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بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
الثالث�اء، ع�ن املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي 
لإلصاب�ات املس�جلة بف�روس كورون�ا 
املس�تجد يف الع�راق، فيم�ا س�جلت 28 
اصابة جدي�دة وحالة وف�اة واحدة و53 
حالة ش�فاء بالفروس.وذك�رت الوزارة 
يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: انها 
تؤك�د عىل عدم الخ�روج م�ن البيوت إال 
للرضورة القصوى وعىل االلتزام بالتباعد 
االجتماع�ي وقواعد الوقاية الش�خصية 
واملجتمعي�ة، معربة عن ش�كرها لكافة 
امل�الكات العاملة يف املؤسس�ات الصحية 
ع�ىل عمله�م املتواصل لتوف�ر الخدمات 
ان�ه  ت�م  املختلقة.واضاف�ت:  الصحي�ة 
فحص )١٧٨٢( نموذجا يف كافة املختربات 

املختصة يف العراق، وبذلك يكون املجموع 
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة 
تس�جيل امل�رض يف الع�راق ) ٦٠٨٣٧(، 
مبين�ة ان مخترباتها س�جلت ليوم امس 
) ٢٨( إصاب�ة يف الع�راق موزعة كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: ٧، بغداد/ مدينة الطب: 
٨، البرصة:  ١١، املثنى: ٢.واشارت اىل ان 
ع�دد  الوفي�ات :  حالة واح�دة يف بغداد/ 
الرصافة، بينما الشفاء:  ٥٣ حالة ،  وكما 
ييل: بغ�داد/ الرصافة: ٣، بغداد/ الكرخ:   
٤، النجف األرشف:  ١٤، الس�ليمانية:   ٣، 
اربيل: ٩، دهوك: ٣، البرصة :  ٤، واس�ط:   
١٠، باب�ل: ١، الديواني�ة: ١، ذي ق�ار : ١، 
مبين�ة ان مجم�وع األصاب�ات :  ١٦٠٢، 
بينما مجموع الوفيات:    ٨٣، اما مجموع 

حاالت الشفاء:    ١٠٩٦.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بعدم�ا ترسب�ت معلوم�ات يف وق�ت 
مبك�ر من ام�س الثالث�اء، تفيد بأن 
زعي�م داع�ش الجدي�د أب�و إبراهيم 
العراقي�ة،  األرايض  دخ�ل  الق�ريش، 
مس�تغالً انشغال العالم بأزمة تفيش 
أعل�ن  املس�تجد،  كورون�ا  ف�روس 
الحساب الرسمي لربنامج “مكافآت 
م�ن أج�ل العدال�ة” التاب�ع ل�وزارة 
الخارجي�ة األمركية جائزة بقيمة 5 

ماليني دوالر ملن ي�ديل بمعلومات عن 
اإلرهابي خليفة البغدادي.ويف تغريدة 
عرب تويرت، جاء إعالن الخارجية بأن 
اإلرهاب�ي الق�ريش ق�د ق�ام بجرائم 
كبرة جداً، داعية من يعرف معلومات 
تودي إىل مكانه التواصل معها معلتة 
ع�ن مبل�غ 5 مالي�ني دوالر، وكتبت: 
“إخواني #أهل_الغرة العراقيني، قام 
ه�ذا اإلرهابي ال�� #داعيش #حجي_
عبد_الل�ه بجرائم ال ُتع�د وال ُتحىص 

ض�د األبرياء من إخوانك�م. تواصلوا 
معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي 
إىل التعرف ع�ىل أو تحديد موقع هذه 
معلوم�ات  أن  إىل  اإلرهابي”.يش�ار 
كان�ت أف�ادت ب�أن تنظي�م داع�ش 
اإلرهاب�ي بدأ يس�تغل أزم�ة كورونا 
إلعادة ترتيب هيكله وترتيب ش�تات 
عن�ارصه، فق�د أف�اد مص�در أمني 
عراق�ي ب�أن زعي�م داع�ش الجديد، 
أب�و إبراهيم القريش، دخ�ل األرايض 

العراقية مؤخرا، فيما تعمل الجهات 
مكان�ه  تحدي�د  أج�ل  م�ن  األمني�ة 
الجغرايف، وفق ما نقلت وسائل إعالم 
محلية.ون�ّوه املص�در إىل أن التنظيم 
ق�ام بتنفي�ذ ع�دة عملي�ات إرهابية 
خ�الل األس�ابيع القليل�ة املاضي�ة، 
كان�ت عبارة عن هجمات غر مؤثرة 
اس�تهدفت نقاطاً عسكرية ومناطق 
الق�وات  س�اعدت  لعش�ائر  تابع�ة 

العراقية يف الحرب ضده.

بغ�داد/ لي�ث ج�واد:
أعلن�ِت اللجنة القانوني�ة النيابية مدى 
تأثر الع�راق بانخفاض أس�عار النفط، 
فيما كشفت حقيقة األنباء التي تتحدث 
ع�ن خفض الروات�ب أو اعتماد االدخار 
االجباري نتيجة النهيارها تلك األسعار. 
وقال عض�و اللجنة القانوني�ة النيابية 
س�ليم همزة يف حدي�ث ل�”الزوراء”: إن 
الع�راق ودول الخلي�ج ل�ن تتأث�ر كثرا 
بانخف�اض اس�عار النف�ط الذي حصل 
مؤخرا يف امريكا، ألنه�ا منضوية تحت 

منظم�ة اوب�ك والت�ي له�ا سياس�يات 
مح�ددة يف التعام�الت النفطي�ة ، مبينا 
أن الخزان�ات االمريكية ممتلئة بالنفط  
الخام قياسا بحجم الطلب، مما ادى اىل 
وقوعهم يف هذه االش�كالية االقتصادية 
وهذه صورة وقتية تنتهي قريبا.وأضاف 
هم�زة: أن اللجنة القانونية لم تتس�لم 
اي مقرتح بخف�ض رواتب املوظفني او 
االدخار االجباري وسوف توزع الرواتب 
يف موعده�ا املق�رر دون املس�اس به�ا 
اطالق�ا، مؤك�دا أن االنباء التي اش�ارت 

اىل وجود نية لتخفيض رواتب املوظفني 
او اجباره�م عىل االدخ�ار بانها عارية 
عن الصحة وال تم�ت للواقع بصلة .أما 
الخب�ر االقتصادي ماجد الصوري، قال 
يف حديث ل�”الزوراء”: إن تهاوي اسعار 
النفط هي حالة خاصة وال تشمل بقية 
دول العال�م ، وس�تكون مقت�رصة عىل 
امريكا فقط ولن تتأثر بها دول الخليج  
او الع�راق، مبين�ا أن ه�ذا االنخف�اض 
حص�ل  العاملي�ة  النف�ط  اس�عار  يف 
بس�بب سياس�يات االنظم�ة االمريكية 

والسعودية والروسية نتيجة الرصاعات 
الدائ�رة بينه�ا والت�ي أدت اىل انخفاض 
اس�عار النفط.واوض�ح  الص�وري: أن 
الطل�ب ع�ىل النفط انخف�ض بحدود 
30 ملي�ون برمي�ل يف الي�وم اضاف�ة 
اىل ان دول اوب�ك قلصت م�ن انتاجها 
للح�د م�ن انخف�اض اس�عار النفط  
العاملي�ة لتحقي�ق حالة م�ن التوازن 
بني العرض والطلب، مبينا أن الوضع  
إذا اس�تمر عىل  ه�ذا النحو وتأثر اداء 
االقتصادي�ات الكبرة امريكا والصني 

واروبا س�يتم تقلي�ص االنتاج بحدود 
20 ملي�ون برمي�ل يومي�ا. وب�ني: أن 
العراق من مطلع آيار املقبل س�يكون 
التخفي�ض بح�دود ملي�ون 61 ال�ف 
برمي�ل ويف حزي�ران ولغاية نيس�ان 
من الع�ام املقب�ل نح�و 878 برميال، 
مش�را اىل الواردات العراقية يف افضل 
االحوال ستكون 36 مليار دوالر خالل 
الس�نة الحالية إذا استقر سعر النفط 
عىل  25 دوالرا للربميل اي  بحدود 41 

تريليون دينار عراقي.

القانونية النيابية تكشف لـ            حقيقة األنباء املتداولة حول ختفيض الرواتب أو اعتماد االدخار اإلجباري 
أعلنت مدى تأثر العراق باخنفاض أسعار النفط 

بغداد/ متابعة الزوراء:
كت�ب، إيغ�ور س�وبوتني، يف “نيزافيس�يمايا 
غازيتا”، حول بحث العراق عن س�الح يحمي 
سيادته عىل أراضيه، والصعوبات التي تحول 
املق�ال “س�تدفع لجن�ة  دون ذلك.وج�اء يف 
األم�ن والدف�اع يف الربملان العراق�ي الحكومة 
الروس�ية”.  إس400-  منظوم�ة  رشاء  إىل 
وقد ح�ذرت وزارة الخارجي�ة األمريكية علنا 
بغداد الرس�مية من عواقب توس�يع التعاون 
العس�كري التقن�ي م�ع موس�كو، واحتمال 
إبرام صفق�ة إس400-.فيما يق�ول الجانب 
ال�رويس إنه “ال يخىش خط�ر فرض عقوبات 
أمريكي�ة رداً عىل احتم�ال بيع هذه املنظومة 
ل بغداد”.ويف ه�ذا الصدد، قال منس�ق برامج 
املجلس الرويس للش�ؤون الخارجية، رس�الن 
ماميدوف ل�” نيزافيس�يمايا غازيتا”: “يجب 
أن يوض�ع يف االعتبار أن لجن�ة األمن والدفاع 

مهم�ون  ق�ادة  فيه�ا  العراق�ي  الربمل�ان  يف 
القاع�دة  تقوي�ة وتعزي�ز  مصمم�ون ع�ىل 
الترشيعية لالس�تخبارات ومنظمات التدريب 
األمني والرشطة، أعتقد أن لدى بعض النواب 
توقعات معينة، فيم�ا يتعلق بموضوع إس-
400، إذا واف�ق رئي�س ال�وزراء الجدي�د عىل 
هذا الطلب اآلن، فس�يكون قادرا عىل كس�ب 
ثقة وأص�وات أعض�اء لجنة األم�ن والدفاع. 
هذه مس�ألة داخلي�ة جدية. فاآلن، يحس�ب 
الكاظم�ي حس�اب كل نائ�ب… املوافقة عىل 
الحكومة ليست بهذه البساطة”.ولكن ضيف 
الصحيفة ال يرى أن مسألة الدفاع الصاروخي 
تش�كل أولوي�ة قص�وى للع�راق، خاص�ة يف 
مواجه�ة انخفاض أس�عار النفط وانتش�ار 
وباء كورونا.ومع ذلك، يرى أن ملوضوع إس-
400 أهميت�ه كون العراق يس�عى إىل امتالك 

السيادة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت منظمة الصح�ة العاملية أنه ال يمك�ن يف الوقت 
الحايل تحديد مصدر فروس كورونا الجديد، وكش�فت 
ع�ن أن مصدره “حيواني”.وقال املدير اإلقليمي ملنطقة 
غرب املحيط الهادي يف املنظمة، تاكيش كاساي: إنه “لم 
يتم التوص�ل إىل نتائج تتعلق بمص�در فروس كورونا، 
املسبب لوباء “كوفيد19-” حتى اآلن”. وأضاف كاساي، 

خالل مؤتمر صحفي ع�رب اإلنرتنت: أن “األدلة املتوفرة 
حتى اللحظة تش�ر إىل أن أصل فروس كورونا الجديد 
حيواني”، بحسب ما ذكرت وكالة رويرتز.وثارت أسئلة 
كثرة، يف الوالي�ات املتحدة وبعض مناطق العالم، حول 
مصدر الوباء، وأشارت أصابع االتهام إىل مخترب ووهان 
للفروس�ات، حيث تطرقت العديد م�ن التكهنات حول 

ترسب الفروس من هذه املنشأة الحساسة.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
أوص�ت منظمة الصح�ة العاملية 
دول العالم كافة برضورة توخي 
أق�ىص درجات الحيط�ة والحذر، 

الع�ام  الع�زل  إج�راءات  ورف�ع 
أع�داد  بلغ�ت  وفيم�ا  تدريجي�ا، 
مصاب�ي ف�روس كورون�ا حول 
مليون�ني ونص�ف  نح�و  العال�م 

امللي�ون إنس�ان، ب�دت األوض�اع 
واعدة وتب�رش بخر يف العديد من 

الدول العربية.   

دولة القانون يكشف لـ          وجود خالفات سياسية على بعض الوزارات ويرجح تقديم كابينة منقوصة للربملان
سائرون: ثالثة حتديات ستواجه الكاظمي يف ادارة حكومته اجلديدة

الزوراء/ حسني فالح:
كش�ف ائتالف دولة القانون، عن وجود 
خالفات سياس�ية عىل بع�ض الوزارات 
الس�يادية يف حكوم�ة رئي�س ال�وزراء 
وفيم�ا  الكاظم�ي،  مصطف�ى  املكل�ف 
رج�ح تقدي�م الكاظمي كابين�ة وزارية 
تحال�ف  اك�د  الربمل�ان،  اىل  منقوص�ة 
س�ائرون ان الرئي�س املكل�ف قد يخفق 
يف ادارة حكومت�ه الجدي�دة، الفتا اىل ان 
هن�اك ثالث�ة تحديات س�تواجهه خالل 

مسرته يف ادارة الحكومة.
وقال النائب عن االئتالف كاطع الركابي 
يف حديث ل�”الزوراء”: ان هناك اتصاالت 
ومباحثات ما زالت مس�تمرة بني رئيس 
ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى الكاظم�ي 
والكتل وبعض الفرقاء السياسيني ومع 
الق�وى الس�نية والش�يعية الت�ي تبنت 
ترش�يحه وكذل�ك الكردي�ة حيث وصل 
امس وفدا كرديا اىل بغداد للتباحث حول 
الركاب�ي:  الحكومة.واض�اف  تش�كيل 
ان هن�اك حراك س�يايس حميم من اجل 
كابينت�ه  الكاظم�ي  بتقدي�م  االرساع 
الوزاري�ة، مبينا كان يف�رتض ان تقدم 
الكابينة يف االس�بوع الحايل، اال ان هناك 
خالف�ات عىل بع�ض ال�وزارات من قبل 
بع�ض الكتل الت�ي تح�اول االبقاء عىل 
وزاراته�ا يف الحكوم�ة الجدي�دة، الت�ي 
حالت دون تمرير كابينة الكاظمي خالل 
االس�بوع الحايل.وتاب�ع، ربما س�يقدم 
الوزارية االس�بوع  الكاظم�ي كابينت�ه 

املقبل، وقد تكون ليس�ت كاملة العدد يف 
حال عدم استكمال املفاوضات مع الكتل 
واملكونات التي تطالب باستحقاقاتها يف 
الحكومة الجديدة، ربما تكون منقوصة 
لوزارت�ني او اكثر.ب�دوره، اك�د النائ�ب 
عن تحالف س�ائرون رياض املسعودي، 
س�يواجه  املكل�ف  ال�وزراء  رئي�س  ان 
ثالث�ة تحديات يف حال ت�م تمريره داخل 

مجل�س النواب، منها العامل الس�يايس 
املتمث�ل باس�تقالة حكومة ع�ادل عبد 
املهدي، والعامل االقتص�ادي واملتضمن 
اىل مس�تويات  النف�ط  اس�عار  انهي�ار 
ق�د تجع�ل الحكوم�ة غ�ر ق�ادرة عىل 
تام�ني الرواتب خالل االش�هر القادمة، 
والتحدي الثالث الصحي واملتمثل بازمة 
كورونا الت�ي القت بضاللها عىل الوضع 

االقتص�ادي واالجتماعي وغره يف البلد.
وقال املس�عودي يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان الق�وى السياس�ية تح�اول ان تنتج 
حكومة بمقاس�اتها الت�ي ال تتالئم مع 
تطلع�ات الش�عب العراقي، الفت�ا اىل ان 
االكراد لديهم مطال�ب خاصة باالحزاب 
الكردس�تانية ، والق�وى الس�نية كذلك.

14 ق�وى سياس�ية  اىل   12 ان  وتاب�ع: 

ترغب ب�ان تش�رتك بالحكوم�ة ، مبينا 
ان مفه�وم املش�اركة بالحكوم�ة ل�دى 
القوى السياسية هو املشاركة بالوزراء 
ولي�س بالدعم اي انه�ا ليس بالرضورة 
ان تدع�م الحكوم�ة من خ�الل الوزير، 
وه�ذه املتغ�رات الداخلي�ة والخارجية 
فضال ع�ن الضغ�ط الوقت الدس�توري 
30 يوم بموجب الدس�تور تفقد املرشح 
الق�درة عىل التعام�ل معها ب�ان واحد.

واش�ار اىل ان الكاظمي والزريف وعالوي 
ل�م يكون�وا مرش�حي ق�وى سياس�ية 
بالت�ايل املرش�ح يعمل بمف�رده ال يعمل  
بجه�د ق�وى سياس�ية تق�وم بتنظي�م 
الح�وارات والدع�م الس�يايس لذلك عىل 
الدوام املرش�حني يفش�لون ، حتى عبد 
امله�دي س�بب فش�له يف ادارة الحكومة 
لعدم وج�ود جهة داعمة ل�ه يف العملية 
السياس�ية .واوضح، انه لي�س النجاح 
ان تمرر حكومة الكاظمي وانما النجاح 
بان تحق�ق الحكومة الجدي�دة االهداف 
املرس�ومة ، الفتا اىل ان تحالف سائرون 
بان يكون رئيس الحكومة رئيس  ناجح 
وليس رئيس تقليدي.ولفت اىل ان القوى 
السياس�ية ترغ�ب برئي�س وزراء فارغ 
املحتوى ، أي بمعنى ان هناك جهة تريد 
منصب االمانة العامة وجهة اخرى تريد 
منص�ب س�كرتر القائ�د الع�ام وكذلك 
منص�ب مدي�ر مكت�ب رئي�س ال�وزراء 
بحيث يبق�ى الرئيس لوحده يعمل وهذا 

بحد ذاته تحدي كبر.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس 
الثالثاء، عطلة للطلبة وتوقف التعلم االلكرتوني.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
التعليم  يف  الدراسة  ايقاف  »سيتم  انه  منه، 
اإللكرتوني يف يوم ٢٠٢٠/٤/٢٦، ويتم استئناف 
الدوام يف التعليم اإللكرتوني يف يوم ٢٠٢٠/٥/٢ 
»االلتزام  اىل  األساتذة  جميع  الوزارة  ».ودعت 
بالتعليمات، وعدم نرش اي محارض او عمل اي 
امتحان او طلب اي تقرير وحضور ونشاط بعد 

تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٦ ».

التعليم حتدد عطلة للطلبة 
وتوقف التعلم االلكرتوني

الصحة تعلن تسجيل 28 إصابة جديدة 
و53 حالة شفاء بفريوس كورونا

اكدت تسجيل حالة وفاة واحدة يف الرصافة

العراق ينوي شراء منظومة إس -400 
الصاروخية الروسية

الصحة العاملية: ال ميكن حاليا حتديد مصدر 
فريوس “كورونا”

إصابات كورونا تبلغ حنو املليونني ونصف املليون 
والوضع مطمئن عربيا 

االحتاد العام للصحفيني العرب يهنئ موريتانيا بشفاء مجيع مواطنيها املصابني بكورونا 

ص 4وزارة اإلتصاالت تنفي نيتها غلق مجيع منصات التواصل االجتماعي

ص 2

رئيسا اجلمهورية والربملان يؤكدان  
ضرورة االسراع بتشكيل حكومة

تليب طموحات العراقيني

بغداد/ الزوراء: 
بح�َث رئي�س الجمهورية بره�م صالح، 
محم�د  الن�واب  مجل�س  رئي�س  م�ع 
السياس�ية واالمنية  الحلبويس االوض�اع 
والصحي�ة بالب�الد، فيم�ا اك�دا رضورة 
االرساع بتش�كيل حكومة تلبي طموحات 
العراقيني.وذكر مكتب رئيس الجمهورية 
يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان 
رئيس الجمهورية برهم صالح، اس�تقبل 
ام�س الثالث�اء يف بغ�داد، رئي�س مجلس 
الن�واب محم�د الحلبويس، وج�رى خالل 
اللقاء، بحث تطورات األوضاع السياسية 

واألمنية والصحي�ة يف البالد.واضاف: انه 
ج�رى خالل اللق�اء التأكي�د عىل رضورة 
ب�ذل الجهود ل�إلرساع بتش�كيل حكومة 
جديدة تلبي آمال العراقيني وطموحاتهم، 
وتحق�ق اإلصالحات املنش�ودة من خالل 
دعم رئي�س الوزراء املكلف بهذا الش�أن.
وتابع: كما تمت مناقش�ة اآلليات املتبعة 
م�ن قب�ل مؤسس�ات الدول�ة املختص�ة 
ملواجهة وب�اء كورونا املس�تجد، وأهمية 
تضاف�ر الجهود للح�ّد من انتش�ار هذه 
الجائحة عن طريق اتباع توجيهات خلية 

األزمة والنصائح الصحية العامة.

اخلارجية االمريكية : 5 ماليني دوالر مكافأة ملن يدلي مبعلومات عن زعيم داعش
بعد تسريب معلومات عن تسلله للعراق 

بغداد/ الزوراء:
الالمي،  العرب مؤيد  الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  حذَر 
فيما  العراقي،  االقتصاد  عىل  النفط  اسعار  انهيار  تداعيات  من  الثالثاء،  امس 
للخريجني يف  توفر وظائف  لعدم  اضافية  بطالة  العراق مقبل عىل  ان  اىل  اشار 
ظل ازمة انخفاض اسعار النفط.وقال الالمي يف تغريدة له عىل »تويرت« تابعتها 
االقتصاد  عىل  السلبي  والتأثر  اسعار  النفط  إنهيار  »استمرار  ان  »الزوراء«: 
العراقي، الذي يعتمد باملطلق عىل النفط دون أن يلتفت املسؤولون خالل الفرتة 
املاضية لخطر توقفه أو هبوط أسعاره«.واضاف: ان » العراق مقبل عىل بطالة 
إضافية ووقف حلم من يفكر بوظيفة من الخريجني وغرهم فضال عن املخاوف 

عىل رواتب صغار املوظفني«.

الالمي: العراق مقبل على بطالة إضافية 
بسبب انهيار اسعار النفط

االزدحامات تعود اىل شوارع بغداد مع اول ايام رفع احلظر اجلزئي

بغداد/ مابعة الزوراء:
للق�وات  الع�ام  القائ�د  س�كرتر  افتت�َح 
املس�لحة الفري�ق الرك�ن محم�د حمي�د 
البياتي، امس الثالثاء، طريقا يربط ناحية 
الخرات وقضاء الكرمة، فيما اش�ار اىل ان 
القائد العام اصدر امرا بايقاف انشاء سور 
بغداد.وق�ال البيات�ي يف حدي�ث صحف�ي: 
ان “اس�تكماال للتوجيهات السابقة برفع 

املعاناة والحواجز عن كل منطقة الخرات 
وما حدده س�ور بغ�داد االمني الذي فرض 
ع�ام 2015، اال ان ما وجدناه طيلة الفرتة 
السابقة ان الس�ور كانت فيه فائدة ولكن 
بع�د جه�د قي�ادة العمليات االس�تخباري 
والنوعي يف مطاردة فلول داعش واالرهاب 

وبعد ان اصبحت املنطقة مؤمنة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
طلب الرئيس األمرك�ي دونالد ترامب 
الثالثاء من إدارته إعداد خطة ملساعدة 
رشكات النفط األمركي�ة التي تواجه 
تخم�ة هائلة يف اإلم�دادات وانخفاضا 
تاريخي�ا يف أس�عار الخام.وغرّد ترمب 
عىل تويرت قائالً “لن نخذل قطاع النفط 
والغ�از األمرك�ي العظي�م”، مضيفا 
“طلبت من وزير الطاقة ووزير الخزانة 
إعداد خطة تتيح األم�وال لتأمني هذه 
الرشكات والوظائف املهمة جدا لوقت 
الخ�ام  املس�تقبل”.وكان  يف  طوي�ل 
األمركي قد هوت عقوده اآلجلة لشهر 
مايو بش�كل تاريخي إىل أسعار سالبة 
وصل�ت إىل ناق�ص 37 دوالراً.وتحولت 

العقود اآلجل�ة للنفط األمركي ألقرب 
اس�تحقاق أثن�اء التعام�الت االثن�ني 
إىل س�لبية للم�رة األوىل يف التاريخ مع 
امتالء مستودعات تخزين الخام وهو 
ما يثبط املش�رتين، بينما ألقت بيانات 
اقتصادية ضعيف�ة من أملانيا واليابان 
ش�كوكا ع�ىل موع�د تعايف اس�تهالك 
الوقود.ومع نضوب الطلب الفعيل عىل 
النفط ظهرت تخمة عاملية يف املعروض 
بينما ال يزال مليارات األشخاص حول 
العالم يلزمون منازلهم إلبطاء انتشار 
فروس كورونا املستجد.أما يف تداوالت 
الصباحية،فرتاجعت أس�عار  الثالث�اء 
نفط برنت اآلجلة %24 إىل ما دون 17 

دوالراً للربميل.

عبد املهدي يأمر بايقاف انشاء 
سور بغداد

ترامب: لن خنذل قطاع النفط والغاز 
يف أمريكا
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سياسة

عبد املهدي يأمر بايقاف انشاء سور بغداد

الصحة العاملية توصي دول العامل باحلذرأشاد بنجاح محلتها اإلعالمية ملكافحة الوباء

االحتاد العام للصحفيني العرب 
يهنئ موريتانيا بشفاء مجيع 
مواطنيها املصابني بكورونا 

إصابات كورونا تبلغ حنو املليونني ونصف 
املليون والوضع مطمئن عربيا 

بغداد/ مابعة الزوراء:
للقوات  العام  القائد  سكرتري  افتتَح 
حميد  محمد  الركن  الفريق  املسلحة 
يربط  طريقا  الثالثاء،  امس  البياتي، 
فيما  الكرمة،  وقضاء  الخريات  ناحية 
امرا  اصدر  العام  القائد  ان  اىل  اشار 

بايقاف انشاء سور بغداد.
ان  صحفي:  حديث  يف  البياتي  وقال 
برفع  السابقة  للتوجيهات  “استكماال 
منطقة  كل  عن  والحواجز  املعاناة 
بغداد  سور  حدده  وما  الخريات 
ان  اال   ،2015 عام  فرض  الذي  االمني 

ان  السابقة  الفرتة  طيلة  وجدناه  ما 
السور كانت فيه فائدة ولكن بعد جهد 
والنوعي  االستخباري  العمليات  قيادة 
واالرهاب  داعش  فلول  مطاردة  يف 
وبعد ان اصبحت املنطقة مؤمنة، فقد 
اصبح وجود هذا السياج فيه غضاضة 

للناس”.
العام  “القائد  ان  البياتي،  واضاف 
ان  توجيها  اصدر  املسلحة  للقوات 
وعدم  بغداد  سور  انشاء  بايقاف 
حاجز  اصبح  والذي  فيه  التوسعة 
ان  اىل  مشريا  املكونات”،  مابني  فصل 

مع  جهد  بكل  عملت  بغداد  “عمليات 
االنبار  محافظة  يف  الخريات  ناحية 
يف  فتحات  بفتح  االنبار  وقائممقام 
السور مابني ناحية الخريات والكرمة 
يتنقل  ان  الفالح  يستطيع  حتى 
بمحصوله يمينا ويسارا شماال وجنوبا 

دون حواجز او معوقات”.
قائممقام  اليوم  وجدنا  “اننا  واكد   
االنبار وناحية الخريات وقائد عمليات 
يعملون  االخرى  والقيادات  بغداد 
بروح الفريق الواحد لنرش البهجة بني 
غلة  يف  زيادة  وجدنا  حيث  املواطنني 

اىل  الفتا  الخريات”،  بناحية  املحصول 
“اننا سبق ان رفعنا الكتل الكونكريتية 
ومستودعات  بناكر  منها  وجعلنا 
مسافة،  باقرب  املحاصيل  لتحصني 
وكان هنالك ارتياح من الفالحني لهذه 

الجهود ونريد ديمومتها لالفضل”.
وبني البياتي، “اننا وعدنا قائد عمليات 
وهي  الرعود  سيطرة  بان  بغداد 
كي  تفتح  سوف   30 رقم  السيطرة 
واالهايل  املواطنني  لكل  الحركة  تكون 
تسري  والرمادي  الخريات  منطقة  يف 

بانسابية عالية وبدون عراقيل”.

بغداد/ الزوراء: 
للصحفيني  العام  االتحاد  أعرب 
جميع  لشفاء  تهانيه  عن  العرب 
الحاالت املصابة بفريوس كورونا يف 
املستمر  تواصله  مؤكدا  موريتانيا، 
كافة  الصحفية  املنظمات  مع 
الصحفيني  الزمالء  عىل  لالطمئنان 
خالل تأدية مهنتهم النبيلة يف توعية 
موريتانيا  هنأ  فيما  املواطنني، 
التي  اإلعالمية  الحمالت  بنجاح 

أطلقتها لحماية مواطنيها. 
الالمي،  مؤيد  االتحاد،  رئيس  وقال 
نسخة  “الزوراء”  تلقت  بيان  يف 
االتحاد  متابعة  إطار  يف  منه: 
لتطورات  العرب  للصحفيني  العام 
يف  املستجد  كورونا  فريوس  انتشار 
العام  االتحاد  تلقى  العربية،  الدول 
سعادة  بكل  العرب  للصحفيني 
ورسور ما أعلنته حكومة موريتانيا 
نيسان/   18 السبت  يوم  الشقيقة، 
جميع  شفاء  عن  الجاري،  ابريل 
بالفريوس،  املصابة  الست  الحاالت 
من  جميعها  وافدة  أنها  تبني  والتي 
حاالت  أية  تسجيل  وعدم  الخارج 

جديدة منذ 9 ابريل الجاري .
العام  االتحاد  أن  الالمي:  وأضاف 
املناسبة  بهذه  العرب  للصحفيني 
املبكرة  الوقائية  باإلجراءات  يشيد 

موريتانيا،  حكومة  اتخذتها  التي 
ونقاباتها  االخرى  الدول  وجهود 
لفريوس  التصدي  يف  الصحفية 
كورونا والتي أدت إىل منع انتشاره. 
مع  املستمر  التواصل  مؤكدا 
يف  األعضاء  الصحفية  املنظمات 
الزمالء  عىل  لالطمئنان  االتحاد 
مهنتهم  تأدية  خالل  الصحفيني 

النبيلة يف توعية املواطنني .
للصحفيني  العام  االتحاد  أن  وأكد: 
وصحفييها  موريتانيا  يهنئ  العرب 
التي  اإلعالمية  الحمالت  نجاح  عىل 
كما  مواطنيهم،  لحماية  خاضوها 
جميع  تنجح  ان  االتحاد  يتمنى 
هذا  عىل  القضاء  يف  العربية  الدول 
فرصة،  اقرب  يف  الفتاك  الفريوس 
أنشطتها  مبارشة  تستطيع  حتى 
التنمية  يف  االخرى  االقتصادية 
املستدامة لصالح شعوبها العربية .

بغداد/ متابعة الزوراء: 
دول  العاملية  الصحة  منظمة  أوصت 
أقىص  توخي  برضورة  كافة  العالم 
ورفع  والحذر،  الحيطة  درجات 
إجراءات العزل العام تدريجيا، وفيما 
كورونا  فريوس  مصابي  أعداد  بلغت 
ونصف  مليونني  نحو  العالم  حول 
واعدة  األوضاع  بدت  إنسان،  املليون 
الدول  من  العديد  يف  بخري  وتبرش 

العربية.   
وعىل وفق أحدث اإلحصائيات، تخطت 
اإلصابات حاجز املليونني و 498 ألفا 
الوفيات  و355 إصابة، يف حني بلغت 
ألفا   658 والشفاء  و652،  ألفا   171

و802. 
املستشارة  قالت  ذلك،  وفق  وعىل 
“امليض  إن  مريكل:  أنجيال  األملانية، 
ما  هذا  خطأً  سيكون  برسعة  قدماً 
عىل  الحفاظ  إىل  داعيًة  يقلقني” 
الوباء  مستهل  يف  نزال  ال  االنضباط. 
من  الخروج  عن  أيضاً  وبعيدين 

املأزق”.
تبقى  املعنية،  الدول  معظم  ويف 
واملطاعم  والحانات  الثقافية  املراكز 
فضالً  مغلقة،  الرياضية  والصاالت 
املوسيقية  الحفالت  منع  عن 
ما  عادة  التي  الرياضية  واملنافسات 
أواخر  حتى  كبرية،  تجمعات  تشهد 
املدارس  وستعيد  أغسطس/آب. 

