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بغداد/ الزوراء:
عق�دت اللجنة العلي�ا للصحة والسالمة 
الوطني�ة برائ�ة رئيس مجل�س الوزراء 
املستقي�ل عادل عب�د امله�دي اجتماعاً، 
امس الثالث�اء، فيما اتخذت عدة قرارات 
بينه�ا ف�رض غرام�ات ع�ى املخالفني 
ل�روط الوقاية.وقال�ت اللجنة يف بيان 
: إن�ه نظ�راً لخط�ورة جائح�ة فريوس 
االلت�زام  وأهمي�ة  املستج�د  كورون�ا 
التام باج�راءات الوقاي�ة املشددة وعدم 
تطبيق بع�ض املواطنني لروط الوقاية 
الصحي�ة، فإنها اتخذت ق�رارات جديدة 

تمثلت بما ييل:
اواًل: التشدي�د يف تطبي�ق ق�رار اللجن�ة 
العليا للصح�ة والسالمة الوطنية رقم ) 
35 ( لسنة 2020، بشأن حظر التجوال، 
وعى األجه�زة املعنية كافة تنفيذ القرار 
بشكل صارم وتطبيق العقوبات الالزمة 

يف حال املخالفة.
ثانًيا: تعديل الوقت املثبت يف الفقرة ) 1 ( 

من قرار اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنية رقم ) 35 ( لسنة 2020، بحيث 
يبدأ حظر التجوال من الساعة السادسة 

مساًء بداًل من الساعة السابعة مساًء.
ثالًث�ا: تفرض العقوبات ض�د املخالفني 

وفًقا لآلتي:
١. حج�ز املركب�ة وفرض غرام�ة مالية 
مقداره�ا ) 50000 ( دين�ار ، خمسون 
الف دينار ع�ى مركبات النقل الجماعي 
التي تتج�اوز سعتها ) 4 ( أربعة ركاب، 
املخالف�ة للفقرة ) 8 ( من ق�رار اللجنة 
العليا للصح�ة والسالمة الوطنية رقم ) 

35 ( لسنة 2020.
٢. فرض غرام�ة مالية قدرها ) 50000 
( دين�ار ، خمسون الف دينار عى سائق 
املركبة الصالون الذي يحمل اكثر من ) 3 
( ثالثة ركاب او يسمح بركوب أشخاص 
ال يرتدون كمامة وج�ه ، وحجز املركبة 

يف حالة تكرار املخالفة.

بغداد/ الزوراء:
اك�َد املمثل املقيم للبنك ال�دويل يف العراق، 
رم�زي نعم�ان، استع�داد البن�ك إلعادة 
للع�راق.  املمنوح�ة  الق�روض  هيكل�ة 
وفيما اكد مستش�ار حكومي عدم اتخاذ 
روات�ب  بتخفي�ض  ق�رار  اي  الحكوم�ة 
املوظفني او االدخ�ار االجباري، بني ان ٨ 
ماليني عامل يف القطاع الخاص سيتأثرون 
سلب�ا بعد تراج�ع إي�رادات الدولة.وذكر 
بيان ع�ن وزير التخطيط العراقي، نوري 
صباح الدليمي، تلق�ت “الزوراء” نسخة 

من�ه، ان األخري “بحث م�ع املمثل املقيم 
للبن�ك الدويل يف العراق رمزي نعمان عددا 
القضاي�ا ذات االهتم�ام املش�رك،  م�ن 
وسب�ل تعزيز الجه�ود الوطنية املواجهة 
لجائحة فريوس كورونا املستجد”.وثمن 
الدليم�ي، خالل اللق�اء، “مستوى الدعم 
ال�ذي تقدم�ه بعث�ة البنك ال�دويل لجهود 
الحكومة العراقية، داعياً إىل إعادة هيكلة 
الدعم الدويل املق�دم للعراق وفقاً ألوليات 
الظروف الصحية واالقتصادية الراهنة”.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
قفَز ع�دد املصابني بفريوس كورونا حول 
العالم قفز إىل ثالثة ماليني و74 ألف و948 
إصابة، فيما تويف أكثر من  213,273 ألف 
شخص أغلبهم يف الواليات املتحدة وأوروبا، 
لكن عدد الضحاي�ا تراجع يف بعض الدول 
التي ترضرت منه بشدة.وسجلت الواليات 
املتح�دة أع�ى حصيل�ة إجمالي�ة يف ع�دد 
الوفي�ات بلغت )56 ألف�ا و253( منذ بدء 
انتش�ار الوباء، متقدمة ع�ى إيطاليا )26 
الف�ا و977( وإسباني�ا )23 الف�ا و822( 

وبريطاني�ا  و293(  ألف�اً   23( وفرنس�ا 
)21 ألف�اً و92(.  أم�ا الصني، البؤرة األوىل 
للف�ريوس، فسجلت 82 ألفا و836 إصابة 
منص�ة  بيان�ات  وفاة.وأظه�رت  و4633 
“وورل�د مي�رز”، الدولي�ة املتخصصة يف 
االحصائي�ات، أن إجم�ايل ع�دد االصابات 
ح�ول العالم بل�غ نحو ثالث�ة ماليني و65 
ألف�ا عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش 
صباح أمس، كما أظهرت البيانات أن عدد 

املتعافني اقرب من 923 ألف حالة.

 الزوراء/ خاص:
نع�ت نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني، 
ام�س الثالث�اء، الزميل الدكت�ور واثق 
ورئي�س  النقاب�ة  عض�و  الهاشم�ي 
الهيئ�ة االستشاري�ة فيه�ا، فيما اكد 
نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، 
ان الفقي�د الهاشمي ك�ان مثاال رائعا 
يف الوفاء واالخالص والوطنية.وذكرت 
النقابة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه: ان نقابة الصحفي�ني العراقيني 
تنعى الزميل الدكت�ور واثق الهاشمي 
الهيئ�ة  ورئي�س  النقاب�ة  عض�و 
االستشاري�ة فيها ورئي�س املجموعة 

العراقية للدراسات االسراتيجية الذي 
وافاه االجل اثر مرض عضال لم يمهله 
طويال.واضاف�ت: ان الزمي�ل الفقي�د 
يعد من الشخصي�ات العراقية البارزة 
يف املشهد االعالمي والسيايس العراقي 
مل�ا قدمه من خدم�ات جليلة يف مجال 
عمله واسهامات�ه الفاعلة وحضوره 
الدائ�م يف وسائل االع�الم والتي كانت 
محط تقدير واح�رام جميع املهتمني 
به�ذا الشان.واشار البيان اىل ان نقابة 
الصحفي�ني العراقي�ني وه�ي تتق�دم 
الفقي�د  لعائل�ة  املخلص�ة  بالتع�ازي 
وزمالئ�ه واصدقائ�ه فانه�ا تبتهل اىل 
الله العزي�ز القدير ان يتغمده بواسع 

جنات�ه  فسي�ح  ويسكن�ه  رحمت�ه 
.م�ن جهت�ه ذك�ر نقي�ب الصحفيني 
العراقي�ني رئي�س اتح�اد الصحفيني 
العرب مؤيد الالم�ي يف تغريدة له عى 
»توير«: »فقدنا اليوم )االمس( إحدى 
القام�ات العراقي�ة املبدع�ة الدكت�ور 
واثق الهاشم�ي عضو نقابتنا ورئيس 
الهيئ�ة اإلستشاري�ة فيه�ا إثر مرض 
عض�ال أل�م به«.واض�اف: » لقد كان 
الفقيد مثاالً رائعاً يف الوفاء واإلخالص 
والوطني�ة عم�ل بجهد كب�ري من أجل 
اإلرتقاء بع�دة مؤسسات بحثية أدعو 
الله له بالرحمة وملحبيه وأهله ألصرب 

والسلوان«. 

نقابة الصحفيني تنعى الدكتور واثق اهلامشي عضو النقابة ورئيس اهليئة االستشارية فيها
الالمي: الفقيد كان مثاال رائعا يف الوفاء واالخالص والوطنية

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، ام�س الثالثاء، 
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لإلصاب�ات املسجلة 
بف�ريوس كورون�ا املستجد يف الع�راق، مؤكدة 
81 اصاب�ة جدي�دة وحالت�ي وف�اة   تسجي�ل 
و33 حال�ة شف�اء بالف�ريوس، اش�ارت وزارة 
الخارجي�ة اىل حصيلة الوفيات البن�اء الجالية 
العراقية بالخارج بلغ 32 حالة.وذكرت الوزارة 
يف بي�ان تلقت “الزوراء” نسخة منه: انها تؤكد 
ع�ى وج�وب االلتزام بمن�ع التجمع�ات كاّفة؛ 
كمناسبات األفراح ومجالس العزاء ومحاسبة 
املخالفني دون استثن�اء ، مشددة عى رضورة 
االلتزام بقواع�د التباعد املجتمع�ي وتوصيات 

الوقاي�ة الشخصي�ة واملجتمعية.واضافت: انه 
تم فح�ص )٤٦٤٨( نموذجا يف كافة املختربات 
املختص�ة يف الع�راق ليوم ام�س، وبذلك يكون 
املجموع الك�يل للنماذج املفحوص�ة منذ بداية 
تسجيل املرض يف العراق )٧٨٤٣٠(.واشارت اىل 
ان مخترباته�ا سجلت ليوم امس ) ٨١( إصابة 
يف الع�راق موزعة كالت�ايل: بغ�داد/ الرصافة: 
١٥، بغ�داد/ الكرخ: ٢، مدينة الطب: ٣، النجف 
األرشف: ١، الب�رة: ٣٩، كرب�الء: ١، كركوك: 
٢، املثن�ى: ٥، بابل: ٢، اربيل: ١١، مبينة ان عدد 
الوفي�ات : حالت�ني واحدة يف بغ�داد/ الرصافة 

واالخرى يف اربيل.

