
بغداد/ الزوراء:
عقد رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن 
عثميان الغانميي، امس االثنين، اجتماعا 
امنييا موسعيا لتقيييم الوضيع االمني يف 
محافظة دياىل، فيما وجه برضورة تكثيف 
تحركيات  ورصيد  االستخبياري  الجهيد 
بييان  يف  الدفياع  وزارة  “العدو”.وذكيرت 
تلقيت “اليزوراء” نسخية منه: انيه” من 
أجل الوقوف واالطالع عىل أخر املستجدات 
االمنيية يف محافظية ديياىل، تفقيد رئيس 
اركان الجييش الفرييق أول الركن عثمان 
الغانميي اميس االثنين، قييادة الفرقية 
الخامسة يرافقيه معاونه للعمليات وقائد 
القوات الربية وقائد طيران الجيش وعدد 
من ضبياط هيئة الركن لقييادة العمليات 
الجييش”. أركيان  ورئاسية  املرشكية 

واضافيت ان “ هيذه الزييارة تأتيي لتقيم 
الوضع االمني بعيد االحداث التي طرأت يف 
املحافظية ومتابعة الخطط واالستعدادات 
وبينيت  املسؤوليية”.  قاطيع  يف  االمنيية 
اليوزارة ان “الغانمي وفيور وصوله، عقد 
اجتماعيا امنييا موسعياً بحضيور قائيد 
عملييات ديياىل وقائيد الفرقية الخامسة 
وقائيد رشطية املحافظية وقائيد الحشيد 
الشعبيي وآميري الوحيدات والتشكييالت 

ورؤسياء االجهيزة االمنيية واالستخبارية 
يف املحافظية، تيم خالله استعيراض سر 
العمل واخير املستجدات االمنيية وانفتاح 
القطعات وانتشار السيطيرات، باإلضافة 
اىل عملييات الدهيم والتفتييش املستميرة 
مين قبيل االجهيزة االمنيية ضيد خالييا 
وعنيارص االرهاب”.واوضحيت انيه” بعد 
االستمياع اىل االيجيازات املقدمية من قبل 
قادة االجهيزة األمنية، وجه رئيس االركان 
االستخبياري  الجهيد  تكثييف  بيرضورة 
ورصد تحركات العيدو ومعالجته من قبل 
قواتنا االمنية ومواصلية عمليات مالحقة 
فلول تنظيم داعيش واخذ الحيطة والحذر 
وتجنب الرتابية يف العمل وتحديث الخطط 
باستميرار والرتكيز عيىل معالجة مصادر 
التهديد وتحسن التحكيمات والتحصينات 
لكافة السيطيرات واملرابطيات، باإلضافة 
اىل االلتيزام بالتوجيهيات الصادرة من قبل 
خلية االزمة حول الحد من انتشار فروس 
كورونيا املستجيد مين خيالل االستميرار 
باالجراءات الوقائيية واالحرتازية للحد من 
خطورة هذا الوباء”.ووجه الغانمي بحسب 
البييان، بييي “رضورة االهتميام بالجانب 
االداري للمقاتلن من كافة النواحي والتي 

من شأنها تعزز الروح املعنوية لهم”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعيت اسعار رصف اليدوالر ببورصة 
الكفاح واالسيواق املحلية، امس االثنن 
االحد. وسجلت أسعار بورصة الكفاح يف 

بغيداد 123.800 دينيار لكل 100 دوالر. 
وكانيت أسعيار بييع اليدوالريف محالت 
الصرفية 124.750 دينيار، أميا سعير 

رشاء الدوالر فكان 122.750 دينار.

انقرة/ متابعة الزوراء:
طييب  رجيب  الرتكيي  الرئييس  أعلين 
أردوغان أنيه سيكشف قريبا عن جدول 
لعيودة البالد إىل الحياة الطبيعية، مشرا 
انتشيار فيروس  انخفياض وتيرة  إىل 
كورونيا ونسبية الوفييات بسببه.وأكد 
أردوغيان يف كلمية ألقاهيا ، أنيه سيتم 
فيرض حظر التجيول ملدة 3 أييام يف 31 
مدينية تركية كربى، اعتبارا من الجمعة 
1 مايو، مضيفيا أن حظر التجول خالل 
أييام العطلية األسبوعيية سيطبق حتى 
نهايية ماييو املقبل.وأشيار إىل أن بالده 

سرتسل بيدالت واقية وكمامات وغرها 
من املستلزمات الطبية للواليات املتحدة، 
وأن تركييا قدمت املساعيدة إىل 55 دولة 
يف العاليم يف محاربية فيروس كورونا.
وأضاف أن تركيا ستعيد إىل البالد 25 ألفا 

من مواطنيها املوجودين يف 59 دولة.
ويأتي ذليك بعد أن سجليت تركيا األحد 
أدنى حصيلة يومية لإلصابات بفروس 
إجميايل  يوما.وبليغ   20 منيذ  كورونيا 
املصابين يف البيالد، أكثر مين 110 آالف 
شخيص، مع تسجييل أكثر مين 2800 

حالة وفاة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بفيروس  اإلصابيات  إجميايل  تجياوز 
كورونا يف أرجاء العالم 3 مالين إصابة، 
فيما احتيدم السجال بن الصن والدول 
األوروبية عىل خلفية إتهام بكن بإخفاء 
معلومات مهمة وتعمدهيا نرش الوباء.

ووفق موقيع “وورلد مييرت”، فإن عدد 
اإلصابيات بالفروس حول العالم بلغ 3 
مالين و29 ألفا و746 إصابة،والوفيات 
واملتعافيون  االف،   209,244
900,334الف.وحلت الواليات املتحدة يف 

املرتبية األوىل عامليا مين حيث اإلصابات 
بي987 ألفا و322 حالية. تلتها إسبانيا 
بيي236 ألفيا و199، وإيطالييا بيي197 
ألفيا و675، وفرنسا بي162 ألفا و100، 
وأملانيا بيي157 ألفيا و770، وبريطانيا 
بي152 آالف و840، وتركيا بي110 آالف 
و130 إصابة.أميا بالنسبية للصن التي 
انترش منها الفروس إىل العالم فقد بلغ 
عدد اإلصابات يف برهيا الرئييس 82 ألفا 
الخارجيية  وزارة  حالة.وقاليت  و830 
الصينيية عىل لسيان املتحيدث باسمها 

إن الصن ضحيية للمعلومات املغلوطة 
بشأن كورونا، وليست مصدرا لها.وجاء 
ذليك ردا عيىل تقرير صادر عين االتحاد 
األوروبي أفياد بوجود “أدلة كثرة” عىل 
أن الصين تنرش معلومات مغلوطة عىل 
وسائل التواصل االجتماعي.وضمن آخر 
التطورات يف الصن، أعلنت لجنة الصحة 
الوطنية يف الصن أن مستشفيات مدينة 
ووهان التي شهدت بداية تفيش فروس 
كورونا- أصبحت خاليية من أي إصابة 
بالفروس.ومع استعيداد دول أوروبية 

خاصة املترضرة، مثل إيطاليا وإسبانيا 
لتخفيف القيود عىل اإلغالق، اعترب رئيس 
اليوزراء الربيطانيي بورييس جونسون 
مخاطيرة  اآلن  العيام  العيزل  تخفييف 
كبرة.وضمين آخر اإلحصاءات يف الدول 
العربية، أعلنيت وزارة الصحة الكويتية 
تسجييل 213 إصابية جدييدة بفروس 
كورونا، لرتفيع اإلجمايل إىل 3288. ويف 
البحريين، سجلت 61 إصابية بفروس 
كورونيا خيالل 24 ساعية املاضيية. يف 
حن سجلت 50 إصابة جديدة بفروس 

كورونا يف املغرب، لرتفع العدد اإلجمايل 
إىل 4115.ويف سورييا، قيال مكتب األمم 
املتحيدة لتنسييق الشيؤون اإلنسانيية 
يف سورييا إن انعيدام األمين الغذائيي يف 
املجتمعيات الفقيرة يشكيل أحيد أكرب 
املخاطير التيي يمثلها انتشيار فروس 
كورونيا يف سوريا.ودعيا املكتب يف بيان 
ملنسقيه املقييم يف دمشيق كافية الدول 
لتلبية النداء األممي بتوفر نحو ملياري 
دوالر لدعم الدول األكثر ضعفا يف العالم، 

ومن بينها سوريا.

بغداد/ الزوراء:
وجهيت اللجنة العليا للصحة والسالمة، 
بتشديد اجراءات حظر التجوال الجزئي، 
محذرة من تجاهل االرشادات الصحية، 
وفيميا سجلت وزارة الصحة والبيئة 27 
اصابة جديدة وحالة وفياة واحدة و23 
حالية شفياء بفيروس كورونيا، أعلن 
مديير عام صحية الرصافة عبيد الغني 
الساعدي، امس االثنن، إكمال اإلجراءات 
الالزمة للمبارشة بخطة العزل املناطقي 
الشامل للحد من انتشار فرس كورونا.

وذكير مكتيب رئييس اليوزراء يف بييان 
تلقت »الزوراء« نسخية منه: ان اللجنة 

العليا للصحة والسالمة الوطنية عقدت 
برئاسية رئييس  السيادس  اجتماعهيا 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي ، امس 
االثنن وعرب الدائرة التلفزيونية املغلقة ، 
ملناقشة القضايا املعّدة لجدول األعمال، 
ومن بينها تقييم اجراءات الرفع الجزئي 
لحظير التجوال ومدى التيزام املواطنن 
باإلرشادات الصحية ، ورحالت العراقين 
والتسهييالت  واملتطلبيات   ، الوافديين 
جائحية  بمواجهية  املتعلقية  العاجلية 
كورونيا .وأثنى رئيس مجليس الوزراء، 
بحسب البييان، عىل الجهود التي تبذلها 
الجهيات كافية لحمايية العراقين من 

الوبياء والنتائج الطيبية واملتقدمة التي 
تحققيت ، مشيرا اىل ان التقيييم األويل 
لتخفيف اجراءات حظر التجوال يدعونا 
لتشدييد اإلجيراءات وضميان اإللتيزام 
التيام  بالوقايية الصحيية واالرشادات 
والتباعد الصحيي ولبس الكمامات ملنع 
تفييش الوباء وغر ذلك مين االرشادات.
واكد ان القيرارات الصحية يكون الرأي 
فيهيا لجهية اإلختصياص وهيي وزارة 
الصحية ومايصدر عنها مين توصيات، 
مشيدا بالدور الذي تؤديه وسائل اإلعالم 

ومساهمتها بزيادة الوعي الصحي.

اللجنة العليا للصحة توّجه بتشديد االجراءات وحتذر من جتاهل االرشادات الصحية
الصحة تسجل 27 اصابة ووفاة واحدة و23 حالة شفاء بفريوس كورونا

الزوراء / يوسف سلميان:
اجتماعيات  املاضيية  الساعيات  شهيدت 
مستميرة لقييادات وممثيل القيوى الشيعية 
يف منيزل زعيم تحالف الفتيح هادي العامري 
، بحضيور رئيس اليوزراء املكليف مصطفى 
الكاظميي ملناقشة اختيار املرشحن الجدد يف 
الكابينية الوزارية ، فيما اكدت اوساط نيابية 
عيدم توافق املجتمعين  عىل اختييار اسماء 
املرشحن الجيدد .وكشفت اوساط نيابية ان 
رئييس اليوزراء املكلف مصطفيى الكاظمي 
عرض امس قائمة جدييدة السماء مرشحي 
والقيوى  الكتيل  عيىل  الوزاريية  الحقائيب 
السياسيية الشيعيية، بعيد رفضهيا بعيض 
املرشحين السابقين يف الكابينية الحكومية 
.وازاء ذليك هيددت  كتلية بدر النيابيية بالرد 

باملثل يف حيال ارصار القوى السنية والكردية 
عىل تقديم اسماء محددة للوزارات دفاعا عن 
حقوق املكون الشيعي ، داعية رئيس الوزراء 
التعاميل  اىل  الكاظميي  مصطفيى  املكليف 
بمسطرة واحيدة وعادلة مع جميع املكونات 
يف اختييار املرشحين الجيدد دون انتقائيية. 
وقيال النائب كرييم عليوي لي” اليزوراء “، “ 
اتفقنا عىل مبدأ فسح املجال للمكلف الختيار 
مرشحي كابينته الحكوميية، وان يتم املجئ 
بكابينة جديدة بشكل سلس دون امالءات او 
ضغوط حزبية ميع مراعاة تمثييل املكونات 
وليس االحزاب بعيدا عن املحاصصة”، مشرا 
اىل ان “الكاظمي جاء بكابينة بعيدة كل البعد 

عن املهنية يف اغلب مرشحيها .

دمشق/ متابعة الزوراء:
أفيادت وكالية “سانيا” السوريية الرسميية باختفياء 
عسكريين أمريكين اثنين يف ريف محافظية دير الزور 
الرشقيي بعيد تعيرض عربتهميا لهجيوم مسلح.ونقلت 
الوكالة عن مصادر أهلية أن مجهولن هاجموا عربة من 

نوع “همر” كانت تقل جنودا من القوات األمريكية أثناء 
تحركها من حقل العمر إىل حقل التنك.وأوضحت الوكالة 
أنه تم العثور عىل “العربة مدمرة ومحروقة بشكل كامل 
وال أثير للجندين األمريكين داخلهيا وال يزال مصرهما 

مجهوال إىل اآلن”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
دوناليد  األمريكيي،  الرئييس  نفيى 
تراميب، التقاريير بشيأن استبيدال 
وزير الصحية يف البيالد أليكس أزار.

وكتيب ترامب عىل حسابيه الرسمي 
بموقيع “توييرت”: “إن التقارير التي 
قاليت إننيي سأطيرد وزيير الصحة 
أليكس أزار... أخبار مزيفة”.وأضاف 
الرئييس األمريكيي، “وسائل اإلعالم 
الرئيسية تعرف ذلك، لكنهم يائسون 
ويحاولون خليق مظهر من الفوىض 
واالضطيراب يف عقيول الجمهور. لم 
يتصلوا أبيدا لطرح السيؤال )يقصد 

استبدال وزير الصحة( أليكس يقوم 
صحيفتيا  عظيم!”.وكانيت  بعميل 
“وول سرتيت جورنيال وبوليتيكو” 
أكدتا يف وقت سابق، أن إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب تفكر يف تغير 
وزيير الصحة والخدميات اإلنسانية 
خطيوات  بسبيب  عيازار،  أليكيس 
خاطئية اتخيذت يف بدايية التعاميل 
مع جائحية فيروس كورونا.ونفى 
املتحيدث باسم البييت األبيض، جود 
دير، ذليك قائيال، “إن وزارة الصحة 
بقيادة أزار تواصل الريادة يف عدد من 
أولويات الرئيس، وفقا لي “رويرتز”.

وكان ترامب هاجم وسائل اإلعالم يف 
وقيت سابق ، قائيال: “أواصل العمل 
من أجل إبيرام االتفاقيات التجارية، 
وإعادة بناء الجيش، ويف النهاية أجد 
قصية مزيفة يف صحيفية “نيويورك 
تايميز” تتحيدث عين جيدول عميل 
وعاداتيي يف تنياول الطعام”.وتابع: 
“من يكتبيون ذليك ال يعرفون شيئا 
عنيي”، مضيفيا: “سيوف أبقيى يف 
أغليب األوقات، يف املكتيب البيضاوي 
حتيى الساعيات املتأخرة مين الليل، 
وهيو ما يجعل مين يعملون معي يف 

غاية االنبهار”.

عرب            .. املالية النيابية تطمئن املوظفني: ختفيض الرواتب سيشمل الرئاسات الثالث والنواب والدرجات اخلاصة فقط
أكدت تأمني الرواتب واملستلزمات الصحية ومفردات التموينية لغاية متوز املقبل

الزوراء/ حسن فالح:
طمأنيت اللجنة املاليية النيابية املوظفن 
بأن مقرتح تخفيض مخصصات الرواتب 
والنيواب  الثيالث  الرئاسيات  سيشيمل 
والدرجيات الخاصية فقيط، وفيما اكدت 
ان االميوال مغطاة للرواتب واملسيتلزمات 
الصحية ومفردات التموينية لغاية شيهر 
تموز املقبل، رجحت إعداد موازنة طوارئ 
من قبل الحكومة الجديدة لتمشية االمور 

املالية ملا تبقى من السنة الحالية.
وقال مقرر اللجنة النائب، احمد الصفار، 
مسألية  ان  لي”اليزوراء”:  حدييث  يف 
تخفييض الرواتيب او زيادتهيا او اضافة 
مخصصيات او استقطاعها من صالحية 
الحكومية وليس مجليس النيواب، إال ان 
القيرار يتخذ بموافقة الربمليان. مبينا: ان 
املجلس الوزاري لالقتصياد، احد اعضائه 
رئييس اللجنية املالية النيابيية، وطرحت 
مجموعة مين املقرتحات لغرض املناقشة 
خيالل جلسيات املجليس يف ظيل االزمية 
وبياء كورونا.واضياف:  املاليية وتفييش 
ان الحكومية حالييا لديها سيولية نقدية 
تكفيهيا لغاية شهر تميوز املقبل لتغطية 
نفقيات الرواتيب واملستلزميات الصحية 
كيرشاء ادوية وغرهيا، وكذليك مفردات 
البطاقة التموينية، يف حيال بقيت اسعار 
النفيط عىل ماهو عليه. الفتا اىل: ان هناك 
توقعات بأن اسعار النفط ستتحسن بعد 
شهير حزييران، اي ان الوضع امليايل للبلد 
ان هنياك مجموعة  سيتحسن.واوضيح: 

من املقرتحات طرحت يف املجلس الوزاري 
لالقتصياد ملعالجية االزمة املاليية يف حال 
بقييت اسعار النفيط بانخفاض مستمر، 
منها تخفيض املخصصيات املضافة عىل 
رواتب الرئاسات الثيالث واعضاء مجلس 
النواب والدرجات الخاصة يف داخل العراق 
وخارجيه. مؤكيدا: ان املوظفين الصغار 

اطالقا.وتابيع:  التخفييض  يشملهيم  ال 
باالضافية اىل ان هنياك مقرتحيات تتعلق 
االستيراد  ان  اي  التجاريية،  بالسياسية 
يرتكيز عىل االميور االساسيية الرضورية 
فقيط، ويكون هنياك احتميال اللجوء اىل 
االقيرتاض الداخيل عن طريق الخصخصة 
من البنك املركزي واملصارف، كما ان هناك 

اجراءات تتعلق بالسياسة املالية والنقدية 
مين اجل امكانيية دفع رواتيب املوظفن 
واساسيات الحياة باالزمة التي هي عبارة 
عين مسألية االدويية الخاصية ومسألة 
لجيوء  التموينية.واستبعيد  البطاقية 
الحكومية اىل االدخار االجباري للموظفن 
واملتقاعدين، وربما يكون للرواتب العالية 

فقط، مضيفا انه “يف حال لجوء الحكومة 
اىل االدخيار االجبياري لجمييع املوظفن 
فسأقيف بالضيد من هيذا القيرار لكونه 
سيرض برشيحة كبرة من املجتمع”.وزاد 
بالقيول: ان الحكومية الجدييدة بالتأكيد 
ستكون لها سياسة مالية ونقدية خاصة 
بهيا تستطيع مين خاللها وضيع الحلول 
واملعالجات لالزمة. مرجحا تقديم موازنة 
طيوارئ من قبيل الحكومية الجدييدة ملا 
تبقى مين االشهر للسنة املاليية الحالية.
من جهته، حذر عضو اللجنة املالية، احمد 
حاجي، من ازمة مالية خانقة قد ترضب 
البالد خالل االشهر املقبلة.وقال حاجي يف 
حدييث لي”اليزوراء”: ان جميع التوقعات 
تشر اىل استمرار االزمة املالية لكون ازمة 
كورونيا اىل اآلن لم تنتيه، والحياة يف اغلب 
دول العاليم شبه معطلة سواء من ناحية 
الحركية السكانية او التبيادالت التجارية 
واملصانيع، وغرها، مما قليل الطلب عىل 
مين  العيرض  قلية  ان  النفط.واوضيح: 
املشرتين للنفط يف ظل وجود تخمة كبرة 
باملعيروض وامتيالء الخزانيات النفطية، 
ادت اىل انهيار االسعار يف االسواق النفطية 
العامليية. الفتيا اىل: ان هنياك مجموعية 
حليول قيد تلجيأ اليهيا الحكومية يف ظل 
االزمة املاليية، منها االستعانة باحتياطي 
البنيك املركزي من خالل طرح سندات من 
الحكومة وتقيوم برشائها املصارف بدعم 
مين البنك املركزي، كما حصل يف السنوات 

السابقة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين، امس االثنن، عن رصف 
رواتب موظفي بعض مديريات الرتبية يف بغداد 
اإلعالمي  املكتب  املحافظات.وقال  من  وعدد 
منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  للمرصف 
بعض  موظفي  رواتب  بدفع  قام  “املرصف  إن 
الصكوك  ووصول  تغذية  بعد  الرتبية  مديريات 
الخاصة بهم«.وأضاف البيان أن “الرصف تم عن 
املاسرت  )بطاقة  االلكرتوني  الدفع  أدوات  طريق 
كارد(، وبإمكان املوظفن تسلم رواتبهم من أي 

مكان يتواجدون فيه”. 

الرافدين يعلن صرف رواتب 
بعض مديريات الرتبية

الغامني يوجه بضرورة تكثيف اجلهد 
االستخباري ورصد حتركات “العدو”

ارتفاع الدوالر يف األسواق احمللية

أردوغان: سأعلن قريبا عن جدول 
العودة للحياة الطبيعية

اكد فرض حظر التجول يف 31 مدينة

تفاقم اخلالفات بني الكاظمي والكتل السياسية بسبب قائمة املرشحني اجلدد
كتلة بدر لـ        : سنرد باملثل اذا اصرت القوى 
السنية والكردية على مرشحيها للحقائب الوزارية

اختفاء عسكريني أمريكيني بريف دير الزور بعد هجوم على عربتهما

ترامب يهاجم وسائل اإلعالم جمددا وينفي استبدال وزير الصحة

البنك املركزي: العراق يعاني معدالت »شاذة« يف تسديد القروض

االخريةجورج قرداحي يستنجد بأمري الكويت بعد منعه من دخول اراضيها

ص 5

وزير الصحة : ختطي ذروة كورونا  
بشكل كامل يف نهاية ايار 

سعر األمبري للمولدات األهلية 
واحلكومية  6 االف دينار يف بغداد

بغداد/ متابعة الزوراء:
توقع وزير الصحة، جعفر عالوي، تخطي 
ذروة كورونيا بشكيل كاميل يف نهاية ايار 
املقبل، فيما اشار اىل انه من املحتمل العودة 
الشامل. التجوال  حظر  فرض  إلجراءات 

إن  صحفيي:  ترصيح  يف  عالوي  وقال 
»العراق نجح يف السيطرة عىل وباء كورونا 
مقارنة بغالبية دول أوروبا، لكن مع حذر 
شديد مع وجود بعض املتاعيب يف تطويق 
الوضع  بقاء  انه »يف حال  األزمة«, مبينيا 
عدد  بانخفاض  عليه  هو  ما  عىل  الحايل 
بالتعليمات؛  املواطنين  والتزام  اإلصابات 
يف  كامل  بشكل  األزمة  ذروة  سنتخطى 
نهاية شهر أيار املقبل«.واضاف ان »األمر 
السيطرة  هيو  كبر  بشكل  نتمناه  الذي 
عىل الوباء«، مشرا اىل ان »العراق واألردن 
اإلصابات  أعداد  يف  انخفاض  سجال معدل 
الشفاء  حاالت  ارتفاع  وكذلك  بالفروس، 
من املرض«.وتابع انه »من املحتمل العودة 
الشامل  التجوال  حظر  فرض  إلجراءات 

بكورونا«،  اإلصابة  معدالت  ارتفعت  إذا 
موضحيا ان »الوزارة تراقب وضع الشارع 
وعدد اإلصابات«.واكيد عيالوي انيه »مع 
للتجوال، نطلب  الجزئي  الحظر  قرار رفع 
وزارة  بقرارات  االلتزام  املواطنين  من 
الرقم  الديواني  االمر  لجنة  وقرار  الصحة 
55، ملواصلية هذا النجاح«، الفتيا اىل انيه 
اصابات  وتسجيل  االلتزام  عدم  حال  »يف 
الحالية، قد نلجأ  تتجاوز معدل االصابات 
إىل اتخاذ اإلجراءات املشيددة السابقة مثل 
منع التجول، وإغالق الحدود يف حال تبدل 

األوضاع اىل األسوأ«.

بغداد/ الزوراء:
حددت محافظة بغداد، امس االثنن، سعر 
األمبير للموليدات األهليية والحكومية يف 

العاصمة.وقالت املحافظة يف بيان مقتضب 
األهليية  للموليدات  األمبير  »سعير  إن   :

والحكومية حدد ب)٦( آالف دينار«.

إصابات كورونا تتجاوز الـ3 ماليني إنسان واحلصيلة تتصاعد
احتدام السجال بني الصني واالحتاد األوروبي

بغداد/ متابعة الزوراء:
اظهرت وثيقة حكومية توجيها رسميا بايقاف تمويل املوافقات السابقة التي حصلت 
بتوجيهات وزير املالية او رئيس الوزراء ولالشهر السابقة.وبحسب وثيقة موقعة من 
مدير عام دائرة املوازنة، طيف سامي محمد، ومعنونة بي«تمويل شهر نيسان«، بأنه 
ونظراً لشحة السيولة النقدية لشهر نيسان بسبب انخفاض اسعار صادرات النفط.

املوافقات  بايقاف تمويل كافة  املحاسبة  دائرة  املوازنة توجه  دائرة  وجه مدير عام 
السابقة. ولالشهر  الوزراء  رئيس  او  املالية  وزير  بتوجيهات  حصلت  التي  السابقة 

للرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية  ووفقا للوثيقة، يكون التمويل حرصاً 
املختارين  واجور  التنظيفات  واجور  املنح  ورواتب  الرشكات  ورواتب  االجتماعية 

وتمويل وزارة الصحة ودوائر الصحة يف عموم املحافظات حرصاً.

ايقاف متويل موافقات سابقة حصلت 
بتوجيهات وزير املالية او رئيس الوزراء

قراءة القرآن الكريم على ارواح الشهداء

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   
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مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط               العدد : 1334

قسم العقود                                               إعادة إعالن     التاريخ: 2020/4/26
مناقصة عامة رقم)2019/8/88( و) 2019/8/93(

مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط               العدد : 1342

قسم العقود                                               إعادة إعالن     التاريخ: 2020/4/26
مناقصة عامة رقم )2019/16/104( و )2019/16/103( و )2019/7/107( و )2019/7/109(

مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط               العدد : 1341

قسم العقود                                               إعادة إعالن     التاريخ: 2020/4/26
مناقصة عامة )2019/4/96( و )2019/4/97( و )2019/4/98( و )2019/4/99( 

مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط               العدد : 1385

قسم العقود                                               إعادة إعالن     التاريخ: 2020/4/27

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية

1. ي�ر ديوان محافظة واس�ط / قس�م العق�ود دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة م�ن الرشكات املقاول�ة واملقاولني العراقيني 
وال�رشكات العام�ة املتخصصة وكذلك الرشكات العربي�ة واألجنبية املتخصصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات العام�ة للمرة الثالثة واملدرجة يف 

الجدول ادناه .               
2.  إن املناقصات لهذا املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح الجديد , العدالة , الزوراء ) .

3.  عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املتخصصة وكذلك الرشكات العربية 
واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي 

( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.   متطلبات او معايري التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة :- كماهي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( .

5. ال�رشكات العام�ة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مس�تقلة قانوني�ا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التج�اري وقانون الرشكات 
العامة.  

6. عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.
7. عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واالجنبية )املس�جلة( يف وزارة التجارة/دائرة تس�جيل الرشكات تقديم شهادة تأس الرشكة ويف 
حالة  كونها غري مسجلة يف العراق تقديم مايثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية 

العراقية يف ذلك البلد.
8. كت�اب ع�دم املمانعة من االش�راك يف املناقصات ) نس�خة أصلية + نس�خة مصورة ( نافذ وص�ادرة من الهيئة العام�ة للرضائب معنونة اىل 

محافظة واسط / قسم العقود.
9. وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( 

10. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصات اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( مديرية بلديات واس�ط 
/  سكرتري لجنة فتح العطاءات (.

11.  يتم تسليم العطاءات إىل )مديرية بلديات واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) االحد ( املصادف 
17/ 2020/5 وه�و )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع النسيج / مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا 

من يوم ) االحد ( املصادف 17/ 2020/5.
12. كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة 
العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة 
واسط ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
13. إن م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يك�ون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد 
املساهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة 

ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
14. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

15. يف حال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الكبرية( بكافة أقس�امها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  
مراعاة  ذلك عند التقديم   

16. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
17. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

هوية مبلغ ضمان العطاءمدة االنجازالكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
التصنيف

مبلغ القطع

تنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة 12019/8/88
للجانب االيمن مع محطة رفع )WPSR4( يف 

قضاء الكوت

)19479617250( تسعة عرش مليار واربعمائة 
وتسعة وسبعون مليون وستمائة وسبعة عرش ألف 

ومائتان وخمسون دينار

 )500( خمسمائة 
يوم

)195000000( مائة 
وخمسة وتسعون 

مليون دينار

ثانية 
إنشائية

)350000( ثالثمائة 
وخمسون ألف دينار

تنفيذ شبكات مجاري ثقيلة وامطار مع 22019/8/93
محطات مجاري يف منطقة الفالحية أحياء 
اإلمام الرضا )ع( ، السياسيني ،الجامعة يف 

قضاء الكوت

)26544520000( ستة وعرشون مليار 
وخمسمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة 

وعرشون ألف دينار

)900( تسعمائة 
يوم

 )530000000(
خمسمائة وثالثون 

مليون دينار

ممتازة 
إنشائية

)350000( ثالثمائة 
وخمسون ألف دينار

   الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية 

1.  ي�ر ديوان محافظة واس�ط / قس�م العق�ود دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة م�ن الرشكات املقاول�ة واملقاولني العراقيني وال�رشكات العامة 
املتخصصة لتقديم عطاءاتهم وللمرة الثالثة للمناقصات العامة واملدرجة يف الجدول أدناه 0

2.   إن املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , الزوراء ) .
3.   ع�ىل مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خ�الل ) أوقات الدوام 

الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.  متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كماهي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( .  

5.  املتطلبات القانونية :-
     أوال – األهلية وتشمل عدم أقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته الجديدة ، مدرج  يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات   

     املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة , اليوجد تضارب يف املصالح،    
     الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.  

     ثانيا – شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.
  ثالثا – كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة  

  اىل محافظة واسط / قسم العقود.
  رابعا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

6.  بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط /  س�كرتري لجنة فتح 
العطاءات (.

7.   يتم تس�ليم العطاءات إىل )مديرية بلديات واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االثنني ( املصادف    18/ 5 /2020 
وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 

التايل ) واسط / الكوت / شارع النسيج / مديرية بلديات واسط ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف  18/ 5 /2020
8.  كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات 
املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف 
الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني 

يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
9.  إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املساهمني أومن يخوله 
بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم 

مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10.  إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11.  يف حال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة       ذلك 
عند التقديم .

12.   إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
13.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

هوية مبلغ ضمان العطاءمدة االنجازالكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
التصنيف

مبلغ القطع

)141000000( مائة وواحد واربعون مليون دينار مد خط ماء يف ناحية شيخ سعد12019/7/107
عراقي فقط

)4200000( اربعة 50 خمسون يوم
مليون ومائتان الف 

دينار

العارشة 
أنشائية

)50000( خمسون 
الف دينار

تجهيز وحدة ماء مجمعة ط��اقة ) 200 م3 22019/7/109
/س ( ملوقع مجمعات ماء قضاء املوفقية 
مع تجهيز مضخة ماء اىل مجمع الخلود يف 

قضاء املوفقية

)111700000( مائة وأحد عرش مليون وسبعمائة 
الف دينار عراقي فقط

)3300000( ثالثة 60 ستون يوم
مليون وثالثمائة 

الف دينار

العارشة 
كهربائية 

ميكانيكية

)50000( خمسون 
الف دينار

انشاء مركز اسعاف فوري يف منطقة البتار 32019/16/103
يف قضاء الكوت

 )361740000 (ثالثمائة وواحد وستون مليون 
وسبعمائة واربعون الف دينار عراقي فقط 

240 مائتان 
واربعون يوم

 )10850000(
عرشة مليون 

وثمنمائة وخمسون 
الف دينار

العارشة 
انشائية

)75000( خمسون 
وسبعون الف دينار

تاهيل وبناء جناح والدة وغرف للمرىض يف 42019/16/104
مستشفى العزيزية يف قضاء العزيزية

 )292623000( مائتان واثنان وتسعون 
مليون وستمائة وثالثة وعرشون الف دينار 

عراقي فقط

120 مائة 
وعرشون يوم

)8750000( ثمانية 
مليون وسبعمائة 

وخمسون الف 
دينار

العارشة 
انشائية

 )75000( 
خمسون وسبعون 

الف دينار

   الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية 

1.  ير ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة 
املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات العامة وللمرة الثالثة واملدرجة يف الجدول أدناه 0

2.   إن املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , الزوراء ) .
3.   عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام 

الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.  متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كماهي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التاهيل( .  

5.  املتطلبات القانونية :-
     أوال – األهلية وتشمل عدم أقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته الجديدة ، مدرج  يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات   

     املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة , اليوجد تضارب يف املصالح،    
     الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات        

     العامة.  
     ثانيا – شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.

  ثالثا – كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة  
  اىل محافظة واسط / قسم العقود.

  رابعا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
6.  بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط /  س�كرتري لجنة 

فتح العطاءات (.
7.   يتم تس�ليم العطاءات إىل )مديرية بلديات واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الخميس ( املصادف    14/ 
5 /2020 وه�و )تاري�خ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النس�يج / مديرية بلديات واسط( يف الس�اعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )الخميس( املصادف  

2020/ 5 /14
8.  كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية 
)نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقص�ة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحم�ل عنوان الربيد 
االلكروني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم 

العطاء أو)أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
9.  إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن 
يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 

ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10.  إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11.  يف حال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك 
عند التقديم .