والثانويات فتح أبوابها تدريجياً.
وإسبانيا  فرنسا  كذلك  وتستعد 

الدول الثالث األكثر ترضراً  وإيطاليا، 
من الوباء بالقارة األوروبية، إىل اتخاذ 
األيام  خالل  العزل  رفع  تدابري  أول 

واألسابيع املقبلة.
وعربيا، سجلت كل من قطر والكويت 
وسلطنة عمان، امس الثالثاء، حاالت 
كورونا.  بفريوس  مصابة  إضافية 
فيما أُعلن عن حالتي وفاة بالكويت، 

وحالة واحدة أخرى يف ُعمان.
وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية 
جديدة  إصابة  حالة   518 تسجيل 
إىل  املصابني  اإلجمايل  لريتفع  مؤكدة، 

6533 حالة.
الحاالت  أن معظم  الوزارة  وأوضحت 
للعمالة  تعود  املسجلة  الجديدة 
الوافدة، ممن خضع غالبيتهم للحجر 
تبينت  أن  بعد  احرتازيا،  الصحي 

مخالطتهم لحاالت إصابة مؤكدة.
املرض،  من  حالة   59 شفاء  وأكدت 
يف  الشفاء  حاالت  عدد  إجمايل  ليصل 

الدولة إىل 614 حالة.
الصحة  وزارة  أعلنت  جانبها،  من 
جديدة  إصابة   85 تسجيل  الكويتية 
اإلجمايل  العدد  ليصل  بالفريوس، 
وفاتني  تسجيل  تم  كما   ،2080 إىل 
اإلجمايل  العدد  ليصل  جديدتني 
للوفيات إىل 11 حالة، يف حني أعلن كل 
الثالثاء،  أمس  وفلسطني،  لبنان  من 
جديدة  إصابات  أي  تسجيل  عدم 
ساعة  الـ24  خالل  كورونا  بفريوس 

املاضية.
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حمافظة نينوى                                                العدد:7614
قسم العقود                                                       التاريخ:2020/4/18

م/متديد فرتة إعالن

حمافظة نينوى                                                العدد:7602
قسم العقود                                                       التاريخ:2020/4/18

م/متديد فرتة إعالن

استنادا للصالحيات املخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )62( 
لسنة 2020

يعلُن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
مـرشوع تجهيـز ونصب جهـاز التنفـس االصطناعي واجهـزة طبية 
)ضمـن تخصيصات الحذف واالسـتحداث ومبالغ الوفورات من مبالغ 
املناقـالت للهجرة واملهجرين البالغة 135 مليار دينار ملحافظة نينوى( 
وبكلفة تخمينيـة مقدارها )850,000, 249 دينار( )مائتان وتسـعة 
واربعون مليون وثمانمائة وخمسـون الف دينار عراقي( وبمدة تنفيذ 

تنافسية.
عىل مقدمي العطاءات مـن الرشكات او املكاتب التخصصية باالجهزة 
الطبيـة الراغبـني بدخـول املناقصـة مراجعة قسـم العقـود يف ديوان 
املحافظة )خالل اوقات الدوام الرسـمي وابتداًء من تاريخ نرش االعالن 
ولغاية نهاية الدوام الرسـمي ليوم 2020/4/23 للحصول عىل نسخة 
مـن الوثائق لقاء مبلـغ مقطوع  قدره250000 دينـار فقط )مائتان 

وخمسون الف دينار( غري قابلة للرد.
تسـلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او مـن يخوله, بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
يف صنـدوق العطـاءات املوجود يف قسـم العقـود  مرفقا معـه الوثائق 
واملستمسـكات املطلوبة علمـا ان تاريخ الغلق اليـوم املوافق 26 /4/ 
2020 السـاعة الثانية عرشظهرا وسـوف ترفض العطـاءات بعد هذا 

املوعد.
مع التقدير

نجم عبدالله عبد
   محافظ نينوى

استنادا للصالحيات املخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )62( 
لسنة 2020

يعلُن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
مـرشوع تجهيز ونصـب أجهزة طارئة ملواجهة وباء كورونا املسـتجد 
)ضمـن تخصيصات الحذف واالسـتحداث ومبالغ الوفورات من مبالغ 
املناقـالت للهجرة واملهجرين البالغة 135 مليار دينار ملحافظة نينوى( 
وبكلفة تخمينيـة مقدارها )640,000, 249 دينار( )مائتان وتسـعة 
واربعـون مليون وسـتمائة واربعون الف دينار عراقـي( وبمدة تنفيذ 

تنافسية.
عىل مقدمي العطاءات مـن الرشكات او املكاتب التخصصية باالجهزة 
الطبيـة الراغبـني بدخـول املناقصـة مراجعة قسـم العقـود يف ديوان 
املحافظة )خالل اوقات الدوام الرسـمي وابتداًء من تاريخ نرش االعالن 
ولغاية نهاية الدوام الرسـمي ليوم 2020/4/23 للحصول عىل نسخة 
مـن الوثائق لقاء مبلـغ مقطوع  قدره250000 دينـار فقط )مائتان 

وخمسون الف دينار( غري قابلة للرد.
تسـلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او مـن يخوله, بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
يف صنـدوق العطـاءات املوجود يف قسـم العقـود  مرفقا معـه الوثائق 
واملستمسـكات املطلوبة علمـا ان تاريخ الغلق اليـوم املوافق 26 /4/ 
2020 السـاعة الثانية عرشظهرا وسـوف ترفض العطـاءات بعد هذا 

املوعد.
مع التقدير

نجم عبدالله عبد
   محافظ نينوى 

حصلت موافقة السـيد املحافظ عىل تمديـد تاريخ الغلق 
B 2020/21 لالعالن املرقم

                    الخاص بمرشوع:
انشاء بناية مركز صيانة يف تلعفر مع املخازن

من تاريخ 2020/3/18 اىل 2020/4/26 لفسـح املجال 
امـام الرشكات الراغبـة بتقديم عطاءاتها للمشـاركة يف 

املناقصة.
مع التقدير

نجم عبدالله عبد
محافظ نينوى

حصلت موافقة السـيد املحافظ عىل تمديـد تاريخ الغلق 
     B 2020/7لالعالن املرقم

   للمرة الثانية الخاص باملرشوع:
تأهيـل الشـبكة الكهربائيـة وشـبكة االنـارة يف اقضية 

ونواحي )البعاج-مخمور-سنجار(
من تاريخ 2020/3/18 اىل 2020/4/26 لفسـح املجال 
امـام الرشكات الراغبـة بتقديم عطاءاتها للمشـاركة يف 

املناقصة.
مع التقدير

نجم عبدالله عبد
محافظ نينوى
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يسعيان إلحراز تقدم يف مفاوضاتهما برغم تفشي الوباء

“عمال اليومية” بالسودان... ثغرة يف جدار حظر التجوال
الخرطوم/األناضول:

الخرط�وم،  الس�ودانية  العاصم�ة  ب�دأ يف   
صب�اح الس�بت، حظ�ر التج�ول الش�امل، 
للح�د من انتش�ار ف�روس “كورون�ا”، إال 
أن “عم�ال اليومي�ة”، س�يكونون بمثاب�ة 
املؤرش الحقيقي، لقياس نجاح الخطوة من 

عدمها.
و”عم�ال اليومي�ة”، هو تعبر ش�عبي عن 
العامل�ن يف مهن هامش�ية غ�ر نظامية، 
الخاص�ة،  النق�ل  وس�ائط  س�ائقي  مث�ل 
وباعة الخ�روات والفواكه، وعمال ورش 
الصيانة، وغرهم، ورغم أن عدد هؤالء غر 
معروف، لكن مختص�ون يعتربونهم الكتلة 

األكرب يف سوق العمل السوداني.
ويتقاىض عمال اليومية، أجورهم ب�”اليوم 
الواح�د”، وليس لديهم راتب ش�هري ثابت، 
لذل�ك يمك�ن أن نصنفهم من أكث�ر الفئات 
ت�رراً لق�اء توق�ف أعمالهم ج�رّاء حظر 

التجول.
ويتطل�ب حظ�ر التج�وال الش�امل، ال�ذي 
أعلنته الحكومة الس�ودانية، ملحارصة وباء 
فروس كورونا، بقاء املواطنن يف منازلهم، 
ب الحياة ع�ى أولئك الذين  األم�ر الذي ُيصعِّ
يكسبون “رزق اليوم باليوم”، وفقا ملا قاله 

بائع املناديل الورقية، شهاب عبد اللطيف.
13 إبريل/نيس�ان، أعلن�ت الس�لطات  ويف 
الس�ودانية ف�رض حظ�ر تج�وال يف والي�ة 
الخرطوم لثالثة أس�ابيع ابتداء من الس�بت 

18 )إبريل(.
يقول عب�د اللطيف )16 عام�ا(، الذي يبيع 
بضاعته، يف وسط السوق العربي، بالعاصمة 
الخرط�وم يف حديثه لألناضول، “ال يمكنني 
البق�اء باملن�زل، وت�رك أمي املريض�ة، دون 

دواء وطع�ام، رغم خطورة فروس كورونا 
ورسعة انتشاره”.

أما بالنسبة إىل س�ائق التاكيس، فؤاد عمر، 
ف�إن الحكوم�ة الس�ودانية، فرضت حظر 
التجوال الش�امل يف الخرط�وم، دون النظر 
الضعيف�ة،  الرشائ�ح  إىل  االعتب�ار  بع�ن 
وإعانته�م ملواجه�ة البق�اء باملن�ازل دون 

عمل.

وأوضح عمر يف حديثه لألناضول، “ساضطر 
تفادي�ا  الطرفي�ة،  املناط�ق  يف  للخ�روج 
لالرت�كازات األمني�ة يف وس�ط العاصم�ة، 

لكسب رزقي، وإطعام أطفايل”.
وتتجى حساسية املسألة عند بائع الخضار، 
الهادي إدريس، بقوله “إذا لم أخرج للسوق 
املرك�زي يف الس�اعات األوىل م�ن الصب�اح، 
وجلب متطلبات الزبائن، فلن أجد شئيا من 

املال لإلنفاق عى أرستي”.
ويقول إدريس، يف حديثه لألناضول، “الحظر 
الش�امل بالعاصمة الخرط�وم، دمار لألرس 

الفقرة، وشهر رمضان عى األبواب”.
وأعلن السودان، فجر اإلثنن، تسجيل حالتي 
وفاة جديدة بفروس كورونا لرتفع إجمايل 

الوفيات إىل 12، من إجمايل 92 إصابة.
مبادرات خرية

ومع إعالن حظر التجوال الش�امل يف البالد، 
ظهرت عى الس�طح مبادرة “سوا بنقدر”، 
وش�كلت عى الف�ور غرفة ط�وارئ، لجمع 
املادي�ة والعيني�ة، لدع�م األرس  التربع�ات 

الفقرة والضعيفة.
بالنس�بة إىل عض�وة املبادرة، رت�اج خليل، 
ف�إن املبادرة ته�دف لرشاء امل�واد الغذائية، 
كالدقي�ق والس�كر والزي�ت والخ�روات، 
يف  واملحروم�ن  الفق�راء  ع�ى  وتوزيعه�ا 

العاصمة الخرطوم.
وقالت رتاج يف حديثها لألناضول، “املبادرة 
هدفها التكاتف والتعاضد اإلنساني، وتقديم 
الفق�رة،  ل�ألرس  الغذائي�ة،  االحتياج�ات 

وأصحاب الدخل املحدود”.
من جهته دعا نائب رئيس الحركة الشعبية 
– شمال، يارس عرمان، الحكومة السودانية، 
ملراجعة قرارها بشأن فرض حظر التجوال 

الشامل، قبل فوات األوان.
أن  “فيس�بوك”،  ع�ى  تدوين�ة  يف  وأض�اف 
“اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة السودانية 
وواجب�ة  مهم�ة  كورون�ا،  وب�اء  ملكافح�ة 

ورضورية، ولكن إعالن حظر شامل.
ويف والي�ة الخرط�وم، وه�ي تض�م خمس 
سكان الس�ودان، أي ما يعادل 8 مليون من 
الس�ودانين والذين يف غالبيتهم من الفقراء 
واملحروم�ن الذي�ن يعتمدون يف معاش�هم 
عى رزق الي�وم بالي�وم، دون خطة لتوفر 
احتياجاتهم الرورية من أكل ورشاب يعد 

بمثابة كارثة”.
بدوره يقول الكاتب الصحفي، حاتم الكناني، 
“نح�ن اآلن كمجتم�ع أكثر احتياج�ا لتنظيم 
املبادرات الش�عبية املنظم�ة، من أجل تخفيف 

أعباء املعيشة للمواطنن الفقراء”.

لألناض�ول،  حديث�ه  يف  الكنان�ي  وأض�اف 
“يمكن أن نخرج من هذا النفق الذي دخلت 
فيه البرشية، وليس الس�ودان لوحده، رغم 

ظرفه االقتصادي الخانق”.
وتاب�ع، “نحت�اج كمجتم�ع، إىل مب�ادرات 
اجتماعي�ة تنظ�م ه�ذا الس�يل العاطف�ي 

والتضامني بن مختلف فئ�ات املجتم�ع”.
واس�تدرك: “واعتقد يف ظ�ل عجر الحكومة 
ألس�باب جلية ع�ن ح�ل األزم�ات املُركبة، 
فنح�ن نحت�اج إىل روح املب�ادرة الش�عبية 
املنظم�ة، ع�رب لج�ان املقاوم�ة والتغي�ر 

والخدمات يف األحياء”.
بالنسبة إىل النقابي السوداني، املتخصص يف 
قضايا العمال، أحمد املجذوب، فإن أصحاب 
األعم�ال اليومية، لي�س بمقدورهم الغياب 

عن العمل ألكثر من يوم  أو يومن.
لألناض�ول،  حديث�ه  يف  املج�ذوب  ودع�ا 
قراره�ا  وتعدي�ل  مراجع�ة  إىل  الحكوم�ة، 
بف�رض حظ�ر التج�وال الش�امل، وتوفر 
بدائل معيش�ية للمواطن�ن الفقراء، تفاديا 

لإلنفالت األمني.
ويعان�ي الس�ودان م�ن أزم�ة اقتصادية، عى 
خلفي�ة فقدان احتياطياته م�ن النقد األجنبي 
بعد انفصال جنوب الس�ودان عام 2011، وما 
ه من حرمان السودان من املوارد النفطية  خلفَّ
الت�ي كان�ت تس�اوي 80 % م�ن احتياطيات 

البالد من النقد األجنبي.
وتحس�ن األداء االقتصادي بالسودان هو أحد 
أهداف حكومة، عب�د الله حمدوك، خالل فرتة 
انتقالي�ة، بدأت يف 21 أغس�طس/ آب املايض، 
يتقاسم خاللها السلطة كل من الجيش وقوى 
التغي�ر، وتس�تمر 39 ش�هرًا تنته�ي بإجراء 

انتخابات.

بعد خضوعه أخرًيا لعملية جراحية يف القلب

سيول/متابعة الزوراء:
خضع زعيم كوريا الش�مالية كيم جونغ 
املستش�فى  يف  والع�الج  للجراح�ة  أون 
وإلج�راء طبي خ�اص بالقل�ب واألوعية 
الدموي�ة خ�الل الش�هر الج�اري، وذلك 
وس�ط تكهن�ات بش�أن صحة كي�م بعد 

غيابه عن حدث سنوي مهم.
و بع�د نق�ل قن�اة “CNN”، اول أم�س 
االثنن، عن مص�در أمركي، أن املخاوف 
بش�أن صحة كي�م جون�غ أون موثوقة، 
لك�ن من الصع�ب تقييم ش�دتها. أكدت 
سيول، امس الثالثاء، أن الحالة الصحية 
لزعيم كوريا الش�مالية، كيم جونغ أون، 
ليست خطرة، كما نفت وجود تحركات 
غ�ر عادي�ة يف الجارة الش�مالية قد تدل 

عى تدهور صحته.
حرجة... ليست حرجة

وكان�ت وكال�ة “روي�رتز”، نقل�ت امس 
الثالثاء، عن مسؤول يف الحزب الشيوعي 
الصين�ي، بعد تقاري�ر إعالمية عن حالة 
كي�م الصحي�ة، قول�ه إن “حال�ة زعي�م 

كوريا الشمالية ليست حرجة”.
يف س�ياق متصل، أفادت صحيفة “داييل 
إن كي�ه”، وه�ي صحيف�ة ع�ى ش�بكة 
اإلنرتن�ت، مقره�ا يف كوري�ا الجنوبي�ة، 
وتغطيتها ُمركزة عى كوريا الش�مالية، 
أن كي�م أجرى “عملي�ة جراحية يف نظام 
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة يف 12 أبري�ل 

الجاري”.
هذا وق�د تغّيب الزعيم الكوري الش�مايل 
عن احتف�االت ب�الده، األربع�اء املايض، 
بالذكرى الس�نوية لعيد ميالد مؤسسها، 
ج�ده كي�م إيل س�ونغ، وهو ي�وم عطلة 
وطني�ة رس�مية، تع�رف باس�م “ي�وم 

الشمس”.
املراقب�ن  ل�دى  تس�اؤالت  غياب�ه  أث�ار 
واملتابعن للشأن الكوري الشمايل، وكان 
آخر ظهور للزعيم كيم يف وس�ائل اإلعالم 
الرس�مية لكوريا الشمالية يوم 11 أبريل 

الجاري.
بسبب البدانة والتدخن

ونقل موقع “داي�يل أن كي”، الذي يديره 
منشقون كوريون ش�ماليون يف الغالب، 
ع�ن مص�ادر داخ�ل كوري�ا الش�مالية، 
قوله�ا إن كيم يتع�اىف يف فيال يف مقاطعة 
الت�ي تق�ع ع�ى الس�احل  هيانغس�ان 
الرشقي للبالد، بعدما خضع إلجراء طبي 

يف مستشفى هناك يوم 12 أبريل.

أش�ار تقري�ر املوق�ع اإللكرتون�ي إىل أن 
صحة كي�م تدهورت يف الش�هور القليلة 
املاضية بسبب التدخن برشاهة والبدانة 
واإلف�راط يف العم�ل. نق�ل التقري�ر عن 
مصدر قول�ه “ما فهمته ه�و أنه يعاني 
)من مشاكل يف القلب واألوعية الدموية( 
من�ذ أغس�طس، لك�ن األمر تفاق�م بعد 

زياراته املتكررة  إىل جبل بايكتو”.
أض�اف أن كي�م توّج�ه إىل املستش�فى، 
بعدما ترأس اجتماًعا للمكتب الس�يايس 
لح�زب العم�ال الحاك�م ي�وم 11 أبريل، 
وكانت هذه آخر مرة ُيشاهد فيها الزعيم 

الكوري الشمايل يف العلن.
من جهته�ا، ذكرت ش�بكة “يس إن إن” 
األمركي�ة صباح امس الثالث�اء أن حالة 
زعيم كوريا الشمالية الصحية يف “خطر 

شديد” بعد إجرائه عملية جراحية.
نقل�ت الش�بكة عن مس�ؤول أمركي لم 
تكش�ف عن هويته، ووصفت�ه بأنه عى 
علم مب�ارش باألم�ر، أن الواليات املتحدة 
تراق�ب املعلوم�ات االس�تخباراتية حول 
الحال�ة الصحي�ة الخطرة لزعي�م كوريا 

الشمالية بعد خضوعه للعملية.
املس�ؤول الكوري الجنوبي أبدى شكوكه 
يف مصداقي�ة الخرب، قائاًل “إن كيم جونغ 
أون واصل نش�اطه املعلن أخرًا”. وكان 
كي�م جون�غ أون ت�رأس اجتم�اع دائرة 
الشؤون السياسة لحزب العمال الحاكم 

الذي انعقد قبل 10 أيام.
مبكر جًدا التكهن

تع�ّد تغطية األحداث يف كوريا الش�مالية 
إجم�ااًل مهم�ة صعب�ة، خصوًص�ا يف ما 
يتعلق بحي�اة كيم الخاصة، نظرًا إىل أنها 
أح�د األرسار األكث�ر أهمية بالنس�بة إىل 
النظ�ام. ورف�ض وزير الوح�دة الكوري 
الجنوبي ال�ذي يهتم بمس�ائل العالقات 
الكورية وكذلك وزير الدفاع، التعليق عى 

املسألة.
أعلن من جهته مون شونغ-إن مستشار 
األمن لدى الرئيس الكوري الجنوبي مون 
ج�اي-إن، لفرانس برس، أن�ه ليس عى 
عل�م بأي يشء خاص متعلق بصحة كيم 
جونغ أون.ولفت أهن ش�ان-إيل الهارب 
من كوريا الش�مالية، والذي يعمل باحًثا 
يف س�يول، إىل أن�ه “ال توج�د أي معلومة 
مؤكدة يف ه�ذه املرحلة وم�ن املبكر جًدا 

الخروج بنتائج حول حالته الصحية”.
)املصدر/ايالف(

بروكسل/ميدل ايست اونالين:
 تواجه محادثات العالقة بن لندن 
واالتحاد األوروبي بعد بريكس�ت 
مخاض�ا عس�را يف وق�ت يواصل 
في�ه ف�روس كورونا تفش�يه يف 
بريطانيا وأوروبا متسببا يف وفاة 

نحو 110 آالف شخص.
واتفق االتح�اد األوروبي واململكة 
املتح�دة اول ام�س االثن�ن ع�ى 
يف  تق�دم  إح�راز  إىل  الدع�وة 
بينهم�ا  الجاري�ة  املفاوض�ات 
املس�تقبلية  عالقتهم�ا  لتحدي�د 
بعد بريكس�ت، إث�ر توقف طويل 
بسبب وباء كوفيد- 19 الذي يهدد 
إمكانية التوصل إىل اتفاق بحلول 

نهاية ديسمرب/كانون األول.
والتقى فريقا التفاوض برئاس�ة 
الفرن�يس ميش�ال بارنيي�ه ع�ن 
الط�رف األوروبي ونظ�ره ديفيد 
ف�روس ع�ن الط�رف الربيطاني، 
ع�رب دائ�رة الفيدي�و مس�اء اول 

امس االثنن.
بعد جولة محادثات أوىل يف مطلع 
م�ارس/آذار، علق�ت املفاوضات 
ع�ى م�دى س�تة أس�ابيع فيم�ا 
يونيو/حزيران  استحقاق  يقرتب 
ال�ذي حددته لن�دن لتقييم فرص 

التوصل إىل اتفاق.
وألقى ف�روس كورونا املس�تجد 
بثقله ع�ى مجري�ات املحادثات. 
فأص�اب أوال ميش�ال بارنييه، ثم 
ديفي�د فروس�ت، قب�ل أن يط�ال 
الربيطاني بوريس  الوزراء  رئيس 
جونسون الذي يقيض حاليا فرتة 
نقاه�ة بع�د نقله إىل املستش�فى 
حي�ث وض�ع يف العناي�ة الفائقة 
أليام.وقال متحدث باس�م رئاسة 
“نتوق�ع  الربيطاني�ة  الحكوم�ة 

محادث�ات جديدة بن�اءة، هدفها 
يوني�و/ بحل�ول  تق�دم  إح�راز 

حزيران “.
وأعلن بارنييه من جهته يف تغريدة 
“ال ب�ّد لنا من إح�راز تقدم يف كل 
املج�االت؛ هدفن�ا تحقي�ق تقدم 
ملموس بحلول يونيو/حزيران”.

ورغ�م البلبل�ة الت�ي تس�بب بها 
الوباء، فإن بريطانيا التي خرجت 
من االتحاد األوروبي يف 31 يناير/
كان�ون الثاني رفض�ت االثنن أي 
تمدي�د للف�رتة االنتقالي�ة إىل م�ا 
بعد نهاية ديسمرب/كانون األول، 
ما يزيد مخاطر ع�دم التوصل إىل 
اتف�اق ينظم العالقة املس�تقبلية 

بن الطرفن.
قوان�ن  تطب�ق  الح�ال  ه�ذه  يف 
م�ع  العاملي�ة  التج�ارة  منظم�ة 
حقوق جمركية مختلفة وحواجز 

جمركية بن أوروبا وبريطانيا.
ودعت مديرة صندوق النقد الدويل 
كريس�تالينا جورجييفا إىل تمديد 
املهلة، مشددة عى وجوب تفادي 
“زي�ادة عدم اليق�ن” الناجم عن 

األزمة الصحية.
ورغ�م أن بريطاني�ا تواجه خطر 
رك�ود تاريخ�ي بحس�ب “مكتب 
مس�ؤولية املوازن�ة” )أو ب�ي آر( 
مع احتم�ال تراجع اجمايل الناتج 
يف  باملئ�ة   13 بنس�بة  الداخ�يل 
2020، إال أن لن�دن ل�م تس�تجب 
لهذه الدع�وة. يؤكد فابيان زوليغ 
من مركز السياس�ة األوروبية أن 
القيود “الفني�ة” عى املفاوضات 
التي تتم عرب الدائ�رة التلفزيونية 
املغلقة و”االنعكاسات االقتصادية 
املحتملة” لعدم التوصل إىل اتفاق، 
“ترجح الكفة بق�وة إىل التمديد” 

س�يؤدي  الفش�ل  أن  س�يما  وال 
كما يبدو “إىل أش�ّد سيناريوهات 
ب�دون  الخ�روج  أي  بريكس�ت، 

اتفاق”.
وع�رب مص�در أوروب�ي قريب من 
املحادث�ات ع�ن قلق�ه قائ�ال، إن 
“بريكست عى طريقة جونسون 
هو بحد ذاته بريكست شديد يهّز 
االقتصاد. ومع كورونا سيش�كل 

ذلك صدمة مزدوجة للرشكات”.
تض�اف صدم�ة الوب�اء إىل عملية 
صعبة أساس�ا ل�م يتمكن خاللها 
الطرف�ان من تس�وية خالفاتهما 
حول العالقات املستقبلية يف ختام 

جولة أوىل من املحادثات.
ويبدأ ذلك بالشكل الذي ستتخذه، 
ع�دة  يف  الربيطاني�ون  يرغ�ب  إذ 
التجاري�ة،  )العالق�ات  اتفاق�ات 
االتح�اد  يري�د  الصي�د( يف ح�ن 

األوروب�ي اتفاقا ش�امال لكي يتم 
التقدم يف كل املواضيع يف آن.

وبالنس�بة لربوكس�ل ل�ن تك�ون 
هن�اك رشاك�ة إذا لم تتم تس�وية 
موضوع صيد األس�ماك يف ش�كل 
“مت�وازن”، وهو موض�وع يهدد 
بتصعيد الخالف، إذ يعترب أساسيا 
مقدمه�ا  يف  أعض�اء  دول  لع�دة 

فرنسا والدنمارك.
إال أن األوروبين ل�م يكونوا تلقوا 
املتعل�ق بصيد  الربيطاني  الن�ص 
الس�مك صب�اح االثنن، بحس�ب 

املصدر األوروبي.
واملس�ألة الثاني�ة موضع الخالف 
هي رشوط املنافسة التي يريدها 
“ش�فافة  األوروب�ي  االتح�اد 
وعادلة” ملن�ع ظهور اقتصاد غر 
منظ�م ع�ى أبواب�ه. ومث�ل هذه 
ال�رشوط تتطلب اح�رتام املعاير 
املش�رتكة يف مج�االت االقتص�اد 
والرائ�ب  والبيئ�ة  والعم�ل 
خصوص�ا، وهو م�ا ترفضه لندن 
ع�ى  ب�”الس�يطرة  متمس�كة 

قوانينها الخاصة”.
م�ن  موري�س  اري�ك  يق�ول 
مؤسس�ة ش�ومان “ال نعل�م بعد 
اتج�اه سيس�لكه األوروبيون  أي 
املعطي�ات  كل  والربيطاني�ون. 
تغرت وال نعلم بعد كيف ستستقر 

بحلول نهاية يونيو/حزيران”.
الفريقان محادثاتهما  س�يواصل 
أن يع�رض  ه�ذا األس�بوع ع�ى 
ميشال بارنييه ما تم التوصل إليه 
يف مؤتمر صحفي الجمعة القادم 
يف خت�ام ه�ذه الجول�ة الثاني�ة. 
املفاوض�ات  ج�والت  وس�تجري 
التالية يف مايو/أي�ار ثم يف مطلع 

يونيو/حزيران.

طرابلس/وكاالت:
نجحت قوات الجيش الليبي بقيادة املشر 
خليف�ة حف�رت يف التصدي لهج�وم جديد 
مليليش�يات حكومة الوف�اق املدعومة من 
تركيا يهدف إىل السيطرة عى قاعدة عقبة 
ب�ن نافع الجوي�ة بمنطق�ة الوطية غرب 

البالد.
للمتح�دث  ترصيح�ات  يف  ذل�ك  وج�اء 
الرس�مي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد 
املس�ماري، ال�ذي أك�د أن ق�وات القيادة 
العامة التابعة للجيش صدت هذا التقدم، 

والحقت قوات الوفاق.
كم�ا تمكن�ت الق�وات من الس�يطرة عى 
سيارة مس�لحة ومدرعة “تركية”، فضال 
ع�ن “وق�وع أرسى من الع�دو وكثر من 

القتى واملصابن”.
وأوض�ح املس�ماري يف بيان ع�ى موقعه 
الرس�مي عى فيس�بوك أن قواته طاردت 
ق�وات الوفاق إىل منطق�ة الجميل، و”اآلن 
وحداتنا مس�يطرة عى العقربية وأقامت 
فيه�ا بواب�ات ون�رشت اس�تطالع متقدم 

حول مناطق السيطرة الجديدة”.
ويأت�ي ذلك فيم�ا يحاول النظ�ام الرتكي 

التغطي�ة ع�ى إخفاقات�ه يف مل�ف األزمة 
الليبي�ة بحش�د املزي�د من الق�وات، حيث 
تواصل تركيا نقل املرتزقة إىل ليبيا للقتال 
إىل جانب ميليش�يات حكومة الوفاق ضّد 
الجيش الوطن�ي الليب�ي، وارتفعت أعداد 
املجندين الذين وصل�وا إىل األرايض الليبية 
حت�ى اآلن إىل نح�و 5300 مرتزق، يف حن 
أن عدد املجندين الذي وصلوا املعس�كرات 
الرتكية لتلقي التدريب اس�تعداداً للس�فر 

بلغ نحو 2100 مجند.
كب�را  عس�كريا  دعم�ا  تركي�ا  وتق�دم 
للميليش�يات املرتبطة بحكوم�ة الرساج، 
س�واء بإرس�ال مستش�ارين عس�كرين 
أو جنود أو أس�لحة، أو حت�ى مرتزقة من 

سوريا.
وس�بق أن تصدى الجي�ش الوطني الليبي 
الوف�اق  حكوم�ة  مليليش�يات  هجوم�ا 
للسيطرة عى قاعدة الوطية الجوية غرب 
العاصم�ة الليبي�ة طرابل�س، يف محاول�ة 
فاشلة للميليش�يات لتحقيق تقدم يف تلك 

املنطقة.
وكانت الهجمات املتتالية التي تس�تهدف 
قاعدة الوطية بتحريض مبارش من قيادات 

إخوانية للميليشيات املوالية لحكومة فائز 
الرساج، وذلك يف الوقت الذي كش�فت فيه 
التطورات العس�كرية امليدانية عن تراجع 
الق�وات املوالية لل�رساج يف غالبية محاور 

القتال يف محيط العاصمة طرابلس.
ويق�ول مراقب�ون إن صّد ق�وات الجيش 
الليب�ي للهجوم املباغت ال�ذي تعرضت له 
قاعدة الوطّي�ة الجوية، األربعاء، يش�كل 

للميليش�يات وهزيم�ة  رضب�ة قاصم�ة 
معنوية مدوية بالنسبة إليهم.

وت�رى املص�ادر ذاتها أن حكوم�ة الوفاق 
الهج�وم  وراء ه�ذا  كان�ت تس�عى م�ن 
لتحقي�ق انتص�ار يخف�ف الضغ�ط الذي 
تواجهه يف محاور طرابلس، حيث فش�لت 
طيلة األش�هر املاضية يف إح�راز أي تقدم 

رغم الدعم الرتكي العس�كري الكبر.

أنباء متضاربة حول صحة كيم 
خماض عسري أمام حمادثات العالقة بني بروكسل ولندن يف ظل كوروناجونغ أون!

اجليش اللييب يصّد هجوما مليليشيات الوفاق على قاعدة جوية
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت مفوضي�ة حقوق اإلنس�ان عن ارتفاع 
نس�ب قضايا العنف األرسي يف البالد، مبينا أن 
هناك حاجة ماس�ة ل�الرساع يف ترشيع قانون 
العن�ف االرسي من قب�ل مجلس الن�واب. ويف 
س�ياق فريوس كورون�ا، أعلن�ت املفوضية أن 
العراق س�جل أق�ل معدل فحوص�ات لكورونا 

مقارنة دول املنطقة واوروبا.
وقال عضو مفوضية حقوق اإلنس�ان، فاضل 
الغراوي، يف ترصيح صحفي إنه »نؤكد بشكل 
كب�ري وجود حاجة ماس�ة ل�الرساع يف ترشيع 
اح�د  اعتب�اره  العن�ف االرسي ع�ى  قان�ون 
الضمانات االساس�ية للحد م�ن هذه الحاالت 

الخطرية«.
وأض�اف ان “هن�اك حاج�ة ماس�ة لتفعي�ل 
للس�لطة  التنفيذي�ة، وان يك�ون  االج�راءات 
القضائي�ة دور كبري يف س�ن ومعالجة ظاهرة 
العن�ف األرسي”، مؤك�دا “ارتف�اع منس�وب 

قضاي�ا العن�ف لعدة أس�باب، منه�ا تداعيات 
نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية أمنية 
وسياس�ية انعكس�ت بش�كل كبري عى األرس 

واملجتمع«.
وأوض�ح الغ�راوي أن “الحكوم�ة ل�م تتخ�ذ 
إج�راءات جدي�ة للح�د م�ن ظاه�رة العن�ف 

الخطرية مما أدى إىل ارتفاع اعدادها وصورها، 
وهن�اك حوادث مروع�ة منها انتحار النس�اء 

بسبب العنف األرسي بني الحني واآلخر”. 
ويف سياق اخر، أعلنت املفوضية العليا لحقوق 
االنس�ان، امس الثالثاء، أن العراق س�جل أقل 
معدل فحوصات لكورونا مقارنة دول املنطقة 

واوروبا.
يف  البيان�ي،  ع�ي  املفوضي�ة،  عض�و  وق�ال 
بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه، إن »عدد 
الفحوص�ات املختربية للعراق والدول املجاورة 
واألوربية لكل مليون: العراق : ١٤٦٨، إيطاليا: 
 ،١٩٠٠٠ اس�بانيا:   ،٢٠٠٠٠ املاني�ا:   ،٢٣٠٠٠
اي�ران:   ،٥١٧٠ الس�عودية:   ،٧٩٩١ تركي�ا: 
٤٢٠٣، فلس�طني: ٣٣٠٠، االردن٣٢٣٤، لبنان: 

.»٣٠٦٦
العام�ل  »الفحوص�ات  أن  البيات�ي  وأض�اف 
األس�ايس ملعرفة االرقام الحقيقي�ة والتعامل 

معها«.

بغداد/ الزوراء:

عث�رت قوة من الحش�د الش�عبي عى 

مضاف�ة لتنظيم “ داع�ش” االجرامي 

بعملية اس�تباقية يف صح�راء الرزازة. 

الحش�د  يف  القي�ادي  أعل�ن  بينم�ا 

العش�ائري محمد العبي�دي عن قيام 

اه�داف   ٥ بقص�ف  الجي�ش  ق�وات 

داعشية عى الحدود بني دياىل وصالح 

الدين.

وذك�ر بيان إلعالم الحش�د الش�عبي، 

امس الثالثاء، تلقت »الزوراء« نسخة 

من�ه، أن “ق�وة مش�ركة م�ن قيادة 

للحش�د  األوس�ط  الف�رات  عملي�ات 

صب�اح  نف�ذت،  و٤٧   ،٤٦ واللوائ�ني 

ملالحق�ة  اس�تباقية  عملي�ة  ام�س، 

عنارص داع�ش يف صحراء الرزازة بني 

محافظتي كربالء املقدسة واالنبار«.

وأض�اف البيان ان “الق�وة عثرت عى 

مضافة لداعش تضم تجهيزات ومواد 

لحفر االنفاق يف الصحراء”. 

وع�ى صعيد متصل، أعل�ن القيادي يف 

الحش�د العش�ائري محم�د العبيدي، 

امس الثالث�اء، عن قيام قوات الجيش 

بقصف ٥ اهداف داعشية عى الحدود 

بني دياىل وصالح الدين.

وقال العبيدي يف ترصيح صحفي ان” 

ق�وات الجي�ش قصف�ت بالهاونات ٥ 

اهداف لتظيم داعش يف قرى مهجورة 

تق�ع ع�ى الح�دود بني دي�اىل وصالح 

الدين من جه�ة حاوي العظيم)٧٠كم 

ش�مال بعقوب�ة( بعد رص�د تحركات 

خاليا ع�رب كامريات يف نق�اط املراقبة 

املتقدمة«.

واضاف العبيدي ان” القصف استهدف 

مضاف�ات تمث�ل اوكار اي�واء لخالي�ا 

داعش”، مؤك�دا أن “القرى املهجورة 

تمثل ابرز مصادر التهديد ليس لناحية 

العظي�م وقراها املحررة ب�ل كل دياىل 

كونه�ا تحولت اىل نقط�ة جذب مهمة 

لخاليا االرهاب من ٣ محافظات«.

وتعاني الح�دود الفاصل�ة بني دياىل 

وصالح الدين م�ن اوضاع امنية غري 

مستقرة بسبب تس�لل خاليا داعش 

وش�ن هجمات بني فرة واخرى عى 

نقاط املرابطة املتقدمة. 

