عىل قبول من بولونيا 
وعن�د ظه�ور االم�ر االداري بالس�فر يف 
ثمانيني�ات القرن املايض وس�افرنا عن 
طريق االردن وهاناك اكملت املاجس�تري 

والدكتوراه .
-وهل بقيت ميولك للمرسح ام ماذا ؟

-ال هن�اك تغ�ريت ميوالتي فق�د وجدت 
كان�ت  اذ  اك�ر  حض�ورا  الس�ينما  يف 
تق�ام العديد م�ن املهرجان�ات للقضية 

الفلسطينية فاكملت دراستي هناك .
-وهل كانت لك اطروحة للتخرج ويف اي 

مجال ؟
-اخرتت موضوع�ا قريبا للوضع العربي 
وكان املوضوع تحت اس�م ) دور الفيلم 
الوثائق�ي العرب�ي يف الحياة السياس�ية 
واالجتماعي�ة واالقتصادية ( وقد اخذت 
نم�اذج م�ن انت�اج ث�الث دول عربي�ة 
فقدمتها وحصلت عىل درجة جيد جدا .

-وماذا بعدها ؟
-بعدها رجعت اىل العراق وعدت اىل دائرة 
الس�ينما وامل�رسح وكان اول عمل يل ان 
كلفت كمس�اعد للمخرج ه�ادي الراوي 
يعود الفيلم لرشك�ة بابل وكانت تجربة 
لذيذة جدا استطعت من خاللها ان اثبت 

وجود وان احظى بتقييم املخرج .
-وهل بقيت يف دائرة السينما واملرسح ام 

انتقلت اىل وزارة التعليم العايل ؟
-يف حينه�ا اص�درت وزارة التعليم العايل 

كتاب�ا اىل وزارة الثقافةواالع�الم تطالب 
بحملة الش�هادات العليا وفعال تم نقلنا 

اىل التعليم العايل .
-وم�اذا حصل لكم يف التعليم العايل واين 

تم قبولكم ؟
-يف وزارة التعلي�م العايل ايذا كانت هناك 
لجنت�ان االوىل فني�ة مكونة من س�امي 
عب�د الحميد وجب�ار العبي�دي واخرون 
وهن�اك لجنة ثاني�ة يتم تحوي�ل نتائج 
االختبار االول لها وهي مكونة من رؤسا 
الجامع�ات يراس�هم وكيل ال�وزارة فتم 
قبويل كمدرس يف كلي�ة الفنون الجميلة 

وكانت عام 1990 اىل 2017 .
-وما ه�ي االعمال التي قدمتها بش�كل 
ع�ام خ�الل وج�ودك يف دائرة الس�ينما 

واملرسح ؟
-اتذك�ر منه�ا عم�ل فيلم ع�ن التدخني 
واخر عن كلية القانون وفيلم عن املتحف 

العسكري وهناك اعماال اخرى .
-اذن حدثنا عن اعمالك يف جميع املراحل 
يف الكلي�ة وخ�ارج الكلي�ة ؟ . وهن�اك ) 
تج�ارب وثائقية ( داخل كلية الفنون تم 
إنت�اج عرشات األفالم الوثائقية .ش�ارك 

البعض منها يف املهرجانات القطرية. 
توليت رئاس�ة قس�م الس�معية واملرئية 
ثالثة مرات األوىل للفرتة )1998- 2001( 
والثاني�ة م�ن )2005-2008( والثالث�ة 

اعيدة انتخابي ) 2010-2005(
اما البحوث التي أنجزتها : 

1- حول مفهوم السيناريو الوثائقي
2- الفلم املونتاجي الوالدة والتطور

3- تكييف األعمال التش�كيلية للس�ينما 
والتلفزيون 

4- التوظي�ف املتناوب للصورة والصوت 
يف الفلم الروائي 

5- التداخل األسلوبي يف الفلم الوثائقي 
6- املس�تويات الدالة للم�ؤرشة يف الفلم 

الوثائقي
7- الفلم القصري املفهوم والوظيفة 

8- الوظيفة الجمالية للصوت يف نس�يج 
الفلم الروائي

9- االتجاهات الفنية للسينما الوثائقية
10- أش�كال تجاور الصوت مع الصورة 

يف الفلم السينمائي 
11- مس�تويات املقارب�ة ب�ني اللقط�ة 

السينمائية واللوحة التشكيلية
- كتب�ت العديد من املقاالت الصحفية يف 

الصحف واملجالت العراقية. 
- أخرجت فلم عن مضار التدخني لصالح 

دائرة السينما واملرسح . 
- أخرجت فلم عن األمن الغذائي لصالح 

جامعة بغداد . 
- اخرج فل�م عن اليوبي�ل الفيض لكلية 

القانون 
الفل�م  يف  لإلخ�راج  مس�اعداً  عمل�ت   -

الروائي ) افرتض نفسك سعيد( 
- أخرج�ت فلم ) صبي م�ن بغداد ( فاز 

الفلم بالجائزة األوىل يف مهرجان
األدباء والكتاب العراقيني عام 2006 . 

- س�اهمت يف إخ�راج فل�م ع�ن املتحف 
العسكري . 

- رسائل املاجستري التي أرشفت عليها 
1- النات�ج الجم�ايل والدرام�ي للتوليف 

املوسيقي الصوري 
2- دور املونت�اج تكامل العرض يف الفلم 

الوثائقي 
3- خصائص الصورة يف الخطاب املوجة 

للطفل 
4- تناص األساطري العراقية القديمة يف 

الفلم الروائي العاملي 
يف  النس�ائية  الش�خصية  تش�فري   -5

الدراما التلفزيونية 
6- اإليحاء واألخبار يف الفلم الروائي 

للحكاي�ة  الس�ينمائية  الصياغ�ة   -7
الخرافية 

8- الرؤية اإلخراجية للقيم االجتماعية 
يف أفالم محمد شكري محمد جميل 

9- س�مات البط�ل األمريك�ي يف أفالم 
العنف والجريمة 

الن�ص الشكس�بريي يف  التأوي�ل   -10
الخطاب السينمائي . 

11- املوقف الفكري للبطل الرتاجيدي يف 
الفلم امللحمي . 

12- الرؤي�ة الفنية يف تجربة جعفر عي 
.

13- االنتق�االت ب�ني التنظي�م الرسدي 
واإلثراء الجمايل يف الفلم الروائي .

14- الفل�م الوثائق�ي وأش�كال تن�اول 
الواقع فنيا .

للش�خصية  الغرائيب�ة  الس�مات   -15
الدرامية يف أفالم الفنتازيا

مضم�رات  اش�تغال  إش�كالية   -16
الص�ورة الرسدية يف بن�اء رسدية اللغة 

السينمائية 
17- االنزي�اح ال�داليل للص�وت يف الفلم 

الروائي
والدرامي�ة  الجمالي�ة  الوظيف�ة   -18

للماكياج يف أفالم الرعب
19- املعالجة اإلخراجية للش�كل يف أفالم 

الرعب
20- تعبريية األزياء يف املسلسل الدرامي 

التاريخي
21- تقني�ة كتابة الس�يناريو بني الفلم 

واملسلسل 
22- املوقف العاطفي يف دراما الحرب

الت�ي  االطاري�ح  ه�ي  وم�ا   -
ارشفت عليها

1- النزع�ة الذاتي�ة يف تجس�يد الواقع يف 
الفلم الروائي 

2- وظيفة اإليجاز يف الفلم التلفزيوني 
الش�كل  بن�اء  يف  اإليق�اع  وظيف�ة   -3

الفلمي 
4- األس�اليب الفني�ة والفكري�ة للفل�م 

األمريكي )200-1990( 
االتجاه�ات  يف  الجمي�ل  مفه�وم   -5

الفلسفية املعارصة 
6- خطاب العنف والجريمة يف الس�ينما 

األمريكية .
الدرام�ا  يف  الفني�ة  االتجاه�ات   -7

التلفزيونية 
8- مظاهر رصاع الحضارات يف الخطاب 

السينمائي 
) دراس�ة يف آلي�ات التوظي�ف والبن�اء 

الفني (
9- االتجاهات الفنية للس�ينما التسوية 

يف الوطن العربي 
10- حكايات ألف ليلة وليلة يف الخطاب 

السمعي –البرصي الغربي 
11- الس�مات الفني�ة للفل�م الوثائق�ي 

االثنوغرايف .
12- التجسيد امليثولوجي للشكل الفلمي 

يف السينما املعارصة
13- جماليات الش�كل الس�ينماتوغرايف 
ودالالت�ه الرسدي�ة ب�ني الفل�م الروائي 

والدراما التلفزيونية .
- ش�اركت يف مناقش�ة معظم الرسائل 

واالطاريح املنجزة داخل القسم 
- أرشفت عىل العدي�د من اطاريح طلبة 
التخ�رج التطبيقي�ة للدراس�ات األولية 

والعليا 
- أستاذ مادة الرامج واألفالم الوثائقية 
 ( والعلي�ا  األولي�ة  املرحل�ة  يف  ادرس   -

املاجستري والدكتوراه ( 
للماجس�تري  الس�منار  اس�تاذ م�ادة   -

والدكتوراه
- درس�ت امل�واد التالية نظري�ة املونتاج 

,مادة اإلخراج ، الفلم الوثاثقي .
- مؤس�س املخت�ر الطالب�ي )تج�ارب 

وثائقية ( للمرحلة الثانية
- عضو لجنة الرتقيات العلمية ملرتني 

- عض�و اللجن�ة العلمي�ة و الدراس�ات 
العليا

- عضو لجن�ة تقيم معادلة الش�هادات 
لجن�ة العل�م اإلنس�انية وزارة التعلي�م 

العايل 
- رئي�س الجمعي�ة العلمي�ة العراقي�ة 

للفنون الجميلة 
- عضو املكتب االستش�اري من 2005-

2010
املهرجان�ات  اغل�ب  يف  ش�اركت   -

والفعاليات الفنية يف بغداد 
- ترأس�ت لجان التحكيم داخل القس�م 

وبعض املهرجانات املحلية
- ت�رأس لجن�ة تطوي�ر ووض�ع خط�ة 
إس�رتاتيجية لدائ�رة الس�ينما واملرسح 

)مديرية السينما (
- عض�و لجنة فحص النصوص يف دائرة 

السينما واملرسح 
- ش�ارك يف تألي�ف كتاب�ني منهجي�ني 

للتعليم املهني 
- مح�ارض يف دورات معه�د التدري�ب | 

شبكة األعالم العراقي
- عضو نقابة املعلمني 
- عضو نقابة الفنانني 

- عضو جمعية املصورين 
- عضو اتحاد السينمائيني 

- عضو نقابة الصحفيني
- عضو رابطة املبدعني العراقيني

- عضو اتحاد اإلذاعيني والتلفزيونيني
- واين انت االن ؟

- االن ان�ا متقاع�د واعم�ل مرشفا عىل 
اف�الم الس�ينما الت�ي يعرضه�ا اتح�اد 

االذاعيني والتلفزيونيني .
- امنياتن�ا بالصحة ومزي�د من العطاء 

الفني والثقايف .