12.   إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
13.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

هوية مبلغ ضمان العطاءمدة االنجازالكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
التصنيف

مبلغ القطع

مد شبكة ماء مع اعمال االتصاالت مع تطوير 12019/4/96
وتاهيل الشبكة الكهربائية مع تنفيذ شبكة 

مياه امطار وثقيلة مع تبليط شوارع متفرقة 
يف منطقة املردان يف ناحية تاج الدين

 )2514151400 ( ملياران وخمسمائة واربعة 
عرش مليون ومائة وواحد وخمسون الف واربعمائة  

دينار عراقي فقط 

 )600( ستمائة 
يوم

)75400000( خمسة 
وسبعون مليون 

واربعمائة الف  دينار

السادسة 
انشائية

)150000( مائة 
وخمسون الف دينار

تنفيذ اعمال اتصاالت مع تطوير شوارع يف حي 22019/4/97
الشهداء يف قضاء النعمانية

 )1006968000( مليار وستة مليون وتسعمائة 
وثمانية وستون الف  دينار عراقي فقط

)400( اربعمائة 
يوم

)30000000( ثالثون 
مليون دينار

الثامنة 
انشائية 

)100000(مائة 
الف دينار

تنفيذ شبكات مجاري امطار مع مد شبكة 32019/4/98
ماء مع تنفيذ اعمال اتصاالت مع مد شبكة 

كهرباء مع تبليط شارع الكورنيش بطول 
870م وعرض 30 م يف ناحية املوفقية

 )1508213000( مليار وخمسمائة وثمانية 
مليون ومائتان وثالثة عرش الف دينار

 )500(
خمسمائة يوم

 )45000000(
خمسة واربعون 

مليون دينار

السابعة 
انشائية

 )150000(مائة 
وخمسون الف 

دينار

تنفيذ اعمال مجاري وتطوير شوارع 42019/4/99
منطقة حي معامل السوس وحي خلف 

معمل نجارة فخري وحي املستقبل 
وباعراض مختلفة يف قضاء العزيزية

)2216900000( اثنان مليار ومائتان وستة 
عرش مليون وتسعمائة الف دينار 

)600( ستمائة 
يوم

)66500000( ستة 
وستون مليون 

وخممسمائة الف 
دينار

السادسة 
انشائية

)150000(مائة 
وخمسون الف 

دينار

   الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط

اعادة إعالن
مناقصة عامة رقم )19/17/120(

اسم املناقصة )تجهيز كالب بوليسية تخصصية يف الكشف عن جميع املخدرات عدد  15 إىل قيادة رشطة واسط (
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 وفقا للوثائق القياسية ) وثيقة عقود التجهيز(

ضمن التبويب ) 2��55��1��4�1��12��8(
1.  ي�ر ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة واملس�جلة يف 
وزارة التج�ارة / دائرة تس�جيل الرشكات أو هوية غرفة التجارة نافذة من )الصنفني الثال�ث او الرابع( تجارة عامة وكذلك رشكات القطاع العام 
املتخصص�ة لتقديم عطاءاتهم وللمرة الثالثة لعمل )تجهيز كالب بوليس�ية تخصصية يف الكش�ف عن جميع املخ�درات عدد 15( وبكلفة تخمينية 
)270427500( مائتان وسبعون مليون واربعمائة وسبعة وعرشون الف وخمسمائة  دينار عراقي فقط وبمدة أنجاز ) 90( تسعون يوم 0                      

2.   إن املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , الزوراء ) .
3.   عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات 

الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.      متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كماهي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( .

5.  املتطلبات القانونية :-
     أوال – األهلي�ة وتش�مل ع�دم أقص�اء مقدم العط�اء مؤقتا )معلقة أنش�طته الجديدة ، مدرج  يف القائمة الس�وداء أو م�درج يف قائمة الرشكات 
املتلكئة  بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة , اليوجد تضارب يف املصالح، الرشكات العامة 

الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.  
     ثانيا – شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية غرفة تجارة نافذة من )الصنفني الثالث او الرابع( تجارة عامة.

     ثالثا – ان تكون الرشكة املجهزة حاصلة عىل إجازة من قبل وزارة الزراعة العراقية .
     رابعا - ان تكون الرشكة املجهزة حاصلة عىل إجازة من قبل نقابة االطباء البيطريني العراقية.

  خامسا – كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل     
         محافظة واسط / قسم العقود.

        سادسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
6.  بإم�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقص�ة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط / 

سكرتري لجنة فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )50000( خمسون الف دينار .
7.   يتم تسليم العطاءات إىل )مديرية بلديات واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( يف موعد أقصاه الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )الخميس 
( املصادف 14 /2020/5 وهو )تاريخ غلق املناقصة(, علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع النسيج / مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا 

من يوم ) الخميس (املصادف 14/ 5 /2020 .
8.  كل العط�اءات يج�ب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو س�فتجة أو صك مصدق ( وبمبلغ ) 8000000 ( ثمانية مليون دينار 
عراقي معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية)نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلش�ارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن 
يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون 
يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء  أو )أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة 

بموجب عقد مشاركة (.
9.  إن م�دة نف�اذ العط�اء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقص�ة وان تقديم العطاء يج�ب أن يكون من قبل املدير املف�وض للرشكة أو احد 
املس�اهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة 

ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10.  يف حالة اش�راك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم )تضامنية تكافلية( يف ذلك لتنفيذه عىل أن يقدم عقد 

مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء .
11.  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

12.  إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
13.  يف حال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد  عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك 

عند التقديم .
14.  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش و اإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

  الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط
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تفاقم اخلالفات بني الكاظمي والكتل السياسية بسبب قائمة املرشحني اجلدد

بعد تقارير عن مرض زعيم كوريا الشمالية

رئيسة احلزب الدستوري احلر يف تونس: جمابهة فريوس كورونا ال تعين الصمت على الفساد وخرق القوانني وإرساء الديكتاتورية
القاهرة/د ب أ:

 “نحن لم نبدل أو ننقض مواقفنا يف الرتفع 
عن الخالفات السياسية خالل أزمة مجابهة 
انتش�ار فريوس كورونا ببالدن�ا، ولكن هذا 
ال يعن�ي الصم�ت ع�ى أي شبه�ة فساد أو 
مح�اوالت لتهمي�ش املعارض�ة وإخ�راس 
صوته�ا ودورها الرقابي كما يرغب البعض 
، وال يعن�ي أيضا عدم التنديد والتحذير  من 
خط�ورة  توظيف سي�ايس  للعمل  الخريي 
خاص�ة يف  ظ�ل  تعط�ل األرزاق  ومعان�اة 
فئ�ات ع�دة  … إذا صمتنا، فق�د نواجه بما 

هو أسوأ.”
به�ذه الكلم�ات الت�ي جمعت ب�ن توضيح 
املواق�ف والتحذي�ر م�ن الته�اون بذريع�ة 
الح�زب  رئيس�ة  ب�دأت  الوب�اء،  مجابه�ة 
الدست�وري الح�ر يف تون�س، عب�ري موىس، 

حديثها لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(.
وتخوض م�وىس وحزبه�ا يف الوقت الراهن 
رصاعا مريرا، ال ينحرص فقط مع خصمها 
االسرتاتيج�ي، حركة النهض�ة ذات التوجه 
اإلسالم�ي، وإنم�ا يمت�د ألح�زاب تصطف 
معه�ا بخان�ة األح�زاب املدنية الت�ي ُرصد 
تقاربها مع حرك�ة النهضة  وتحديدا حزب 
قل�ب تونس برئاسة رج�ل األعمال واإلعالم 

نبيل القروي.
وحذرت موىس مما أسمته من” ديكتاتورية 
التواف�ق التي تح�اول أطراف ع�دة فرضها 

عى املشهد السيايس.”
وأوضح�ت م�وىس / 45 عام�ا / “يسع�ى 
التنظيم اإلخواني من�ذ مجيئه إىل تونس إىل 
االنفراد باملشهد السيايس والهيمنة عى كل 
مفاصل الدولة، وعى كل يشء ، وقد رصدنا 
ضمن تحركات هذا التنظيم وجود محاوالت 
ومشاريع بمجلس الن�واب لتشكيل ائتالف 
سي�ايس تت�م بلورت�ه ج�راء التق�ارب بن 
رئيس الربملان ورئيس حركة النهضة، راشد 
الغنويش، وبن  بعض القوى املدنية  . وبهذا 
ستتج�دد الهيمن�ة اإلخوانية ع�ى الربملان، 

لينفي الرأي املخالف تحت شعار األزمة “.
 وقال�ت: “كم�ا قل�ت، األزم�ة الراهن�ة ال 
تعني الصمت عى الفس�اد وخرق القوانن 
واإلجراءات… حالي�ا يتم تهميش وإخراس 
ص�وت املعارض�ة وعرقلة قيامه�ا بدورها 
الرقاب�ي، فالي�وم، وعرب تحدي�د النقاشات 
داخ�ل الجلس�ات العام�ة وداخ�ل اللجان، 
يت�م حرمان النواب من حقه�م يف املناقشة 
املعمقة ملا  يطرح م�ن قرارات ومرشوعات 
قوان�ن أو تنقي�ح للنظام الداخ�ي للربملان 
تح�ت ذريعة التداب�ري االستثنائي�ة. يحدث 
هذا معن�ا بالحزب الدستوري ، ولن نصمت 

وسنعرتض عليه قانونيا.”
 وأضاف�ت: “ال تتعلق القضية  بالتأكيد عى 
خصومتنا مع طرف ما، ورغبتنا يف صناعة 
/شو إعالمي/ كم�ا يروجون، وإنما تتعلق 
بممارس�ة دورن�ا الدست�وري كمعارض�ة 
بالرقابة والتحذي�ر من ترصفات أو قرارات 
وقوانن قد يكون له�ا تأثري سلبي ال يمكن 

محوه بعد انتهاء األزمة الراهنة.”
وكانت موىس،  وهي رئيسة لجنة الصناعة 

والطاق�ة بالربملان، اتهم�ت زميلها عياض 
اللوم�ي، م�ن ح�زب قل�ب تون�س ورئيس 
لجن�ة املالية، “بتوجيه عب�ارات نابية إليها 
ومحاول�ة االعتداء عليها جسديا “. ويتوقع 
مراقب�ون أن  يص�ب الخالف ب�ن الحزبن 
العلماني�ن يف صالح النهض�ة بشكل عام، 
حي�ث سيدع�م ط�رح النهضة ب�ان موىس 
دائ�رة  م�ن  أح�دا  يستثني�ان  ال  وحزبه�ا 
انتقاداتهم�ا أو معاركهما يف إطار سعيهما 

لجذب األضواء إليهما .
  كم�ا أشار املراقب�ون إىل احتمال أن تسعى 
النهض�ة إىل استبدال حكوم�ة الفخاخ بأن 
تح�ل حكومة اخ�رى محلها ، تك�ون أكثر 
تماشيا مع أهدافه�ا ، إذا ما أعلنت تشكيل 
ائت�الف مع قل�ب تونس، وائت�الف الكرامة 

اإلسالمي
وبالرغ�م م�ن ع�دم مسارعة م�وىس، مثل 
البع�ض عى الساح�ة السياسي�ة، بإصدار 
أحكام نهائية بإدانة ووصم حكومة الفخاخ 
بالفشل يف التعاطي مع أزمة انتشار فريوس 
كورونا يف تونس ، فقد ألقت يف الوقت نفسه 

بشكوك قوية حول هذا امللف.
وقال�ت رئيس�ة الحزب الدست�وري الحر يف 
املقابلة م�ع “د.ب.أ” عرب الهاتف: “الوضع 
ك�ان  بتون�س  واالجتماع�ي  االقتص�ادي 
صعب�ا قبل الجائح�ة، وإن كانت الحكومة، 
كما رص�د الجميع،  قد تعث�رت يف تنفيذها 
لإلج�راءات االجتماعي�ة واالقتصادية  التي 
أعلنته�ا للح�د م�ن تداعي�ات األزم�ة عى 
الفئ�ات الضعيفة واملؤسس�ات االقتصادية  
املترضرة. ففي البداية، شهدنا تأخر عملية 
توزي�ع املساع�دات االجتماعية ع�رب البالد 
وم�ا خلقته م�ن عملي�ة اكتظ�اظ برشي، 
وعملي�ة حرش بقائمة املنتفع�ن. ومؤخرا، 
تابعن�ا قضي�ة الكمامات الطبي�ة التي تعد 
خرقا للقانون وتجاه�ال ملنظومة مكافحة 
الفساد …كل هذا يعمق الشكوك حول إدارة 

الحكومة لألزمة. “
وتابع�ت: “هن�اك قضاي�ا عام�ة ال يمك�ن 
التفري�ط فيه�ا تح�ت دع�اوى أن التشكك 
والتوق�ف عن�د أي أج�راء سيعرق�ل اتخاذ 
الق�رارات العاجل�ة الت�ي تتطلبه�ا األزمة، 
ولذل�ك، قررن�ا يف الح�زب اللج�وء للقضاء 
ملتابعة الصفقة املشبوهة للكمامات  الطبية 
وسنطال�ب بمحاسب�ة رئي�س الحكوم�ة ، 
وال�وزراء املخالف�ن، كما سنتق�دم بطلب 
للقض�اء اإلداري إليق�اف تنفي�ذ، وإلغ�اء، 
ق�رارات من�ح صفق�ات عمومي�ة مخالفة 

لقوانن الوظيفة العمومية وللدستور.”
 وك�ان الفخفاخ تع�رض ملوج�ة انتقادات 
واسع�ة، فض�ال ع�ن اتهام�ات “بتبي�ض 
وذل�ك  املصال�ح”،  و”تض�ارب  الفس�اد” 
ع�ى خلفية تأيي�ده ملوقف وزي�ر الصناعة 
بحكومته، يوس�ف بن صالح، والذي تجرى 
مساءلته حاليا بالربملان حول  قيامه  بعقد 
صفقة  بن وزارت�ه والنائب الربملاني جالل 
الزياتي بشأن تصنيع مليوني كمامة طبية 
دون الرج�وع إىل قان�ون عق�د الصفق�ات 
العمومي�ة، ودون مراعاة للدستور التونيس 

ال�ذي يمنع، من حيث املب�دأ، “تعاقد الدولة 
مع نواب الربملان لغايات تجارية.  “

أم�ا فيما يتعل�ق بتقييمها للف�رتة املاضية 
وما رصده البعض من وجود رصاع  بدرجة 
م�ا ب�ن رئاس�ات الجمهوري�ة والحكومة 
والربمل�ان عى تص�در املشه�د يف إدارة أزمة 
انتش�ار الف�ريوس والح�د م�ن تداعياتها، 
قال�ت م�وىس: “ال�رصاع موجود ب�ن هذه 
األط�راف، والجمي�ع عاين�ه، ونح�ن دعونا 
لتف�ادي الرصاع�ات ولك�ن دون ج�دوى. 
وه�ذا يؤكد أن النظ�ام السيايس التونيس يف 
حاجة ملراجع�ة… التونسيون رصدوا أيضا 
يف إط�ار هذا ال�رصاع الهجم�ة اإللكرتونية 
وعرب مواقع التواصل االجتماعي، باالنتقاد 
والرتص�د، والتي ل�م توجه فق�ط لشخص 
رئيس الجمهورية قيس سعيد، وإنما طالت 
كل من يخالف الفك�ر اإلخواني، سواء كان 

بالسلطة أو خارجها. “
 وشددت م�وىس عى أن الشعب وحده “هو 
من سيخ�رج منترصا جراء ه�ذا الرصاع ” 
موضح�ة “الشع�ب سيقوم بعملي�ة تقييم 
بنهاي�ة األزمة وسيحدد م�ن تحرك خاللها 
لصالح�ه، وم�ن ح�اول توظيفه�ا لخدمة 

أجندة شخصية أو سياسية ضيقة. “
كما ع�ربت عن غضبه�ا تجاه م�ا وصفته 
باستغ�الل بع�ض القوى ” للعم�ل الخريي 
لتحقي�ق مكاسب سياسي�ة، دون تدارك أو 
تصد جدي م�ن الجميع لألث�ر السلبي لهذا 
السلوك  عى املجتمع التونيس باملستقبل “، 
موضحة أن “هناك جمعيات ومراكز قريبة 
من تنظيم اإلخوان انخرطت بالعمل الخريي 
وتحاول اآلن توظيفه لتلميع صورة التنظيم 
يف عموم البالد مستغلة يف ذلك أجواء معاناة 
الفئ�ات الضعيف�ة يف ظ�ل األزم�ة الراهنة 
وتعطل األرزاق …هذا مقلق ويذكرنا بأجواء 
عام 2011 عندما تم استغالل املناخ العام و 
جرى استغالل فقر الناس لتحقيق مكاسب 

بالصندوق االنتخابي .

كم�ا ع�ربت  ع�ن خشيته�ا م�ن أن يؤدي 
االهتم�ام بأزمة الف�ريوس إىل ع�دم النظر 
بالجدية املطلوبة لكثري من القضايا املهمة، 
وقالت: ” لدينا تخوف من أن تقوم األحزاب 
املشارك�ة باالئت�الف الحاكم ب�رصف جزء 
كب�ري   من ق�رض الصن�دوق  ال�دويل الذي 
ت�م إق�راره مؤخ�را، وقيمت�ه 745 ملي�ون 
دوالر، لدعم سياس�ات الدولة االستباقية يف 
مواجه�ة جائحة ف�ريوس كورونا املستجد  
عى ترضية الشارع باملنح واملساعدات أمال 
يف استمرار استقطابهم إيل جانبهم، بالطبع 
نؤيد منح املساعدات للفئات الضعيفة عى 
أن يت�م ذلك بنحو شف�اف ورشيد… ولكننا 
نؤي�د أيض�ا البحث ع�ن حل�ول اقتصادية 

أطول عمرا “
وتابعت:” جزء من معالجة األزمة هو النظر 
مل�ا بعدها… بالطب�ع هناك خسائ�ر كبرية 
تعرضن�ا لها، وتحديدا بقطاع السياحة أحد 
أهم األبواب الرئيسية للدخل القومي، ولكن 
البد أن نتحرك لنتفادى املزيد من  التداعيات 
ب�أن يتم رب�ط منظومة اإلنت�اج بصناعات 
رضورية ومطلوبة يف مواجهة أزمة انتشار 
الف�ريوس كتصنيع الكمام�ات الطبية التي 
تحتاجه�ا السوق املحلي�ة وأجهزة التنفس 

االصطناعي
“واختتمت بالقول: “لدينا مواهب ومبدعون 
وأصحاب خ�ربات يمكن االستف�ادة منهم، 
كما يمكنن�ا التوسع باالستثم�ار يف املجال 
الرقم�ي، وه�و مجال واع�د، خاصة يف ظل 
نجاح تجربتي التعليم والعمل عن بعد خالل 

األزمة الراهنة.”
وك�ان وزي�ر املالي�ة التونيس “محم�د نزار 
يعي�ش” ق�د وص�ف الوض�ع االقتص�ادي 
لب�الده”” بالصع�ب ج�دا”، ج�راء توق�ف 
األنشط�ة االقتصادي�ة ويف مقدمتها  قطاع 
السياحة الحيوي ،والذي بات مهددا بفقدان 
أكثر من400الف وظيفة وخسائر تزيد عن 

املليار دوالر.

الصحة تسجل 27 اصابة ووفاة واحدة و23 حالة شفاء بفريوس كورونا

بغداد/ الزوراء:
للصح�ة  العلي�ا  اللجن�ة  وجه�ت 
والسالمة، بتشدي�د اجراءات حظر 
م�ن  مح�ذرة  الجزئ�ي،  التج�وال 
تجاهل االرش�ادات الصحية، وفيما 
سجل�ت وزارة الصح�ة والبيئة 27 
اصاب�ة جديدة وحال�ة وفاة واحدة 
و23 حالة شفاء بفريوس كورونا، 
أعل�ن مدير ع�ام صح�ة الرصافة 
عبد الغني الساعدي، امس االثنن، 
إكم�ال اإلجراءات الالزمة للمبارشة 
بخط�ة الع�زل املناطق�ي الشام�ل 

للحد من انتشار فريس كورونا.
وذكر مكت�ب رئيس الوزراء يف بيان 
تلق�ت “ال�زوراء” نسخ�ة منه: ان 
اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والسالم�ة 
الوطنية عقدت اجتماعها السادس 
برئاس�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء 
ع�ادل عبد امله�دي ، ام�س االثنن 
وع�رب الدائ�رة التلفزيوني�ة املغلقة 
، ملناقش�ة القضاي�ا املع�ّدة لجدول 
األعمال، ومن بينها تقييم اجراءات 
التج�وال  لحظ�ر  الجزئ�ي  الرف�ع 
ومدى الت�زام املواطنن باإلرشادات 
العراقي�ن  ورح�الت   ، الصحي�ة 
الوافدي�ن ، واملتطلبات والتسهيالت 
العاجل�ة املتعلقة بمواجهة جائحة 

كورونا .
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  وأثن�ى 
بحس�ب البي�ان، عى الجه�ود التي 
لحماي�ة  كاف�ة  الجه�ات  تبذله�ا 
والنتائ�ج  الوب�اء  م�ن  العراقي�ن 
الطيب�ة واملتقدمة الت�ي تحققت ، 
مشريا اىل ان التقييم األويل لتخفيف 
اج�راءات حظ�ر التج�وال يدعون�ا 
لتشديد اإلجراءات وضمان اإللتزام 
التام  بالوقاية الصحية واالرشادات 
والتباعد الصح�ي ولبس الكمامات 
ملن�ع تف�ي الوب�اء وغ�ري ذلك من 

االرشادات.
واك�د ان الق�رارات الصحية يكون 
الرأي فيها لجهة اإلختصاص وهي 
وزارة الصحة ومايص�در عنها من 
توصيات، مشيدا بالدور الذي تؤديه 
وسائ�ل اإلعالم ومساهمتها بزيادة 

الوعي الصحي.
واش�ار البي�ان اىل ان اللجن�ة العليا 
استمعت اىل تقري�ر تفصيي قدمه 
وزير الصح�ة والبيئة عن تطورات 
واالج�راءات  الصح�ي  الواق�ع 
وأع�داد  والفحوص�ات  الوقائي�ة 
حاالت االصابات والوفيات والتعايف 
، وماتضمن�ه كت�اب وزارة الصحة 
املوّج�ه للجنة العليا م�ن توصيات 
تتعل�ق بالحظ�ر الجزئي وموضوع 

العراقين العالقن يف الخارج  .
وتابع: كما ج�رى مناقشة وتقييم 
رفع الحظر الجزئ�ي للتجوال الذي 
بدأ العمل به االسبوع املايض ،  حيث 
الحظ�ت اللجن�ة العليا ع�دم إلتزام 

باإلرشادات  املواطن�ن  العديد م�ن 
الصحي�ة وحص�ول ح�االت تجمع 
وتزاحم يف االسواق ومركبات النقل 
وعدم لب�س الكمام�ات يف األماكن 
العامة مما يعرض املواطنن لخطر 

اإلصابة.
 وحذرت اللجنة العليا من استمرار 
والتزاح�م  االلت�زام  ع�دم  ح�االت 
االرش�ادات  وتجاه�ل  والتالم�س 
الصحي�ة ، ووجه�ت اللجن�ة العليا 
بإص�دار تعليمات مش�ددة واتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق املخالفن 

للحفاظ عى الصحة العامة  .
ولفتت اىل ان اللجنة نظرت يف طلب 
السماح بمغادرة العراقين املقيمن 
يف دول العال�م األخ�رى والعودة اىل 
عوائله�م وأخذ تعهدات منهم بعدم 
الع�ودة خالل فرتة انتشار الجائحة  

.
وزارة  اعلن�ت  اخ�ر،  سي�اق  ويف 
االثن�ن،  ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة 
املوق�ف الوبائي اليوم�ي لإلصابات 
املسجلة بف�ريوس كورونا املستجد 

يف العراق.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
“الزوراء” نسخة منه: انه تم فحص 
)٢٣١١( نموذجا يف كافة املختربات 
املختصة يف العراق ليوم امس وبذلك 
للنم�اذج  الك�ي  املجم�وع  يك�ون 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق )٧٣٧٨٢(.
واضاف�ت: ان مخترباته�ا سجل�ت 
يوم ام�س ) ٢٧( إصاب�ة يف العراق 
موزع�ة كالتايل: بغ�داد/ الرصافة: 
٢، بغ�داد/ الكرخ: ٥، مدينة الطب: 
١،النج�ف األرشف: ١، الب�رصة: ١، 
املثن�ى: ٧،السليمانية: ٣، اربيل: ٧، 
الفت�ة اىل ان ع�دد الوفي�ات : حالة 

واحدة يف النجف.
واشارت اىل ان ع�دد حاالت الشفاء 
بلغت  ٢٣ حالة ،  وكما يي: بغداد/ 
 ،١  : الط�ب  مدين�ة   ،٢ الرصاف�ة: 
النج�ف األرشف: ١، الب�رصة :  ٨، 
واس�ط: ٢، ميس�ان: ١، ذي ق�ار: 
ان مجم�وع  اربي�ل: ٢، مبين�ة   ،٦
اإلصاب�ات :  ١٨٤٧، بينما مجموع 

الوفي�ات:    ٨٨، اما مجموع حاالت 
الشفاء:    ١٢٨٦.

مدي�ر  أعل�ن  اخ�ر،  جان�ب  وم�ن 
ع�ام صح�ة الرصاف�ة عب�د الغني 
الساع�دي، ام�س االثن�ن، إكم�ال 
اإلجراءات الالزمة للمبارشة بخطة 
الع�زل املناطقي الشام�ل للحد من 

انتشار فريس كورونا.
تلق�ت  بي�ان  يف  الساع�دي  وق�ال 
“ال�زوراء” نسخة من�ه: إن “دائرة 
صحة الرصافة اتخ�ذت العديد من 
الخط�ط الكفيلة للحد م�ن انتشار 
الفريوس”، مش�رياً إىل أن “عرشات 
املختربي�ة ت�م إجراؤها  املسح�ات 
خ�الل حم�الت الرص�د الوبائ�ي يف 
األحي�اء السكنية التي سجلت فيها 

إصابات من املالمسن وغريهم”.
وأضاف: أن “الدائرة بانتظار النتائج 
وإكمال اإلجراءات األخرى لالنطالق 
بخطة الحج�ر املناطقي الشامل”، 
موضحاً أن “خطر الفريوس ما زال 
موجودأً ويتطلب تشديد اإلجراءات 
وع�دم السماح لبع�ض األشخاص 
بالته�اون وك�ر الحظر من خالل 
االستخفاف باإلجراءات الصحية”.

ويف السياق ذاته، أكدت خلية األزمة 
النيابية، اللجوء إىل الحظر املناطقي 
لثالث مناطق يف الرصافة خالل ٧٢ 

ساعة القادمة.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وذك�رت 
“ال�زوراء” نسخة من�ه: أنه “خالل 
ترؤس مقرر خلي�ة األزمة النيابية 
النائب جواد املوسوي  امس االثنن 
صح�ة  دائ�رة  مق�ر  يف  اجتماع�اً 
الرصافة م�ع ك�ادر وزارة الصحة 
املتقدم املتضمن وكيل وزارة الصحة 
ومدير عام الصحة العامة يف الوزارة 

ومدير دائرة صحة الرصافة.
واضاف�ت: انه تقرر خالل االجتماع 
الفحوص�ات  أع�داد  مضاعف�ة 
يف جان�ب الرصاف�ة ، كم�ا سيت�م 
افتت�اح مخت�رب خ�اص بالرصافة 
لفحص الكورون�ا فريس خالل ٤٨ 
ساع�ة، وامكانية اللجوء إىل الحظر 
املناطقي لثالث مناطق يف الرصافة 

خالل ٧٢ ساعة القادمة.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
شهدت الساعات املاضية اجتماعات 
مستم�رة لقي�ادات وممث�ي القوى 
الشيعي�ة يف من�زل زعي�م تحال�ف 
الفت�ح ه�ادي العام�ري ، بحضور 
رئي�س ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى 
الكاظمي ملناقشة اختيار املرشحن 
الج�دد يف الكابين�ة الوزاري�ة ، فيما 
اك�دت اوس�اط نيابية ع�دم توافق 
اسم�اء  اختي�ار  ع�ى  املجتمع�ن  

املرشحن الجدد .
وكشف�ت اوساط نيابي�ة ان رئيس 
الوزراء املكل�ف مصطفى الكاظمي 
عرض امس قائم�ة جديدة السماء 
مرشح�ي الحقائ�ب الوزاري�ة عى 
الكتل والق�وى السياسية الشيعية، 
املرشح�ن  بع�ض  رفضه�ا  بع�د 

السابقن يف الكابينة الحكومية .
وازاء ذلك ه�ددت  كتلة بدر النيابية 
بال�رد باملث�ل يف ح�ال ارصار القوى 
السني�ة والكردية عى تقديم اسماء 
محددة لل�وزارات دفاعا عن حقوق 
رئي�س  داعي�ة   ، الشيع�ي  املك�ون 
الوزراء املكل�ف مصطفى الكاظمي 

اىل التعامل بمسطرة واحدة وعادلة 
اختي�ار  يف  املكون�ات  جمي�ع  م�ع 

املرشحن الجدد دون انتقائية
وق�ال النائ�ب كري�م علي�وي ل��” 
ال�زوراء “، “ اتفقنا عى مبدأ فسح 
املج�ال للمكل�ف الختي�ار مرشحي 
كابينت�ه الحكومي�ة، وان يتم املجئ 
بكابين�ة جديدة بشك�ل سلس دون 
او ضغ�وط حزبي�ة م�ع  ام�الءات 
ولي�س  املكون�ات  تمثي�ل  مراع�اة 

االح�زاب بعي�دا ع�ن املحاصصة”، 
مشريا اىل ان “الكاظمي جاء بكابينة 
بعيدة كل البع�د عن املهنية يف اغلب 
لالم�الءات  ورض�خ   ، مرشحيه�ا 
يف  والسني�ة  الكردي�ة  والضغ�وط 
وقت همش حق�وق الكتلة واملكون 
االك�رب يف تقديم مرشح�ن للكابينة 

الحكومية”.
واض�اف ان “ الرئي�س املكلف لديه 
خياران اما تقديم حكومة مستقلة 

فعليا بعيدة عن اي تمثيل حزبي ، او 
ترك الخيار لجميع القوى السياسية 
السنية والكردي�ة والشيعية لتقديم 
مرشحن للوزارات وفق االستحقاق 
اسل�وب  ان”  معت�ربا  االنتخاب�ي”، 
السني�ة  الكت�ل  وارصار  املكل�ف 
والكردية ع�ى الحصص واملكاسب 
يجعلنا ملزم�ن بالدفاع عن حقوق 
جماهرين�ا الت�ي طالب�ت وتطال�ب 
بتقدي�م الخدمات وانه�اء البطالة، 
وهو م�ا سنعمل علي�ه بقوة ودون 
او تن�ازل الي ط�رف  اي مجامل�ة 

مهما كان”.
وكان تحالف الفتح انتقد عدم قدرة 
رئي�س ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى 
الكاظمي عى حسم خالفات اختيار 
مرشحي كابينت�ه الوزارية الجديدة 

.
وكتب رئيس كتل�ة التحالف النائب 
محمد الغب�ان يف تغريدة عى موقع 
 “ االجتماع�ي  للتواص�ل  توي�رت 
الكاظم�ي بن حانه ومانه وضاعت 
لحانا ، اسوء ش�ئ يف املتصدي ان ال 

يستطيع الحسم ويعيش الرتدد “.

سول/رويرتز:
دع�ا املسؤول�ون يف كوري�ا 
الجنوبي�ة إىل توخ�ي الحذر 
وس�ط تقارير ع�ن احتمال 
أن يك�ون الزعي�م الك�وري 
أون  جون�ج  كي�م  الشم�ايل 
مري�ض مشددي�ن عى أنهم 
ل�م يرصدوا أي تحركات غري 

عادية يف كوريا الشمالية.
ص�ورة من أرشي�ف رويرتز 
للزعيم الكوري الشمايل كيم 
جونج أون يتحدث يف صورة 
نرشتها وكالة األنباء املركزية 
الكورية. )لم تستطع رويرتز 
التأكد من الصورة عى نحو 
إع�ادة  ويحظ�ر  مستق�ل. 
بيع الص�ورة لط�رف ثالث. 
ويحظ�ر استخ�دام الصورة 

داخل كوريا الجنوبية.(
وقال كي�م يون-تشول وزير 
الجنوبي،  الك�وري  الوح�دة 
التواصل مع  املس�ؤول ع�ن 
خ�الل  الشمالي�ة،  كوري�ا 
منتدى مغل�ق يوم اول امس 
لديه�ا  الحكوم�ة  إن  األح�د 

تتيح  استخباراتي�ة  ق�درات 
لها أن تقول بثقة أنه ال يوجد 

يشء غري عادي يحدث.
وتكهنات  وب�دأت شائع�ات 
بشأن صحة كيم بعد تخلفه 
عن حض�ور احتفال رسمي 
بارز يف 15 أبريل نيسان ولم 
يظهر بشك�ل علني منذ ذلك 

الوقت.
اإلع�الم  وسائ�ل  وقال�ت 
الكوري�ة الجنوبية األسبوع 
املحتم�ل  م�ن  إن  امل�ايض 

أن كي�م خض�ع لجراح�ة يف 
رشاين القلب أو أنه يف عزلة 
لتف�ادي اإلصاب�ة بف�ريوس 

كورونا املستجد.
تع�رض  ل�م  أخ�رى  وم�رة 
الرسمي�ة  اإلع�الم  وسائ�ل 
ام�س  الشمالي�ة  الكوري�ة 
االثنن أي صور جديدة لكيم 

ولم تذكر مكان وجوده.
ولكنه�ا ن�رشت تقارير عن 
إرسال�ه رسالة شكر للعمال 
الذين يبنون منتجعا سياحيا 

الت�ي  ونس�ان  منطق�ة  يف 
ذكرت بع�ض وسائل اإلعالم 
أنه ربما  الجنوبي�ة  الكورية 

موجود فيها.
تشون�ج-إن  م�ون  وق�ال 
كب�ري مستش�اري السياسة 
الكوري  للرئي�س  الخارجية 
الجنوب�ي م�ون جي�ه-إن يف 
ترصيح�ات لوسائل إعالم يف 
الوالي�ات املتحدة إن ”موقف 

حكومتنا حازم.
”كيم جونج أون حي وبخري. 
وهو يقيم يف منطقة ونسان 
منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد 

تحركات مريبة حتى اآلن“.
ن�ورث(   38( مرك�ز  وق�ال 
الذي مق�ره واشنطن ويتوىل 
كوري�ا  يف  الوض�ع  مراقب�ة 
الشمالي�ة إن ص�ور أقم�ار 
صناعية من األسبوع املايض 
أظهرت قطارا خاصا يرجح 
أنه خ�اص بالزعيم الكوري 
الشم�ايل يف ونسان مما عزز 

تلك التقارير.
إن  ق�ال  املرك�ز  أن  ورغ�م 

القطار ربما يخص كيم لكن 
ل�م يتسن لرويرتز تأكيد ذلك 
بشكل مستقل أو ما إذا كان 

كيم يف ونسان.
متحدث�ة  سئل�ت  وعندم�ا 
ي�وم  الوح�دة  باس�م وزارة 
التقارير  االثن�ن ع�ن  امس 
التي ذكرت أن كيم يف ونسان 
قالت إن�ه لي�س لديها يشء 

يؤكد ذلك.
وأرسلت الص�ن يف األسبوع 
لكوري�ا  فريق�ا  امل�ايض 
الشمالية يضم خرباء طبين 
املش�ورة بشأن كيم  لتقديم 
حسبما ق�ال ثالثة أشخاص 

مطلعون عى الوضع.
ولم يتس�ن لرويرتز أن تحدد 
ما ال�ذي تمثله رحلة الفريق 
الصيني فيم�ا يتعلق بصحة 

كيم.
وقال مصدر ك�وري جنوبي 
الجمعة املايض  لرويرتز يوم 
إن معلومات املخابرات تشري 
إىل أن كي�م حي ومن املرجح 

أن يظهر قريبا.