  بغداد/ الزوراء:
اكد الناطق باسم وزارة التخطيط ان املرشوع الوطني 
للشباب سيوّفر مليون فرصة عمل. بينما أعلنت عقد 
اجتماع وصفته ب�«املهم« اليوم األربعاء يخص األمن 

الغذائي واالكتفاء الزراعي يف العراق.
 وقال عب�د الزهرة الهن�داوي، يف ترصيح صحفي اّن 
»املرشوع الوطني لتش�غيل الش�باب، يع�ّد األول من 
نوع�ه ويق�وم عى تقدي�م قروض مي�ّ�ة ألصحاب 

هذه املشاريع من الشباب«.
واضاف أّن »القروض عى مس�توى الفرد ال تزيد عن 
خمس�ة وثالثني ملي�ون دينار ،وال تقل عن خمس�ة 
مالي�ني دينار عى أال يقل عدد املش�اركني يف املرشوع 
الواحد عرشة أش�خاص، وعدد املشاركني يف املرشوع 
ال يق�ل عن عرشة أش�خاص س�يكون الق�رض الذي 
س�يحصلون علي�ه ال يقل عن ٣٥٠ ملي�ون دينار وال 

يزيد عن ٥٠٠ مليون دينار«.
واوض�ح أّن »تس�ديد املبل�غ عى مدار ع�رشة أعوام، 
يبدأ االس�تقطاع من الس�نة الثالثة حتى انتهاء املدة، 
كما أّن جمي�ع اإلجراءات الخاصة باملرشوع يجّهزها 
املطّور الضامن أو املكتب االستشاري وُتسلّم جاهزة 

أول  ق�ار  »ذي  ان   مضيف�اً  املش�اريع«.  ألصح�اب 
محافظ�ة توق�ع العقد م�ع رشكة املط�ّور الضامن، 
وس�توفر يف املرحلة األوىل تقريب�ًا ٢٣٠٠ فرصة عمل 
للش�باب، وت�م تخصي�ص قطعت�ي أرض، مس�احة 

القطع�ة االوىل نح�و )١٥( أل�ف دونم إلنش�اء مدينة 
زراعية، ومس�احة القطعة الثانية نحو )٢٠٠( دونم 

إلنشاء مدينة صناعية«.
واش�ار الهنداوي اىل أّن »العمل ج�اٍر عى املحافظات 

االخرى، وس�يتم إطالق املرشوع بحس�ب اس�تكمال 
إج�راءات كل محافظ�ة م�ن ناحية إيج�اد مطّورين 
أّن  اىل  الفت�ا  أراٍض«،  قط�ع  وتخصي�ص  ضامن�ني 
»املحافظات التي اس�تكملت اإلج�راءات هي )النجف 

وبغداد والديوانية ونينوى والبرصة واألنبار(«.
ويف س�ياق اخر، أعلنت وزارة التخطيط عقد اجتماع 
وصفته ب�«املهم« اليوم األربعاء يخص األمن الغذائي 

واالكتفاء الزراعي يف العراق.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة منه 
»بحضور وزراء التخطيط والتجارة والزراعة واملوارد 
املائية، ورئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية، 
وممث�ي القطاع الخاص والجهات ذات العالقة، ُيعقد 
يف الس�اعة الع�ارشة والنص�ف م�ن صباح ي�وم غد 
االربع�اء يف مبن�ى وزارة التخطي�ط، اجتماعاً مهما، 
ملناقش�ة الخط�ة الوطنية لالم�ن الغذائ�ي وتحقيق 

االكتفاء الذاتي الزراعي يف العراق«.
وب�ني ان االجتم�اع »س�يعقد تح�ت ش�عار }القطاع 
الغذائ�ي  واألم�ن  االقتص�ادي  -التنوي�ع  الزراع�ي 
املس�تدام- فرصة متاحة{«. داعيا »وسائل االعالم اىل 

الحضور لتغطية مجريات هذا االجتماع املهم«.

أعلنت تسجيل العراق أقل معدالت لفحوصات »كورونا«

قصف أهدافا إرهابية على احلدود بني دياىل وصالح الدين

حقوق اإلنسان تؤكد احلاجة املاسة لتشريع قانون العنف األسري 

احلشد الشعيب يعثر على مضافة لـ”داعش” يف صحراء الرزازة

التخطيط: املشروع الوطين للشباب سيوفر مليون فرصة عمل
أكدت عقد اجتماع »مهم« اليوم خيص األمن الغذائي واالكتفاء الزراعي

 بغداد/ الزوراء:

 أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك، ام�س 

الثالث�اء، عن تمكن الس�لطة الكمركية يف 

كم�رك ام ق�رص الش�مايل، وبالتعاون مع 

الجهات الساندة العاملة يف امليناء من ضبط 

حاوي�ة حج�م )٢٠( قدما م�ن الحاويات 

املروكة تحتوي عى مواد غذائية )مايونيز 

- كچ�ب( منته�ي الصالحي�ة، ويع�د ذلك 

مخالفة لضوابط وتعليمات االسترياد .

تلق�ت  له�ا،  بي�ان  يف  الهيئ�ة  واضاف�ت 

»ال�زوراء« نس�خة من�ه: ان�ه »ت�م اتالف 

 kdd ارس�الية من م�ادة القش�طة  عالمة

يف مرك�ز كم�رك طريبيل الح�دودي، وذلك 

لتجاوزه�ا ثلثي امل�دة و يعد ذل�ك مخالفاً 

للضوابط و التعليمات النافذة« .

وبينت انه »ت�م اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق املخالفات، وحس�ب قانون الكمارك 

رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ«.

بغداد/ الزوراء:
دعا رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية، سالم الشمري، امس الثالثاء، اىل 
تصدير الفائض من املحاصي�ل واملنتجات الزراعية كإيراد اضايف للدولة، االضافة 

اىل الخزين االسراتيجي  .
وقال يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان » الخطط الناجحة لوزارتي الزراعة 
وامل�وارد املائية، وبدعم من اللجنة باس�تصالح االرايض وزيادة كميات املياه ادت 

اىل اكتفاء ذاتيا بالكثري من املحاصيل واملنتجات الزراعية« .
واض�اف ان »الهبوط املس�تمر بأس�عار النفط تتطل�ب تفعيل الخط�ط املقدمة 
م�ن اللجنة والوزارات املعني�ة الخاصة بالبحث عن اي�رادات اضافية »، مبينا ان 

»الفرصة مواتية االن ان كان عرب الفائض من املحاصيل واملنتجات ».
وش�دد الش�مري عى »رضورة ان يكون تصدير الفائض عى وفق دراسة دقيقة 
تش�رك فيها الجهات املعنية نيابيا وحكوميا من اجل الوصول اتفاق حول مايتم 

تصديره دون التاثري عى السوق املحلية وفرة وسعرا«.

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية 

انها س�تنرش الحق�ًا، وعرب موق�ع الوزارة 

الرس�مي، اس�ماء األرس املش�مولة برات�ب 

االعانة االجتماعية والتي وردت نتائجها من 

وزارة التخطيط كونها تحت مس�توى خط 

الفقر وفق قانون الحماية االجتماعية.

وقالت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت »الزوراء« 

نس�خة منه: انها س�تنرش اسماء الوجبات 

االخرى لألرس املشمولة الحقاً حال اكتمال 

االجراءات الفنية واملالية كافة.

ونوه�ت الوزارة اىل: ان االرس التي س�ُتنرش 

اسماؤها س�تكون مراجعتها لألقسام عى 

وفق الج�داول والتوقيت�ات املثبتة امام كل 

اس�م، مع رضورة مراعاة االلتزام الش�ديد 

ع(، وذلك لس�المة  بالتوقيتات )منعا للتجمُّ

االرس من انتش�ار جائحة فايروس كورونا 

وتطبيقا لتوجيهات خلية االزمة.

وأك�دت: ان�ه يف ح�ال ع�ودة ف�رض حظر 

التج�وال س�يتم ايق�اف العم�ل بالج�دول 

وحس�ب  ال�وزارة  موق�ع  ع�رب  املنش�ور 

متطلب�ات وتقيي�م املوق�ف الوبائ�ي الذي 

يصدر من اللجنة العليا للصحة والس�المة 

الوطنية.

  بغداد/ الزوراء:

 ردت وزارة االتصاالت عى أنباء عزمها غلق جميع منصاب التواصل االجتماعي.

وق�ال وزير االتصاالت، نعيم الربيعي، يف ترصيح صحفي: ان » الحديث عن عزم الوزارة 

إغالق جميع منصات التواصل االجتماعي غري دقيق«.

وكشف عن توجه »بإغالق املواقع املشجعة عى الكراهية والعنف وك� التجوال«. مبينا 

ان »هناك بعض املواقع سيتم إغالقها تسيئ للمواطنني، وتحرض عى الكراهية والعنف 

والطائفية إضافة اىل صفحات أخرى تدعمها جهات تحرض عى ك� حظر التجوال«.

يذكر ان وزارة الداخلية قد أعلنت، يف وقت سابق، إغالق نحو ٩٠٠ موقع الكروني تابع 

لعصابات داعش اإلرهابية يروج الشائعات، فيما دعت اىل توخي الحذر يف الحصول عى 

املعلومات وتلقيها من مصادرها الحقيقية.

الزراعة النيابية تدعو لتصدير الفائض من 
احملاصيل واملنتجات كإيراد إضايف للدولة

العمل: سننشر أمساء األسر املشمولة 
باإلعانة حال اكتمال اإلجراءات

اإلتصاالت تنفي نيتها غلق مجيع 
منصات التواصل االجتماعي

الكمارك تضبط خمالفات يف أم قصر 
الشمالي وطريبيل

بغداد/ الزوراء:

نوف�ل  واملهجري�ن،  الهج�رة  وزي�ر  أك�د 

به�اء م�وىس، ان موض�وع املخيمات بات 

مرهق�اً للنازحني الذي�ن يطمحون للعودة 

إىل دياره�م بأرسع وقت ممك�ن، ومرهقاً 

أيضاً للحكومة والوزارة ويس�تنزف أمواال 

كثرية«.

جاء ذل�ك خالل تفق�ده مخيم الس�المية 

التابع لناحية النم�رود بمحافظة نينوى، 

عبي�د  محم�ود  الناحي�ة  مدي�ر  ولقائ�ه 

ومس�ؤويل املخيم ومنظمة )اكتد( العاملة 

يف املخيم لبح�ث اوضاع النازحني، وكيفية 

تقدي�م الخدمات واملس�اعدات الرضورية 

له�م، فضال عن بحث آلية عودتهم ووضع 

س�قوف زمنية لحلحلة املشاكل وإعادتهم 

إىل مناطقهم األصلية .

واكد موىس »ان مخيم السالمية شهد اليوم 

تسجيل اكثر من مئة عائلة راغبة بالعودة 

ملناطقهم االصلية، وتتحمل الوزارة نفقات 

نق�ل األثاث الخ�اص به�م يف املخيم. الفتا 

اىل: ان مخيم الس�المية سيغلق بعد توفري 

التخصيص�ات املالية وتوزيعها عى جميع 

االرس النازحة وحل جميع مشاكلهم سواء 

امنية او غريها«.

واش�ار اىل »اهمية التنس�يق ب�ني الوزارة 

ومنظمة )اكتد( املتواجدة يف املخيم لغرض 

تأم�ني املس�اعدات الالزمة منه�ا الغذائية 

والصحي�ة، اىل جان�ب وض�ع ج�دول لحل 

املش�اكل التي تعاني منه�ا االرس النازحة 

والت�ي تح�ول دون عودته�م اىل مناط�ق 

سكناهم االصلية«.

بغداد/ الزوراء:

بح�ث وزير الثقافة والس�ياحة واآلث�ار، عبد 

األم�ري الحمدان�ي، ام�س الثالثاء، م�ع مدير 

مرك�ز الراث العاملي يف منظم�ة األمم املتحدة 

للربية والثقافة والعلم )اليونسكو(، بمتشيلد 

روسلر إدراج مواقع أثرية جديدة ضمن الئحة 

الراث العاملي.

وق�ال الحمدان�ي، خالل اإلجتم�اع الذي جرى 

عرب دائ�رة تلفزيونية مغلقة، وبحس�ب بيان 

ملكتبه االعالمي تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 

الت�ي  ان »الحمدان�ي اس�تعرض اإلج�راءات 

اتخذته�ا الوزارة  لحماية وادام�ة موقع بابل 

االثري بما يعزز مكانته يف الراث البرشي عى 

وف�ق خط�ة إدارة أعدتها الحكوم�ة العراقية 

ممثلة بوزارة الثقافة والسياحة واآلثار«.

واضاف ان »اإلجتم�اع تطرق كذلك إىل املواقع 

األثرية املدرجة ضمن الالئحة التمهيدية للراث 

العاملي والتي تش�مل ١٢ موقعا أثريا تنترش يف 

مختلف أنحاء املحافظات العراقية«.

وناقش الحمداني، بحس�ب البيان، »مناقشة 

وس�امراء  آش�ور  األثري�ة:  املواق�ع  إخ�راج 

والحرض، م�ن قائمة تراث تح�ت الخطر بعد 

إس�تقرار اإلوض�اع األمني�ة وهزيم�ة تنظيم 

داعش اإلرهابي وكذلك تأم�ني توقف التعرية 

الت�ي يحدثها نه�ر دجلة يف موقع آش�ور بعد 

عم�ل مص�دات للمياه بالتنس�يق م�ع وزارة 

امل�وارد املائيةوأكم�ال صيان�ة قاع�دة زقورة 

آشور«.

تجدر األش�ارة إىل إن إجتم�اع املنظمة الدولية 

للثقاف�ة والربية والعل�وم يف دورته ال�٤٤ تم 

تأجيله لغاية ش�هر أيلول املقبل بسبب تفيش 

جائحة )كورونا(.

بغداد/ الزوراء:
جه�زت الرشك�ة العامة لصناعات النس�يج والجل�ود إحدى رشكات 
وزارة الصناعة واملعادن، امس الثالثاء، وزارة التجارة ب� ) ٤ ( مليون 

كيس لتعبئة الطحي�ن.
وق��ال مدير عام الرشكة، ري�اض عب�د الحس�ي�ن ش�اغ�ي، يف بيان 
تلقت »الزوراء« نس�خة منه، إن »مصنع القطنية التابع للرشكة، قام 
بتجهي�ز الرشكة العامة لتصنيع الحب�وب بالدفعة الرابعة من أكياس 
تعبئ�ة الطحني والبالغة مليون كيس ليصبح مجموع ماتم تجهيزه ) 
٤ ( ملي�ون كيس عى وفق العقد املربم بني الطرفني واملتضمن تجهيز 

االخرية ب� ) ١٠ ( ملي�ون كيس«.
واضاف شاغي ان »إستمرار منتسبي املصنع بالعمل لتجهيز الكميات 

املتبقية من العقد حسب املواعيد املح�ددة«.

بغداد/ الزوراء:

 قرر املرصف العقاري تأجيل استيفاء االقساط املرتبة عى املستفيدين من 

قروض السيارات.

وذكر املصدر يف بيان له، امس الثالثاء: إنه »قرر تأجيل اس�تيفاء االقس�اط 

املرتبة عى املستفيدين من قروض السيارات وملدة شهرين«.

ويأت�ي ه�ذا االج�راء بالتزامن م�ع اجراءات اخ�رى س�اعية للتخفيف عى 

املواطن�ني الذين ترضروا خالل فرة حظر التج�وال الذي تم فرضه ملواجهة 

فريوس كورونا. 

بغداد/ الزوراء:

أك�دت وزارة النقل س�عيها لربط 

العراق بش�بكة س�كك حديد مع 

أوروب�ا، فيم�ا أوضح�ت حج�م 

الدمار الذي لحق بمنشآت السكك 

يف املناطق املحررة من داعش.

وقال املدير الفني للوزارة، عباس 

ل��)واع(  ترصي�ح  يف  عم�ران، 

إن  »ال�زوراء«:  علي�ه  اطلع�ت 

الربط  “ال�وزارة بص�دد تطوي�ر 

الس�ككي مع تركي�ا، لكي تكون 

عملي�ات النق�ل متواصل�ة لنقل 

امل�واد م�ن املوان�ئ اىل تركي�ا ثم 

اىل أوروب�ا ومن الجان�ب الغربي 

باتجاه سوريا وطرطوس والبحر 

األبي�ض املتوس�ط وم�ن الجانب 

الرشقي اىل إيران وهذه الخارطة 

متواصلة .

“األعم�ال  أن  عم�ران  وأض�اف 

اإلرهابية التي حدثت إبان سيطرة 

عصابات داعش اإلرهابية أرضت 

وبش�كل كبري بمنش�آت الس�كك 

م�ن   %٧٠ أن”  مبين�اً  الحدي�د”. 

الحوضيات فقدتها سكك الحديد 

يف قض�اء بيج�ي، باإلضاف�ة اىل 

تدمري سكة حديد بطول ٢٥ كيلو 

مراً، وبعضها رسقت، فضالً عن 

انهيار ٥ مج�ات بسبب األعمال 

اإلرهابية«.

وتاب�ع أن”إع�ادة تأهي�ل ه�ذه 

السكك يحتاج اىل األموال، السيما 

أن الكيل�و امل�ر الواح�د يكلف ٣ 

ماليني اىل ١٢ مليون دوالر”، الفتاً 

اىل أن “هناك الكثري من الرشكات 

تقدمت، إال أن الوزارة اش�رطت 

عى أن يك�ون العمل اس�تثمارياً 

وليس فقط تقديم مخططات«.

وأش�ار اىل أن”السكك الحديد من 

ناحي�ة الرازي�ت تعد م�ن أفضل 

وسائل النقل”، مؤكداً أن”الوزارة 

تس�عى لربط مين�اء أم قرص مع 

ميناء الفاو وصوالً اىل أوروبا”.

اهلجرة: موضوع املخيمات 
بات مرهقاً ويستنزف 

أمواال كثرية

الثقافة تبحث إدراج مواقع أثرية جديدة يف الئحة الرتاث العاملي

الصناعة جتهز التجارة بـ )4( 
ماليني كيس لتعبئة الطحني

العقاري يؤجل استيفاء أقساط 
املستفيدين من قروض السيارات

النقل تعتزم ربط العراق بشبكة 
سكك حديد مع أوروبا
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أكدوا ضرورة تنويع مصادر الدخل يف جمال الطاقة الدوالر يشهد ارتفاعا يف األسواق 
احمللية

املركزي يبيع 144 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

التخطيط تكشف عن إجراءات اقتصادية 
عاجلة لتخفيف آثار اخنفاض النفط 

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:

 سجلت أسواق العملة األجنبية 
يف العراق، امس الثالثاء، ارتفاعاً 
الدوالر األمريكي  بسعر رصف 
العراق�ي.  الدين�ار  مقاب�ل 
بي�ع ورشاء  أسع�ار  وج�اءت 
ال�دوالر يف رشك�ات ومكات�ب 
الصريفة، كاآلت�ي: سعر البيع 
لل�دوالر الواح�د 1235 ديناراً، 
دين�ار  و500  ألف�اً   123 أي 

للمائ�ة دوالر. أما سعر الرشاء 
للدوالر 1225 دين�اراً، أي 122 
ألفاً و500 ديناراً للمائة دوالر. 
يشار اىل ان هذه أسعار رصف 
الدوالر يف العراق هي للتعامالت 
الفردية وليست رسمية بسبب 
إغالق بورصة الكفاح، والسعر 
الحقيقي سيك�ون بعد انتهاء 
حظر التجوال، وبعد عودة ضخ 
ال�دوالر يف الس�وق املح�ي من 

قبل البنك املركزي العراقي.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البنك املرك�زي العراقي، 
بيع�ه  ع�ن  الثالث�اء،  ام�س 
ألكث�ر م�ن 144 ملي�ون دوالر 

وبمشاركة 28 مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك امس 144 
مليون او 421 الف دوالر غطاها 
البن�ك بسعر رصف اساس بلغ 
1190 دينار لكل دوالر. وكانت 
مبيعات البن�ك جميعها لتعزيز 

االرصدة يف الخارج عىل ش�كل 
ح�واالت واعتم�ادات غطاه�ا 
البنك بالكامل بسعر رصف بلغ 
1190 دين�ار ل�كل دوالر واحد، 
فيم�ا ل�م يك�ن هن�اك أي بيع 

نقدي للمصارف.
بينما لم تتقدم اي من املصارف 
ال�بالغ�ة 28 مرصفا املشاركة 
يف م�زاد العمل�ة ب�أي عروض 

لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
كشف�ت وزارة التخطيط، امس الثالثاء، عن عزم الحكومة اطالق 
عدة مبادرات واتخاذ اجراءات عاجلة للتخفيف من اثار انخفاض 
اسعار النفط العاملية، مبينة ان تأثري العراق بانخفاض النفط امر 

حتمي.
وقال املتح�دث باسم ال�وزارة، عبد الزهرة الهن�داوي، يف ترصيح 
صحف�ي إن “الحكوم�ة عاكفة ع�ىل اتخاذ عدة اج�راءات عاجلة 
من اجل تخفيف اث�ار انهيار اسعار النفط العاملية وتأثري فريوس 
كورون�ا العاملي«. واضاف ان “وزارة التخطيط اكملت مرشوعني، 
اولهما مرشوع وطن لتشغيل اكثر من 10 االف ش�اب يف مشاريع 
خاص�ة لدع�م القطاع الخ�اص الصناع�ي والزراع�ي، فضال عن 
مرشوع االعتماد عىل الزراعة واطالق مبادارات التنمية الزراعية«. 
واوض�ح الهن�داوي ان “تأثري اقتص�اد العراق بانخف�اض اسعار 
النف�ط وازم�ة كورون�ا ام�ر حتم�ي، وان الحكوم�ة مستمرة يف 

مناقشة التداعيات النهاء االزمة”. 
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 بغداد/ الزوراء:
كش�ف خ�رباء واقتصاديون ع�ن تفاصيل 
الته�اوي الس�عري للنف�ط خ�الل االمس، 
مش�ريين اىل ان اسعار النفط لم تنخفض، 
وما جرى ه�و تخفيض يف العق�ود االجلة 
لثالثة اشهر مقبلة، مؤكدين رضورة تنوع 
مصادر الدخ�ل يف مجال مفاص�ل الطاقة 
ولي�س االعتماد والرتكيز عىل مفصل واحد 

وهو النفط الخام.
وقال الخبري االقتصادي، حمزة الجواهري، 
امس الثالثاء، يف ترصيح صحفي إن “تجار 
النف�ط قاموا مس�اء االمس ببي�ع العقود 
االجلة بأقل من س�عرها بنحو 3 دوالر، ما 
يعني ان س�عر النفط تحول من 30 دوالرا 

اىل 27 دوالرا “.
واض�اف ان “م�ا تم بيع�ه ه�و العقود يف 
امريكا وهي اشبه ببيع عىل الورق بأسعار 
تخمين�ة ملدة ثالثة اش�هر مقبلة، حيث ان 
اس�عار النفط باقية لغاي�ة مثل ما هي يف 
الوقت الراهن”، مؤكدا ان “التكهن بأسعار 
االنخف�اض  او  باالرتف�اع  س�واء  النف�ط 
غ�ري ممكن�ة بس�بب الرك�ود االقتصادي 

واملتغيريات العاملية الرسيعة”.
واوضح الجواهري ان “استمرار انخفاض 
اسعار النفط ستك�ون له تداعيات كارثية 
ع�ىل االقتص�اد العراق�ي إال ان�ه يف الوقت 
نفس�ه يسهم يف دع�م قطاع�ات انتاجية 
كب�رية تسه�م يف انه�اء القط�اع الريع�ي 
اىل النهاي�ة”. مبين�ا ان “ الع�راق يمتل�ك 
امكاني�ات النه�وض االقتص�ادي، إال ان�ه 
بحاج�ة اىل حكوم�ة تح�ول التعه�دات اىل 

تطبيق عىل ارض الواقع”.
م�ن جهت�ه، اوض�ح الخب�ري االقتصادي، 

الدكت�ور صف�وان ق�ي، ام�س الثالثاء، 
اسب�اب انخفاض اسع�ار النفط االمريكي 
اىل مستويات لم يسجله�ا التاريخ سابقا، 
مبينا ان %50 من اسع�ار النفط العراقي 
اوروب�ا  اىل  املص�درة  وخاص�ة  ستتأث�ر، 
الص�ادرات  ستبق�ى  ح�ني  يف  وامريك�ا، 
النفطي�ة اىل اسيا عند مست�وى 20 دوالرا 

للربميل.
وق�ال قي يف ترصيح صحفي ان “هبوط 
اسعار النفط االمريكي ناتجة عن مضاربة 
بالعق�ود االجلة لشهر ايار املقبل، حيث ان 
من يستطيع الرشاء باالجل بإمكانه البيع 
وال�رشاء خالل ف�رتة مح�دودة، واخر يوم 
للت�داول يف البورصة كان االم�س، لذا فإن 
الطاق�ة الخزني�ة االمريكية للنف�ط بلغت 

اق�ى مستوياتها، لذا لم يع�د بمقدورها 
خزن املزيد من النف�ط، خاصة انه اليوجد 
مست�وردون للنفط يف ظ�ل تفيش فريوس 
كورونا، وهو مادفع االسعار اىل االنخفاض 

بشكل كبرية«.
واضاف ان “العق�ود االجلة لشهر حزيران 
الق�ادم وص�ل سع�ر الربمي�ل فيه�ا عند 
ح�دود 22 دوالراً”، الفتا اىل ان “هناك اكثر 
م�ن 100 مليون برميل مخ�زون يف العالم 
وخاصة اوروبا، لذا تضطر بعض الدول اىل 

البيع بسعر منخفض«.
وبني ان “النف�ط العراقي يباع يف 3 اسواق 
)اسيا واوروبا وامريكا( ولكل سوق سعره 
الخ�اص، إال ان اكثر م�ن %50 من النفط 
العراقي يذهب باتجاه اسيا، وخاصة الصني 

والهن�د، حيث ب�دأت الحرك�ة االقتصادية 
الصيني�ة بالع�ودة، وه�و مايجع�ل سعر 
النفط العراق�ي عند ال� 20 دوالرا للربميل، 
وم�ن املتوق�ع ان يعود االقتص�اد الصيني 
اىل وضع�ه الطبيعي يف تم�وز املقبل ليبلغ 

عندها سعر لربميل النفط 40 دوالرا«.
النف�ط  اسع�ار  ان “%50 م�ن  واوض�ح 
العراقية التي تذهب باتجاه الرشق لن تتأثر 
بانخف�اض النفط االمريك�ي، ومن املمكن 
ان تتعزز يف حال ق�دم العراق تسهيالت اىل 
الرشكات الصينية، وبالتايل باالمكان زيادة 
الص�ادرات النفطية اىل الص�ني بعد ان يتم 
تحويل جزء من النف�ط املصدر ألوروبا اىل 

الصني”.
بينما رأى الخبري النفط�ي، جبار اللعيبي، 

أن ته�اوي اسع�ار النف�ط ين�ذر بكوارث 
كب�رية عىل مستوى الب�الد، مؤكداً رضورة 

تنوع مصادر الدخل.
وق�ال اللعيبي يف ترصي�ح صحفي: ان« ما 
آلت اليه األمور من تدهور كبري يف األصعدة 
الصحية واالقتصادية لتشمل عموم البلدان 
وآخرها تهاوي أسعار النفط اىل مستويات 
دني�ا لم يشهده�ا القطاع من�ذ عقدين او 
اكثر، ولد هلع�اً وفزعاً اقتصادياً وسياسياً 
وتخبط�اً اجتماعي�اً مع الخ�وف من اآلتي 

املجهول«.
وأض�اف »م�ا يهمن�ا يف هذا املضم�ار هو 
وضع العراق والذي ينذر بكوارث اقتصادية 
واجتماعية«. مستدركاً ان« الواقع اثبت ما 
كنا ننادي به، وه�و رضورة تنوع مصادر 
الدخ�ل يف مج�ال مفاص�ل الطاق�ة وليس 
االعتم�اد والرتكيز ع�ىل مفصل واحد وهو 

النفط الخام«.
وتاب�ع لعيب�ي« البد من وج�ود مصادر او 
عنارص أخرى يمكنها اعانة ايرادات البلد، 
ومنها استثمار الغ�از وتصدير مشتقاته، 
وده�ون  نفطي�ة  مشتق�ات  وتصدي�ر 
برتوكيماوي�ة،  ومنتج�ات  ومكثف�ات، 

وتصدير منتجات الكربيت والفوسفات«.
وأش�ار اىل« وج�ود أبواب كث�رية ومتعددة 
ممكن ان توفر ايرادات عالية للبلد، إال انها 
مركونة جانباً«، آمالً ان« تكون هذه الهزات 
يف أسعار النفط درساً اخرياً للجهات املعنية 
إلع�ادة النظر بشكل جدي ومخلص، وأخذ 
خط�وات وطنية يف وض�ع قطاع الطاقة يف 
العراق، بل واألكثر االستعانة ببيوت الخربة 
املحلية والعاملية يف مسار تنشيط وترشيق 

االقتصاد العراقي ككل«.

خرباء: اخنفاض أسعار النفط له تداعيات كارثية على االقتصاد العراقي

لندن/ متابعة الزوراء:
أغلق�ت أس�واق األس�هم يف ال�رشق األوس�ط 
ع�ىل تراجع، ام�س الثالثاء، مع بق�اء العقود 
اآلجل�ة للنف�ط األمريكي يف املنطقة الس�لبية 
بس�بب مخاوف م�ن أن الوالي�ات املتحدة لن 
يكون لديها متسع ملزيد من املخزونات وسط 
تخم�ة يف املع�روض بس�بب تبع�ات إجراءات 
العزل العام املفروضة الحتواء انتشار فريوس 

كورونا املستجد.
وبحل�ول الس�اعة 1106 بتوقي�ت جرينتش، 
جرى ت�داول خ�ام غرب تكس�اس الوس�يط 
األمريكي تسليم مايو/ أيار عند سالب سبعة 
 30.63 بمق�دار  ارتفاع�ا  للربمي�ل  دوالرات 
دوالرا من إغالق يوم االثنني عندما أغلقت تلك 
العقود عند انخفاض بلغ سالب 37.63 دوالرا 

للربميل.
وتراجعت العقود اآلجلة لربنت تسليم يونيو/ 
حزي�ران 4.1 دوالرا بما يع�ادل نحو 16 باملئة 

إىل 21.48 دوالرا للربميل.
وهب�ط مؤرش الس�وق الس�عودية 1.6 باملئة 
م�ع تراجع س�هم أرامكو اثن�ني باملئة ونزول 
سهم الرشكة السعودية للصناعات األساسية 

)سابك( 3.9 باملئة.
وأغلق س�هم الرشكة السعودية للكهرباء عىل 
انخفاض 3.1 باملئة، بعد أن أعلنت التنازل عن 
نصيب صندوق االستثمارات العامة يف األرباح 
ع�ن العام امل�ايل 2019. ويملك الصندوق أكثر 

من 74 باملئة من إجمايل أسهم الرشكة.
وأعلن�ت الس�عودية، أك�رب مص�در للنفط يف 
العالم، الشهر املايض خفضا يقارب الخمسة 
باملئ�ة يف ميزانيتها للعام الج�اري، بما يوازي 

نحو 50 مليار ريال، وقالت إنها ستعيد تقييم 
اإلنف�اق وفق�ا للتطورات يف س�وق النفط ويف 

تبعات الجائحة.
ويف دب�ي، تراجع املؤرش 3.3 باملئة، وفقد أكرب 
بنوك اإلمارة، اإلمارات دبي الوطني، 4.8 باملئة 

وبنك دبي اإلسالمي 4.1 باملئة.
وأعلن بنك اإلمارات دبي الوطني، يوم االثنني، 

أن�ه حق�ق ربح�ا صافي�ا 2.08 ملي�ار درهم 
)566.33 ملي�ون دوالر( يف األش�هر الثالث�ة 
األوىل م�ن 2020، بانخف�اض 24 باملئ�ة ع�ن 

نفس الفرتة قبل سنة.
وانخف�ض م�ؤرش أبوظب�ي 2.7 باملئة، بفعل 

نزول سهم بنك أبوظبي األول 4.9 باملئة.
وخرس م�ؤرش س�وق األس�هم القطرية 1.4 

باملئ�ة، وهبط س�هم بن�ك قط�ر الوطني 2.3 
باملئة ومسيعيد للبرتوكيماويات 2.3 باملئة.

امل�ؤرش  تراج�ع  الخلي�ج،  وخ�ارج منطق�ة 
الرئي�ي للبورصة املرصي�ة 2.8 باملئة يف أول 
جلس�ة بعد عطلة اس�تمرت يومني يف البالد.. 
وهبط س�هم البنك التج�اري الدويل 3.8 باملئة 

والرشقية للدخان 3.9 باملئة.

بورصات الشرق األوسط تغلق منخفضة مع تداول العقود 
اآلجلة للنفط األمريكي دون الصفر

بغداد/ الزوراء:
أك�د املتح�دث باس�م وزارة النف�ط العراقي�ة، 
عاصم جهاد، أن إيقاف انهيار أسعار النفط يف 
العالم مرتبط بالسيطرة عىل جائحة »كوفيد- 
19«، الفتا إىل أن استمرار تقييد الحركة معناه 

املزيد من الخسائر.
وقال جه�اد ل�وكالة »سبوتنيك«: »هذا الوضع 
طبيعي يف ظل عدم السيطرة عىل وباء كورونا، 
والذي يسبب كس�ادا يف النفط الخام وتضخما 
يف عمليات الخزن وتضخما يف عمليات العرض، 
وبالتايل هذه مسألة طبيعية بسبب عدم وجود 
حركة للرشاء، وبالتايل ه�ذا ينعكس سلبا عىل 

أسعار النفط«.
وأض�اف أن »العرض اآلن يفوق الطلب، وهناك 
تضخم كبري يف اإلمدادات والتخزين الذي وصل 

إىل مرحل�ة كب�رية سواء لدى ال�دول املنتجة أو 
املستهلك�ة«، الفتا إىل أن »أهم العوامل املسببة 
النهيار األسعار هي تقييد حركة النقل البرشي 
والصناع�ي ج�وا، حي�ث أث�ر ذل�ك سلب�ا عىل 

االستهالك«.
 وتاب�ع »األم�ر مرتب�ط بم�دى السيط�رة عىل 
فريوس كورونا وع�ودة الحركة تدريجيا، كلما 
نعود إىل الحركة الطبيعية هذا سينعكس إيجابا 
ع�ىل استهالك النف�ط، وبالتايل ع�ىل األسعار، 
كلم�ا استم�ر التقييد ف�إن األس�واق ستشهد 

املزيد من الخسائر«.
 وعق�د املجلس ال�وزاري االقتصادي يف العراق، 
مساء االثن�ني، جلسة طارئة لبح�ث تداعيات 
الوضع امل�ايل للبالد تزامنا مع انخفاض أسعار 

النفط بشكل حاد، معلنا عن عدة قرارات.

النفط: انهيار األسعار العاملية مرتبط 
بـ “كورونا” وتقييد احلركة 

رويرتز/ متابعة الزوراء:
تراج�ع الذه�ب، امس الثالث�اء، بسب�ب ارتفاع 
ال�دوالر لك�ن ما ح�د م�ن الخسائر ه�و تراجع 
أسواق األسهم بضغط من تهاوي العقود اآلجلة 
للنف�ط األمريكي ملا دون الصف�ر للمرة األوىل يف 

الجلسة السابقة.
ون�زل الذه�ب يف املعام�الت الفوري�ة 0.2 باملئة 
إىل 1689.17 دوالرا لألوقي�ة )األونص�ة( بحلول 
الساع�ة 0611 بتوقي�ت جرينت�ش، بعدما قفز 
بنح�و واحد باملئ�ة يوم االثنني، إذ رف�ع االنهيار 
يف أسواق النفط م�ن الطلب عىل املالذ اآلمن. ويف 
العقود األمريكي�ة اآلجلة، فقد الذهب 0.3 باملئة 

ليسجل 1706.70 دوالرا.
وقال، كايل رودا، املحل�ل لدى آي.جي ماركتس: 
”هن�اك ما يشبه رصاع الشد والجذب بني الذهب 
والدوالر حاليا... بدأ الذهب ينفصل عن مكاسب 
األسهم. ش�هدنا تراجعا يف البورصات وقدم ذلك 
الدعم للمالذات اآلمنة ويؤدي ذلك جزئيا الرتفاع 

أسعار الذهب والسندات وكذلك الدوالر“.
ويف بع�ض األوقات، تحرك املعدن األصفر مقتديا 
بحرك�ة األسه�م هذا الع�ام، إذ دفع�ت موجات 
البي�ع الحادة يف اآلونة األخ�رية املستثمرين لبيع 

املع�ادن النفيس�ة أيض�ا لتغطي�ة خسائرهم يف 
مراكز أخرى.