 

تعلمت من مدارس واسط واجنزت البكلوريوس واملاجستري والدكتوراه

الدكتورصباح املوسوي لـ” الزوراء”: السينما اصعب من املسرح عمال وتكنيكا ومستلزمات

ذاكرة
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

عام 1994 أسست املخترب الطالبي لألفالم الوثائقية لطلبة املرحلة الثانية 

عاش يف حمافظة واسط ومنها نهل بداياته الفنية والثقافية 

مت اختباره على يد املرحوم ابراهيم جالل وجعفر السعدي 

عمل مصمماً لإلضاءة املسرحية وخمرجاً لألفالم الوثائقية 

لعل الحوار مع استاذ متخصص يف السينما يختلف اختالفا 
كبريا عن الحوار مع أستاذ متخصص يف املرسح او يف اإلعالم 
.. السينما عالم خاص تختلف يف تقنياتها وأدوارها ومراحل 

عملها فهي بالذات تعد أصعب دور وأصعب تكنيك من املرسح .
من هنا بدأ ح�وار صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيني 
العراقيني مع الدكتور صباح املوس�وي استاذ الس�ينما يف اكاديمية 
الفن�ون الجميل�ة الذي اخذ ابعادا واس�عة ربما طغ�ت عليها هموم 
املس�رية الطويل�ة فهو اب�ن مدينة الح�ي التابعة ملحافظة واس�ط  

عاش يف تلك الربوع محمال اوال بثقافة نس�تطيع ان نس�ميها ثقافة 
املحافظات . تلك الثقافة البس�يطة التي دفعتها ان يواصل مسريته 
بارصار متعلما بعض ما كان يراه ويحيط به ثم انطلق بتلك املعلومات 
ليلج عالم الفن من ابوبه االوىل فكانت كلية الفنون الجميلة املحطة 
االوىل ث�م تدرج يف علم واس�ع اوصل�ه الة ان يك�ون موظفا يف دائرة 
الس�ينماواملرسح ثم اىل بولونيا ليحصل عىل الدكتوراه واملاجس�تري 

بعدها عاد اىل العراق ليستقر استاذا يف كلية الفنون الجميلة 
ببغداد.

حوار  – مجال الشرقي

املوسوي : اول مسرحية عملت فيها االضاءة )كلهم اوالدي والثانية مسرحية كان ياما كان(

استدعتنا وزارة التعليم العالي واصبحت استاذا للسينما يف كلية الفنون اجلميلة 
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ه�ل تعاني من وج�ود صعوبة أثناء 
البلع؟.. إًذا عليك قراءة هذا التقرير، 
الذي يوضح لك أسباب هذه املشكلة 
التي تتسبب يف تعرضك للتوتر والقلق 
عند تناولك للطعام أو الرشاب أو عند 

تناول األدوية الخاصة بك.
أوضح التقرير، أن بعض األشخاص 
البل�ع،  أثن�اء  ملش�كلة  يتعرض�ون 
وتكون هذه املش�كلة مصابة للعديد 
من األعراض، ومنها السعال الشديد، 
والش�عور باالختن�اق أثن�اء تن�اول 
الطعام، ويصبح الشخص غري قادر 
عيل مض�غ الطع�ام، ويصاحب هذا 
األم�ر ص�دور ص�وت  م�ن القصبة 
الهوائية.وأشار التقرير، أن التعرض 
لصعوبة يف البل�ع، أمر له العديد من 
املشاكل الصحية، ويف بعض األحيان 
يك�ون عالمة ع�ى اإلصاب�ة ببعض 
يف  بمش�اكل  كاإلصاب�ة  األم�راض، 
الجهاز العصبي، أو اإلصابة بأمراض 

الجهاز الهضمي كارتجاع املريء أو 
التهاب املعدة.

األش�خاص  أن  التقري�ر،  وأض�اف 
البل�ع، ه�م  املصاب�ن بصعوب�ة يف 
األكث�ر عرض�ة لإلصاب�ة بصعوب�ة 
شديدة يف التنفس، وأيضا يصبحون 
أكثر عرضة لإلصاب�ة لفقدان الوزن 
الغري مربر، والشعور املستمر بالقلق 
والتوت�ر، وه�ذا يع�رض الش�خص 
لإلصابة باألنيمي�ا نتيجة لعدم قدرة 
عيل تن�اول األطعمة. وأك�د التقرير، 
أن ع�الج صعوب�ة البل�ع يعتم�د يف 
األس�اس التعرف عيل األسباب، فقد 
يس�تعن الطبيب برتكيب أنبوب من 
األن�ف أو املع�دة لكي يص�ل الطعام 
للمريض م�ن خالله�ا، أو الخضوع 
لعملي�ة جراحي�ة لتوس�يع مج�ري 
املريء، ويجب عيل املصاب أن يسعي 
للتخلص من السبب يف البداية، حتي 

ال يلجأ لطرق العالج املذكورة.

كشفت دراسة أجرتها “الجمعية األمريكية للقلب”، أن املادة األكثر رضرا لجسم 
اإلنس�ان هي املرشوبات الغازية املحالة ببدائل السكر أو املعروفة ب�”الدايت”، 
لذلك ي�ر الخرباء عى رضورة التخ�يل عن تناوله�ا نهائيا.وتزيد املرشوبات 
الغازي�ة املحالة ببدائل الس�كر، والتي تعترب مرشوبات مناس�بة للحمية، من 
خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية والخرف، بحس�ب خرباء الجمعية األمريكية 
للقلب.ويؤك�د خرباء الجمعية ع�ى أن “تناول حتى علبة واح�دة يف اليوم من 
ه�ذه امل�رشوب، التي يفرتض أنها خالية من الس�كر، يزيد م�ن خطر احتمال 
إصابة الشخص بالجلطة الدموية بثالثة أضعاف، ومن خطر اإلصابة بالخرف 
ب� 2.9 مرة”.ومن بن بدائل الس�كر املستخدمة يف تحلية هذه املرشوبات مادة 
أسبارتام، التي أظهرت النتائج األولية لألبحاث أنها تتحلل داخل جسم اإلنسان 
إىل فينيل أالنن )حمض أميني( وحمض األسبارتيك وامليثانول السام للجسم.

عالوة عى ذلك، فإن مادة أس�بارتام كذلك ترتاكم داخل دماغ اإلنسان، مسببة 
نشاطا شاذا للخاليا العصبية، يف الوقت الذي يشّكل فيه األسبارتام باالشرتاك 
مع مواد أخرى موجودة يف املياه الغازية املحالة عبئا ثقيال وس�اما عى الكبد، 

ويساعد يف تراكم املواد السامة يف األمعاء.

 مع استمرار فرتة الحظر واستمرار 
“قعدة البيت” يف ظل تفيش فريوس 
كورون�ا، ق�د تنش�أ الخالف�ات بن 
الزوج�ن، ل�ذا نقدم لك�م مجموعة 
من اإلرش�ادات لتجن�ب “الخناق”، 
وتحوي�ل ه�ذه امل�دة الطويل�ة التي 
“ش�هر  إىل  ال�زوج  فيه�ا  يمك�ث 

عسل”.
- تجن�ب التعلي�ق ع�ى الس�لبيات 
واألخط�اء، وال يتخ�ذ أحده�م دوًرا 

تنظريًيا.
- لف�ت نظ�ر الزوج�ن إليجابي�ات 
كل منهم�ا، وجعله�ا ف�رتة إلب�راز 

الجماليات.
- اس�تثمار الوقت لتنفيذ كل ما هو 
مؤج�ل من أحاديث ونقاش�ات كان 
وق�ت العمل واالنش�غال ال يس�مح 

بها.
- تخصيص وقت من املرح والرتفيه، 
أو  رومان�ي،  فيل�م  كمش�اهدة 

االستماع ألغنية مفضلة.
- اس�تعادة الذكري�ات الجميلة من 
خالل الص�ور القديم�ة التي تجمع 

ص�ور  أبرزه�ا  س�وياً،  الزوج�ن 
الخطوبة والزفاف وشهر العسل.

- التهيئ�ة النفس�ية والعقل الباطن 
ب�كل ما ه�و إيجابي؛ ألن النفس�ية 

ُتعزز املناعة وتقويها.
األط�راف  أح�د  اس�تفزاز  عن�د   -
)الزوج�ن( لبعضهم�ا، يج�ب أخذ 
نفٍس عميٍق؛ لتفريغ الطاقة السلبية 

وتجنب الخالفات.
أن كل  - التفك�ري والتذك�ري دائم�اً 
منهما س�كن آلخر، وأنهما يكمالن 

بعضهما البعض.
التقص�ري  وج�ود  عن�د  االعت�ذار   -
والس�لبيات، وتجنب االحتكاك الذي 

ينتج عنه رش وخناق.
- يج�ب الحف�اظ ع�ى خصوصية 
كل فرد باألرسة، ملمارس�ة هواياته، 

إلبعاد الشعور بالنفور وامللل.
- التش�جيع عى ممارسة الرياضة 
باملن�زل،  الخفيف�ة  والتمرين�ات 
وتمرينات اليوجا، لتهدئة األعصاب 

واملحافظة عى الصحة والقوام.
- محاول�ة االس�تمتاع ب�كل لحظة 
س�وياً واإلكث�ار من كلم�ات الحب 

والثناء.
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قد تج�د أعى ذراعك اليرسى عالمة لم تكن تعريها اهتماما قديما، منذ 
أن ُطبعت قبل زمن بعيد.