اللجنة العليا للصحة توّجه بتشديد االجراءات 
وحتذر من جتاهل االرشادات الصحية

كتلة بدر لـ        : سنرد باملثل اذا اصرت القوى السنية 
والكردية على مرشحيها للحقائب الوزارية

مسؤولو كوريا اجلنوبية يدعون لتوخي احلذر
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بغداد/ الزوراء:
انطلق�ت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي 
وحرس الح�دود بعملية “رمضان األوىل” لتطهري 
صح�راء عكاش�ات باتج�اه الح�دود العراقي�ة 
السوري�ة. بينما أكد قي�ادي يف الحشد العشائري 
يف االنب�ار ع�ن وج�ود تحركات لخالي�ا داعش يف 

صحراء غرب االنبار.
وقال معاون قائد عملي�ات االنبار للحشد، احمد 
نرص الله، ام�س االثنني، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة من�ه، ان “قوات الحشد الشعبي والجيش 
العراقي وح�رس الحدود رشع�ت، أمس االثنني، 
بعملي�ة مشرتك�ة لتطه�ري صح�راء عكاش�ات 
باتج�اه الح�دود العراقية السوري�ة “، مبينا ان 
“العملية نفذت عقب ورود معلومات تفيد بعودة 
نش�اط الخاليا النائمة لداعش يف املناطق الواقعة 

خلف عكاشات«.
واضاف نرص الل�ه أنه “بتنسيق عال بني الجيش 
والحش�د وح�رس الح�دود تسته�دف العملي�ة 
مناطق تعد رخ�وة امنيا حيث سيت�م تأمينها”. 
موضح�ا ان “الوي�ة ) 18-17-19-13( التابعة 
بالعملي�ة  اشرتك�ت  للحش�د  االنب�ار  لعملي�ات 
فضال ع�ن الجيش وق�وات حرس الح�دود، كما 
اشرتكت املديريات الساندة التابعة لهيئة الحشد 

الشعبي”. 
بينما أكد عضو مجلس محافظة االنبار القيادي 

يف الحشد العشائري غانم العيفان، امس االثنني، 
عن وج�ود تحرك�ات لخالي�ا داع�ش يف صحراء 
غ�رب االنبار، وذلك بالتزامن مع بعض املطالبات 
السياسي�ة الداعية إلخراج الحش�د الشعبي من 

املحافظة.
وق�ال العيف�ان يف ترصي�ح صحف�ي إن “خاليا 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابية ب�دأت تنشط بشكل 
ملح�وظ يف محافظت�ي االنبار وكرك�وك ومثلث 
دي�اىل وصالح الدين”، مح�ذرا من “نشاط لخاليا 

داعش النائمة يف تلك املناطق«.

وأض�اف أن “تهديدات داع�ش ال تشكل مخاوف 
متقدمة يف املعادلة االمنية، ولكن عملية بقاء تلك 
الخاليا دون معالجة ستك�ون له تأثريات سلبية 

عىل الوضع األمني”.
وك�ان رئي�س مجل�س اإلنق�اذ االنب�ار، حمي�د 
الهايس، عد يف، ترصيح صحفي سابق، املطالبات 
السياسي�ة بإبع�اد الحشد الشعبي م�ن املناطق 
الغربي�ة وحل�ه بأنها مزاجي�ة ومحاول�ة إلثارة 
املشاك�ل، فيما بني أن إبع�اد الحشد الشعبي من 
املناطق الغربية ستكون بداية لعودة داعش لها. 

م�ن جانبها، نف�ذت ق�وة مشرتكة م�ن الحشد 
الشعب�ي والجي�ش، ام�س االثن�ني، عملية دهم 
وتفتي�ش يف جزيرة مطيبيج�ة بمحافظة صالح 

الدين.
تلق�ت  الشعب�ي  الحش�د  إلع�الم  بي�ان  وذك�ر 
»ال�زوراء« نسخة من�ه، أن “قوة م�ن االلوية 9، 
21، 88 بالحشد الشعب�ي والجيش وبإسناد من 
طريان الجيش نفذت، صب�اح امس، عملية دهم 
وتفتي�ش يف جزيرة مطيبيج�ة بمحافظة صالح 

الدين للبحث عن خاليا داعش«.
وأوض�ح البي�ان أن “القوة فتش�ت منطقة البو 

عواد يف الجزيرة وما زال التفتيش مستمرا”. 
من جهته، نفذ اللواء 22 يف الحشد الشعبي، امس 
االثن�ني، عملية امنية ملالحق�ة فلول “ داعش” يف 
دي�اىل، فيما تم مسك خط الص�د غرب املحافظة 

ملنع تحركات اإلرهابيني.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت »الزوراء« 
نسخة منه، “قوة من اللواء 22 رشعت بالصفحة 

األوىل من عملية مسك خط الصد غرب دياىل«.
وأض�اف البيان أنه ”ت�م تفتيش ق�رى البوصيل 
والعرك�رب الدراوي�ش وسق�ط ب�ني محافظتي 
صالح الدين ودي�اىل وتأمينها من خاليا داعش”. 
الفتا اىل ان “العملية جاءت ملسك خط الصد غرب 
دياىل ومنع تحركات داع�ش وتسللها الستهداف 

أمن املحافظة “. 

بغداد/ الزوراء:
أكد وكيل وزارة الصحة أن الحكومة 
قد تلج�أ إلعادة فرض حظر التجوال 
الكام�ل، إذا ما وج�دت تهديدا كبريا 
ع�ىل حياة الناس. بينم�ا حذر مقرر 
خلي�ة االزم�ة النيابي�ة م�ن ظهور 
إصابات جديدة بف�ريوس كورونا يف 

جانب الرصافة، وبأعداد أكرب.
وق�ال وكي�ل وزارة الصح�ة، عضو 

خلية األزم�ة، جاسم الفالحي، امس 
أوردت�ه قن�اة  االثن�ني، يف ترصي�ح 
“RT” ، واطلعت عليه »الزوراء«: إن 
“ك�ل االحتماالت مفتوح�ة، ويعتمد 
ذلك ع�ىل التقيي�م اليوم�ي لخارطة 
االنتشار الوبائي، ونحن نتابع نسب 
اإلصاب�ات والشف�اء، وع�ىل إثر ذلك 

نقرر«.
وأضاف الفالحي أنه “يف حال وجدنا 

تهديدا كبريا ع�ىل حياة الناس وعدم 
والتعليم�ات  باإلج�راءات  االلت�زام 
الوقائي�ة، فإننا بك�ل تأكيد سنتجه 
إىل اتخ�اذ إج�راء يحافظ ع�ىل حياة 

الناس”. 
مق�رر  ح�ذر  نفس�ه،  السي�اق  ويف 
خلية االزم�ة النيابي�ة، النائب جواد 
املوس�وي، امس االثن�ني، من ظهور 
إصابات جديدة بف�ريوس كورونا يف 

جانب الرصافة وبأعداد أكرب.
وق�ال املوس�وي يف بي�ان ص�در عىل 
هام�ش ترؤس�ه اجتماع�ا يف مق�ر 
دائ�رة صح�ة الرصاف�ة م�ع ك�ادر 
وزارة الصحة املتقدم املتضمن وكيل 
وزارة الصح�ة ومدي�ر ع�ام الصحة 
العامة يف الوزارة ومدير دائرة صحة 
الرصاف�ة، وتلقت »ال�زوراء« نسخة 
منه: »إنه سنق�وم بمضاعفة اعداد 

الفحوص�ات يف جان�ب الرصاف�ة”، 
مبينا أن�ه “ستظهر اصابات جديده 

باعداد اكرب يف الرصافة«.
وأض�اف أن�ه “سيتم افتت�اح مخترب 
خ�اص بالرصافة لفح�ص فريوس 
كورون�ا خ�الل ٤8 ساع�ة”، مشريا 
إىل أن�ه “ممك�ن ان نلج�أ اىل الحظر 
املناطقي لث�الث مناطق يف الرصافة 

خالل 72 ساعة القادمة”. 

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن محاف�ظ واس�ط عن وج�ود ق�رار بفتح 
مناف�ذ املحافظ�ة الحدودي�ة للتب�ادل التجاري 
حرصاً يومني يف األسبوع. وفيما اكد ان مرشوع 
املستشفى الرتكي متوقف منذ 10 سنوات، حمل 

الحكومة مسؤولية ذلك.
وق�ال محم�د جمي�ل املياحي، ام�س االثنني، يف 
ترصي�ح أوردته وكال�ة األنباء العراقي�ة )واع( 
واطلع�ت علي�ه »ال�زوراء«: إن “هنالك لجنة تم 
تشكيلها لحسم موض�وع فتح منافذ املحافظة 
ح�رصاً  التج�اري  التب�ادل  أم�ام  الحدودي�ة 
لالستفادة من واردات�ه”. مبينا أن “هنالك نحو 
1000 موظف تدفع رواتبهم من إيرادات املنفذ، 

ولم يتم رصفها منذ 5 أشهر«.
وأوض�ح املياحي أن “إج�راءات تخفيف الحظر 
يجب ان تكون صادرة م�ن خلية األمر الديواني 
55 ورئي�س الوزراء”، مش�ريا اىل أن “املحافظة 
تتعام�ل بمرون�ة يف تطبي�ق الحظ�ر وتسهي�ل 

اإلجراءات ومساعدة أصحاب املهن اليومية«.
وكان�ت هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة، أعلنت يف وقت 
ساب�ق، عن غلق خمسة منافذ م�ع أيران، فيما 
أش�ارت إىل أن�ه سيت�م من�ع دخ�ول العراقيني 

املسافرين عرب املنافذ. 
بينما اك�د محافظ واسط محم�د جميل، امس 
االثن�ني، ان مرشوع املستشف�ى الرتكي متوقف 

من�ذ 10 سنوات، فيما حمل الحكومة مسؤولية 
ذلك.

وق�ال جمي�ل يف مؤتمر صح�ايف عق�ده امس، 
واطلعت عليه »الزوراء«: ان »مرشوع املستشفى 
الرتك�ي يف املحافظة متوقف من�ذ 10 سنوات«، 
مبينا ان »املحافظة تحتاج إىل مستشفى آخر«.

 واضاف ان »الرشك�ة املنفذة عاجزة عن إكمال 
ه�ذا املرشوع ال�وزاري الذي احي�ل للتنفيذ منذ 

ع�ام 2011«، مش�ريا اىل ان »هناك خالف مابني 
الرشكة ووزارة الصحة لحسم هذا املوضوع«.

وطالب جميل ب�«تسوية العمل يف هذا املرشوع«، 
محمال »مجلس الوزراء املسؤولية يف إنجازه«.

 وتاب�ع »ل�و اكتمل هذا امل�رشوع لحل ٦0% من 
مشكل�ة الصحة باملحافظة«، الفتا اىل ان »سعة 
املرشوع ه�ي ٤00 رسي�ر ونسبة اإلنج�از فيه 

28% فقط«.

بغداد/ الزوراء:

صدق�ت محكمت�ا تحقي�ق العم�ارة والكرخ 

التابعت�ني لرئاسة محكم�ة استئناف ميسان 

وبغداد االتحادية، امس االثنني، أقوال متهمني 

بنصب سيط�رة وهمية يف الطري�ق  املؤدي اىل 

محافظ�ة الب�رصة وتسلي�ب مبلغ م�ن املال، 

فضال ع�ن اقوال ثمانية متهم�ني عن جريمة 

هوي�ات  وضب�ط  ملتهم�ني،  كف�االت  تزوي�ر 

مزورة. 

وصدق�ت محكم�ة تحقي�ق العم�ارة التابعة 

لرئاسة محكم�ة استئناف ميسان االتحادية، 

ام�س االثنني، أق�وال  اربعة منتسب�ني ملديرية 

بنص�ب  قام�وا  ميس�ان  محافظ�ة  رشط�ة 

سيطرة وهمية يف الطريق  املؤدي اىل محافظة 

الب�رصة وتسليب مبلغ قدره )مليار وستمائة 

وخمسون مليون( دينار  عراقي من اشخاص 

قادم�ني م�ن محافظ�ة البرصة، حي�ث يعود 

املبلغ اىل رشكة صينية. 

وذكر بي�ان للمركز االعالم�ي ملجلس القضاء 

االعىل تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان “املتهمني 

االربع�ة اعرتفوا  أمام ق�ايض محكمة تحقيق 

العم�ارة بقيامهم بتسليب املبل�غ املذكور مع 

مجموعة أخرى م�ن  املتهمني صدرت بحقهم 

أوام�ر قب�ض مستخدمني بجريمته�م سيارة 

حكومية”. 

وأضاف البيان أن “قايض تحقيق العمارة قرر 

توقيف املتهمني وفق املادة ٤٤1  ق.ع”. 

من جابنها، صدقت محكمة تحقيق الكرخ يف 

رئاسة استئناف بغداد الكرخ  االتحادية، امس 

االثن�ني، اق�وال ثماني�ة متهمني ع�ن جريمة 

تزوير كفاالت ملتهمني  فضال عن ضبط هويات 

مزورة. 

وذكر بي�ان للمركز االعالم�ي ملجلس القضاء 

أن  من�ه،  نسخ�ة  »ال�زوراء«  تلق�ت  األع�ىل 

“املتهم�ني الثماني�ة اعرتف�وا ام�ام الق�ايض 

املخت�ص بتزوير مستمسك�ات  لغرض اصدار 

)مئت�ان  مق�داره  بمبل�غ  ملتهم�ني  كف�االت 

وخمسون الف  دينار(”. 

وأضاف البيان أن ”املتهمني ضبطت بحوزتهم 

هويات مزورة  تعود اىل وزارة النفط والكهرباء 

واخ�رى تع�ود اىل امان�ة بغداد فيم�ا  صدقت 

اقواله�م وفقا الحكام امل�ادة 289 / 298 من 

قانون العقوب�ات  العراقي وبصدد احالتهم اىل 

محكمة املوضوع لينالوا جزاءهم العادل  ”. 

الكشف عن حتركات لـ”داعش” يف 4 حمافظات

حذرت من إصابات كبرية بكورونا يف الرصافة

احلشد يعلن انطالق عملية “رمضان األوىل” لتطهري صحراء األنبار الغربية

خلية األزمة: قد نلجأ إىل إعادة فرض حظر التجوال الكامل

واسط تقرر فتح منافذها احلدودية ليومني يف األسبوع
القضاء يصدق أقوال متهمني بالتسليب والتزويرمحلت احلكومة مسؤولية توقف مشروع املستشفى الرتكي 

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت امانة بغ�داد، امس االثنني، عن املبارشة بانشاء خ�ط مجاري عمالق يخدم عدة 

مناطق رشق العاصمة.

وقال�ت االمان�ة يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« نسخة من�ه: ان »دائرة مجاري بغ�داد احدى 

مالكات امانة بغ�داد بارشت انشاء خط مجاري يخدم عددا من املناطق ابرزها منطقة 

الحبيبية«.

 واضاف�ت ان »الخط بطول 1392 مرتا، وبأقط�ار ترتاوح من 500 ملم وحتى 800 ملم 

وباعماق تجاوزت 7 امتار تحت االرض مع انشاء 25 حوض تفتيش توزعت عىل امتداد 

الخط«.

جمهورية العراق                                      رقم االضبارة:2019/21٤5
وزارة العدل                                                            التاريخ:2٦/٤/2020

العدد:2019/21٤5 دائرة التنفيذ    
مديرية تنفيذ النارصية

إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ النارصية السيارة املرقم�ة /1٦٦٦9/أ ذي قار/حمل نوع كيا موتورز بيك 
اب براد العائد اىل املدين )ورثة املتوىف فالح رشيد ساير( لقاء طلب الدائن )طالب كاظم وسيط( 
البال�غ )3٦,000,000( ستة وثالثون مليون، فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة )ع�رشة أيام( تبدأ من الي�وم التايل للنرش مستصحب�اً معه التأمين�ات القانونية 10% من 

القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي.
املواصفات:

سيارة نوع كيا حمل موديل 2015 بيك اب براد اللون ابيض غري محدد.
منفذ العدل
عيل مران الطائي

بغداد/ الزوراء:
أوضحت هيئ�ة النزاه�ة االتحادية، امس 
االثن�ني، تفاصي�ل عملي�ة الضب�ط الت�ي 
نفذته�ا يف مديرية تربية محافظة نينوى، 
مش�رية إىل ضب�ط ك�لٍّ م�ن املدي�ر العام 
للمديرية وكالة، ومديري القسم القانوني 

والحسابات فيها.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نسخة منه، إن “فريقا من مديرية تحقيق 
نين�وى إىل مديرية تربي�ة املحافظة تمكن 
من ضبط املدير العام لرتبية نينوى وكالة، 
فضالً ع�ن متهمني اثن�ني يف املديرية هما 
مديرا القسم القانوني وقسم الحسابات؛ 
وذل�ك لقيامه�م بمخالف�ة ق�رار رئاسة 
مجلس ال�وزراء والبنك املرك�زي العراقي 
الخاص بتوط�ني رواتب جمي�ع موظفي 

دوائر الدولة، من خالل االستمرار بتوزيع 
الروات�ب يدوي�اً عرب التعاق�د مع مرصف 
أهيل، واستقط�اع مبالغ مالية من رواتب 

املوظفني«.
وأضاف البي�ان أن “السيد قايض محكمة 
تحقيق نينوى املختص�ة بقضايا النزاهة 
ق�رر  إج�راء التحقيق وفق أحك�ام املادة 
 ، )3٤0( م�ن قان�ون العقوب�ات العراقيِّ
ذم�ة  ع�ىل  الثالث�ة  املتهم�ني  وتوقي�ف 

التحقيق«.
الثان�ي  يف  أعلن�ت  الهيئ�ة  أن  إىل  يش�ار 
والعرشي�ن م�ن الشهر الج�اري عن قيام 
بضب�ط  نين�وى  محافظ�ة  يف  مالكاته�ا 
مخازن ومعام�ل تستعمل إلع�ادة تعبئة 
م�واد غذائي�ة منتهي�ة الصالحي�ة وغ�ري 

صالحة لالستخدام البرشي. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الع�دل، امس االثن�ني، عن مبارشته�ا باطالق رساح عدد م�ن املشمولني 

بالعفو الخاص من االقسام االصالحية التابعة للوزارة.

وق�ال مدي�ر عام دائ�رة االصالح العراقي�ة، العمي�د الحقوقي عيل نعمة ج�واد، يف بيان 

تلق�ت »الزوراء« نسخ�ة منه، ان “الدائرة بارشت باالج�راءات القانونية الالزمة لغرض 

اط�الق رساح الن�زالء املشمولني بالعف�و الخاص واملرسل�ة اسماؤهم م�ن قبل رئاسة 

الجمهورية«.

واض�اف ج�واد ان “الدائرة انه�ت االعم�ال املوكلة اليها وبم�ا يخص الن�زالء املودعني 

فيه�ا املشمولني بالعف�و الخاص، وسيتم تنفي�ذ قرارات اطالق رساحه�م من االقسام 

السجنية”. 

املباشرة بإنشاء خط جماري عمالق 
شرق العاصمة بغداد

النزاهة توضح تفاصيل ضبط مدير 
عام تربية نينوى وكالة

العدل تبدأ إخالء سبيل عدد من 
املشمولني بالعفو اخلاص

بغداد/ الزوراء:

أكد محاف�ظ البرصة، أسعد العيداني، امس 

االثن�ني، أن املستحق�ات املالية ب��30 الف 

درجة وظيفي�ة مرهونة بتشكيل الحكومة 

وإقرار املوازنة، فيما أشار إىل توزيع 32 ألف 

قطع�ة أرض سكنية وعىل محتلف الرشائح 

البرصية بسعر رمزي .

وق�ال العيدان�ي يف تغريدات ع�ىل صفحته 

إن  »ال�زوراء«:  عليه�ا  واطلع�ت  بتوي�رت، 

“املستحق�ات املالي�ة ال��30 أل�ف درج�ة 

وظيفية مرهونة بتشكيل الحكومة وإقرار 

املوازنة”.

 مبين�ا أنه “تم توزي�ع 32 ألف قطعة أرض 

سكني�ة وعىل محتل�ف الرشائ�ح البرصية 

أل�ف دين�ار  بسع�ر رم�زي اليتج�اوز 50 

للقطعة الواحدة«.

وأضا، أن “عام 2019 تم إحالة العرشات من 

املشاريع الخدمية ومرشوع القبلة الخدمي 

املتكامل إنموذجاً”. مشريا إىل أنه “خصصنا 

٤1 ملي�ار دينار من أم�وال البرصة لتطوير 

منش�آت املدين�ة الرياضي�ة م�ن ضمنه�ا 

الطريق الرابط بني املطار واملدينة”. 

بغداد/ الزوراء:

حذرت وزارة العمِل والشؤوِن االجتماعية، امس 

االثن�ني، من انها ستتب�ع االج�راءات القانونية 

بحق بعض رشكات القطاع الخاص التي قطعت 

رواتب عمالها او رسحتهم خالل هذه املدة.

وق�ال مدير دائ�رة العمل والتدري�ب املهني رائد 

جب�ار باهض يف بيان اطلعت عليه »الزوراء« ان 

وزارته “تلقت شكاوى عدة من عاملني يف بعض 

القطاع�ات االهلية من الذين ت�م قطع رواتبهم 

او تم ترسيحهم من العمل”، عادا ذلك “مخالفا 

للقان�ون، مش�ددا ان�ه سيت�م اعتم�اد الطرق 

القانونية بحق الرشكات املخالفة«.

وأض�اف باه�ض أن وزارته “طالب�ت الوزارات 

اىل  املرتبط�ة ب�وزارة اضاف�ة  والجه�ات غ�ري 

محافظ�ات الب�الد كاف�ة وأصح�اب العم�ل يف 

القطاع الخاص وكذل�ك الرشكات االستثمارية، 

ب�رورة دفع األج�ور املرتتبة بذمته�ا للعمال 

نظراً للظ�روف االقتصادية الراهنة جراء فرض 

حظر التجوال الوقائي«.

ولف�ت باه�ض إىل “وج�وب دف�ع أجورهم عن 

م�دة حظ�ر التج�وال كامل�ة بوصفه�ا ظروفا 

استثنائي�ة وق�وة قاه�رة استن�ادا إىل ألحك�ام 

امل�ادة 72 من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 

التي تنص عىل ان�ه يف حال توقف العمل كلياً او 

جزئياً نتيجة لظ�روف استثنائية او قوة قاهرة 

فعىل صاحب العم�ل دفع اجور العمال عن مدة 

التوقف لغاية 30 يوماً”، مبينا أن “مدة الحظر، 

تحتس�ب كخدمة فعلية للعام�ل استنادا للمادة 

75/ خامس�ا من نف�س القانون، وترسي هذه 

املادة ع�ىل العقود واالجور اليومية من العاملني 

يف الوزارات واملحافظات والجهات غري املرتبطة 

بوزارة.

واك�د مدي�ر دائ�رة العم�ل والتدري�ب املهني يف 

ال�وزارة، انه “ال يجوز انه�اء خدمات العمال او 

م�ن هم بحكمه�م، اال بعد استحص�ال موافقة 

وزي�ر العم�ل استن�ادا إىل املادة ٤3 م�ن قانون 

العم�ل، مشريا اىل رضورة اب�الغ الوزارة يف حال 

حصول خروقات او اي انته�اك لحقوق العمال 

للقيام باإلجراءات القانونية بحق املخالفني”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلية االعالم االمني، امس 
االثن�ني، ع�ن اعتق�ال مس�ؤول 
االعدامات يف »داعش« قرب قضاء 

الدجيل.
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وقال�ت 
»ال�زوراء« نسخة منه انه »خالل 
عملي�ة نوعي�ة، تمكن�ت قوة من 
قيادة عمليات سامراء، من القاء 
القبض عىل احد االرهابيني والذي 
كان يعمل سابق�اً مسؤول لجنة 

االعدامات يف داعش«.
العملي�ة  »ه�ذه  ان  واضاف�ت   
تأت�ي بعد نصب كم�ني محكم له 
ع�ىل الطري�ق العام ق�رب قضاء 
الدجيل«. مشرية اىل انها »اتخذت 
القانوني�ة  االج�راءات  بحق�ه 

كافة«.
وأعلن�ت خلي�ة االع�الم االمن�ي، 
امس االثن�ني، العثور عىل عبوات 
ناسفة خالل عملي�ة مشرتكة يف 

جزيرة مكيشيفة.

وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت 
»ال�زوراء« نسخة من�ه، ان »قوة 
من قيادة عملي�ات سامراء تنفذ 
واجب يف جزي�رة مكيشيفة، وقد 
عث�رث ع�ىل أربع عب�وات قمعية 
وعبوت�ني ع�ىل شك�ل جليك�ان، 

حيث تم تفكيكها«.
وأضاف�ت أن »ق�وة مشرتكة من 
الفرقة االوىل بالرشطة االتحادية 
ول�واء مغاوي�ر قي�ادة عملي�ات 
سام�راء والقطع�ات امللحقة بها 

بإسن�اد ط�ريان الجي�ش رشعت 
بواجب مداهم�ة وتفيش الحدود 
عملي�ات  قي�ادة  م�ع  الفاصل�ة 
صالح الدين من طريق )سامراء- 
ال�دور( وباتجاه ال�رشق وصوال 
املل�ح وجن�وب رشق  بح�رية  اىل 
وص�وال اىل الحاف�ة الغربي�ة عىل 
الحدود الفاصلة والتفتيش داخل 
قاط�ع مسؤولي�ة لتعزي�ر االمن 
واالستق�رار ضم�ن املناطق التي 

شملتها العملية«.

حمافظ البصرة يبني 
مصري املستحقات املالية 
لـ30 ألف درجة وظيفية

العمل تهدد الشركات اليت قطعت رواتب العمال أو سّرحتهم

اعتقال مسؤول اإلعدامات يف »داعش« قرب الدجيل 
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مدته ثالثون يوما املركزي يبيع 152 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

الزراعة تكشف عن خطط 
لتصدير اخلضروات والتمور

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1250 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج1000 دينارالفلفل

2000 دينارليمون500 دينارباقالء

500 ديناررقي5000 دينارالباميا

1000 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر750 دينارشجر

2500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
العراقي،  البن�ك املرك�زي  أعل�ن 
امس االثنني، عن بيعه ألكثر من 
152 مليون دوالر وبمشاركة 32 

مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك امس 152 
مليون�ا و 780 الف دوالر غطاها 
البن�ك بسعر رصف اس�اس بلغ 

1190 دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيعات البن�ك جميعها 

لتعزي�ز االرص�دة يف الخارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات غطاها 
البن�ك بالكامل بسعر رصف بلغ 
1190 دين�ار ل�كل دوالر واح�د، 
فيما لم يكن هناك أي بيع نقدي 

للمصارف.
فيما لم تتق�دم اي من املصارف 
ال�بالغة 32 مرصفا املشاركة يف 
م�زاد العملة بأي ع�روض لبيع 

الدوالر .

بغداد/ الزوراء:
كش�ف مستشار وزي�ر الزراعة، مهدي ضمد القي�ي، امس االثنني، 
عن خطط لتوسيع تصدير املنج�ات الزراعية والحيوانية اىل الخارج، 
مبينا ان الخطة تعتمد ع�ىل تنشيط القطاع الزراعي ملنافسة السوق 
االقليمي�ة. وق�ال القي�ي يف ترصيح صحف�ي إن “التوج�ه العام يف 
الحكوم�ة هو لدعم القط�اع التجاري والزراع�ي يف العراق سيما مع 
انخفاض اسع�ار النفط وصعوبة توفري البدائ�ل املالية«. واضاف ان 
” الع�راق قادر عىل تصدير الخ�روات والتمور واملنتجات الحيوانية 

وبمنافسة اقليمة وبمواصفات عاملية خالل املرحلة املقبلة«.
وأش�ار القي�ي إىل أن “املنتجات التي يت�م تصديرها حاليا هي جلود 
الحيوانية والتمور واملصارين الحيوانية والشعري ونخطط لالستمرار 

يف تصدير الخراوات اىل الدول كما تم يف الفرتة املاضية”.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
الخارجي�ة  وزارة  يف  مس�ؤول  ق�ال 
األمريكية، إن الواليات املتحدة جددت 
اإلعف�اء املمن�وح للع�راق الست�رياد 
الكهرب�اء اإليراني�ة، ولكن ه�ذه املرة 
أن  مضيف�ا  أق�رص،  زمني�ة  لف�رتة 
واش�نطن ستعيد تقييم م�ا إذا كانت 
ستج�دد اإلعف�اء م�رة أخ�رى ح�ال 
تشكي�ل »حكوم�ة ذات مصداقية« يف 

العراق.
وق�ال املس�ؤول األمريك�ي إن وزي�ر 
»من�ح  بومبي�و  ماي�ك  الخارجي�ة 
لإلعف�اء،  املخت�رص  التمدي�د  ه�ذا 
حكوم�ة  لتشكي�ل  بوق�ت  للسم�اح 
ذات مصداقية«، وأض�اف أن اإلعفاء 

»سينتهي يف 26 مايو/ ايار«.
وكان وزي�ر الكهرباء ل�ؤي الخطيب 
قد قال إن الع�راق ستحتاج بني ثالث 
إىل أرب�ع سنوات، لتتوقف عن استرياد 

الطاقة من جارتها.
ترصيح�ات  يف  الخطي�ب  وأوض�ح 
لستان�در إن�د ب�ورز غلوب�ال بالتس 
)S&P Global Platts( وهي جزء من 
رشك�ة ستاندر إند ب�ورز للتصنيفات 
االئتماني�ة، إن مشاريع النفط والغاز 
يف العراق ستستغرق عدة سنوات قبل 
أن تبل�غ طاقته�ا اإلنتاجي�ة وتوقف 

االعتماد عىل الغاز اإليراني.
وأوضح أن »ه�ذه السنوات الثالث إىل 

األربع يجب أن تكون جدوال زمنيا بال 
انقطاع م�ع حكومة تتمت�ع بسلطة 
تنفيذي�ة كاملة وم�ن دون أي تدخل 
م�ن الكيان�ات السياسي�ة ويف بيئ�ة 
واملشارك�ة  باالستثم�ارات  ترح�ب 

متعددة الجنسيات«.
م�رارا  املتح�دة  الوالي�ات  ومنح�ت 
إعفاءات لبغداد ملواصلة استرياد الغاز 

والكهرب�اء اإليرانينينْ رغ�م عقوباتها 
اإلعف�اءان  واقت�رص  طه�ران.  ع�ىل 

األخريان عىل فرتة 30 يوما.
وبحس�ب تقارير صحفي�ة فقد كان 
متوقعا أن يستثمر العراق 10 مليارات 
دوالر يف مشاري�ع نفط وغاز من أجل 
إنه�اء اعتماده عىل إي�ران يف غضون 
أربع سنوات. ومع ذل�ك، لم يحرز أي 

تقدم يف املشاريع.
ويف غض�ون ذلك، تظه�ر اإلحصاءات 
الرسمي�ة اإليراني�ة زي�ادة كب�رية يف 
صادرات البالد م�ن الكهرباء والغاز، 
عراقي�ون  مسؤول�ون  أدىل  ح�ني  يف 
بترصيح�ات متناقضة ح�ول واردات 

الطاقة من الدولة املجاورة.
وك�ان الع�راق دائما زبون�ا ألكثر من 

80 يف املئ�ة م�ن ص�ادرات إي�ران من 
الكهرباء. وتظهر أرقام وزارة الطاقة 
يف  الكهرب�اء  ص�ادرات  أن  اإليراني�ة 
الب�الد زادت بأكث�ر م�ن 28 يف املئة يف 
عام 2019، لتصل إىل أكثر من ثمانية 
ت�رياواط يف الساعة. ومع ذلك، يشكك 
الخرباء دائما يف اإلحصاءات الرسمية 
اإليراني�ة وال تتواف�ق إىل حد كبري مع 

البيان�ات الدولي�ة.
ولتوف�ري كهرب�اء إضافي�ة، يستورد 
الع�راق بش�كل مب�ارش م�ن إي�ران 
الكهرب�اء والغ�از ال�ذي يستخدمه يف 
محطات الطاقة. ولكن ال يزال يواجه 

نقصا خالل املواسم الحارة.
وبحس�ب بيان�ات البنك ال�دويل، فإن 
افتق�ار حقول النفط العراقية ملعدات 
جمع الغاز، ي�ؤدي إىل حرق وإضاعة 
18 ملي�ار م�رت مكع�ب م�ن »الغ�از 

املرتبط بالبرتول« سنويا.
وبمساع�دة رشك�ات غربي�ة، م�رت 
يف  الع�راق  انخ�راط  ع�ىل  سن�وات 
لجم�ع  النط�اق  واسع�ة  مشاري�ع 
الغ�ازات املرتبطة بالنفط من حقوله 

النفطية.
وأعل�ن وزير النف�ط العراق�ي، ثامر 
الغضب�ان، مؤخ�را أن عقدي�ن جرى 
توقيعهم�ا يف الع�ام املايض لجمع 21 
مليون مرت مكعب من الغاز يوميا من 

حقيل الحلفاية وأرطاوي النفطيني.