وارتفع الدوالر أمام العمالت األساسية املنافسة 
مما يزيد تكلف�ة الذهب عىل املستثمرين حائزي 

العمالت األخرى.
وع�ىل الرغم من عودة النفط األمريكي للمنطقة 
اإليجابي�ة، ام�س الثالث�اء، فقد تسب�ب انهياره 
التاريخ�ي يف أك�رب انخفاض يف أس�واق األسهم 

اآلسيوية يف شهر.
وقال رودا: إن املخاطر املتواصلة يف سوق النفط 

من شأنها أن ”توفر بعض الدعم للذهب“.
وأظهر استط�الع أجرته روي�رتز أن من املتوقع 
أن يبق�ى متوسط أسعار الذهب دون مستوياته 
املرتفع�ة الت�ي سجلته�ا مؤخ�را خ�الل 2020 
و2021، إذ ستطغى قوة الدوالر وضعف استهالك 
األفراد عىل زيادة يف الطلب من املستثمرين الذين 

يلتمسون األمان يف املعدن األصفر.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى، تراجع 
البالديوم 0.8 باملئة إىل 2147.53 دوالرا لألوقية، 
وهبط البالتني 0.3 باملئة إىل 768.39 دوالرا، كما 
انخفض�ت الفضة 1.1 باملئة عن�د 15.21 دوالرا 

لألوقية.

املعدن األصفر يسجل تراجعا مع صعود الدوالر

بغداد/ الزوراء:
اك�د املحلل االقتص�ادي، مصطف�ى البارزكان، امس 
الثالثاء، إن رشكات النف�ط األمريكية، هي املسؤولة 
ع�ن االنهي�ار التاريخ�ي يف أسع�ار نفط خ�ام غرب 

تكساس.
وق�ال البارزك�ان، يف ترصي�ح صحف�ي ان »العوامل 
الرئيسي�ة الت�ي أدت إىل ه�ذا االنهي�ار التاريخ�ي يف 
أسعار النفط هي تراجع الطلب بسبب تفيش فريوس 
كورون�ا«. مؤكدا »عدم وجود إمكانية لتخزين النفط 
بسبب وفرة املعروض«. وأضاف ان »يوم االثنني كان 

االنهيار يف العقود اآلجلة لشهر ايار، تاله امس الثالثاء 
انخف�اض لعق�ود حزي�ران باالنخفاض األم�ر الذي 
يدل ع�ي الحذر الشدي�د يف أسواق النف�ط«. وأوضح 
البارزك�ان أن »ه�ذا الرتاج�ع يف أسعار نف�ط برنت، 
يجعل هناك ضغوطا عىل املنتجني من منطقة الرشق 
األوس�ط ودول الخلي�ج«. ولف�ت املحل�ل االقتصادي 
إىل أن »الضغ�ط األكرب يبقى ع�ىل االقتصاد األمريكي 
ورشكات النفط األمريكية، التي امتنعت عن االنصياع 
للرغبة الدولية بالحفاظ عي أسعار مناسبة يف أسواق 
النفط«.وبني انه »كان هناك تحميل للمسؤولية عىل 

املنتجني من أوبك ومن خارجها يف أوبك+« .
وح�ول ق�رار الرئي�س األمريك�ي بزي�ادة املخزون 
االسرتاتيج�ي، أكد الخبري االقتص�ادي: أن هذا الحل 
ليس بعيد امل�دى، وأن الحل يكون بخفض أو ايقاف 
األمريك�ي، بنسب�ة  التقلي�دي والصخ�ري  النف�ط 
تتم�اىش مع الخفض الذي قامت ب�ه منظمة أوبك.

وه�وى سع�ر برميل النف�ط األمريكي بش�كل حاد 
خالل تعام�الت االثنني، بأكثر م�ن %306، مسجال 
أدن�ى مست�وى يف تاريخه، حيث بلغ سع�ر الربميل 

37.63 دوالرا تحت الصفر.

اقتصادي: شركات النفط األمريكية مسؤولة عن االنهيار التارخيي لألسعار



بغداد/ متابعة الزوراء
ع�ّد األم�ن العام التح�اد غرب آس�يا لكرة 
 12 مش�اركة  أن  الس�الم،  خلي�ل  الق�دم، 
منتخب�اً يف بطولة الرجال الع�ارشة املقررة 
يف اإلم�ارات أمر له دالالت ومؤرش لتأكيدات 

عديدة.
وس�تقام النس�خة الع�ارشة م�ن البطولة 
بمش�اركة   2021 الثان�ي  كان�ون  خ�ال 
املنتخ�ب اإلمارات�ي الذي يش�ارك ألول مرة 
بالتزام�ن م�ع قي�ام اتح�اده باس�تضافة 
البطولة ألول مرة كذلك إىل جانب منتخبات: 
البحرين والع�راق واليمن وس�وريا ولبنان 
وُعمان وقطر والكويت والسعودية واألردن 

وفلسطن.
وقال السالم يف بيان لاتحاد إن “إعان كافة 
االتحادات املنضوية تحت مظلة اتحاد غرب 
آس�يا مش�اركتها يف البطولة ألول مرة منذ 
انطاقها، يدلل عىل ح�رص هذه االتحادات 

األعض�اء عىل التفاع�ل الدائم م�ع مختلف 
الت�ي  والبط�والت  والنش�اطات  الربام�ج 
ينظمه�ا اتحاد غرب آس�يا وتحديداً بطولة 
الرج�ال التي لطاملا ش�هدت منذ نس�ختها 
األوىل ع�ام ٢٠٠٠ زخم�ًا قياس�اً بأهميتها 
وحضوره�ا القوي عىل س�احة ك�رة القدم 

اآلسيوية”.
ونوه األمن العام إىل أن “إقامة البطولة بهذا 
الزخم من املشاركة، يؤكد سري اسرتاتيجية 
اتح�اد غ�رب آس�يا ع�ىل الطري�ق الس�ليم 
ويرتجم رس�الته الرائدة والشمولية، ويعزز 

أكثر من حضوره عىل الخارطة القارية”.
ونق�ل الس�الم “تقدي�ر اتح�اد غرب آس�يا 
برئاس�ة األم�ري عيل ب�ن الحس�ن إىل كافة 
االتح�ادات األعضاء التي لطامل�ا لعبت دوراً 
مؤث�راً يف تنفي�ذ اتحاد غرب آس�يا ألجندته 
املتنوع�ة والت�ي ترك�ز عىل جمي�ع محاور 
تطويره�ا  به�دف  الق�دم  ك�رة  وش�ؤون 

واالرتقاء بمس�توياتها الفني�ة واإلدارية يف 
اإلقلي�م، وأبدى ثقت�ه بأن تواج�د جميعها 
يف النس�خة العارشة س�يثري البطولة دون 
أدنى شك ويؤكد مكانتها املرموقة يف القارة 

وسيعزز من قيمتها الفنية.
وإىل جان�ب ذلك، عاد الس�الم ليق�در “دور 
االتح�اد اإلماراتي الذي تصدى الس�تضافة 
بطولة الرجال، وثم�ن حرصه وتأكيده عىل 
توفري كل س�بل النجاح، واعترب أن إقامتها 
هناك ألول مرة س�يجعلها محط العديد من 

األنظار وداخل دائرة كبرية من االهتمام”.
وكش�ف األمن العام أن “اتحاد غرب آس�يا 
س�يعمل بالتنس�يق مع االتح�اد اإلماراتي 
ع�ىل تحديد نظ�ام البطولة وف�رتة إقامتها 
ومكان مبارياته�ا، وبحيث يتم اإلعان عن 
ذل�ك يف أقرب وقت ممكن بع�د الوقوف عىل 
مس�تجدات الوضع الح�ايل وخصوصاً فيما 

يتعلق بفريوس كورونا”.

بغداد/ متابعة الزوراء

ش�ارك 246 العبا يف التايكواندو يف بطولة 

نظمه�ا االتح�اد الفلس�طيني للعبة عرب 

االنرتنت بحسب ما ذكرت اللجنة االوملبية 

الفلسطينية.

وص�ور كل من الرياضي�ن فيديو ملا قام 

ب�ه وأرس�له نادي�ه إىل منظم�ي البطولة 

التي ش�ارك فيه�ا رياضيون م�ن االردن 

وم�ر وتون�س واليمن وليبي�ا وبلغاريا 

وفلسطن.

وتوزع الرياضيون يف الجنس�ن، يف فئات 

8 - 12 س�نة، و13 - 17 سنة، و18 - 30 

سنة و31 - 45 سنة.

وتق�رر النتائج من قبل فريق من الحكام 

الدولين، حيث سيفوز الخمسة االوائل يف 

كل فئة.

وأقيمت ه�ذه الدورة بتوجي�ه من رئيس 

جربي�ل  الفلس�طينية  االوملبي�ة  اللجن�ة 

الرج�وب م�ن أج�ل الحفاظ ع�ىل صحة 

ولياق�ة ووح�دة الرياضي�ن خ�ال فرتة 

العزل التي فرضها فريوس كورونا.
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احتاد السباحة يستنكر تدخالت وزير 
الشباب والرياضة

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي للس�باحة عن اس�تنكاره لتدخات وزير الش�باب والرياضة احمد رياض يف الش�ؤون 
الداخلية لاتحاد ومحاولة فرض ارادته الشخصية عن طريق استخدام لغة التهديد باسم الحكومة العراقية.
وذكر االتحاد العراقي انه »أبلغنا لجنة الش�باب والرياضة الربملانية رس�ميا به�ذه الترفات غري املقبولة، 
بقي�ام الوزير دعم اجراءات غري قانوني�ة إلبعاد رئيس االتحاد رسمد عبداالله«. وأضاف ان »وزير الش�باب 
والرياضة وطوال االشهر العرشة املاضية تعامل مع خالد كبيان بصفته رئيسا لاتحاد ، وبعد معرفته بعدم 
ص�واب هذه االج�راءات يعود اليوم ليبدأ من جديد تكرار ترفاته الس�ابقة بالضغ�ط والتهديد عىل الهيئة 

العامة بحجة التوجهات الحكومية الواجبة التنفيذ عىل الجميع حسب ادعاءاته«.

أصفر وأمحر

خليل السامل: بطولة غرب آسيا املقبلة ستزيد من حضور االحتاد على اخلارطة القارية

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف رئيس الهيئة التطبيعية لاتح�اد العراقي لكرة الق�دم، اياد بنيان، 
ع�ن مصري الدوري العراق�ي املمتاز لكرة القدم بعد توقفه منتصف ش�هر 
اذار املايض بس�بب جائحة كورونا.ومنذ ش�هر اذار امل�ايض، فرضت خلية 
االزم�ة حظ�راً للتج�وال، منعت م�ن خاله التجمع�ات يف االماك�ن العامة 
والنشاطات الرياضية، قبل ان تعلن رفع الحظر جزئياً ابتداًء من يوم امس 
الثاثاء.وق�ال بنيان إن “اللجن�ة التطبيعية يف اتحاد الكرة، س�تعقد خال 
األيام املقبلة، عدة اجتماعات من اجل حسم مصري الدوري العراقي املمتاز 
لك�رة القدم”. وأوضح أن “اقامة الدوري املمتاز، مرتبط بتعليمات االتحاد 
ال�دويل )فيفا( وبقرارات خلية األزمة يف الع�راق”، مبيناً ان “األيام القادمة 
ستكش�ف مصري الدوري بشكل رس�مي”.تجدر اإلشارة اىل ان دوري الكرة 
املمتاز توقف مرتن يف املوسم الحايل، املرة األوىل عندما انطلقت التظاهرات 
يف عم�وم الباد خال ش�هر ترشي�ن األول 2019 واملرة الثانية مع انتش�ار 
فريوس كورونا منتصف اذار املايض. ويتصدر النفط الدوري املمتاز مؤقتاً 
برصيد 11 نقطة، بعدما تم استئنافه يف شباط املايض بمشاركة 15 فريقاً 
فق�ط. واحتل العراق املركز 104 بتصدير الاعب�ن اىل دول العالم املختلفة 
يف عام 2019 وج�اءت الربازيل اوالً بتصديرها 1600 العب اىل مختلف دول 

العالم وحل منتخبنا يف املركز السابع عربيا وآسيويا بتصدير الاعبن.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعل�ن امل�درب الكروي حس�ن 
ف�ريوس  م�ن  ش�فاءه  م�وىل 

كورونا.
مل�وىل  فيدي�و  مقط�ع  ون�رش 
وهو يق�دم التحية، اىل الكوادر 

الصحية يف احدى مستشفيات 
البرة .

وقب�ل يوم�ن خ�روج الاعب 
ع�يل رؤوف ايض�ا م�ن احدى 
بع�د  الس�ويد  مستش�فيات 

إصابته بفريوس كورونا.

اياد بنيان: مصري دوري الكرة 
املمتاز سيحسم قريبا

شفاء املدرب حسن موىل من 
فريوس كورونا

246 العبا والعبة يشاركون ببطولة االحتاد الفلسطيين للتايكواندو

بغداد/ متابعة الزوراء
 اكد وزير الش�باب والرياضة احمد رياض 
ان مستش�فى الط�ب الري�ايض س�يكون 
اضافة مهمة للعاج والحد من املنشطات 

املحظورة.
وق�ال ري�اض “ت�م ال�رشوع ببن�اء اول 
والع�اج  الري�ايض  للط�ب  مستش�فى 
الطبيعي يف العراق داخل املدينة الش�بابية 

يف العاصمة بغداد بخربات أملانية”.

وبن ان “هذا سيش�كل اضاف�ة نوعية يف 
عم�ل الوزارة م�ن خال تقدي�م الخدمات 
الصحية والعاجية للرياضين واملراجعن 
اوالً، ولتطوي�ر الواق�ع الري�ايض بصورة 
عام�ة ألن�ه س�يكون مرك�زا للمخت�ربات 
الحديثة الخاصة بالكشف املبكر ملتعاطي 
املنش�طات املحظ�ورة فض�ا ع�ن مركز 
بالط�ب  الخ�اص  والتطوي�ر  الدراس�ات 
الري�ايض والع�اج الطبيع�ي م�ع تأم�ن 

افضل الخربات الدولية فيه”.
واش�اد، وزير الشباب والرياضة، بالجهود 
دائ�رة  م�اكات  تبذله�ا  الت�ي  “الكب�رية 
وس�عيها  والفني�ة  الهندس�ية  الش�ؤون 
إلنج�از املش�اريع الهندس�ية املنت�رشة يف 
بغداد واملحافظات ومنها مستشفى الطب 
الري�ايض الذي اس�تؤنف العم�ل فيه، عىل 
الرغم من الظروف الصعبة وحظر التجوال 

الصحي الذي سببه فريوس كورونا”.

واش�ار اىل أن “املستشفى سيكون إضافة 
مهمة إىل املنظومة الرياضية بشكل كامل، 
وال�وزارة حريص�ة ع�ىل إنج�ازه لخدم�ة 
الرياضي�ن ىف جميع األلعاب، اذ سيس�هم 
ىف توف�ري الوق�ت ورسع�ة تقدي�م العاج 
املنتخب�ات  املناس�بن لاعب�ي  والتأهي�ل 

واألندية”.
ويمث�ل مستش�فى الطب الري�ايض الذي 
ستتكفل بانشائه احدى الرشكات االملانية 

بس�عة 50 رسيرا، لصالح وزارة الش�باب 
والرياضة، انجازا مهما يف الجانب الصحي 
والعاج�ي لجميع املراجع�ن وتم االتفاق 
مبك�را ع�ىل تجهي�زه باح�دث االجه�زة 

واملعدات الطبية واملختربية.
وكان املستشفى الذي ابرم عقد البناء فيه 
قبل عدة سنوات قد توقف لظروف خارجة 
ع�ن االرادة قبل ان يعاد العمل به رس�ميا 

مطلع العام الحايل.

مصطفى صاحل: الرباعون صفاء وسلوان وامحد تناولوا مادة حمفزة للطاقة
احتاد اللعبة لن يقف مكتوف االيدي

بغداد/ متابعة الزوراء

اكد أم�ن رس االتح�اد العراقي لرفع 

االثق�ال مصطف�ى صال�ح “تلقين�ا 

اش�عاراً رس�مياً م�ن االتح�اد الدويل 

للعبة يتعلق باكتش�اف حاالت تناول 

مواد منشطة ممنوعة من  قبل ثاثة 

رباعن  خضعوا لفحوصات الكش�ف 

عن املنش�طات يف مش�اركات سابقة 

هذا العام”.

وأضاف صالح “حاالت املخالفات التي 

تم اعامنا بها، شملت الرباعن صفاء 

راش�د صاحب ذهبية آسياد جاكارتا 

2018 يف إندونيس�يا يف وزن 85 كلغ، 

وس�لوان جاس�م صاحب فضية وزن 

أثن�اء  أيض�اً،  بإندونيس�يا  كل�غ   77

مشاركتهما يف بطولة فجر الدولية يف 

ش�باط املايض يف إيران، وكذلك الرباع 

أحمد ف�اروق ال�ذي خض�ع لفحص 

املنش�طات أثناء مش�اركته يف بطولة 

غرب آس�يا يف اإلمارات نهاية الش�هر 

ذاته”.

وأوضح صالح “االتح�اد الدويل طلب 

منا إيضاحات عن ه�ذه الحاالت قبل 

اتخ�اذه أي إج�راء بحقه�م، وأجرينا 

تحقيق�اً م�ع الرباع�ن الثاثة وتبن 

أنه�م تناولوا م�ادة محف�زة للطاقة 

يس�تمر تأثريه�ا مل�دة 15 دقيقة، لم 

يعلم�وا بأنه�ا مدرج�ة ضم�ن املواد 

املحظورة، بكونها متوفرة يف األسواق 

يف أي مكان يف العالم وسنقدم دفوعات 

للعب�ة  ال�دويل  االتح�اد  إىل  قانوني�ة 

ونعلمه بكل املابسات والتوضيحات.

وم�ن جانب�ه اك�د م�درب املنتخ�ب 

الوطن�ي لرفع االثقال اياد ش�ال، ان 

العقوبة التي أصدره�ا االتحاد الدويل 

بإيق�اف ثاث�ة العبن ع�ن اللعب ما 

زالت قيد التحقيق.

وقال ش�ال إن “جميع الاعبن حول 

العال�م، يتعاط�ون مكم�ات غذائية 

لكن بعض الرشكات تضع نس�بة من 

املواد املحظورة دوليا”.

وأض�اف ان “االتح�اد العراق�ي لرفع 

عقوب�ة  ص�دور  ينتظ�ر  االثق�ال، 

االتح�اد ال�دويل، كونه�ا مازال�ت قيد 

التحقي�ق، بعده�ا س�يتم التأكد من 

املادة املس�تخدمة هل هي منشطة ام 

محفزة.

ويع�ول العراق كثرياً عىل رفع االثقال 

يف تمثيله وتواجده يف أوملبياد طوكيو.

ويمتلك العراق ميدالية أوملبية واحدة 

دورات  يف  مش�اركاته  صعي�د  ع�ىل 

ميدالي�ة  وكان�ت  األوملبي�ة  األلع�اب 

برونزي�ة يف منافس�ات رف�ع األثقال 

أحرزه�ا الرب�اع الراحل عب�د الواحد 

عزيز عام 1960 يف أوملبياد روما.

ومن جهته علق رئيس االحاد العراقي 

للم�واي ت�اي، مصطفى جب�ار علك، 

ع�ىل إيق�اف ثاث�ة رباع�ن عراقين 

من قب�ل االتحاد ال�دويل لرفع االثقال 

بسبب املنشطات.

وق�ال عل�ك إن�ه “ال يمك�ن ان نحمل 

جمي�ع  األخط�اء،  ه�ذه  ابطالن�ا 

يمتلك�ون  ال  العراقي�ن  الرياضي�ن 

معلومات وثقافة عن املواد املحظورة 

دوليا”.

الرياضي�ن  “اغل�ب  ان  وأوض�ح 

يتعاط�ون مكم�ات غذائي�ة وبعض 

ال�رشكات تض�ع نس�بة م�ن امل�واد 

املحظورة دوليا كذلك ال يمتلك العراق 

لجنة فاعلة ملكافحة املنش�طات لكي 

تق�وم بمح�ارضات وارش�ادات بهذا 

الخصوص”.

وأعل�ن االتحاد ال�دويل لرف�ع األثقال 

أنه قرر إيقاف الرباعن صفاء راش�د 

وسلوان جاسم واحمد فاروق، بسبب 

مخالف�ات محتملة للوائ�ح مكافحة 

املنشطات.

رياض: مستشفى الطب الرياضي سيكون اضافة مهمة للعالج واحلد من املنشطات



جددت رابطة الدوري اإليطايل لكرة القدم التزامها بإنهاء املوسم 
الذي ُعلّق بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد، وذلك عىل رغم 
التقارير التي تتحدث عن سبعة أندية تعارض استئناف “سريي 
آ”. وقاللت رابطلة اللدوري يف بيلان: “أكدنا عزمنا علىل إكمال 
موسلم  2019 - 2020 إذا سلمحت الحكومة بذلك”. وأشلارت 
إىل أن أي اسلتئناف سليتم “وفقلاً للوائح التلي وضعها االتحاد 
اللدويل فيفلا، واالتحلاد األوروبي ويفلا واالتحاد اإليطلايل لكرة 
القدم ومع االمتثلال بالربوتوكوالت الطبيلة لحماية الالعبني”.
وأعربت أندية بريشليا وتورينو وسلمبدوريا وأودينيزي وسبال 
وجنلوى وكالياري عن معارضتها السلتكمال املوسلم بسلبب 
“أخطار جمة” قد تنجم عن قلرار من هذا النوع، وفًقا لتقارير 
يف إيطاليا. وتقع سلتة من هذه األندية يف شلمال إيطاليا، حيث 

بلؤرة تفيش فلريوس “كوفيلد- 19” اللذي أودى 
بحياة أكثر من 24000 شلخص يف البالد. 

وتوقفلت كلرة القلدم يف إيطاليلا منذ 
التاسلع من آذار/ملارس، وقد اتخذ 
قرار تمديد إجلراءات اإلغالق يف البالد 
حتى الثالث من أيار/مايو. وسيلتقي 

ملع وزيلر الرياضة فينتشلنزو سلبادافورا 
منتصلف  يف  اإليطلايل  االتحلاد  مسلؤويل 

األسلبوع الحلايل، لكنه حذر أنه غري متأكد ملن أن فرق الدوري 
اإليطلايل يمكنهلا حتى اسلتئناف التدريلب. وقال سلبادافورا 
لربناملج “تي جي 2 بوسلت” الذي تبثه قنلاة “راي” العامة: 

“أنا ال أقدم أي ضمانات لبدء البطولة أو التمارين يوم الرابع 
ملن أيار/مايلو، إذا للم تكن الظلروف يف البلالد مالئمة”.
وأضاف: “الرياضة ليسلت مجرد كرة قدم وليسلت فقط 
الدوري اإليطايل. سلأَقيم بعناية شلديدة )الوضع(، لكن 
هلذا يجب أال يخلق الوهم بأن اسلتئناف التمارين يعني 
استئناف البطولة”. وما يؤكد حجم التعقيدات املرتافقة 
مع البحث يف استئناف املوسم، قرار طبيب فريق تورينو 
رودولفو تافانا، الذي شغل منصب ممثل دوري الدرجة 
األوىل يف اللجنة الطبية التابعة لالتحاد، باالسلتقالة من 
منصبه االثنني. وتم تعيني تافانا يف اللجنة للمساعدة يف 

صياغة بروتوكول الستئناف كرة القدم.

سيئول / متابعة الزوراء
بلدأ النجم الكلوري الجنوبي سلون هيونغ 
توتنهلام هوتسلرب،  نلادي  ملني مهاجلم 
الخدمة العسلكرية التلي تبلغ مدتها ثالثة 
أسلابيع، أول أملس االثنلني يف معسلكر 
الجيش، بحسب تقارير صحفية. وذلك يف 
فرتة توقف منافسات الدوري اإلنكليزي 

نتيجة انتشار فايروس كورونا.
ويشار إىل أن القانون الكوري الجنوبي 
ينص عىل أن جميلع الرجال القادرين 
الخدملة  بتأديلة  يقوملوا  أن  يجلب 
العسلكرية ملدة عامني، ولكن سلون 
كان ملن ضمن العبلني حصلوا عىل 
تخفيف بعد الفوز بامليدالية الذهبية 
يف دورة األلعاب اآلسيوية 2018 

يف إندونيسيا. وكان موسم النجم البالغ من العمر 27 
عاماً انتهى فعلياً قبل انتشار فايروس كورونا، وذلك 
بعلد تعرض لكلر يف اللذراع خالل مبلاراة توتنهام 
أملام أسلتون فيلال يلوم 16 شلباط/فرباير، وأعلن 
النادي اإلنكليزي عودته إىل كوريا الجنوبية ألسلباب 
إنسانية. ونقلت وكالة يونهاب لألنباء أن سون بارش 
يف تأدية الخدمة العسلكرية، وذلك يف معسكر يقع يف 

جزيرة جيجو.

أعلنت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم )برو ليغ( التي كان مقرراً 
أن تحسلم يوم الجمعة املايض إلغاء املوسم الحايل بسبب تفيش 
جائحة فريوس كورونا املسلتجد، تأجيل جمعيتها 
العمومية مجدداً حتى يوم االثنني املقبل بحسب 

ما علمت وكالة فرانس برس.
وستنتظر الرابطة قرارات الحكومة ومجلس 
األمن القومي الجمعلة، فيما يخص إجراء 
وراء  الجماعيلة  الرياضلات  مسلابقات 

أبواب موصدة.
وكان مجللس إدارة رابطة الدوري التي 
تضم األندية اللل24 يف الدرجتني األوىل 
والثانية، قد أوىص يف 25 آذار/مارس 
بإنهلاء املوسلم و”قبلول الرتتيب 
الحلايل )...( كتصنيف نهائي”، يف 
قلرار كان من املفلرتض أن يتم 
التصديلق عليه رسلمياً يف 15 

نيسان/أبريل الجاري.
لكن تّم تأجيل البت بقرار إنهاء 
املوسلم الحلايل يف وقلت مبكر 
ملدة تسعة أيام، تحت ضغط من 
االتحلاد األوروبي للعبلة الذي هّدد 
بحرمان أنديتها من املشلاركة القارية املوسم 

املقبل، خشلية تمهيد الطريق أمام البطوالت األوروبية األخرى للسري 
عىل هذه الخطى.

ويف محاولة لتاليف أّي نزاع، أعلن االتحاد البلجيكي أّنه سليتم التوصل 
إىل حّل “بّناء” مع االتحاد األوروبي.

ومن املتوقع أن يحصل لقاء اليوم األربعاء بني االتحاد األوروبي للعبة 
ورابطلة األندية األوروبية، ثم يلتقي االتحلاد القاري عرب الفيديو غدا 
الخميس “لتقييم الوضع ومناقشلة آخر التطورات يف ما يخص تأثري 

جائحة فريوس كورونا املستجد عىل الكرة األوروبية”.
وهلذا يعني أن قرار رابطلة الدوري البلجيكي سليتخذ بعد أخذ العلم 

بتعليمات جميع األطراف املعنية محلياً وقارياً.

AFP / متابعة الزوراء
يف خضلم الفك التدريجي للعلزل التام، دعا 
االتحلاد األوروبلي لكرة القلدم )ويفا( هذا 
األسبوع إىل العديد من االجتماعات ملناقشة 
امكانية استئناف املسابقات رغم استمرار 
تفيش فريوس كورونا املسلتجد، ويمكن أن 
تكون أملانيا وبلجيكا أول من سيتخذ القرار 
إما اللعب بلدون جمهور أو اإللغاء النهائي 

للموسم.
يف الوقت الحلايل، ال يزال االتحلاد األوروبي 
حذراً جداً ويحرص عىل توجيه جميع الدول 
األعضاء الل55 نحو توافق يف اآلراء، وسلط 
رغبلة البعلض يف اكمال املوسلم، عىل غرار 
أملانيا التي من املرجح أن تستأنف بطولتها 
الشلهر املقبل بدون جمهور، أو إلغائه مثل 
بلجيكا وأسلكتلندا اللتني تنتظلران الضوء 
األخلر من االتحاد القلاري التخاذ القرار 

بهذا الشأن.
وبلدأت املفاوضات أمس الثالثلاء باجتماع 
ملع اللدول األعضلاء لدراسلة “التطورات 
املتعلقة باملسلابقات الوطنية واملسلابقات 

األوروبية”.
وملن املقرر عقد اجتماع آخر اليوم األربعاء 
ملع الرابطلة األوروبيلة لألنديلة ورابطلة 

الدوريات األوروبية.
وأوضح االتحاد األوروبي أنه سيجتمع بعد 
ذلك علرب الفيديو صباح يوم غلد الخميس 
“لتقييم الوضع ومناقشة آخر التطورات يف 
ما يتعلق بتأثري جائحة فريوس كوفيد- 19 

عىل كرة القدم األوروبية”.
وقال مصدر مقرب من االتحاد االوروبي أن 
“ويفا يعمل عىل سلسلة من السيناريوهات 
املحتملة”، مضيفاً: “لكن لن يتقرر يشء يف 
نهاية اجتماع الخميس ألنه ما زال مستحيالً 
بالنظر إىل كل الشكوك حول عملية التفكيك 

للعزل التام”.
وبلدا رئيلس ويفلا السللوفيني ألكسلندر 
تشيفريين مصمماً عىل استئناف املنافسات 
من خلالل مقابلة مع صحيفلة “كوريريي 
ديال سريا” اإليطالية بقوله: “أعتقد أن هناك 
خيارات تسلمح لنا باسلتئناف مسلابقات 

الكؤوس والدوريات وإنهائها”.
وأضلاف: “قد نضطلر إىل اسلتئناف اللعب 

أهميلة،  األكثلر  ولكلن  جمهلور،  بلدون 
أعتقد، لعب املباريات”، مشلرياً إىل أنه “من 
السلابق ألوانه القول إننا ال نستطيع إنهاء 
املوسلم. سليكون التأثري رهيباً عىل األندية 
والبطوالت. من األفضلل اللعب خلف أبواب 

موصدة بدال من عدمه عىل اإلطالق”.
وعلىل غلرار أغللب الرياضلات الكلربى يف 
العالم، شلهدت كرة القدم تغيلريات كثرية 

عىل روزنامتها بسبب جائحة كوفيد- 19.
يف 17 آذار/ملارس امللايض، اتخلذ االتحاد 
األوروبلي قراراً غري مسلبوق منذ 60 عاماً 
عىل تأسيسله، وذلك بتأجيل نهائيات كأس 
أوروبلا 2020 إىل صيلف العلام املقبل. كما 
قامت الهيئة االوروبية التي تتخذ من نيون 

السلويرية مقراً لها، تعليق مسلابقاتها 
“حتى إشعار آخر”.

وتوقفت منافسات مسابقتني دوري األبطال 
واللدوري األوروبي )يوروبلا ليغ( عند دور 
ثمن النهائي، فيما توقفت منافسات دوري 

األبطال للسيدات عند ربع النهائي.
علرض  الحلايل،  نيسلان/أبريل  مطللع  يف 
االتحاد األوروبي العديد من السيناريوهات 
السلتئناف  األعضلاء  االتحلادات  علىل 
املسابقات الوطنية واألوروبية هذا الصيف، 
بينها اقرتاح يهدف إىل استئناف املباريات يف 
أوائل حزيران/يونيو، وآخر يف نهاية الشهر 

ذاته وثالث مطلع تموز/يوليو.
ومنذ ذلك الحني، ومع تفاقم الوضع الصحي 
يف أوروبا، لم تتم تسوية أي مخطط للعودة 

إىل املنافسة.
وبخصلوص البطلوالت القاريلة الخاصلة 
باألندية، فإن رئيس نادي ليون ونائب رئيس 
الرابطلة األوروبيلة لألنديلة جان ميشلال 
أوالس قلال إن “القرارات التي اتخذها ويفا 
هلي اللعلب يف الفرتة بني الثاللث و29 آب/

أغسطس املقبل”. وتسلاءل أوالس عما إذا 
كان فريقه ليون “ستتاح له إمكانية السفر 
بالطائرة يف أوائل آب/أغسطس إىل تورينو” 
ملواجهلة يوفنتلوس اإليطايل يف إيلاب الدور 

ثمن النهائي )1 -صفر ذهابا يف ليون(.
وبخصوص البطلوالت املحلية، تأمل رابطة 
اللدوري األملانلي التي سلتجتمع الخميس 
املقبلل، يف نيل الضوء األخر من الحكومة 

للعودة إىل املنافسلة، خللف أبواب موصدة، 
يف أيار/مايلو، علملاً أنله تم حظلر جميع 
التجمعلات الكربى مبدئياً يف أملانيا حتى 31 

آب/أغسطس.
وأعللن رئيس االتحلاد األملاني لكلرة القدم 
فريتز كيللر يف ترصيح لصحيفلة “كيكر” 
الرياضيلة التلي تصلدر كل أسلبوعني أنه 
“ستتخذ قرارات مهمة هذا األسبوع بشأن 

كيفية استئناف اللعب”.
واقلرتح مسلؤوالن علن أكلرب منطقتني يف 
أملانيا )بافاريا وشلمال الراين - فستفاليا( 
يف ترصيلح لصحيفة “بيلد” األكثر شلعبية 
يف البالد، استئناف منافسات الدوري املحيل 
يف التاسلع ملن أيار/مايلو املقبلل بلدون 

جمهور.
وعلىل العكلس ملن ذللك، تخطلط كل من 
بلجيكا وأسلكتلندا إلنهاء موسلميها، وهو 
قلرار وضعهملا أمام تهديدات ملن االتحاد 
املسلابقات  ملن  باالسلتبعاد  األوروبلي 

القارية.
ومن املقرر أن تعقد الفرق البلجيكية الل24 
اجتماعلاً. وبعلد مفاوضلات ملع االتحاد 
األوروبلي، أشلار رئيس االتحلاد البلجيكي 
للعبلة إىل أنه سليتم ايجاد “حلل بناء” مع 

الهيئة األوروبية.
وأعلنت أسلكتلندا إنهاء املوسم يف الدرجات 
الدنيا وترغب يف اتخاذ القرار ذاته بالنسلبة 
لللدوري املمتلاز إذا للم يعلرتض االتحلاد 

األوروبي عىل ذلك.

كواالملبور / متابعة الزوراء
مع استمرار توقف نشاطات كرة القدم يف منطقة غرب 
آسيا، نتيجة انتشار فايروس كورونا املستجد )كوفيد-

19(، يحاول الالعبون إبقاء أنفسلهم مشلغولني وسط 
توصيات البقاء يف املنزل.