العالم�ة هي أث�ر حقنة نفذت إبرته�ا يف جلدك حن كن�ت طفال يحبو، 
ويعتق�د بعض العلم�اء اآلن بأن فريوس كورونا املس�تجد، قد ال يقوى 
ع�ى من اس�توطنت الحقنة بجه�از املناعة فيه، وقد يرتاجع بس�ببها 

مهزوما بال مضاعفات، وبأرخص وأرسع مضاد.
الحقن�ة الت�ي س�يحتفلون الع�ام املقبل بم�رور 100 عام ع�ى نجاح 
فرنس�ين بتطويره�ا كلقاح مكافح للس�ل وبعض الس�موم، س�ّمته 
 BCGاملعروف بأحرف Bacillus Calmette- Guerin األوس�اط الطبية
لالختصار، واستخدامه ال يزال أفضل ما يقّوي مناعة األطفال ضد السل 
مدى الحي�اة. أما حاليا، فيحاول الكثريون يف عدد من الدول اإلفادة من 
اللقاح، لعل وعىس يكتش�فون فيه ما ينق�ذ مئات اآلالف من الفريوس 
املستجد.ويعتقدون يف األوساط العلمية أن االصابات والوفيات بكورونا 
“أقل لدى من تم تطعيمهم ضد الس�ل بعمر الطفولة” وهو ما توصلت 

إليه مراكز أبحاث ودراسات طبية يف دول عدة.
وورد بموقع معهد Murdoch Children’s Research Institute التابع 
لجامعة ملبورن األس�رتالية، عن الربوفسور Nigel Curtis باملعهد، أن 
الحقنة “تقّوي املناعة ضد الجراثيم والبكترييا املس�ببة السل بنسبة ال 
تزي�د عن %70 تقريبا، وقد تفق�د تأثريها عند البعض مع الزمن، فيما 

التلقيح ثانية بها غري محمود” كما قال.
كريتس، الخب�ري الباحث باألمراض املعدية، قاد فريقا أعد دراس�ة ورد 
عنه فيها أن أحدا ال يعترب الحقنة: “شافية )من كورونا( وما نريده هو 
تقلي�ل وقت إزعاج الفريوس لعمال الرعاي�ة الصحية املصابن، للتعايف 
والع�ودة إىل العم�ل بأقرب وق�ت” وفق رأي�ه، املعزز بم�ا يقوله خرباء 
آخرون، أتتت الدراس�ة التي أطلعت عليها “العربية.نت” عى أسمائهم، 
وفيها أجمعووا بأن الحقنة “تقلل من التهابات الجهاز التنفي، وتدرب 
جه�از املناعة عى التع�رف إىل مجموعة متنوعة م�ن اإلصابات، بحيث 

يعرتضها ويتصدى ملكافحتها” وبينها فريوسات وجراثيم وطفيليات.

وكانت إحدى الدراسات األوىل الستكشاف فوائد التطعيم بحقنة BCG تم 
نرشها يف 2011 عن تطعيم 2320 طفال بشكل عشوائي يف دولة “غينيا 
بيس�او” بالغرب اإلفريقي، وأفادت “أن مع�دالت الوفيات من األمراض 
املعدية انخفضت %40 بن خفيفي الوزن منهم” فيما أكدت دراس�ات 
وبائية أخرى، أهمها واحدة عن اختبارات اس�تمرت 25 س�نة عى 150 
ألف طفل من 33 دولة، أن الحقنة قللت خطر اإلصابة بالتهابات الجهاز 
التنفي الحاد بنس�بة %40 أيضا يف من تم تطعيمهم، ونجد يف الفيديو 

املرفق املزيد عن محاوالت االفادة من اللقاح ضد كورونا املستجد.
أما كبار السن، فكشفت دراسة بشأنهم أن لقاحات BCG املتتالية قللت 
م�ن التهابات الجهاز التنفي العلوي الح�اد، وخلصت مراجعة حديثة 
أجرتها “منظمة الصحة العاملية” قبل مدة، إىل أن آثارها مفيدة، وأوصت 
بإجراء مزيد من االختبارات، فيما وجد تحليل حديث ملا أحدثه املستجد 
يف الدول ذات الدخل املرتفع واملتوسط، أن إصابات ووفيات حدثت أكثر 
بالتي لم تنفذ، أو تخلت عن برنامج التلقيح العاملي بالحقنة. أما الدول 
حيث الدخل مخفوض، فاستبعدها القائمون بالتحليل، ألنهم ال يثقون 
ببياناته�ا وال يرغبون بإضاع�ة الوقت يف عالم يلهث للعثور رسيعا عى 

عالج.

دراسات حديثة

علماء: إذا كانت بذراعك هذه العالمة فأنت يف مأمن من “كورونا”

 من املعروف أن هنالك الكثري من نقاط االختالف 
ب�ن األهل واملراهقن، والت�ي تخلق تحديات عى 
األه�ل يف التعام�ل وللتعرف عى تل�ك االختالفات 
وكي�ف يمك�ن تخطيه�ا نتطل�ع ع�ى التايل:يمر 
املراهق�ون بعدة تغريات فس�يولوجية ونفس�ية 
تشكل حالتهم النفسية وطريقة تفكريهم وحتى 
ترفاته�م، ومن هن�ا تنتج معظ�م االختالفات 
بن األهل واملراهق�ن، إليكم أبرز تلك االختالفات 

وكيفية تخطيها:
• رغب�ة املراهق�ن يف إثبات ش�خصيتهم ويكون 
ذل�ك برفض األوامر والتعليم�ات، وهنا عى األهل 

اللجوء إىل الحوار يف التعامل.
• يس�عى الكثري من املراهقن إىل ف�رض آرائهم، 

وعى األهل ترك املجال لهم للتعبري عن آرائهم.
• يفض�ل املراهق�ون األصدقاء ع�ى األهل، وعى 

األهل تقبل ذلك وترك مساحة من الحرية لهم.
• يق�ع الكثري من األهل يف خط�أ معاملة املراهق 
ع�ى أنه مازال طف�اًل صغرياً، وه�ذا األمر مصدر 
غض�ب للمراهق، وعى األهل معاملته كش�خص 

واٍع.
• م�ن األفضل ع�ى األه�ل معامل�ة املراهق عى 
أن�ه صديق، حتى يتقب�ل أي رأي دون أن عناد أو 

رفض.
• أكث�ر ما يخطئ ب�ه األهل تج�اه املراهقن هو 
محاس�بتهم ع�ى كل أخطائه�م، وع�دم إيج�اد 

أوقات للحوار والنقاش الفعال حول تلك األخطاء 
ودوافعها.

نصيحة: عى األهل أن يش�عروا أبناءهم وبناتهم 
بالح�ب والتقدي�ر، ومحاول�ة احتوائه�م يف هذه 
الفرتة العمرية الحساسية التي لها تأثري كبري عى 

تنشئتهم النفسية والشخصية وحتى الصحية.

سلوكيات

كيفية التغلب على نقاط االختالف بني األهل واملراهقني

طبيبك يف بيتك

 فق�دان الوزن لي�س رضوريا 
لصحتك فق�ط إذا كنت تعاني 
من الس�منة أو زي�ادة الوزن، 
ولكن�ه أيض�ا طريق�ة رائع�ة 
لتعزيز ثقت�ك بقدراتك وجعلك 

تشعر بتحسن حيال نفسك.
وعادة ما يك�ون فقدان الوزن 
نك�ره  الت�ي  للكلم�ة  مرادف�ا 
جميعنا سماعها، وهي الحمية 
الغذائي�ة، ولك�ن ربم�ا تكون 
هن�اك طريقة لفق�دان الوزن 

دون تقييد ما تأكله.
يف التايل قائمة أله�م النصائح 
التي ستمكنك من فقدان الوزن 

دون التضحية بالكثري:
تن�اول وجب�ة اإلفط�ار كل   -

صباح:
ق�د يك�ون من املغ�ري تخطي 
وجبة اإلفط�ار لتقلي�ل تناول 
الس�عرات الحرارية، ولكن هذا 

ال يكون فعاال أبدا.
إذا فاتت�ك وجبة اإلفطار، فإنه 
بعد س�اعات قليلة، ستش�عر 
بالج�وع الش�ديد وتحت�اج إىل 
وجب�ة خفيفة، وس�تقوم بعد 
ذل�ك بخي�ارات غذائية س�يئة 
وم�ن املرج�ح أن تم�أل بطنك 
غ�ري  الرسيع�ة  بالوجب�ات 

الصحية.
ولذلك، حتى إذا لم تكن تش�عر 
بالجوع، فحاول تناول الحبوب 
الكامل�ة، أو الفاكهة والزبادي 

قليل الدسم.
- توق�ف ع�ن تن�اول الطع�ام 

ليال:
إذا كنت تح�ب وليمة منتصف 
يشء  أول  ه�و  فه�ذا  اللي�ل، 
تحت�اج القط�ع مع�ه لتغي�ري 

نمط حياتك.
وتحتاج بالتايل، إىل تحديد وقت 
تتوقف في�ه عن تناول الطعام 
يف اليوم لتجنب تناول الوجبات 
الخفيف�ة يف وق�ت متأخر من 

الليل.
وبع�د تن�اول العش�اء، يمكنك 
الحصول عى بع�ض األطعمة 
الحل�وة طامل�ا كان ذل�ك قب�ل 
بلوغ الوقت املحدد للتوقف عن 

األكل.

بتنظي�ف  الخ�رباء  وينص�ح 
األس�نان بالفرش�اة بعد ذلك، 
حتى ال تنجذب لتناول أي يشء 

آخر يف وقت متأخر من الليل.
- ابطاء املضغ:

أولئ�ك الذين يمضغون برسعة 
إصابته�م  احتمالي�ة  تزي�د 
 115% بنس�بة  بالس�منة 
مقارن�ة بأولئ�ك الذين يأكلون 

ببطء.
ويش�ري الخ�رباء إىل أن املض�غ 
بب�طء أك�رب س�يضمن تناول 
كميات أقل م�ن الطعام، حيث 
يق�رتح معظم الخ�رباء مضغ 
قطعة من الطعام 32 مرة قبل 

ابتالعها.
ومع ذل�ك، يتطلب األمر مضغا 
أق�ل لتحلي�ل الطع�ام األكث�ر 

نعومة والذي يعتمد عى املاء.
وبع�د تن�اول الطع�ام، تق�وم 
أمعاؤك بقمع هرمون الجريلن 
الذي يتحكم يف الجوع. ويقوم 
جسمك أيضا بإفراز هرمونات 
االمتالء الت�ي تخرب دماغك أنك 

قد أكلت.
وه�ذا ب�دوره يجعل�ك تش�عر 
بالشبع ويساعدك عى التوقف 

عن تناول الطعام.
- وجبات أصغر:

الحص�ة  حج�م  خفض�ت  إذا 
الواح�دة م�ن الطعام بنس�بة 
فس�تفقد   ،  20% إىل   10%

الوزن دون أن تدرك أنك تفتقد 
أي يشء.