 تفاصيل إعفاء أمريكي جديد للعراق السترياد الكهرباء من إيران

بغداد/ الزوراء:
ناش�د مست�وردو السي�ارات يف الع�راق، 
ام�س االثن�ني، رئي�س ال�وزراء واألمانة 
العامة ملجلس ال�وزراء واملجلس الوزاري 
لالقتصاد بزي�ادة التعرفة الجمركية عىل 

السيارات بدالاً من منع استريادها.
وقال املست�وردون يف بيان مشرتك تلقت 
»ال�زوراء« نسخة من�ه: إن »األفضل من 
منع استرياد السيارات هو زيادة التعرفة 
الجمركية عىل السيارات واعتماد دراسة 
لجنة وهيئة املستشارين املشكلة بموجب 
األم�ر الديواني 74 لسنة 2016 والخاصة 
بالسياس�ة العام�ة واملتكامل�ة السترياد 
وإنت�اج السي�ارات حت�ى ع�ام 2030 يف 
الع�راق واملقدم�ة إىل املجل�س ال�وزاري 

لالقتصاد منذ العام 2016«.
واضاف�وا ان »وزارة الصناع�ة واملع�ادن 
اكدت بكتابها املرقم 9318 يف تاريخ )-18

2020-2( املعن�ون إىل املجل�س ال�وزاري 
لالقتصاد رضورة اعتماد هذه الدراسة«. 
واش�اروا إىل أن »نج�اح الدراسة يستلزم 

الرقاب�ة والسيط�رة التام�ة ع�ىل عموم 
املناف�ذ الحدودية الرسمي�ة ومنها منافذ 

إقليم كردستان واملعابر غري النظامية«.
 مضيفني انه »يف حال عد التزام كردستان 
جمي�ع  است�رياد  ح�رص  فليت�م  بذل�ك، 
السيارات من خالل منافذ اإلقليم فقط«.

وأب�دى مست�وردو السي�ارات يف الع�راق 
تأييدهم ل�«أهمي�ة اعتماد هذه الدراسة 
من اجل دعم االقتصاد الوطني والحفاظ 

عىل العملة الصعبة ومنع استنزافها«.
وكان�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س الوزراء 
�ا إىل املجل�س الوزاري  ق�د رفعت مقرتحاً
لالقتص�اد بغي�ة الحف�اظ ع�ىل العمل�ة 
الصعبة ودعم االقتص�اد الوطني يطالب 
في�ه بإيق�اف است�رياد السي�ارات مل�دة 
6 أش�هر والسم�اح للسي�ارات الت�ي تم 
�ا وأن أسعار  �ا، خصوصاً رشاؤه�ا سابقاً
السي�ارات ثابتة عاملياً�ا وانخفاض سعر 
برمي�ل النف�ط بنسبة كب�رية، إضافة إىل 
إش�باع السوق بالسيارات وعدم الحاجة 

إىل املزيد.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
تراجع�ت أسعار الذهب، امس االثنني، مع 
ارتف�اع األسهم بفضل تحسن اإلقبال عىل 
املخاط�رة والذي تلقى الدع�م من تحفيز 
جديد من بنك اليابان املركزي واعتزام دول 
تخفي�ف إج�راءات العزل الع�ام املرتبطة 
بفريوس كورونا، لك�ن استمرار املخاوف 

بشان ركود عاملي كبح الخسائر.
وتراج�ع الذه�ب يف املعام�الت الفوري�ة 
لألوقي�ة  دوالرا   1718.68 إىل  باملئ�ة   0.5
بتوقي�ت   0816 بحل�ول  )األونص�ة( 
العق�ود  يف  الذه�ب  وارتف�ع  جرينت�ش. 
األمريكية اآلجل�ة 0.2 باملئة إىل 1738.20 

دوالرا.

وارتفعت األسهم اآلسيوية بفضل تحفيز 
جدي�د م�ن بن�ك الياب�ان املرك�زي، فيما 
ارتفعت األسه�م الصينية بفعل انخفاض 
عدد الح�االت الجديدة املصاب�ة بفريوس 

كورونا يف البالد.
وكث�ف بنك اليابان رشاء األص�ول العالية 
املخاطر وتعهد بمشرتي�ات غري محدودة 

للسن�دات الحكومية ملكافح�ة التداعيات 
االقتصادية لجائحة فريوس كورونا.

ويمي�ل الذه�ب لالستف�ادة م�ن تداب�ري 
ُيعت�رب يف  إذ  للتحفي�ز،  النط�اق  واسع�ة 
العادة تحوط�ا يف مواجهة التضخم وعدم 

استقرار العملة.
وتم�ي ع�دة دول، م�ن بينه�ا الواليات 

املتحدة، عىل مسار تخفي�ف قيود بعينها 
والسماح للرشكات باستئناف العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ربح 
البالديوم واحدا باملئة إىل 2045.38 دوالرا 
لألوقي�ة، بينما ارتفع البالت�ني 0.2 باملئة 
إىل 761.50 دوالرا، وتراجع�ت الفضة 0.3 

باملئة إىل 15.19 دوالرا.

مستوردو السيارات يقرتحون رفع التعرفة اجلمركية بدالً من منع االسترياد

بغداد/ الزوراء:
املالي�ة  اللجن�ة  اك�دت 
النيابي�ة، امس االثنني، ان 
استقط�اع  ع�ن  الحدي�ث 
او  املوظف�ني  روات�ب 
تخفيضها مجرد شائعات، 
خط�وات  ان  اىل  الفت�ة 
الحكوم�ة بش�أن الرواتب 
يجب ان تك�ون من خالل 
ترشيع قانون خاص بذلك 

الغرض.
وقال عضو اللجنة، النائب 
حن�ني الق�دو، يف ترصيح 
“االخب�ار  ان  صحف�ي 
بش�أن تخفي�ض روات�ب 
استقط�اع  او  املوظف�ني 
ج�زء منها بسب�ب االزمة 

املالي�ة العاملية م�ا هي اال 
مج�رد ش�ائعات وسابقة 

الوانها«.
“الحكوم�ة  ان  وأض�اف 
العراقية لم تخرج بموقف 
او  رسمي بشأن تخفيض 
استقطاع الرواتب الخاصة 
باملوظفني او املتقاعدين«.
ويف  “الحكوم�ة  ان  وب�ني 
حال كان لديها نية لوضع 
سلم جديد للرواتب فيجب 
ان يك�ون ذل�ك م�ن خالل 
خ�اص  قان�ون  ترشي�ع 
والرئاس�ات  بالروات�ب 
الثالث والقض�اة واستاذة 
الجامع�ات وكل املوظفني 

االخرين”. 

املالية النيابية: استقطاع الرواتب أو ختفيضها جمرد »شائعات«

رويرتز/ متابعة الزوراء:
انخفض�ت أسعار النفط، امس االثنني، وسط مؤرشات عيل امتالء طاقة 
التخزي�ن العاملية رسيعا مما يث�ري مخاوف من أن تخفيضات اإلنتاج لن 
تأت�ي بالرسع�ة الكافية لتعوي�ض انهيار الطلب ج�راء جائحة فريوس 

كورونا بالكامل.
وق�ادت الخسائر العقود اآلجلة للنفط األمريك�ي، والتي انخفضت أكثر 
م�ن دوالرين للربميل بسبب املخاوف م�ن قرب وصول طاقة التخزين يف 

مركز كوشينج يف أوكالهوما للطاقة القصوى.
وارتفعت مخزونات الخام األمريكي إىل 518.6 مليون برميل يف األسبوع 
املنته�ي يف 17 أبريل/ نيسان مقرتبة من مستواها القيايس عىل اإلطالق 

عند 535 مليون برميل الذي سجلته يف عام 2017.
ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي لشهر يونيو 
حزي�ران 2.05 دوالر أو 12.1 باملئ�ة إىل 14.89 دوالرا للربمي�ل بحل�ول 
الساع�ة 0638 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام برنت 1.08 دوالر 
م�ا يعادل خمسة باملئ�ة إىل 20.36 دوالرا للربميل. وينتهي عقد يونيو/ 

حزيران لربنت يوم الخميس.
وسجلت التعامالت اآلجلة عيل النفط خسائر لألسبوع الثالث عىل التوايل 
األسبوع امل�ايض، وانخفضت يف ثمانية من األسابي�ع التسعة السابقة. 
وأنهى برنت األسبوع منخفضا نحو 24 باملئة، وفقد خام غرب تكساس 

سبعة باملئة.
وامتألت 70 باملئة من طاقة التخزين بمركز كوشينج وهو نقطة تسليم 
خ�ام غرب تكساس األمريك�ي بحلول منتصف أبري�ل/ نيسان. ويقول 

متعاملون إن الطاقة املتاحة مستأجرة كلها بالفعل.
وربم�ا ال يخفض املنتج�ون اإلنتاج بالرسعة الكافي�ة أو بالحجم الكايف 
 لا ،را�عسلأا م�عدلسيما حني ُيتوقع أن ينخف�ض الناتج االقتصادي 
العامل�ي بنسب�ة اثن�ني باملئ�ة ه�ذا العام، وه�و أس�وأ مما ح�دث إبان 
األزم�ة املالية، يف حني انه�ار الطلب عىل الخام بنسب�ة 30 باملئة بسبب 

.ةحئاجلا
ويف ظ�ل السعي لخف�ض اإلنتاج رسيعا، ن�زل عدد الحف�ارات النفطية 
العامل�ة يف الوالي�ات املتحدة ألقل مستوى منذ يولي�و/ تموز 2016 كما 
تراج�ع إجمايل عدد حفارات النفط والغاز يف كندا ألقل مستوى منذ عام 

2000 بحسب بيانات بيكر هيوز.

النفط ينخفض بفعل خماوف 
فائض املعروض وطاقة التخزين

بغداد/ الزوراء:
كشَف محافُظ البن�ِك املركزي، عيل 
العالق، امس االثن�ني، عن ان نسبة 
التعثر يف تسديد القروض للمصارف 
اً اياها من  تتج�اوز 20 باملئة، معتربا

املعدالت “الشاذة” يف العالم.
وق�ال الع�الق يف ترصي�ح أوردت�ه 
صحيفة “الصب�اح”، واطلعت عليه 
يعان�ي  الع�راق   “ إن  »ال�زوراء«: 
م�ن وجود ظاه�رة التعث�ر بتسديد 

تحف�ظ  اىل  ي�ؤدي  القروض،م�ا 
االق�راض  عملي�ة  ع�ىل  املص�ارف 

بشكل عام«.
يف  التعث�ر  “نسب�ة  ان  واض�اف 
الق�روض تتج�اوز 20 باملئة، وهذا 
معدل قي�ايس وش�اذ باملقارنة بني 
الت�ي  العال�م  الع�راق وباق�ي دول 
التتجاوز نسب�ة التعثر فيها 1 او 2 

باملئة«.
وأوض�ح العالق أن “الع�راق عندما 

يصل اىل هذا املستوى يجعل املصارف 
والجه�ات املقرض�ة ت�رتدد كث�ريا، 

وتطلب املزيد من الضمانات”.
مش�ريااً اىل ان “ح�ل ه�ذه املشكل�ة 
يكم�ن يف ان يك�ون هنال�ك تفك�ري 
م�ن قب�ل املختص�ني، وان تتصدى 
الحكومة بطريقة او بأخرى اليجاد 
معالجة لهذا االمر، النها واحدة من 
الظواهر العامة التي تجعل املصارف 

ترتدد يف تقديم القروض”. 

البنك املركزي: العراق يعاني معدالت 
»شاذة« يف تسديد القروض

بعد مقرتح حكومي بإيقاف دخول السيارات لـ6 أشهر

الذهب يرتاجع بفعل ارتفاع األسهم وآمال ختفيف إجراءات العزل العام
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األندية األعضاء تصر على انتخاب 
رئيس جديد الحتاد السباحة

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي للسباحة أن األندية األعضاء يف االتحاد، ُمرصة عىل انتخاب رئيس 

جديد لالتحاد.
وقال الناطق االعالمي باسم االتحاد حميد سلطان إن »االندية االعضاء يف اتحاد السباحة، 

مرصة عىل انتخاب رئيس جديد لالتحاد، يف املوعد املقرر لالتحاد يف 13 أيار املقبل«.
وأض�اف ان »الدعوة لالجتماع تمت بدعوة م�ن قبل اكثر من ربع االندية االعضاء ضمن 
صالحياتها التي منحت لها حس�ب قانون االتحادات رقم 16 وكذلك رغبة االتحاد الدويل 

بعد ان عزل الرئيس السابق«.

أصفر وأمحر

إشادة واسعة بتجربة معهد جسور يف تدريس براجمه عن ُبعد

اجمللس األومليب اآلسيوي يوقع عقد املدينة املضيفة لأللعاب اآلسيوية للصاالت 

بغداد/ الزوراء
أكد وزير الش�باب والرياضة الدكتور احمد رياض، االتفاق مع محافظ 
باب�ل حس�ن منديل والرك�ة املنفذة مل�روع ملعب باب�ل االوملبي 30 
إل�ف متفرج عىل إع�ادة العمل يف املروع عقب املصادق�ة عىل املوازنة 
املالي�ة لع�ام ٢٠٢٠.وأضاف: ان م�روع ملعب بابل االوملب�ي ُيعُد أحد 
املش�اريع املهمة التي تخدم ش�باب ورياضيي املحافظة، وبذلنا جهودا 
كبرية من اجل استئناف العمل عىل الرغم من الظروف الصعبة التي يمر 
به�ا البلد جراء جائحة فريوس كورونا املس�تجد، مبينا ان الوزارة تبذل 
مس�اٍع كب�رية  يف اكثر من مفصل إلكمال املش�اريع غري املنجزة س�واء 
كانت يف بغداد ام املحافظات، والتي ستشكل محطات مهمة يف تضييف 
امللتقيات الرياضية والبطوالت الدولية.وأوضح وزير الشباب والرياضة، 
ان محافظ بابل تعهد بإكمال الطريق املؤدي إىل امللعب، ما يعني اإلرساع 

بوترية العمل وتسهيل مهمة انجاز املروع الحيوي.

بغداد/ متابعة الزوراء
عق�د األمني الع�ام التح�اد غرب 
آس�يا لكرة القدم، خليل الس�الم 
واألم�ني الع�ام التح�اد اإلمارات 
لك�رة الق�دم، محم�د الظاهري، 
اجتماعاً تنسيقياً بتقنية االتصال 

بالفيديو “عن ُبعد”.
وُخصص االجتماع ملناقش�ة عدد 
م�ن التفاصيل الخاص�ة ببطولة 
غرب آس�يا العارشة للرجال التي 
يس�تضيفها االتح�اد اإلمارات�ي، 
يمثل�ون  اتح�اداً   12 بمش�اركة 
كاف�ة االتح�ادات املنضوية تحت 
مظل�ة اتحاد غ�رب آس�يا وهي: 
البحرين والعراق واليمن وسوريا 
ولبن�ان وُعمان وقط�ر والكويت 
والس�عودية واألردن وفلس�طني، 
إضافة إىل املنتخب اإلماراتي الذي 
يش�ارك ألول م�رة بالتزام�ن مع 
البطولة  اتحاده باستضافة  قيام 

ألول مرة كذلك.
وكشف السالم أن االجتماع ناقش 
لالس�تضافة  الرئيس�ية  البن�ود 
أهمها نظام البطولة وااللتزامات 
الخاص�ة ب�كل ط�رف إىل جان�ب 
واإلعالمي�ة  التس�ويقية  األم�ور 
وغريها، وبحيث يتم اإلعالن الحقاً 

عن كاف�ة التفاصيل الخاصة بها 
لح�ني اس�تكمال وإنج�از بعض 

الرتتيبات الالزمة.
كم�ا تط�رق الجانب�ان، لألوضاع 
الراهن�ة الت�ي يش�هدها العال�م 
بس�بب فريوس كورونا املس�تجد 
“كوفي�د19-” والجه�ود املبذولة 

من كافة دول العال�م ملواجهت�ه.
وب�دوره أك�د الظاه�ري ح�رص 
االتحاد اإلماراتي برئاس�ة الشيخ 
راش�د ب�ن حمي�د النعيم�ي عىل 
الس�تضافة  األمث�ل  التحض�ري 
س�عادته  ع�ن  وع�ر  البطول�ة، 
املنتخب�ات  كاف�ة  بمش�اركة 
املنضوية تحت مظلة اتحاد غرب 
آسيا وألول مرة يف تاريخ البطولة 

التي انطلقت عام ٢٠٠٠.
وش�هد االجتماع تواجد إىل جانب 
الس�الم والظاه�ري كل من عبري 
الرنتي�ي مدي�رة املس�ابقات يف 
اتح�اد غ�رب آس�يا، وم�ن طرف 
االتحاد اإلمارات�ي: إبراهيم النمر 
األم�ني العام املس�اعد للش�ؤون 
رئي�س  فه�د  وحس�ان  الفني�ة 
قس�م دع�م املنتخب�ات الوطنية 
وعب�د الرزاق الكعب�ي من األمانة 

العامة.

امحد رياض : استئناف العمل يف مشروع 
ملعب بابل عقب املصادقة على املوازنة

احتاد غرب آسيا يبحث نظام 
نسخة 2021 يف االمارات

الدوحة/ الزوراء
حظيت تجربة التعليم عن ُبعد التي طبقها 
معهد جس�ور، برنام�ج إرث بطولة كأس 
بإش�ادة   ،™2022 قط�ر   FIFA العال�م 
واس�عة م�ن املش�اركني يف برامج�ه، بعد 
نج�اح املعه�د يف االنتقال لنظ�ام التدريس 
عر اإلنرتنت، وذلك يف ضوء التحديات التي 
فرضها انتش�ار ف�ريوس كورونا )كوفيد-

19( أمام تقدي�م الوحدة الثانية من دبلوم 
إدارة الرياض�ة وتنظيم الفعاليات الكرى، 
حيث أكمل أكثر من 90 مش�ارًكا تعليمهم 

عن بعد. 
ونج�ح معه�د جس�ور، ال�ذي يه�دف إىل 
ضمان انتقال املعرفة املكتسبة من تجربة 
اس�تضافة املونديال إىل الجي�ل القادم من 
الرياض�ة وتنظي�م  إدارة  يف  املتخصص�ني 
يف  العرب�ي،  بالعال�م  الك�رى  الفعالي�ات 
االنتق�ال رسيع�ًا إىل تبّني نظ�ام التدريس 
عن بعد بالتعاون مع كلية بوكوني لإلدارة 
الريطاني�ة، بحيث يتوافق م�ع متطلبات 
منتس�بيه واملحارضين الضي�وف، والذين 
يتوزعون بني قطر وإيطاليا. ويف اس�تبيان 
ح�ول التعلي�م ع�ن ُبع�د، ع�ر %90 من 
املش�اركني عن رضاهم عن التجربة، فيما 
أك�د %80 منهم عىل تفاعلهم بحماس مع 

املحارضات عن بعد.
وقالت عف�راء النعيمي، املدي�رة التنفيذية 
ملعهد جس�ور: “تع�د ه�ذه أول تجربة لنا 

بهذا الحجم للتعليم عن بعد، ونحن سعداء 
برضا املش�اركني وتفاعلهم م�ع املحتوى 
املُق�دم. أخذنا كام�ل االحتياطات الصحية 
منذ تف�ي هذا الوباء، ولكن يتوجب علينا 
أيضاً االس�تمرار يف التعليم، ونش�كر كلية 

بوكوني عىل دعمها لتحقيق هذا الهدف”.
م�ن جانبه�ا، ع�ّرت املش�اركة لومنيت�ا 
ماديس�كو، م�ن أكاديمي�ة أس�باير، ع�ن 
إعجابه�ا بطريقة إدارة الرام�ج عن بعد، 
وس�بل تنظي�م العمل الجماع�ي فيه، كما 
ه�و الحال يف نظام التعليم العادي، وقالت: 
“ُس�عدنا بالتفاع�ل يف غ�رف االس�رتاحة 
االفرتاضية، حيث ناقشنا األلعاب األوملبية 
ع�ر  أفض�ل  عال�م  صناع�ة  يف  وهدفه�ا 
الرياضة. وتناول املحتوى التعليمي املقدم 
بيان�ات محلية م�ن العالم العرب�ي، وبهذا 
نس�تطيع مقارنة التحدي�ات يف قطر بتلك 

املوجودة يف اإلقليم والعالم بأرسه”.
خ�الل  الجماع�ي  العم�ل  إىل  باإلضاف�ة 
املتحدث�ون  الضي�وف  تن�اول  الرنام�ج، 
مواضيع محددة بش�كل تفصييل وشامل، 
تبعتها جلسات أسئلة وأجوبة واستبيانات 

مبارشة.
ويف ه�ذا الس�ياق، ق�ال الدكت�ور س�اجد 
أحم�د، الذي يعمل يف مستش�فى س�بيتار 
للطب الريايض: “من الواضح أن األس�اتذة 
والطواق�م اإلداري�ة عمل�وا بجه�د لتكون 
ورش�ات العمل عىل ه�ذا القدر من الجودة 

والجدي�ة، وكأن�ك يف مح�ارضة واقعي�ة، 
وق�د أعجب�ت بطريق�ة تفاع�ل األس�اتذة 

والطلبة”.
م�ن  نخب�ة  حض�ور  الرنام�ج  وش�هد 
نيكول�و  ش�ملت   الضي�وف  املحارضي�ن 
الصيفي�ة  الرياض�ة  رئي�س  مورنات�ي، 

وتطوي�ر األعم�ال يف أنفرون�ت للرياض�ة 
واإلع�الم، وكلودي�ا كاتاي، رئي�س تطوير 
األعمال يف باليش للع�روض العاملية، وهي 
مؤسس�ة ت�رف ع�ىل إقام�ة الفعاليات 
األلع�اب األوملبي�ة،  الضخم�ة مث�ل دورة 
باإلضاف�ة إىل األس�اتذة يف كلي�ة بوكون�ي 

لإلدارة الذين تفاعلوا مع املش�اركني طوال 
فرتة الرنامج. 

ُيش�ار إىل أن ش�هر حزيران املقبل سيشهد 
تقديم الوح�دة القادمة، وس�يكون معهد 
جسور مس�تعداً لتقديم الرنامج عن بعد 

للمرة الثانية إذا اقتىض األمر ذلك.

بغداد/ الزوراء
وق�ع املجلس االوملبي االس�يوي عق�د املدينة املضيف�ة لدورة 
االلعاب االسيوية السادسة للصاالت والفنون القتالية املقررة 

عام 2021 يف تايالند.
أقي�م حف�ل التوقيع من خ�الل مؤتمر عر الفيدي�و بني هيئة 
الرياض�ة التايالندية يف بانكوك واملجلس االوملبي االس�يوي يف 

مقره بالكويت.
وتقام دورة االلعاب االس�يوية السادس�ة للص�االت والفنون 
القتالي�ة يف مدينت�ني، العاصم�ة بانك�وك وباتاي�ا بمقاطعة 
تش�ونبوري، يف النص�ف االول من ع�ام 2021، ع�ىل أن يحدد 
املوعد النهائ�ي الحقا، ويتضمن برنامج الدورة منافس�ات يف 

24 رياضة.

وقال الش�يخ أحم�د الفه�د الصب�اح رئيس املجل�س االوملبي 
االسيوي إنه من املؤسف عدم التواجد يف تايالند يف حفل توقيع 
العق�د وأنه يتفه�م تماما الوض�ع “املعقد” الذي س�ببه وباء 

كوفيد19-.
وتاب�ع رئيس املجلس االوملبي االس�يوي: نحن نقدر أن اللجنة 
االوملبية الوطني�ة التايالندية وحكومة تايالن�د كانتا داعمتني 
كبريتني للحركة االوملبية االسيوية لسنوات عديدة، وأن تايالند 

استضافت االلعاب االسيوية االوىل داخل الصاالت يف 2005.
وأضاف: تدرك تايالند دائما االمكانات التي توفرها هذه الدورة 
والطلب عليها، ومع خرتها، نحن عىل يقني من أنها س�تكون 
دورة ناجحة يف 2021. نحن نعمل معا الكمال برنامجنا، بغض 
النظ�ر ع�ن الوضع يف العالم، الن�ه واجبنا. أتمن�ى كل النجاح 

لدورة االلعاب االسيوية السادس�ة للصاالت والفنون القتالية 
العام املقبل، وأشكركم عىل تفهمكم بأننا ال نستطيع الحضور 

إىل بلدكم الجميل لالحتفال بتوقيع عقد املدينة املضيفة.
وأوضح: سنواصل العمل معا ونحافظ عىل وحدتنا وتضامننا. 
تهانين�ا الس�تضافة االلع�اب االس�يوية السادس�ة للصاالت 

والفن�ون القتالي�ة يف 2021.
بدوره، ش�كر رئيس اللجنة االوملبية الوطني�ة يف تايالند، نائب 
رئيس الوزراء، الجنرال براويت وونغس�وون، املجلس االوملبي 
االس�يوي نيابة ع�ن الحكوم�ة التايالندية ملنح ب�الده حقوق 

االستضافة.
وق�ال: اس�تضافت بانك�وك أول دورة ألع�اب آس�يوية داخل 
الصاالت يف 2005 وأول دورة ألعاب آسيوية للفنون القتالية يف 

2009، وس�يكون لنا االن رشف استضافة الحدثني معا للمرة 
االوىل.

ت�م توقي�ع العقد يف بانك�وك، وأرس�ل عر الري�د االلكرتوني 
إىل الكويت، حيث وقعه س�عادة الش�يخ أحم�د الفهد الصباح 
وأعاده إىل الس�لطات التايالندية. وتواصل الطرفان بواس�طة 

الفيديو عر نظام هواوي.
مثل املجلس االوملبي االس�يوي إضافة إىل الش�يخ أحمد الفهد، 
نائب الرئيس الفخري راجا راندير سينغ، ونائب الرئيس ثاني 
الكواري، ونائب الرئيس ورئيس لجنة الرياضة س�ونغ لوزنغ، 
ومدي�ر ع�ام املجل�س االوملبي حس�ني املس�لم، ومدي�ر قطاع 
العالقات الدولي�ة يف املجلس حيدر فرمان ومدير العالقات مع 

اللجان االوملبية الوطنية فينود تيواري.

بشار رسن يتوق لالحرتاف يف أوروبا وكرار جاسم حيارب كورونا بالتدريبات
حسن أمحد : نور صربي سيكون مدربا ناجحا

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف نج�م املنتخب الوطن�ي لكرة 
الق�دم ونادي بريس�بوليس اإليراني، 
بش�ار رس�ن، عن رغبته يف اللعب يف 

أوروبا يف املوسم املقبل.
وعند س�ؤاله ع�ن امكني�ة اللعب يف 
اإليران�ي  طه�ران  اس�تقالل  ن�ادي 
“املناف�س األول ل بريس�بوليس”، أكد 
الجماه�ري اه�م  أن “محب�ة  رس�ن 
من األم�وال يف عالم ك�رة القدم، من 
املمك�ن ان انتقل لن�ادي إيراني اخر 

لكن من الصعب ان العب لالس�تقالل 
احرتاماً لجماهري بريس�بوليس التي 
وقف�ت مع�ي وش�جعتني يف اصعب 

الظروف”.
وأوضح أن “املستقبل عادة ما يكون 
مجه�ول، م�ن كان يتوق�ع ان يلعب 
عيل حس�ني رحيمة لل�زوراء، فاألمر 
ال يتعل�ق برغبة الالع�ب فقط وانما 
امل�درب،  او  اإلدارة  بموق�ف  ايض�اً 
حينها يتوجب عليك البحث عن فريق 

اخر”.

وع�ن الع�روض الت�ي تلقاها رس�ن 
وطموحات�ه يف املريكات�و الصيف�ي، 
كش�ف النجم الدويل، “امتل�ك العديد 
م�ن الع�روض لالنتقال خ�الل فرتة 
االنتق�االت الصيفي�ة املقبل�ة، لك�ن 
طموحي األول هو اللعب يف أوروبا”.

ُيذك�ر أن رس�ن، لع�ب م�ع فري�ق 
مب�اراة   11 اإليران�ي  بیرس�بولیس 
بجمي�ع املس�ابقات خ�الل املوس�م 

الحايل، سجل خاللهم هدفاً.
ويع�د ذو ال�23 عام�اً، أحد الالعبني 

األساس�يني يف منتخب الع�راق حيُث 
32 مب�اراة دولي�ة وس�جل  خ�اض 

هدفني.
ويف سياق منفصل كشف نجم فريق 
ن�ادي الرط�ة لك�رة الق�دم، كرار 
جاس�م، انه يقيض أيام�ه يف الحجر 

املنزيل بإجراء التدريبات املكثفة.
وق�ال جاس�م إن “ف�رتة التوقف لم 
تؤثر عىل لياقتي البدنية، حيث اقيض 
يومي�اً قراب�ة الس�اعة يف التدريبات 

املكثفة”.

وأوضح بالق�ول، “امتلك خلف منزيل 
يف النج�ف ملعب كرة الق�دم، اقيض 
في�ه التدريب�ات ك�ي احاف�ظ ع�ىل 
لياقتي البدني�ة يف حال قررت اللجنة 

التطبيعية استئناف دوري الكرة”.
تج�در اإلش�ارة اىل ان دوري الك�رة 
املمتاز توقف منذ منتصف شهر اذار 

املايض حتى اشعار اخر.
وعلق م�درب ن�ادي النجف، حس�ن 
احم�د، ع�ىل اعت�زال ح�ارس مرمى 

فريقه نور صري.

وق�ال احم�د ان “ق�رار اعت�زال نور 
ص�ري، ه�و ام�ر عائد للح�ارس”، 

مبيناً ان “صري ادرى بمصلحته”.
وأضاف احمد، ان “صري بأستطاعته 
األستمرار ملوسمني، واتوقع سيصبح 
م�ن املدربني الجيدين مل�ا يمتلكه من 

حضور وشخصية قوية”.
وكش�ف الحارس الدويل السابق، نور 
صري اعتزال لعب كرة القدم بشكل 

نهائي.
وقال صري ق�ررت اعتزال لعب كرة 

الق�دم بش�كل نهائي ول�ن اكمل ما 
تبقى من املوسم مع نادي النجف”.

وأوض�ح بالق�ول، “تلقي�ت عرض�اً 
للتدري�ب م�ن ن�ادي نفط الوس�ط، 
أح�ب هذا النادي كث�رياً ولم اَر منهم 
سوى الخري وس�أبارش بعميل معهم 

قريباً”.
تجدر اإلشارة اىل ان نور صري خاض 
مع اسود الرافدين 100 مباراة دولية 
وت�وج بلق�ب أفضل حارس يف آس�يا 

عام 2007.



يقول العب كالياري رادجا ناينغوالن إن “الباب مفتوح 
دائماً” للعودة إىل روما.

انض�م ال�دويل البلجيكي الس�ابق رادج�ا ناينغوالن إىل 
روما قادم�اً من كالياري يف عام 2014، ليثبت نفس�ه 
كالعب مم�رز يف العاصمة اإليطالية قب�ل مغادرته يف 

عام 2018 إىل إنرت.
ثم عاد الالعب البالغ من العمر 31 عاماً إىل كالياري عىل 

سبيل اإلعارة لكن يؤكد أن العودة إىل الذئاب ممكنة.
وقال ناينغوالن عىل إنس�تاغرام: “س�أعود إىل روما، 

إذا كانت الظروف مناسبة. الباب مفتوح دائماً”.
وتاب�ع: “عش�ت س�نوات جميل�ة هن�اك، حيث 

يحبونني، حيث كنت دائماً أعطي كل يشء”.
وعىل الرغم من انتقاله إىل اللعب يف ناٍد كبر هو 
إنرت ميالن، أوضح ناينغ�والن أن مغادرة روما 

كانت مؤملة.
وقال ناينغ�والن: “لقد كان خي�اري الذهاب 
إىل إن�رت، كان لديهم س�باليتي، الذي قضيت 
معه وقتاً طيباً يف روما، كان خياري س�هالً. 
سباليتي، بالنس�بة يل هو أفضل من دربني 
عىل اإلط�الق، ولك�ن إذا س�ألتني إذا كنت 
أكثر سعادة يف إنرت مما كنت عليه يف روما 

كنت سأجيبك ال”.
وف�ر ذل�ك بالق�ول: “ربم�ا ل�م أك�ن 

نفيس”.

أب�دى هان�س يواخيم فاتس�كه الرئيس 
التنفي�ذي لن�ادي بوروس�يا دورتمون�د 
رغبَته يف استئناف موسِم الدوري األملاني 

يف أقرِب وقٍت ممكن.
فاتسكه حّذر من أنه إذا لم تلعب األندية 
ُيف األشهر القليلة املقبلة فإن البوندسليغا 
بأكملها س�تتعرض لالنحدار، فاتسكه 
أض�اف أن األم�وَر بعد ه�ذه األزمة لن 
تك�وَن كما كان�ت من قب�ل، ورداً عىل 
الجماهر التي تعترب أن منَعها سيحرم 
اللعب�ة من أجوائها، قال فاتس�كه إن 

املسألة َتتعلق بإنقاذ كرة القدم.