الزوراء/ حسني فالح:
كشف�ْت وزارة الربية عن وج�ود مقرحات عديدة 
بش�أن مصري الصفوف غري املنتهي�ة للعام الدرايس 
الح�ايل، وفيما اش�ارت اىل ان هيئة ال�راي يف الوزارة 
تنتظر ق�رارات خلية االزمة بش�أن فريوس كورونا 
التخ�اذ القرارات املناسبة، اك�دت هناك تفاعل كبري 
ب�ني التالميذ واالساتذة يف املنص�ة االلكرونية.وقال 
املتح�دث باس�م ال�وزارة حيدر السع�دون يف حديث 
ل�”الزوراء”: ان هناك مجموعة مقرحات ومعالجات 
لدى هيئة ال�راي يف وزارة الربية بخصوص املراحل 
الدراسي�ة كافة والسيما الصف�وف غري املنتهية، اال 
انها ملتزم�ة بقرارات خلية االزم�ة بشان مكافحة 
فريوس كورونا، وتنتظر م�ا ستؤول اليها القرارات 

الالحق�ة والحاسمة من قبل الخلية لكي تتخذ قرارا 
مناسبا للعام الدرايس الحايل.وطمان السعدون، بان 
جميع الحل�ول واملعالجات موج�ودة وال خوف عى 
العام الدرايس الحالية، مستبعدا بان يحصل أي غبن 
س�واء للطلبة والتالمي�ذ او االساتذة، نظ�را لوجود 
مقرحات تتالءم مع جميع الظروف.وبشان اعتبار 
الع�ام الحايل سنة ع�دم رسوب او عب�ور باالعتماد 
ع�ى امتحانات الك�ورس االول او نصف السنة قال 
السعدون: هذه مجرد اقاويل ومقرحات تطرح هنا 
وهناك لك�ن هذه تحتاج اىل تصوي�ت هيئة الراي يف 
وزارة الربي�ة ومن ث�م تطرح عى مجل�س الوزراء 

لغرض املصادقة واملوافقة.

الفتح لـ          : مجيع املكونات والكتل السياسية تدعم الكاظمي وترغب بتمرير احلكومة اجلديدة وفق شروطها
املكلف سيقدم طلبا لعقد جلسة منح الثقة خالل يومني وموعد التصويت سيحدد الحقا

الزوراء / يوسف سلم�ان:
رجح�ْت اوساط نيابي�ة ان يقدم رئيس 
ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى الكاظم�ي 
طلبا رسمي�ا اىل رئاسة مجل�س النواب 
لعق�د جلسة التصويت ع�ى منح الثقة 
للتشكيل�ة الوزاري�ة واملنه�اج الوزاري 
موع�د  ان  اىل  مش�ريا   ، يوم�ني  خ�الل 
الجلسة سيحدد يف غضون االيام االربعة 

املقبل�ة عى االغلب.
وازاء ذل�ك اكد تحالف الفت�ح ان جميع 
املكونات والكتل السياسية  تدعم رئيس 
ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى الكاظمي ، 
وهي راغب�ة بتمري�ر الحكومة الجديدة  
ولكن وفق رشوطها .وقال النائب حسن 
شاكر الكعبي ل�” الزوراء “، ان “ املكون 
الشيعي أعطى تفويضا كامال للكاظمي 
 ، الج�دد  ال�وزراء  ترشي�ح  بخص�وص 
املرشح�ني  يك�ون  أن  علي�ه  واش�رط 
مهني�ني قادري�ن ع�ى إدارة الحقائ�ب 
الكاظم�ي   “ ان  معت�ربا   ،“ الوزاري�ة  
ل�م يعم�ل عى وفق م�ا اتف�ق عليه مع 
الكت�ل “.واض�اف ان “ الكاظمي أعطى 
صالحي�ات للمك�ون الك�ردي برشي�ح 
أسماء ال�وزراء ، واغل�ب املرشحني هم 
مكررون وعليه�م إشكاالت ومحل جدل 
“، داعيا رئيس الوزراء املكلف الن يكون 

اكثر وضوحا وعدال  مع املكون الشيعي 
، مبين�ا ان “ الحكومة الجدي�دة  اما ان 
تكون مستقلة تمام�ا بكل شخوصها ، 

او ان يميض الكاظمي ليعطي صالحيات 
للمكونات يف تشكيل الحكومة “.واوضح 
ان “ البل�د يم�ر بازم�ات كث�رية وهناك 

حزم�ة تريعات قوان�ني معطلة  لذلك 
هناك رغبه من الجميع بتمرير الكابينة 
 “ ان  اىل  “، مش�ريا  الجدي�دة  الوزاري�ة 

الشعب العراقي ينتظر تشكيل الحكومة 
واألم�ر بيد الكاظم�ي وال بد أن ينجح يف 
مللم�ة الوض�ع الح�ايل “.بدورها جددت 
كتل�ة ائت�الف دول�ة القان�ون النيابي�ة 
تأكيده�ا بأن إئت�الف دول�ة القانون لم 
يرش�ح أية شخصي�ة ألي موقع وزاري 
يف الكابينة الوزارية املقبلة .وذكر النائب 
ع�ن االئتالف حس�ني املالكي يف تريح 
صحفي، إن “ األسم�اء التي أعلن عنها 
لشغ�ل مناصب وزارية ، هي من اختيار 
رئيس الوزراء املكلف ، وال دخل لإلئتالف 
ورئيسه باختيارها “.اىل ذلك قرر الحزب 
الديمقراط�ي الكردستان�ي التخ�يل عن 
ترشيح وزير املالية الحايل فؤاد حسني يف 
حكومة رئيس الوزراء املكلف مصطفى 
الكاظم�ي لقناعت�ه بصعوب�ة تمري�ره 
السياسي�ة  الكت�ل  اعراض�ات  بسب�ب 
.وافصح�ت مص�ادر كردي�ة مطلعة ان 
“الديمقراطي ح�دد بديل حسني عى أن 
يك�ون من ق�ادة الخ�ط األول يف الحزب 
وأحد أعض�اء املكتب السيايس”، مشرية 
اىل أنه “يف ح�ال ُرِفَضت األسماء البديلة 
، ف�إن الح�زب ق�د يلجأ لرشي�ح وزير 
األعم�ار واألسكان الحايل بنكني ريكاني 
لحقيب�ة وزارة املالية بسب�ب مقبوليته 

بني األحزاب والكتل السياسية”.

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(

 12
صفحة

السعر 500 دينار غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
أعلَن مرف الرافدين، تسلم العديد من موظفي دوائر 
الدولة رواتبهم لشهر نيسان. وقال املكتب اإلعالمي 
تستقبل  املرف  »فروع  إن   : له  بيان  يف  للمرف 
وبشكل يومي موظفي الدولة الذين يرومون سحب 
اإلجراءات  اتخاذ  استمرار  مع  الفروع  من  رواتبهم 
كورونا  فايروس  من  للوقاية  والصحية  الوقائية 
:أن  املرف«.وأضاف  فروع  عى  الناس  إقبال  بعد 
توقيتات  يكون وفق  الدولة  رواتب موظفي  »توزيع 
زمنية محددة لكل دائرة«، مشرياً إىل أن »املوظف أو 
املتقاعد له حرية اختيار استالم راتبه من أي مكان 

يتواجد فيه عن طريق البطاقة اإللكرونية«.

الرافدين: العديد من املوظفني 
تسلموا رواتب نيسان 

جلنة الصحة والسالمة تفرض غرامات 
على املخالفني لشروط الوقاية

حظر التجوال  يبدأ من الساعة السادسة مساًء 

البنك الدولي يعلن استعداده إلعادة 
هيكلة القروض املمنوحة للعراق

إصابات كورونا تقفز ألكثر من 3 ماليني 
والوفيات تتجاوز الـ213 ألفا  

الصحة تسجل 81 اصابة جديدة وحاليت وفاة 
و33 حالة شفاء بفريوس كورونا

الرتبية لـ         : ننتظر قرارات خلية األزمة لنحدد 
مصري الصفوف غري املنتهية للعام الدراسي احلالي

اكدت أن هناك تفاعال كبريا بني التالميذ واالساتذة عرب املنصة االلكرتونيةجمموع الوفيات من ابناء اجلالية العراقية باخلارج بلغ 32 حالة

جملس الوزراء يطالب سائقي العجالت والشاحنات باإلبالغ عن املبتزين

ص 8وفاة اول صحفي مصري بكورونا  ..و 3 من اطفاله مصابون 

ص 4

 

الرئاسات الثالث تعزي بوفاة 
االكادميي واثق اهلامشي

بغداد/ الزوراء:

قدم�ت الرئاس�ات الث�الث، ام�س 

الثالثاء، تعازيه�ا بوفاة االكاديمي 

الهاشمي. السيايس واث�ق  واملحلل 

وق�ال رئي�س الجمهوري�ة يف بيان 

تلق�ت »ال�زوراء« نسخة من�ه: انه 

»ببال�غ األىس والح�زن تلقین�ا نبأ 

السي�ايس  والخب�ري  املحل�ل  وف�اة 

الدكتور واثق الهاشمي الذي نفتقد 

برحيل�ه شخصي�ة وطني�ة قدمت 

الكثري من العطاء العلمي واملهني«.

م�ن جهت�ه، ع�زا رئي�س ال�وزراء 

عادل عبد املهدي، االرسة االعالمية 

واالكاديمية برحيل واثق الهاشمي.

وق�ال عبد امله�دي يف ن�ص تعزيته 

بحسب بيان ملكتبه تلقت »الزوراء« 

نسخة منه: »أتقدم بخالص العزاء 

االكاديمي�ة  االرسة  اىل  واملواس�اة  

واإلعالمية بوفاة األكاديمي واملحلل 

السي�ايس الدكتور واث�ق الهاشمي 

رحم�ه الله، ال�ذي ع�رف بمواقفه 

الوطني�ة ودفاع�ه ع�ن مكتسبات 

الشعب العراقي، ونعزي ذوي الفقيد 

ومحبيه سائلني الباري ان يتغمده 

بواس�ع رحمت�ه ويسكن�ه فسيح 

جناته«.بدوره، قدم رئيس الربملان 

محم�د الحلب�ويس، تعازي�ه بوفاة 

املحل�ل السي�ايس واث�ق الهاشمي.