وعليك وضع كمية قليلة للغاية 
للب�دء، ويمك�ن  ع�ى طبق�ك 
إضاف�ة املزيد إذا كن�ت ال تزال 
جائع�ا. ويمكنك تن�اول كمية 
أك�رب م�ن تل�ك الت�ي حددتها 
لنفس�ك فقط إذا كنت بحاجة 

إليها حقا.
- الربوتن:

الربوت�ن الخ�ايل م�ن الدهون 
أو قلي�ل الدس�م طريقة رائعة 

إلبقاء شعورك بالشبع.
ويزيد الربوتن من مس�تويات 
تقلي�ل  )هرمون�ات  الش�بع 
الش�هية(، م�ا يجعلك تش�عر 
بالرض�ا بع�د تن�اول الطعام، 
ارتف�اع  إبط�اء  إىل  باإلضاف�ة 

نسبة السكر يف الدم.
كل  يف  الربوت�ن  تناول�ت  وإذا 
وجبة، فسوف تشعر باالمتالء 
يف  لإلف�راط  احتمالي�ة  وأق�ل 

تناول األطعمة السكرية.
يت�م  الطع�ام،  تن�اول  وبع�د 
الس�عرات  بع�ض  اس�تخدام 
الطع�ام  هض�م  يف  الحراري�ة 
ه�ذا  وُيع�رف   ، واس�تقالبه 
باس�م التأثري الحراري للطعام 

.)TEF(
ع�ى  الربوت�ن  ويحت�وي 
نس�بة TEF أع�ى بكث�ري عند 
ح�وايل 20 إىل 30 %، مقارن�ة 

بالكربوهي�درات )5 إىل 10 %( 
أو الدهون )0 إىل 3%(.

وإذا كن�ت تتن�اول الربوتن يف 
معظم الوجبات، فسيتم حرق 
املزي�د من الس�عرات الحرارية 

أثناء الهضم
طريقة س�هلة لفق�دان الوزن 

هي ممارسة األكل اليقظ.
- األكل اليقظ:

تأكل�ه،  مل�ا  تنتب�ه  ل�م  إذا 
فسيس�تغرق األمر وقتا أطول 

حتى تشعر بالشبع.
وبالت�ايل ف�إن االنتب�اه إىل م�ا 
تأكله سيس�اعدك ع�ى تناول 
كمي�ات أق�ل وبب�طء أق�ل يف 
املضغ وانتقاء خيارات غذائية 

أفضل.
وهذا يعني عدم تناول الطعام 
أم�ام التلفاز أو أثن�اء تصفح 

الهاتف.
- املاء:

الس�عرات  إخف�اء  يمك�ن 
الحرارية يف املرشوبات دون أن 

تدرك ذلك.
ولهذا يمكن أن تش�بع عطشك 
بمرشوب�ات صحية مث�ل املاء 
البارد أو املاء الغازي أو الحليب 
قلي�ل الدس�م أو القلي�ل م�ن 

عصري الفاكهة الطازجة.
ع�ن  االبتع�اد  وبالطب�ع 
والكحول  السكرية  املرشوبات 

قدر اإلمكان.

كيف ميكنك إنقاص وزنك ببساطة دون اتباع محية غذائية؟

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

ملاذا يتعرض البعض لصعوبة 
شديدة فى البلع؟

املشروبات الغازية “الدايت” األخطر على الصحة
املكّونات

ملفوف – كيلوغرام
ماء مغيل – بحسب الحاجة

ملح – بحسب الرغبة
للحشوة:

كمون – ملعقة صغرية
لحم مفروم – 400 غرام

أرز م�ري منق�وع ومصف�ى – 4 
أكواب

زي�ت – ك�وب
ملح – ملعقتان كبريتان

بهارات مشكلة – ملعقة كبرية
فلفل أسود – ملعقة صغرية
ثوم كامل – بحسب الحاجة

ماء – بحسب الحاجة

عصري ليمون حامض – كوب
نعناع مجفف – ملعقة كبرية

طريقة العمل
- وّرق�ي امللفوف وضع�ي األوراق يف 
ق�در من امل�اء املغيل م�ع القليل من 

امللح.
- أترك�ي املاء يغ�يل واألوراق تنضج 

قليالً.
- أخرج�ي االوراق من املاء واتركيها 

تربد.
- لتحضري الحش�وة: يف وعاء، ضعي 
اللح�م م�ع األرز واملل�ح والكم�ون 
والبهارات املشكلة والزيت واخلطي 

بيديك.
الق�ايس  امللف�وف  ط�رف  أزي�يل   -

وضعي�ه يف قع�ر ق�در مع ع�دد من 
األوراق للحصول عى طبقة واقية.

- ضع�ي ورقة ملفوف عى س�طح 
العم�ل وضعي مق�دار ملعقة كبرية 
م�ن الحش�وة ع�ى الجزء الس�فيل 

الكبري.
- لّف�ي الورق�ة ح�ول نفس�ها مع 

الضغط عى الحشوة.
الق�در  امللف�وف يف  أوراق  - صّف�ي 
متالصقة وضعي بينها فصوص من 

الثوم.
- أس�كبي عصري الليمون الحامض 

ووزعي النعناع املجفف.
- أس�كبي كمي�ة كافي�ة م�ن امل�اء 

لتغطية األوراق.

- ضع�ي طبق�اً كثقل ف�وق األوراق 
لرصه�ا جيداً واترك�ي الخليط يغيل 

عى نار عالية.

- بعد الغلي�ان، خففي النار واتركي 
الخلي�ط يتاب�ع نضوجه ح�واىل 40 

دقيقة.

حمشي ملفوف على الطريقة اللبنانية
املطبخ
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 يمك�ن كش�ف ارسار الش�خصية واب�رز 
صفاته�ا م�ن خ�ال بع�ض الخي�ارات يف 
الحي�اة وبعض الق�رارات والترصفات. ويف 
ه�ذه االختبار مث�ًا يجب تحديد النش�اط 
ال�ذي يفضل القيام به خال مرحلة الحجر 
الصحي املنزيل. فطبيعة هذا النشاط تكشف 
بع�ض التفاصيل عن الطب�اع والخصائص 
الش�خصية  ارسار  م�ن  والعدي�د  الذاتي�ة 

الخفية. 
1 ترتيب الخزانات 

يميل بعض االش�خاص اىل استغال مرحلة 
الع�زل الصحي التي يت�م اتباعها حالياً من 
اجل اعادة ترتيب بعض الخزانات يف املنزل. 
وه�ذا يدل ع�ى التمت�ع بش�خصية جدية 
ومثالية. كما انه يعني القدرة عى االهتمام 
بالتفاصيل وعى ايج�اد الحلول للكثري من 
املشاكل. ويشري ايضاً اىل امليل اىل انتقاد كل 
االخطاء التي يمكن ان يش�هدها املحيط او 
تل�ك التي يرتكبها االش�خاص يف اي موقف 

وظرف. 
2 تعلم لغة اجنبية 

م�ن املمكن ان يت�م اختيار االس�تفادة من 
الوق�ت من خال تعلم لغ�ة اجنبية جديدة. 
وه�و امر مهم جداً ويدل ع�ى حب التغيري 
وعى االس�تعداد الدائم لخ�وض املغامرات 
وتحقي�ق التق�دم يف الحي�اة. كم�ا يعن�ي 
الحرص عى التخطي�ط والتفكري ملياً قبل 
القي�ام بأي خطوة او اخذ اي قرار. وهو ما 
يساعد عى الوصول اىل االهداف والنجاح يف 

الكثري من املجاالت. 
3 استعادة الصور القديمة 

يف ه�ذه الف�رة يح�ب بع�ض االش�خاص 
مراجعة ارش�يف الصور العائلي�ة التي تم 
االحتفاظ به�ا عى شاش�ة الكومبيوتر او 
الهات�ف او يف ألب�وم خاص. وه�ذا يدل عى 
الحن�ن اىل املايض وعى التمتع بش�خصية 
تقليدي�ة ال تح�ب التغي�ري وتفض�ل ع�دم 

مخالف�ة القواع�د والحفاظ ع�ى العادات 
الت�ي يت�م اتباعه�ا من�ذ س�نوات طويلة. 
كما يش�ري اىل الخ�وف من املغام�رات غري 
االس�تعداد   ع�دم  واىل  النتائ�ج  محس�وبة 
لتحمل مسؤولية القرارات وان كانت سهلة 
جداً. ويكش�ف هذا يف املقابل عدم الردد يف 
التعاط�ف مع االش�خاص الذين يحتاجون 

اىل ذلك. 
 4 ممارسة الرياضة  

تعت�ر التماري�ن الرياضي�ة الس�هلة م�ن 
الخيارات املفضلة لدى الكثري من االشخاص. 
وه�ذا يدل عى القدرة ع�ى التحيل باملرونة 
وبموهبة االس�تماع اىل م�ا يقوله اآلخرون 
وتقب�ل آرائهم اي�اً تكن. ويعني االس�تعداد 
الدائ�م ويف كل الظ�روف واملواق�ف للحوار 
ولتفه�م وجهات نظ�ر الجمي�ع والحرص 
عى تأمن افضل الظروف لحياتهم. ويشري 
ه�ذا الخيار ايضاً اىل البعد التام عن االنانية 
واىل الثق�ة بالنف�س وبالقدرة ع�ى التأثري 
عى االش�خاص الذين يعيشون او يعملون 

يف املحيط. 