وتقلوم االتحادات الوطنية األعضلاء واألندية والالعبني 
بدور مهم يف نرش رسالة التوعية، حيث يقدمون النصح 
للجماهلري بالبقلاء يف املنلازل ملن أجل املسلاعدة عىل 
مكافحة فايروس كورونا.وأطلق حسن الهيدوس قائد 
منتخلب قطر الفائلز بلقب كأس آسليا 2019، مبادرة 
تدعو زمالءه يف نادي السلد من أجل تخفيض رواتبهم، 
للمسلاعدة علىل التعاملل ملع تأثلريات انتشلار وباء 
كورونا. وقال الهيدوس: “من باب شعوري باملسؤولية 
تجلاه وطني الغلايل، فإنني أعللن تنازيل علن جزء من 
راتبي ألعرب ملن خالل ذلك عن دعمي لكل الجهود التي 

تبذل من أجل مجابهة هذا الوباء.
كملا أعللن زميله يف الفريلق عبدالكريم حسلن، أفضل 
العب يف آسليا عام 2018، عرب حسلابه علىل تويرت عن 

انضمامه إىل الهيدوس يف تخفيض راتبه.
وأعلن نادي السد أن مدربه اإلسباني تشايف هرينانديز، 
وقائد الفريلق بوعالم خوخي إىل جانلب العبني آخرين 
وافقلوا عىل تخفيلض رواتبهم من أجل املسلاعدة عىل 
مكافحة فايروس كورونا. وكذلك أعلن املعز عيل هداف 

كأس آسليا 2019 والعب نلادي الدحيل علن موافقته 
علىل تخفيلض راتبه. وقلال الالعلب البالغ ملن العمر 
23 عاملاً: “ما زلت أذكر ذلك اليلوم الذي تقمصت فيه 
قميلص منتخبنا الوطني، حينها أدركت جيداً أن امللعب 
ساحة أسلعى فيها لترشيف راية الوطن.. أنا املعز عيل 
أتنازل عن جزء من راتبي للمسلاعدة يف جهود مكافحة 
الوبلاء”. ووافلق أيضاً زمالء املعز يف نلادي الدحيل عىل 
تقدم جزء من رواتبهم ملسلاعدة النادي والدولة يف هذه 

الظلروف. ومع اسلتمرار توقلف فعاليات كلرة القدم، 
قام نلادي الهالل بطل دوري أبطال آسليا 2019 بنرش 
مقطلع فيديو لرئيس النادي وامللدرب والالعبني، حيث 
كانلوا يقومون بعملل اتصال علرب الفيديلو يتحدثون 
خالله علن الفعاليات التي يقوملون بها خالل ظروف 
التباعد االجتماعي. وشلارك نلادي النرص بطل الدوري 

حسابه عىل موقع تويرت، السلعودي رسلالة علرب 
رسائل  حول تتضمن  الجماهلري  من 

التوعية الصحية.
ويف مبلادرة مميلزة، قلام نلادي األهيل بإطلالق حملة 
للتلربع بالدم يف مقر النادي، حيلث قام يارس محروس 
نائب الرئيس واملهاجمني عمر السلوما وسلمان املؤرش 

وحارس املرمى يارس املسيليم بالتربع بالدم.
ملن جهته أعلن االتحاد الكويتي لكرة القدم أن منتخب 
كرة الصاالت بدأ تدريباتله عرب حصص تدريبية تجري 
عرب الفيديو، وذلك استعداداً لبطولة آسيا لكرة الصاالت 
2020. وسليخوض منتخلب الكويت املشلاركة الثانية 
عرش يف البطولة اآلسليوية، حيث أوقعته القرعة ضمن 
املجموعلة الثانية إىل جانب اليابان الفائزة باللقب ثالث 
مرات وقرغيزسلتان ولبنان. كما تطلوع أعضاء لجنة 
العالقات العامة يف االتحاد الكويتي لكرة القدم يف إدارة 
الدفاع املدنلي، من أجل املسلاعدة يف مواجهة فايروس 
كورونلا. أملا يف اإلمارات فقد قام العبون ومسلؤولون 
وجماهلري ملن أنديلة مختلفلة، باملشلاركة يف بطولة 
تحدي النجلوم االلكرتونية التي نظمتهلا رابطة دوري 
املحرتفني. وفاز باملنافسلة نادي الفجرية، بعدما تغلب 
يف النهائلي املثري عىل بني ياس، وذلك بعد أداء مميز من 
حلارس املرملى عبدالله التميمي والعب الوسلط عامر 
موىس. أيضاً يف اإلمارات، قام نادي اتحاد كلباء بتوزيع 
الكماملات والقفلازات الطبيلة عىل العملال يف املناطق 

الصناعية بمدينة كلباء واملناطق السكنية العمالية.
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السك لينتس املتصدر أول ناٍد يف 
النمسا يستأنف التدريبات

رابطة الدوري الكوري تسمح 
بإقامة املباريات الودية 

اعالم الكرتوني كرة القدم األوروبية تبدأ التخطيط ملا بعد العزل

جولة مواقع التواصل االجتماعي لغرب آسيا: استمرار الدعوة للبقاء يف املنازل

أصبح السك لينتس املتصدر أول ناد يف دوري األضواء النمساوي 
لكرة القدم يسلتأنف التدريبات وسلط جائحة فريوس كورونا 
حيلث تم تقسليم الالعبلني إىل مجموعات صغرية ملع االلتزام 

بقواعد التباعد االجتماعي.
وأصبحت النمسلا واحدة من أوىل اللدول األوروبية التي تخفف 
إجلراءآت العلزل العلام املفروضة الحتلواء انتشلار الفريوس 
وقالت الحكومة النمساوية يوم األربعاء املايض إن بوسع فرق 
كرة القدم املحرتفة اسلتئناف التدريبات لالسلتعداد الستكمال 

املوسم الجاري الذي سيقام دون حضور مشجعني.
وطبقا الجراءات تفرضها الحكومة تم تقسيم العبي لينتس إىل 
مجموعات من سلتة العبني خالل التدريبلات عىل أن يبقى كل 
العب عىل بعد مرتين من اآلخر. ويتوقع أن تستأنف فرق أخرى 
يف النمسلا تدريباتهلا يوم الثالثلاء. وقال جريتلوت ترونر قائد 
السلك لينتس: ”السعادة ال تسلعنا بالعودة إىل امللعب مجددا“.
ويأمل الدوري النمساوي يف استئناف املوسم يف منتصف مايو/

أيار رغم أن كل املباريات سلتقام بدون جماهري. وقال فالريين 
إسماعيل مدرب السك: ”نحن يف موقف جديد تماما. سنبدأ من 
الصفر.”نعللم ما الذي يتعني علينا القيلام به. يجب أن نحرتم 
قرار الفصل بني الالعبني ملسافة مرتين وهو من التحديات التي 
نواجهها. لكن يوجد شلعور طيب بشكل عام ألن اليشء األكثر 
أهمية بالنسلبة لالعبني العودة إىل امللعب بعد توقف دام خمسة 
أسلابيع ونصف. وأضلاف امللدرب الفرنيس ”نواجله تغيريات 
كبرية لكني أعتقد أن األمور تسري بشكل طيب حتى اآلن. أعتقد 
أننا وجدنا حلوال جيدة“. وكانت آخر مواجهة خاضها السك يف 
12 ملارس اذار حني خر بخماسلية دون رد أمام مانشسلرت 
يونايتد يف مباراة ذهاب دور الستة عرش للدوري األوروبي التي 
أقيملت خلف أبلواب مغلقة. ويتفوق السلك بثلالث نقاط عىل 
سالزبورج يف صدارة الدوري النمساوي قبل عرش مباريات من 

النهاية ويطارد أول ألقابه منذ 1965.

سيئول / متابعة الزوراء
أصبح بإمكان األندية يف كوريا الجنوبية إقامة مباريات تدريبية 
خلف أبواب مغلقة اعتباراً من أمس الثالثاء، وذلك بحسب قرار 
رابطلة الدوري الكوري الجنوبية، مع اسلتمرار تأجيل الدوري 

املحيل ملدة شهرين حتى اآلن نتيجة فايروس كورونا.
وكانت كوريا الجنوبية تعرضت النتشار كبري لفايروس كورونا 
يف بداية االنتشار العاملي، ولكن األمور بدأت إىل طبيعتها وتراجع 
أعلداد املصابني بشلكل كبلري، نتيجة تطبيق سياسلة التقيص 

واالختبار والعالج املطبقة.

تأجيل جديد لقرار رابطة الدوري البلجيكي بشأن 
الغاء ما تبقى من املوسم

سون هيونغ مني يبدأ اخلدمة 
العسكرية ملدة ثالثة أسابيع

رابطة الدوري اإليطالي ملتزمة بإنهاء املوسم

تشيلسي يضغط على برشلونة لضم كوتينيو

ماني يتأرجح بني ليفربول وعمالق أوروبي
كشلفْت تقارير صحفية فرنسية، أمس 
الثالثلاء، عن موقف السلنغايل سلاديو 
ماني، مهاجم ليفربول، من الرحيل عن 

آنفيلد، خالل الفرتة املقبلة.
وارتبط اسلم مانلي كثلرًيا باالنتقال إىل 
ريلال مدريد، حيث يحظى بإعجاب زين 

الدين زيدان، املدير الفني للمرينجي.

وأفادت صحيفة “فرانس فوتبول”، بأن 
مانلي متأرجح بني خيارين، االنتقال إىل 

ريال مدريد أو االستمرار مع ليفربول.
وأشارت إىل أن رحيل ماني عن “آنفيلد” 
يبدو معقًدا، يف ظلل امتالكه لعقد حتى 
2023، باإلضافلة إىل أن ليفربلول ليس 
من األندية التلي تفرط يف نجومها، رغم 

ما حدث ملع فيليب كوتينيو، 
فهو ملن ضغلط للرحيل عن 

النادي.
وُتقلدر القيمة التسلويقية ملاني 

بل120 مليون يورو، حسلب موقع 
“ترانسفري ماركت”، يف حني يقيمه 

ليفربول بل150 مليونا.

أفلاد تقريلر صحفلي إسلباني، الثالثلاء، بأن تشليليس 
سليضغط عىل برشلونة من أجل حسلم صفقة الربازييل 

فيليب كوتينيو، يف املريكاتو الصيفي املقبل.
وتنتهلي إعارة كوتينيلو إىل بايرن ميونيخ بنهاية املوسلم 

الجاري، ويتطلع الالعب إىل العودة للدوري اإلنجليزي، والذي 
قدم من خالله أفضل مستوياته عىل اإلطالق بقميص ليفربول.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة يسعى 
للحصلول علىل 90 مليون يورو من وراء بيلع كوتينيو، خاصة 

بعدما ضمه منذ عامني مقابل 160 مليون يورو.
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مؤشر “مراسلون بال حدود” 2020: عقد صعب للصحافة وحريتها تؤججه كورونا
لندن /متابعة الزوراء:

تظهر نس�خة 2020 م�ن التصنيف العاملي 
لحري�ة الصحاف�ة ال�ذي تص�دره س�نوياً 
منظمة “مراس�لون ب�ا ح�دود” أن العقد 
القادم س�يكون حاس�ًما بالنسبة ملستقبل 
وس�ائل اإلع�ام، إذ ُت�رز جائح�ة فريوس 
كورون�ا، بقدر ما تؤج�ج، األزمات املتعددة 
الت�ي ته�دد الحق يف الوص�ول إىل معلومات 
نابعة من مصادر حرة ومس�تقلة ومتعددة 

وموثوق بها.
ويقّي�م التصني�ف حالة الصحاف�ة يف 180 
بلًدا، انطاًقا من منهجية ُتقّيم مدى تعددية 
وس�ائل اإلع�ام واس�تقاليتها وبيئة عمل 
الذاتية،  الرقاب�ة  الصحفي�ن ومس�تويات 
فض�ًا عما يحيط بعملية إنتاج األخبار من 
آليات داعمة مثل اإلطار القانوني ومستوى 

الشفافية وجودة البنية التحتية.
وُيبّن هذا العام أّن السنوات العرش القادمة 
س�تكون با ش�ك “عقًدا حاس�ًما” لحرية 
الصحافة بس�بب مختلف األزمات التي لها 
تأثري عىل مس�تقبل وس�ائل اإلعام، سواء 
تعلق األمر بأزمة ذات طبيعة جيوسياسية 
)عدائية النماذج االستبدادية( أو تكنولوجية 
أو  الديمقراطي�ة(  الضمان�ات  )انع�دام 
بأزم�ة ديمقراطي�ة )االس�تقطاب، تنامي 
ثق�ة  بأزم�ة  أو  القمعي�ة(  السياس�ات 
)التش�كيك يف مصداقي�ة وس�ائل اإلع�ام، 
بل والش�عور بالكراهي�ة تجاهها يف بعض 
الح�االت( أو بأزم�ة اقتصادية )اس�تنفاد 

الجودة الصحفية(، بحسب املنظمة.
وتش�ري املنظمة يف تقريره�ا الصادر امس 
الثاثاء، إىل أّنه بجانب هذه األنواع الخمسة 
م�ن األزمات، ُتض�اف اآلن أزم�ة صحية ال 

تزيد الطن سوى بلة.
ويقول األمن العام ملنظمة “مراس�لون با 
حدود”، كريس�توف ديلوار: “نحن مقبلون 
عىل عقد حاس�م بالنس�بة للصحافة، عقد 
مرتب�ط بأزم�ات موازية تؤثر يف مس�تقبل 
الصحاف�ة”، مضيًف�ا أن “وب�اء ف�ريوس 
كورون�ا مثال صارخ عىل العوامل الس�لبية 
الت�ي تقوض الحق يف الوصول إىل معلومات 
موث�وق بها، ب�ل إنه عام�ل ال يزيد الوضع 
إال س�وًءا. فما هو إذن الحال الذي ستكون 
عليه الحرية والتعددية وموثوقية املعلومات 
بحلول عام 2030؟ اإلجابة عىل هذا السؤال 

تبدأ من اليوم”.
وتؤك�د املنظمة أّن ثم�ة ارتباطاً واضحاً بن 
قمع حري�ة الصحافة خال جائحة فريوس 

كورونا ومكانة ال�دول يف التصنيف العاملي. 
ففي كل من الص�ن )177( وإيران )173(، 
اللت�ن ُتعتران م�ن أبرز بؤر تف�ي الوباء، 

ُفرضت الرقابة عىل أوسع نطاق ممكن.
ويف العراق )162(، علقت السلطات رخصة 
مكتب رويرتز يف بغداد ملدة ثاثة أشهر، بعد 
س�اعات قليلة من نرش الوكال�ة اإلخبارية 
تقري�رًا يط�رح عام�ات اس�تفهام ح�ول 
األرقام الرس�مية لحاالت اإلصابة بفريوس 
كورونا يف الباد )ثم رفعت التعليق(. وحتى 
يف أوروبا، ط�رح رئي�س وزراء املجر )89( 
فيكت�ور أورب�ان قانوًن�ا باس�م “ف�ريوس 
كورونا” ينص عىل عقوبات تصل إىل السجن 
خمس سنوات بتهمة نرش معلومات كاذبة، 

يف خطوة قرسية ذات طابع مفرط تماًما.
ويرى كريستوف ديلوار أن “األزمة الصحية 
االس�تبدادية  للحكوم�ات  فرص�ة  تعت�ر 
لتطبيق املبدأ الشهري املعروف باسم “نظرية 
الصدمة” واملتمثل يف استغال تحييد الحياة 

السياسية وحالة
الهلع ب�ن الناس وضعف التعبئة الش�عبية 
لف�رض تدابري م�ن املس�تحيل اعتمادها يف 
س�ائر األوقات. وحت�ى ال يكون ه�ذا العقد 
الحاس�م عق�ًدا كارثًيا، يجب ع�ىل أصحاب 
النوايا الحسنة، أًيا كانوا، أن يشحذوا الهمم 
حتى يتمكن الصحفيون من ممارس�ة هذه 
الوظيفة األساس�ية لكونهم أطراًفا موثوقاً 

به�م داخ�ل املجتمع�ات، وه�و ال�دور الذي 
يفرتض مس�بًقا أن تكون لديهم القدرة عىل 

االضطاع به”.
وتحتف�ظ النروي�ج بص�دارة م�ؤرش حرية 
الصحاف�ة للعام الراب�ع عىل الت�وايل، بينما 
تظل فنلن�دا يف املرتبة الثاني�ة. أما الدنمارك 
فق�د ارتقت إىل املركز الثال�ث، نتيجة تراجع 
كل م�ن الس�ويد )4( وهولن�دا )5( اللت�ن 
تش�هدان عودة ظاهرة التنم�ر اإللكرتوني. 
وع�ىل الط�رف اآلخر م�ن الرتتيب، ل�م تطرأ 
س�وى تغيريات طفيفة، حي�ث حلت كوريا 
الشمالية )180( محل تركمانستان يف املركز 
األخ�ري، بينما ال ت�زال إريرتيا )178( أس�وأ 

ممثل للقارة األفريقية يف التصنيف العاملي.
يف املقابل، اس�تفادت ماليزيا )101( وجزر 
املالديف )79( من التناوب السيايس لتحققا 
أفضل ارتق�اء عىل ج�دول تصنيف 2020، 
حي�ث تقدمت�ا بواق�ع 22 و19 مرتبة عىل 
الت�وايل، ثم يأتي بعدهما الس�ودان )159(، 
الذي صع�د 16 مرتب�ة منذ س�قوط نظام 

عمر البشري.
ويف ما يتعلق بأكر تراجعات نس�خة 2020، 
تقهق�رت هايتي بما ال يقل ع�ن 21 مركزًا، 
لتقب�ع اآلن يف املرتب�ة 83، وذل�ك يف خض�م 
اس�تهداف الصحفي�ن خ�ال االحتجاجات 
العنيفة التي تش�هدها الباد منذ عامن. أما 
الرتاجع�ان املهوالن اآلخران، فقد ُس�جا يف 

القارة األفريقي�ة، وبالضبط يف كل من جزر 
القم�ر )75( وبن�ن )113(، حي�ث تزايدت 

انتهاكات حرية الصحافة.
وتش�ري املنظم�ة إىل أّن التحس�ن الطفيف 
)0.9- %( املس�جل ع�ىل مس�توى املؤرش 
املعي�اري ال�ذي يقّي�م الوض�ع الع�ام عىل 
الصعيد العاملي، ليس سوى انعكاس لسياق 
ع�ام متدهور، ذلك أن امل�ؤرش العام ال يزال 
يس�جل تراجًعا بنس�بة 13 % مقارنة بما 
كان عليه عن�د إحداثه يف 2013. وإذا كانت 
النس�بة املئوية لبلدان املنطقة البيضاء من 
التصني�ف الت�ي تعك�س “الوض�ع الجيد” 
لحري�ة الصحاف�ة قد ظل�ت دون تغيري )8 
%(، فإن نس�بة البلدان القابعة يف املنطقة 
السوداء التي تش�ري إىل “موقف حرج”، قد 
ازدادت بمق�دار نقطتن لتص�ل اآلن إىل 13 

.%
ورغم السياس�ات القمعية الت�ي تنتهجها 
بعض دول االتحاد األوروبي وبلدان البلقان، 
ال ت�زال أوروبا ه�ي القارة األكث�ر احرتاًما 
لحري�ة الصحاف�ة، متقدم�ًة ع�ىل منطقة 
األمريكّيت�ن )الش�مالية والجنوبي�ة( التي 
تأت�ي يف املرتب�ة الثاني�ة، وإن كانت بعض 
الدول ذات ال�وزن الثقيل يف ه�ذه املنطقة، 
وتحدي�ًدا الوالي�ات املتح�دة والرازي�ل، قد 
أصبحت من النماذج العدائية تجاه الصحافة 
والصحفين. كما ُسجلت تراجعات كبرية يف 

أفريقيا، التي تحتل املركز الثالث عىل صعيد 
املناطق، علًما أن هذا التقهقر يرجع بصفة 
خاصة إىل زيادة وترية االعتقاالت التعسفية 

طويلة املدى والهجمات عر  اإلنرتنت.
أم�ا منطقة آس�يا واملحي�ط اله�ادئ، فهي 
س�يدة التده�ور اإلقليمي هذا الع�ام )1.7+ 
%(، علًما أن أس�رتاليا )26( أصبحت تتميز 
اآلن بالتهدي�دات املتك�ررة لرسي�ة املصادر 
والصحافة االس�تقصائية، وهي التي كانت 
يف الس�ابق نموذًج�ا ُيحتذى ب�ه يف املنطقة. 
كما س�اهم يف تدهور التصني�ف العام لهذه 
املنطق�ة كل من س�نغافورة )158( وهونغ 
كونغ )80(، حيث فقد كا البلدين 7 مراتب؛ 
فبينم�ا تقهقرت األوىل إىل املنطقة الس�وداء 
ع�ىل خلفي�ة إصدار قان�ون س�الب للحرية 
يتعل�ق باملعلوم�ات الخاطئة، ُف�رس تراجع 
الثاني�ة بس�بب معاملتها للصحفي�ن أثناء 

املظاهرات املؤيدة للديمقراطية.
وإذا كان ليس من املفاجئ أن تظل منطقة 
رشق أوروبا/آسيا الوسطى حبيسة املركز 
األخري، عاًما بع�د عام، فإن منطقة الرشق 
األوس�ط وشمال أفريقيا تبقى هي األخطر 
ع�ىل س�امة الصحفي�ن أثن�اء ممارس�ة 
مهنتهم، حيث شكل اعتقال مراسل منظمة 
“مراس�لون ب�ا ح�دود” يف الجزائر )146( 
أخ�رًيا مث�ااًل صارًخا الس�تغال س�لطات 
بع�ض البلدان وباء “كوفي�د19-” لتصفية 

حساباتها مع الصحافة املستقلة.
وُتعت�ر اململكة العربية الس�عودية )170( 
ومرص )166( أكر سجن يف العالم بالنسبة 
للصحفي�ن، بع�د الص�ن الت�ي ترتبع عىل 
الصدارة يف هذا املضمار. من جانبها، توظف 
روس�يا )149( وس�يلة متط�ورة عىل نحو 
متزايد يف س�بيل الس�يطرة ع�ىل املعلومات 
املتداول�ة ع�ر اإلنرتن�ت، يف ح�ن أن الهند 
)142( فرضت يف كشمري أطول حظر تجول 
إلكرتون�ي يف التاريخ. ويف مرص، ُتس�تخدم 
مكافح�ة “األخبار الزائف�ة” ذريعة لترير 
حجب الصفح�ات واملواقع اإللكرتونية من 
جهة، وس�حب بطاقات اعتماد الصحفين 

من جهة أخرى.
النتش�ار  خصب�ة  أرًض�ا  الوب�اء  وش�كل 
برسع�ة  الكاذب�ة  واملعلوم�ات  الش�ائعات 
انتش�ار الفريوس، حي�ث تفاقم اس�تخدام 
األس�اليب التضليلية عىل منص�ات التواصل 
االجتماع�ي م�ن قب�ل جي�وش املتصيدي�ن 
اإللكرتونين، س�واء يف روس�يا أو الصن أو 
الهند أو الفيليب�ن )136( أو حتى يف فيتنام 

.)175(
وبينم�ا ي�زداد موقف الصحفي�ن ضعًفا يف 
ظ�ل أزم�ة الثقة ه�ذه، فإنهم ُيس�تهدفون 
باألساس من قبل املواطنن الغاضبن خال 
املظاهرات الشعبية الحاشدة التي تضاعفت 
وتريتها يف جميع أنحاء العالم، كما هو الحال 
يف كل م�ن الع�راق ولبن�ان )102( وتش�ييل 
)51( وبوليفي�ا )114( واإلك�وادور )98(، 
بينما يجدون أنفس�هم أيًض�ا ضحايا لعنف 
الرشط�ة يف بعض األحيان، كما هو الحال يف 

فرنسا )32(، عىل سبيل املثال.
كما ُس�جلت ظاه�رة أخرى بش�كل واضح 
وبوترية متزايدة: ففي كل من إسبانيا )29( 
واليون�ان   )41( وإيطالي�ا   )18( والنمس�ا 
)65(، ال تتوان�ى بع�ض الجماعات القومية 

أو حركات اليمن
املتطرف عن مهاجم�ة الصحفين عانية، 
بينما ال يرتدد عنارص طالبان يف أفغانستان 
البوذي�ن يف  أو بع�ض األصولي�ن   )122(
بورم�ا )139( يف اس�تخدام العن�ف لفرض 

تصورهم للعالم عىل وس�ائل اإلعام.
وزادت األزمة االقتصادية أيًضا من تفاقم 
ظاهرة التمركز يف أوساط وسائل اإلعام، 
لتتضاع�ف معها وترية تض�ارب املصالح 
التي تهدد التعددية اإلعامية واستقالية 
ال�رشكات  اتح�اد  وأق�دم  الصحفي�ن. 
املرك�زي األوروب�ي– صاحب أك�ر رأس 
مال يف الجمهورية التش�يكية )40(– عىل 
رشاء العديد من وس�ائل اإلعام بمختلف 
بلدان أوروبا الرشقية، مما أثار الكثري من 
املخاوف يف هذه الدول، حيث أصبحت هذه 
الرشكة االستثمارية العماقة تسيطر عىل 
العديد من القن�وات التلفزيونية املؤثرة يف 

الرأي العام باملنطقة قاطبة.
كما بدأت تظهر بشكل جيل عواقب ظاهرة 
التمركز يف األرجنت�ن )64؛ - 7( واليابان 
)66(، حيث ال تزال وس�ائل اإلعام تابعة 
بنسبة كبرية ملا ُيدعى تكتات “كريتسو” 
الضخم�ة الت�ي تق�وم فقط ع�ىل منطق 
املصال�ح االقتصادي�ة، متجاهل�ة أهمية 
االس�تقالية التحريرية. ويف تايوان )43( 
وج�زر تونغا )50(، عىل س�بيل املثال، إن 
املنطق التجاري الجاثم عىل وسائل اإلعام 
يساهم أيًضا يف تأجيج االستقطاب بشكل 
مف�رط بق�در ما ُيذك�ي بيئ�ة قائمة عىل 
اإلثارة، مما يس�هم يف زيادة وترية التقليل 
من شأن الصحافة واستفحال أزمة الثقة 

يف أوساط املواطنن.

مخاوف من استغالل أزمة كورونا للتضييق على الحريات

الجزائر/ميدل ايست اوناين:
 فرضت السلطات الجزائرية الرقابة 
ع�ىل العديد م�ن املواق�ع اإلخبارية 
الناش�طة يف تغطية الحراك الشعبي 
منه�ا  بحج�ج  للنظ�ام،  املناه�ض 
التموي�ل األجنبي غ�ري القانوني، ما 
أثار قلق الجمعي�ات التي تدافع عن 

حرية الصحافة وحقوق اإلنسان.
وق�ال مدي�ر منظمة مراس�لون با 
حدود ملنطقة شمال افريقيا خياطي 
صهيب إن “الجزائر ه�ي البلد الذي 
يسجل أكر عدد من ضحايا فريوس 
كورونا يف أفريقيا وتفضل السلطات 
تركي�ز هجماته�ا ع�ىل الصحاف�ة 

الحرة”.
مؤس�س  ق�ال  األح�د،  ومس�اء 
ورئي�س تحري�ر موق�ع “انرتل�ن” 
اإلخباري الجزائري بوزيد إش�عالن 
إن الس�لطات فرض�ت رقاب�ة ع�ىل 

موقعه.
وهذا ثال�ث موقع جزائ�ري تحجبه 
السلطات عن املتصفحن الجزائرين 
منذ العارش من نيس�ان/أبريل، بعد 
موقع “مغرب ايمريجون” اإلخباري 
وموقع “راديو ام” املرتبط به والذي 

يبث عىل االنرتنت.
وب�ن 2017 و2019 تع�رض موقع 
م�رارا  الجزائ�ر”  ع�ن  يشء  “كل 

للحجب.
واعتر إش�عالن أن “الس�لطة تريد 
إىل  الج�ادة  اإلع�ام  وس�ائل  دف�ع 
اإلغاق والسماح للرداءة بالسيطرة 

عىل هذه املهنة النبيلة”.
وس�بق ملوقع “انرتل�ن” أن تعرض 
للحجب صيف 2019 بسبب تغطيته 
مس�ريات الح�راك التي دام�ت أكثر 
م�ن عام قبل أن تتوق�ف مؤخرا بعد 

انتشار فريوس كورونا   املستجد.
واتهم وزي�ر االتصال عمار بلحيمر، 
وهو صحفي س�ابق، وس�ائل إعام 
محلي�ة، بم�ا يف ذل�ك “رادي�و إم”، 
بتلقي تمويل أجنبي، وهو ما يمنعه 

القانون.
وردا عىل س�ؤال حول هذا املوضوع، 
أكد إش�عالن أن موقع�ه “أنرتلن” 
حصل عىل تمويله بنسبة 100 باملئة 

من اإلعان عر اإلنرتنت يف الجزائر.

وبالنس�بة لس�عيد صالح�ي، نائب 
رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق اإلنس�ان، ف�إن الهجوم عىل 
مواقع اإلنرتنت يرجع إىل أنها “أكثر 
نشاطا” من وسائل اإلعام التقليدية 
وأنها “ال تعتم�د عىل إعانات وكالة 

اإلشهار الحكومية”.
وأش�ار صالحي إىل أن ه�ذه املواقع 
“صحافة تفلت من س�يطرة الدولة 
ووس�ائلها االس�تبدادية”. والي�وم ، 
تريد أن “تس�تعيد الس�يطرة عليها 
خاص�ة يف ظل وجود فراغ قانوني يف 

ما يتعلق بالصحافة اإللكرتوني�ة”.
ويف م�وازاة ذل�ك، ص�ادق مجل�س 
ال�وزراء الجزائ�ري، األح�د املايض، 
عىل تعدي�ات يف قان�ون العقوبات، 
لتش�ديد األحكام واقرتاح أخرى من 
أج�ل “تجري�م األفعال الت�ي عرفت 
انتشارا كبريا خال السنوات األخرية 
إىل درج�ة تهدي�د األمن واالس�تقرار 
يف الب�اد، وم�ن بينها تروي�ج أنباء 
كاذب�ة للمس�اس بالنظ�ام واألم�ن 
العمومي�ن، وامل�س بأم�ن الدول�ة 

والوحدة الوطنية”.
ولك�ن منظمة مراس�لون با حدود 
اإلج�راءات  “اس�تغال”  تخ�ى 
القانونية الجديدة من أجل “إسكات 
الصحافة”، مشرية إىل أن “السلطات 
الرشعي�ة عىل ممارس�ات  تضف�ي 
الدس�تور  م�ع  تتع�ارض  كان�ت 

الجزائري”.
ومرشوع تعديل قانون العقوبات هو 
“تش�ديد آخر ضد الحري�ات، بهدف 

إضف�اء الرشعية ع�ىل حملة القمع 
التي استمرت منذ شهور عىل نشطاء 
الحراك والصحفي�ن واملدافعن عن 
حقوق اإلنس�ان، الذي�ن يتعرضون 
أصا للماحقة واملحاكمة والسجن 
بشكل تعس�في”، كما أوضح نائب 
رئي�س رابط�ة الدف�اع ع�ن حقوق 
اإلنس�ان، الذي طالب بسحب النص 

املقرتح من الحكومة.
صحفي�ان  األق�ل  ع�ىل  وهن�اك 
خال�د  القضب�ان:  وراء  جزائري�ان 
درارني، الصحفي املستقل ومراسل 
يف  ح�دود  ب�ا  مراس�لون  منظم�ة 
الجزائر، وس�فيان مراكي، مراسل 

قناة امليادين اللبنانية.
وبالنس�بة ملح�رز بوعي�ش، أس�تاذ 
الفلس�فة السياسية بجامعة بجاية 
املمارس�ات  ف�إن  رشق(،  )ش�مال 
التي كانت س�ائدة يف عه�د الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة )1999 

- 2019( ال تزال سارية.
وقال “األمر مقلق ويظهر أننا لسنا 
يف الجزائ�ر الجديدة” الت�ي وعد بها 
خلف�ه عبداملجي�د تب�ون “يف وق�ت 
يطالب فيه الناس بمزيد من الحرية 

واحرتام حقوق اإلنسان”.
وتم انتخاب تبون للرئاسة يف كانون 
األول/ ديس�مر امل�ايض يف اق�رتاع 
رفض�ه “الحراك” مع نس�بة امتناع 
واس�عة عن التصويت )أكثر من 60 

باملئة(.
يف املقابل تقول السلطات الجزائرية 
إنه�ا تس�عى “للقض�اء ع�ىل تركة 

الرئيس األسبق عبدالعزيز بوتفليقة، 
الحري�ة  ب�ن  للب�س  ح�د  ووض�ع 

والفوىض”.
ووصف تبون، خال اجتماع مجلس 
الوزراء ملناقش�ة القانون الذي عقد 
عن بعد جراء فريوس كورونا، أركان 
نظ�ام بوتفليق�ة ب�”الذي�ن عاث�وا 
يف األرض فس�ادا وكدس�وا ث�روات 
مش�بوهة واس�تفادوا من امتيازات 
غري مستحقة بوسائل شتى وفتحوا 
الباد عىل مرصاعيه�ا عىل الفوىض 
وال�دوس ع�ىل القان�ون، وتوظي�ف 

الدولة لألغراض   الخاصة”.
واته�م تبون أتب�اع النظام الس�ابق 
ب�”التواطؤ مع الش�بكات األجنبية 
املعادية” دون أن تكش�ف الرئاس�ة 

عن تلك الجهات.
ومع ظهور فريوس كورونا يف الباد 
شّنت السلطات الجزائرية حملة ضد 
من وصفته�م ب�”مروج�ي األخبار 

الكاذبة” عىل املنصات االجتماعية.
ويف 15 أبريل/ نيسان، أعلنت وزارة 
الداخلي�ة يف بي�ان توقي�ف م�رّسب 
نسخة مزورة ملسودة الدستور )قيد 
املراجع�ة( ت�م تداوله�ا ع�ىل نطاق 

واسع عر املنصات االجتماعية.
وأش�ار البيان إىل أن عملية التوقيف 
)غرب�ي  الش�لف  بوالي�ة  ج�رت 
العاصم�ة(، وس�يتم تقدي�م املعني 

للمثول أمام النائب العام.
وتضمن البيان نفس�ه، خر توقيف 
ش�خص آخر بمحافظة تيارت نرش 
نس�خة مزورة لبيان منسوب لوزير 
الداخلية عر املنص�ات اإلجتماعية، 
تتعل�ق بتخصيص منح مالية ألفراد 

الحماية )الدفاع( املدنية.
وش�ددت الداخلية ع�ىل أن “ترويج 
الكاذب�ة  واألخب�ار  اإلش�اعات 
واملغلوطة بهدف نرش البلبلة وخرق 
النظام الع�ام، س�يكون محل تصد 
ص�ارم وفق�ا لآلليات الت�ي حددها 

القانون”.
ونرشت الرئاسة الجزائرية بيانا قبل 
أيام قالت فيه إن “ما تم تداوله عر 
املنصات االجتماعية عىل أنه مسودة 
الدس�تور، غري صحيح وأن النسخة 

مزورة”.

واشنطن /متابعة الزوراء:
كش�ف مكتب التحقيقات الفيدرايل 
الجرائ�م  ح�االت  أن  “إف.ب�ي.آي” 
اإللكرتونية قد تضاعفت عدة مرات 
منذ بداي�ة وباء كورونا. وقال مركز 
التاب�ع  ش�كاوى جرائ�م اإلنرتن�ت 
للمكتب IC3، األس�بوع املايض، إنه 
تلق�ى م�ا ب�ن 3 و4 آالف ش�كوى 
تتعل�ق باألم�ن الس�يراني كل يوم، 
ش�كوى  أل�ف  بمتوس�ط  مقارن�ًة 
يومي�اً يف الس�ابق. وكش�ف مكتب 
التحقيق�ات الفيدرايل، أن الكثري من 
الجرائ�م اإللكرتوني�ة املتزايدة يأتي 
من ال�دول التي تس�عى للوصول إىل 

األبحاث املتعلقة ب�”كوفيد- 19”. 
ونق�ل موق�ع “ذا هي�ل” ع�ن نائبة 
اإلنرتن�ت يف  مس�اعد مدي�ر قس�م 
املكتب، توني�ا أوغوريتز، أن “الدول 
لديها اهتمام كب�ري جداً باملعلومات 
حول الفريوس، مثل املعلومات حول 
اللقاح. لقد ش�هدنا بالتأكيد نشاط 
استطاع وبعض التدخات يف بعض 

تلك املؤسس�ات، وخاص�ة تلك التي 
ح�ددت نفس�ها ع�ىل أنه�ا تعمل يف 

أبحاث الفريوس”.
ال�وكاالت  إن  أوغوريت�ز  وقال�ت 
الصحية مثل منظمة الصحة العاملية 
ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 
تجد نفس�ها بش�كل متزايد عرضة 
 IC3 لهجمات القرصنة، بينما شهد
أيض�اً ارتفاعاً يف عدد رس�ائل الريد 
اإللكرتون�ي الضارة التي تس�تخدم 

الفريوس لخداع املس�تخدمن للنقر 
عىل روابط خطرية.