قارن النجم اإليطايل تش�رو إيموبييل، مدربه يف التس�يو سيموني 
إنزاغي بمدرب ليفربول الحايل، ومدرب تشرو يف دورتموند سابقاً 

يورغن كلوب.
كان التس�يو إنزاغ�ي متخلف�اً بف�ارق نقط�ة عن حام�ل اللقب 
يوفنتوس بعد مرور 26 مرحلة من بداية املوسم، عندما تم تعليق 

الدوري اإليطايل بسبب جائحة فروس كورونا.
وتذوق التس�يو طعم النج�اح بف�وزه يف كأس إيطاليا 2019، 
وكأس السوبر يف العام ذاته ويف عام 2017، تحت 
قي�ادة إنزاغي ال�ذي تم تعيين�ه يف عام 

.2016
إم�رة  تح�ت  إيموبي�يل  ولع�ب 
كلوب يف بوروس�يا دورتموند 

يف موسم 2014-2015.
ع�ىل  إيموبي�يل  وق�ال 
يف  الحي�ة  الدردش�ة 
هو  “كلوب  إنس�تاغرام: 
خبر مه�م ج�داً يف كرة 
القدم وقل�ت دائماً إنني 
أح�ب العمل معه عندما 
كنت يف أفض�ل حاالتي، 
كل  لدي�ه  م�درب  إن�ه 

يشء”. 
“يذكرن�ي  وأض�اف: 
س�يموني إنزاغ�ي به 
متش�ابهان  حق�اً، 
ج�داً يف مهاراته�م 
وإن  التحفيزي�ة، 
كان ذل�ك بط�رق 

مختلفة قليالً”.
وكان إيموبييل متصدراً لرتتيب هدايف الدوري برصيد 27 هدفاً قبل 

التوقف.
وع�اد إيموبي�يل للربيق بع�د عودت�ه إىل إيطاليا عرب التس�يو عام 
2016، وتن�اول الالع�ب البال�غ م�ن العم�ر 30 عاماً تل�ك العودة 
وارتباط اس�مه بنابويل بالقول: “كنت قريب�اً من نابويل وصحيح 
أنني كنت أتمنى أن ألعب معهم يوماً ما، لكنني سعيد جداً هنا بعد 

وصويل إىل التسيو، توقفت عن التفكر يف األمر”.
وتاب�ع أيموبي�يل بمنتهى التواضع: “ال أعرف ما إذا كنت س�أنهي 
مسرتي املهنية هنا. ربما عندما أبلغ من العمر 33 عاماً، سيكون 
التسيو ناجحاً جداً لدرجة أنهم بحاجة إىل العبني أكثر أهمية مني. 
أنا ال أحب أن أكون عبًئا عىل أي ش�خص. سأس�تمر يف بذل كل ما 

لدي من أجل هذا القميص طاملا أستطيع”.
وختم حديثه بالعودة إىل مدربه فقال: “إنزاغي هو بالتأكيد املدرب 
ال�ذي أخذت منه أفض�ل املالحظات، لقد أجرينا مناقش�ة قصرة 
عندما تفاعلت بغضب مع التبديل يف إحدى املباريات، لكنُه تعامل 

معي بالطريقة الصحيحة، أنا أعرفه وهو يعرفني”.

أك�د صانع ألعاب ليس�رت س�يتي 
جيم�س ماديس�ون بق�اءه م�ع 
ح�دا  واضع�ا  الح�ايل،  فريق�ه 
للش�ائعات التي ربطته باالنتقال 

إىل مانشسرت يونايتد.
وجاء تأكيد ماديسون عرب ترصيح 
ألحد القنوات الرياضي�ة اإلنكليزية، 
قائالً إنه س�يبقى مع ليس�رت وال يفكر 
إطالق�ا يف الرحي�ل ع�ن الن�ادي، واصف�اً 
انضمامه إىل الفريق بأح�د أفضل القرارات التي 

اتخذها يف حياته. 
وكان�ت تقاري�ر إعالمي�ة كش�فت رغب�ة مدرب 
مانشسرت يونايتد أويل غونار سولشار بالتعاقد مع 
ماديسون لتدعيم خط وسط الفريق يف إطار خطة 

البناء التي يسعى إىل تنفيذها يف أولد ترافورد.

AFC / متابعة الزوراء
ال يختلف اثنان عىل موهبة موىس التعمري، 
ذل�ك النجم األردني الب�ارز الذي ظهر بقوة 
يف صف�وف منتخ�ب “النش�امى” يف اآلونة 
األخرة انطالقاً من بطولة كأس آسيا التي 
أقيمت مطلع العام املايض يف دولة اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة رغ�م وداع منتخب بالده 

املسابقة من دور ال�16.
التعمري الذي ذاع صيته يف الشارع الكروي 
األردن�ي نظراً إلمكاناته الفنية العالية التي 
أهلته لخوض تجرب�ة احرتافية مميزة مع 
ن�ادي أبوي�ل الق�ربيص، وأصبح بع�د ذلك 
هدف�اً للعدي�د من األندي�ة األوروبي�ة التي 
تلع�ب يف الدوريات الك�ربى، وأجرى املوقع 
العرب�ي الرس�مي لالتحاد اآلس�يوي لكرة 
القدم مقابلة مع أبرز العب أردني يف الوقت 

الحايل.
العاصم�ة  التعم�ري يف أح�د أحي�اء  ول�د 
األردني�ة عم�ان يف الع�ارش م�ن حزيران/

يونيو عام 1997 وبدأ مس�رته الكروية يف 
األحياء الشعبية واملدارس النظامية قبل أن 
ينخرط للعب يف صفوف نادي شباب األردن 
ث�م الجزيرة ليس�تقر ب�ه الحال م�ع نادي 

أبويل القربيص. 
ب�رز يف صف�وف املنتخ�ب األردن�ي يف كأس 
آس�يا 2019 بع�د أن س�جل هدف�اً وصن�ع 
هدفني وذل�ك مجموع ما س�جله األردن يف 
دور املجموعات قبل أن يخرج “النش�امى” 
من املسابقة بالخسارة أمام فيتنام بركالت 
الرتجي�ح يف دور ال��16 للح�دث الك�روي 

القاري.
واص�ل موىس التعم�ري نجوميته مع نادي 
أبوي�ل الق�ربيص وحقق معه لق�ب الدوري 
الدوري املوس�م املايض، ونال جائزة أفضل 
العب أجنبي يف املسابقة باإلضافة الختياره 
أفضل مهاجم بعد أن سجل 9 أهداف وساهم 

يف صناعة الكثر لزمالئه يف الفريق. 
- ب�ال ش�ك أنك صنع�ت نجومي�ة من نوع 
خاص.. لكن دعنا نتحدث عن بداية عالقتك 

مع كرة القدم.
* عالقتي مع الكرة بدأت منذ س�ن مبكرة 
من خالل املسابقات الكروية التي تنظمها 
املس�اجد يف عمان، كان الش�غف الحقيقي 
لك�رة القدم هناك، آمن والدي بقدراتي منذ 
اللحظات األوىل وعرض خدماتي عىل بعض 
األندي�ة حت�ى التحق�ت بالفئ�ات العمرية 
لنادي شباب األردن يف العارشة من عمري.

كن�ت أرى نفيس العباً يف صف�وف املنتخب 
األردني كلما شاهدت له مباراة عىل التلفاز، 
وبفض�ل الله أنا اآلن أرتدي ش�عار منتخب 
ب�الدي وه�و ما أت�رف به وأس�عى ألبذل 

الكثر يف سبيل تحقيق النجاحات معه.
- ملن يدين التعمري بالفضل؟

* الفضل لل�ه دائماً وأبداً، ثم لعائلتي وعىل 
رأسهم والدي وأصدقائي املقربني، كما أدين 
بالفض�ل لن�ادي ش�باب االْردن والجزيرة، 
وهناك الكثر من األس�ماء التي ساعدتني 

يف البدايات منهم املدربني هش�ام أبو فروة 
وجمال محمود وعبدالله أبو زمع وش�هاب 

اللييل وعيىس الرتك.
بال ش�ك أن البدايات عادة ما تكون صعبة، 
واألصع�ب من ذل�ك اإلس�تمرار يف الطريق 
الصحي�ح، ففي كل مرحل�ة كان هناك من 

يوجهني ويساعدني عىل التطوير.
- تبل�غ م�ن العم�ر 23 عام�اً فق�ط.. هل 

توقعت النجاح بهذه الرعة؟
* دائماً لدي الثقة بتحقيق النجاح، وأتوقع 
ذل�ك ألن أميل بالل�ه كان كب�را، باإلضافة 
وااللت�زام،  والتدري�ب  واالجته�اد  للعم�ل 
طموحات�ي ال تزال كب�رة للغاي�ة وأعتقد 

أنني لم أصل ملا أريد حتى اآلن.
طريق�ة  ع�ىل  كث�رة  أهداف�اً  تس�جل   -
األرجنتيني ليونيل مييس.. هل تحفزك مثل 

هذه املقارنات؟
* دائماً أس�عى للوصول إىل ما هو أفضل يف 
مهنتي كالعب كرة قدم محرتف، بالنس�بة 
لطريق�ة لعبي فأن�ا أفضل الجه�ة اليمنى 
واستغالل املس�احات ال سيما يف الهجمات 
املرت�دة وهو ما س�اعدني يف تحقيق العديد 
م�ن األه�داف ومس�اعدة زمالئ�ي بنفس 
األسلوب، هذه طريقتي الخاصة وال أفضل 

املقارنات.
- الع�ب أردن�ي يتواجد يف ال�دور التمهيدي 
ل�دوري أوروبا وال�دوري األوروب�ي.. ماذا 

يعني لك ذلك؟
* رشف كب�ر أن تكون ُممث�الً لبلدك، هذا 
يلقي عىل اإلنس�ان مسؤوليات أكرب ويعزز 
الرغب�ة يف تحقي�ق املزي�د من اإلنج�ازات، 
أنا ش�غوٌف جداً لخوض تحدي�ات من ذلك 

النوع.  
كانت مرحلة مميزة بالفعل، خرنا سباق 
التأه�ل إىل دوري األبطال بع�د أن وضعتنا 
القرع�ة خالل الدور التمهي�دي يف مواجهة 
صعبة أم�ام فريق أياكس ال�ذي خرج من 
ال�دور نص�ف النهائي للمس�ابقة املوس�م 

املايض.
يف الدوري األوروبي نجحنا بالتأهل عن دور 
املجموع�ات، لكن لس�وء الحظ خرجنا من 
املس�ابقة يف الدور ثمن النهائي أمام فريق 
بازل الس�ويري، لتبقى تجربة غنية جداً 

استفدت من خاللها الكثر.
- هل الالعب األردني مؤهل لخوض تجارب 

احرتافية يف أوروبا؟
* الجميع مؤه�ل إذا أراد؛ أمٌر صعب ولكن 

ليس ُمحاال.
- كيف تقيم تجربتك االحرتافية حتى اآلن؟

* ال أُفّض�ل تقيي�م نف�يس ولكنن�ي أج�د 
مس�رتي مع أب�ول القربيص جي�دة لغاية 
اآلن، ال س�يما أنها أضافت يل الكثر، اللعب 
يف بيئة مختلفة يس�اعد ع�ىل النمو، أتطلع 
لتحقي�ق الكثر م�ن الفائ�دة الفنية خالل 
هذه املرحلة والرتكيز مع فريقي يف مشواره 

القادم.
- هل تأقلمت رسيعاً مع النادي القربيص؟

* نع�م ت�أقلم�ت بحم�د الل�ه رغ�م أنن�ي 
واجه�ت صعوب�ة يف بداي�ة األم�ر، ولك�ن 
رسعان م�ا تجاوزت ذل�ك، عاملني النادي 
بالكث�ر من الح�ب واالحرتام وأن�ا بالطبع 
أبادلهم تلك املش�اعر، هيأ يل القائمون هنا 

ُك�ل ما يجعلني العبا مُميزا يف الفريق.
- تهتف لك جماهر أبويل كثراً.. مشاعرك 

حيال ذلك؟
* الجماهر القربصية من الصعب أن تلفت 
نظره�ا إلي��ك؛ يعش�قون املُتع�ة باللعب، 
وحب جماهر أبويل يل يشء ُيحفزني دوماً 
أن أُحقق لهم الف�رح، جمهور رائع ومميز 

وأكن لهم الكثر من املشاعر الجميلة.
- لق�ٌب لل�دوري وجائ�زة ألفض�ل الع�ب 

أجنبي.. إنجازات مميزة حدثنا عنها.
* قدمنا مس�تويات مميزة استحققنا عىل 
إثره�ا الفوز بلق�ب ال�دوري القربيص بعد 
منافس�ة كبرة مع األندية األخرى وهذا لم 
يأت إال بتوفيق الله ثم جهود الجهاز الفني 

إىل وق�وف  واإلداري والالعب�ني باإلضاف�ة 
الجماهر خلفنا يف مش�وارنا نحو منصات 

التتويج.
أم�ا جائزة أفض�ل العب أجنب�ي يف الدوري 
فه�ي تمث�ل يل الكثر، ه�ي جائ�زة فردية 
لكنه�ا نت�اج جه�د جماع�ي م�ن زمالئي 

الالعبني اللذين أقتسم معهم ذلك اإلنجاز.
- م�ا الف�ارق ب�ني اللع�ب يف غ�رب القارة 

اآلسيوية وأوروبا؟
* اللع�ب يف أوروب�ا يشء ممت�ع، وف�رص 
التعل�م هنا كب�رة إذ أن�ك ُتخال�ط وتلعب 
دوم�اً مع ف�رق عىل ق�در كبر م�ن القوة 
واالح�رتاف، وتواج�ه العبني عىل مس�توى 

ُكروي عاٍل وتكتسب الخربة.
أما القارة اآلس�يوية وتحدي�داً عىل الصعيد 
املحيل فاألساليب فيها مختلفة، قد ال تتيح 
لك أن ُتخالط كبار الالعبني دائماً باإلضافة 
إىل ق�وة املس�ابقات، أعتق�د أن هناك فرق 
بني البيئت�ني الكرويتني ولكل منها ميزاتها 

الخاصة.
- ترددت األنباء كثراً عن عروض من أندية 

أوروبية كبرة ما هو موقفك منها؟
* نع�م كانت هن��اك الكثر م�ن العروض 
يف هذا الجان�ب، ولكنني ال أنظ�ر للعدد وال 
للمردود املادي من ذلك، أصبو دائماً للفريق 
الذي يخدم مس�رتي، أدرس كل ذلك بعناية 
كبرة والوصول إىل القرار املناسب يف حينه.
- وجهتك املقبلة؟ وطموحاتك املستقبلية؟

* طموحاتي ال حدود لها وأسماها أن أصل 
إىل م�ا أريد يوماً ما، م�ا أركز عليه اآلن هو 
أن أط�ور من مس�تواي الفني يف كل لحظة 
تدريب حتى أحقق ما أحلم به يف املس�تقبل 

القريب.
- تعق�د علي�ك الجماهر األردني�ة اآلمال.. 
مشاعرك؟ وهل يضاعف ذلك مسؤولياتك؟

* بالطب�ع مص�در الفخر الدائ�م لدي هي 
الجماه�ر األردنية؛ يف قرارة نفيس أس�مع 
يف أصواته�م ن�داء وطني وهي 

مش�اعر ال يمك�ن وصفها، وأب�ذل جهوداً 
مضني�ة يف س�بيل رس�م االبتس�امة ع�ىل 

وجوههم.
- كنت من أبرز نجوم “النشامى” يف بطولة 
كأس آس�يا األخرة.. كيف تجد مش�اركتك 

األوىل فيها؟
* بالفع�ل ه�ي م�ن أجمل املحط�ات عىل 
صعيد مس�رتي الرياضي�ة حتى اآلن، كان 
ش�عوراً مختلفاً أن تمث�ل صفوف املنتخب 
يف أك�رب محف�ل كروي ق�اري، كانت أجواء 
معسكر الفريق مميزة جداً وهذا ما ساعدنا 

يف تقديم مستويات مميزة يف الدور األول.
اس�تطعنا تجاوز محطة املنتخب األسرتايل 
به�دف دون رد يف مباراتن�ا االفتتاحي�ة ثم 
تغلبنا عىل املنتخب الس�وري وتعادلنا أمام 
فلس�طني وهذا ما أهلنا لتص�در املجموعة 

عن جدارة واستحقاق.
كان�ت الجماه�ر األردني�ة الت�ي تواجدت 
يف دول�ة اإلم�ارات تش�كل رونق�اً خاص�اً 
وش�اركونا الكثر من اللحظ�ات الجميلة، 
بالتأكي�د أنها ذكريات س�تبقى يف األذهان 
رغ�م أن الحظ ل�م يحالفنا أم�ام فيتنام يف 

الظهور األخر لنا يف البطولة.
- ما هي أجمل مباراة لعبتها؟ وملاذا؟

* أجمل مباراة ضد بارغواي عىل الرغم من 
أنها كانت يف إطار ودي، ربما ألنني س�جلت 
هدفاً ممي�زاً حينها، كانت مواجهة رسيعة 
م�ع أحد املنتخب�ات املميزة يف ق�ارة أمريكا 

الجنوبية.
- وأجمل هدف لك؟

* اله�دف ال�ذي س�جلته أم�ام املنتخ�ب 
السوري يف كأس آسيا، أما مع أبويل فهديف 
يف مرمى ن�ادي فريق أمونيا أعتربه األجمل 

عىل صعيد األندية.
- تعصف أزمة تفيش فايروس كورونا بكرة 
القدم ح�ول العالم.. رس�التك للرياضيني؟ 

وأخرى للعاملني يف القطاع الصحي؟
* نحمد الله عىل كل يشء ونتمنى أن تزول 
ه�ذه الغم�ة ع�ن العال�م أجمع، رس�التي 
للرياضيني أّن هذه فرصة جميلة لُِمراجعة 
الت�ي ق�د تص�در من�ا جميع�اً  األخط�اء 
بأق�ل  التدري�ب  ُنهم�ل  ال  وأن  املالع�ب  يف 

اإلمكانات املتوفرة.
أما رسالتي للعاملني يف املجال الطبي، فأقول 
لهم أنت�م خط الدف�اع األول واألجمل، نعلم 
حج�م اإلرهاق والتعب واملأس�اة ال�ذي َيلم 
بكم من كل الجهات، نحن جميعاً فخورون 
بكم وواثقون بأنكم الجن�ود الذين ألهمهم 
الل�ه هذه املهن�ة ألنكم عىل قدر م�ن العزم 

والصرب والنجاح، حفظكم الله جميعاً.
- يف الخت�ام.. بم�اذا يعد م�وىس التعمري 

الجماهر األردنية؟
* أعده�م بأنن�ي س��أكون دائم�اً املُح�ب 
ل�أردن وأن أب�ذل كل جهدي ألك�ون كم�ا 
يري�د األردني�ون جميع�ا، وأن أمثل�ه خر 
تمثيل يف الحافل الكروية القادمة بمش�يئة 

الله تعاىل ودعاءهم.

          

الرياضيالرياضي
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هيغواين يكشف تفاصيل إضاعته 
حلم املونديال على ميسي

لوريس يثّمن فرصة العمل مع مورينيو

اعالم الكرتوني األردني موسى التعمري ميلك طموحات كبرية بعد جناحه يف قربص

كش�ف األرجنتيني غونزالو هيغواين أّنه فّكر جدياً يف اعتزال كرة 
القدم، عقب خسارة منتخب بالده نهائي كأس العالم 2014 أمام 

أملانيا.
وأض�اع هيغواين يف تلك املباراة فرصة ش�به مؤك�دة، األمر الذي 
وضعه يف دائرة االنتقاد لدى اإلعالم األرجنتيني بتحميله مسؤولية 

الهزيمة يف تلك املباراة.
ورسد هيغواي�ن تفاصي�ل تل�ك الفرص�ة قائالً إّن الك�رة وصلته 
بص�ورة مفاجئة م�ن أحد توني ك�روس، وكان عليه أن يترصف 

رسيعاً، وقام بتنفيذ أول فكرة خطرت يف باله.
مضيف�اً أّن ظه�ره كان إىل املرم�ى يف تلك اللحظ�ة عندما وصلته 
الك�رة، وعندما قام بالدوران كان يواجه املرمى لكن مع األس�ف 

لم تصل الكرة إىل الشباك.
واع�رتف هيغواي�ن أّنه فك�ر يف االعت�زال عقب تلك املب�اراة لكن 
ش�قيقه أقنعه باالس�تمرار، مؤكداً أنه لوال تدخل ش�قيقه لكان 

مشواره الكروي انتهى منذ أعوام.
وفّوت هيغواين عىل مييس بإهداره تلك الفرصة إمكانية التتويج 
بكأس العالم، إذ لم يتّوج أس�طورة برشلونة حتى اآلن بأي لقب 

كبر مع منتخب بالده.

وصف حارس مرمى نادي توتنهام هوغو لوريس العمل بشكٍل 
يومي م�ع املدرب جوزي�ه مورينيو بالفرص�ة الرائعة. واعترب 
قائد منتخب فرنس�ا والفريق اللندني نفسه محظوظاً بالعمل 
مع مورينيو، واصفاً إياه بالشخصية العظيمة التي تملك خربة 
كبرة. وأضاف لوريس يف ترصيحاته أّن املدرب الربتغايل يتمتع 
بش�خصية قوي�ة، تظه�ر بص�ورة واضحة من خالل وس�ائل 
اإلعالم، لكن العمل معه بش�كل يومي فرصة رائعة، خاصة أّنه 
يملك س�جالً تدريبياً متميزاً حقق خالله عدة ألقاب، إضافة إىل 

تدريبه لعدد من أبرز نجوم كرة القدم.

إميوبيلي يقارن مدربه إنزاغي بيورغن كلوب

ماديسون يقرر البقاء مع ليسرت

ناينغوالن يبقي باب العودة إىل روما مفتوحًا

فاتسكه يرغب يف استئناف
 مباريات البوندسليغا

هل يعود روبن عن اعتزاله؟
أملح النجم الهولندي الس�ابق أريني روب�ني إىل رغبته يف الرتاجع 

عن االعتزال، والعودة إىل عالم كرة القدم مجدداً.
وج�اء ترصيح روب�ن عرب مقطع صوتي نره املوقع الرس�مي 
لباي�رن ميوني�خ، قائالً إن�ه يف البداية لم يفتقد ك�رة القدم عىل 

اإلطالق، ولكن بعد ذلك عاودته فكرة اللعب مرة أخرى.
مضيف�اً أن هذا اإلحس�اس يتج�دد يف الوقت الحايل مع انتش�ار 

وب�اء كورونا، حيث يقيض الكثر م�ن الوقت يف التفكر 
يف املوضوع. 

وواصل روبن قائ�اًل إنه مجرد رجل ريايض، ولذلك يفكر 
يف أم�ر الع�ودة إىل املالعب مج�دداً، مضيفاً أن�ه ال يوجد 
أي يشء يف ذهنه يف الوقت الحايل حول مس�تقبله س�واء 
بالعمل اإلداري أو التدريب أو العودة كالعب مرة أخرى.
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بعد أن أثار جدال عالميا بمقترح حقن الجسم بمواد معقمة لمكافحة كورونا

ترامب سيوقف املـؤمتـرات الصحـفيـة اليوميـة للبيـت األبيـض للـرد على استـفسـارات اإلعـالميـني

اجلزيرة اإلجنليزية تنفرد بفتنة أردوغانية عن أقلية الرتك يف اليونان
الدوحة / متابعة الزوراء:

دخل�ت قن�اة الجزي�رة القطري�ة عىل خط 
التوت�ر الرتك�ي اليونان�ي، بفيل�م وثائقي 
اس�تفاضت يف الحدي�ث فيه ع�ن اضطهاد 
اليون�ان لألقلية الرتكي�ة يف منطقة تراقيا، 
الدعاي�ة  م�ع  تمام�ا  تتم�اىش  بطريق�ة 
والتقاري�ر املعتادة لإلع�ام الرتكي، وجاء 
ال�رد م�ن اليوناني�ن الذي�ن كش�فوا زيف 

االدعاءات يف الفيلم.
 جوزي�ف غوبلز كان س�يفخر به�ذا”، رد 
ساخر ألحد املتابعن اليونانين عىل الفيلم 
الوثائق�ي ال�ذي بثته ش�بكة الجزيرة، عن 
اضطهاد األقلية الرتكي�ة يف منطقة تراقيا 
اليوناني�ة، معت�را أن�ه أق�رب إىل الدعاية 
النازي�ة، منه إىل تقرير موضوعي بتجاهله 

أهم املعايري الصحافية.
وي�رد فيل�م “تراقي�ا الغربي�ة، الجزيرة 
املتن�ازع عليه�ا: األت�راك يف ش�مال رشق 
“الجزي�رة  ع�ىل  ب�ث  ال�ذي  اليون�ان”، 
اإلنجليزية” يف وقت س�ابق من هذا الشهر، 
تفاصي�ل ع�ن الهوي�ة والثقاف�ة الرتكي�ة 
لس�كان املنطقة، وإرصارهم عىل التمسك 
بعاداتهم وتقاليدهم األصلية، بدءا من اللغة 
الرتكية واملوس�يقى إىل الرقصات الشعبية 
واألغان�ي، مرفقة بش�هادات لش�خصيات 

معروفة بدعمها للحكومة الرتكية.
لكن ما كش�فه املتابعون من أهايل املنطقة 
ووس�ائل اإلعام اليونانية، كان وجها آخر 
تمام�ا للقص�ة، أغفلت�ه أو أخفته ش�بكة 
الجزي�رة ويتم�اىش م�ع تقاري�ر س�ابقة 
لوكال�ة األناض�ول الرتكية ت�دور يف نفس 

السياق الذي أوردته الجزيرة.
ويس�تند الفيل�م يف فكرته األساس�ية عىل 
معلومة زائفة وهي أن غالبية أهل املنطقة 
هم م�ن األقلية الرتكية، بحس�ب ما أكدت 
تقارير إخبارية، فمنطقة غرب تراقيا التي 
يتحدث عنها التقرير، تضم عددا كبريا من 
املس�لمن، بينما األتراك هم أقلية ضمنهم، 
وذك�رت صحيف�ة “غري�ك س�يتي تايمز” 

اليونانية؛ أن “هن�اك العديد من اليونانين 
املس�لمن، وهن�اك أيضاً املعروفون باس�م 
‘البوماك’ أو )املُس�لمن الروما أو البلغار(، 
ولكّن قناة الجزي�رة تجاهلت تلك الحقائق 

لخدمة أجندة أنقرة ضد اليونان”.
وش�ددت الصحيفة، “رغم أّن هناك العديد 
من املس�لمن يف تراقيا الغربية، لكّن هذا ال 
يجعلهم أتراك عرقياً بش�كل تلقائي”، كما 
أن الجزي�رة عرض�ت تقاليد وممارس�ات 
ألقليات وعرقيات أخرى، ونسبتها لألتراك.

صانعو الفيلم الوثائقي لم يتحدثوا مع أي 
مسيحي يوناني أو حتى مع أي من أعضاء 

الرملان من الجالية املسلمة
 ب�دوره، أك�د أحد املتابع�ن اليونانين عىل 
يوتي�وب ويدعى س�تافروس نياركوس ما 
ج�اء يف الصحيف�ة، وكت�ب، أن “الجزي�رة 
اململوك�ة للحكوم�ة القطري�ة تلق�ي اآلن 
محارضات حول حقوق اإلنس�ان. صحيح 
أن الهوية العرقية والهوية الدينية ش�يئان 
مختلفان، لكن الحقيقة هي أن جزًءا فقط 
من هؤالء األش�خاص يمكنهم القول أنهم 

أتراك، أما الباقون فه�م بوم�اك وغج�ر”.
وأض�اف أن اليونان وتركيا ل�م تعرتفا أبداً 
بهذه األقليات عىل أس�اس الهوية العرقية 
بل عىل أساس ديني. وأضاف أعتقد أن أولئك 
الذين يش�عرون أنهم أتراك يجب أن يذهبوا 
إىل تركيا ألن الس�بب الوحيد الستضافتهم 
يف اليونان كان مقابل السماح لرتك اليونان 
من الروم األرثوذكس البقاء يف تركيا. ونظرًا 
ألن تركي�ا لم تلت�زم من جانبه�ا باالتفاق 
وقام�ت باضطه�اد األقلي�ة اليونانية التي 
اختف�ت تقريبا حتى عام 2000 فقط ومن 
بقي منهم معظمهم من كبار السن. يجب 
عىل اليونان ببس�اطة سحب الجنسية من 
هذه املجموعة وطردهم حتى يعيش نفس 
ع�دد اليونانين يف تركيا كما يعيش األتراك 

يف اليونان. هذا هو العدل”.
ويب�دو م�ن ردود الفعل تج�اه التقرير، أن 
الجزيرة القطرية قد أثارت الغضب والفتنة 

بن اليونانين واألقلي�ة الرتكية، خصوصا 
يف هذا الوقت الذي يش�هد فيه البلدان توترا 
متزاي�دا بس�بب الاجئن، وتب�ن فيه أنها 
انح�ازت للدعاية الرتكية بإخف�اء حقائق 

وتزييف أخرى بشكل جيل.
كوس�تاس  اليونان�ي  الكات�ب  وأوض�ح 
كارايس�كوس، يف مقال ن�ره موقع أحوال 
تركية، أّن تقرير ش�بكة الجزي�رة القطرية 
مضل�ل ومعي�ب وتخىل ع�ن أدن�ى درجات 
املوضوعي�ة وقدم فق�ط الرواية الرتكية عن 

املنطقة.
وكش�ف أن طاقم العمل املك�ون من ثاثة 
أف�راد ل�م يك�ن يمل�ك ترخيص�ا للتصوير 
درون،  باس�تخدام  إذن  وال  الخارج�ي، 
إىل  يحت�اج  درون  بطائ�رة  )التصوي�ر 
ترخي�ص يف كل أنحاء العال�م(، كما قاموا 
بتصوي�ر وجوه ولوح�ات أرقام س�يارات 
ضباط الرطة، وكانوا غري مبالن عموًما 

باالعتبارات األخاقية.
ورسد الكات�ب اليونان�ي أكث�ر االنتهاكات 
الواضح�ة واألفعال غ�ري القانونية التي تم 
اقرتافها يف الفيلم املصّور، أولها أن صانعي 
الفيل�م ل�م يتحدث�وا مع مس�يحي يوناني 
واح�د أو حت�ى مع أي من أعض�اء الرملان 

من الجالية املسلمة.
وهناك العديد من النواب الحالين والسابقن 
ورؤساء البلديات واملستش�ارين الذين كان 
بإمكانهم تقديم وجهة نظر متوازنة، ولكن 
ل�م يتم س�ؤال أحدهم عن الوض�ع الحايل يف 
تراقي�ا اليونانية. ب�ل تم االستش�هاد فقط 
بأولئك الذين وجه�وا االتهامات إىل اليونان، 

ويعملون لصالح تركيا يف املنطقة.
وأشار كارايس�كوس أن من بن األشخاص 
الذين تمت مقابلتهم، ه�ؤالء الذين ينتمون 
للنقابات الرتكية غ�ري القانونية والنارشين 
ح�زب  ورئي�س  والصحافي�ن  املتحيزي�ن 

الصداقة واملس�اواة والس�ام امل�وايل لرتكيا، 
وجمعية “بيكي�م” الثقافي�ة لألقليات التي 
تشوّه اليونان باس�تمرار، وإبراهيم رشيف، 
ال�ذي ت�وىل دور زعي�م دين�ي دون إذن م�ن 

الحكومة.
وق�دم الفيل�م ص�ورة خاطئ�ة تماًما عن 
باعتباره�ا  اليون�ان  يف  املس�لمة  األقلي�ة 
مهمش�ة، دون ترصيح واحد من أي مسلم 
يف منص�ب رس�مي، ول�م يك�ن هن�اك أي 
إش�ارة إىل التدابري اإليجابي�ة، بما يف ذلك يف 
مج�ايل العمل والتعليم، التي توفرها الدولة 

اليونانية ملسلمي تراقيا.
واس�تفز الفيل�م من�ذ البداي�ة اليوناني�ن، 
بص�ورة هادئة لرجل مس�ن يجل�س يف أحد 
املقاهي يف قرية يس�كنها أقلي�ة مع صورة 
تجم�ع أفراد ح�زب الفجر الذهب�ي اليميني 
املتطرف، وهم يحملون املش�اعل والافتات. 
لإليح�اء ب�أن األقلي�ة تتع�رض لتهديد من 

حركة يمينية قوية.
ويوض�ح كارايس�كوس بأن هذا يس�تبعد 
الحقائ�ق املهم�ة الت�ي تفي�د ب�أن ح�زب 
الفجر الذهبي غ�ري ذي أهمية من الناحية 
االنتخابي�ة، وأن�ه ل�م ي�ر أب�ًدا بأعضاء 
األقلي�ة. وتصوي�ر الفيلم لتاري�خ املنطقة 
كان مبّس�طاً وُمسّيس�اً، موحيا أن ثقافة 
الح�كام العثمانين الس�ابقن يف املنطقة، 
والذين غ�ادروا قبل قرن، هي املهيمنة منذ 
ع�ام 1300. ولم يكن هناك ذكر عن اآلالف 
من الس�نوات الت�ي ربطت منطق�ة تراقيا 

بالعالم اليوناني.
كما يع�رض الفيل�م معلوم�ات مضللة عن 
مدارس األقليات. ويزعم أن السلطات أغلقت 
خمس من هذه املدارس العام املايض، ليصل 
املجموع إىل 65 مدرس�ة يف السنوات الثماني 
املاضية. وأخفى التقرير أن املدارس يف جميع 
أنح�اء الباد قد أغلقت ألس�باب اقتصادية، 
ول�م يذك�ر أن أطفال املدارس س�يتم نقلهم 
إىل م�دارس أقلي�ة أكر وأفض�ل تجهيزًا عىل 
حساب الدولة اليونانية. ولكن بدالً من ذلك، 
يعرض الفيلم املضلل أن أطفال األقليات يتم 

إدراجهم يف مدارس التعليم العام.
ويذهب الفيلم إىل س�ياق أوس�ع ويشري إىل 
قضية ق�رص باعتبارها قضية مناس�بة 
تش�ري إىل تصل�ب املوق�ف اليونان�ي تجاه 
األقلي�ات. ويتحدث زوراً عن أعمال ش�غب 
طائفية يف الجزيرة أث�ارت الغزو الرتكي يف 
عام 1974 بعد اإلطاحة بالرئيس القريص 

الس�ابق، مكاريوس الثالث يف انقاب.
إن  الرنام�ج  مقدم�و  يق�ول  وأخ�رًيا، 
الرط�ة الرية اليوناني�ة كانت تراقبهم 
باس�تمرار وت�م القب�ض عليه�م يف نهاية 
األمر واحتجازهم. لكنهم لم يذكروا أن هذا 
لم يح�دث يف تراقيا، ولكنه يف جزيرة كوس 
التي تضم مركزا لاجئن، حيث تم القبض 
عليهم وهم يصورون يف مناطق ممنوعة يف 
محاول�ة منهم إلظهار ما أس�موه باألتراك 

املضطهدين.

كرباء /نينا :
اث�ار قرار عمليات الفرات االوس�ط يف محافظة كرباء املقدس�ة بمنع حركة الصحفين 
اثن�اء حظر التج�وال عدم ارتي�اح الصحفي�ن واالعامين االم�ر حدا بف�رع النقابة يف 

املحافظة االتصال باملحافظ النهاء عملية املنع.
وق�ال رئيس ف�رع نقابة الصحفي�ن يف كرباء توفيق الحبايل ملراس�ل الوكال�ة الوطنية 
العراقي�ة لألنب�اء /نينا / أن الفرع يتابع مع املس�ؤولن الس�يما املحاف�ظ النهاء االمر 

واعادة فسح املجال إمام االرسة الصحفية ملمارسة عملها اثناء فرتة حظر التجوال.
وأض�اف ان نقي�ب الصحفين العراقي�ن رئيس اتح�اد الصحفين الع�رب مؤيد الامي 
متواصل وبش�كل يومي مع رئاس�ة الفرع لاطمئنان عىل اح�وال الزماء ويوعز بتوفري 
املن�اخ االمث�ل ملمارس�ة عملهم وتذلي�ل العقبات أمام العم�ل الصحفي الردي�ف لعملية 

مكافحة فريوس كورونا. 