5 ممارسة احدى الهوايات 
يكشف هذا الخيار بعض ارسار الشخصية 
ايضاً. فمن املمكن ان يتم خال اتباع قواعد 
الحجر املنزيل من اج�ل الوقاية من فريوس 
كورون�ا املس�تجد اختيار ممارس�ة احدى 
الهوايات. وقد يتم مث�ًا التفرغ للقراءة او 
االستماع اىل املوسيقى او الرسم او العزف. 
كم�ا يخت�ار بع�ض االش�خاص االش�غال 
اليدوي�ة او الخياطة والتطري�ز أو الكتابة 
او تحضري الحلويات او املطالعة وغري ذلك. 
وي�دل ه�ذا عى التمت�ع بش�خصية ودودة 
وبالقدرة ع�ى اظهار اللطف تجاه اآلخرين 
كان�ت  س�واء  والظ�روف  املواق�ف  كل  يف 
ايجابية ام س�لبية. كما يعني عدم الردد يف 
اخ�ذ االحتياطات الازم�ة يف اوقات الخطر 
والط�وارئ والق�درة ع�ى التكي�ف مع كل 
التغي�ريات والتقلبات وعى التفكري بمرونة 
تام�ة يف الحاالت التي تس�تدعي ذلك. وهذا 
يعتر من ابرز ارسار الشخصية التي يمكن 
ان تش�ري اليه�ا ممارس�ة الهواي�ات خال 

مرحلة الحجر املنزيل.    

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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يف يوم من االيام دخلت املعلمة ايل الفصل والقت التحية عيل تاميذها 
ث�م طلبت منهم يف جدي�ة واهتمام أن يكتبوا موضوع�اً يطلبون فيه 
م�ن الله عز وجل ان يعطيهم اكثر ش�ئ يتمنون�ه ويتمنون تحقيقه 
يف ه�ذا العال�م، وبعد انتهاء الي�وم الدرايس وع�ودة التاميذ ايل املنزل 
جلس كل منهم يفكر يف امنيت�ه، البعض تمني لعبة جديدة والبعض 
تمن�ي التف�وق والنجاح والبع�ض تمني املصالحة بين�ه وبن اخوته 
الذي تش�اجر معهم باالمس، وهك�ذا ويف اليوم التايل اعطي كل تلميذ 
ايل املعلم�ة الورقة الت�ي كتب فيها دعوته وامنيته من الله س�بحانه 

وتعايل .
اخذت املعلم�ة االوراق ووعدت تاميذها أن تقرأه�ا باهتمام وعناية 
يف بيتها، وبالفعل جلس�ت هناك تتأم�ل االوراق وتقرأ امنيات طابها 
ولك�ن هناك ورقة جعلتها تبكي بش�دة، دخل عليها زوجها فوجدها 
عيل هذه الحال، سألها عن سبب بكاءها فاعطته ورقة التلميذ وهي 

تقول : خذ إقرأ موضوعه بنفسك!
كان مكتوب يف الورقة كلمات مؤثرة جداً بالفعل، حيث كتب التلميذ : 
اً جداً وهو أن تجعلني جوال فأنا  إلهي ، أس�ألك هذا املساء طلباً خاصَّ
اريد ان احل محله، اريد ان احتل مكانة مميزة وخاصة يف املنزل، وان 
اصبح مركز اهتمام الجميع، ينظرون إيل باهتمام وباس�لوب شيق، 
ال اري�د ان اعود مجددا ايل منزيل واجد ابي مش�غوالً عني بالحديث يف 
الهاتف وامي مش�غولة عن�ي بالنظر ايل بعض الص�ور عيل هاتفها، 
اري�د ان اك�ون انا هذا الهاتف ال�ذي يهتم به الجمي�ع، وأخرياً وليس 
آخ�راً، أريد منك يا إلهي أن تقّدرني عى إس�عاد والدي والرفيه عنهم 

مثلما يفعل هذا الجوال .
انتهي الزوج من قراءة املوضوع واخذت الدموع تتس�اقط من عينيه 
دون أن يدرك، التفت ايل زوجته وقال : يا إلهي ، إنه فعاً طفل مسكن 
، ما أس�وأ أبويه !! ازداد ب�كاء املعلمة وهي تقول : إنه املوضوع الذي 

كتبه إبننا !
الع�رة من القص�ة : االبناء نعمة من الله هم رأس املال واالس�تثمار 
الراب�ح وامت�داد العمر واهم ش�ئ يف ه�ذا العالم، عيش�وا معهم وال 
تعيش�وا من اجله�م، فأفضل م�ا يمكنك�م تقديم�ه ايل ابناءكم هو 
االستماع إليهم واالهتمام بحديثهم واالقراب منهم خاصة يف مراحل 

عمرهم االويل .

ليتين أكون هاتف !!

قـــــــصة 
اختبارات شخصية

وعربة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

مهني�اً: يعلن هذا اليوم عن ف�رة خاّقة وإيجابية من 
األعمال والنجاحات والعاقات الجيدة باملحيط وال سيما 

من كانت عاقتك به متوترة بعض اليشء
عاطفياً: العراقيل التي يحاول الرشيك وضعها يف طريقك تشكل 

لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكر يف مجالك العاطفي
صحياً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح املقرّبن منك 

به فريح نفسك نوعاً ما

مهني�اً: يتحدث هذا اليوم عن ف�رص جديدة تتلقاها 
وتكون املحرّك الرئيس يف عملك بغية تحريك املشاريع 

املجمدة يف األدراج منذ مدة طويلة
عاطفياً: حان األوان لاهتمام بمظهرك الخارجي واالنفتاح 

عى محيطك، فتنال إعجاب الرشيك وتلفت أنظاره
صحي�اً: مهم�ا يبلغ حجم املش�اغل اليومية، يب�َق أمامك بعض 

الوقت ملمارسة الرياضة

مهني�اً: يوم مناس�ب ويتحدث عن فرص�ة آتية إليك 
عر بعض الزماء تجعلك س�عيداً وفرحاً ومطمئناً إىل 

أقىص حد
عاطفياً: س�ارع إىل االعتذار إىل الرشي�ك فأنت حكمت عليه 
جزافاً بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك.
صحي�اً: ال تدع األفكار املتش�ائمة تس�يطر علي�ك نتيجة مرض 

مفاجئ، امليش هو أفضل الحلول للرويح عن النفس

مهني�اً: يّب�دد هذا الي�وم املخاوف التي ت�راودك منذ 
مدة، وتحصل عى تطمن وضمانات بشأن مستقبلك 

املهني
عاطفي�اً: إذا كنت تعمل مع الحبيب يف وظيفة مش�ركة قد 
تحّققان عماً ناجحاً يذه الجميع وتكون املكافأة ترقية ورحلة 
ترفيهي�ة يف الخارج.صحي�اً: القلق الدائم لي�ًا يرهق األعصاب 

ويبقيك يف حال من عدم الركيز والرنح نهارا

مهنياً: يحمل هذا اليوم إليك لقاءات متعديدة يش�ّكل 
بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزاً ملتغريات أكثر تنوعاً

عاطفي�اً: يلق�ي هذا الي�وم الضوء عى قضي�ة زواج أو 
رشاكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من األولويات

صحياً: حاول تجّنب املغامرات الخطرة، ألن لها انعكاس�ات عى 
صحتك

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إىل االنتش�ار واالنفتاح عى 
األفكار الجديدة واملجتمعات الغريبة عنك

عاطفياً: إنه يوم هادئ عموم�اً ويكون مائماً للقاءات 
الرومانسية البعيدة عن األجواء الصاخبة

صحياً: الس�ري يف مخطط ترفيهي يبقي األجواء جميلة ويخّفف 
من ضغوط العمل

مهني�اً: يخف�ف ه�ذا الي�وم األعب�اء، ويحم�ل إليك 
التفاؤل مجدداً، ويغمرك الفرح بسبب سماعك خراً 

يتعلق بأحد الزماء
عاطفي�اً: إذا أردت الزواج فهنيئاً ل�ك، رشط اختيار الوقت 
املناس�ب والرشيك املناس�ب، ومعرفة ما يجب القيام به إلنجاح 

العاقة مستقبلياً
صحياً: ال تكثر من الرصاخ يف وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك 

ويزيد من عصبيتك

مهنياً: يس�لط هذا اليوم الضوء ع�ى قضية رشاكة، 
أو يثري مس�ألة قانونية ونزاعاً اعتقدت أنه انتهى من 

زمان
عاطفي�اً: الفك�رة الت�ي تكّونت عن�د الرشيك ق�د تدفعه إىل 

القيام بخطوات غري مدروسة، فسارع إىل توضيح األمور
صحياً: التخفيف قدر املس�تطاع من ساعات العمل، ومضاعفة 

ممارسة الرياضة قرار صائب

مهني�اً: يوفر هذا اليوم فرص�اً مالية للبدء بمرشوع 
جديد ويرّط�ب األجواء ويعد بآفاق جديدة وأرباح غري 

منتظرة
عاطفي�اً: كثريون يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو زواجهم 
أو يفرح�ون بزواج يتم يف العائلة، وقد يهجم نصيبك فجأة فكن 
مستعداً.صحياً: ترّس ملا تحصل عليه من تفّهم ودعم لتحرّكاتك 

عى مختلف الصعد، وخصوصاً عى الصعيد الريايض

مهنياً: يحمل هذا اليوم معه فرصاً استثنائية لدراسة 
أو س�فر جدي�د يب�دو مناس�باً للب�دء بم�رشوع كبري 

يستفيد منه الجميع يف مجالك املهني
عاطفي�اً: لن يعرق�ل يشء الخط�وات العاطفي�ة وترّكز عى 

عاقات شخصية تحصل يف محيطك وتعلق عليها أماً كبرياً
صحياً: انتب�ه لصحتك ولعاقاتك باآلخري�ن، وخذ األمور بروية 

وهدوء وحكمة

مهنياً: يتس�بب بعض الزماء بس�وء تفاهم مع رب 
العمل، لكّن األوضاع اإليجابية رسعان ما تسود

عاطفي�اً: لن يخّي�ب الحبي�ب آمالك، لكّنك ق�د تصطدم 
بانفعاالته الشديدة وتتفهم األمور وتستوعبها

صحي�اً: تبادر إىل تنظيم م�رشوع ترفيهي يف أحض�ان الطبيعة 
يتضمن السري مسافات طويلة وتسلق بعض املرتفعات

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: ق�د يعني ه�ذا الي�وم نهاية مرحل�ة وبداية 
مرحل�ة أخرى يف حياتك املهنية، ويكون عنوان األيام 

املقبلة النجاح والتميز واإلبداع
عاطفي�اً: أي نتيجة إيجابية تحصل عليها تجّر خلفها عدة 
إيجابي�ات، وأي ح�دث مائم ملتطلباتك يحمل مع�ه أحداثاً أكثر 
ماءمة.صحي�ًا: تقرر االنط�اق يف رحلة العم�ر والقيام بجولة 

حول العالم للرفيه والتخفيف من الضغوط

همسات دافئة
بقيت وحدي….