تلق�ت  بي�ان  يف  الحلب�ويس  وق�ال 

»الزوراء« نسخة من�ه: انه »بمزيد 

من الح�زن واألىس؛ تلقينا نبأ وفاة 

الباحث واملحل�ل السيايس الدكتور 

واث�ق الهاشمي إث�ر مرض عضال، 

تلك الشخصي�ة العراقية البارزة يف 

املشه�د اإلعالمي والسي�ايس، التي 

ُعرفت بمواقفها الوطنية«.واضاف: 

»وإنن�ا إذ نتق�دَّم لذوي�ه ومحبي�ه 

واإلعالمي�ة  األكاديمي�ة  ول�أرسة 

بخال�ص الع�زاء واملواس�اة، نسأل 

الله تعاىل أن يتغم�د الفقيد بواسع 

رحمت�ه ومغفرته، ويسكنه فسيح 

جناته«.

لبنان .. “ثورة اجلياع” تطال ثالثة مصارف واشتباكات عنيفة بني قوات األمن واحملتجني 
يف أول تظاهرات بعد انتشار فريوس كورونا

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اإلجراءات  بشأن  تحقيقا  ستفتح  املتحدة،  الواليات  إن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  اعلَن 
الصحفي  املؤتمر  يف  ترامب خالل حديثه  فيما يخص تفيش فريوس كورونا.وأضاف  الصينية، 
الخاص بخلية األزمة األمريكية ملواجهة تداعيات تفيش كورونا، »إن الصني كان بإمكانها وقف 
الفريوس التاجي قبل أن يجتاح العالم. مضيفا أن إدارته تجري تحقيقات جادة يف ما حدث«.
وتابع الرئيس األمريكي، »نحن نقوم بتحقيقات جادة جدا... نحن لسنا سعداء بالصني«.وأشار 
إيقاف )الفريوس( يف بؤرة ظهوره. كان يمكن أن  أنه كان يمكن  إدارته »تعتقد  أن  ترامب إىل 
من  الواردة  االحصائيات  آخر  العالم«.وأظهرت  أنحاء  جميع  يف  ينتر  وأال  برسعة  إيقافه  يم 
بفريوس  اإلصابة  ارتفاع عدد حاالت  منها،  والوقاية  األمراض  للسيطرة عى  األمريكية  املراكز 
كورونا املستجد يف الواليات املتحدة األمريكية. وكشفت االحصائيات عن وصول عدد اإلصابات 

إىل ٩٥٧,٨٧٥ إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفريوس ٥٣,٩٢٢ حالة.

ترامب: سنفتح حتقيقا بشأن اإلجراءات 
الصينية اخلاصة بكورونا

االسواق تشهد اقباال واسعا بعد اخنفاض اسعار اخلضار والفواكه
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بريوت/ متابعة الزوراء: 
عم�ِت االحتجاج�ات الشعبي�ة، أمس 
الثالث�اء، لبن�ان  تح�ت عن�وان “ثورة 
ض�د  املئ�ات  خ�رج  حي�ث  الجي�اع”، 
الحكومة منددي�ن بسياساتها، يف أول 
تظاهرات بع�د انتشار فريوس كورونا 
وذل�ك احتجاج�اً ع�ى ت�ردي األوضاع 
الب�الد، وصب�وا ج�ام  االقتصادي�ة يف 
غضبه�م عى املص�ارف وأحرقوا ثالثة 
منها، واصطدموا بعنف مع الجيش.   

يف مدين�ة طرابل�س اللبناني�ة، حي�ث 
عم�د متظاه�رون إىل قط�ع الطري�ق 
الع�ام يف ش�ارع سوريا ال�ذي يتوسط 
املنطق�ة ويربطه�ا بالقب�ة م�ن جهة 

وبمحافظ�ة عكار من جه�ة ثانية.أما 
يف الوسط التجاري يف املدينة، فقد عمد 
املتظاهرون إىل تحطيم واجهة مرف 
االعتم�اد الكائ�ن يف بوليف�ار املين�اء، 
وسط احتجاجات تندد بارتفاع األسعار 
الدوالر.كم�ا  والتالع�ب بسع�ر رصف 
عمد محتج�ون عى حرق فرع ملرف 
الرق األوسط يف ب�ريوت، وكتبوا عى 
واجهت�ه “يسق�ط حك�م املص�ارف”، 
محتجون  حرامّية”.وح�اول  و”دول�ة 
اقتحام مقر البن�ك املركزي اللبناني يف 
ش�ارع الحمرا وسط ب�ريوت وحطموا 
وحرق�وا واجه�ات عدد م�ن املصارف 
وآالت ال�راف اآليل وكامريات املراقبة 

احتجاًج�ا ع�ى القيود الت�ي تفرضها 
املصارف عى املودع�ني الصغار.وأعلن 
الجي�ش اللبنان�ي ع�ى توي�ر إصابة 
٥٤ عسكري�ا خالل تنفي�ذ مهمة فتح 
الطرقات وتوقيف ١٣ شخصا. وجددت 
قي�ادة الجي�ش تأكيده�ا اح�رام حق 
املواطنني بالتعبري عن الرأي محذرة من 
محاوالت البعض استغ�الل التحركات 
املطلبي�ة للقيام بأعم�ال تمس باألمن 
واالستق�رار. كما شددت ع�ى أنها لن 
تته�اون مطلق�اً مع أي مخ�ل باألمن. 
واضاف�ت أن�ه يف إطار أعم�ال الشغب 
التي حدثت أمس يف طرابلس أصيب 40 

عسكرّياً من بينهم 6 ضباط.

الرئيس املصري يعلن متديد فرض 
حالة الطوارئ ملدة 3 أشهر 

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلَن الرئيس املري، عبد الفتاح السييس، تمديد فرض حالة الطوارئ يف البالد 
ملدة ثالثة أشهر.وبحسب صحيفة األهرام الرسمية املرية، أصدر الرئيس عبد 
الفت�اح السييس، قرار رق�م 168 لسنة 2020، بإعالن حال�ة الطوارئ يف جميع 
أنحاء البالد ملدة ثالثة أشهر، اعتبارا من )الساعة الواحدة من صباح يوم الثالثاء 
املواف�ق 28 أبريل لع�ام 2020( والتي توافق )الحادية ع�رة بتوقيت غرينتش 

مساء االثنني 27 أبريل(، وحتى نهاية ال� 3 أشهر.
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بغداد/ الزوراء:
عقدت اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوزراء  برائة رئيس مجلس  الوطنية 
املهدي اجتماعاً،  املستقيل عادل عبد 
عدة  اتخذت  فيما  الثالثاء،  امس 
عىل  غرامات  فرض  بينها  قرارات 

املخالفني لرشوط الوقاية.
نظراً  إنه   : بيان  يف  اللجنة  وقالت 
كورونا  فريوس  جائحة  لخطورة 
التام  االلتزام  وأهمية  املستجد 
وعدم  املشددة  الوقاية  باجراءات 
لرشوط  املواطنني  بعض  تطبيق 
اتخذت  فإنها  الصحية،  الوقاية 

قرارات جديدة تمثلت بما ييل:
اللجنة  قرار  تطبيق  يف  التشديد  اواًل: 
العليا للصحة والسالمة الوطنية رقم 
حظر  بشأن   ،2020 لسنة   )  35  (
كافة  املعنية  األجهزة  وعىل  التجوال، 
وتطبيق  صارم  بشكل  القرار  تنفيذ 

العقوبات الالزمة يف حال املخالفة.
الفقرة  يف  املثبت  الوقت  تعديل  ثانًيا: 
العليا للصحة  اللجنة  ( من قرار   1 (
والسالمة الوطنية رقم ) 35 ( لسنة 
2020، بحيث يبدأ حظر التجوال من 
من  بداًل  مساًء  السادسة  الساعة 

الساعة السابعة مساًء.
ثالًثا: تفرض العقوبات ضد املخالفني 

وفًقا لآلتي:
غرامة  وفرض  املركبة  حجز   .1
دينار   )  50000  ( مقدارها  مالية 
مركبات  عىل  دينار  الف  خمسون   ،
سعتها  تتجاوز  التي  الجماعي  النقل 
للفقرة  املخالفة  ركاب،  أربعة   )  4  (
العليا للصحة  اللجنة  ( من قرار   8 (

والسالمة الوطنية رقم ) 35 ( لسنة 
.2020

 ( قدرها  مالية  غرامة  فرض   .2
50000 ( دينار ، خمسون الف دينار 
الذي  الصالون  املركبة  سائق  عىل 
يحمل اكثر من ) 3 ( ثالثة ركاب او 
يرتدون  ال  أشخاص  بركوب  يسمح 

كمامة وجه ، وحجز املركبة يف حالة 
تكرار املخالفة.

 ( قـدرها  مـالية  غـرامة  فـرض   .3
10000 ( دينـار ، عشـرة آالف دينار 
كمامة  يرتدي  ال  فـرد  كـل  علـى 
بارتداء  ويسمح  املنزل،  خارج  واقية 
قماش يوفر غطاء كامالً لألنف والفم 

توفر  عدم  حالة  يف  مستمر  وبشكل 
الكمامة الطبية مؤقًتا.

به  املسموح  األقىص  الحد  يكون   .4
خمسة   )  5  ( لكل  واحد  زبون  هو 
املخصصة  املساحة  أمتار مربعة من 
واملخازن  التجارية  املحالت  لزبائن 
كمامة  يرتدي  ال  من  دخول  ومنع   ،
وجه ، وفرض غرامة مالية قدرها ) 
دينار  الف  مائة   ، دينار   )  100000

واغالقها يف حالة مخالفتها.
ووزارة  الصحة  وزارة  تقوم  رابًعا: 
الوطني  االمن  وجهاز  الداخلية 
باإلجراءات  االلتزام  مدى  بتقييم 
 )  7  ( خالل  بشأنها  التقارير  ورفع 
ايام ، ليتم بناًء عىل ذلك اعادة النظر 
او  الشامل  التجوال  حظر  بفرض 
تطور  بحسب  اضافية  إجراءات  أخذ 

املوقف الوبائي.
خامًسا: التأكيد عىل املواطنني الكرام 
والترصف  بالتعليمات  التام  بااللتزام 
يف  واملساهمة  عالية  بمسؤولية 
بهدف  االجتماعي  والتباعد  التوعية 
الفريوس  ضد  املعركة  يف  النجاح 
وبقية  ولعوائلهم  لهم  حماية 

املواطنني.
سادًسا: ينفذ هذا القرار بدءا من يوم 

االربعاء املوافق 2020/4/29 .