قال جمال ش�وقي رئيس لجنة الش�كاوى باملجلس األعىل لإلعام يف مرص، إن اللجنة 
تناق�ش مخالفات الرامج واإلعان�ات وتقارير لجان الرصد حول أداء الشاش�ات يف 

شهر رمضان، وما إذا شابتها مخالفات.
وأضاف ش�وقي يف ترصيح ل�”اليوم الس�ابع”، أن اللجنة تناقش تقارير الرصد حول 
املخالفات الجس�يمة التي شابت برنامج املقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه 
رامز جال، كما تس�تعرض عددا من الش�كاوى الخاصة ب�األداء اإلعامي يف تغطية 

فريوس كورونا.
وكان املجل�س األع�ىل لتنظيم اإلعام قد ش�دد عىل رضورة االلت�زام بمعايري األعمال 
الدرامي�ة واإلعان�ات التى وبينها االلت�زام بالكود األخاقي واملعاي�ري املهنية واآلداب 
العامة واحرتام عقل املش�اهد والحرص عىل قيم وأخاقيات املجتمع، وتقديم أعمال 
تحتوي عىل املتعة واملعرفة وتش�يع البهجة، وترتقي بالذوق العام، و”تظهر مواطن 
الجمال يف املجتمع والتزام الشاش�ات باملعايري املهنية واألخاقية، فيما يعرض عليها 
م�ن أعمال س�واء مسلس�ات أو إعانات وع�دم اللجوء إىل األلف�اظ البذيئة وفاحش 
القول والحوارات املتدنية والسوقية التي تشوه املرياث األخاقي والقيمي والسلوكي، 

بدعوى أن هذا هو الواقع”.
كم�ا س�بق للمجلس أن دع�ا إىل عدم إقحام الش�تائم والس�باب واملش�اهد الفجة يف 
األعم�ال الدرامي�ة حيث أن ذلك يخ�رج عن سياس�ة البناء الدرامي، وي�يء للواقع 
امل�رصي واملرصين، خاصة وأن الدراما املرصية يش�هدها العالم العربي والعالم كله 
وعدم استخدام تعبريات وألفاظ تحمل للمشاهد واملتلقى إيحاءات مسيئة تهبط بلغة 
الح�وار، وال تخدمه بأي ش�كل من األش�كال والتأكيد عىل الص�ورة اإليجابية للمرأة، 
والبعد عن األعمال التي تش�وه صورتها عمدا، وتحمل اإلثارة الجنسية، سواء قوال أو 

تجسيدا.
كما تضمنت املعايري تجنب مش�اهد التدخ�ن وتعاطي املخدرات التي تحمل إغراءات 

للنشء وصغار السن واملراهقن لتجربة التعاطي.

الرباط / متابعة الزوراء:
أثار قرار وزارة الداخلية املغربية، 
بحرم�ان الصحفي�ن م�ن حرية 
التنق�ل املهن�ي لي�ا طيلة ش�هر 
رمضان، استنكارا واسعا من قبل 
النقابة الوطنية للصحافين، فيما 
أعل�ن أحد أعض�اء هيئة املحامن 
بتطوان، رفع دعوى قضائية ضد 
وزارة الداخلي�ة إلس�قاط القرار، 
وذل�ك بتكليف من االتح�اد الدويل 

للصحافين.
الهين�ي  محم�د  املحام�ي  وق�ال 
يف ترصي�ح صحف�ي، إنه س�يتم 
يف البداي�ة التق�دم بتظل�م لوزير 
الداخلي�ة قبل مب�ارشة أي دعوى 
قضائية لنعرض فيه العيوب التي 
ش�ابت قرار ف�رض حظر التجول 
اللي�يل واس�تثناء غالبية الوس�ط 
اإلعام�ي م�ن ممارس�ة عملهم 
بم�ا يتناقض مع دس�تور اململكة 

واملواثيق الدولية.
الق�رار  ه�ذا  أن  الهين�ي  وأك�د 
يعت�ر باطا وغري م�روع لعدم 
ي�رب  ولكون�ه  دس�توريته 
الحائط بح�ق املواطنن يف اإلعام 
واملعلومة. كما أن�ه يتنكر لجهود 
يف  اإلع�ام  ووس�ائل  الصحاف�ة 
مس�اعدة الس�لطات العمومية يف 

التصدي لوباء كورونا.
وفوجئ الوس�ط اإلعام�ي بقرار 
غالبي�ة  بمن�ع  الداخلي�ة  وزي�ر 
الصحافين من ممارسة مهامهم، 
يف س�ياق ما وصفه بي�ان الوزارة 
بتعزيز إج�راءات “حالة الطوارئ 

الصحي�ة” خ�ال ش�هر رمضان، 
عر “حظ�ر التنقل اللي�يل” يوميا 
ابت�داء من أول أي�ام رمضان، من 
الساعة السابعة مساء إىل الساعة 

الخامسة صباحا.
إىل  الداخلي�ة  وزارة  ونوه�ت 
العامل�ن  األش�خاص  “اس�تثناء 
الحيوية  بالقطاع�ات واألنش�طة 
واألساس�ية” م�ن حظ�ر التنق�ل 
اللييل، مؤك�دة “تفعي�ل إجراءات 
أي  ح�ق  يف  الصارم�ة  املراقب�ة 
ش�خص يتواج�د بالش�ارع العام 
خ�ارج الضواب�ط املعلن�ة” تحت 

طائلة املاحقة القضائية.
واعترت النقابة الوطنية للصحافة 

املغربية أن قرار وزارة الداخلية إىل 
جانب خرقه مل�واد الفصل 28 من 
الدس�تور، وال�ذي ين�ص برصيح 
العبارة ع�ىل “أن حرية الصحافة 
مضمونة، وال يمكن تقييدها بأي 
شكل من أش�كال الرقابة القبلية، 
التعب�ري،  يف  الح�ق  للجمي�ع  وأن 
ون�ر األخب�ار واألف�كار واآلراء، 
ب�كل حرية ومن غري قي�د، عدا ما 
ين�ص علي�ه القان�ون رصاحة”، 
فهو يجانب الصواب ويس�اهم يف 
خلق تش�نج ال داعي له خال هذه 
املعرك�ة الوطنية، ول�م يظهر منذ 
بداي�ة ه�ذه الجائحة من س�لوك 
داخل الجس�م املهني ما يستدعي 

هذا اإلقصاء واملنع غري املرر.
وذّك�رت النقابة ب�أن تقييد حرية 
الصحافة لم يح�دث مطلقا حتى 
يف زم�ن الح�رب، ما يؤك�د أن هذا 
الق�رار ال يخدم املصلح�ة العامة 
والخ�ر  اإلع�ام  ألن  للمجتم�ع، 
غ�ري املقي�د يعت�ران ج�زءا م�ن 
أس�لحة مقاوم�ة ه�ذه الجائحة، 
يغام�رون  الذي�ن  والصحافي�ون 
بحياتهم وحياة أرسهم بالتنقل إىل 
كل األماكن التي تحتاج إىل تسليط 
الضوء فيها ع�ىل الخر الصحيح، 
ل�ن يقبل�وا الزاوي�ة املعتم�ة التي 

يفرضها هذا القرار.
واعترت النقابة أن وزارة الداخلية 

يف حرصها للقطاعات األساس�ية 
تعامل�ت بانتقائية غ�ري مفهومة 
للصحافة والصحافين واستعملت 
عبارات “أطر املؤسسات اإلعامية 
الخاصة”،  واإلذاع�ات  العمومي�ة 
يف تميي�ز وحرص ال عاق�ة لهما، 
املغربي  الوسط اإلعامي  بحقيقة 
الصف�وف  يف  ميداني�ا  املتواج�د 
األوىل ملواجه�ة ه�ذه الجائحة، وال 
بالوضعي�ة العاملي�ة التي اختارها 
املجتمع الدويل لقطاع اإلعام كأحد 
واألساس�ية  املعني�ة  القطاع�ات 

بمقاومة هذه الجائحة.
ودعت النقابة يف بيانها، الحكومة 
املعنية بهذا القرار إىل الرتاجع عن 
ه�ذا الق�رار التميي�زي، باعتباره 
غ�ري واقعي وال قانون�ي، وأعربت 
ع�ن أمله�ا يف أن تت�م االس�تجابة 
ملراجعته بما يس�مح للصحافين 
الحاملن لبطاقة الصحافة املهنية 
ومواصل�ة  مهامه�م،  بممارس�ة 
معركته�م الخاص�ة يف مواجه�ة 
الوب�اء، وم�ن ضمنه�ا ممارس�ة 
فعلية للس�لطة الرابعة يف مراقبة 
م�ا تق�وم ب�ه باق�ي الس�لطات 
ونقل الحقيقة بعي�دا عن طوفان 

اإلشاعة.
وأعلنت أنها س�تبذل ما بوس�عها 
م�ن اتصاالت لتحقيق هذا الهدف، 
وس�تواصل الدف�اع ع�ن ح�ق كل 
لبطاق�ة  الحامل�ن  الصحافي�ن 
الصحاف�ة، يف ممارس�ة واجبه�م 
املهن�ي، طبقا للقانون وأخاقيات 

مهنة الصحافة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
 أعل�ن الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنه س�يوقف املؤتمرات 
الصحافي�ة اليومي�ة الت�ي ينظمها البي�ت األبي�ض للرد عىل 
استفس�ارات الصحافي�ن، بع�د أن أثار ج�دال عامليا بمقرتح 

حقن الجسم بمواد معقمة ملكافحة كوفيد – 19.
وكتب ترامب عىل تويرت أن مؤتمراته الصحافية اليومية حول 

فايروس كورونا املستجد ال تستحق أن يخصص لها وقتا.
وأض�اف الرئي�س الجمهوري “م�ا النفع من عق�د مؤتمرات 
صحافية يف البيت األبيض حن يكون كل ما تقوم  به وس�ائل 
اإلع�ام املوجهة هو طرح أس�ئلة عدائي�ة وترفض الحقا نقل 

الوقائع بدقة”.
وتابع “يس�جلون متابعة قياس�ية من الجمه�ور وال يحصل 
الش�عب األمريكي س�وى عىل أخب�ار كاذبة. األمر ال يس�تحق 

العناء وال إضاعة الوقت!”.
واس�تخدم ترامب الذي ينوي الرتش�ح لوالية رئاسية ثانية يف 
نوفم�ر، هذه املؤتم�رات للتباهي بالسياس�ات التي تنتهجها 
إدارته ورف�ض االنتق�ادات، مهاجما الص�ن والديمقراطين 

والصحافين األمريكين.

ويبدو أن ترصيح�ات ترامب تؤكد معلومات لوس�ائل اإلعام 
األمريكي�ة مفاده�ا أن�ه ينوي بس�بب اس�تيائه من األس�ئلة 
ح�ول طريقت�ه يف معالجة األزم�ة الصحية، وق�ف مؤتمراته 
الصحافية التي تنقلها قنوات تلفزيونية وتس�تمر أحيانا أكثر 

من ساعتن. وس�يعود الرئيس األمريكي لرتكيز اهتمامه عىل 
منصته املفضلة تويرت، ملهاجمة خصومه السياسين ووسائل 
اإلع�ام التي ال تنفك ترد “التقارير الكاذبة” عنه، كما يقول 

دائما يف تغريداته.
وكان رئي�س الوالي�ات املتح�دة، البلد األكثر ت�ررا من وباء  
كوفيد – 19 مع أكثر من 53 ألف وفاة، أثار الخميس استغرابا 

خال أحد مؤتمراته الصحافية.
حي�ث أعلن “أرى أن املعقمات تقيض عليه )فايروس كورونا( 
يف دقيقة. دقيقة واح�دة. هل من طريقة للقيام بيشء مماثل 
مع حقنة )يف الجسم(؟”. وتداولت وسائل إعام يف أنحاء العالم 

ترصيحاته، كما أثارت سخرية مواقع التواصل االجتماعي.
إال أن الرئيس حاول التقليل من شأن ترصيحاته وأكد الجمعة 

أنه كان يتحدث “بسخرية” عن هذه املسألة.
ومساء الجمعة أنهى مؤتمره الصحايف بعد 20 دقيقة ورفض 

اإلجابة عىل أي سؤال.
والسبت لم يعقد البيت األبيض أي مؤتمر صحفي بعد أن نظم 
50 مؤتمرا صحافيا خال ش�هرين، للحديث عن آخر تطورات 

الوباء يف الباد.

الصحفيون يرفضون تقييد حركتهم خالل حظر التنقل يف املغرب

فرع نقابة الصحفيني يف كربالء يعاجل قرار قيادة 
العمليات مبنع حركة الصحفيني اثناء حظر التجوال

جملس اإلعالم املصري يناقش تقارير بشأن 
“خمالفات جسيمة” يف “رامز جمنون رمسي”
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هناك  اليوم  لعالم  الجاهزة  الوصفة  يف 
َمن تحدث عن ايجابية أن يشعر سكان 
ما  ذلك  مرىض.  بأنهم  كلهم  الكوكب 
ويمنع  الحجر  أو  العزل  هدف  يحقق 
الحتواء  محاولة  يف  العدوى  انتشار 

الفايروس القاتل.
لم يحن بعد موعد االجهاز عىل ذلك العدو 

الالمرئي.
بني  أكثر.  أو  مرتان  املطلوبة  املسافة 
والقفا.  الوجه  أو بني  وجهني متقابلني. 
ال فرق. فالحقائق كلها تصب يف املرض 
سابقا  وجوده،  من  والتثبت  به  والثقة 
أنواع.  ذلك  يف  والناس  والحقا.  وحاليا 
منهم َمن هو مصاب وال يشعر أنه كذلك 
سواه  إىل  العدوى  لنقل  منذور  أنه  غري 
من األصحاء ومنهم َمن تغزوه األعراض 
مهربا  يجد  وال  فتهده  واحدة  مرة  كلها 
ومنهم  املستشفى  إىل  باللجوء  إال  منها 
َمن يحجر عىل نفسه يف خطوة استباقية 
ويف ظنه أن املرض يقف وراء الباب مثل 

لص مسلح.
احتفاء الجنس البرشي بنفسه يتخطى 

كل تلك املواهب الشخصية.
ويزعج  يصيب  أن  يمكن  الذي  فاملرض 
مناسبة  كان  أحد،  أي  ويميت  ويؤلم 
أبعاده  بكل  اإلنساني  لالستعراض 
ظهر  واإليجابية.  السلبية  ومظاهره، 
هشا،  ضعيفا،  حقيقته  عىل  اإلنسان 
متهالكا، مرتابا ووحيدا. يف املقابل ظهر 
قويا،  حقيقته  عىل  اآلخر  هو  املجتمع 

صلبا، متماسكا، وواثقا من نفسه.
كان الفايروس مناسبة لكي يتعرف كل 
املقصود هنا  ليس  إنسان عىل حقيقته. 
الحياة  إىل  النظر  طريقة  بل  املعنويات 
تتقاسم  مشرتكا،  مرسحا  باعتبارها 
فيه املؤسسات الصغرية والكبرية األدوار 
لكي يتمتع باإلثارة التي يتطلبها شعور 
اإلنسان بتقدم أسباب الحياة عىل أسباب 

املوت.
»هنالك ما يستحق الحياة« عىل حد قول 

الشاعر محمود درويش.

امتد  الدولة  إىل  املجتمع  إىل  العائلة  من 
من  البرشية  تتمكن  أن  يف  األمل  خيط 
الغامض.  الفايروس  عىل  االنتصار 
بيقني  يتحدث  لم  أحدا  أن  من  وبالرغم 
عىل  قريب  وقت  يف  العثور  إمكانية  عن 
دواء يمكنه أن يشكل عالجا للمرض غري 

أن ثقة البرشية لم تتزعزع بالعلم.
وصار  ضيقا  صار  العالم  أن  صحيح 
التنفس  أجهزة  يف  نقص  عن  الحديث 
بقيمة  يفكر  املرء  صار  بحيث  مقبوال 
االوكسجني الذي يتنفسه. سيكون عليه 
أن يشكر النبات. وصحيح أيضا أن هناك 
َمن صار يراهن عىل أن تستعيد املسافات 
الطريان  حركة  توقفت  أن  بعد  هيبتها 
الذين  املشائني  إىل  االعتبار  يعيد  وهو ما 
التي  القليلة  الكيلومرتات  يعتربون 
خيال  أن  غري  شعريا،  انجازا  يمشونها 
الطبيعة  خيال  عن  ينقطع  لن  البرش 
أجل  من  واحد  مخترب  يف  يعمالن  وهما 
الوصول إىل حل، سيكون يف ما بعد أشبه 
عىل  القضاء  يف  رسعته  بسبب  بالبداهة 

املرض.
البرش  يستعملها  التي  التقنيات  كل 
من  جزء  أنها  لو  كما  عادية  بطريقة 
حقيقتها  يف  هي  الحياتي  االستحقاق 
مستعينا  اإلنسان  إليها  توصل  معجزات 
خيال  بعبقرية  املتصلة  خياله  بعبقرية 

الطبيعة.
االنرتنت  عرص  إىل  الكهرباء  عرص  من 

تنوعت املعجزات البرشية.
يمكن  الذي  بالكائن  اإلنسان  ليس 
الحروب  أن  من  بالرغم  بيرس،  صيده 
بطريقة  دمرت  قد  وهي صناعة برشية 
ما  فإذا  العظيم.  الرشط  ذلك  أخالقية  ال 
نظرنا إىل ما فعله اإلنسان من أجل بناء 
حضارته عرب تاريخ وجوده عىل سطح 
أعيننا.  املتاحف يف  الكوكب لصغرت  هذا 
اإلنسان كائن خارق وليس ذلك الحيوان 

السيايس سوى ذيل رضوري له.
امليضء  الوجه  السياسة  أخفت  لقد 
سبيل  عىل  املتحدة  فالواليات  للبرشية. 
املثال ليست ترامب وال أعضاء الكونغرس. 
ومراكز  جامعاتها  هي  املتحدة  الواليات 
وأطباؤها  وعلماؤها  ومخترباتها  بحثها 
وأدباؤها ومفكروها وتقنيوها وفلكيوها 
وفنانوها. ذلك يصح عىل دول عديدة يف 

العالم.
القضاء  معجزة  إن  القول  يمكن  لذلك 
عىل الفايروس اللعني ستكون بني األيدي 
باعتبارها حدثا عاديا يف وقت قريب. ويف 
أن  مسليا  سيكون  املعجزة  تلك  انتظار 

نمثل دور املرىض لكي نخدع املرض.

 يف زمن »كورونا« الخوف هو املواطن 
ألول. الخوف عىل سالمتك وعىل سالمة 
القريبني منك والبعيدين أيضاً. الخوف 
عىل  يزال متكئاً  ال  قاتل متسلسل  من 
ضحاياه.  دائرة  لتوسيع  غموضه 
خوف الدول عىل أمنها وموقعها بعدما 
الجيوش  ثكنات  الوقح  الزائر  اقتحم 
املدمرات.  وغرف  األساطيل  وسطوح 
الجيوش التي تخيف عادة وقعت هذه 
املرة يف الخوف. ألغت مناورات وأوقفت 

تدريبات وأغلقت معاهد.
خافت  األول.  املواطن  هو  الخوف 
كالنار  الوباء  انتشار  من  الحكومات 
والتباعد  باإلغالق  فأمرت  الهشيم  يف 
كل  عىل  الناس  سالمة  مقدمة 
راح  الوقت  مرور  ومع  عداها.  ما 
الخسائر  حجم  يحصون  الخرباء 
والرشكات  االقتصادات  وتصدع 
املدفوعة  واملاليني  باإلفالس  املهددة 
تقلب  الحكومات  راحت  البطالة.  إىل 
الخيارات خائفة: يف استمرار اإلغالق 

فتح  ويف  االقتصاد  بمصري  مغامرة 
هبَّت  إذا  خصوصاً  مغامرة  االقتصاد 
عالم  إنه  الوباء.  من  ثانية  موجة 

الخوف والقرارات الصعبة.
التصورات  يف  أيضاً  حارض  الخوف 
املتداولة لعالم ما بعد »كورونا«. ماذا 
الصيني؟   - األمريكي  التنافس  عن 
نادي  يف  املقاعد  توزيع  عن  وماذا 
األقوياء يف ضوء األرضار التي ألحقها 
املتنافسة؟  الدول  باقتصاد  الوباء 
ورشايني  التوريد  سالسل  عن  وماذا 
واألصوات  االنغالق  ودعوات  العوملة 
الشعبوية؟ الخوف الحارض يف امللفات 

الكربى حارض أيضاً يف اليوميات.
األسبوعي  املوعد  مساء.  الثامنة  إنها 
إىل  والتضامن  التحية  مشاعر  لتوجيه 
خرجت  الصحي.  القطاع  يف  العاملني 
الذين  الجريان  فرأيت  املنزل  مدخل  إىل 
تباعاً.  يطلون  أسابيع  منذ  تواروا 
األوالد  إرشاك  عىل  بعضهم  حرص 
لغرس روح التضامن يف سلوكهم. ويف 
اللحظة املحددة ارتفع صوت التصفيق 
يف الحي الهادئ، وارتأى البعض إرشاك 
الطناجر لعلها تعطي زخماً ال توفره 

األيدي.
وكانت اإلطاللة فرصة لتبادل التحيات 
مثل  مدينة  يف  التجاور  أن  خصوصاً 
لندن ال يلزم املتجاورين عادة بالتعارف 
وتبادل الزيارات وبناء الحد األدنى من 
الرغبة  أن  العالقات. وخالجني شعور 
يف تبادل التحيات وتكرارها إنما يرمي 
القارب  يف  معاً  نبحر  بأننا  اإليحاء  إىل 

قبل  الحي  أن  هي  والحقيقة  نفسه. 
أهلها  يتبادل  جزر  مجموعة  الجائحة 
نظراتهم  التقت  إذا  املجاملة  تحيات 
صدفة ومن دون بذل أي جهد للذهاب 
بعض  عربت  املرة  هذه  ذلك.  من  أبعد 
خطوة  التقدم  يف  الرغبة  عن  النظرات 
اتجاه اآلخر رغم تعليمات  إضافية يف 

التباعد.
الحجر  أسابيع  ثمار  من  هي  ربما 
وما حملته من مشاعر الخوف بعدما 
األرض  كوكب  يف  ساكن  كل  تحول 
دون  »كورونا«، ومن  يف شؤون  خبرياً 

الركون  يمكن  صلبة  معلومات  وجود 
الوحيش  التصاعد  باستثناء  إليها 
فتح  جاري  اختار  ضحاياه.  لعدد 
بأرسه  العالم  إن  قال  مخترص.  حوار 
واملمرضني  واملمرضات  لألطباء  مدين 
بالغة  بأنفسهم يف معركة  ألقوا  الذين 
الصعوبة. شدَّد عىل وجوب إعادة النظر 
أساساً  تضم  التي  األبطال  الئحة  يف 
جنوداً استشهدوا عىل أرض الوطن أو 
خارجها. الحظ أن األطباء واملمرضني 
الذين سقطوا يف املعركة الحالية يجب 
األبطال،  أنواع  كل  عىل  يتقدموا  أن 

أجل  من  بأرواحهم  يغامروا  لم  ألنهم 
إمرباطورية أو دولة أو آيديولوجية أو 
برشية  روح  إنقاذ  أجل  من  بل  عرق، 
من دون التوقف أمام جنسية صاحبها 

أو دينه أو لون برشته.
إن  ُمسن  بريطاني  قول  تذكرت 
عاملية  حرب  هي  الحالية  الجائحة 
وأقىس من هذه التسمية. حرب عاملية 
وأصاب  القارات  متعدد  مرسحها  ألن 
من الدول أكثر مما استهدفت الحروب 
العاملية السابقة. وهي أقىس ألنه كان 
االختباء  مثال  الربيطاني  استطاعة  يف 

باالحتماء  للندن  األملاني  القصف  من 
يف مكان محصن أو طبقة أرضية. أما 
وال  تفيد  املالجئ  فال  الحرب  هذه  يف 
والقاسم  الجزر.  أو  الريف  إىل  الهروب 
الئحة  وتعديل  التصفيق  بني  املشرتك 
هو  العاملية  الحرب  وتسمية  األبطال 
أمام  بالخوف  العميق  الشعور  هذا 
تجربة جديدة كلياً ومخيفة عىل نحو 

غري مسبوق.
طبيب  سؤال  إىل  الفضول  دفعني 
»كورونا«  معركة  يف  اآلن  يشارك 
ليس يف هذا  أصالً  اختصاصه  أن  رغم 
مناخات  عن  سألته  بالتحديد.  امليدان 
مثل  نشاهد  »لم  فقال:  املستشفيات 
املستشفى  قبل. طلبت  املناخ من  هذا 
يف  رغبة  لوهلة  وراودتني  نشارك،  أن 
يالزمني  أن  خفت  واالبتعاد.  االعتذار 
شعور بالخيانة تجاه قسمي ومهنتي 
رهيب  »يشء  وأضاف:  فانخرطت«. 
وأكثر من رهيب. لقد ُطلب من األطباء 
وعنارص الجسم الطبي محاربة وحش 
ضعفه،  نقاط  يعرفون  ال  مجهول 
الرضورية  األسلحة  يمتلكون  وال 
األوىل  للوهلة  قوته.  نقاط  ملواجهة 
بدت الحرب قاسية ويائسة لكن كان 
قلت  إن  أبالغ  ال  خوضها.  من  بد  ال 
الذعر  عهدة  يف  كانت  املستشفيات  إن 
مرضاهم  عىل  األطباء  خوف  الكامل. 
الشخصية.  سالمتهم  عىل  وخوفهم 
ثم  قاتالً.  يتحول  أن  يمكن  إهمال  أي 
أو  دواء  بال  انك تخوض معركة كربى 
محاربة  يف  االستمرار  وعليك  عقار، 

أن يطل خرب  بانتظار  الغامض  القاتل 
كثريون  سيموت  انتظاره  ويف  مفرح. 

وسينجو كثريون«.
املستشفيات  معظم  أن  الحظ 
لالنخراط  مهيأة  تكن  لم  األوروبية 
الحدة  بهذه  مواجهة  يف  رسيعاً 
سياسات  أن  خصوصاً  واالتساع، 
عدد  يف  اإلنفاق  خفض  أو  التقشف 
أو  اإلمكانات  قلّصت  الدول  من 
الوقوع  عدم  إىل  دعا  األرسة.  عدد 
نوع  من  مترسعة  استنتاجات  يف 
األفضل  هي  الشمولية  األنظمة  أن 
تستطيع  ألنها  الكوارث  ملواجهة 
من  وحاسمة  رسيعة  قرارات  اتخاذ 
أن  إىل  ولفت  أحد.  استشارة  دون 
ظل  يف  حصلت  املواجهة  أنواع  أفضل 
الجنوبية  كوريا  مثل  ديمقراطيات 

وسنغافورة وتايوان.
يف  بقوة  حارض  الخوف  خيط 
طاوالت  عىل  وكذلك  املواطن  يوميات 
وحارض  الحي  يف  حارض  الحكومات. 
عىل الشاشات ويف املقاالت. لن يرتاجع 
أنها  املختربات  تعلن  أن  قبل  الخوف 
سالح  وأعدت  الوباء  أرسار  فضحت 
يحتاج  ودائماً  عليه.  والقضاء  تفاديه 
حكومات  إىل  مخاوفه  لتبديد  العالم 
قرارات  اتخاذ  عىل  قادرة  رشيدة 
العرب  تستخلص  حكومات  صعبة. 
الكوارث  ملواجهة  مؤسساتها  وتعد 
تغريات  أو  أوبئة  كانت  سواء  املقبلة 
مناخية تتعلق باالحتباس الحراري أو 

انخفاض املحاصيل وانتشار الجوع.

تحكمها  ال  االجتماعية  العالقات  طبيعة   1
نظريات فلسفية ُمجرَّدة، أو قوانني اقتصادية 
تبتكر  االجتماعية  العالقات  ألن   ، جامدة 
س قوانينها الذاتية  طبيعتها الخاصة ، وتؤسِّ
اإلنسان  مشاعر  يف  التغريات  عىل  اعتماًدا   ،
املجتمعات  ، والتغريات يف مسار  وأحاسيسه 

 / اإلنساني  التغريرُّ   ( وثنائية   . والحضارات 
التغريرُّ االجتماعي ( هي الفلسفة الكامنة يف 
أنساق الحياة داخل الُبنى املعرفية وخارجها 
 _ شامل  حياتي  فلسفي  كنظام   _ والتغريرُّ   .
باستمرار  ويتولَّد   ، مستمرة  بصورة  ينشأ 
البداية  فيه  تختلط  دائري  مسار  ِضمن   ،
يتنبَّأ  أن  لإلنسان  ُيمكن  ال  لذلك   ، بالنهاية 
بموعد حدوث التغريرُّ ، وال تستطيع الحضارُة 
األنساق  يف  التغريرُّ  تأثري  مدى  ع  تتوقَّ أن 

الحياتية.
ُزعماء  تملك  كانت  السابقة  الحضاراُت   2
السياسة  يف  وُخرباء  رين  وُمفكِّ وُعلماء 
ومَع   ، االجتماع  وِعلم  والثقافة  واالقتصاد 
وغاَب   ، السابقة  الحضارات  انهارت  هذا 
شمُسها ، ولَم يستطع أحد حماية حضارته 
من السقوط واالضمحالل ، وهذا يدل بوضوح 
أن الحضارات محكومة بقوانني حتمية  عىل 
تجاوزها  يمكن  ال   ، ومكانية  زمانية  وأُُطر 
ُسقوط  موعُد  حاَن  وإذا  بها.  التالعب  أو 

الحضارة ، فسوَف َتسقط ال َمَحالة ، حتى لو 
اجتمع الزعماء والعلماء والُخرباء لحمايتها . 
وإذا حاَن موعد وفاة اإلنسان ، فسوَف يموت 
املاهرون  األطباُء  اجتمع  لو  حتى   ، قطًعا 

الة وآالتهم املتطورة . وأدويتهم الَفعَّ
التفكري  أنساق  يف  الجذرية  املشكلُة   3
التمييز  عىل  القدرة  عدم  يف  تتجىلَّ  اإلنساني 
هي  فالحتميُة  واالحتمالية.  الحتمية  بني 
عىل  الحاكمة  الوجودية  القوانني  ُسلطة 
 ، االجتماعية  واملنظومة  اإلنسانية  املشاعر 
ُمتأثرة  وغري   ، ودائمة  أساسية  ُسلطة  وهي 
هذا  إىل  جاَء  واإلنسان   . واملكان  بالزمان 
ولم   ، لطة  السرُّ واكتشَف وجوَد هذه   ، الَعالَم 
إن وجودها سابق عىل وجود  أي   . َيخرتعها 
بإرادته  لها  تابع  واإلنسان   ، َنْفِسه  اإلنسان 
ُسلطة  فهي  االحتمالية  ا  أمَّ عنه.  ورغًما 
القوانني التي وضعها اإلنساُن بَنْفسه لتدبري 
وهي   ، مجتمعه  شؤون  وتنظيم   ، أُموره 
ة ومختلفة تبًعا الختالف  ُسلطة َفرعية ُمتغريِّ

الزمان واملكان وطبيعة الناس ومصالحهم ، 
لطة خاضع لإلنسان، وتحت  ووجود هذه السرُّ
القوانني  ُسلطة  بني  التمييز  وهذا  فه.  ترصرُّ
يف   ، املحكومة  القوانني  وُسلطة   ، الحاكمة 
ح الفرق بني الحتمية  غاية األهمية، ألنَّه ُيوضِّ
واالحتمالية ، كما أنَّه ُيَفرسِّ طبيعة التحوالت 
ا  اإلنسانية واالجتماعية بشكل استباقي، ِممَّ
يعني بالرضورة َتحييد ُعنرص املفاجأة القاتل 
والسيطرة عليه ، ووضع ُخطط للتعامل معه. 
للمعركة  ط  ُيخطِّ الذي  املُدبِّر  الَعقل  أن  وكما 
ة لالنتصار  َتنْي : ُخطَّ يجب عليه أن يضع ُخطَّ
، وخطة للهزيمة ، ألنه ال َيعرِف املُفاجآت يف 
ر الذي َيدرس  طبيعة َسري املعركة ، كذلك املُفكِّ
يجب   ، والحضارات  املجتمعات  خصائص 
َتنْي : ُخطة ) أ ( التي ُتمثِّل  عليه أن يضع ُخطَّ
الورق،  عىل  املرسومة  لألحداث  العام  املسار 
ة ) ب ( وهي خطة الطوارئ التي ُتمثِّل  وُخطَّ
وكما  الواقع.  أرض  عىل  املُفاِجئة  األحداث 

يطان كامن يف التفاصيل . ُيَقال : الشَّ
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سنكون مرضى من أجل أن 
خندع املرض

الواليات املتحدة تتحكم بالعالم ليس 
بتفوقها العسكري كما يروج البعض، 
التكنولوجي  تفوقها  بسبب  بل 
واالقتصادي، ونظامها السيايس رغم 
شوائبه. وأيضا ألن الرأسمالية تجّدد 

نفسها يف الواليات املتحدة.
مشكلة،  أو  أزمة  كل  عند  تعّودنا 
بالنظام  أو  املتحدة  بالواليات  تمّر 
بعض  يذهب  أن  األمريكي،  السيايس 
املحللني،  أو  السياسيني  أو  املنظرين 
التواصل  وسائط  يف  شايعهم  ومن 
االجتماعي، إىل الترّسع بالقول بقرب 
انهيار اإلمربيالية األمريكية، يف إحالل 
الوقائع  محل  واألوهام  للرغبات 
والحقائق، وهو ما حدث مؤّخرا عىل 
خلفية االنهيار يف عقود أسعار النفط، 

ويف صناعة النفط الحجري فيها.
جدير بالذكر أن ذلك حصل سابقا، يف 
مّرات عديدة، لكن تلك اإلمربيالية لم 
“متعدد  الجديد  والعالم  بعد،  تسقط 
كثريا  له  التنظري  تم  الذي  األقطاب”، 
لم يظهر، ودول مجموعة “بريكس” 
والربازيل  والصني  )روسيا  الخمس 
عقد  التي  أفريقيا(،  وجنوب  والهند 
تتدبر  بالكاد  عليها،  الرجاء  البعض 
عددهم  يناهز  سكان  مع  أمورها، 
من  أكثر  أي  نسمة،  مليار   3.2 عىل 
روسيا،  وحتى  العالم.  سكان  ثلث 
زالت  فما  املفرتض،  اآلخر  القطب 
تخضع لعقوبات أمريكية من طبيعة 
تكنولوجية وعلمية واقتصادية، تثقل 

عليها وتؤخر تطورها.
عوض  شهدنا،  فقد  املحصلة،  يف 

انهيار  األمريكية،  اإلمربيالية  سقوط 
ومعه  )السابق(،  السوفييتي  االتحاد 
عام  الشيوعية  الدول  منظومة 
الصني  تحول  شهدنا  كما   ،1990
بإدارة  الرأسمالية،  إىل  الشيوعية  من 
الحفاظ  مع  ذاته،  الشيوعي  الحزب 
شمويل،   – استبدادي  نظام  عىل 
قطاعات  مع  وثيق  وبارتباط  بل 
التي  املتحدة،  الواليات  يف  االقتصاد 
مصنع  بمثابة  الصني  تعترب  باتت 
صناعاتها  نقلت  بحيث  لها،  كبري 
للبيئة والتي تحتاج إىل عمالة  امللوثة 
رخص  من  لالستفادة  إليها،  كبرية، 
وجود  عدم  ومن  فيها،  العاملة  اليد 
وهو  للعمال،  اجتماعية  تقديمات 
قطاعاتها  تحديث  عليها  سهل  ما 
صناعات  إىل  واالنتقال  الصناعية، 

التكنولوجيا العالية.
حقائق  بعض  رسد  هنا  يجدر  وربما 
الناتج  أن  إذ  العاملي،  االقتصاد 
املتحدة  للواليات  السنوي  اإلجمايل 
عام 2018، وقدره 20 تريليون دوالر، 
العاملي،  اإلجمايل  الناتج  ربع  شكل 
لكل  اإلجمايل  الناتج  ما يساوي  وهو 
دول مجموعة “بريكس”، أي الصني 
وجنوب  وروسيا  والربازيل  والهند 
اإلجمايل  الناتج  يبلغ  التي  أفريقيا، 
تريليون   12 التوايل:  عىل  منها،  لكل 
دوالر، 2.6 تريليون دوالر، 2 تريليون 
دوالر، 1.5 تريليون دوالر، 288 مليون 
الكربى  السبع  الدول  أن  علما  دوالر. 
تبلغ  املتحدة،  الواليات  مقدمتها  ويف 
اإلجمايل  الناتج  ثلثي  حوايل  حّصتها 

العاملي.
الحاصل  التدهور  يخّص  فيما  أما 
عوامل  نتاج  فهو  النفط،  أسعار  يف 

متعددة، أهمها:
بالنفط،  العاملية  السوق  إغراق  أوال، 
حصل  الذي  الخالف  بحكم  وذلك 
سابقا بني اململكة العربية السعودية 
كل  حصة  بشأن  الرويس  واالتحاد 
الذي  األمر  النفط،  إنتاج  من  منهما 
ظرف  يف  كبري  عرض  وجود  إىل  أدى 

عىل  قليل  طلب  األصل،  من  فيه، 
جائحة  تداعيات  بحكم  الوقود، 
تداركه  تم  الذي  األمر  وهو  كورونا؛ 
حصة  عىل  الدولتني  بتوافق  مؤخرا، 
معينة لإلنتاج، إال أن ذلك التوافق لم 

يؤثر كثريا.
لدى  كبري  نفطي  مخزون  ثمة  ثانيا، 
مستوعبات  مع  املتحدة  الواليات 
ممتلئة، أي أن قدرة الواليات املتحدة 
عىل إنتاج أو استرياد، املزيد من النفط 
ذروتها،  إىل  وصلت  وتخزينه،  الخام 
يف  التكرير  مصانع  عىل  ينطبق  وهذا 
العالم، بل ثمة حديث عن وجود 160 
يف  مخزنة  خام  نفط  برميل  مليون 
ناقالت حول العالم بانتظار مشرتين 

لتفريغ حموالتها.
عن  الناجمة  التداعيات  أدت  ثالثا، 
االستهالك  تدني  إىل  كورونا  جائحة 
وإىل  النفطية،  للطاقة  العاملي 
العاملي  الطلب  يف  كبري  انخفاض 
وسائل  وقف  نتيجة  النفط،  عىل 
الجوية  بأساطيلها  املواصالت، 
من  عديد  وتوقف  والربية،  والبحرية 
املرتبطة  االقتصادية  القطاعات 

يخضع  التي  الحجر  وحال  بالنفط، 
لها السكان يف أكثر دول العالم.