ارقب ميل ساعاتي…
وترسقني ثوانيها….

وأناجي احاماً ذوت…
وتاشت امانيها….

واعود معاتبًة دنيًة…
مارأفة بقلباً كان يأتيها…
صباً ندياً ينادي غائباً….

لرحيله اجتهدت بكل مافيها….
وارتجل الحرف ارتجاالً….

واحريف ذوات حرفًة ….

وقلمي اشد مواليها ….
فا وحدتي وجدت يشء …

غري طيفك يؤنسها….
والغري ذكرك اراها…

يقاسمها الشوق ويواسيها….

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

اسرار الشخصية يكشفها النشاط املفضل يف احلجر الصحي 

753 ق.م - إنش�اء مدينة روما عى يد رومولوس 
ورموس.

1612 - توكوغ�اوا إيه-ياس�و يص�در مرس�وًما 
يمن�ع فيه الديانة املس�يحية يف األرايض التي تقع 

تحت السيطرة اليابانية.
1702 - رئيس عشرية أكو أسانو ناغانوري يقوم 
بمحاول�ة قتل كريا يوش�يناكا يف قلعة إيدو فاتًحا 
ألحداث عرفت باسم السبعة وأربعون ساموراي.

1921 - توقي�ع ميثاق برش�لونة الخاص بتنظيم 
حرية الرانزيت.

1934 - االنته�اء م�ن بن�اء تمثال هاتش�يكو يف 
ساحة محطة شيبويا.

1941 - س�لطات االنت�داب الفرنيس عى س�وريا 
تع�ن ت�اج الدين الحس�ني رئيًس�ا عليه�ا تحت 

االنتداب.
1960 - افتت�اح مدينة برازيليا كعاصمة للرازيل 

عى يدي الرئيس جوسيلينو كوبيتشيك.
1961 - األم�م املتحدة تتخذ ق�راًرا يقيض بإنهاء 

اتفاقي�ة الوصاي�ة الت�ي فرضتها ع�ى تنجانيقا 
الواقعة حالًيا يف تنزانيا والصادرة عام 1946، وقد 
أصبحت تنجانيقا مستقلة ضمن رابطة الشعوب 

الريطانية.
1967 - الجيش يتوىل السلطة يف اليونان.

1978 - توقي�ع اتفاقية الصي�د البحري اليابانية 
/ السوفيتية.

1981 - البي�ت األبيض يعلن أن الرئيس األمريكي 
رونالد ريغان قرر املوافقة عى بيع طائرات اإلنذار 

املبكر / أواكس إىل اململكة العربية السعودية.
1982 - مرص تس�تعيد منطقة رشم الشيخ التي 
تعت�ر جزء من س�يناء يف إط�ار اتفاقية الس�ام 

املرصية / اإلرسائيلية
2004 - انفج�ار يف إدارة املرور يف اململكة العربية 
الس�عودية يودي بحياة 4 أشخاص ويصيب 145 

آخرين بجروح.
2009 - إط�اق املكتب�ة الرقمية العاملي�ة التابعة 

لليونسكو.

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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  07810090003هاتف هيئة التحرير

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ــاد يف #العراق ليس  ــت أقول إّن #الفس كنت وما زل
ــية، بل بنية جمتمعية! هلذا جتد  جمّرد بنية سياس
ــّوق هلم! من دون أن  ــدين، ويس من يدافع عن الفاس
ــتدعي ذلك أي إشكال أخالقي! ال مع الذات! وال  يس

مع اآلخرين!

ــال  ــة الهم ــع مقدم ــم املواق ــون تقاس ــى ان يك خنش
ــادات املهنية، وجتاهل مطالب  متثيل النقابات واالحت
ــوا ارواحهم لتحقيق االصالح  املتظاهرين الذين بذل

الشامل .
على قوى السلطة ان تهيء نفسها لسخط شعيب مقبل، 
ــقاط حكومة  ــد املطالبة باس ــدوده عن ــن تتوقف ح ل

احملاصصة، بل تتعداها اىل عملية سياسية مريضة.

دياىل،ع�ن  جامع�ة  اعلن�ت 
تصنيع جهاز عراقي للتنفس 

الصناعي يف دياىل.
وق�ال عمي�د كلي�ة الطب يف 
اس�ماعيل  دي�اىل  جامع�ة 
ابراهي�م يف حدي�ث صحفي: 
م�ن  مش�ركا  »فريق�ا  إن 
للعل�وم  الربي�ة  كليت�ي 
الرصف�ة والط�ب فضال عن 
رئاس�ة الجامعة، تمكن من 
صناع�ة جه�از تنفيس الذي 

ال تتجاوز كلفت�ه 500 دوالر 
فيما يتجاوز س�عر املستورد 
اكثر من  اوالصيني  االمريكي 

خمسني الف دوالر«.
وأض�اف أن »الجهاز العراقي 
يمتاز بالقدرة عىل استخدامه 
م�ن قب�ل اكث�ر م�ن ع�رة 
املس�تورد  بعكس  اش�خاص 
املخصص لشخص واحد ومن 
املؤم�ل تزويد مركز الحجر يف 

دياىل باملنتوج املحيل«.

ق�ام نجل فنان كويتي ش�عبي معروف، بإرضام 
النار داخل مخفر ش�مال غرب الصليبخات أثناء 
حجزه فيها. وتس�بب الحري�ق  بإصابة عدد من 
العس�اكر بحالة اختناق تم ع�ىل إثرها نقلهم إىل 
املستش�فى. ونق�ل عن مص�در أمن�ي »أن نجل 
الفنان قام بجرح نفسه ثم إرضام النار يف فراشه 
لتندلع النريان آنذاك وتتصاعد أعمدة الدخان التي 
أصابت ثالثة عساكر موجودين بحالة اختناق«. 
وكش�ف املص�در ال�ذي لم يوض�ح اس�م الفنان 
املقصود واكتفى بعبارة )نجل فنان شعبي(، أنه 
ت�م إخماد النريان بعد االس�تعانة بفرق اإلطفاء. 
وكش�ف مصدر آخر »أن املتهم بإش�عال النريان 
محتجز بتهمة ك�ر حظر التجول الجزئي الذي 
فرضته الس�لطات منذ شهر آذار/ مارس املايض 

لتجنب انتشار فريوس كورونا«.

قضاة حمكمة بغداد الشرعية 
يف احلكم العثماني

كشفت الفنانة سريين عبد النور عن برنامجها 
الجديد الذي س�تقدمه م�ع املمثل أحمد فهمي 
وذل�ك خ�الل ش�هر رمض�ان املب�ارك. وقالت 
 ...MBC س�ريين : »«رمض�ان يجمعنا« ع�ىل
وهالس�نة، »س�هرانني - معاكم بالبيت«، من 
خ�الل الربنام�ج الرفيه�ي اليوم�ي املب�ارش، 
من تقدي�م الزميل أحمد فهم�ي وأنا... ويضم 
مس�ابقات وجوائز ولق�اءات مع أب�رز نجوم 

العالم العرب�ي من منازله�م. وتابعت:« 
وكم�ان فق�رة »أنغامي« املوس�يقية. إن 
ش�اء الله يعجبكم! رمض�ان كريم عليكم 
جميع�اً ». والجدير بالذكر أن املنتج جمال 
سنان قد أعلن تأجيل مسلسل دانتيل الذي 
تش�ارك يف بطولته سريين عبد النور، ليتم 

عرضه خارج املوسم الرمضاني القادم.

طارق حرب

منمنمات 

كش�ف تقري�ر حدي�ث، أن ف�ريوس 
كورونا املستجد يمكن أن يصيب اآلن 
ما ال يقل عن 10 أنواع من الحيوانات 
أخ�رى غ�ري الخفافي�ش. ج�اء ذلك 
يف تقري�ر بمجل�ة معهد »باس�تور« 
الفرنيس، يلخص دراسة علم األحياء 
واللقاحات،  واألم�راض  وامليكروبات 
بحس�ب م�ا ذك�رت صحيف�ة »دييل 
مي�ل« الربيطاني�ة. وع�رض التقرير 
بحثاً جديداً لجامعة هونان الصينية، 
يكش�ف فيه عن تطور ساللة جديدة 
من وب�اء »كوفي�د 19« الحايل، حيث 
املنزلي�ة  القط�ط  إصاب�ة  يمكنه�ا 
والعدي�د من أن�واع الحيوان�ات، التي 
يحتم�ل أن تخلق مالذاً للفريوس�ات 
لتغ�زو منه�ا الب�ر الحقا بحس�ب 
)ارم(. ودرس الباحث�ون يف جامع�ة 
هون�ان، هياكل الرئة ل��251 حيواًنا 
مختلًف�ا به�دف تحدي�د م�ن منه�ا 
يمكن أن يص�اب بالفريوس التاجي، 
م�ن خالل االتص�ال م�ع الخفافيش 
إىل  النتائ�ج  وأش�ارت  الب�ر.  أو 
الخفافي�ش  إصاب�ة  وبخ�الف  أن�ه 
النم�ل«، والبر،  والبنجول�ني »آكيل 
تطور ف�ريوس كورونا إىل قدرته عىل 
إصاب�ة 10 مخلوق�ات أخ�رى ع�ىل 

األقل، مث�ل القطط واألبق�ار واملاعز 
والجام�وس  واألغن�ام  والخنازي�ر 
وطي�ور الحمام. ورجحت الدراس�ة، 
أن الس�اللة الجدي�دة للفريوس وبعد 
أن قفزت من البر إىل تلك الثدييات، 
أن ُتث�ري احتمال تحورها إىل أش�كال 
جدي�دة أكثر فتًكا يمك�ن بعد ذلك أن 
تظه�ر إلصاب�ة الن�اس م�رة أخرى. 
وحذر ش�ينغ ي�ي جي، قائ�د الفريق 
البحثي واختصايص علم الفريوسات 
وال�ذي عمل س�ابًقا يف مركز ووهان 
الصيني للفريوسات لألمراض املعدية 
الناش�ئة، من أن »االنتق�ال بني أنواع 
من املخلوقات ُيعتقد أنه سبب رئييس 
ودرس  التاج�ي«.  الف�ريوس  لوب�اء 
الباحث�ون هيكل مس�تقبل الربوتني 
ويس�مى  الحيواني�ة  الخالي�ا  ع�ىل 
»ACE2«، الذي ُيعد نفس املس�تقبل 
ال�ذي يدخل )كوفي�د 19( من خالله 
للخاليا البرية، ثم يتوىل آلية وظيفة 
الخلية لعمل نسخ من نفسها وإصابة 
الخاليا األخرى. وأشار البحث الجديد 
إىل أن ال�كالب، ع�ىل عك�س القطط، 
حيث ال تعد عرضة لإلصابة بفريوس 
كورون�ا، ألنه ليس لديها نفس نقطة 

الدخول الضعيفة إىل الخاليا.