الزوراء/ حسني فالح:
عديدة  مقرتحات  وجود  عن  الرتبية  وزارة  كشفْت 
الدرايس  للعام  املنتهية  الصفوف غري  بشأن مصري 
الوزارة  يف  الراي  ان هيئة  اىل  اشارت  الحايل، وفيما 
كورونا  فريوس  بشأن  االزمة  خلية  قرارات  تنتظر 
القرارات املناسبة، اكدت هناك تفاعل كبري  التخاذ 

بني التالميذ واالساتذة يف املنصة االلكرتونية.
يف  السعدون  حيدر  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
مقرتحات  مجموعة  هناك  ان  لـ«الزوراء«:  حديث 
الرتبية  وزارة  يف  الراي  هيئة  لدى  ومعالجات 
بخصوص املراحل الدراسية كافة والسيما الصفوف 
غري املنتهية، اال انها ملتزمة بقرارات خلية االزمة 
بشان مكافحة فريوس كورونا، وتنتظر ما ستؤول 
الخلية  قبل  من  والحاسمة  الالحقة  القرارات  اليها 

لكي تتخذ قرارا مناسبا للعام الدرايس الحايل.
واملعالجات  الحلول  جميع  بان  السعدون،  وطمان 
الحالية،  الدرايس  العام  عىل  خوف  وال  موجودة 
مستبعدا بان يحصل أي غبن سواء للطلبة والتالميذ 
مع  تتالءم  مقرتحات  لوجود  نظرا  االساتذة،  او 

جميع الظروف.
وبشان اعتبار العام الحايل سنة عدم رسوب او عبور 
نصف  او  االول  الكورس  امتحانات  عىل  باالعتماد 
السنة قال السعدون: هذه مجرد اقاويل ومقرتحات 
تطرح هنا وهناك لكن هذه تحتاج اىل تصويت هيئة 
مجلس  عىل  تطرح  ثم  ومن  الرتبية  وزارة  يف  الراي 
ان  مؤكدا  واملوافقة،  املصادقة  لغرض  الوزراء 
الجميع الحلول موجود اال انها بانتظار ما ستؤول 
الواقع  ارض  عىل  املوجودة  الحالية  املعطيات  اليها 

لكي يتم التصويت عىل هذه املقرتحات.
هناك  ان  السعدون  اكد  االلكرتوني،  املنصة  وحول 
تفاعال كبريا بني الطلبة والتالميذ واالساتذة، فضال 
التواصل،  اجل  من  وتفاعلهم  الطلبة  تجاوب  عن 
باملنصة  فرتة  منذ  تعمل  مديريات  هناك  ان  مبينا 
وهناك  بها،  خاصة  منصات  ولديها  االلكرتونية 
خالل  من  والطلبة  التالميذ  حثت  اخرى  مديريات 
املنصة  مع   للتواصل  الفيسبوك  عىل  صفحاتهم 
االلكرتونية والتلفزيون الرتبوي باالضافة اىل بعض 
بني  ما  التواصل  ديمومة  اجل  من  االخرى  الوسائل 

االساتذة والتالميذ .
ياتي  االلكرتونية  املنصة  من  الهدف  ان  اىل  واشار 
اىل  الرتبوية، مؤكدا  املنظومة  التواصل مع  اجل  من 
االن غري محدد مصري الطلبة الذين ال يتواصلون مع 

اساتذتهم عرب املنصات االلكرتونية .
الخاصة  قراراتها  اتخذت  الراي  هيئة  ان  اىل  ولفت 
مجلس  موفقة  وحصلت  املنتهية  املراحل  بشأن 
ملراحل  بالنسبة  الشامل  الدخول  عىل  الوزراء 
السادس االعدادي بفرعه املختلفة والثالث املتوسط، 

فضال عن تقليص بعض املواد واملناهج.
واوضح: ان ذلك ياتي ملراعاة ظروف الطلبة يف ظل 
ما يشهده البلد حاليا من ازمة جائحة كورونا الذي 
تتطلب من الجميع االلتزام بقرارات وتعليمات خلية 

االزمة املشكلة بهذا الشان.
الطالب  مصلحة  اجل  من  تعمل  الوزارة  ان  وبني 
وحمايته سواء من االمراض واالوبئة وكذلك تحرص 
الوسائل  عرب  له  التعليمية  املناهج  تقديم  ان  عىل 

املتاحة لحني االنتهاء من االزمة الراهنة.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
قفَز عدد املصابني بفريوس كورونا حول العالم قفز 
تويف  فيما  إصابة،  ألف و948  ثالثة ماليني و74  إىل 
أكثر من  213,273 ألف شخص أغلبهم يف الواليات 
املتحدة وأوروبا، لكن عدد الضحايا تراجع يف بعض 

الدول التي ترضرت منه بشدة.
يف  إجمالية  حصيلة  أعىل  املتحدة  الواليات  وسجلت 
عدد الوفيات بلغت )56 ألفا و253( منذ بدء انتشار 
و977(  الفا   26( إيطاليا  عىل  متقدمة  الوباء، 
وإسبانيا )23 الفا و822( وفرنسا )23 ألفاً و293( 
وبريطانيا )21 ألفاً و92(.  أما الصني، البؤرة األوىل 
و4633  إصابة  و836  ألفا   82 فسجلت  للفريوس، 

وفاة.
الدولية  ميرتز«،  »وورلد  منصة  بيانات  وأظهرت 

املتخصصة يف االحصائيات، أن إجمايل عدد االصابات 
عند  ألفا  و65  ماليني  ثالثة  نحو  بلغ  العالم  حول 
الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح أمس، كما 
 923 من  اقرتب  املتعافني  عدد  أن  البيانات  أظهرت 

ألف حالة.
أكثر من 156200 حالة إصابة  أملانيا  فيما سجلت 
تقييم  بحسب  وذلك  الثالثاء،  أمس  صباح  حتى 
خاص بوكالة األنباء األملانية )د ب أ(، مقارنة بحوايل 

155500 إصابة حتى صباح أمس األول االثنني.
أوروبا،  يف  بشدة  املترضرة  البلدان  بعض  وسجلت 
أعداد  يف  تراجعا  وإسبانيا،  وفرنسا  إيطاليا  ومنها 
لكنها  املاضية،  األسابيع  خالل  اليومية  الحاالت 
يوميا  إصابة جديدة  سجلت ما بني 2000 و5000 

خالل األيام السبعة املاضية.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلَن الرئيس املرصي، عبد الفتاح السييس، تمديد فرض 

حالة الطوارئ يف البالد ملدة ثالثة أشهر.
أصدر  املرصية،  الرسمية  األهرام  صحيفة  وبحسب 
لسنة   168 رقم  قرار  السييس،  الفتاح  عبد  الرئيس 
2020، بإعالن حالة الطوارئ يف جميع أنحاء البالد ملدة 
صباح  من  الواحدة  )الساعة  من  اعتبارا  أشهر،  ثالثة 
يوم الثالثاء املوافق 28 أبريل لعام 2020( والتي توافق 
 27 االثنني  مساء  غرينتش  بتوقيت  عرشة  )الحادية 

أبريل(، وحتى نهاية الـ 3 أشهر.
والقرار تم اتخاذه بعد مشوارة مجلس الوزراء، ونظرا 
للظروف األمنية والصحية الخطرية التي تمر بها البالد، 
»املرصي  لصحيفة  وفقا  الرسمية،  الجريدة  يف  ونرش 

اليوم«.
املسلحة وهيئة الرشطة  القوات  القرار، تتوىل  وبحسب 
اتخاذ ما يلزم ملواجهة أخطار اإلرهاب وتمويله، وحفظ 
العامة  املمتلكات  وحماية  البالد،  أنحاء  بجميع  األمن 

والخاصة، وحفظ أرواح املواطنني.
الوزراء  مجلس  رئيس  بتفويض  الثالثة  املادة  ونصت 
يف  عليها  املنصوص  الجمهورية  رئيس  اختصاصات  يف 

القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص املادة الرابعة من القرار، عيل أن يعاقب بالسجن 
الجمهورية  الصادرة من رئيس  األوامر  كل من يخالف 
بالتطبيق ألحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 املشار 

إليه.
يف  األوىل  للمرة  الطوارئ  قد فرضت حالة  وكانت مرص 
عهد الرئيس عبد الفتاح السييس يف أبريل/نيسان 2017 
بعد تفجريين يف كنيستني أوقعا نحو 45 قتيال وعرشات 

املصابني، ثم جرى تمديدها عدة مرات منذ ذلك الوقت.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، املوقف 
الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة بفريوس كورونا 
املستجد يف العراق، مؤكدة تسجيل 81 اصابة جديدة 
وحالتي وفاة  و33 حالة شفاء بالفريوس، اشارت 
الجالية  الوفيات البناء  اىل حصيلة  الخارجية  وزارة 

العراقية بالخارج بلغ 32 حالة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
انها تؤكد عىل وجوب االلتزام بمنع التجمعات كاّفة؛ 
ومحاسبة  العزاء  ومجالس  األفراح  كمناسبات 
رضورة  عىل  مشددة   ، استثناء  دون  املخالفني 
االلتزام بقواعد التباعد املجتمعي وتوصيات الوقاية 

الشخصية واملجتمعية.
كافة  يف  نموذجا   )4648( فحص  تم  انه  واضافت: 
وبذلك  امس،  ليوم  العراق  يف  املختصة  املختربات 
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية 