كم�ا ُيعزى جزء مه�م من القفزة يف 
األنش�طة  إىل  اإللكرتونية،  الجرائ�م 
اليومي�ة التي تزايدت ع�ر اإلنرتنت 
يف أم�ريكا، واملوظف�ن الج�دد ع�ن 
بع�د غري املدرك�ن للتداب�ري األمنية 
األساسية، أو الرشكات التي تكافح 
من أجل الحف�اظ عىل األنظمة التي 

يتم الوصول إليها خارجياً.

نيويورك/متابعة الزوراء:
عث�ر ع�ىل جث�ة املص�ور األمريكي 
الش�هري بيرت ب�ريد املع�روف بصور 
الطبيعة فضاً عن املشاهري، األحد، 
ق�رب مقر إقامت�ه يف مونتوك رشق 
نيوي�ورك بعدما فقد ملدة أس�ابيع، 

بحسب قول عائلته.
عام�اً   82 البال�غ  املص�ور  وكان 
واملصاب بالخ�رف، مفقوداً منذ 31 
م�ارس/آذار عندم�ا ش�وهد للمرة 

األخرية خارج منزله.
وكتب�ت عائلت�ه عر “إنس�تغرام”: 
“كان بيرت إنس�اناً رائع�اً وكانت له 
حي�اة رائعة. ومات حي�ث عاش: يف 

الطبيعة”.
وكان بريد شغوفاً بالطبيعة واشتهر 
بصور التقطها ملتنزه تسافو إيست 
يف كيني�ا يف مطلع الس�تينيات. وهو 
أق�ام يف كيني�ا حي�ث وث�ق العن�ف 
ال�ذي تتعرض ل�ه الفيلة، فضا عن 

حيوانات وحيد القرن.

وإىل جانب التصوير، تميز أيضاً بفن 
الكوالج، جامعا بن الصور والرسم 

واللوحات والنصوص.
وارتب�ط بريد بصداق�ات مع فنانن 
كبار، من أمثال سالفادور دايل الذي 

تعاون معه وفرانسيس بايكن.
وعمل بريد يف الس�بعينيات يف مجال 
الف�ن مص�وراً جول�ة “إكزاي�ل أون 
لفرق�ة “رولين�غ  ماي�ن س�رتيت” 

س�تونز”، لحس�اب مجلة “رولينغ 
س�تون”. وتنقل عىل مدى س�نوات 
بن عاملن، عالم الطبيعة األفريقية 

والنخب الفنية.
وحكم علي�ه القض�اء الكيني العام 
1969 بالسجن 18 شهراً ألنه رضب 
صائداً غ�ري رشعي وأوثق�ه، بعدما 
ضبطه وهو يض�ع فخاً للحيوانات. 

وقد استفاد من إطاق مرشوط.

حجب مواقع إخبارية عديدة يف اجلزائر بعد تعديل قانون العقوبات
“إف.بي.آي”: اجلرائم اإللكرتونية تضاعفت أربع مرات 

خالل تفشي كورونا

وفاة املصور األمريكي بيرت بريد عن 82 عامًا
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اعداد / ميسون شاكر منهل
ش�اعرة وأديبة عربية فلس�طينية 
حارصته�ا الع�ادات والتقالي�د يف 
كربه�ا وعاش�ت طفول�ًة حزينة، 
االرسائي�ي  االحت�ال  وقهره�ا 
فخطت ش�عرًا “يتميز بجزالة غري 
متوقعة وصدق عاطفي” وقصائًدا 
تنض�ح فرًح�ا يف أحي�ان وحزًنا يف 

أحياٍن أخرى.
ولغ�ة  ف�ذة  موهب�ة  ذات  كان�ت 
متمكن�ة رغم عدم إكمالها س�وى 
تعليمه�ا االبتدائ�ي، لكنه�ا عملت 
عىل تثقيف نفس�ها بنفسها وعىل 
يد أخيها ابراهيم ش�اعر فلسطني 
الكب�ري، ال�ذي عم�ل ع�ىل صق�ل 
موهبته�ا، فتط�ور ش�عرها كثريًا 
بداي�ًة من الش�عر العم�ودي الذي 
امتاز بالرومانس�ية، ث�م االنتقال 
للواقعية والرمزية يف الش�عر الحر 
حتى ب�دأت أش�عارها تأخذ منوال 

القصيدة التقليدية.
كانت فدوى رم�زًا للمرأة الناجحة 
ومّث�ل ش�عرها ال�ذي بل�غ 1220 
قصي�دة أساًس�ا قوًي�ا للتج�ارب 
األنثوية يف الحب والثورة واحتجاج 

املرأة عىل املجتمع.
بدايات فدوى طوقان

ُولَِدت فدوى عبد الفتاح آغا طوقان 
آذار/ م�ارس لع�ام  يف األول م�ن 
1917 يف مدينة نابلس الفلسطينية 
لعائلٍة فلس�طينية معروفة مؤلفة 
من عرش إخوة كانت هي السابعة 

بينهم.
ل�م تتمك�ن فدوى م�ن إكم�ال إالّ 
املرحل�ة االبتدائية قب�ل أن تضطر 
عل�م  أن  بع�د  املدرس�ة  ملغ�ادرة 
أخوه�ا الكبري يوس�ف بإعجابها، 
مج�رد إعج�اٍب دون حديث بفتى 
يف السادس�ة ع�رشة م�ن عم�ره 
بع�د أن ألقى الش�اب وردة فل لها 

تعب�رًيا عن إعجابه ب�ه، لكن هناك 
من ش�اهد الواقع�ة ووىش ألخيها 
يوس�ف ال�ذي اعرتف�ت ل�ه خوًفا 
من بطش�ه ورضبه فأجربها عىل 
اإلقام�ة يف البي�ت وت�رك املدرس�ة 
نهائًي�ا حيث كان�ت عائلتها تعترب 
مشاركة املرأة يف حياة العامة أمرًا 

غري مقبول عىل اإلطاق.
كان�ت ف�دوى م�ن صغره�ا تحب 
الق�راءة، وكان�ت مهتم�ة بقراءة 
أي يشء تق�ع عيناه�ا عليه. فبعد 
مغ�ادرة املدرس�ة ل�م تتوقف عن 
التعل�م، فأخذت يف تثقيف نفس�ها 
بنفس�ها وس�اعدها يف ذلك أخوها 
ابراهيم طوقان، الذي كان ش�اعرًا 
بدوره ولقبوه بش�اعر فلس�طني 
الكبري، فعم�ل عىل صقل موهبتها 
وتنميته�ا وتوجيهها نح�و كتابة 
م�ن  العدي�د  يف  ون�رشه  الش�عر 

الصحف العربية.
إنجازات فدوى طوقان

ب�دأت عاقة ف�دوى بالش�عر من 
أخيه�ا الكب�ري ابراهي�م، فكان�ت 
ف�دوى تتاب�ع أخيه�ا إبراهي�م يف 
كتابت�ه للش�عر، ويف مرة س�معته 
يتحدث مع أمه عن تلميذين عنده 
وحس�ن تنظيمهما لقصائد خالية 

من عيوب الوزن والقافية، وعندها 
إبراهيم حرستها وش�غفها  الحظ 
فقال لها أنه سيعلمها نظم الشعر 
الطاب�ق  يف  مكتبت�ه  إىل  فأخذه�ا 
الثاني وبدأ تعليمها بقراءة قصيدة 
وتفسريها لها ثم هي عليها نقلها 

وحفظها ثم اختباره إياها فيها.
لم يك�ن اختيار إبراهي�م للقصائد 
عشوائًيا، بل كان عن قصد واختار 
له�ا يف البداية قصائ�د المرأة ترثي 
أخاه�ا لرييه�ا كيف كانت نس�اء 
العرب تكتب الشعر، من هنا عادت 
فدوى للدراس�ة، لكن هذه املرة يف 
مدرس�ة أخيه�ا الذي فت�ح أبوابه 
له�ا، وبدأت مرحلة جديدة يف حياة 
فدوى طوقان وبدأت تشعر بذاتها 
الحي�اة  يف  وحقه�ا  وإنس�انيتها 

والتعلم وتجددت ثقتها بنفسها.
الش�عر  نظ�م  أواًل  ف�دوى  ب�دأت 
العمودي ثم انتقلت للش�عر الحر، 
وامتاز شعرها بمعالجة املوضوعات 
الش�خصية واالجتماعي�ة، وكانت 
م�ن أوائل الش�عراء الذي جس�دوا 
العواط�ف يف ش�عرهم، وبه�ذا قد 
وضعت أساس�يات قوية للتجارب 
األنثوية يف الحب والثورة واحتجاج 
امل�رأة ع�ىل املجتم�ع. بدأ ش�عرها 

كذلك ش�عرًا رومانس�ًيا ثم تحول 
إىل الش�عر الحر ال�ذي هيمن عليه 
بعد  املقاوم�ة وذل�ك  موضوع�ات 

سقوط بلدها يف االحتال.
أول م�ا فك�رت ف�دوى طوقان يف 
النرش بدأت بإرس�ال قصائدها إىل 
املجات األدبية يف القاهرة وبريوت 
تحت أسماء مس�تعارة، فنرشتها 
تلك املجات مما عزز ثقتها بنفسها 
وموهبتها فاس�تمرت يف كتاباتها 
محملة باآلمال العريضة. لم تلبث 
اآلالم أن حل�ت محله�ا آالم بموت 
أخيها إبراهيم عام 1941، فخّطت 
كتابه�ا األول »أخ�ي إبراهيم« قبل 
أن تعود لحياتها املتشائمة حبيسة 
الجدران إأن إىل ظهر ديوانها األول 
»وحدي مع األيام« عام 1952 الذي 
هيم�ن علي�ه اإلحس�اس بالعزلة 
والكآبة الش�ديدة وظهر فيه جلًيا 
تأثرها بشعراء مثل إيليا أبو مايض 

وعي محمود طه
ث�م يف 1956 صدر ديوانه�ا الثاني 
»وجدته�ا« وكان مختلًف�ا تماًم�ا 
حي�ث عك�س ابتهاجه�ا بالح�ب 
والحري�ة التي ش�هدها مجتمعها 
مؤخرًا، كما امتاز بش�عر التفعيلة 
ال�ذي أًصبح نمط الش�عر الس�ائد 
عندها منذ ذل�ك الحني. ويف 1960 
صدر لها ديوان »أعطنا حًبا« الذي 
ظه�ر في�ه جلًي�ا فقدانه�ا للحب 
فس�افرت إىل إنجلرتا لدراسة األدب 
لكنه�ا   ،1962 ع�ام  اإلنجلي�زي 
ل�م تلب�ث س�وى س�نتني قب�ل أن 
تع�ود لوطنه�ا وترغ�ب يف الخلوة 
لكنه�ا ش�هدت م�رارة الهزيمة يف 
1967 فع�ادت تش�ارك الن�اس يف 
الحي�اة العامة، وتح�ر الندوات 
واملؤتمرات واللقاءات التي ينظمها 
الش�عراء، وصدر له�ا »أمام الباب 
املغلق« الذي شهد تحول قصائدها 

للهم العام ألح�وال الباد والخاص 
نم�ر يف ح�ادث  لوف�اة ش�قيقها 

سقوط طائرة.
انتق�ل ش�عرها يف ه�ذه املرحل�ة 
لريكز عىل تضحيات الفلسطينيني 
ونضالهم، فصدر لها ديوان »الليل 
والفرسان« يف 1969 وديوان »عىل 
قم�ة الدنيا وحيًدا«، واس�تمرت يف 
عطاءته�ا الش�عرية حي�ث ص�در 
يف  اآلخ�ر«  وال�يء  »تم�وز  له�ا 
1987 ال�ذي كان ع�ام االنتفاضة 
الفلسطينية األوىل، ويف عام 2000 
وقبل وفاتها بثاث س�نوات، صدر 
ديوانه�ا األخ�ري »اللح�ن األخ�ري« 
الذي شهد تأماتها للحياة والحب 

والحرية.
ل�م يك�ن النث�ر اهتمامه�ا لكنها 
برعت في�ه كذلك، حي�ث كان أول 
إصداراتها كت�اب »أخي ابراهيم«، 
كم�ا ص�در له�ا »رحل�ة جبلي�ة، 
رحل�ة صعب�ة« ع�ام 1985 ال�ذي 
س�ريتها  م�ن  األول  الج�زء  كان 
الذاتي�ة ال�ذي غطى ف�رتة صباها 
ومراهقتها حت�ى عام 1967 ونال 
إعج�اب النقاد كثريًا قبل أن يصدر 
»الرحل�ة األصعب«  الثان�ي  الجزء 
ع�ام 1993 الذي تناول الس�نوات 

القليلة بعد 1967.
نالت الش�اعرة الكثري من الجوائز 
منه�ا: جائ�زة الزيتون�ة الفضي�ة 
الثقافي�ة لح�وض البح�ر األبيض 
بإيطالي�ا  بالريم�و  يف  املتوس�ط 
رابط�ة  وجائ�زة   ،1978 ع�ام 
 ،1983 ع�ام  األردني�ني  الكت�اب 
وجائ�زة جائزة س�لطان العويس 
م�ن اإلم�ارات العربي�ة املتحدة يف 
1989، ووسام القدس من منظمة 
 ،1990 يف  الفلس�طينية  التحري�ر 
وجائزة كافافيس الدولية للش�عر 

عام 1996، وغري ذلك الكثري.

قيس مهدي
بش�ارة عب�د الله الخ�وري املعروف باس�م 
األخط�ل الصغ�ري، ولقب أيًضا ب� »ش�اعر 
الحب والهوى« و »شاعر الصبا والجمال«. 
وسبب تس�ميته باألخطل الصغري اقتداءه 

بالشاعر األموي األخطل التغلبي. 
ول�د يف مدينة إهمج يف لبن�ان عام 1885م، 
�ى تعليم�ه األول يف مدرس�ة الحكم�ة  وتلقَّ
والفري�ر وغريه�ا من مدارس بل�ده، ويعد 
الش�اعر بش�ارة الخوري واحًدا من أش�هر 
الش�عراء العرب يف القرن العرشين، اشتهر 
ش�عر الش�اعر بش�ارة الخ�وري املعروف 
باألخط�ل الصغ�ري بالغنائي�ة العذب�ة التي 
تفوح من كلماته حتَّى قصده أغلب الفنانني 
يف القرن املايض، فذاع صيته وانترش اس�مه 
يف كلِّ أقط�ار الوط�ن العربي الكب�ري، ُكرِّم 
األخط�ل الصغري يف لبن�ان والقاهرة يف عدِّة 
احتفاالت ش�عرية، وكان من املغنني الذين 

غن�وا لألخط�ل الصغري موس�يقار األجيال 
محمد عبد الوهاب ووديع الصايف والس�يدة 
فريوز وفريد األطرش وأس�مهان وغريهم، 
وه�و واحد من الذين بويعوا إلمارة الش�عر 
بعد الشاعر أحمد شوقي، وقد تويفِّ االخطل 

الصغري يوم 31 يوليو من عام 1968م.
لقد اعترب أدونيس ونزار قباني وأنيس الحاج 
وغريه�م، األخطل الصغ�ري الجرس الذهبي 
الذي مّروا علي�ه كي يأمنوا حارضهم. ولم 
يكن للبيئة تأثري عىل األخطل، ألنها لم تكن 
تهتم بالثقاف�ة، فكان ش�اعرنا نبتة نبتت 

منفردة.
يف أحد أيام جريدة “أخب�ار اليوم” املرصية 
زار  أم�ني،  وع�ي  مصطف�ى  لألخوي�ن 
مصطف�ى أم�ني األخطل الصغ�ري يف منزله 
الكائ�ن آنذاك يف منطقة الدورة، بغية إجراء 
حدي�ث صحايف مع�ه، وعندم�ا رأى املناظر 
الطبيعية الخاّبة قال مصطفى أمني: “اآلن 

عرفنا من أين تستوحي قصائدك”. فأجابه 
األخطل: “ولكن يا أستاذ مصطفى صحيح 
ه�ذه املناظر جميلة، إنم�ا أجمل قصائدي 
نظمتها أثناء النوم، أو وأنا واقف عىل رشفة 

مكتبي يف ساحة الشهداء يف بريوت”.
عند الحديث عن األخطل الصغري تتداعى إىل 
الذهن س�متان بارزتان يف ش�عره، أوالهما 
أنه شاعر غزيل من الطراز األول، وثانيتهما 
أنه شاعر وطني كان لسان العرب واملدافع 
األول عن قضاياهم، واملش�ارك عىل الدوام، 
باس�م بلده لبن�ان، يف املحاف�ل واملحطات 

القومية.
ليونة العاطفة يف شعره الغزيل

فأما عن ش�عره الغزيل، فاملُبحر يف ش�عره 
يعج�ب لهذا الكل�ف بالح�ب والجمال الذي 
يش�يع في�ه. غنَّ�ى عواطف قلب�ه فأطرب 
وأش�جى، وصوَّر اختبارات نفسه يف حالتْي 
فرحه وأس�اه، فارتفع بالشعر الغنائي إىل 

أعىل مستوى. ولعل رس الغنى يف شعره هو 
تلك الحيوية العاطفية الطاغية  عليها.

ويمكن للمرء أن يستلَّ من ديوانه الشعري 
أبيات�اً، أو قصائ�د، يف الغ�زل لي�س كمثلها 
أبيات وقصائد. ويكفي أن نحيل القارئ عىل 
بعض ما يغنيه املط�رب محمد عبدالوهاب 
من شعره الغزيل، كقصيدته التي مطلعها:

الهوى والشباب واألمل املنشود
ضاعت جميعها من يدّيا

ومن الطبيعي لش�اعر مثل�ه يغنِّي الحب 
والجمال مث�ل هذا الحب أن يجنح مركبه 
نحو بحر النواس�ية من جهة، ونحو بحر 
الخيَّامي�ة من جه�ة أخرى. ه�ذا إن كان 
هن�اك ف�رق ُيذكر ب�ني البحري�ن، أو بني 
البح�ور الثاثة معاً، وآخره�ا بحر الحب 
ال�ذي ينرصف إليه املرء فا يس�تفيق من 
لحظته الراهنة. وقد أخذ األخطل سواء يف 
س�ريته الش�خصية، أو يف شعره، بقسٍط 

واف�ر من ه�ذه الحي�اة املفعم�ة بالحب 
والوج�د، ودع�ا إليه�ا كما دعا م�ن قبل 
الحسن بن هاني وعمر الخيام. فلنسمعه 

يقول:
لسَت، مهما ُعّمرَت، غري جناح
حط يف الروض برهة ثم  طارا

ولألخط�ل الصغ�ري مزي�ة تعلو ع�ىل أية 
مزية أخرى، هي أنه لم يستسلم للمعاني 
التقليدي�ة الت�ي كانت س�ائدة يف الش�عر 
م�ن  األول  )النص�ف  زمان�ه  يف  العرب�ي 

الق�رن العرشي�ن(، ب�ل تجاوزه�ا إىل ما 
كان يم�ور يف الحي�اة الجدي�دة يف زمانه. 
وق�د ال نغ�ايل إذا زعمنا أن ش�عره اللدن 
د  والس�لس واملائي والطريف هو الذي مهَّ
لش�عر ش�اعر من طينته هو نزار قباني. 
فلوال القفزة الهائل�ة يف التعبري عن الذات 
الراهن  ومواجعها املس�تجدة وانع�كاس 
عليه�ا، التي قام به�ا األخطل الصغري، ملا 
أمكن لشعراء الحداثة الذين أتوا بعده أن 

يقولوا ما قالوه.

اهلدي��ة   ال��ي   قدمتها  لن��ا  باير  يف » حياة 
باريسية« ،  هي  تأمل   مباشر ومعروف  ألعمال  
عمالق��ني  أدبيني ،  وظروف  حياتهم  كما كتبوا 
، تش��ع مذكراته��ا بالص��دق عندم��ا تكتب عن 

حياتهما وعملهما.
كتابة /  جانيت ليفني 
ترجمة / أحمد فاضل

الزوراء / خاص
» حياة باريس�ية : صموئيل بيكيت وسيمون 
دي بوف�وار وأن�ا« مذكرات  من قب�ل الكاتبة  
األمريكي�ة   ديدري باير  ، هي  قراءة  ال تنىس  
سيتم  االحتفال بها عىل نطاق واسع من قبل 
جمهور القراءة العامة  ، ولكن  أيضاً من قبل 
أي ش�خص مرتبط  بامل�رسح  ، وكذلك  أولئك  
الذي�ن  مفتونون  أو يعملون  يف أي جانب من 

جوانب عملية الكتابة .
تس�تخدم  الكاتبة ، وهي  اآلن يف الثمانينيات 
من عمره�ا ، ماحظ�ات واس�عة وإدخاالت  
دف�رت  يوميات  ملش�اركة  رؤى  وحكايات  لم 
تنرشها من قبل ، وملحات حميمة عن حياتها 
، حيث تأخذنا أيضاً يف حياة ومنازل اثنني  من 
أشهر مواضيعها ، صمويل بيكيت  الحائز عىل  
جائزة  نوبل  يف األدب ، وس�يمون دي بوفوار 
، الكاتب�ة  والفيلس�وفة  األيقوني�ة ،  ف�ازت  
باي�ر  بجائزة الكتاب  الوطن�ي عن  كتابها  » 
صموئيل بيكيت : س�رية ذاتي�ة«، كما  فازت 
بالعدي�د  م�ن  الجوائز ع�ن  س�ريها  الذاتية   
العديدة  األخرى  ،    وأصبحت سريها  الذاتية  
األمريكية  عن  الشخصيات  األدبية  مشهورة  

هناك  عىل الصعيد الوطني وغريها .
ت�ؤرخ  مذك�رات  باي�ر عقدي�ن م�ن حياتها 
م�ن ع�ام 1971 ، عندم�ا انتقلت م�ن كونها  
صحفي�ة  بدوام  جزئ�ي ، ومحارض  جامعي  
ب�دوام جزئ�ي ، وزوج�ة وأم ) ألنه�ا  تعرتف  
بأنه�ا  ال تتاعب  دائماً  بكل هذه »األجزاء« ( 
لتصبح واحدة من  أكثر  ُكتاب السرية  الذاتية  

قدرة  وش�عبية  يف  أمريكا  وأس�تاذة جامعة 
Ivy League ، يحت�وي  الكت�اب  ع�ىل  نكهة 
نس�وية متمي�زة  توض�ح تفاصي�ل نضاالت  
باي�ر  يف عوالم  الن�رش األكاديمية ، و »الحياة 
الباريس�ية« قابلة للقراءة للغاية ، تشعر أنك  
تع�رف  مناط�ق  باريس كما تفع�ل ، وتكتب 

بتفصيل مثري لإلعجاب .
عىل  س�بيل  املثال ،  وصفها  لجنازة  سيمون 
دي بوف�وار قوي وصادق ، بينما  تتقدم  باير  
مع  موكب  الجنازة  إىل  املقربة ، لديها » شعور 
حقيقي  باملجتمع  مع  العديد  من  األشخاص 
املختلفني ، مر املوكب  ببطء  أس�فل  ش�ارع  
س�ان جاك  بسبب الحش�د املقدر بما يرتاوح 
بني ثاثة وخمس�ة آالف ، وأراد الناس بتدافع 
شديد  أن يلمسوه ، كانت مغمورة بالورود«. 
تب�دأ  باير  مذكراتها  م�ن  خال وصف كيف 

كان حبها للكتابة واضحاً  لها ألول مرة :
 » عندم�ا ج�اءت فرص�ة زمال�ة الكتاب�ة يف 
الربنام�ج ال�ذي ت�م تش�كيله حديث�اً يف كلية  

 ، الفن�ون  بجامع�ة كولومبي�ا ع�ام 1968 
اعتنقته�ا ، اعتقدت أنها س�تكون فرتة راحة 
س�لمية لعدة س�نوات يمكنني خالها قراءة 
الرواي�ات والكتابة عنها دون  ضغط  املواعيد  
النهائي�ة  اليومية ،  اعتقدت  أنها س�تمكنني 
من إعادة الشحن مع زيادة مهاراتي يف مهنة 
الكتاب�ة« . . . » أنا  ال أبال�غ عندما أقول إنني  
وقع�ت  يف  ح�ب القراءة والحدي�ث عن األدب 
، وبطريقة ما أردت أن أجد مهنة مس�تقبلية 

تسمح يل باملتابعة«.
بع�د عدة س�نوات ، من خال ش�فاعة بعض 
معلميه�ا يف جامع�ة كولومبيا ، ت�م تقديمها  
إىل  صموئيل بيكيت ، ومناشدته  للسماح  لها  
بدراس�ات  عليا  يف عمله واهتمامها  الش�ديد  
بحياته  املهني�ة  ، مما يتيح لها الوصول إليه 

حتى تتمكن من كتابة سريته الذاتية .
بيكي�ت تحس�به  رج�ل م�ن العال�م القديم ، 
مس�ريته رائعة، إن�ه خاص ، مج�روح ، غري 
موث�وق  ب�ه ، يصع�ب  تعقب�ه ، ومحبوب  ، 

باإلضافة إىل شارب ثقيل وزير  نساء ،  يقول  
إنه  س�يتعاون  معها ،  وعليها  كتابة  سريته   
الذاتية ، وألكثر  من  س�بع  س�نوات   تتعقب  
باير بش�كل  ش�امل أصدقائه ومصادر عمله 
يف أيرلندا وفرنس�ا والوالي�ات املتحدة والعديد 
م�ن األماكن يف أوروب�ا ، ليس لديها فكرة عن 
كيفية كتابة الس�رية الذاتية ، لكن مس�ارها 

يصبح  أكثر وضوحاً تدريجياً :
 » حيث   رأى   اآلخرون   بيكيت يف املقام األول 
من خ�ال عدس�ة القلق الوج�ودي ،  وجدت  
النكتة  والرثاء يف ماض متساٍو ، معظمه نابع 
مبارشة مما كنت أتعلمه عن خلفيته العائلية 
والتقالي�د األدبي�ة األيرلندي�ة ، كن�ت أرغ�ب 
يف  فتح  س�بل جديدة للتفس�ري ، ولكن األهم 
من ذل�ك  التقدير ، أري�د أن أكتب ليس  فقط 
لجمهور أكاديمي ولك�ن أيضاً للقارئ الذكي 
الذي أراد فهم الرؤي�ة اإلبداعية  لهذا  الكاتب  
،  ال�ذي  أعطان�ا  ذل�ك  العديد  م�ن  الروايات 

الرائعة والتجارب املرسحية«.

 اق�رتح أح�د أصدق�اء بيكيت أن�ه وافق عىل 
التع�اون معها ألن�ه كان يتوقع منه�ا كتابة  
سرية ذاتية رائعة، وكان يستمتع بالعمل مع 
امرأة ش�ابة يف النهاي�ة ، وبش�كل مميز ، لم  
يعل�ق بيكيت  كثرياً عندما قرأ كتابها الصادق 
واملدروس بدقة ، من املؤكد أنها ليس�ت س�ري 

للقديسني  يف رده .
أما ع�ن عملها مع س�يمون دي بوفوار فهي 
تجرب�ة مختلف�ة تماماً ، فق�د  دعتها بوفوار  
لكتابة  س�ريتها  الذاتية  )تم�ت  كتابة  كتب  
أخ�رى  بالفعل( ، كانت بوف�وار ودية ولكنها 
ال تتقي�د بأوق�ات حضورها معه�ا ، ومفيدة 
بشأن  الحقائق ، لكنها  لم  تظهر أي  اهتمام  
بمشاركة  مشاعرها فيما يتعلق باألحداث يف 
حياتها ، مرة أخرى ، أجرت باير بحثاً ش�اماً 
، لكن العمل كان أس�هل بكثري مما كان عليه 
م�ع بيكيت ، ووج�دت  يف أخت بوفوار  هيلني  
مورداً عظيماً ومن خاله�ا أصبحت صديقة 
م�ع عائلة بوف�وار ، حيث قالت له�ا هيلني : 
» يج�ب أن أكتب ما أخربتني ب�ه بوفوار  هذا 
ما تؤمن به أختي ، ويجب أن تس�مح لها بأن 

تتذكرها بحياتها«.
وع�ىل الرغم م�ن أن بوفوار كانت ش�خصية 
خاص�ة ، إال أنها ل�م تكن منعزلة م�ع  دائرة  
أصدقائه�ا  ومعارفه�ا  كم�ا  فع�ل  بيكيت ، 
كان�ت باير قلقة من أنها ب�دأت تحب بوفوار 

كثرياً لكتابة سرية موضوعية :
»عندم�ا  بدأت  الكتابة  ع�ن  بوفوار يف  أوائل 
الثمانينيات ، عكس�ت الحركة النسائية ألكرب 
نضاالت�ي الخاص�ة حي�ث ب�دأت النس�اء يف 
استعادة مكانهن  يف التاريخ  واملطالبة  بأخذ  
مكانه�ن  يف  جميع  مناحي الحي�اة املهنية ، 
كانت س�يمون دي بوف�وار  نموذجاً   يحتذى   
به  ، حيث  تعرضت لس�هام   ش�نيعة  طوال  
حياتها ، حتى  عندما  ظلت  ملتزمة  بمهنتها  
يف الكتاب�ة ، ففي العقد  األخري ، اس�تخدمت  
النس�اء  يف  جمي�ع  أنح�اء العال�م مثابرتها 

كمث�ال  يحت�ذى  به  ، عندم�ا  تبنت  القضايا  
وانضمت  إىل  االحتجاجات ، اصطفوا  خلفها  
يف  الواق�ع  ، واعتقدت  دائماً  أن  دفاعها  عن  
القضايا  النس�وية  كان  أحد  األس�باب  التي  
جعلته�ا  ترح�ب  ب�ي  بح�رارة ، لق�د  أرادت 
ببس�اطة أن ينظ�ر البع�ض  يف  كل  عمله�ا ، 
وبالنسبة  لها  فإن  الشخصية  ال تهمها  فكل  
م�ا  كان�ت   تهتم    به  ه�و  ضمان  االعرتاف  
بمس�اهماتها  العدي�دة  يف  الثقافة املعارصة 

ألجيال قادمة .
لق�د  أعطتهم  بوفوار  األم�ل  عندما  تناولت  
أس�ئلتهم  ح�ول كيفية التنق�ل  يف مجاالتهم  
إيج�اد  وكيفي�ة  والش�خصية   الخاص�ة  
إمكانيات للمش�اركة مع العالم األكرب ، ففي  
فصله�ا  الختام�ي،  تلخ�ص  باي�ر  ردوده�ا  
ع�ىل   العماق�ني األدبيني »صموئي�ل بيكيت 
وس�يمون دي بوف�وار أنهم�ا كان�ا نقيني يف  
الرؤية، ويقينان يف صحة س�لوكهما ، وقيمة 
كتاباتهم�ا ، وقد أرص بيكيت عىل أن » ال يشء 

يهم سوى الكتابة«، قالها مراراً وتكراراً :
» ل�م  أك�ن  ألم�ر  به�ذه  الفوىض  البائس�ة  

للحياة  دون  أن أترك بصمة عىل الصمت« .
 أما  سيمون دي بوفوار  فقد  رفضت  السماح  
لنفس�ها  بالتحول إىل نصب ت�ذكاري ، ولكن  
إذا  كان  هذا  التمييز  يعني أنها كان لها تأثري 
ب�ني األجيال التي تلت ذل�ك ، فإنها كانت عىل 
استعداد للسماح لها بالوقوف معهم دائماً  .

تكتب باير قبل أن تنهي كتابها :
» بالنس�بة  يل  بيكي�ت وبوف�وار  كانا  قدوة ،  
أح�رتم  مس�اهماتهم  يف  الثقاف�ة واملجتمع  
املعارص ، وبتواضع ، أنا ممتن ألنني عرفتهم ، 
لكنني أعرتف بأن  تصفية  مجموعة  متنوعة  
م�ن  التج�ارب  وحم�اس  اإلعج�اب  يتطلب 
مراجع�ات  متعددة  قب�ل  أن أصل إىل ما كنت 
آمل أن يكون سجاً  حصيفاً ومبسطاً ألصالة 

وإنجاز لكا الكاتبني«.
عن / صحيفة نيويورك تايمز
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ثقافية

قصيدة

ميَّادة مهنَّا سليمان
 

يِف َحِديقِة االشِتياِق
ُقَبالَة رُشَفِة اللهَفِة

أرُقُبُه 
ُيَماِرُس ِرَياضَة الِعشِق
ُيغِريِني ِبَتماريَن غَزٍل

ال ُيتِقُنها ِسوَاُه
َكَساِحٍر ُهَو

ُيَروُِّض 
َعَصاِفرَي َقلِبَي الَجاِئَعَة

لُِبذوِر األُمِنَياِت
َفأسَتِكنُي 

أخَتِبُئ ُقرَب ُشبَّاِك الَحننِي
َتاَر ِبُنعومِة أَصاِبِعي أرُشو السِّ

َغِف َكي اَل َيُبوَح ِبرِسِّ الشَّ
َترُسُم أنَفاِس 

َعىَل َبلُّوِر الوَجِد
لَوَحَة ُحبٍّ

ِبألوَاِن األَمِل
أرََشُب ُفنَجاَن َدهَشٍة

ِبَنعَنِع اللوَعِة
رِب أَُحلِّيِه ِبقَطٍع ِمَن الصَّ

أرََشُب..َوأرَشُب
أغِزُل َثوَب اللَِقاِء

َكُسوٌل هَذا الوَقُت
َتِعبُت َوأَنا أَُماِرُس 

ِرَياَضَة االنِتَظاِر
أاََل أخرِبُوُه:

َرِشيٌق َخرُص َقَصاِئدِي!

َكَساِحٍر ُيَروُِّض 
َعَصاِفرَي َقلب

 

محمد شاكر الخطاط
 

كاَن الولُد صغريًا ...
واملدينُة ثوَب طفٍل ترتديه األغاني 
أكان للعمر أن يحسَم فوَز انتقاله

والوردُة صبيٌة تتورُد أحضانها يف شارع » 
األورزدي« 

لذا كان عىل العلم الذي يرفرُف
أماَم »مكتبة العربي«

أن يصور الوجوه التي شاخت
وتربعمت تحت غيمة الهوامش

فلم يعد للربابِة صحُب
كان شارع »ميسلون« يجمعهم 

ونجوم الليل تدُف معهم 
»شَكينا الدف وبطلنا الغنا«

كلما تطلُق صفارة اإلنذار عواؤها
بينما الصبايا يبكني لحظة زفري الغروب 

وشهيق املحات
لكنَّ املابَس تضحُك وتناُم هادئًة 

تلفها أغاني السطوح
التي تتغامُز بني حكاياٍت ثلجية

كرب الولُد
وما زال طفًا يحلُم 

واملدينُة تحلُم يف قلب املدينة
فيما العلُم احتلته الدمى 

التي كانت تصوُر فضاء املدينة

فدوى طوقان... بني صدق العاطفة وبراعة الصورةغيمة اهلوامش 

االخطل الصغري... شاعر اهلوى واجلمال
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ال ييزال خطير اإلصابية بفيروس 
كورونيا يهيدد ماليني حيول العالم، 
ويف ظيل عيدم وجيود عيالج مؤّكد، 
والحاجية إىل مزيد مين الوقت لعمل 
لقاح مضاد ال توجد سيوى املناعة، 
ألن  ونظيراً  الوقايية.  وإجيراءات 
مضاعفيات كورونيا تحيدث عندما 
يهاجيم الرئتيني ويتميدد داخلهما، 
ُينصيح بتناول األطعمية التايل التي 
تحمي صحة الرئتني وتدعم وظائف 

التنفس:
* الجوز أكثر املكرسات تحتوي عىل 
دهون أوميغيا3 التي تعترب من أكثر 
املغذييات حماية للرئتيني من الربو 
الجهاز  التهابيات  وأعراضيه ومين 
وتحتيوي  عيام.  بشيكل  التنفيي 
املكرسات األخيرى عىل هذه الدهون 

أيضاً .
* الفاصوليا بكل أنواعها: الخرضاء، 
والبيضاء، وذات العني السوداء غنية 
بمضادات األكسدة التي تدعم صحة 

الرئتني.
* التوت والعنب والفراولة )الفريز( 
مين الفواكيه التيي تيزّود الجسيم 
بمضيادات األكسيدة التيي تحميي 

الرئتني من االلتهابات.
* التفياح مصيدر رائيع لفيتاميني 
“يس” والبيتاكروتني وفيتامني “إي” 
وهي توليفة من مضادات األكسيدة 

املفيدة للجهاز التنفي.
* اليربوكيل غني باملضادات النباتية 
لاللتهابات وفيتامني “يس”، ويعترب 
مين  تحميي  التيي  األطعمية  مين 

االنسداد الرئوي.