خاصي�ة  فيس�بوك  رشك�ة  أطلق�ت 
جدي�دة ع�ىل تطبيقه�ا يف الهوات�ف 
الذكي�ة اس�مها »Quiet Mode«، أي 
الوض�ع اله�ادئ، التي من ش�أنها أن 
تس�اعد الن�اس ع�ىل عدم اس�تقبال 
اإلشعارات، وبالتايل تجّنب اإلزعاجات 

يف أوقات يختارونها هم بأنفسهم.
 »life hacker« موق�ع  وبحس�ب 
 Quiet« ف�إن خاصي�ة  اإللكرون�ي، 
Mode« س�تكون متاح�ة عىل جميع 
-A »الهوات�ف الت�ي تعم�ل بنظ�ام 

بالهوات�ف  فع�ال  وب�دأت   ،»droid
.»IOS« املشغلة بنظام

وس�تجهز عن�د جميع املس�تخدمني 
خالل األسابيع القادمة، بينما يتوقع 
أن تك�ون متاحة ملس�تخدمي هواتف 
»Android« اعتباراً من ش�هر مايو/
أيار القادم بحسب )سبوتنيك(. ورغم 
خاصي�ة كت�م اإلش�عارات املتوف�رة 
 Quiet« أن  إال  التطبي�ق،  يف  أساس�ا 
Mode« يختلف يف أنه يس�مح بتحديد 

فرة زمنية لكتم اإلشعارات.
وس�تختفي واجه�ة التطبي�ق خل�ف 
للتذك�ري  الكامل�ة  الشاش�ة  إش�عار 
بتشغيل اإلعداد وعرض الوقت املتبقي 

النتهاء الوضع الهادئ.

تع�اون مؤسس�ا موق�ع الص�ور 
والفيديوهات »إنس�تغرام«، كيفن 
سيس�روم ومايك كريغر يف إطالق 
أول منت�ج من�ذ مغادرتهما رشكة 
»فيس�بوك« يف 2018، وهو عبارة 
عن موق�ع إلكروني يرصد رسعة 
انتشار فريوس »كورونا« املستجد 
بحس�ب  أمريكي�ة  والي�ة  كل  يف 
)س�بوتنيك(. ويقيس املوقع الذي 
يحمل اسم »آر تي اليف« متوسط 
عدد األش�خاص الذي�ن يتعرضون 
مص�اب  ش�خص  م�ن  للع�دوى 
بمرض )كوفي�د19-(، وكلما كان 
الرق�م أعىل من الرق�م 1، فإن هذا 
يعك�س أن انتش�ار امل�رض أرسع 
بني السكان، أما إذا كان أقل من 1 
فهذا دليل عىل انحس�ار الفريوس، 

بحسب موقع »تيكرانش«.
وعىل س�بيل املثال، أظه�ر »آر تي 
الي�ف« أن والي�ة جورجي�ا كان�ت 
حاصل�ة عىل أع�ىل وأخطر درجة، 
انخفض�ت  بينم�ا   ،1.5 وه�ي 

نيوي�ورك إىل 0.54 بفض�ل فرض 
أوام�ر صارمة بالخض�وع للحجر 

املنزيل وعدم الخروج للشارع.
الي�ف«  ت�ي  »آر  موق�ع  ويجم�ع 
يس�مى  م�روع  م�ن  بيانات�ه 
»Covid Tracking Project«، وهي 
منظمة متطوعة بدأت باملس�اعدة 
يف جمع وتص�ور معدالت االختبار 
»كورون�ا«  لف�ريوس  والع�دوى 
»ذا  موق�ع  بحس�ب  املس�تجد، 
ف�ريج«. ويأم�ل ماي�ك كريغر أن 
تس�اعد لوح�ة البيان�ات يف املوقع 
كل والي�ة أمريكي�ة يف اتخ�اذ قرار 
إلغ�اء »حظ�ر التج�وال« يف الوقت 
املناسب، وكذلك كيفية التعامل مع 
الف�ريوس واحتوائه. وق�ال: »من 
خالل توضيحنا كيف أن التغيريات 
الصغرية يف سياسة امللجأ واالمتثال 
يمكن أن تغري بشكل كبري من شدة 
تأثري الفريوس، فإن هذا يمكن أن 
يس�اعد يف إقناع الن�اس بالبقاء يف 

منازلهم«.

علماء: كورونا قادر على إصابة عشرة 
مخلوقات أخرى

الميزة الجديدة التي أضافها »فيسبوك«

مؤسسا »إنستغرام« يطلقان موقعا لرصد 
سرعة انتشار »كورونا« في أمريكا

تصنيع جهاز عراقي للتنفس في ديالى

اضطربت أم�ور الحكم العثماني لبغداد جداً مما انس�حب ذلك 
ع�ىل الوالي�ات التابعة للدول�ة العثمانية بما فيه�ا بغداد، وعىل 
جمي�ع االوج�ه بما فيه�ا القضاء، لذل�ك فلم نكد ن�رى قضاة 
الزمن السابق االعلم واالعدل قضاًء بني أهل بغداد، ولكن قضاة 
محكم�ة رشعية بغداد يف تلك الفرة التي انتهت بدخول االنگليز 
اىل بغداد يف 1917/3/11  امتازوا بالكثري مما يتتصف به اعالم 
القض�اة يف تاريخ بغداد، حيث كانوا اس�تثناء مما حصل يف تلك 
الفرة، وخاصة أغلبهم، وهم القضاة مفتي زاده وكواكبي زاده 
ومحم�د عصمت أفندي وعمر فخر الدي�ن أفندي وخواجه زاده 
وبه�اء الدين أفن�دي وعبد الرحم�ن وهبي أفن�دي ومحمد عيل 
وهبي أفندي وابراهيم ش�وقي.. وكان الق�ايض االخري القايض 
ابراهيم ش�وقي االكثر أهمية ببغداد، اذ تم تعيينه يف شهر تموز 
1915 ، وهو من اس�تنبول وكان رئيساً ملحكمة استئناف بغداد 
بنيابة ثابت أفندي عبد الرحيم، وهذا أيضاً من اهايل اس�تنبول، 
وصفوه فقالوا كان عاملاً فاضالً ومن الناحية الفقهية واالصولية 
ع�ىل جانب عظيم وال يصانع يف أحكام�ه وال يتنكر للخصوم يف 
مجل�س قضائه، رصيحاً يف القول ال يحابي، وقد ش�اهد عوامل 
كثرية تعرقل سري االدارة يف املحكمة الرعية فأدخل التعديالت 
يف املرافعات التي ترمي اىل تسهيل االمور وتحفظ حقوق الناس 
تجنباً للتذمر  الش�ديد، فقد طبع ألول مرة أوراقا خاصة لضبط 
الدعاوى، وطبع س�جالت خاصة لالعالم�ات الرعية والحجج 
التي تس�اهم يف حفظ الحقوق وتس�هيل انج�از االعمال، وكان 
ال يميل اىل تكليف الناس بدفع الرس�وم الباهظة، حيث ان املبدأ 
الذي اعتمده هو ان تش�كيل املحاكم الرعي�ة لم يكن الغرض 
منه فرض الرس�وم، وقىض عىل الفساد والرشوة، تدفعه يف ذلك 
دوافع العفة والنزاهة، فقد ش�اهد كثرة الشهود الزور، فأصدر 
أمراً بكتابة أسماء املرددين للمحكمة للشهادة، فقطع دابرهم 
كما يصف�ه ابراهي�م الدروبي ال�ذي عمل يف املحاك�م كمعاون 
قضائ�ي يف محاك�م بغداد، وعندم�ا أصدر وايل بغ�داد العثماني 
قب�ل ثالثة أيام من دخول االنگليز اىل بغداد أمراً بحرق س�جالت 
املحكم�ة الرعي�ة، عارضه هذا القايض ولم ينف�ذ أمره، وبعد 
مغادرته بغداد أخذ معه السجالت الخاصة باالعالمات والحجج 
زمن قضائه لتسليمها للجهات املختصة يف استنبول، لكنه أبقى 
ضبوطه�ا مصدقة بتوقيعه، وهنالك عني قاضيا يف مدينة أنقرة 
الركية حتى وفاته س�نة 1931م. ويذك�ر ابراهيم الدروبي ان 
هذا القايض عينه ألول مرة يف املحكمة الرعية لبغداد لتبييض 
االعالم�ات الرعي�ة برات�ب ق�دره 150 قرش�اً صاغ�اً.. ومن 
أقضيته املش�هورة تس�جيله وق�ف الحاجة أمين�ه خاتون بنت 
عب�د الرحمن الچلبي ال�ذي جرى يف بني الس�يدة أمينة يف محلة 
املعمار، الس�بع اب�كار، لتحقق العذر الرع�ي من الحضور اىل 
بناي�ة املحكمة، حي�ث أناب القايض رئي�س كتاب املحكمة 
الرعية الس�يد حسني عوني لعقد املجلس الرعي  يف 
دارها بمواجهة متويل التس�جيل السيد أحمد صالح، 
وبحض�ور أوس�طه كاظ�م ب�ن أوس�طه ظاه�ر 
املعم�ار بأن الس�يدة قد أوقف�ت دارها يف محلة 
املعمار س�بع ابكار، وحددت حدود هذه الدار، 
ووقفت أيضاً الدكاكني الثالثة املفرزة من الدار 
وسهامها يف الدار الواقعة بطريق العبخانه عىل 
نفس�ها، ومن بعدها اىل قراءة القرآن الكريم 
واىل الس�يدة الف�ت بنت عبد الل�ه املقيمة يف 
اس�تنبول واىل السيد أحمد بن السيد صالح 
االورف�ه يل، وم�ن بعده�م اىل اوالدهم 
واوالد اوالده�م، ع�ىل ان يعطى ربع 
واردات الوق�ف اىل املتول�ني علي�ه، 
ورشطت رصف نصف فضلة غلة 
الوق�ف للفق�راء والنصف االخر 

إلطعام املساكني.
ه�ذه  يف  بغ�داد  قض�اة  وم�ن 
الفرة ايضا السيد محمد عيل 
وهبي أفندي الذي عني س�نة 
1912م، وكان عامل�ًا فاضالً 
فقيه�اً،  الس�رية  محم�ود 
وقد حدثت عليه شكايات 
م�ن ج�راء انه ط�رد من 
املحكمة وكالء الدعاوى 
)املحامني( املش�تبه يف 
نزاهتهم، واشتهر هذا 

القايض بالعفة.