من  تأثر  من  أكثر  فإن  ذلك  عىل 
تدهور أسعار عقود النفط هو الدول 
وضمنها  السلعة،  لهذه  املنتجة 
من  لكن  وروسيا،  املتحدة  الواليات 
التي  الدول  هو  غريه  من  أكثر  تأثر 
من  املتأتي  ريعها  عىل  أساسا  تعتمد 
موازناتها  يف  النفطية،  صادراتها 
املجال  هذا  ويف  اقتصادها.  وتنمية 
أو  أكثر دولة تتأثر  مثال، فإن روسيا 
النفط،  أسعار  تدهور  من  تترضر، 
وكانت قد تأثرت سلبا مع انخفاض 
مع  خالفها  نتيجة  النفط،  أسعار 

اململكة السعودية كما ذكرنا.
يف مقابل ذلك، تبدو الدول غري املنتجة 
فقرية،  أو  غنية  كانت  سواء  للنفط، 
النفط،  أسعار  تدهور  من  مستفيدة 
معدل  انخفاض  أن  إال  بديهي،  وهذا 
التنمية وتراجع األنشطة االقتصادية، 
استهالكا،  واألكثر  األكرب  الدولة  يف 
التي  املتحدة،  الواليات  أي  العالم،  يف 
اإلجمايل  الناتج  ربع  عىل  تسيطر 
الدول  عىل  يؤثر  السنوي،  العاملي 

يف  وأوروبا،  الصني  األخرى، وضمنها 
حيوية  عىل  االعتمادية  شديد  عالم 

االقتصاد األمريكي.
املسألة تخترص إذن يف أن العالم يمر يف 
أزمة، سواء كنتاج للتداعيات الناجمة 
عن جائحة كورونا، أو كنتاج لتدهور 
أسعار النفط، واملشكالت االقتصادية 
األخرى، وهي ليست املرة األوىل، عىل 

أّي حال.
املتحدة،  الواليات  يخص  ما  يف  أما 
سياساتها  مع  االختالف  فرغم 
إدارتها  ونهج  والهيمنة،  االستعالئية 
القضايا  من  وموقفها  الحالية، 
أن  إال  إلرسائيل،  ومحاباتها  العربية، 
أو  بانهيارها  القول  يف  يفيد  ال  ذلك 
زالت  ما  الدولة  تلك  إن  إذ  سقوطها، 
بتفوقها  ليس  وذلك  بالعالم،  تتحكم 
العسكري، كما يروج البعض، وإنما 
والعلمي  التكنولوجي  تفوقها  بسبب 
السيايس،  ونظامها  واالقتصادي، 
فيه.  املتضمنة  الشوائب  كل  رغم 
“الرأسمالية  ألن  ذلك  يحدث  وأيضا 
املتحدة  الواليات  يف  نفسها”  تجّدد 

أكثر بكثري من غريها من الدول.
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اتيكي�ت رمضان، وال س�يَّما قواعد 
اس�تضافة املآدب تقيض ب�أن ُتبادر 
ربة البيت إىل دعوة األقرباء واألحباء 
إىل مأدب�ة الفطور أو الس�حور، مع 

اتباع األصول اآلتية :
• م�ن املُستحس�ن إرس�ال الدعوة، 
قبل ي�وم أو يومني م�ن موعدها إىل 

الضيوف.
• م�ن الواج�ب عىل املضيف�ة إنهاء 
تحضري املأدبة قبل وصول املدعوين، 
مع تأمني الكرايس واألطباق بحسب 

عدد الضيوف.
• م�ن اله�ام تأم�ني أربع�ة أطباق 
مختلف�ة األحج�ام ل�كلِّ جالس إىل 
الطاول�ة: األوَّل خ�اّص بالش�وربة 
والثاني بالسلطة والثالث بالحلويات 
والرابع بالخبز، باإلضافة إىل كوبني 
ل للماء والثاني  مختلفي الحجم: األوَّ
للعص�ري، وحجم�ني مختلف�ني من 

الش�وك والس�كاكني واملالع�ق، من 
ة  دون اإلغف�ال عن املالع�ق الخاصَّ
بالس�كب. كما توض�ع الفوطة عىل 
املائ�دة، عىل أن تك�ون نظيفة وذات 

حجم مقبول.
• م�ن ال�روري االمتن�اع عن نزع 
األطب�اق عن املائ�دة قب�ل أن ينهي 

الجميع طعامه.
�ل االنتق�ال بالضيوف  • م�ن املُفضَّ
إىل الصال�ون أو غرفة املعيش�ة بعد 
الفراغ من تناول الطعام، لُتقّدم لهم 

صنوف الحلويات والشاي هناك.

مع انتهاء موس�م الشتاء، ال بدَّ من تخزين األحذية الشتوية بشكل آمن؛ 
للحف�اظ ع�ىل صالحيتها واس�تخدامها يف العام املقب�ل. ويف هذا اإلطار، 

نقدِّم بعض النصائح يف التدبري املنزيل:
1. للتنظيف:

• استعيني بفرشاٍة ناعمٍة لنزع األوساخ واألتربة العالقة عىل األحذية.
ف باملاء، وافركي  • اغميس فرش�اة أس�نان ناعمة يف الخلِّ األبيض املُخفَّ
في هذه األخ�رية بقطعة من  به�ا األحذي�ة “الش�امواه” بلطف، ث�مَّ جفِّ

القماش خالية من الوبر.
• ضعي القليل من “الفازلني” عىل األحذية الجلد، بهدف إخفاء الخدوش 

الظاهرة عليها.
• رشِّ القلي�ل م�ن ال�”بيكين�غ صودا” داخ�ل كلِّ زوجني م�ن األحذية، 
، ضعي بضع قطرات من زيت  بغية التخلُّص من رائحتهم�ا الكريهة. ثمَّ

الخزامى.
2. للتخزين:

يص خزانة لألحذية، إذا أمكن، وذلك لتخزين األحذية بش�كل آمن،  • خصِّ
مع الحرص عىل اختيار مكان للخزانة بعيد عن البقع الحارَّة يف املنزل.

• ضع�ي ورق الجرائ�د داخ�ل أزواج األحذي�ة، بغية الحف�اظ عليها من 
د. التجعُّ

• خزّني األحذية يف الصناديق أو أكياس البالستيك.

 
يقول�ون أن الحب أعمى، ألن عقلك يكون غارًقا يف 
هرمونات الس�عادة التي يتس�بب فيها الحب، مما 
يعرقل مهارات الفهم واالستنتاج وتجميع املواقف 
مًع�ا، لذا تع�ريف عىل العالمات الت�ي جمعها خرباء 
العالقات والت�ي إن تواجدت يف خطيبك، فربما هو 

ليس الشخص املناسب لك.
ال تشعرين بالثقة يف نفسك وهو موجود

خطيب�ك كثري االنتقاد، تش�عرين مع�ه دائًما بقلة 
ثق�ة يف مظه�رك وفيم�ا تقول�ني، يالح�ظ أضغر 
األش�ياء وينتقدك عليها، مما يجعل�ك قلقة طوال 

الوقت معه.
ال يلتزم بكلمته

األشياء يف جهاز منزلكم تأتي عىل غري النحو املتفق 
علي�ه، ودائًما يعدك بأش�ياء ثم يمطرك بأس�باب 

وأعذار وظروف منعته من الوفاء بوعده.
إذا س�ألك أحدهم إن كنت س�عيدة معه، ال يمكنك 

قول نعم برسعة وحماس وبدون تردد
عائلتك وأصدقائك ال يحبونه أو ال يحبهم

أرستك تحبك وتعرفك أكثر من أي دائرة اجتماعية 
أخ�رى، ف�إن كان�ت األرسة غري مرحب�ة، أو دائرة 
أصدقائ�ك املقرب�ني ال يقبلونه بينه�م، أو ينتقدوه 
بش�دة، فربم�ا هذا بس�بب ع�دم اقتناعه�م بأنه 
جدير بك، أو كونه يغري من طباعك بش�دة، ولألمر 
نف�س الوق�ع يف حالة لم يكن ه�و مرحًبا بأرستك 
أو أصدقائك، فهو غري مناسب للطبقة االجتماعية 
الت�ي انت منه�ا، وال يس�تطيع التألف م�ع أقرب 

األشخاص لك.
يحاول بشدة أن يغري من طباعك

الرشيك املناسب لك سيقبلك كما أنت، إما الشخص 
املختل�ف عن�ك يف الطب�اع، س�يحاول أن يغري فيك 
لتش�بهي طباعه أكثر، مما سيجعلك مع الوقت ال 
تش�بهني نفس�ك، وتائهة بني ما تحبني وما يريده 
هو لك أو يحب�ك أن تفعليه، قد يتعلق األمر بثيابك 

وطبيعتها، أو باسلوب حديثك.

مشاجراتكما كثرية ويومية
الش�جارات أحياًنا تكون مفيدة وتعرفك أكثر عىل 
الطرف اآلخر، إال أن تكرارها بشكل يومي، وبدون 
أس�باب حقيقية تستدعي الش�جار، يف هذه الحال 
تتحول العالقة بس�بب الش�جارات إىل ضغط عليك 

وعىل طبيعة يومك.
يجعلك تنتظرين

دائًم�ا لديه إلتزامات أخرى أه�م من التحدث إليك، 

دائُما من يجعل�ك تنتظرين وصوله أو وقت فراغه 
أو انتهاء مواعي�ده الهامة، وال يضع لقاءاته معك 
وأحاديثكم�ا أولوي�ة أب�ًدا، وهذا م�ؤرش قوي عىل 
حج�م مش�اعره لك وش�وقه للتحدث إلي�ك، كذلك 
قد يكون مؤرًشا قوًي�ا عىل ضمانه لوجودك الدائم 
وتوقف�ه عن ب�ذل أي مجهود لرؤيت�ك أو التحدث 

إليك.
تبذلني مجهوًدا يف تدليله أكثر مما تبذلني لنفسك

هو صعب اإلرضاء جًدا وال يعجبه أي شء بسهولة، 
تبذلني مجه�وًدا كبريًا يف إرض�اءه أو مصالحته أو 
مجرد تمرير مقابل�ة معه عىل خري، مما يعني أنه 
من عال�م متخلف عن عامل�ك، وأن العالقة مرهقة 

بالنسبة لك، وتصعب عليك االهتمام بنفسك.
وال  الوق�ت  واإلره�اق ط�وال  بالتع�ب  تش�عرين 
تبتس�مني أو تمارس�ني ما تحبيه ويبهجك بنفس 

القدر السابق الرتباطك به.
ال تجمعكم أية اهتمامات مشرتكة.

هو شخص شديد التمركز حول ذاته.
كل أحاديثكم�ا حول�ه وح�ول مش�كالته وحياته 
ومش�اعره، هو من يخت�ار كل شء ويحدد أماكن 
خروجكم�ا مًعا، وفًق�ا الحتياجاته وتفضيالته، ال 
يفكر يف مش�كالتك أو ظروف�ك، وال يتابع تطورات 

املشكالت التي تحكيها له.
ال يستمع لك باإلمعان املطلوب.

ال يمكنك تخيل شكل املستقبل معه.
تتجادلون دائًما حول نفس املشكالت.

أصبح أداؤك اسوأ يف العديد من النواحي.
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هنالك حي�ل للتعام�ل مع بعض 
األمور الت�ي قد تحص�ل للهاتف 
أثن�اء فرتة الحج�ر املن�زيل، مثل 
تعّطل لوحة املفاتي�ح أو تعرّض 
شاش�ته للكرس، وذلل�ك إىل حني 
التمّك�ن من إصالح�ه بعد عودة 

الحياة إىل طبيعتها.
إذا كانت أجزاء فقط من الشاشة 
مكس�ورة أو ال تستجيب للّمس، 
املس�اعد  إىل  اللج�وء  فيمكن�ك 
الصوت�ي املدم�ج إلنج�از املهام، 
حيث يمكنك اس�تخدام “سريي” 
 ”Bixby“ أو “مس�اعد غوغل” أو
إلرس�ال رس�ائل نصية أو إنشاء 
رس�ائل بريد إلكرتوني أو تشغيل 

املوسيقى من الهاتف.
تذك�ر أن التكام�ل ب�ني الهات�ف 
والحاس�ب أفض�ل م�ن أي وقت 
م�ى، ف�إذا كان لدي�ك جه�از 
حاس�ب محمول متصل بهاتفك، 
إلرس�ال  اس�تخدامه  فيمكن�ك 
الرس�ائل وإج�راء املكامل�ات وما 
إىل ذلك. انظر إىل أدوات املس�اعدة 
 ”Your Phone“ أداة  مث�ل: 
أو   ،”10 “وين�دوز  يف  املضمن�ة 

“واتس�اب” عىل الويب، أو كل ما 
 ”macOS”و ”iOS“ يمكن لنظام

القيام به مًعا.
الهات�ف  أزرار  م�ع  العم�ل 

املكسورة
تشتمل أجهزة “آيفون” عىل ميزة 
تسمى “AssistiveTouch”، وهي 
األش�خاص  ملس�اعدة  مصمم�ة 
الذي�ن ال يمكنه�م حم�ل الهاتف 
وتش�غيله بالطريقة القياس�ية، 
كم�ا تعترب هذه املي�زة مفيدة إذا 

ُك�رسرِ واح�د أو أكثر م�ن األزرار 
املوجودة عىل هاتفك الذكي، فهي 
تتي�ح لك قف�ل الشاش�ة وتغيري 
إىل  الص�وت، واالنتقال  مس�توى 
الشاش�ة الرئيس�ية واملزي�د غري 

ذلك.
افت�ح  املي�زة،  ه�ذه  إلظه�ار 
إمكاني�ة  اخ�رت  ث�م  اإلع�دادات 
sA “الوص�ول ث�م اللمس وث�م 

إىل  باإلضاف�ة   ،”sistiveTouch
اس�تخدام الخي�ارات االفرتاضية 

التي تظهر عىل االختصار، يمكنك 
إع�داد اإلج�راءات املخصصة لك 
أيًضا، مثل خيارات لفتح القوائم 
وتشغيل سريي، والتقاط لقطات 

شاشة وما إىل ذلك.
أقرب ما يتوفر يف نظام “أندرويد” 
 ”AssistiveTouch“ ملي�زة 
املوجودة يف “آيف�ون” هو قائمة 
إمكاني�ة الوص�ول الت�ي يمكنك 
تمكينها عرب إمكانية الوصول يف 

اإلعدادات.

ال ش�ك ب�أن الطف�ل العني�د م�ن أصع�ب أنواع 
األطف�ال الذي�ن يمكن التعاطي معه�م، فالكثري 
م�ن األمهات يش�تكني من صعوب�ة التعامل مع 
طباعه�م الصعبة التي تس�بب لهن االرهاق، ألن 
الطف�ل العنيد يرفض م�ا يؤمر به وقد يرص عىل 
ترصف ما وال يرتاجع عنه حتى يف حالة اإلكراه.

فحتى ال تتفاقم املش�كلة وتصنع فجوة بني األم 
والطفل ُنقدم لك مجموعة من النصائح للتعامل 

مع الطفل العنيد بطريقة تربوية سليمة:
العن�اد ل�دى األطف�ال ه�و حال�ة نفس�ية غري 
مس�تقرة، مع عدم االستجابة ألوامر وتوجيهات 
األه�ل أو املرب�ني، واإلرصار ع�ىل فع�ل العك�س 
إلثبات الذات ولفت النظر، كما أنه وسيلة الطفل 
للتعبري عن االس�تياء وع�دم الرضا والغضب من 

الواقع.
ملاذا التعامل مع الطفل العنيد يرهق االمهات:

بعض األمهات يش�عرن باإلرهاق بسبب التعامل 
مع طفله�م العني�د، وذلك إن دل فإن�ه يدل عىل 
انخف�اض نس�بة الوع�ي واإلدراك ل�دى ه�ؤالء 
األمه�ات، فالطف�ل العني�د بالنس�بة اليهن هو 
طف�ل يرفض الخض�وع لألوام�ر ومتم�رد وذو 
س�لوك يسء، والحقيقة عكس ذل�ك تماماً، فهو 
طف�ل قي�ادي ل�ه ش�خصية مس�تقلة، ال يحب 
األوام�ر واالنقياد لها دون اقناع وأس�لوب معني 
يف التعام�ل، ولذل�ك ه�و أفض�ل منه�م يف تقدير 

إمكانياته وما يمكنه فعله.
أسباب عناد الطفل:

ق�د يك�ون العن�اد ناتج ع�ن حالة نفس�ية عند 
الطفل أو خلل سيكولوجي، أو الغرية بسبب فرد 
جديد يف العائلة واس�تحواذه عىل االهتمام، كذلك 
ق�د تكون محاولة من الطف�ل إلثبات ذاته ولفت 
االنتباه اليه، أو ظاهرة عناد وقتية حسب موقف 

معني وتنتهي.
كذل�ك من أهم أس�باب العن�اد الحالة النفس�ية 
للوالدي�ن والت�ي ق�د ُتفرغ ع�ىل الطف�ل كهيئة 

تعنيف، تذمر، اهمال أو دالل زائد ويف كل الحاالت 
ُيعترب ذلك من دعائم الس�لوك الغري مرغوب فيه 

لدى الطفل.
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد:

إن معاملة الطفل العنيد ليس�ت أمراً سهالً، لذلك 
ال بد من التحيل بالصرب وعدم اليأس واالستسالم 
لألم�ر الواق�ع بحج�ة أن الطفل عنيد و”رأس�ه 
ناش�فه”، كذل�ك ال بد من الثب�ات يف املعاملة ألن 
االنس�حاب أحيان�اً يعل�م الطف�ل ف�ن اإلرصار 
والعن�اد، وفيما ييل بع�ض النصائح للتعامل مع 

الطفل العنيد:
• يج�ب أال نذك�ر أمام الطف�ل أنه عني�د وما إىل 
ذل�ك ألن هذا النوع من القول يؤكد للطفل عناده 
ويرس�خه فيه، مهما قلنا له بعد ذل�ك إن العناد 

سيئاً.
• م�ن الروري ع�دم صياغة الطل�ب بطريقة 
توح�ي له بأننا نتوقع من�ه الرفض فذلك يعطيه 

خياراً بالرفض ويشجعه عليه.
• وض�ع القوانني والثبات عليها وفصل املش�اعر 
عن الس�لوك، فم�ن واج�ب اآلباء اظه�ار الحب 
املطل�ق الغري م�رشوط لالبن واش�باعه عاطفياً 

وفصل العقاب عن الحب.
• توقيع العقاب املناس�ب عىل الطفل فور عناده 
ألن ما يناسب طفالً قد ال يناسب آخر، وما سفيد 

يف وقت ما قد ال يفيد يف وقت آخر.
• عدم إرغام الطفل عىل الطاعة العمياء ألن ذلك 
س�وف يجعله يلجأ للعناد م�ن أجل الخالص من 

تسلط أحد الوالدين والحصول عىل حريته.
• أهمي�ة التس�امح وغ�ض النظ�ر ع�ن األمور 

البسيطة والتحيل بالدفء يف املعاملة.
• اس�تخدام أس�لوب الحوار واإلقناع بعد توقيع 
العقاب الناتج ع�ن العناد أمر مهم، وذلك لتعليم 
الطفل كيف يكون مقنعاً ال عنيداً أرعناً ال يمتلك 

القدرة عىل التعامل بهدوء وروية.

سلوكياتكل يوم معلومة

التعامل مع الطفل العنيد يرهق األمهاتماذا تفعل إذا انكسرت شاشة هاتفك الذكي اثناء احلجر املنزلي؟

يتعرض الشعر للكثري من العوامل التي يمكن أن تسبب تلفه وتقصفه 
وتس�اقطه. ومنها تبدل الفصول والحر وط�رق التصفيف ومنتجاته. 
ولهذا ال بد من العناية به بني الحني واآلخر عن طريق تطبيق الوصفات 

املختلفة مثل تلك التي تحتوي عىل مكونات طبيعية.
ويشار إىل أنه من املهم اس�تخدام الفيتامني E لهذا الغاية، فهو يتمتع 
بخصائ�ص مرطبة ومعززة ملرونة نس�يج فروة ال�رأس ولقدرتها عىل 

مواجهة تأثري الشوارد الحرة.
وأش�ارت دراسة إىل أن هذا الفيتامني يحفز عملية نمو الشعر ويحميه 
من التس�اقط ومن تأثري أش�عة الش�مس الضارة ويعم�ل عىل ترميم 
ش�عرياته.ولهذا الس�بب ينص�ح بإضافة القلي�ل منه أو م�ن زيته إىل 
الش�امبو أثناء االس�تحمام وهو ما ش�ددت عليه اختصاصية أمراض 
الب�رشة أجاي رانا حيث قالت: “يمكن م�زج الفيتامني E مع مكونات 
أخ�رى مثل األف�وكادو أو زيت الخ�روع من أجل الحص�ول عىل منتج 

مرطب أو عىل س�ريوم مفيد جداً للش�عر”. فهذا يخلص الخصالت من 
التلف ويرسع نموها. 

لطلة ابهى....

أضيفي فيتامني E للشامبو وختلصي من مشاكل شعرك

االتكيت ..فن..ذوق..اناقة..

تدبري منزلي

اتيكيت رمضان وقواعد استضافة املآدب

خطوات التدبري املنزلي للعناية 
باألحذية الشتوية قبل ختزينها

املكّونات
توت - 300 غرام

سكر - ملعقتان كبريتان
عص�ري ليم�ون حامض - رب�ع كوب + 

ملعقتان كبريتان
ليمون حامض مبشور - ملعقة كبرية

بسكويت مطحون - 400 غرام
زبدة مذوبة - 100 غرام

جبن ماسكاربوني - 250 غرام
طريقة العمل

1s يف ق�در ع�ىل ح�رارة هادئ�ة، ضعي 

كبريت�ني  وملعقت�ني  الس�كر  الت�وت، 
م�ن عص�ري الليم�ون الحام�ض. قلّبي 
املكون�ات ل�4s5 دقائق حتى يتماس�ك 
املزي�ج. إرفعي القدر ع�ن النار واتركيه 

جانباً حتى يربد. 
2s يف وعاء، أخلطي البس�كويت والزبدة 
حتى تحصيل عىل مزيج متماسك. رّص 

نصف كمية املزيج يف كاسات التقديم. 
3s يف وعاء، ضعي جبن املاس�كاربوني، 
قرش الليمون الحامض املبشور، الكمية 
املتبقية م�ن عصري الليم�ون الحامض 

والسكر. أخلطي املزيج حتى يتجانس. 
4s وّزع�ي نص�ف كمي�ة مزي�ج الجبن 
فوق طبق�ات البس�كويت ث�ّم أضيفي 

الكمية املتبقية من البسكويت. 
5s بواسطة الخالط الكهربائي اليدوي، 
إطحني مزي�ج التوت حتى تحصيل عىل 
ق�وام ناع�م. وّزع�ي املزيج ع�ىل وجه 

الكاسات. 
6s أدخ�يل الكاس�ات إىل الثالج�ة حتى 

يجمد الحىل. 
7s قّدمي الحىل بارداً. 

حلى كاسات فخم 
املطبخ

تظه�ر الحكم�ة يف اإلفطار عىل مادة س�كرية 
كالتم�ر قب�ل أداء ص�الة املغ�رب؛ ألن التم�ر 
يحتوي عىل نس�بة عالية من الس�كريات التي 
ال تحت�اج إىل عملي�ات هضم معق�دة إلعطاء 
الجسم الطاقة. وهناك أسباب أخرى حيث تبدأ 
املعدة عمله�ا بالتدرج يف هضم التمر الس�هل 
االمتصاص، ثم بعد نصف ساعة يقدم اإلفطار 
املعتاد..ف�ال ُترهق املع�دة بمفاجأتها بأطعمة 
مختلفة بعد أن كانت مسرتخية طيلة النهار.

تناول التمر يحد من جوع الصائم ومن إقباله 
ع�ىل الطعام؛ فال يقبل علي�ه بنهم، إضافة إىل 
اس�تفادة الجسم من املواد املهمة األخرى التي 
يحت�وي عليها التمر ملس�اعدته يف التغلب عىل 
م�ا يتعرض ل�ه الجس�م أثناء ف�رتات الصيام 

التالية.
يحتوي التمر عىل مصادر ممتازة من الس�كر، 
األلي�اف، الكربوهي�درات، ولذلك هو مناس�ب 
لتناول�ه عن�د كرس الصي�ام؛ ألنه ال ي�ؤدي إىل 

انخفاض مفاجئ يف ضغط الدم
كما يحتوى التمر عىل الصوديوم، الكالس�يوم 
واملاغنس�يوم، الفس�فور، الحدي�د، النحاس، 

الكربيت واملنجنيز، السيلكون والكلورين.
البوتاس�يوم موجود بكميات كب�رية يف التمر، 
ويعد رضورياً للحماية م�ن الجفاف، كما أنه 

مهم لوظائف القلب والعضالت.
الرط�ب الطازج يحت�وي أيضاً ع�ىل الثيامني، 
النياس�ني، الريبوفرفني، حمض األسكوربيك، 

والبيتاكاروتني.

االعتم�اد ع�ىل التم�ر كبداية لإلفط�ار خاصة 
للمرأة الحامل أو املرض�ع يضمن غذاًء صحياً 
له�ا، كما يخفض من مس�توى الكولس�رتول 
الضار ويعمل عىل رفع الكولسرتول الحميد يف 
الجسم، وهذا يعمل عىل إزالة الدهون املرتسبة 
ع�ىل ج�دران األوعي�ة الدموية، وبالت�ايل منع 

حدوث انسداد للرشايني وجلطة القلب.

طبيبك يف بيتك

التمر خيفض الكولسرتول الضار ويرفع احلميد

No: 7237 Tue 28 Apr 2020العدد: 7237 الثالثاء - 28 نيسان 2020



يف علم األرقام هن�اك عالقة مبارشة بني االرقام 
واألح�داث، هناك الكثري من االم�ور التي يمكن 
القيام بها من أجل تحليل الشخصيات باإلستناد 
اىل الف�رة والتاري�خ الت�ي وقعت فيه�ا أحداث 
معين�ة مثل رقم مس�ار الحياة ال�ذي يحتاج اىل 
عمليات حسابية معقدة تستند اىل تاريخ امليالد 
وغريها الكثري من املقاربات. ولكن يف موضوعنا 
هذا ل�ن نتطرق اىل االمر من زواي�ة علم االرقام 
ألن ما س�نتحدث عنه هو تاريخ امليالد وفق يوم 
األسبوع،وغالباً ما هناك لغط حول األمرين. أيام 
األسبوع هي أس�ماء كواكب ونجوم مذكورة يف 
علم التنجيم الهلنستي  وعليه الخصال املرتبطة 

ترتبط بسمات هذه الكواكب وما تمثله.
األحد

األشخاص الذي ولدوا نهار األحد هم األكثر حظاً، 
الح�ظ ورغم انه املنطقي أن يكون متقلباً ولكن 
ال يغي�ب عن ه�ذه الفئة عىل اإلط�الق. الكوكب 
الذي يحك�م الذي ولدوا يوم االحد هو الش�مس 
وعليه ه�و يملكون الكثري م�ن الطاقة، اإلبداع، 
الجرأة كما انهم من الن�وع الصاخب اىل حد ما. 
وبما ان االحد يعترب بداية األسبوع فالذين ولدوا 
يوم االحد عادة يملكون خصال القادة وبش�كل 
فطري. أي شخص ولد يوم االحد، وباإلضافة اىل 
كل تلك الخصال الرائعة التي قمنا بذكرها، يملك 
أيضاً ش�خصية مرحة محببة ويمكنه ان ينرش 

الحيوية يف كل مكان.
اإلثنني

االثن�ني محك�وم بالقم�ر م�ا يعن�ي أن هناك 
غري�زة أمومة دائمة ع�ن هذه الفئ�ة وبالتايل 
هم يكرثون لغريه�م ويعتنون بهم ويخافون 
عليهم. الذين ولدوا يوم اإلثنني يقدرون العائلة 
بش�كل كب�ري وهي هام�ة لهم وبم�ا انهم من 
الفئة التي تكرس نفس�ها وتملك التفاني فإن 

حياته�م العائلي�ة بش�كل عام تك�ون هادئة. 
هناك الكثري من اللطافة عند االش�خاص الذي 
ول�دوا يوم االثن�ني باالضاف�ة اىل الق�درة عىل 
التأقل�م. واألفض�ل من ه�ذا كله ه�و ان الذين 
ول�دوا يوم االثن�ني عادة م�ا يملك�ون مالمح 

جميلة وجذابة.
الثالثاء

الثالث�اء محك�وم باملريخ وه�و كوكب الحرب 
وعلي�ه الذي�ن ول�دوا ي�وم الثالث�اء يملك�ون 
ش�خصيات نارية ومس�تعدون دائم�اً لخوض 
يف  الش�جاعة  م�ن  الكث�ري  هن�اك  املع�ارك. 
ش�خصياتهم وهذا م�ا يجعله�م يحققون ما 
يريدون�ه يف الحياة كما انه يجعلهم يفش�لون 
احيان�اً الن الش�جاعة املبالغ�ة به�ا قد تصبح 

ته�وراً. الذين ول�دوا الثالثاء يملك�ون الطاقة 
والنش�اط والحيوي�ة والكث�ري م�ن املحفزات 

والدوافع من اجل تحقيق النجاح.
األربعاء

عط�ارد هو الكوكب ال�ذي يحكم االربعاء وهو 
كوكب املال والسفر والتواصل. األشخاص الذين 
ولدوا ي�وم االربعاء يملكون مهارات خرافية يف 
التواصل كما انهم يملكون مواهب عديدة جداً. 
يف املقاب�ل هناك بع�ض الته�ور يف ترصفاتهم 
ولكن ليس لدرجة خارجة عن املألوف ومؤذية. 
هن�اك تقلبات عاطفي�ة عند الذي�ن ولدوا يوم 
األربع�اء إذ يمكنه�م ان يخت�ربوا ف�رات م�ن 

السعادة وفرات اخرى من السوداوية.
الخميس

الكوك�ب الذي يحك�م الخميس ه�و جوبير.. 
وه�ذا الكوكب ه�و كوكب التفاؤل والس�عادة 
وح�س الفكاه�ة والتوس�ع. الذين ول�دوا يوم 
الخميس هم محظوظ�ني بالفعل الن كوكبهم 
ه�و جوبي�ر، فه�ذا الكوك�ب ال يجلب س�وى 
الخمي�س  ش�خصيات  والتف�اؤل.  اإليجابي�ة 
مرح�ة ومتفائل�ة وإيجابية ويس�هل التواصل 
معه�م.. ه�م روح أي م�كان يتواج�دون فيه. 
هم يملكون فلس�فتهم الخاصة للحياة ودائماً 

يسعون ملشاركتها مع الجميع.
الجمعة

الكوك�ب ال�ذي يحكم الي�وم هذا ه�و فينوس، 
وال�ذي ه�و كوك�ب الح�ب والت�وازن والجمال 
والعاطفة واالناق�ة والرومانس�ية. الذين ولدوا 
ي�وم الجمع�ة يملكون حس�اً فنياً بش�كل عام 
كم�ا ان ش�خصياتهم مصقولة. يحب�ون الحب 
والجم�ال ويفضلون الرومانس�ية عىل أي يشء 
اخ�ر. يف املقابل هم يكرثون كثرياً لرأي االخرين 
ويميل�ون اىل تضخم االن�ا والنرجس�ية احياناً. 
الذين ول�دوا يف هذا النه�ار يحتاجون اىل محيط 
في�ه الكثري من الح�ب والجم�ال وإال مواهبهم 

الفنية لن تظهر.
السبت

الكوكب الذي يحكم السبت هو ساتورن والذي 
يمثل الثراء والحرية والعمل الجدي. الذين ولدوا 
يوم السبت، ورغم ان الكوكب الذي يحكمه هو 
كوكب الثراء، لن يختربوا الثراء بل سيعيش�ون 
حياة متواضعة. الش�خصيات الت�ي ولدت يوم 
الس�بت تملك الكثري من الحكمة واملنطق، كما 
انها عملية واحياناً صارمة للغاية، هناك الكثري 
م�ن املهنية يف كل ما تقوم ب�ه. يف املقابل هناك 
اإلرصار ح�د العناد ح�ني يري�دون تحقيق امر 

ما.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

ال تش�غل نفس�ك كثريا بمش�اكل األصدقاء. حركة 
الكواك�ب تدل ع�ىل أن هذا الوقت هو األنس�ب لوضع 
ح�دود مختلفة م�ع اآلخري�ن. عليك أن تخت�ار الصحبة 
الصالح�ة وتبتعد ع�ن أصدقاء الس�وء. ال تخجل من رفضك 
لحل مش�اكلهم، فأنت ال تس�تطيع إصالح حياتهم بأي حال 

من األحوال.