هنياك بعيض الزيجيات تتيم عقب 
فيرات خطوبة قصرة، ويف حال أن 
تكون الفرة أطول، إال أن تفاصيلها 
بالكاميل تختليف كيل وجزئيي عن 
الزوجيية، والتي  الحيياة  تفاصييل 
مجهيودا  العيروس  مين  تحتياج 
مضاعفيا للحفياظ عيىل حياتهيا، 
وحتيى ال ينتهي بهيا املطاف ملكتب 
لقيب  عيىل  والحصيول  امليأذون 

مطلقة.
النصائيح  مين  مجموعية  نقيدم 
ليكل عيروس جديدة حتيى ال تصل 

للطالق.
النصيحة األوىل: خليك عىل طبيعتك

ىف البدايية  عليك أن تدرك أن العالقة 
الزوجية من العالقات الدائمة، التي 
ستكشيف أي يشء توديين إخفائه 
عين رشيك حياتك، فعليِك أن تكوني 
عىل طبيعتك بقدر اإلمكان واظهري 
أجميل ما فييِك من خصيال وحاويل 

تهذيب السلوكيات غر املقبولة.
حيياة  تمنيي  الثانيية:  النصيحية 

مستقرة
مع بداية حياتك الزوجية عليِك بينك 
وبيني نفسيك أن تحيددى أمنياتيك 
يعنيي  مياذا  الزوجيية،  حياتيك  يف 
ليك زوجيك، مياذا تحبيي أن تكون 
حياتيك الزوجية، هل تريدنها مليئة 
باملشياكل واملشياحنات، أم هادئية 
ويملؤها الحب والعطاء والسكينة، 
إن عرفِت أمنياتك يف حياتك الزوجية 
ستعريف ما هي الصفات التي البد أن 
تكون شكل عالقاتك فيها مع رشيك 
حياتيك، فليو اعتربته رشييك حياة 
ولييس ندا سيتكون حياتكما مليئة 

باملشاركة واالحتواء .
عين  ابعيدي  الثالثية:  النصيحية 

الذكريات  السيئة
ىف حيياة كل منا ذكريات سييئة مع 
مين حولنيا، وغالبا ما تكيون هذه 
الذكريات باب يدخل منه املشيكالت 
والخالفيات، لكن علييِك أن تعريف أن 

ذكرياتيك مع رشيك حياتيك البد أن 
تكيون ذكرييات سيعيدة وان حدث 
وكان هناك بعض الذكريات السيئة 
يف فرة خطوبتكما، عليك أن تنسيها 
نهائييا بمجيرد أن تبيدأي حياتيك 

الزوجية.
النصيحة الرابعية: ال تجعيل الحياة 

روتينية
حياتك وقت الخطوبة كانت تملؤها 
التفاصييل والخروجات والحكاوي، 
وهناك بعيض الفتيات بعيد الزواج 
تسيتلم لشيكل الحيياة الروتينية يف 
عالقتها مع رشيك حياتها، وتكتفي 
مابيني  الروتينيية  الحيياة  بشيكل 
العمل واملنزل، وهذا الشيكل للحياة 
بنميط  تسير  يجعلهيا  الروتينيية 
متشيابه تكيون نهايته املليل منها 
وهو ما ينعكس عىل سيلوكيات كل 

طرف تجاه األخير، واعميل أنك أنت 
بدايية طرف الخييط، ليرك الحياة 
أو بشيكل  تسير بشيكل روتينيي 
متغر يدخل البهجية والرسور عىل 

حياتكما.
النصيحة الخامسة: كوني مبتكرة

ان كنِت من الشيخصيات التقليدية 
يف حياتك مع من حوليك، اعلمي أن 
حياتيك ميع رشييك حياتيك البد أن 
التقليدية، وشياركيه  تكيرس هيذه 
يف لحظيات جنونيه، واصنعيى أنِت 
األخيرى لحظيات جنونيية، تضفي 
عيىل حياتكميا االحسياس بالليذة 
واملتعية والضحك واللعيب، اعريف ما 
يحب زوجك وشاركيه فيه واصنعي 
تضفيي  تقليديية  غير  مفاجيآت 

التجديد عىل حياتكما.
النصيحية السادسية: زييادة وقت 

الحميمة
خالل اليوم املشحون بكل التفاصيل 
خيارج املنزل وداخليه، هناك بعض 
الفتييات تأتيي بتفاصييل الخيارج 
لتشيحن بها الييوم يف منزلها، وهو 
ما يجعل اليوم يمر بشيكل تقليدي 
تتقليص فيه مسياحة الخصوصية 
بينها وبيني زوجها ورشيك حياتها، 
يف بدايية حياتكميا الزوجيية، اعريف 
الخصوصيية  مين  املسياحة  أن 
بينكميا وتبيادل الحب هي أسياس 
تستمر عليه باقي سنوات عمركما، 
فيال ينصيح بيأن تكيون العالقات 
الحميميية بينكميا مرتبطية بوقت 
قبل النيوم فقيط، أو يف غرفة النوم 
فقط، اجعيل من مساحة وجودكما 
باملنزل حالة خاصية من الحميمية 
ال تنتهيي وال تكون محددة بمواعيد 

ومناسبات.
النصيحة السابعة: اقبليه كما هو

هناك بعيض األزواج يحاولون دوما 
أن يظهيروا ميع زوجاتهيم خيالل 
فيرة الخطوبة بشيكل مختلف عن 
طبيعتهم، وبعد اليزواج تذوب هذه 
الهالة املثالية التي يضعونها حولهم، 
وهنيا عليِك أن تقبيل زوجك كما هو 
وال تذكريه بما كان يتصنعه، فكما 
سيتكوني حريصية عيىل أن تكوني 
عىل طبيعتك، اقبلييه هو االخر عىل 
طبيعتيه، فنحن جميعا بير لدينا 
عيادات وسيلوكيات ال يقبلهيا من 
حولنا، ورشيك حياتنا هو الشخص 
االهم لقبولنا عىل ما نحن عليه، فال 
تذكريه ولكين تعاميل معه كما هو 
وحاويل اسيتيعابه دون تأفف وعدم 

رضا.
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حنو مستقبل افضل...هلالها
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تقيرن  التيي  إدميان  صفية  إن 
الشيغوف  لتيدل عيىل  باالنرنيت 
طويلية  لسياعات  باسيتخدامه 
يومييا وعيدم االسيتغناء عنه، لم 
تعيد رمزيية للداللة عىل الشيغف 
فحسيب، بعد أن كشيفت دراسة 
حديثية أن اإلدميان عيىل االنرنت 
يسيبب تغيرات يف الدمياغ مثيل 
تلك التي تحدث عنيد اإلدمان عىل 
املواد الكحوليية أو املخدرات، مما 
جعل قضاء السياعات الطويلة يف 
اسيتخدام االنرنت، و عدم القدرة 
عىل االسيتغناء عنه  فعيال إدمانا 
باملعنى الحقيقيي و ليس الرمزي 

للكلمة.
تقيول الدراسية التيي اجريت عىل 
مجموعة من الشباب املدمنني عىل 
االنرنت، و التي درسيت أدمغتهم 
اإلدميان عيىل  أن  دقييق،  بشيكل 
االنرنيت مثل باقي أنيواع اإلدمان 
امليادة  سيالمة  يف  تؤثير  األخيرى 

البيضاء يف الدماغ، و خصوصا تلك 
املوجودة يف بعض مراكزه املتعلقة 
و  العواطيف،  معالجية  و  بتولييد 
اتخاذ القيرارات، االنتباه و اإلدراك 

املعريف.
ييرى املختصيون يف عليم النفيس 
أن الوقيت الطويل و املسيتمر عىل 
االنرنيت سييجعل املدمنيني عليه 

منشيغلني عين قضياء حاجاتهم 
الطعيام  تنياول  مثيل  الفطريية، 
و اليراب، و كذليك النيوم، كميا 
أنهيم سينشيغلون عين حياتهيم 
فهيم  العاطفيية،  و  االجتماعيية 
14 سياعة  يقضيون ميا يقيارب 
يومييا أمام االنرنيت، و ال تتفاجأ 
إذ أن أحدهم يقيض كل هذا الوقت 

الطوييل و املتواصيل يف املحادثية , 
أو ممارسية إحدى األلعياب، دون 
هيذه  كل  و  انقطياع،  أو  توقيف 
العواميل مين اإلهميال و العزلية 
تسيهم يف االضطرابيات يف مهام و 

تركيب الدماغ.
كما وجيد علماء النفيس أيضا أن 
املدمنيني عىل االنرنيت يتعرضون 
إىل عدد كبر من املشاكل, مثل تلك 
التيي يمر بهيا مدمنيو الكحول و 
املخيدرات، مثل تراجع مسيتواهم 
الدرايس، و تغيبهم عن املدرسية و 
الجامعة، باإلضافة إىل االضطرابات 
السيلوكية األخيرى التيي تتفاقيم 
تدريجيا. و ما هيو مقلق حقا, أن 
دراسيات أخرى تتحدث عن زيادة 
نسيبة املدمنني عىل االنرنت عامليا 
اذ إن 5 - 10 باملئة من مستخدمي 
االنرنيت يميليون إىل إدمانه، فهل 
سييكون اإلدمان عىل االنرنت أفة 

األعوام القادمة؟

دراسات حديثة

إدمان االنرتنت يسبب تغريات يف الدماغ

تحوليت ممارسية الرياضية إىل روتني 
يوميّي تتبعيه أغلبيية النسياء، مليا له 
من قيدرة عىل منيح البرة شيبابها، 
والجسيم والوجه جمالهما. ولكن هذا 
النظيام ال تكتمل مفاعيليه اإليجابية 
إن ليم ترافقيه عناية خاّصية ببرتك 

وشعرك. 
أّما إذا كنت من محّبات املكياج وتجدين 
صعوبية يف التخييّل عنيه حتيى أثنياء 
الرياضة، فسيسياعدك هيذا املوضوع 
عىل معرفة ما هي املستحرضات التي 
يمكنيك اسيتخدامها ملكياج مناسيب 

لساعات الرياضة.
-غسل الوجه قبل وبعد التمرينات:

-إذا كنيت تضعيني األسياس الثقييل، 
فمن املستحسين غسيل برتيك قبل 
باسيتخدام  الرياضيية،  التمرينيات 
مطّهر معتدل وغسول خفيف خال من 
الزيوت، كما أّن من املهم جداً أن تغسيل 
وجهك جيداً بعيد الرياضة مبارشة، إذ 
إن الزييوت والبكترييا والعرق تراكم 

عىل البرة.
-ترطيب استثنائي للبرة:

تتعرّضني يف فرة الرياضة لضوء النهار 
أو ضوء الشمس. من هنا، ننصحك بأن 
تسيتخدمي مرّطباً خفييف الوزن مع 
واٍق من أشّعة الشمس SPF 30. وبعد 
هذا الروتني، ينصح باستخدام البودرة 
SPF 50 لتلويين برتك وحمايتها من 

األشيعة فيوق البنفسيجية. انتبهيي، 
فإن ممارسية الرياضة، تفقد برتك 
املياه بسيبب التبّخير، فتصبح جافة، 
ميا يزيد الخطوط والتجاعيد وُيسيّبب 
تعب خالييا الجلد قبيل األوان. بالتايل، 
ييؤّدي ما تقّدم إىل الشييخوخة املبكرة 

واحتمال انسداد املساّم.
-طّبقي األساس الخايل من الزيوت:

ينبغيي أن يكون املكياج الذي تضعينه 
أثنياء ممارسية الرياضية خاليياً من 
أن  برتيك  تسيتطيع  كيي  الزييوت 
تتنفيس، وال سييما أّن املنتجيات التي 
تحتيوي عيىل الزييوت تمييل إىل ضّخ 
العرق تحت املكيياج، مما قد يؤدي إىل 
تلف مكياجك. يمكنك استبدال األساس 
باملرّطب  امللّون كالي ب ب كريم أو س 

س كريم. وإذا كنت تمارسني الرياضة 
يف الهيواء الطليق، فاسيتخدمي واقياً 
من الشيمس ملوّناً بدالً من األسياس. 
هذه املنتجات مفيدة جداً، ألّنها تحمي 
البرة من األشعة ما فوق البنفسجية 

الضاّرة وتساعد عىل ترطيبها.
-ارفعي وجنتيك:

اسيتخدمي البودرة التيي تحتوي عىل 
أكسيد الزنك وثاني أكسييد التيتانيوم 
ملنيح وجنتيك بعض الليون ورفعهما. 
هذه املكونات تجعيل الصيغة مقاومة 
للمياء، باإلضافية إىل توفير الحمايية 
من أشيعة الشيمس فوق البنفسجية. 
انتبهيي، البيودرة التيي تحتيوي عىل 
الزيوت يمكن أن تسيّد املسياّم وتؤذي 

البرة.

-الكونسيلر املناسب إلخفاء الحبوب:
إذا كنيت تعانني مين مشيكلة البثور، 
الكونسييلر  فيإن بإمكانك اسيتخدام 
للتغطية. ومن املستحسين اسيتخدام 
الكونسييلر الذي يحتيوي عىل حمض 
الصفصياف، فبهذه الطريقية يمكنك 
إخفياء وشيفاء املنطقية املترضرة يف 

الوقت نفسه.
-تثبيت املكياج:

عنيد االنتهاء من وضيع املكياج، عليك 
اسيتخدام اليرذاذ؛ فهيذه البخاخيات 
تسياعد عىل إبقياء املكياج ثابتياً كما 

يساعد عىل ترطيب البرة الجافة.
-استخدمي املاسكرا املضادة للماء:

تأكيدي دائماً من اسيتخدام املاسيكرا 
تريديين  ميرة  كّل  يف  للمياء  املضيادة 
التوّجيه فيها إىل النادي الريايض، إذ إن 

العرق قد يؤدي إىل زوالها.
-انتبهي إىل لون أحمر الشفاه:

ال يمكنيك التوجيه إىل صالية الرياضة 
إنميا علييك  بأحمير شيفاه واضيح، 
االكتفياء بوضيع لون فاتيح وخفيف 
عىل شفتيك. لذلك، أفضل اختيار يكون 

ألحمر الشفاه النيود.
تابعي املزيد من املعلومات حول صّحة 
برتك وجمالها أثناء وبعد التمرينات 
الرياضيية يف هيذا العيدد مين مجلية 
سيدتي، وكوني امرأة متكاملة بجسم 

صحي وأنوثة جذابة.

بعد أسيابيع من العزل املنزيل بسبب 
وبياء كورونيا )covid-19(، ينتظر 
كثرون العيودة لحياتهم الطبيعية 
وممارسة أنشطتهم املعتادة، حيث 
اإلجيراءات  بتخفييف  دول  بيدأت 
ومحاولة فتح االقتصاد. ولكن رفع 
الحجر ولو تدريجياً، هل يعني عودة 
الحيياة إىل طبيعتهيا كما كانت قبل 

فروس كورونا؟
ويجيب الحذرمن اإلقيدام عىل فعل 
خمسية أشيياء بعد انتهياء الحجر 
حياتيك  تعيرض  ألّنهيا  الصحيي، 

للخطر:
عيدم الذهاب إىل الحانيات أو إقامة 

حفالت جماعية
تدابير التباعيد االجتماعيي تعتيرب 
انتشيار  للحيد مين  قوّيياً  سيالحاً 
الفيروس، خصوصياً يف ظيّل عدم 
وجيود عقار فعيال ضيّد الفروس 
بعيد. لذلك، فإّن اسيتضافة حفالت 
يف املنزل أو اإلزدحيام يف حانات، قد 
يتسبب يف انتشيار املرض خصوصاً 
من قبيل حاميل الفروس وال تظهر 

عليهم أعراض. 
وتقيول الدكتيورة ديبيورا بركس، 
منسيقة اللجنة التي كونهيا البيت 
األبيض لالسيتجابة للوبياء: “أذّكر 

الشيعب األمركيي بيأن الفيروس 
شيديد العيدوى... ومين يرغبون يف 
إقامة حفالت شاي من 20 شخصاً، 

عليهم األ يفعلوا ذلك بعد”.
عدم التوقف عن غسل اليدين 

غسيل اليدين يجب أن يكيون عادة 
يف أطار النظافة العامة، لكن يف ظّل 
وجود وبياء ينبغي الحيرص عليها 
أكثير، حتيى وإن خيف الوبياء وتم 
اكتشياف لقاح له. ويقول الخرباء: 
“علينيا تذكير أّن الهدف مين أوامر 
البقاء يف املنازل وغسيل اليدين هي 
عيدم الضغط عىل النظيام الصحي، 
وتقليل خطر اإلصابة بأعراض تهدد 
الحيياة”. وينصح الخرباء بمواصلة 
عيادات غسيل اليدين الجييدة التي 
تّم اكتسيابها خالل الجائحة، وذلك 
باملياء والصابون لفيرة ال تقل عن 
20 ثانية وبشكل متكرر خاصة بعد 

مالمسة األشخاص واألسطح.
عدم زيارة األشخاص األكثر عرضة 

لخطر الفروس
بعد أسيابيع مين الحجير والتباعد 
اإلجتماعيي، قد نكيون تواقني جّداً 
لزيارة أهلنا كبار السين وأصدقائنا 
الذين يعانون مين ضعف يف املناعة 
لكين ذليك قيد يرضهيم أكثير مّما 

ينفعهم يف ظل غياب عقار أو وسيلة 
ناجعية أخرى ضد الفيروس. البعد 
عن هذه الفئات يف الوقت الحايل، قد 
يكون أفضيل وسييلة للحفاظ عىل 

سالمتهم.
اليدويل  للسيفر  التخطييط  عيدم 

واإلجازات 
قد تكون أسعار الطران أو الفنادق 
مغرية.. لكين ذلك يعنيي االختالط 
مع آخريين، وبالتايل منح الفروس 
فرصة لالنتشار مرة أخرى. فحركة 
دوراً  لعبيت  الدوليية  األشيخاص 
كبراً يف نير الفروس حول العالم 
وبسببها تّم إلغاء كثر من الرحالت 
الجويية، مع فرض قيود دخول عىل  
الجدد كالحجر أسيبوعني  الوافدين 
هيذه  مثيل  يف  لذليك  األقيل.  عيىل 

الظيروف، ينبغي تأجييل أي خطط 
سيفر من أجل تفادي تكرار حدوث 

نكسة وبائية.
ال تتخلص من أقنعة الوجه

بعيض  يف  خّفيت  كورونيا  عيدوى 
املناطيق، لكين الفيروس املسيبب 
لهيا جديد وقيد يفاجئنيا يف مناطق 
أخيرى كميا حيدث يف هونيغ كونغ 
وسيينغافورة حييث يتيّم التفكير 
يف فيرض قييود إضافيية للحيد من 

انتشاره الجديد يف بعض املناطق. 
لذليك فيإّن التفاؤل الحيذر والتحيّل 
بالواقعيية هيو الخييار األفضيل يف 
التعاميل ميع مثيل هيذه الظيروف 
ومين بني ذليك الحفاظ عيىل أقنعة 
الوجه واالستعداد الستخدامها عند 

الرضورة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعه...لطلة ابهى..

عند انتهاء احلجر الصحي.. أشياء خطرة احذر أن تفعلهاهل ميكن استخدام املكياج يف أثناء الرياضة؟

يعّد السيجاد من أهم القطع املوجيودة يف املنزل 
وال يمكن اعتبارهيا قطعًة من الكماليات، وإنما 
قطعية أساسييًة داخيل البيت، بل هي الوسييلة 
األجميل لتزيني الغيرف والصالونيات، حيث أنها 
تعطيي الغيرف مظهيرًا جميياًل وتجعيل لألثاث 
رونًقا آخر، كما أنها تساعُد عىل الشعور بالدفء 
وخاصيًة يف فصل الشيتاء القيارس، وعىل الرغم 
من تليك الجماليية التي يعطيها السيجاد للبيت 
وشعور الحميمية والسكينة إال أن عملية تنظيف 
السجاد أمٌر متعب وشاق، ويحتاج إىل الكثر من 
الوقت وذلك ملا فيه من حمٍل للسيجاد ووضعه يف 
ميكان التنظيف وحمله إىل ميكاٍن جيٍد للتهوية، 
حييث يتم تنظيفيه مرتني يف السينة للمحافظة 
عىل نسييجه من التلف، وهناك الكثر من الطرق 
لتنظيف السيجاد دون غسيله وتوفر الكثر من 

الوقت والجهد.
طرق تنظيف السجاد دون غسيل

كنيس السيجاد يومًييا باملكنسية الكهربائيية، 
ويمكين وضيع أي نيوٍع مين الروائيح العطرية 
كالفانييال داخل كيس املكنسية ليعطيي رائحة 

جميلة.

يتم تنظيف البقيع العادية من خالل وضع مواٍد 
خاصيٍة بتنظيف السيجاد وال يفضل اسيتخدام 
ميواد أخرى غرها كالكلور ويتم فركها بشيكل 
لطيٍف وتجفف باسيتخدام قطعة قماش جافة، 
وال تسيتخدم الفرشياة ألنها تتلف النسييج مع 
الوقت.إزالية البقعة فور حدوثهيا ألن تركها مع 

الوقت يجعل تنظيفها أصعب.
تحضير محليوٍل مكوٍن مين امللح واملياء والخل 
ووضعه يف بخاخ ويسيتخدم عند حيدوث البقع 
الخفيفة، ومسحها بقطعٍة من القماش القطني.
يجب تعريض السيجاد للتهويية يف أماكن جيدة 

التهوية بني فرِة وأخرى ونفض الغبار عنه.
تنظيف السجاد دون غسل حسب نوع البقعة

البيول: يتيم وضيع القليل مين املياء والصابون 
والروائيح العطريية يف وعياء ويتيم فيرك املكان 
بطريقة خفيفة ألكثر من مرة وذلك لتخلص من 

النجاسة.
بقيع الحرب: يوضيع امللح عىل بقعية الحرب وندع 
امللح يمتصه، ويتم تكنييس املنطقة، فإن بقيت 
آثيار للبقعة يتم فرك املنطقية بالليمون ومن ثم 

نقم بتنشيفها.
بقع الدهون: إلزالة بقع الدهون عن السجاد يتم 
خلط امللح مع الكحول وتنظف السجادة بها عن 

طريق الفرك.
بقع الشياي والقهوة: يتم وضع القليل من الخل 
يف املاء عيىل قطعة قماٍش صغيرٍة ناعمة، ويتم 
الضغيط عىل البقعية بها دون الفيرك ألن الفرك 
ينر البقعة عىل مسياحٍة أكيرب وبعدها يصعب 

تنظيفها.
بقيع اللبيان: إن أفضيل طريقية للتخليص من 
آثيار اللبان ، وضع قطعة مين الثلج عىل البقعة 
بحيث يصبح قوامها قاسيًيا وبعدها يتم إزالتها 
بسيهولٍة، وكذلك يتم التخلص من الشمع بنفس 

الطريقة.

تدبري منزلي

تنظيف السجاد بدون غسيل

طبيبك يف بيتك

مخسة أطعمة ملواجهة كورونا

السنيكرز،  شوكوال  محبي  كّل  إىل 
انها  إليكم طريقة جديدة لتناوله. 
التحضر وال تتطلب  حلوى سهلة 
عىل  االبتكار  من  القليل  سوى 
أكواب  يف  متتالية  طبقات  طريقة 

التقديم.
املقادير

كريما بودرة بالشوكوال
كعك مطحون

كوب حليب مذاب
لوحا شوكوال سنيكرز

علبة من الحليب املكثف املحىل
طريقة التحضر

الكعك  مع  املحىل  الحليب  يمزج 
املطحون، وتوضع يف أسفل أكواب 

التقديم
املخفوقة  الكريما  فوقها  تضاف 
خّفاق  استخدام  بعد  الحليب  مع 

كهربائي
صغرة  قطعاً  السنيكرز  يقطع 
األعىل،  من  األكواب  اىل  ويضاف 

وتضاف فوق هذه القطع الكريما
بالشوكوال  األكواب  تزيني  يمكن 

املربوشة

املطبخ

حلوى السنيكرز بـ 4 
خطوات فقط
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الغروب من املناظر الجذابة لنا عندما 
نش�اهده نس�تمتع برؤيت�ه وعندم�ا 
تقوم باختيار ش�كل الغروب املفضل 

لديك يخربك بنوعية حياتك.
1 -تحب أن تكون حياتك مدروسة :

تعيش حياتك بهدف وال ترغب يف  تضيع 
الوقت يف األش�ياء الت�ي ال تهم. تفعل 
ما تحب مع األش�خاص الذين تحبهم 
فهو اليشء األكثر أهمية بالنس�بة لك 
وأهم قاعدة تتبعها يف حياتك . تريد أن 
تكون حياتك عن الراحة واالس�رخاء 
وتحقيق االس�تجمام. تري�د أن تكون 
حيات�ك هادئة بقدر اإلم�كان . تعتقد 
ب�أن الحكم�ة م�ن ع�دم الت�رع يف 
إتخاذ القرارات وترغب يف كسب املزيد 
م�ن الحكمة ع�ي مر الس�نني  حتي 
تتكون لديك الخ�ربة الكافية ملواجهة 

الصعوبات يف الحياة .
تتأخ�ذ القرارات الس�ليمة بعد تفكري 
طوي�ل وأحيان�اً يجعل�ك تأخ�ذ وقت 
طويل حت�ى تخرج بالقرار املناس�ب 
ولك�ن تحت�اج إىل التخ�ي ع�ن ه�ذه 
الع�ادة  ألن بع�ض الق�رارات تحتاج 
من�ك الرعة يف إتخ�اذ القرار . يمكن 
أن تعان�ي م�ن ع�دم وج�ود  عالقات 
إجتماعية قوية . تكره الفويض وعدم 
النظام تفض�ل تحقيق التنظيم يف كل 
ش�ئ  . يج�ب أن تكون م�رن أكثر يف 
ترصفات�ك ألن هناك ظروف�ا وعوامل 
تتطل�ب منك تغ�ري الوض�ع للطريقة 

املناسبة
2 - تحب ان تكون حياتك غري عادية:

حلم�ك ه�و أن تعي�ش الحي�اة، مما 
يش�كل لدي�ك تح�دي . تعت�رب الحياة  
مفاجأة ومثرية لالهتمام . تريد التغري 
والتط�ور يف حيات�ك باس�تمرار حتي 
ال تق�ف يف روت�ني حياتك ألن�ك تكره 
الروتني يجعلك ُتص�اب بامللل . تعتقد 

ب�أن الحياة قصرية وهن�اك املزيد من 
األشياء يف الحياة التي  تدفعك لرؤيتها  
للتعل�م منها . ال ترغب يف تضيع وقتك 
يف األش�ياء غري املهم�ة حتي ال تكون 
الحياة راكدة . بمجرد أن تشعر بامللل،  
يصبح الوقت ال�الزم للتحرك. تحاول 
أن تعيش حياة كاملة من األش�خاص 
واألماكن واألفكار والخربات املحيطة 
حت�ي تك�ون العدي�د م�ن الذكري�ات 

الرائعة .
ممتلئة بالطاقة التي تدفعها ملمارسة 
األنش�طة املختلفة وحتى الدخول إىل 
املغام�رات ب�دون خ�وف للتعرف عىل 
العال�م املحي�ط . تخل�ق هائ�ل إثارة 

حولك حتى تنال إعجابهم .
3 -تحب أن تكون حياتك هادفة :

حلم�ك هو أن تحدث ف�ارق يف حياتك 
وأن�ت تكون ل�ك بصم�ة مختلفة عن 

األخري�ن من خالل تحقي�ق أهدافك . 
تريد أن تؤثر يف اآلخرين . ال تحتاج إىل 
أن تكون احد الش�خصيات التي تغري 
العالم . الهدف بالنسبة لك هو إحداث 
التغري يف حياتك الش�خصية والعملية 
.  تتعام�ل بس�خاء وطيب�ة قلب نحو 
اصدقائك ومعارف�ك .ترى بأن الحياة 
صعب�ة بم�ا يكفي وه�ذا م�ا يجعلك 
مصدر تفاؤل وأمل ملن حولك ولنفسك 

أيضاً حتى تتجاوز هذه الصعوبات .
. لدي�ك تخطيط واضح ح�ول كيفية 
تس�ري يف حيات�ك تس�عى م�ن خالله 
تحقيق أحالمك . مما يجعلها تستمع 
بالحياة ع�ىل طريقتها الخاصة يعقد 
البع�ض أن لديه�م ش�خصية عميقة 
بس�بب قدرته�م ع�ىل التعاي�ش مع 

األوضاع املختلفة.
4 -تحب أن تكون حياتك سعيدة :

حلم�ك ه�و أن تعي�ش بقل�ب خفيف 
وه�ادئ حت�ى تك�ون حيات�ك هادئة 
وس�عيدة. ال تري�د أن تتعث�ر بس�بب 
اإلجه�اد . تق�وم بإلق�اء التعليق�ات 
املرحة والربئية حتى أن االخرين  بأنك 
تشبه األطفال. تعتقد بأن الحياة يجب 
أن يوج�د به�ا الكثري م�ن اإلحتفاالت 
املزي�د  إىل  يحت�اج  فالعال�م  وامل�رح. 
م�ن الس�عادة . تح�اول الركي�ز عىل 
النواح�ي اإليجابي�ة والبق�اء متفائالً 
معظم الوقت وليس س�هالً أن تش�عر 

باالكتئاب .
تس�عى لتحقي�ق الت�وازن يف حياتك . 
ألن ع�دم التوازن يجعلك تش�عر بعدم 
الراح�ة. تعتق�د  بأن لديها مس�توى 
عال من الغ�رور يمكنها من الوصول 
ج�داً  حساس�ة  ولك�ن  أحالمه�ا  إىل 
عندما يحاول أحد األش�خاص انتقاد 
ال�رأي  يف  يخالفه�ا  أو  ترصفاته�ا 
بطريق�ة غري مقنع�ة . تتمي�ز بأنها 
ممتلئة بال�روح اإليجابي�ة واملتفائلة 
والحم�اس، ألنه�ا ت�رى العال�م م�ن 

النظارات الوردية.
5 -تحب أن تكون حياتك مبهجة:

حلمك ه�و أن تعيش الحي�اة بحكمة 
من خالل اإلله�ام باألفكار . ترى بأن 
العالم يوجد به الكثري من األشياء التي 
يمك�ن أن تقوم بها حت�ى تتمكن من 
تحقيق يشء عظيم.  ترغب يف تحقيق 
النج�اح ولي�س بال�رورة أن يكون 
النجاح املادي . فالنجاح بالنس�بة لك 
ه�و تقدي�م املس�اعدة لألخرين حتى 
يعثروا عىل الطريق الصحيح . تحقيق 
أهدافك والوص�ول إليها هو أهم يشء 

بالنسبة لك .
اإلنتب�اه  م�ن  املزي�د  حش�د  تح�ب 
واإلهتم�ام حولك . لديك هوايات فنية 
مبدعة . تفضل املش�اركة يف أي متعة 

أو جائ�زة تأت�ي يف طريق�ك. ال تعتقد 
ب�رورة القي�ام بضب�ط النف�س أو 
الشعور بالذنب . لكنك دائماً ما تتذكر 
بأنك تعيش الحياة ملرة واحدة يف العمر 
وهذا ما يجعلك ش�خصية مبهجة ملن 

حولها .
6 -تحب أن تكون حياتك متغرية :

متغ�رية  حي�اة  تعي�ش  أن  تح�ب 
باس�تمرار، تثق بأن العال�م والناس 
حول�ك رائع�ني بش�كل ال يص�دق . 
تحت�اج إىل اس�تخدام عقل�ك بق�در 
اإلم�كان . لديك الج�راءة لكي تفعل 
الصعوب�ات الت�ي تم�ر به�ا . تتميز 
بوجود نظرة واسعة تساعدك يف حل 

مشاكل العالم حولك .
بالرغ�م من تعدد املهم�ات يمكن أن 
تنجز عند الدخول يف مشاريع متعددة.  
تمتع بروح النشاط والحيوية ولديك 
دائماً األفكار والنصائح التي تقدمها 
ألصدقائك ومحب ملشاركة أصدقائك 
حت�ي تتعلم الكثري م�ن األمور خالل 

حياتك .
ذات  حيات�ك  تك�ون  أن  -تح�ب   7

أهمية:
تريد أن ترك بصمة يف الحياة . فمثالً 
تحب الحص�ول عي وظيف�ة أفضل 
أو رحل�ة مختلفة حتى لو إس�تغرق 
ذلك  س�نوات. تحب أن تكون حياتك 
ذات مع�ني وهدف نهائ�ي تصل إليه 
. تفض�ل أن يكون لدي�ك إنجاز كبري 
يف حيات�ك . تح�اول ان تلهم االخرين 

باألفكار التي يمكنهم القيام بها .
كلم�ا أمكن تح�اول الس�يطرة عي 
أوض�اع حيات�ك حتى تس�ري األمور 
بش�كل جي�د . لك�ي تش�عر بالحياة 
يف  تدخ�ل  م�ا  دائم�اً  والحيوي�ة 
التي تحاول  التحديات واالختب�ارات 

أن تتجاوزها بنجاح .

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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مهني�اً: يح�ذرك هذا الي�وم من مش�اكل لها عالقة 
بوضع�ك املهني، ويف�رض عليك اتباع نم�ط آخر من 

التعاطي مع بعض الزمالء
عاطفي�اً: القرارت العش�وائية ليس�ت يف مصلحت�ك، فحاول 

معاملة الرشيك بليونة لتبقى مرتاحاً من الهموم واملشاكل
صحياً: تش�كو اإلرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثرية التي 

تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو الرياضة

مهني�اً: ي�وم حاف�ل بالحركة والنش�اط، اس�تعد 
لنجاحات ق�د تفتح أمامك أب�واب التقدم والرقي 

واملكافآت. 
عاطفياً: ال ُتش�ح بمش�اعرك عن الحبيب، إنما صارحه 
بكل ما يدور يف عقلك وقلبك ليكون عىل بّينة مما أنت عليه. 

صحي�اً: إذا كنت تعيش تشويش�اً واضطراباً مهنياً فال تدعه 
يؤثر يف صحتك، يكفيك ما أنت فيه.

مهني�اً: يح�ّذرك ه�ذا الي�وم م�ن ارت�كاب بعض 
األخطاء، ويطلب إليك الرّوي وتحليل األمور بهدوء.

عاطفياً: تس�لّط الضوء عىل قدراتك االنس�انية ومدى 
اس�تعدادك للتضامن م�ع الحبيب الذي ب�دوره يتجاوب 
مع�ك مقّدماً الدعم واالهتمام والرعاية. صحياً: االضطرابات 
الصحي�ة التي قد تظهر الي�وم يجب أخذها عىل محمل الجد، 

ألنها قد تصبح دائمة.