تسجيل املرض يف العراق )78430(.
واشارت اىل ان مخترباتها سجلت ليوم امس ) 81( 
الرصافة:  بغداد/  كالتايل:  موزعة  العراق  يف  إصابة 
النجف   ،3 الطب:  مدينة   ،2 الكرخ:  بغداد/   ،15
 ،2 كركوك:   ،1 كربالء:   ،39 البرصة:   ،1 األرشف: 
املثنى: 5، بابل: 2، اربيل: 11، مبينة ان عدد الوفيات 
يف  واالخرى  الرصافة  بغداد/  يف  واحدة  حالتني   :

اربيل.
وكما    ، حالة   33 الشفاء:   حاالت   ان  واوضحت: 
ييل: بغداد/ الرصافة: 18، بغداد/ الكرخ: 3، النجف 
 ،1 نينوى:   ،6 قار:  ذي   ،4   : البرصة   ،1 األرشف: 

بينما   ،1928   : اإلصابات  مجموع  ان  اىل  مشرية 
مجموع الوفيات:    90، اما مجموع حاالت الشفاء:    

.1319
اىل ذلك، اعلنت وزارة الخارجية، تسجيل حالة وفاة 
بفريوس  العراقية  الجالية  البناء  الهند  يف  واحدة 

كورونا.
وذكر املتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف يف بيان 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه تسجيل حالة وفاة 
بفايروس  العراقية  الجالية  ألبناء  الهند،  يف  واحدة 
عموم  يف  للمصابني  الكيل  العدد  ان  مبينا   ، كورونا 
العالم )247( حالة موزعني كاآلتي: الواليات املتحدة 

األمريكية 40، النرويج 37
 ،18 كندا   ،21 بريطانيا   ،33 السويد   ،24 أملانيا   ،
 ،  7 إيطاليا   ،10 الدنمارك   ،11 بلجيكا   ،15 األردن 
 ،5 النمسا   ،6 فرنسا   ،3 السعودية  العربية  اململكة 
 ،1 فنلندا   ،2 لبنان   ،2 العربية  االمارات   ،5 هولندا 

ماليزيا 1، اسبانيا 1، ايران 1، روسيا 2، الهند 1.
العالم  الوفاة يف عموم  ان مجموع حاالت  واضاف: 
السويد   ،17 بريطانيا  كاآلتي:  موزعة  حالة   )32(
4، أملانيا 3، الواليات املتحدة األمريكية 3، هولندا 1، 
بلجيكا 1، الدنمارك 1، اململكة العربية السعودية 1، 

الهند 1.
العالم  عموم  يف  الشفاء  حاالت  عدد  ان  اىل  ولفت 
 ،11 بلجيكا  كاآلتي:  موزعة  حالة   )81( بلغت 
السويد 9، األردن 13، الواليات املتحدة األمريكية 7، 
بريطانيا 7، النمسا 4، كندا 17، الدنمارك 8، ايران 

1، السعودية 3، اسبانيا 1، ماليزيا 1.

اكدت أن هناك تفاعال كبريا بني التالميذ واالساتذة عرب املنصة االلكرتونية

تراجع أعداد الضحايا يف الدول املتضررة بشدة 

جمموع الوفيات من ابناء اجلالية العراقية باخلارج بلغ 32 حالة

الرتبية لـ        : ننتظر قرارات خلية األزمة لنحدد 
مصري الصفوف غري املنتهية للعام الدراسي احلالي

إصابات كورونا تقفز ألكثر من 3 ماليني والوفيات 
تتجاوز الـ213 ألفا  

الرئيس املصري يعلن متديد فرض حالة الطوارئ 
ملدة 3 أشهر 

الصحة تسجل 81 اصابة جديدة وحاليت وفاة و33 
حالة شفاء بفريوس كورونا
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جلنة الصحة والسالمة تفرض غرامات على املخالفني لشروط الوقاية
حظر التجوال  يبدأ من الساعة السادسة مساًء 
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بعد ان اختفى منذ أكثر من أسبوعني

من سيخلف الزعيم الكوري الشمالي حال فاته؟
 سيول/ميدل ايست  اونالين:

ال تزال التس�اؤالت التي طرحت مؤخرا بأغلب 
املؤسس�ات اإلعالمية وع�ى منصات التواصل 
حول خليف�ة الرئي�س الكوري الش�مايل كيم 
جون�غ أون ح�ال وفات�ه، مح�ل جدل واس�ع 

يشغل األذهان حول العالم.
ول�م يظه�ر زعيم كوري�ا الش�مالية علنا منذ 
أكثر من أس�بوعني إذ تغّيب ع�ن إحياء ذكرى 
سياس�ية مهّم�ة، بينما أث�ارت تقارير أفادت 
بخضوعه لعملي�ة يف القلب تكّهن�ات بأنه قد 

يكون عاجزا عن الحركة  أو حتى ميتا.
وقللت سيول وواشنطن عى السواء من أهمية 
التقاري�ر، لكن وس�ائل إعالم بيون�غ يانغ لم 
تنرش أي أدلة ملموسة عى أنه حي، باستثناء 

تقارير عن رسائل ُبعثت باسمه.
يف ما ييل بعض األس�ئلة واألجوبة بشأن ما قد 
يح�دث يف حال تويف كيم، املنتمي إىل ثالث جيل 

يف عائلته يحكم كوريا الشمالية.
كيف سيعرف العالم بوفاته؟

يعرف عن كوريا الش�مالية تكّتمها الش�ديد، 
وال�ذي ي�زداد عندما يتعلّ�ق األم�ر بقيادتها. 
ولم يعرف أح�د خارج الدوائ�ر املقرّبة للغاية 
م�ن القي�ادة الكورية الش�مالية بوف�اة والد 
كيم وس�لفه كيم جونغ إيل إال بعد يومني عى 

رحيله.
يف حال كان األمر عى غرار ما حصل يف املايض، 
فس�يتم اإلع�الن عرب بث خ�اص يف التلفزيون 
الرس�مي. وس�يكون أول مؤرش إىل وفاة كيم 

ظهور امرأة بثوب أسود عى الشاشة.
وع�ى م�دى عق�ود أعلن�ت مذيع�ة األخب�ار 
املخرضم�ة ري ش�ون هي األح�داث األهم يف 
كوريا الشمالية، حيث كانت السعادة تنعكس 
يف صوته�ا عند قراءة أخب�ار النجاحات بينما 

تدمع عيناها عند قراءة األخبار السيئة.
وعندم�ا تعل�ن ع�ن اختب�ار ن�ووي ناجح أو 
عملية إطالق صاروخ، ترتدي ثوب ‘جوسون-
أوت’ زه�ري اللون، وهو ث�وب كوري تقليدي 

يطلق عليه ‘هانبوك’ يف الشطر الجنوبي.
لكنه�ا ارت�دت الل�ون األس�ود عندم�ا أعلنت 
وف�اة كيم جونغ إيل يف 2011 ووالده وس�لفه 
مؤسس كوريا الش�مالية كيم إيل سونغ عام 

.1994
هل سيكون هناك كيم آخر؟

تعرف كوريا الش�مالية رسميا ب�”جمهورية 
كوري�ا الديمقراطي�ة الش�عبية”، لك�ن أفراد 
العائل�ة نفس�ها حكموه�ا منذ تأسيس�ها يف 

.1948
ويس�تمد ح�زب العمال الحاك�م رشعيته من 
معركة كيم إيل سونغ ضد املحتلنّي اليابانيني 

والحق�ا ق�وات األم�م املتح�دة الت�ي قادته�ا 
الواليات املتحدة خالل  الحرب الكورية.

ويس�يطر الحزب بشكل واس�ع عى املجتمع، 
بينما تع�د “الوحدة بفكر واحد” من بني أكثر 
شعارات كوريا الش�مالية رسوخا. وال يتوقع 

أحد انتفاضة شعبية يف حال وفاة كيم.
ويقول الباحث لدى ‘مجموعة مخاطر كوريا’ 
أندريه النكوف، إن “جنراالت كوريا الشمالية 

وكبار مس�ؤوليها لن يتنازعوا عى الس�لطة، 
أو قد يحدث نزاع محدود عى السلطة ليقبلوا 
بعده بالزعيم الجديد الذي سيكون عى األرجح 

من عائلة كيم”.
جنراالت كوريا الشمالية وكبار مسؤوليها لن 
يتنازعوا عى السلطة أو قد يحدث نزاع محدود 
عى السلطة ليقبلوا بعده بالزعيم الجديد الذي 

سيكون عى األرجح من عائلة كيم
من املرشحون؟

يق�ال إن لدى كي�م ثالثة أطف�ال، ال يعرف إال 
جنس الثانية منهم وهي فتاة، لكن يس�تحيل 

تسلم أي منهم السلطة لصغر سّنهم.
يف املقاب�ل تعد ش�قيقته كيم ي�و جونغ بني 
أقرب مستش�اريه وكان�ت مندوبته إىل دورة 
األلع�اب األوملبي�ة الش�توية الت�ي أقيمت يف 
الش�طر الجنوبي، بينما رافقته يف نشاطاته 
الدبلوماسية. ومؤخرا، أصدرت بيانا سياسيا 

باسمها.
وه�ي عضو بدي�ل يف املكتب الس�يايس لحزب 
العم�ال الحاكم وتعد حاليا أب�رز أقارب كيم، 
لكن كوريا الش�مالية محافظة اجتماعيا ولم 

تحكمها امرأة قط.
أم�ا أخ كي�م األكرب غري الش�قيق كيم جونغ 
نام، الذي كان من املفرتض أن يكون الوريث 
تقليدي�ا، فاغتيل يف 2017 م�ن قبيل امرأتني 
مس�حتا وجهه بغاز أعص�اب فتاك يف مطار 
كواالملبور الدويل يف عملية شدد محللون عى 

أن بيونغ يانغ وقفت وراءها.
ول�دى كيم ش�قيق أك�رب يدعى كي�م جونغ 
ش�ول يعرف عنه إعجابه باملغن�ي والعازف 
الربيطان�ي إري�ك كالبت�ون. ول�م ُيظهر أي 

طموح سيايس.
وهناك كذلك ري س�ول جو زوج�ة كيم، التي 

ظهرت علنا أكثر من أسالفها ولّقبت بالسّيدة 
األوىل عام 2018.