تش�عر الي�وم بالضع�ف واإلرهاق مم�ا يؤثر عىل 
عملك وي�ؤدي إىل صعوبة الوفاء بالتزاماتك، ولذلك 
م�ن األفضل ان توض�ح ملن حولك ما تش�عر به. عىل 
الرغ�م من ذلك تتحس�ن أوضاعك العاطفي�ة وتحتاج إىل 
اتخاذ خطوة جديدة يف عالقتكما. اسمح اليوم لغريك أن يتوىل 

بعض املسؤوليات حتى تشعر بتحسن يف حالتك الصحية.

تحقق النجاح ع�ىل الصعيد املهن�ي وهذا النجاح 
قد يغري مجرى حياتك ويأتيك بمش�اريع كبرية لم 
تك�ن تتوقعها. يعاني الرشيك من قل�ة ثقتك به، فهو 
يحب�ك ويخلص لك إىل أبعد الح�دود لكنك ال تبادله باملثل. 
ربم�ا تقيض معظم وقتك يف تصليح الس�يارة. من املتوقع أن 

تقرض أو تعري غريك مجموعة من الكتب.

م�ن املتوق�ع أن تلتق�ي بش�خص ما الي�وم وهذا 
الش�خص س�يكون له تأثري خالل الفرة املقبلة من 
حيات�ك وخاص�ة الجانب املهن�ي منها. إذا ش�عرت أنك 
محبط بس�بب فش�ل حياتك العاطفية، فإن هذا الشخص 

سيكون قادرا عىل تخفيف آالمك.

ستش�عر اليوم بتحسن كبري يف صحتك وسرى أن 
صحتك يف تحس�ن كل يوم عن الذى قبله. حاول أن 
تحافظ عىل صحت�ك يف فرة النقاهة حتى ال تتعرض 
لنكسة صحية. س�تحقق مجموعة من األمنيات لم تكن 
تحلم بها وس�وف تحصل عىل وظيفة جي�دة بعد التنقل بني 
أكثر م�ن وظيفة، م�ن الواض�ح أن الخربات التي اكس�بتها 

سوف تنفعك يف الفرة القادمة.

علي�ك أن ت�درس خطوات�ك جيدا بعدم�ا أصبحت 
محط أنظ�ار اآلخرين، فهنالك م�ن ينتظر تعثرك 
ليبني لنفسه مجدا وهميا. مهما حاول بعضهم النيل 
من�ك عرب تش�ويه صورت�ك الحقيقية، ف�إّن الرشيك لن 

يستمع إليهم، ولذلك ننصحك بشكره وتقديره لثقته فيك.

أح�داث وتغيريات قد تطرأ ع�ىل حياتك العاطفية 
بصورة مفاجئة ما يسبب لك االرتباك والتشويش. 
اه�دأ واس�رخ! فه�ذه التغي�ريات س�تكون لصالحك 
ع�ىل الصعيد املهني وع�ىل العاطفي أيض�ا. يف الحقيقة، 

ستتلقى اليوم بعض رسائل التهنئة والشكر والتقدير.

يف حيات�ك العاطفية، هن�اك الكثري من التوتر الذي 
يجب أن تتخلص منه. الفرة املاضية، حدث الكثري 
من سوء التفاهم غري الرضوري بني األصدقاء، ولذلك، 
يج�ب أن تخصص وقتاللحديث من القل�ب للقلب، والذي 

من خالله ستتمكن من إعادة األمور إىل طبيعتها.

األش�خاص القريب�ون من�ك قلقون ع�ىل وضعك 
جدا اليوم. العمل لس�اعات طويلة اليوم قد يجعلك 
تتقرب ممن حولك يف بيئة العمل، وبالتايل ستتحس�ن 
عالقتك بهم. ربما تشعر بأعراض الحمى أو عىل األقل قد 
تشعر بالصداع. إذا ظهرت عليك هذه األعراض، عليك الذهاب 

للمنزل فورا للراحة.

يتح�دث ه�ذا اليوم ع�ن رب�ح محتمل تح�رزه أو 
نجاح تكافأ عليه، الجو اإليجابي يجعلك تجرؤ عىل 
التعب�ري عن آرائك، وتنقذك رسعة البديهة من املواقف 
املحرج�ة. املواجهة يف الحقيقة صعب�ة، لكنها يف النهاية 
ستحدد طبيعة العالقة بالرشيك وتضع النقاط عىل الحروف. 
ممارس�ة امليش يف الس�هول القريبة منك مفيد، وخصوصاً يف 

الصباح الباكر.

ربما يش�عر أحد الزمالء بزيادة ضغوط العمل ولن 
يجد أمامه س�واك حتى يطلب منك املس�اعدة. هذا 
الطلب قد يزعجك جدا، ولذلك إذا ش�عرت أنك ستحمل 
نفس�ك ما ال تطيق ارفض املس�اعدة. يتوقع منك رئيسك 
يف العمل تقديم املزي�د ولكن هذا ال يعني أن تتحمل هذا الكم 

من األعمال.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

اختبارات شخصية

تواجه�ك بع�ض الصعوب�ات فتش�عر أحيانا أنك 
تسري عىل حبل مشدود، وبالتايل أي خطوة خاطئة 
أو مته�ورة ق�د تجعلك تقع يف القاع. ال تحمل نفس�ك 
ما التطيق لكي ال تش�عر بالضغط والتعب. ترى كل يشء 
من حولك معقدا ومتش�ابكا ولذلك م�ن الصعب أن تنجز أي 

يشء اليوم.

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي

acebook Fمن الفيسبوك

يف أي يوم من أيام األسبوع ولدت؟.. االجابة تكشف الكثري عن شخصيتك

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1192 - الحشاش�ون يغتالون مل�ك مملكة بيت 
املق�دس املنتخ�ب كون�راد وذل�ك أثن�اء الحمل�ة 

الصليبية الثالثة.
داي  مصطف�ى  بقي�ادة  العثماني�ون   -  1700
ينترصون عىل س�لطان فاس إسماعيل الكبري يف 
“معركة جدوية” والتي قتل من الفاس�يني فيھا 

30ألفا.
1883 - افتتاح بنك اليابان.

1908 - أول 780 مھاج�ر يابان�ي يغادرون من 
ميناء كوبه إىل الربازيل.

1917 - الوالي�ات املتحدة تعلن الحرب عىل أملانيا 
وذلك أثناء الحرب العاملية األوىل.

1926 - أحمد نامي بك يتوىل رئاسة سوريا.
1929 - مل�ك الع�راق فيص�ل األول يكلف توفيق 
السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك عقب تعيني 

كلربت كاليتن ً مندوبا ً بريطانيا ً ساميا يف
العراق.

1939 - أدول�ف ھتل�ر يعل�ن إلغ�اء ميث�اق عدم 
االعتداء الذي س�بق أن وقعه مع بولندا.

- 1945بدأ جلس�ة الجمعية العامة لألمم املتحدة 
بخصوص قضية فلسطني.

إع�دام الزعيم اإليط�ايل بينيتو موس�وليني ً رميا 

بالرص�اص بع�د قيادت�ه الخ�ارسة إليطالي�ا يف 
الحرب العاملية الثانية.

1951 - الدكت�ور محم�د مص�دق يتوىل رئاس�ة 
الوزارة يف إيران.

1952 - نھاية االحتالل األمريكي لليابان بتوقيع 
معاھدة السالم مع اليابان يف سان فرانسيسكو.

1969 - الرئيس الفرنيس ش�ارل ديغول يستقيل 
من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل الس�يايس وذلك 

عقب االضطرابات االجتماعية والطالبية
التي شھدتھا فرنسا عام 1968.

1993 - الخطوط الجوية األمريكية ِ تسمح ألول 
مرة يف تاريخھا للمرأة بقيادة طائراتھا.

2004 - مقتل 108 مسلم يف مواجھات بني قوات 
األمن وإسالميني جنوب تايالند وذلك بعد اقتحام 

قوات األمن ألحد املساجد وقتلت 32
ش�خص كانوا بداخله مما ولد ھذه املواجھات.

2009 - الرئي�س األمريك�ي ب�اراك أوباما يختار 
العال�م الحائز عىل جائزة نوبل أحمد زويل ضمن 

مجلسه االستشاري للعلوم والتكنولوجيا.
2018 - تأس�يس م�رشوع القدي�ة يف الري�اض 
بوض�ع امللك س�لمان بن عب�د العزيز آل س�عود 

لحجر أس�اس املرشوع.

أنه كلبي من لهيبالشوك منطر
وتضل عيني عىل البيبان منطر
شفت خدك عبايل الفجر منطر
كمت صليت من غصبن عليه

---------
وراكم دوم اميش وانت جاري
اريدك دوم يمي وانت جاري
وني عليك اصيل ون تجاري
مستورد فقط خصيص اليه

-----------------
بسهر لييل ودموع العني ربيت 

وعىل صدري بسنني ارباك ربيت 
كربت يبني ورصتيل االن رب بيت 

ابن مرتك رصت وكطعت بي������ه 
 ======

ابن مرتك رصت ياحيف وكفيت 
والجني بصغر وياك وكفي�������ت 

سهري اعليك وي رباك وك فات 
كل ذاكه نسيته وخنت بي��������ه
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

لو كنت مع رامز جالل كنت رحت غيبوبة حلد ما خلصت 
احللقة أكيد وجه مع دموع السعادة يا ربي دخيلك وال 
ممكن اعملها الء الء الء القرد احلكيم )ال أرى( هيدا 

امسه عذاب مش ضرب جنون

ــتواه وتضعف  ــا يهبط مس ــي حمرتف عندم اي رياض
ــد مهاراته وتقل إجنازاته يعتزل بكل  قدراته ويفق
ــعبيته ليغادر املالعب  شرف ليحافظ على مسعته  وش

مودًعا بدموع مجاهريه ال بأحذيتهم.
#العبو_السياسة_ال_خيجلون

يبصدو أن املخصرج املصري، 
محمد سصامي، لصم يدرك أن 
ال يتجصاوز  واحصداً  مشصهداً 
زمنصه »3 دقائصق«، يجمصع 
رمضصان  محمصد  الفنصان 
وعبصد العزيز مخيصون معاً، 
الطريصق  بمثابصة  سصيكون 
التي ستأخذ محمد رمضان 
إىل املحكمصة، بتهمة »إهانة 
ففصي  املريصة«،  الدولصة 
املشصهد الصذي يشصكل جزءاً 
مصن أوىل حلقصات مسلسصل 
رمضان  يقصوم  »الربنصس«، 
املصري،  الجصواز  بتمزيصق 
ورميه عىل األرض، معلناً يف 
الوقت نفسه رفضه، »فكرة 
السفر إىل الخليج«، بحكم أن 
»الغربة كربة«، وأن »دموع 
والصده غاليصة«. يف املقابصل، 
الجياشصة  العواطصف  بصدت 
ودموع عبد العزيز مخيون، 

التي سصالت يف املشصهد، غري 
رواد  »إقنصاع«  لصص  كافيصة 
مواقع التواصل االجتماعي، 
الذيصن ثصاروا غضبصاً وجدالً 
ومسلسصله  رمضصان  ضصد 
كان  وقصت  يف  »الربنصس«، 
فيه املحامي سصمري صربي، 
وزميلصه أيمصن املحفوظ، قد 
قدمصا بحق رمضصان بالغني 
العام،  النائب  منفصلصني إىل 
بمحاكمصة  فيهمصا  طالبصا 
رمضصان، وإيقصاف »عرض 
له، عىل  املسلسصل«، عقابصاً 
»إهانصة الدولصة املريصة«، 
عىل اعتبار أن جواز السصفر 
الدولة  يعرب عصن شصخصية 
القانونيصة، وأن أيصة إهانصة 
يجرمهصا  الوثيقصة،  لهصذه 

القانون الجنائي املري.
الجصواز  تمزيصق  مشصهد 
مصرور  يمصر  لصم  املصري، 

الكرام عىل املصأ، فقد »كان 
مستفزاً« للكثري من متابعي 
املسلسل، ومن بينهم الفنان 
حسني فهمي، الذي عرب عن 
استيائه من املشهد، وفق ما 
نقله اإلعالمي جمال عنايت، 
عضصو مجلصس إدارة الهيئة 
الوطنيصة لإلعصالم، يف تعليق 
»الفيسصبوك«،  عصىل  نصره 
العديصد  »هنصاك  إن  قائصاًل: 
مصن الحلصول الدراميصة لهذا 
املشصهد، بحيصث يتجنب من 
واملخرج،  خاللهصا رمضصان 
عملية تمزيق الجواز ورميه 
عىل األرض«. مشصهد تمزيق 
جواز السفر، لم يكن الخطأ 

الوحيصد، الذي شصاب حلقة 
بصدا  التصي  األوىل،  املسلسصل 
التواصصل  مواقصع  رواد  أن 
االجتماعصي قصد وقفصوا لها 
باملرصصاد، بعد نرهم عدداً 
من األخطصاء، التي وقع بها 
برضورة  املخرج، مطالبصني 
االنتبصاه إىل هصذه التفاصيل، 
التصي يمكصن لها أن تشصوه 
الصذي  املسلسصل،  حلقصات 
يجصدد فيصه رمضصان دمصاء 
العالقصة بينه وبصني املخرج 
أن  بعصد  سصامي،  محمصد 
قدما العام املايض مسلسصل 
»األسصطورة«، وحاز نسصبة 

إعجاب عالية.

“حتفة الوزراء” أول كتاب 
حيدد قواعد وأحكاما للوزراء

مصراد،  جومانصا  النجمصة،  تسصعد 
يجصري  جديصد  مسلسصل  لبطولصة 
االسصتقرار عصىل تفاصيلصه، حيصث 
رشعصت جومانصا يف تحضرياته قبل 
3 أشهر، ولكن ضيق الوقت جعلها 
تؤجله لبعد عيد الفطر املقبل، حيث 
قررت العصودة إىل الجمهور املري 
بظهور خاص يف مسلسصل »خيانة 
عهد«  مصع النجمة يصرا واملخرج 
سصامح عبصد العزيصز بعصد غياب 7 

سنوات.
وأكصدت جومانا أنها قصررت تأجيل 

تحضريات مسلسلها الجديد بسبب 
ضيق الوقت، ويف الوقت نفسه كانت 
ترغب يف االطاللة عصىل الجمهور يف 
رمضان هذا العصام، فعندما عرض 
عليها »خيانة عهد« وجدته فرصة 
تطصل عىل النصاس بعمل مصع يرا. 
الفتة أنهصا نجمة كبصرية وأعمالها 
تحظصى بمشصاهدات عاليصة جصداً، 
وأنها تحبها عىل املستوى الشخيص 

وتجمعهما صداقة جيدة.
مسلسل »خيانة عهد« يعرض عىل 
قناتصي cbc والحيصاة وهصو بطولة 

يرا، حصال شصيحة، وجومانا 
مراد، وعبري صربي، وبيومي 
فؤاد، وهنادي مهنى، وخالد 
عثمصان  وسصلوى  أنصور، 
ورمصزي العصدل، وإخصرج 
سصامح عبد  العزيز، ومن 
تأليف أحمد عادل، وأمني 
إنتاج  املسلسصل  جمصال ، 
مشرتك بني رشكة العدل 
جصروب للمنتصج جمصال 
املتحدة  والركصة  العدل 

للخدمات اإلعالمية.

انترت يف اآلونة األخرية كمامات 
للوجصه صنعت من جلصد الثعابني 
األمريكيصة،  املتحصدة  الواليصات  يف 
األمر الذي أثار ردود فعل متباينة 
بشصأن اإلقدام عىل هصذه الخطوة 
يف ظل الظروف االسصتثنائية التي 
يعيشصه العالم بسبب تفيش وباء 
كورونصا، وقال بريصان وود، مالك 
aAll American G ”رشكصة 

tor” لصناعصة منتجات من جلود 
الثعابصني: “سصيتعني عصىل الناس 
تغطيصة وجوههصم هصذه األيصام، 
ولسصوء الحظ، قد يستمر الوضع 

لفرتة أطول مما كنا نتخيل«.
وأضاف مالك الركصة التي تتخذ 
مصن واليصة فلوريصدا مقصرا لهصا: 
“بعض النصاس يريصدون الظهور 
بأزيصاء مميصزة حتى خصالل فرتة 
تفصيش الوباء، لذلك أريصد أن أقدم 

لهم خيارات”، وفق ما نقل موقع 
“يو إس نيوز” األمريكي.

والكمامصات الجديصدة مصنوعصة 
من جلصد ثعبان يسصمى “الثعبان 
البورمي”، وهو نوع من الثعابني 
املعروفصة براسصتها يف الغابصات 
التي تنتصر فيها، ويقول الخرباء 
إن قناع الوجصه املصنوع من جلد 
الثعبصان ال يوفر حمايصة مقارنة 
العاديصة األخرى،  الكمامصات  مع 
لكن سصعره يفوق بالطبع أسعار 

الكمامات األخرى.
وبينمصا يؤكد الخصرباء أن تصميم 
الكمامصات بمثصل هصذه املصواد قد 
يكون غصري صحي عصىل اإلطالق، 
يقول وود إنه يجري محادثات مع 
موردي فالتر ويفكر يف اسصتخدام 
القماش يف األقنعصة الجلدية التي 
ينتجها، لتوفري مزيد من الوقاية.

ال يتوقف فيسبوك عن تطوير خدماته، ليس فقط لإلبقاء عىل انتشاره، 
بصل كذلك ملنافسصة أّية خدمصة جديدة تحقصق نجاحا كبصريا. اليوم جاء 
الصدور عصىل اجتماعات الفيديصو، والهدف منافسصة »زووم« الذي حقق 
نجاحصا هائال يف زمن كورونا. بعد النجصاح الكبري الذي حققته منصات 
االجتماعصات االفرتاضية، خاصة »زووم«، يف زمصن كورونا، قّرر عمالق 
االنرتنت فيسبوك بدوره إنشاء خاصية جديدة ملنافسة هذه املنصات، يف 
تأكيد جديد عىل هرولة فيسصبوك نحو االسصتفادة من أّية خدمة جديدة 
aTec »تظهصر ألجل تثبيت مكانته العاملية. وعصىل وفق ما نره موقع 

crunch«، فإن فيسصبوك بدأ الجمعة )24 أبريل/نيسان2020( بتفعيل 
هصذه الخاصيصة يف مجموعة من البلدان الناطقصة باإلنجليزية، إذ يمكن 
للمسصتخدم بدء محادثة جماعية بالفيديو مصع أصدقائه، وحتى دعوة 
آخرين خصارج القائمة للمشصاركة يف املحادثة. وتظهر هصذه املحادثات 
عىل شصكل »غرف افرتاضية« يف صفحة االستقبال وليس فقط يف مكان 
الرسصائل الخاصصة، كما سصتحظى بعدد من الخاصيصات منها تخطيط 
االجتمصاع، إتاحتصه للجميصع أو فقصط لأصدقصاء، وإقفالصه تماما بعد 
الوصول إىل عدد املشصاركني املطلصوب. ويتوقف عدد املشصاركني يف هذه 
املحادثات الجماعية عىل ثمانية أشصخاص، ولكن سصيتضاعف العدد إىل 
50 خالل األسابيع القادمة حسب املصدر ذاته، الذي أشار إىل أن التقنية 
لن تتوقف فقط عىل شبكة فيسبوك يف حد ذاتها، ولكن ستستعني كذلك 
بمنصتي إنسصتغرام وواتسصاب )مملوكتان ل فيسبوك(، ألجل جلب أكرب 
عصدد من املسصتخدمني. ونقل املوقع عن سصتان شودنوفسصكي، رئيس 
قسم ماسنجر فيسبوك، قوله: »املحادثات الجماعية بالفيديو انفجرت 
حقاً يف زمن كوفيدa19. صحيح أنه كانت لدينا خطة لتطوير محادثات 
من هذا النوع، لكن اآلن قمنا بتريع الخطط«. وتأتي هذه الخطوة بعد 
النجاح منقطع النظري الذي حققته منصات اجتماعات الفيديو، خاصة 
يف زمصن كورونا الذي ارتفع خالله الطلب عىل اجتماع الفيديو سصواء يف 

الركات أو للتعليم عن بعد أو حتى الحتضان الربامج الحوارية.

بعد ثالثة اسابيع استفاقت سيدة 
أدخلصت املستشصفى يف غواياكيل 
باإلكوادور وهصي فاقدة الوعي يف 
خضم انتشار وباء كورونا، لتجد 
أن وفاتها أعلنت بسبب التباس يف 
الهويات، حسبما ذكرت عائلتها. 
املستشصفى  دخلصت  وبعدمصا 
إلصابتهصا بحمصى ومشصكالت يف 
التنفصس أعلنت وفاة ألبا ماروري 
)74 عامصا( يف 27 مصارس/آذار، 
وتسصلمت عائلتهصا بعد أسصبوع 
جثمانصا تصم حرقصه مصن دون أن 
يتعصرف عليصه أحد مصن األقارب. 
خصوان  شصقيقتها،  ابصن  وقصال 
كارلوس رامرييس، عرب شصبكات 
التواصل االجتماعي قبل أن يؤكد 
روايتصه لوكالة “فرانصس برس”، 
إن مصاروري “كانصت يف غيبوبصة 

مدة ثالثة أسصابيع ومصع )جنون 
كورونا( يف املستشفى حدث خلط 

يف األسماء وأعلنت وفاتها«.
وأوضح رامرييس: “توجه األطباء 
إىل منصزل خالتصي )آورا( للتحقق 
مصن الخطصأ”، مضيفصاً: “ال نزال 
نجهل هويصة من وضعنصا رماده 
يف املنصزل«. وأكصد أن خالتصه “يف 
وضع جيد”، موضحصاً أن العائلة 
طلبت من املستشصفى تعويضات 
عىل تكلفصة حرق الجثصة “واأللم 
والحصزن الناجمصني عصن الوفاة” 
املفرتضة. وقالت آورا للصحافة: 
“شصقيقتي يف غرفة باملستشفى 
بانتظصار أن تخصرج، لقصد مصى 
شصهر تقريبصا عىل إعصالن وفاتها 
وكنصت أحتفصظ طوال هصذه املدة 

برماد شخص آخر”.

شركة تثير الجدل بصناعة 
كمامات من جلود الثعابين

بعد إعالن وفاتها بكورونا.. سيدة 
سبعينية تعود للحياة!

فيسبوك يطلق غرفا افتراضية 
لمنافسة منصات اجتماعات الفيديو

محمد رمضان أول الواصلين إلى قاعة 
المحكمة في رمضان

“تحفة الوزراء” لصاحب يتيمة الدهر والتي هي حقاً يتيمة 
دهرها يف أخميتهصا االدبية ملا تقدمه من تراجم ألبناء عر 
صاحبهصا الثعالبصي التصي ال نجدهصا يف مصصادر أخرى غري 

اليتيمة .
هصو أبو منصصور عبد املالة بن محمد بصن اسماعيل الشهري 
بالثعالبي االديب املبدع والشاعصر املطبوع، والثعالبي نسبة 
اىل خياطصة جلصود الثعالب وعمله ألنه كصان )فراء( ولد عام 
350 هص، وعاش ببغصداد زمن الدولة العباسيه وتويف ببغداد 
عام 429 هصص سنة 1037 م أي يف فرتة النفوذ الربيهي زمن 
جصالل الدولة البويهي الذي امتد لغايصة 435 هص، ويقال انه 
عمل كمؤدب للصبيان، ومن شصيوخه الخوارزمي محمد بن 
العباس ومن تالمذته الباخرزي، وقد وصفوا الثعالبي فقالوا 
كصان يلقب بجاحصظ زمانه، وقد ألف عصرات الكتب، منها 
اليواقيصت باملواقيت واالعجصاز وااليجار والفرائصد والقالئد، 
واذا كصان موضصوع الوزير والصوزارة موضوعا تصم بحقه يف 
كتب اشار اليها الكتاب منها كتب داود الجراح وبن طيفور 
والصاحصب بصن عبصاد وأبو حيصان التوحيصدي وغريها، فأن 
هذه الكتب لم تطرح للتداول والطباعة وانما اشصارت اليها 
كتب أخصرى ككتاب الفهرست والذي وصصل وتمت طباعته 
أربعصة كتب هي كتاب الجهشياري املتصويف ببغداد عام 331 
هصص وكتاب الصابي املتويف ببغصداد عام 448 هص وكتاب أدب 
الوزيصر للماوردي املتصويف ببغداد عام 450 هصص، وبذلك فأن 
كتاب الثعالبي يعتصرب أول كتاب يف الوزارة والوزراء، خاصة 
وان الكتصب الثالثة االخرى كانت كتب تاريخ أكثر من كونها 
كتبا تخصصت بالوزارة والوزير، ويبقى كتاب الثعالبي هو 
الكتاب االول من حيث التاريصخ واالول من حيث التخصص 
يف الوزيصر والوزارة كتب ببغصداد زمن الدولة العباسية، اذ لم 
يسبقه كتاب كتب ببغداد بنفس منهج كتاب تحفة الوزراء 
للثعالبصي، اذ انصه ال يؤرخ للصوزراء وال يفصصل يف أخبارهم 
وتواريخهصم كما فعصل الجهشياري والصابصي بل هو كتاب 
سجصل فيصه الثعالبي بدقة ووضصوح نظام الصوزارة، وكيف 
تطورت مراسيمه وأنواع الوزارات وما يشرتط يف الوزير وبيان 
واجباته وأعماله، كتبه بأسلوب فقهي وقد تضمن أقواالً عن 
بعض الوزراء وأخبارا طريفة عن الوزراء  ونكت، لقد توزع 
كتاب تحفة الوزراء للثعالبصي عىل خمسة أبواب رئيسية يف 

فضائلها أصل الوزارة واشصتقاقها  ويف 
ويف  بها ومنافعهصا  دا آ

قهصا  حقو يف و و
مهصا  قسا أ

 ، مهصا سو ر و
البصاب  وكصان 
يف  االخصري 
كفاءة  ذكصر 
ء  ا ر ز لصو ا
نكصت  و
ظهصم  لفا أ
وعفوهصم 

ومدائحهم.

كشصف اإلعالمي اللبناني، جورج قرداحي، 
عن أن السلطات الكويتية أصدرت يف السابق 

قرارا بمنعه من دخول البالد.
وقصال اإلعالمصي، يف مداخلصة مصع تلفزيصون 
“الراي” الكويتي، إن قرار منعه إىل “آرائه 
يتعلصق  مصا  خاصصة  السياسصية”، 
باألزمة السورية. وشدد أنه “عىل 
يقني بعدم معرفة أمري الكويت 
بقرار السلطات، التي وضعته 
السصوداء”.  القائمصة  عصىل 
وتابصع: “اتركصوا سصوريا 
ال تهدموا سصوريا؛ ألنها 

إذا سصقطت سصوريا ستسصقط لبنان وفلسصطني 
والكويت”.وأوضح أنصه تلقى دعوة منذ عام حني 
تفاجأ بوضعه عىل الالئحة السوداء، ولم يستطع 
دخصول الكويصت. ومصى قرداحصي قائصال: “أكيد 
السصبب )وراء منعه( هو مواقفي السياسصية من 
زمان لليصوم، والكل اتفق معايا فيها، حني قلت يا 
جماعصة اتركوا سصوريا ال تهدموا سصوريا«. وقال 
اإلعالمي اللبناني إنه لم يسأل عن السبب الرسمي 
ملنعه. ويمتلك قرداحي مسصرية إعالمية حافلة، يف 
وسصائل إعالم لبنانيصة ودولية، خاصصة برنامجه 
الشهري “من سريبح املليون”، الذي صعد بشهرته 

يف الوطن العربي.

ما زالت الفنانة، سصما املصري، تثري جدالً يف مر، 
فبعصد أمصر التحقيصق، قرر النائصب العام املستشصار 

حمصادة الصاوي، بحبسصها 4 أيصام عىل ذمة 
التحقيقات، بعد مواجهتها باالتهامات 

املنسوبة إليها، وأدلة االتهام، عىل 
أن يسصتكمل التحقيصق األحصد.
القصصة بدأت حني ألقت قوات 
األمصن املريصة، القبض عىل 
الفنانة االستعراضية سامية 
عبدالرحمصن،  عطيصة  أحمصد 

املعروفة بسما املري.
وأمرت النيابة حينها بالتحقيق 

مصن  عصدد  تقديصم  بعصد  معهصا، 
املحامصني، إضافصًة إىل املذيعصة ريهام 

سصعيد، ببالغصات ضدهصا إثر نرهصا صوراً 
وفيديوهات إباحية عىل حسابها بموقع »فيسبوك« 
بهصدف ما اعتربوه »إثارة الغرائصز«، متهمني الفنانة 

»بصرضب كل القيصم اإلنسصانية واملعتقصدات الدينية 
عرض الحائط«.

وأكصد أحد املحامصني أن نر املصري لهذه 
الصورة يهصدف »للشصهرة ولتحقيق 
أكرب نسصبة من املشصاهدات، مما 
يعصود عليهصا بمكاسصب مالية 

طائلة«.
يذكر أن اسصم الفنانة سصما 
بمعصارك  مرتبصط  املصري 
شصخصيات  مصع  وقضايصا 
عامصة وفنيصة ورواد مواقصع 
التواصل، بسصبب تريحاتها 
وصورهصا وفيديوهاتها.وكانصت 
السصلطات قصد أغلقت من قبصل قناة 
تلفزيونيصة مملوكة للفنانصة أطلقت عليها 
اسصم »فلصول« واسصتخدمتها للسصخرية من بعض 

السياسيني والشخصيات العامة.

النيابة تحبس سما المصري على ذمة التحقيق
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ياسصمني  الفنانصة،  وقعصت  أن  بعصد 
صربي، ضحية رامز جالل، بربنامجه 
»رامز مجنون رسمي«، الذي يعرض 
خالل املوسصم الرمضاني عىل شاشة 
الفقصرة  وخصالل  مصر«..   mbc«
الحواريصة قبصل مقلصب رامصز جالل، 
طلبت ياسصمني صربي، عدم السؤال 
عن حياتها الشصخصية. وعن أكثر ما 
يعجبها يف زوجها رجل األعمال أحمد 
أبو هشصيمة، قالت ياسصمني صربي: 
»أبصو هشصيمة بيضحكنصي، وحبيته 
مصن أول مرة شصوفته فيهصا صدفة، 
حبيتصه عىل طول«. وكشصفت صربي 
أيضاً عن أن أبو هشصيمة ُيدللها قائالً 
:«ياسمينتي«. وبعدها تداول نشطاء 
االجتماعصي  التواصصل  مواقصع  عصرب 
صصور يسصخرون فيها مصن تريح 
ياسمني تريحاتها عن سبب حبها 
لزوجها أبو هشصيمة، فقامصت بالرد 
من خالل حساباتها بمواقع التواصل 
االجتماعصي، فنصرت صصورة عقصد 
قرانهصا، وأرفقتها بالتعليق :«وسصيد 

الرجال«.

ياسمين صبري ترد على موجة السخرية التي الحقتها عقب 
»رامز مجنون رسمي«

بعد »خيانة عهد«.. جومانا مراد تحّضر لبطولة 
مسلسل جديد

جورج قرداحي يستنجد بأمير الكويت بعد منعه من دخول أراضيها

طارق حرب

منمنمات 

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً 7 
لعدوى كورونا

a1 اكتب عىل الكمبيوتر: استخدم »كرة ضغط« لتبعد يدك عن وجهك.
a2 املكياج او واقي الشصمس او املرطبات أو الغسصول  املعطصر يقلل من تفكريك يف 

»مسح الوجه«. 
- اليد الرطبة باستخدام الكريم أو الغسول »رائحته« تذكرك بعدم »مسح الوجه«.

a3 استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العني.
a4 استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .

a5 اسصتخدم تطبيقا ذكيا او منبها، يذكرك كل 15 دقيقة برضورة أال تمسصح عىل 
وجهك .

a6 لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
a7 اشياء تجنبك املسح :

- التسصتخدم طصالء االظافر - اسصتخدم قطرة العني - اسصتخدم مرطبصا للبرة - 
استخدم اداة لضم الشعر.

معلومة طبية