مهني�اً: تعم�ل عىل ع�دة جبهات ويك�ون النجاح 
حليف�ك، وتج�ري اتص�االت م�ع مؤسس�ات كربى 

للفوز بمرشوع مهم.
عاطفياً: نظرت�ك إىل الحياة تتجه نحو مزيد من اإليجابية، 

وهذا يعود إىل جرعة التفاؤل التي منحك إياها الرشيك.
صحي�اً: اس�ترش طبيبك بني الح�ني واآلخر، واطل�ب منه أن 

يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات يف جسمك.

مهنياً: تش�عر بالقوة لكنك تريد ان تتفرد بالقرار 
وان تعمل ب�ال ضجيج، لكن اح�ّذر االنعزال وخلق 

بعض األعداء حولك. 
عاطفياً: إذا رغبت يف االرتباط بعالقة جديدة، عليك إنهاء 

عالقتك برشيكك الحايل لئال تجد نفسك ضائعاً .
صحي�اً: حتى لو كان الطقس ب�ارداً نوعاً، فهو مالئم للميش 

رشط أن تحمي نفسك جيداً من الصقيع، فقم بذلك.

مهني�اً: يت�ّوج ه�ذا اليوم ف�رة واعدة، م�ا يعني 
مرشوع�ًا مش�ركاً م�ع بع�ض األقوي�اء وعم�اًل 

إبداعّياً
عاطفي�اً: يف األفق حب وعواطف ح�ارة وعملية إبداعية، 

هذا ما يشري إليه الجو الذي تعيشه هذا اليوم
صحياً: نفس�يتك املرحة وطبعك الهادئ يكونان أحد العوامل 

اإليجابية يف استقرار وضعك الصحي

مهنياً: تكون مرشقاً ومتألقاً هذا اليوم، ويجتمع 
حول�ك األصدقاء ويلوح يف األف�ق رحلة أو االنتقال 

إىل بلد إقامة جديد.
عاطفياً: تس�امح الرشيك عىل أمور حّساس�ة، لكنك لن 

تتهاون يف حال كان الكذب هو محور الخالف.
صحي�اً: ك�ن حريصاً يف انتق�اء نوعية طعام�ك، وخّفف من 

النشويات والدهنيات.

مهني�اً: اح�ذر غ�رية بع�ض الزم�الء من�ك، فق�د 
يضعونك يف مشاكل أنت بغنى عنها، وأنت قادر عىل 

رد الصاع الصاعني. 
عاطفي�اً: إذ أثرت غرية الحبيب فقد ال تعرف ما ينتظرك، 

هو شخص متفهم ويحبك أكثر مما تتصّور. 
صحي�اً: وقت مناس�ب للق�اء األصدق�اء والذه�اب يف رحلة 

للخروج من الروتني والرفيه والراحة.

مهنياً: يخّف الوهج الذي رافقك منذ بداية الشهر، 
لكن هذا اليوم يسلط الضوء عىل شؤون مالية.

عاطفي�اً: تختلط األمور عليك وال تعرف ماذا تريد من 
الحبيب، لكّنك ال ترك الغضب يسيطر عليك.

صحي�اً: مراقب�ة وضع�ك الصّح�ي ب�ني الح�ني واآلخ�ر من 
قب�ل طبيب�ك مه�ّم، وال س�يما إذا واجهتك تحدي�ات أرهقت 

أعصابك.

مهنياً: تعمل ع�ىل جبهات متعددة وتالقي النتائج 
املدهشة، وبانتظارك سفر أو عمل خارج البالد مع 

مؤسسات كربى.
عاطفياً: راجع حس�اباتك مع الرشي�ك حتى تتمكن من 
خل�ق فرص جدي�دة للعالق�ة بينكم�ا، وخصوص�اً يف األيام 
املقبلة.صحي�ًا: إت�ق رش الربد الغّدار، لئال تص�اب بالزكام أو 

بنزلة صدرية تلزمك الفراش.

الحظ�وظ تدع�م كل تطلّعات�ك  مهني�اً: ال ت�زال 
وتوجّهاتك، وال بد من أن تكون قد وضعت الخطوط 

العريضة عىل الصعيد املهني 
عاطفي�اً: تمر بي�وم دقيق بعض اليشء، لك�ن ال تدع ذلك 

يؤثر يف عالقتك بالرشيك ألنه يسعى ملساعدتك 
صحياً: لكل داء دواء، ودواء البدانة أو الس�منة التخفيف من 

األكل وممارسة الرياضة، ماذا تنتظر؟

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت
كلم�ة طاملا يتداولها العراقيون يف الس�الم والتحية فيبادر احدهم االخر 
ح�ني يلتقي�ه بكلمة ش�لونك، وه�ذه الكلم�ة اصلها هو عندم�ا أصاب 
الطاع�ون مدين�ة بغداد يف القرن الس�ابع عرش، فإن الش�خص املصاب 
بامل�رض يمر بثالث مراحل لكل مرحلة من مراحل املرض، يتلون جس�م 
األنس�ان بلون من األلوان هي األحمر واألصف�ر واالزرق.. تدرج مراحل 
األل�وان..أول لونني يمكن أن يش�فى املري�ض اذا أعطاه الل�ه عمراً، أما 

اللون الثالث، فأن هذه املرحلة هي النهاية واملوت المحال.
فكان الناس يس�ألون عن الش�خص املص�اب اذا كان جريان�ا او قريبا، 
ع�ن لونه فأذا كان اول لونني يدعون له بالش�فاء واذا كان اللون الثالث 

فيسألون له الرحمة من الله تعاىل فيقولون فالن شلون لونه؟
وهكذا استمر هذا النوع من السؤال لدى العراقيني

أصل كلمة”شلـونـك”
أصل الكلمة 

اختبارات شخصية
مهنياً: تس�تقطب هذا اليوم فرص�اً مميزة تتعلق 

باستثمارات ومضاربات مالية وتحقق ربحاً ما.
عاطفي�اً: تعاطف م�ع الطرف اآلخر وأظه�ر محّبتك 
واهتمام�ك واملحافظ�ة عىل ص�ربك وهدوئ�ك، من دون 

تشّنج أو غرية أو تملّكية.
صحياً: حاول حماية نفسك من األمراض والحوادث، والحذر 

من املياه واألغذية واملأكل واملرشب.

مشاكل وحلولمشاكل وحلول

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

اخرت شكل الغروب املفضل لديك وتعرف على نوعية حياتك

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1984 - اململكة املتحدة تطرد موظفي الس�فارة 
الليبية يف لندن بعد مقتل رشطية بريطانية كانت 
تحرس املتظاهرون يف أثناء مظاهرة ضد الزعيم 

معمر القذايف.
2004 - اصط�دام قطاري�ن محمل�ني بالوقود يف 

كوريا الشمالية يسفر عن 3000 قتيل وجريح.
2008 - رئي�س مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
بعد تأجيل الجلسة الثامنة عرشة النتخاب رئيس 
الجمهورية يعلن إنه لن يدعي لجلسات انتخابية 
أخ�رى إال بعد انعقاد حوار بني الفرقاء اللبنانيني 
حيث يتم التوصل إىل اتفاق حول نس�ب املشاركة 

بالحكومة وإطار قانون االنتخاب.
الناخب�ون يف جن�وب أفريقي�ا يدل�ون   - 2009
بأصواته�م يف االنتخاب�ات العام�ة الرابع�ة منذ 

انتهاء سياسة الفصل العنرصي.
2010 -انفج�ار ص�اروخ بالق�رب م�ن مدين�ة 
العقب�ة جن�وب األردن يؤدي إىل وق�وع أرضار يف 

مس�تودع للتربي�د دون وق�وع أي ضحايا، وهو 
ص�اروخ م�ن اثن�ني إطلق�ا يف الفج�ر وس�قطا 
ف�وق األرايض األردني�ة فيم�ا س�قط اآلخ�ر يف 
البح�ر األحم�ر، وقد نفت م�رص واألردن انطالق 
الصاروخني من أراضيهما، وتحليالت عس�كرية 
تش�ري إىل أن الصاروخني كانا يس�تهدفان ميناء 

إيالت اإلرسائيي.
الرئي�س األرميني س�ريج رسكيس�يان يعلن عن 
تجمي�د املصادقة ع�ىل اتفاقيات ته�دف لتطبيع 
العالق�ات مع تركيا التي عكرتها عىل مدى عقود 
اتهام�ات لألت�راك بإرت�كاب مذابح ض�د األرمن 
خ�الل الحرب العاملية األوىل وكذلك بس�بب النزاع 
ح�ول إقليم ناغورن�ي كاراباخ، وذل�ك ألن تركيا 
ترف�ض تنفي�ذ مطل�ب التصديق ع�ىل االتفاقية 
بدون رشوط مس�بقة، ويقول إن بالده مستعدة 
للس�ري يف املصادقة ع�ىل االتفاقيات يف حال توفر 

الجو املناسب يف تركيا.

حيل أفرح أبملكاك يل مكبلك عيد 
وصار الكلب بجفاك تنور اجاويد 

*****
يمته األحبها اليوم تتالكه وياي 

أخربها كلبي يذوب وبطرة جالي 
*****
-----

ال شيب والتاب كلبي اشكواته 
ظل بالسعف ناطور والثمر فاته 

*****
كلبي ارد اكصه بموس بغري أهله تعبان 

مثل اليساكي الشوك يرجه رمان 
*****

تتمنه لك كلبني غمك لهل راي 
عندي نص اكليب اعليل ونطيته لهواي 

*****
نص الكلب معلول ونطيته لهواك 

عمري لحبيبي انذور ولومتت لبالك 
*****

البيده زف هواه كلبه اشكواته 
ال عله بانت بيه وال عكله فاته 
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ــعب أن  ــتطيع الش بإدارة عراقية خملصة وذكية يس
ــعار النفط ، إعادة بناء  يعيش براحة مع إخنفاض اس
ــاع النفطي  ــتثمار بالقط ــة والصناعة واإلس الزراع
ببناء املصايف ومنشآت البرتوكيماويات، لكن املشكلة 
أن القائمني على اإلدارة وحراس املال العام اليتصفون 

بالنزاهة واإلنتماء الوطين .

ــض الرواتب النها  ــرر خف ــة عبداملهدي لن تق حكوم
ــة املقبلة اذا  ــك عليها،احلكوم ــجل ذل التريد ان يس
قررت تطبيق خفض او ادخار اجباري للرواتب بنسبة 
معينة عليها ان تفتح كل ملفات الفساد منذ عام 2003 
وان تقدم ارقام دقيقة اليرادات الدولة والية انفاقها 

منذ عام 2003 ليكون الشعب معها الضدها.

األعم�ال  كاف�ة  تصوي�ر  توق�ف  بع�د 
الدرامي�ة يف تركي�ا م�ا ع�دا مسلس�ل 
»املؤس�س عثمان« لب�وراك أوزجيفيت، 
الذي عاد الس�تكمال تصوير مش�اهده 
قب�ل أي�ام، ل�م يج�د صّن�اع املسلس�ل 
 « »الحف�رة  األكث�ر مش�اهدة  الرتك�ي 
س�وى ه�ذا الح�ل ليك�ون بدي�ًا ع�ن 
غيابهم عن مواق�ع التصوير. عىل غرار 
الايف الخاص ال�ذي قام به فريق عمل 
مسلسل »الحفرة« األسبوع املايض، بعد 
توق�ف ع�رض حلقات املسلس�ل كنوع 
م�ن تعوي�ض الجمه�ور ع�ن غيابهم، 
فك�روا هذه املرة بطريق�ة غري مألوفة؛ 
حيث صّور الفريق حلقة درامية كاملة 
من داخل الحج�ر الصحي، مكان وجود 
كل بطل يف منزله، وقّدم املشهد الخاص 
به أم�ام الكامريا، ع�ىل أن يكون عرض 
الحلقة يف نفس موعد العرض األسايس، 

والحلقة ُصّورت بطريقة مبتكرة ولم تعد 
حلقة رس�مية من العم�ل، ولكنها تتابع 
املسلس�ل. وس�يكون ملخ�ص  ألح�داث 
أحداث الحلقة املنتظرة من داخل »الحجر 
الصحي« التي رفعت شعار »اشتقنا كثرياً 
يا أخي« لفريق عمل مسلس�ل »الحفرة« 
الذي تدور أحداث�ه حول البطل »ياماش« 
الذي لم يتمكن من حل مشكلته الخاصة 
م�ع أش�قائه س�ليم وجوم�ايل، فيلجأ إىل 
ش�قيقه فارتولو ليطلب مساعدة صديق 
قدي�م لهم�ا، فتدخل ش�خصية جديدة يف 
مسار أحداث املسلسل ولكنها لم تصل إىل 
حل أيضاً. أما آزار وكاراجا فسيس�تمران 
يف لقاءاتهما الرسية ع�ن طريق املهاتفة 

وسيتخذان قراراً حاسماً أيضاً.
ويتخذ آك�ن خطوة جدية تج�اه حبيبته 
الس�ابقة س�ونقول بع�د مكامل�ة طويلة 

بينهما.

شكرا للجراح االستشاري رامز 
سامي المختار

أتق�دم بواف�ر ش�كري وتقدي�ري الى الدكت�ور )رامز س�امي 
المختار( الجراح االستشاري في مستشفى الراهبات، على ما 
بذله من جهد اس�تثنائي في استئصال كيس دهني في منطقة 
الظهر.. وتكلل�ت العملية بنجاح باهر، وذلك لتفانيه وإخاصه 
في العمل  لمساعدة الصحفيين، وعاجهم خدمة ألبناء شعبنا  

العراقي.
 وبهذه المناسبة اعرب أنا شخصيا امين سر نقابة الصحفيين 

العراقيين، س�عد محسن خليل، عن فخري واعتزازي 
بالجراح المجد في عمله، والذي سّخر خبرته في 

عاج إخوته الصحفيين.

صاحبة اجلاللة.. “الزوراء” 
يف زمن الكورونا

الس�باق  أروى  اليمني�ة  الفنان�ة  دخل�ت 
الرمضاني هذا املوسم بقوّة إىل جانب رامز 
ج�ال صاحب الربنام�ج األكثر مش�اهدة 
يف موس�م رمضان، ملا يحتوي�ه من مقالب 
عاش�ت لس�نوات.. ورغم كافة االنتقادات 
التي طالت مواس�م مقالب جال، اس�تمر 
الربنام�ج غ�ري آبه بيشء ملجرد أن�ه ال يزال 
يحقق أعىل نسبة مشاهدة يف العالم العربي 
خال فرتة رمضان املسائية. وبعد اإلعامي 
اللبناني نيش�ان، واملذيعة يف قن�اة العربية 
س�ارة دنداروي الذي استعان بهما جال يف 
املوسمن السابقن لتهيئة الظروف املناسبة 
للمقالب وإقناع الفنانن بالحضور، ها هي 

املغنية ومقدمة الربامج أروى تدخل البازار 
الخ�اص بهذا الربنامج التي يفاجئها جال 
خال مقابلة مع ضيوفها باملقلب الذي يبدو 
هذه الس�نة يف إطار حدائق املاهي، ويصل 
األمر إىل حدود اس�تعانة جال بالحيوانات 
من أجل بّث الخوف. وذكر أن حلقة الفنانة 
فيف�ي عبده كان�ت الحلقة األكثر دس�امة 
بعد تعهدها يف مواس�م سابقة وقعت فيها 
ضحية جال، بأنها لن تعيد الكرّة ولن تقع 
يف فخ الربنامج مجدداً، لكنها وقعت ويبدو 
أن حلقتها س�تكون من الحلقات الساخنة 
التي س�ُتقدَّم م�ع بداية املوس�م الرمضان 
عىل شاشة أم بي يس، وهي بذلك ستنافس 

يف تقدي�م الربنام�ج الذي ال يخلو 
م�ن املقال�ب والكوميدي�ا الفنان 

امل�ري أحمد الس�قا ال�ذي يطل 
للمرة األوىل يف برنامج يحمل اسمه 
»اغلب السقا« وتشاركه اإلعامية 

ع�ىل  مغرب�ي  رزان  اللبناني�ة 
الشاشة نفسها. ُيذكر أن آخر 

الربامج التي قّدمتها أروى 
السيطرة«  »تحت  كانت 

لقن�اة  بي�ع  ال�ذي 
اللبناني�ة،  الجدي�د 
وحقق نس�بة جيدة 

من املتابعة.

حييى الزيدي

يف املرآة

وفاة مخرج مسلسل الرسوم المتحركة
 »توم وجيري«

تطبي�ق  يطل�ق  أن  املتوق�ع  م�ن 
»واتس�اب« للرتاس�ل الفوري، خال 
األيام القليلة املقبل�ة، تحديثا جديدا 
ومفي�دا، م�ن ش�أنه تعزي�ز خدمة 
مكامل�ات الفيديو. التحدي�ث القادم 
س�يجعل التطبيق، الذي يس�تخدمه 
أكث�ر م�ن ملي�اري مس�تخدم حول 
العال�م، منافس�ا قوي�ا لتطبيق�ات 
»زوم« و«فاي�س تاي�م« و«ه�اوس 
بارت�ي«. وتلق�ى ه�ذه التطبيق�ات 
رواجا كب�ريا خال ه�ذه الفرتة، مع 
بقاء ماين األشخاص يف منازلهم، يف 
محاولة لوقف انتشار فريوس كورونا 

التطبيق�ات  املس�تجد.  وم�ا يمي�ز 
املذكورة س�لفا أنها تسمح ملجموعة 
كب�رية م�ن األش�خاص بالدردش�ة 
بالصوت والصورة وبجودة عالية. يف 
املقابل، تقتر املكامل�ات الجماعية 
يف واتس�اب ع�ىل 4 أش�خاص فقط، 
إال أن التحدي�ث الجدي�د ق�د يلغ�ي 
ه�ذه القاع�دة. وذك�ر ان واتس�اب 
سريفع الحد األقىص لعدد األشخاص 
الذين يش�اركون يف مكاملات الفيديو 
الجماعي�ة. وأوض�ح أن�ه »ليس من 
املع�روف بع�د ك�م س�يصبح العدد 

اإلجمايل للمشاركن«.

ش�كا اآلالف من مس�تخدمي موق�ع »تويرت« م�ن تعرضه لعطل فن�ي، يف عدة 
مناط�ق من العالم. وقال مش�رتكو املوق�ع يف أمريكا وأوروب�ا واليابان تحديدا 
إنهم غري قادرين عىل تحميل الصفحة الرئيس�ية، املش�اكل الناجمة من املوقع 
نفسه بلغت نسبتها %52 بينما املشاكل عىل هواتف »آيفون« %33، أما هواتف 
»أندرويد« فكانت األقل ب�%13. وذكر ان ش�مال أوروبا ودول الساحل الرشقي 
يف الواليات املتحدة تواجه مش�كات بشأن تحميل »تويرت« بصورة طبيعية، أما 

يف اليابان فإنها تعاني من أعطال أكرب.
وعىل الرغم من أن أعطال املواقع اإللكرتونية أمر ش�ائع، إال أنها تواجه ضغطا 
كب�ريا من جانب مليارات األش�خاص حول العالم خال ف�رتة »حظر التجوال« 

واإلغاق الكامل بسبب فريوس »كورونا« املستجد.
يش�ار إىل أنه يف وقت س�ابق من شهر نيس�ان/أبريل الجاري، تعرضت خدمات 

تطبيقات »فيسبوك« و«إنستغرام« و«واتسآب« ألعطال.

لج�أ رج�ل أعم�ال رويس إىل حيل�ة 
غريبة للهروب م�ن ملل العزل املنزيل 
يف وق�ت يقبع فيه ماي�ن الروس يف 
منازلهم عىل خلفي�ة جائحة كورونا 
التي تجت�اح الباد. الحيل�ة التي لجأ 
إليه�ا، س�ريغي نوتش�وفني، والذي 
يبلغ م�ن العمر 38 عام�اً، تمثلت يف 
العمل كعام�ل لتوصي�ل الطلبات إىل 
املن�ازل مقابل متوس�ط أجر يرتاوح 
م�ا ب�ن 20-13 دوالراً يف الس�اعة يف 
وقت يبل�غ في�ه دخله الس�نوي من 
نش�اط االستش�ارات ال�ذي يمتلك�ه 
نح�و مليون�ي دوالر س�نوياً. وق�ال 
نوتشوفني، الذي عاد لتوه من الصن 
بع�د 12 عام�اً قضاها هن�اك، إنه لم 
يفق�د عمل�ه بمج�ال االستش�ارات، 
ولكن�ه أراد »النظ�ر إىل الحي�اة م�ن 
زاوي�ة مختلفة، باإلضاف�ة إىل رغبته 
يف التخل�ص من الش�عور بامللل الذي 
تملك�ه عىل خلفي�ة بقائ�ه يف منزله 

لفرتة طويلة وس�ط إجراءات اإلغاق 
التي تتخذها الحكومة الروسية لكبح 
انتش�ار ف�ريوس كورون�ا املس�تجد 
»كوفيد 19« بالباد. وألزمت الحكومة 
الروس�ية مواطنيها من غري أصحاب 
الوظائف الحيوية بالبقاء يف املنزل ما 
تس�بب يف ارتفاع مطرد عىل خدمات 
توصي�ل الطلب�ات بالب�اد. وأض�اف 
نوفشوفني أنه يقطع مسافات سري 
يومية تبلغ نحو 20 كيلومرت من أجل 
توصيل الطلب�ات إىل املنازل، وهو ما 
يس�مح ل�ه بممارس�ة رياضة امليش 
والتخلص من الش�عور بامللل عىل حد 
س�واء. وتابع »أجن�ي ما بن -1000
1500 روب�ل يومياً، واس�تطعت من 
خ�ال تل�ك الوظيف�ة التخل�ص من 
االلتصاق باإلنرتنت لساعات طويلة. 
الغري�ب يف األم�ر أن الن�اس ال تلحظ 
عمال توصيل الطلبات عىل الرغم من 

زيهم األصفر املوحد«.

واتسآب يطلق تطبيقا رائعا 
خالل العزل المنزلي

مليونير روسي يعمل »ديلفري« 
لسبب غريب

عطل مفاجئ يضرب »تويتر« في 
عدة مناطق

أبطال مسلسل »الحفرة« يواجهون كورونا بطريقة مبتكرة

تعد الصحافة يف األزمات والحروب يف صدارة املهن األكثر خطورة يف العالم 
كله، ويكون الصحفي واإلعامي عادة يف الواجهة لكل ظرف طارئ.

عندم�ا ال تج�د صحيفة “ال�زوراء” أو باق�ي الصحف املحلي�ة الورقية يف 
بورصة الصحف أو منافذ البيع االخرى كاملكتبات واالكشاك، بسبب ظهور 
فريوس كورونا املس�تجد وحظر التجوال، فهذا أمر محزن للغاية.. فحظر 
التجوال الذي فرض من قبل خلية األزمة املشكلة باألمر الديواني 55 لسنة 
2020، واغاق الط�رق يف بغداد واملحافظات، أوقف إصدار جميع الصحف 

الورقية يف البلد، ومن بينها صحيفة الزوراء.
إن تاريخ الصحافة العراقية املرشق، الذي يثبت ان العراق س�بق أكثر دول 
املنطق�ة يف صناعة عال�م الصحافة الجميل، ويف تأس�يس طريق تزهو به 
الكلم�ة الحرة، ف�إن صحيفة الزوراء هي أول صحيف�ة صدرت يف العراق، 
حيث صدر الع�دد االول ل� »جريدة زوراء« يف 15/6/ 1869، أي ما يقارب 
ال��151 عام�ا، ويف ه�ذا الظرف، كان ال ب�د لهيئة تحري�ر الصحيفة أن ال 
تق�ف عاج�زة، أو مكتوفة االيدي، أمام ظهور فريوس كورونا املس�تجد يف 
البل�د، لذلك قررت أن تس�تمر بالص�دور الكرتونيا، لكي تواك�ب االحداث، 
وترفد القراء بكل ما هو جديد، من خال موقعها االلكرتوني والفيس�بوك 
وتوي�رت، اضافة اىل حملة التوعية التي تقدمها الصحيفة من خال االخبار 

والتقارير التي تنرش فيها بشكل يومي.
كان األم�ر يف بداية ي�وم 2020-3-18 صعبا عىل جمي�ع الزماء العاملن 
يف صحيف�ة “الزوراء” وباقي الصح�ف الورقية، وعىل القراء الذين يجدون 
نكهة خاصة يف الصحافة الورقية، وهم كثر ممن ما زالوا مخلصن لقراءة 
الصحافة الورقية، نعم كان يوما صعبا جداً أن يبدأوا يومهم بدون جريدة 
يتصفحونه�ا، ويس�تمتعون بمطالع�ة أخباره�ا الخاص�ة وتقاريرها، يف 
مش�هد ال يعرفه إال من أدمن عىل قراءة الصحيفة، وعر الورق وأخلص 

له.
يف هذا الظرف العصيب، قررت رئاس�ة التحرير، املتمثلة بنقيب الصحفين 
العراقي�ن، رئيس اتحاد الصحفين العرب، مؤي�د الامي، ومدير التحرير، 
يحي�ى الزيدي، اص�دار الصحيف�ة الكرتونيا، والعمل يكون م�ن “املنزل”، 
خشية عىل سامة الزماء العاملن، اىل حن عودة ظروف البلد اىل ما كانت 

عليه قبل ظهور فريوس كورونا.
وبالفع�ل تم االتفاق مع هيئة التحرير والقس�م الفني والتصحيح اللغوي 
عىل اص�دار العدد االول الكرتوني�ا يوم االربعاء املواف�ق -3-25 2020 من 
املنازل، وسيس�تمر بالصدور اىل أن تنتهي ازمة البلد عىل خري ان شاء الله، 

وعودة االمور اىل ما كانت عليه.
ورغ�م أن األم�ر والتجربة كان�ت جدي�دة ألرسة التحرير وجمي�ع الزماء 
العامل�ن، إال ان االم�ر نوقش قب�ل عدة أيام مع الزم�اء يف هيئة التحرير، 
وكان�ت لديهم الرغب�ة الحقيقية يف انج�اح هكذا خط�وة، وألن االمر كان 
متوقع�ا يف ظل اإلج�راءات االحرتازية الت�ي اتخذت يف جميع انح�اء البلد، 
والعالم أجمع، من أجل إبطاء انتش�ار فريوس كورونا القاتل، ومحارصته 

ملنع نقل العدوى وتفشيها بن الناس.
واآلن، وبع�د رف�ع الحظ�ر جزئيا م�ن قبل خلي�ة االزمة، ع�اودت الزوراء 
الصدور ورقيا، لتكون كما كانت عليه عىل تماس مبارش مع 

القراء.  
ال يخفى عليكم أيها الق�راء األعزاء ان الصحفين 
واالعامي�ن يعيش�ون ع�رب العال�م ظروفا لم 
يعهدوه�ا من قبل، مع تف�يش كورونا، حيث 
يعم�ل العدي�د منه�م يف دول فرضت حظرا 
للتج�وال، وه�و م�ا يصع�ب يف مهمتهم، 
ويف�رض عليه�م املزيد من املس�ؤوليات، 
الس�يما ان العالم أجمعه ينتظر رسالتهم 
املهني�ة من خ�ال وس�ائلهم الصحفية 
واالعامية املختلف�ة واملنترشة يف العالم 
أجم�ع. وبعد ه�ذه االح�داث، يبدو أن 
ف�ريوس كورون�ا ل�ن يغ�ري فق�ط 
سلوكيات وعادات الناس الصحية، 
وإنما س�يغري ش�كل العالم إىل 
األبد عىل املستوى االقتصادي 
والس�يايس والصحي.. وعىل 
مس�توى العاقات القائمة 
ب�ن الدول.. نح�ن بصدد 
عالم يتش�كل ع�ىل وفق 
م�ا  جدي�دة  مح�ددات 
األيام تفرزها وتعيد  زالت 
بلورتها، ولكن من املؤكد أن 
العالم بع�د كورونا لن يكون أبدا 

كما كان قبل ظهوره.
ويف الخت�ام أقول: رس�التنا املهنية 
الظ�روف..  أحل�ك  ويف  ستس�تمر، 
س�ائا امل�وىل ع�ز وج�ل أن يحفظ 
وب�اء  كل  م�ن  الجمي�ع 

ومكروه وسوء.

نيللي كريم تغني مع المدفعجية في مسلسلها الجديد بـ »100 وش«

ن�رشت املمثلة املرية، نيل�ي كريم، عرب 
حسابها الشخيص عىل اإلنستغرام مقاطع 
م�ن أغنية »مليون�ري« لفري�ق املدفعجية 
الت�ي ستط�رح ضمن مسلسله�ا ب� 100 
وش، املقرر عرض�ه يف السباق الرمضاني 

املقبل، بمشاركة النجم آرس ياسن.
وتجس�د نيل�ي كريم ش�خصية كوميدية 
تدعى »سك�ر« تعمل يف صال�ون نسائي، 
طموحها يدفعها إلج�راء عمليات نصب، 
تمكنها من جن�ي املال، لتتمكن من رشاء 
مح�ل خاص بها. مسلسل »ب� 100 وش« 
يختلف عن نوعية األعمال الدرامية الجادة 
والسوداوية التي قدمتها النجمة املرية 

منذ مسلسلها ذات وصوالً اىل آخر أعمالها 
الدرامي�ة إختفاء. وقالت كري�م عنه: »يف 
الظروف التي نعيش فيها نحتاج إىل طاقة 
إيجابي�ة«. موضحة سبب تقديم مسلسل 
كوميدي هذا الع�ام قائلة: »عاوزين نرفه 
عن الن�اس ونفرفشهم«. وأضافت، خال 
مداخلة هاتفي�ة لربنامج »الحياة اليوم«، 
ع�ىل فضائي�ة »الحي�اة«، م�ع اإلعامية 
لبنى عسل: »دور ملعبتوش قبل كدة، هو 
مسلس�ل اليت كوميدى، هو م�ن الزمالك 
وأن�ا من بوالق مل�ا بنتقابل ع�ىل الكوبري 
هنعم�ل إي�ه؟«.. يف اش�ارة اىل رشيكها يف 

بطولة العمل املمثل آرس ياسن.

ق�دم عدد من طلب�ة املعهد العايل للفن�ون املرسحية 
فيلم�ا قصريا بعنوان »الق�رار« للتوعية من فريوس 
كورونا املس�تجد. شارك يف نهاية فيلم »القرار« عدد 
م�ن الفنانن واإلعامي�ن وهم إنجي ع�ي، إبرهيم 
عيىس، ن�داء رشارة، محمد عي رزق، ي�ارا الجندي، 
مروان ق�دري، جيهان عبد الله، عم�رو عبد العزيز، 
س�ارة النجار، ومحمد عبدالس�يد. »الق�رار« بطولة 
كل م�ن آي�ة عاطف، وم�ي عبد اللطيف، وياس�من 
خط�اب، وعمر رشيف ب�در، ومحمد كام�ل، وأزياء 
ياس�من عادل، وأغنية الفيلم »حمل تيقيل« كلمات 
آي�ه عاطف، غن�اء والحان إس�ام فهم�ي، وتوزيع 
وهندس�ة صوت د.أحم�د املليجي، وكمنج�ات زياد 
صقر، ومونتاج A.A stuido، ومكساج محمد صقر، 
فك�رة وقصة آي�ة عاطف، وتصوير وإخ�راج عمرو 
آدم. وقال�ت بطلة الفيلم، آية عاطف، عرب حس�ابها 
الش�خيص بموقع التواصل االجتماعي »فايسبوك«: 
»إحن�ا بج�د تعبن�ا يف الفيل�م ده أك�رت مم�ا أي حد 

يتخي�ل... صورنا يف ظ�روف صعبة ج�داً... وكل 
حاجة كانت ضدنا... لكنني كنت مؤمنة طول 

الوقت بالي بنعمله... فكرة بسيطة نفذناها 
أنا وأصحابي ال�ي مؤمنن بيها وقدمناها 

بأبسط ش�كل ممكن... أتمنى توصلكوا 
وتصدقوها زّينا... وش�كراً لكل النجوم 

الي دعموا الفكرة بوجودهم معانا«. 
أما غنية الفيل�م، فهي بعنوان »حمل 

ثقي�ل« م�ن كلم�ات آي�ة عاطف، 
فهم�ي،  إس�ام  وألح�ان  وغن�اء 

وتوزيع أحمد املليجي.

»القرار« فيلم مصري قصير 
للتوعية من مخاطر كورونا

أروى تنافس أحمد السقا في رمضان

سعد محسن خليل
أمين سر نقابة الصحفيين العراقيين

عادل إمام وناصر القصبي معًا للمرة األولى
منافس�ة درامية حامية تشهدها شاشة ال�أم بي 
يس بعد أيام بن نجوم الكوميديا الرمضانية خال 
املوس�م الدرامي الجديد عرب شاشة املحطة، حيث 
رّكزت الشاش�ة عىل تقديم وجب�ة درامية عربية 
بنكهة كوميدية خال املوس�م الجديد. بمسلس�ل 
»مخ�رج 7 »، يع�ود ن�ارص القصب�ي للمنافس�ة 
الرمضاني�ة الكوميدية عرب شاش�ة ال�أم بي يس 
يف املوس�م الرمضان�ي الجدي�د ليناف�س ب�ه عىل 
لق�ب األفضل يف الدراما الكوميدية خال الس�باق 
الرمضاني بعد أيام. واملسلسل تدور أحداثه حول 
شخصية »دوخي«، ويجّسده نارص القصبي، وهو 
موظف حكومي ينتمي للطبقة املتوس�طة، ومن 
خال عمل�ه وعاقت�ه بعائلته، يتناول املسلس�ل 
االنفت�اح الذي طرأ عىل املجتمع الس�عودي خال 
الف�رتة األخرية عرب الكثري من املواقف الكوميدية. 

يشارك يف بطولة املسلسل  أسيل عمران التي 
تجّس�د إحدى أوالد الدوخي ضمن األحداث، 
وهب�ة  ع�ي  وإله�ام  منص�ور  وريم�اس 
الحس�ن. وُيعد املسلس�ل العمل السعودي 
الكومي�دي الوحي�د ضمن خريط�ة ال�أم 
بي يس خال املوس�م الرمضاني الجديد، 
حي�ث اعتمدت املحطة يف بقية خريطتها 
الكوميدي�ة ع�ىل دراما مري�ة؛ بدايًة 
م�ن مسلس�ل »فالنتينو« لع�ادل إمام 
حت�ى مسلس�ل اللعبة لهش�ام ماجد 
و«ش�يكو« الذي ُعرض قبل أس�ابيع 
عرب تطبيق ش�اهد، وق�ررت املحطة 
بع�د  رمض�ان  يف  عرض�ه  إع�ادة 
تحقيق نسبة مش�اهدة عالية عرب 

التطبيق.

تويف مخ�رج أفام الرس�وم املتحركة 
»توم وجريي«، األمريكي جن ديتش، 
يف العاصمة التش�يكية براغ عن عمر 

يناهز 95 عاما.
وكان لديتش فيلم�ا يدعى »مونرو«، 
يتح�دث ع�ن فتى صغري ت�م اختياره 
النضمام إىل الجيش اختري عن طريق 
الخطأ، فاز بجائزة أوسكار عن أفضل 
فيل�م رس�وم متحرك�ة قص�ري ع�ام 
1961. وس�افر ديتش ع�ام 1959 إىل 
التش�يك، وهناك التقى بزوجته فنانة 
الرس�وم املتحركة زدينكا ناجمانوفا 
التي ق�ى معها بقية عم�ره هناك. 
يذكر أنه عام 2003 حصل ديتش عىل 
جائزة »وينس�ور ماكاي« عن مجمل 

أعماله يف مجال الرسوم املتحركة.
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