أي شخصيات بارزة أخرى؟
هناك األخ غري الش�قيق لوالده كيم بيونغ إيل 
الذي كان سفري كوريا الشمالية لدى عدة دول 

أوروبية عى مدى عقود.
لك�ن بيونغ يانغ اس�تدعته الع�ام املايض من 
تش�يكيا، آخ�ر منصب تواله، ول�م يعرف عنه 

يشء مذاك.
ويذكر أن شجرة عائلة كيم تتسم بالتعقيد إذ 
ل�دى عدد من أفرادها العدي�د من الزوجات أو 

الرشيكات.
ماذا عن املرّشحني من خارج العائلة؟

ل�م ُيع�رف م�ا إذا كان كي�م حدد خلف�ا له، 
لك�ن الش�خصية الثانية رس�ميا هو تش�و 
ريونغ ه�اي، عضو أعى هيئة اّتخاذ قرارات 
تابعة للحزب يف البالد “هيئة رئاس�ة املكتب 
السيايس” ونائب رئيس مجلس الدولة األول، 

أعى هيئة حكومية.
ويحظى بنفوذ هائل وقد يكون ارتبط بعالقة 
قرابة مع عائلة كي�م. لم يصدر أي تأكيد إن 
كانت كي�م يو جونغ متزوجة، لكن وس�ائل 
اإلع�الم الكورية الجنوبي�ة ذكرت يف املايض، 
نق�ال عن مصادر لم تس�مها، أن زوجها هو 

نجل تشو.
ماذا سيكون مصري جّثته؟

ت�م تحنيط والد وجد كي�م ووضعت جثتاهما 
أس�فل نصب شمس كومسوس�ان التذكاري، 
وه�و مجّمع ضخ�م يعد رضيح�ا ويقع عى 

أطراف بيونغ يانغ.
وس�تحفظ جّثة كي�م بالطريقة نفس�ها عى 
األرج�ح قبل أن تقيم بيونغ يانغ جنازة كبرية 

له بعد نحو عرشة أيام من وفاته

فريوس كورونا املستجد وضع العامل بأسره يف نفق مظلم

متجاهال السلطات املدنية اليت حتكم امسيا 

الشارع اللبناني ينتفض من جديد

بريوت/وكاالت:
 تحولِت االحتجاجات يف لبنان إىل العنف عى 
وق�ع تصاع�د األزمة االقتصادي�ة يف البالد، 
حي�ث قال ش�هود عيان إنه ج�رى تحطيم 
واجه�ات عدة بن�وك وإرضام الن�ار يف بنك 
واحد عى األق�ل يف مدينة طرابلس ش�مال 

لبنان الليلة املاضية.
وت�ويف لبناني متأثرا بجروح�ه التي أصيب 
به�ا ج�راء مواجه�ات ليلي�ة ب�ني الجيش 
طرابل�س  مدين�ة  يف  ومحتج�ني  اللبنان�ي 

بشمال البالد.
لإلع�الم،  الوطني�ة  الوكال�ة  وذك�رت 
اللبنانية،امس الثالثاء أن شابا فارق الحياة 
متأث�را بجروح�ه “إث�ر إش�كاالت ليال بني 
عنارص الجيش وبعض املندسني يف اعتصام 
الحراك الشعبي يف س�احة النور بطرابلس، 
احتجاجا ع�ى ارتفاع س�عر رصف الدوالر 
األمريكي والوض�ع املعييش املرتدي، ما أدى 
إىل س�قوط أكثر م�ن 30 جريحا يف صفوف 

الطرفني”.
ون�دد املعتصم�ون بالغالء املعييش وس�وء 
األحوال االقتصادي�ة واالجتماعية وتدهور 
قيم�ة العمل�ة الوطني�ة، يف ظل غي�اب أي 
إج�راء إصالح�ي من قبل حكوم�ة الرئيس 

حسان دياب.
الش�وارع  ووقع�ت عملي�ات ك�ّر وف�ّر يف 
املحيطة بساحة النور، بعد أن أحرق بعض 
املحتج�ني آلية للجيش، مّم�ا دفع عنارصه 
إىل إطالق النار يف الهواء وقنابل غاز مسيلة 

للدموع من أجل تفريق املحتجني.
ويف أّول تعلي�ق ع�ى األحداث، ق�ال الجيش 
تح�رك  “أثن�اء  إن�ه  بي�ان،  يف  اللبنان�ي، 
احتجاج�ي يف س�احة عبد الحمي�د كرامي 
بمدينة طرابل�س، أقدم عدد من املندس�نّي 
والتع�رض  ش�غب  بأعم�ال  القي�ام  ع�ى 
للممتل�كات العامة والخاصة، وإحراق عدد 

من الفروع املرصفية”.
وأض�اف أنه�م تعرض�وا أيًض�ا “لوح�دات 
الجي�ش املنت�رشة، بحي�ث اس�ُتهدفت آلية 
عس�كرية بزجاج�ة حارق�ة )مولوتوف(، 
واس�ُتهدفت دوري�ة أخ�رى ، م�ا تس�بب 

بإصابة عسكرَيني بجروح طفيفة”.
“املواطن�ني  الجي�ش  قي�ادة  ودع�ت 
يف  املس�ارعة  إىل  الس�لميني  واملتظاهري�ن 

الخروج من الشوارع وإخالء الساحات”.

وحّذرت من أنها “ل�ن تتهاون مع أي مخٍل 
باألمن واالستقرار وكل من تسّول له نفسه 

التعرض للسلم األهيل”.
وأعلن اتحاد البن�وك إغالق جميع البنوك يف 
طرابلس اعتبارا من ام�س الثالثاء إىل حني 
استعادة األمن قائال إن البنوك استهدفت يف 

هجمات وأعمال شغب خطريين.
وكث�ريا م�ا كان�ت البن�وك يف لبن�ان هدفا 
للمحتج�ني أثناء األزمة املالية واالقتصادية 
التي أدت إىل انهي�ار يف قيمة اللرية اللبنانية 

وتجميد ودائع املدخرين.
وتج�اوزت قيم�ة العملة اللبناني�ة عتبة 4 
آالف مقاب�ل الدوالر الواحد يف الس�وق غري 
الرسمية )السوداء(، مقارنة بسعر الرصف 

الرسمي البالغ نحو 1500 لرية.
وكان رئي�س الحكوم�ة اللبنانية، حس�ان 
دياب، قد أعل�ن أن 5.7 مليار دوالر خرجت 
م�ن املصارف خالل أول ش�هرين من العام 
الح�ايل، رغ�م القيود املش�ددة عى س�حب 

مبالغ بالدوالر أو تحويلها اىل الخارج.
وب�رزت األزمة املس�تمرة منذ ف�رتة طويلة 
إىل السطح العام املايض عندما تباطأ تدفق 
رأس امل�ال إىل لبن�ان واندلعت االحتجاجات 

ضد النخبة السياسية.
ح�دة  ارتفع�ت  املاضي�ة،  األي�ام  وخ�الل 
االتهام�ات املتبادلة بني مس�ؤولني يمثلون 
أحزاب�ا وتي�ارات، ح�ول تده�ور اقتص�اد 
البالد، وتراجع س�عر رصف العملة املحلية 
ملس�تويات غري مسبوقة يف بلد يعتمد بشدة 

عى الواردات.
ويف ضوء ش�ح الدوالر يف األس�واق املحلية، 
ينفى الخبري االقتصادي جاسم عجاقة، أن 
تكون أس�باب االضطرابات املالية الحاصلة 
تحمل أسس�ا اقتصادية، وال س�يما لناحية 

سعر الرصف املطروح يف األسواق املحلية.
و يعلل عجاقة يف ترصيحات لوس�ائل إعالم 
ارتف�اع س�عر الرصف ب�أن “هناك س�بب 
سيايس داخيل وآخر خارجي.. واألخري يعود 
للحظ�ر ال�ذي يفرضه املجتم�ع الدويل عى 
ق�دوم النقد األجنبي للبن�ان، وهذا ما يقلل 

عرض الدوالر يف السوق املحلية”.
املحل�ل  بحس�ب  الداخ�يل،  الس�بب  أم�ا 
االقتص�ادي، “يتمث�ل يف التخب�ط الحاصل 
بني الفرقاء املحليني، والواضح هذه املرة أن 

االشتباك الحاصل ال سقف له”.