خطوة ُمفاجئة من ريهام سعيد تجاه سمية الخشاب

صعدت اإلعالمي�ة ريهام س�عيد أزمتها مع 
املمثل�ة املرصي�ة ري�م ب�ارودي، باعتذارها 
بش�كل مبارشة للممثلة س�مية الخش�اب، 
وذلك بعد خالفات بينهما إثر وقوفها بجانب 
ريم بع�د أزم�ة ظهوره�ا وطليقه�ا محمد 
س�عد بربنام�ج »ش�يخ الح�ارة«. وبفيديو 
مدت�ه 41 دقيقة، نرته عرب »انس�تجرام«، 
علقت علي�ه: »لكل الصحفيني ال�ىل بيكتبوا 
أخب�ار مش ص�ح.. هبتدي أت�رصف معاكم 
ألن مافي�ش ح�د ف�وق القان�ون.. وإمبارح 
أن�ا وكلت محامي قاىل أنا م�ا عنديش غريك 
خالص فأن�ا هاخد حق�ي«. وتابعت ريهام: 
»أن�ا مصدوم�ة أوي إن يف ح�رب دلوقت�ي 
ض�دي.. يعن�ى أنا قاعدة يف البيت من ش�هر 
8.. 8 ش�هور م�ا اتكتبش خرب عنى س�لبي 
خال�ص.. من س�اعة م�ا حصلت املش�كلة 
األخ�رية دي كل ي�وم الصب�ح بالق�ي حاجة 
ودي طريق�ة أنا عارفاها عنك كويس أوي«. 
واس�تطردت ريه�ام: »أنا كن�ت وعدت ناس 

محرم�ة كتري إن أنا مش هتكلم يف املوضوع 
وانت�ي بتجرين�ي إن�ي أتكلم ألن أن�ا عارفة 
طبع�ا إن�ه أكل عيش�ك وعارف�ة إن رمضان 
ج�اي والربام�ج جاية وكدا وعاي�زة تطلعي 
ويبق�ى ىف قصة وكدا بس أنا مش هبقي كدا 
أنا أكرب م�ن كدا بكتري أوي وقيمتي أكرب من 
كدا بكتري أوي«.  وأضافت: »أنا فعال حاس�ة 
باالف�راء الىل افرتيه عليا وبع�د الكالم اليل 
بتقولي�ه علي�ا الىل مش حقيق�ي.. فعال من 
قلبي ألن أنا واضح جدا إن أنا انضحك عليا.. 
أنا بعتذر جدا للفنانة س�مية الخش�اب.. أنا 
عندي الجرآءة الكافية إني أعتذرلك.. ودا وال 
كي�د وال غيظ وحياة والدي«. وش�ددت: »أنا 
فعال بعتذر لس�مية الخش�اب ألن أنا واضح 
إن وصيل قصة بشكل مختلف.. مش ممكن 
اليل انتي بتعملي�ه دا .. مش ممكن يكون دا 
طبيعي.. مش ممكن تعميل فيا أنا كدا.. أكيد 
أنا اتخميت جامد أوي.. كفاية إهانة وكفاية 

غلط وكفاية تشويه وكفاية غل«.

نجل فنان كويتي مشهور يضرم النيران في مركز احتجازه 

بعدم�ا اقتحم�ت زينب في�اض ابن�ة النجمة 
اللبناني�ة هيف�اء وهب�ي، السوش�يال ميدي�ا 
وأصبحت معروف�ة، بدأ الجمهور يتس�اءلون 
حول عالقته�ا بوالدتها، ونبش�وا فيديو قديم 
لهيفاء تتح�دث فيه عن زينب. فف�ي الفيديو 
املتداول س�ألت املذيعة، الفنان�ة هيفاء وهبي 
ع�ن تجربتها الصعب�ة التي مرت بها بس�بب 
أخ�ذ زينب منها، وأجابت هيف�اء بأنها تعيش 
ضعفه�ا ولكن ليس أم�ام الن�اس. وأضافت: 
»مت�ت مرة ق�دام الن�اس بيكف�ي«، وفاجأت 
الجمي�ع بتعليقها ببس�اطة: »عن�دي عاطفة 
غريبة تج�اه هادي الذكرى«، مادفع الجمهور 
ملهاجمته�ا واتهامها بالتخ�يل عن ابنتها ألجل 
النجومي�ة، ووصفه�ا ب�«الذك�رى«. ُيذكر أن 
هيفاء تزوجت من اب�ن عمتها »نرص فياض« 
زواج عائ�يل وأثن�اء حمله�ا س�افرت معه إىل 
أفريقي�ا حيث كان يعم�ل، وخالل فرة حملها 
ع�ادت إىل لبن�ان ووضع�ت طفلته�ا يف بريوت 
وتم طالقهما بع�د أن أنجبت ابنتها زينب، ويف 

24 أبري�ل 2009 تزوجت من رجل 
أبو  األعم�ال امل�رصي أحم�د 

هشيمة و انفصلت عنه يف 
نوفمرب 2012.

هجوم على هيفاء وهبي 
بسبب لقاء قديم

سيرين عبد النور تشارك أحمد فهمي 
في برنامج ترفيهي برمضان الُمقبل

فاجأت الفنانة الس�عودية أس�يل عم�ران جمهورها بحديثها 
ألول م�رة عن وف�اة ابنها من زوجها الس�ابق خالد الش�اعر. 
ورداً ع�ىل س�ؤال ع�ن وفاة ابنها وع�ن تأثري ذلك ع�ىل العالقة 
بينها وبني زوجها الس�ابق خالد، أش�ارت أسيل خالل حلولها 
ضيف�ة بربنامج »دبي كروز« عىل تلفزي�ون دبي، إىل أن رحيل 
ابنه�ا لم ينعكس س�لباً عىل ه�ذه العالقة بل أح�دث جرحاً يف 
داخلها. وكشفت أس�يل أنها لجأت إىل مساعدة طبيبة نفسية 
إىل جانب أخذها قراراً داخلياً برضورة التصدي للواقع الصعب. 
كما كش�فت أس�يل أنها تخاف من تكرار تجربة الزواج، خوفاً 
من أال يضيف لها الزواج أكثر مما يأخذ منها. وتحدثت أس�يل 

عم�ران عن طالقها من زوجها اإلعالمي خالد الش�اعر قائلًة 
أنها انفصلت فور ما أحس�ت بأنها البد أن تنفصل، مبيًنة: 

»زم�ان كنت أفكر يف تفاصيل يف عالقتنا أقول واو أس�يل 
براف�و إنك اتحملتيها س�واء من طرف�ه أو من طريف 

خلين�ي أكون واقعية إنه كم�ان اتحمل«.  وتابعت 
قائلً�ة: »الحني نس�يت كل التفاصيل وال أتذكرها 
يمكن إلن املوضوع خالص صار صفحة وانتهت، 
وهو ارتب�ط وأنا كملت يف حيات�ي وكل واحد راح 

للطري�ق ال�يل يتمن�اه وما ع�اد املوض�وع يعنييل 
ونسيت مواقف مرينا فيها«.

ألول مرة.. أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعالقته بطالقها

احتلّت ياسمني صربي ترند وسائل 
االجتماع�ي بع�د ن�ر  التواص�ل 
صوره�ا الخاصة بعقد قرانها عىل 
رجل األعم�ال أحمد أبو هش�يمة، 
يف حف�ل عائ�يل اقترص ع�ىل أرسة 
الثنائ�ي فق�ط داخ�ل من�زل أب�و 
هشيمة حرصاً عىل اإلجراءات التي 
فرضتها الدولة خالل الفرة األخرية 
ملنع انتشار فريوس كورونا، ورغم 
إعالن زواجهما ما زالت الشائعات 

تالحقهما.
وفور نر صورة حفل عقد القران 
ع�رب صفح�ات السوش�يال ميديا 
الت�ي ظه�ر فيه�ا ع�دد قلي�ل من 
أرسة العروس�ني، انت�رت العديد 
م�ن الش�ائعات عن رف�ض عائلة 

ياس�مني زواجها من أبو هشيمة، 
حتى أن هناك حساب مزور يحمل 
اس�م والده�ا نر رس�الة خاصة 
يعلن من خاللها تربئته وأشقاءها 

منها بسبب هذا الزواج. 
األم�ر الذي نف�اه مص�در خاص ، 
مؤك�داً أن س�بب عدم وج�ود والد 
كادر  م�ن  لكون�ه  ه�و  ياس�مني 
األطباء املوجودين يف مستش�فيات 
الع�زل ملتابعة م�رىض كورونا؛ ما 
جعل�ه يغيب عن الحف�ل، أما والدة 
ياس�مني فكان�ت موج�ودة خارج 
الب�الد برفقة أش�قائها؛ األمر الذي 
منعهم من الحضور بس�بب إغالق 
املط�ارات الجوي�ة خ�الل الف�رة 

الحالية.

واكتفت والدة ياسمني صربي بنر 
ص�ورة خاص�ة البنتها م�ن داخل 
الحف�ل عرب صفحتها الخاصة عىل 
موق�ع التواصل االجتماعي وتبادل 
الص�ور اإلنس�تغرام لرس�ل له�ا 

تهنئتها.
عىل صعيد آخر، اكتفى العروس�ان 
بالحف�ل العائيل الذي ل�م يزد عدد 
أفراده عن ع�رة أفراد، من بينهم 
وزوجت�ه  هش�يمة  أب�و  ش�قيق 
ووالدت�ه وش�قيقته لح�ني انتهاء 
األزمة، عىل أن يقيما حفالً ضخماً 
العال�م،  يف  األوض�اع  ه�دوء  بع�د 
وتتمكن من حضوره أرسة ياسمني 
وأصدقاؤهم�ا املقرّب�ون من داخل 

الوسط الفني وخارجه.

الشائعات تالحق ياسمين صبري بعد زواجها