بكني/متابعة الزوراء:
ع�ى م�دار س�نوات غام�ر ع�دد 
كه�وف  باقتح�ام  العلم�اء  م�ن 
العال�م تض�م يف جنباته�ا  ح�ول 
الخفافي�ش التي ب�ات يعتقد أنها 
املصدر األس�ايس لفريوس كورونا 
املستجد، الذي أصاب املاليني وقتل 

عرشات اآلالف.
وبحس�ب تقري�ر لتلفزيون “يس. 
ت�ي. يف” الكندي، فقد ارتدى هؤالء 
يف أحدث مهمة لهم البذالت الواقية 
من املواد الخط�رة وأقنعة الوجوه 
والقفازات الس�ميكة، كما حملوا 

معهم املصابيح.
اإلج�راءات  ه�ذه  واتخ�ذت 
االحتياطي�ة، ذلك أن�ه من املحتمل 
أن تحم�ل الخفافي�ش فريوس�ات 
خطرية وغري معروفة بالنس�بة إىل 
البرش، وحتى ملس روث الخفافيش 

او بولها قد يكون مميتا.
كه�وف  يف  املهم�ة  ه�ذه  وكان�ت 
مقاطعة يون�ان الجبلية يف جنوب 

غرب الصني.
لكن كيف يمكن فحص الخفافيش 
وهي مستيقظة وتتحرك برسعة؟

يقول رئيس منظمة غري حكومية 
متخصصة يف كش�ف الفريوس�ات 
الجدي�دة ومن�ع انتش�ارها، بي�رت 
داس�زاك، إنه يتم استعمال مخدر 

معتدل، يدفع الخفافيش للنوم.
وأثن�اء نوم هذه الحيوانات الثديية 
يعم�ل العلم�اء عى جم�ع عينات 
م�ن دمها، ومس�حات م�ن فمها 

وبرازها.
ويف ع�ام 2013، اكتش�ف يف أح�د 
الكه�وف بالصني التي تعيش فيها 
الخفافيش، سلف محتمل لفريوس 

كورونا املستجد.
للفريوسات  وبحكم كونه “صيادا 

زار  الزم�ان،  م�ن  عق�د  من�ذ 
داس�زاك أكث�ر م�ن 20 دول�ة من 
أج�ل استكش�اف الكه�وف الت�ي 
تعيش فيه�ا الخفافي�ش، للعثور 
مث�ل  املميت�ة  الفريوس�ات  ع�ى 
الفريوس�ات التاجية الت�ي ينتمي 

إليها كورونا.
وتمكن فري�ق داس�زاك من جمع 
15 ألف عينة من الخفافيش وعثر 
ع�ى نتيجة مذهلة ومخيفة يف آن: 

500 فريوس تاجي جديد. 
يف  الفريوس�ات  عال�م  وقال�ت 
س�نغافورة، وان�غ لينف�ا، إن هذه 
الفريوسات املوجودة يف الخفافيش 
تصل إىل اإلنسان عرب وسيط، مثل 
ق�ط الزب�اد والِجم�ال، وذلك حتى 
تغ�ري م�ن طبيعته�ا لتك�ون من 
قادرة عى دخول الخاليا البرشية.

وبحسب داسزاك، فإن جنوب رشق 
آس�يا والص�ني تمثل مكان�ا مهما 
الخفافيش،  للبحث عن فريوسات 
إذ يتصل السكان بانتظام بالحياة 

الربي�ة من أج�ل صي�د الحيوانات 
واستهالكها وبيعها.

وكان�ت النتائ�ج مدهش�ة لفريق 
حلل�وا  إذ   ،2015 ع�ام  داس�زاك 
عينات دم لألش�خاص الذين كانوا 
كه�وف  م�ن  بالق�رب  يعيش�ون 
الخفافي�ش يف مقاطع�ة يونن�ان 

الصينية.
ووج�دوا أن نح�و 3 يف املئ�ة م�ن 
األش�خاص لديهم أجسام مضادة 
يف  فق�ط  موج�ودة  للفريوس�ات 
الخفافي�ش، مما يعن�ي أن هؤالء 
األش�خاص ق�د تعرض�وا بالفعل 

للفريوسات.
ه�ذا وال ي�زال الباحثون يس�عون 
كورون�ا  ف�ريوس  س�لوك  لفه�م 
املستجد، الذي أدخل العالم بأرسه 
يف نف�ق مظل�م ع�ى الصعيدي�ن 
به�دف  واالقتص�ادي،  الصح�ي 
إيج�اد طريق�ة للتخل�ص من هذا 

الكابوس.
الت�ي  الدراس�ات  آخ�ر  وكش�فت 

أجري�ت عى الفريوس م�ن مدينة 
ووهان وس�ط الصني، التي يعتقد 
حبيب�ات  أن  الوب�اء،  مه�د  أنه�ا 
كورونا بإمكانها أن تعلق يف الهواء 
منطقت�ني  يف  طويل�ة  لس�اعات 
املزدحم�ة،  األماك�ن  أساس�يتني، 

واألخرى سيئة التهوية.
وحلل مجموعة م�ن الباحثني من 
جامعة ووهان، عينات من الهواء 
يف اثنني م�ن مستش�فيات املدينة 
التي تعالج به�ا حاالت كورونا، يف 
مس�عى للوصول إىل معلومات عن 
الكائ�ن املجهري  انتش�ار  طريقة 
الفتاك.وأظه�رت النتائ�ج وج�ود 
يف  كب�رية  برتكي�زات  الف�ريوس 
الغرف  املزدحم�ة، مث�ل  األماك�ن 
التي ي�رتدد عليها األطب�اء لتبديل 
مالبسهم، واألماكن سيئة التهوية 

مثل دورات املياه.
كما أكدت الدراسة قدرة الفريوس 
عى التعلق باملالبس، واالنتش�ار يف 
أماكن أخرى عندما يتم استبدالها، 

بما يف ذلك القفازات والكمامات.
وأوىص الباحث�ون برضورة تجنب 
األماكن املزدحمة، فضال عن تهوية 

أي مكان مغلق قدر اإلمكان.
الدراس�ة،  ع�ى  القائم�ون  وأك�د 
الش�كوك التي كانت تح�وم حول 
قدرة الفريوس عى التعلق بالجو، 
ونقل العدوى ألش�خاص آخرين يف 
حال استنش�قوا الهواء امللوث بعد 

ساعات.
ومدي�ر  األس�تاذ  ك�ي الن،  وأع�د 
مخترب الدولة الرئيس للفريوسات 
يف جامع�ة ووه�ان، وزم�الؤه، ما 
يس�مى “مصائ�د اله�واء” داخ�ل 
ل�م  حي�ث  املستش�فيني،  وح�ول 
يتمكنوا من العثور عى مستويات 
يمكن اكتش�افها من الفريوس يف 
األروق�ة، وحت�ى يف غ�رف املرىض 

جيدة التهوية.
عالي�ة  نس�با  اكتش�فوا  لكنه�م 
م�ن الف�ريوس يف املراحي�ض، ويف 
منطقتني كانت تمر بهما حش�ود 

كبرية، بما يف ذلك ساحة داخلية.
ويعتقد باحثو الدراس�ة أنه “رغم 
الف�ريوس  ع�دوى  ثب�وت  ع�دم 
املكتش�ف يف مناط�ق املستش�فى 
ه�ذه، فإنن�ا نقرتح أنه ق�د يكون 
م�ن املحتمل أن ينتق�ل عن طريق 
الهواء”. وأضافوا: “تشري نتائجنا 
إىل أن تهوي�ة الغ�رف والوج�ود يف 
أماك�ن مفتوحة وتعقي�م املالبس 
والتطه�ري  واالس�تخدام  الواقي�ة 
يمك�ن  للمراحي�ض،  املناس�بني 
أن يح�د بش�كل فعال م�ن تركيز 
الف�ريوس يف اله�واء”. وتأتي هذه 
الدراسة عى خلفية بحث أمريكي، 
التاجي�ة  الفريوس�ات  أن  إىل  مل�ح 
يمك�ن أن تنترش يف اله�واء وتبقى 

معدية لساعات.

تونس/رويرتز:
ق�ال خليفة حف�رت قائد ق�وات رشق ليبيا 
)الجي�ش الوطني الليب�ي( ، إن قواته تقبل 
بتفويض الشعب لحكم البالد متجاهال عى 
ما يبدو السلطات املدنية التي تحكم اسميا 

رشق ليبيا.
وش�ن حف�رت قب�ل ع�ام هجوم�ا النت�زاع 
الس�يطرة عى العاصمة طرابل�س وأجزاء 
أخرى يف ش�مال غرب ليبي�ا، ومن املعروف 
عى نطاق واس�ع أنه يس�يطر ع�ى اإلدارة 

املوازية التي تحكم يف الرشق.
ولم يكش�ف حفرت خ�الل الكلمة املقتضبة 
التي بثها التلفزيون ي�وم اول امس االثنني 
ع�ن الهيئ�ة التي س�تكون عليها الس�لطة 
الجديدة كم�ا لم تتضح عى الفور العواقب 

السياسية األوسع نطاقا.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بني مناطق 
خاضعة لس�يطرة حكومة الوفاق الوطني 
املع�رتف به�ا دولي�ا يف طرابلس والش�مال 

الغرب�ي، ومناطق تس�يطر عليه�ا القوات 
املتمركزة يف بنغازي برشق البالد.

وق�ال حف�رت ”نعل�ن أن القي�ادة العام�ة 
تس�تجيب إلرادة الشعب رغم العبء الثقيل 
وااللتزام�ات العدي�دة وحج�م املس�ؤولية 

وسنكون خاضعني لرغبة الشعب“.
ورغم أن الجيش الوطني الليبي تقدم العام 
امل�ايض إىل الضواح�ي الجنوبي�ة لطرابلس 
ويقصف باستمرار العاصمة إال أنه تقهقر 
أم�ام الق�وات املوالي�ة لحكوم�ة الوف�اق 

الوطني خالل معارك هذا الشهر.
وتدعم اإلم�ارات ومرص وروس�يا حفرت يف 

حني تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني.
ويع�د حفرت منذ وقت طويل الحاكم الفعيل 
ل�رشق ليبيا لك�ن هن�اك إدارة مدنية تتوىل 

اس�ميا الس�لطة هناك.وبنغ�ازي هي مقر 
املؤسس�ات الحكومية املوازية باإلضافة إىل 
الربمل�ان الوطني.وتن�درج حكوم�ة الوفاق 
الوطن�ي تح�ت مظل�ة مجلس رئ�ايس من 
 2015 ع�ام  يف  تأس�س  أش�خاص  ثالث�ة 
بموج�ب اتف�اق س�يايس اس�تهدف وضع 
نهاية للفوىض واالنقس�امات التي س�ادت 
من�ذ انتفاضة 2011 الت�ي أطاحت بمعمر 
الق�ذايف. وق�ال حف�رت األس�بوع املايض إن 
االتفاق فش�ل. وق�ال محمد ع�يل عبد الله 
املستش�ار بحكومة الوفاق الوطني يف بيان 
إن حفرت كشف للعالم مرة أخرى عن نواياه 
السلطوية. وأضاف أنه لم يعد يحاول إخفاء 
ازدرائ�ه للح�ل الس�يايس والديمقراطية يف 

ليبيا.

مواجهات بني احملتجني واجليش يف 
داخل كهف اخلفافيش.. علماء اقتحموا الوكر والنتيجة خميفة..!طرابلس ختّلف قتيال
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بغداد/ الزوراء:

من  عددا  البرصة  يف  األزمة  خلية  ناقشت 

فريوس  انتشار  من  للحد  املهمة  القرارات 

كورونا. بينما تسعى حكومة اقليم كردستان 

لربنامج  وفقا  الحدودية  املنافذ  فتح  اعادة  اىل 

محدد.

وقال معاون محافظ البرصة للشؤون اإلدارّية 

يف  الثالثاء،  امس  الحسن،  معني  والفنّية، 

عقدت  االزمة  »خلية  إن  صحفي،  ترصيح 

اجتماعاً برئاسة النائب االول ملحافظ البرصة 

مناقشة  خالله  تم  التميمّي،  طاهر  محمد 

الحدودّي،  الشالمچة  منفذ  فتح  إمكانية 

لدخول البضائع والسلع الرضورّية فقط دون 

األشخاص، مع األخذ بمالحظات الدوائر الفنية 

قبلهم  من  طرحت  والتي  املنفذ  يف  املتواجدة 

بخصوص إجراءات السالمة والفحص الشامل 

للبضائع، والتي ستدخل مراعاة لعدم نفادها 

من السوق وارتفاع األسعار«.

وطمأن الحسن »مواطني البرصة بأن الحكومة 

البضائع  كافة  توفري  عىل  حريصة  املحلّية 

والسلع االستهالكّية والخدمّية، لحني الخالص 

من جائحة كورونا يف أقرِب وقٍت ممكن«. 

كردستان  اقليم  حكومة  تسعى  جهتها،  من 

لربنامج  وفقا  الحدودية  املنافذ  فتح  اعادة  اىل 

محدد.

وقال، سامال عبدالرحمن، املدير العام للجمارك 

يف اقليم كردستان ،خالل حديث تلفزيوني: انه 

»بعد انخفاض عدد املصابني بفريوس كورونا 

وفقا  الحدودية  املنافذ  فتح  اعادة  اىل  نسعى 

لربنامج محدد«.

واضاف ان »االسبوع املايض قررنا اعادة فتح 

اعادة  قررنا  واليوم  الحدودي،  سريانبند  منفذ 

بافتتاح  ذلك  بعد  وسنقوم  طويلة،  منفذ  فتح 

االلتزام  مراعاة  مع  الحدودية  املنافذ  باقي 

االصابة  من  للوقاية  الصحية  بالتعليمات 

بفريوس كورونا«.

سيزيد  الحدودية  املنافذ  ان«افتتاح  اىل  واشار 

من  الكثري  بعودة  ويساهم  التجارية،  الحركة 

بسبب  تركوها  التي  اعمالهم  اىل  املواطنني 

مخاطر انتشار الفريوس«.

 بغداد/ الزوراء:
قيمة  عن  واإلسكان  اإلعمار  وزارة  كشفت 
توزيع  أن  أكدت  وفيما  املتوقفة.  املشاريع 
املوازنة  بإقرار  مرهون  املواطنني  عىل  األرايض 
الجسور  بناء  مشاريع  أن  اىل  اشارت  العامة، 

ومد الطرقات يحتاج اىل 5 مليارات دوالر.
والبلديات،  واإلسكان  اإلعمار  وزير  وقال 
بنكني ريكاني، يف مقابلة تلفزيونية: ان »البالد 
بإيقاف  تسببت  سياسية،  مشاكل  من  تعاني 
املشاريع  حجم  ان«  اىل  مشريا  املشاريع«، 
فقط  دينار  ترليونات   7 كلفتها  بلغت  املتلكئة 
والبعض منها موقع  الوزارة 363 مرشوعاً،  يف 
يف 2004 ، وابعد مرشوع كان من املفرتض ان 

ينجز يف 2012«.
الذي منح للوزارة  التمويل  ولفت اىل ان »حجم 
تم  وما  ترليونات   7 اصل  من  دينار  تريليون 
 ،«  2019 يف  فقط  مليارا   390 فعلياً  استالمه 

منوها اىل« تفعيل 205 مشاريع بديون«.
مع  وقتالنا  نفسها،  املشكلة  »لدينا  وقال 
املشاريع«.  إيقاف  بعدم  واملالية  التخطيط 
منوها اىل ان »الرشكات العامة من انتاج موديل 

مع  يتالءم  ال  الحايل  ونظامنا  السابق  النظام 
هذه الرشكات وهي غري رابحة«.

املواطنني  عىل  األرايض  توزيع  أن  أكد  وفيما 
أن  اىل  اشارت  العامة،  املوازنة  بإقرار  مرهون 
مشاريع بناء الجسور ومد الطرقات يحتاج اىل 

5 مليارات دوالر.
وقال وزير اإلعمار واإلسكان والبلديات، بنكني 
إن«الوزارة  الرسمية:  الوكالة  بحسب  ريكاني، 
ليتم منح كل  الحايل  العام  إقرار موازنة  تنتظر 
محافظة مبالغ إفراز األرايض وتوزيعها«، الفتاً 

إىل«عدم وجود إمكانية يف الوقت الراهن لدوائر 
البلدية ودوائر التسجيل العقاري عىل الفرز أو 

البناء بسبب  العجز املايل«.
واإلسكان  اإلعمار  أن«وزارة  اىل  ريكاني  وأشار 
هيأت األرايض يف أغلب املحافظات حسب قرار 
اإلسكان  بمرشوع  املتعلق  الوزراء  مجلس 
أو  ثالث  يف  مشاكل  أن«هناك  مبيناً  الوطني«. 
أربع محافظات بسبب التعويض العيني بحاجة 

اىل ترشيع مجلس النواب«
والطرق  الجسور  إنشاء  يف  أن«التأخري  وأضاف 
الرسيعة يعود اىل نقص يف التمويل«، مؤكداً أن » 
مشاريع بناء الجسور ومد الطرقات تحتاج اىل 
5 مليارات دوالر، أي أكثر من 6 ترليونات دينار، 
ال  والجسور  للطرق  املخصصة  املبالغ  حني  يف 

تتجاوز 200 مليون دوالر سنوياً.
أقساط  تسديد  أن«تأجيل  ريكاني  وأوضح 
أشهر  لثالثة  اإلسكان  صندوق  يف  القروض 
بسبب  املواطنني  عن  العبء  تخفيف  اىل  يهدف 
عىل  ترتب  وما  البالد  بها  تمر  التي  األوضاع 
حظر  فرض  بعد  للمواطن  االقتصادي  الوضع 

التجوال«.

بغداد/ الزوراء:
واملهجرين  الهجرة  وزارة  اعلنت 
من  حصة   )17176( توزيع  عن 
النازحة  للعوائل  االغاثية  املساعدات 
السليمانية،  )دهوك،  محافظات  يف 
ودياىل  نينوى،  سهل  مناطق  وبعض 
االيام  خالل  وبغداد(  الدين  وصالح 

الثالثة املاضية.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع 

يف الوزارة، عيل عباس، يف بيان تلقت 
»فرق  ان  منه،  نسخة  »الزوراء« 
الوزارة وزعت )9600( حصة اغاثية 
وكربتو  شاريا  مخيمي  يف  للنازحني 
فيما  دهوك،  محافظة  اىل  التابعني 
بني  اغاثية  حصة   )5248( وزعت 
وآشتي  عربت  مخيمي  يف  النازحني 

التابعني اىل محافظة السليمانية ».
وزعت  »الفرق  ان  عباس  واضاف 

لالرس  اغاثية  حصة   )1320( ايضا 
النازحة يف مخيم السالمية يف ناحية 
النمرود و)758( حصة اغاثية شملت 
بها العوائل العائدة يف ناحية بعشيقة 
التابعة اىل محافظة نينوى، اىل جانب 
توزيع )250( حصة اغاثية للنازحني 
محافظة  بمركز  متفرقة  مناطق  يف 

كركوك«.
االغاثية  »املساعدات  ان  اىل  واشار 

املوزعة بني العوائل النازحة والعائدة 
صحية  وسلة  غذائية  سلة  تضمنت 

لكل عائلة«.
وبني: ان  كادر فرع الوزارة يف محافظة 
دياىل قام بتوزيع )3٫136( حصة من 
املساعدات االغاثية بني االرس العائدة 
قضائي  يف  سكناها  مناطق  اىل 
التابعة  واملناطق  والخالص  خانقني 
الوزارة  فرع  كادر  وزع  كما  لهما، 

 )2,815( الدين  صالح  محافظة  يف 
بني  االغاثية  املساعدات  من  حصة 
يف  النازحة  واالرس  العائدة  االرس 

قضائي الطوز والرشقاط.
يف  الوزارة  فرع  كادر  ان  واضاف: 
الرصافة  جانب  بغداد  العاصمة 
وزع )2،950( حصة من املساعدات 
االغاثية بني االرس النازحة والقاطنة 

يف جانب الرصافة.

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية، امس الثالثاء، عن 
احتكارية  دعوى  عقد  أوليات  ضبط  من  تمكنها 
كهرباء  بمحطة  خاصة  احتياطية  مواد  لتجهيز 
إىل  وصلت  العقد  قيمة  أن  مبينة  البرصة،  يف 

)16,000,000,000( مليار دينار.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
إلنتاج  العامة  املديرية  إىل  انتقل  الذي  “الفريق  إن 
الطاقة الكهربائية الجنوبية يف البرصة، قام بضبط 
بتجهيز  الخاص  االحتكارية  الدعوى  عقد  أوليات 
 )FT8( مع  التوسيع  لوحدتي  احتياطية  مواد 

ملحطة كهرباء بزرگان«.

الطاقة  إلنتاج  العامة  “املديرية  أن  البيان  وأضاف 
بتوجيه  قامت  البرصة  يف  الجنوبية  الكهربائية 
دعوى احتكارية إىل إحدى الرشكات األمريكية، يف 
وقت أن تحرياتها قادت إىل أن العرض ُقدَِّم من قبل 
من  تخويالً  لديها  أنَّ  تدَّعي  أخرى  أجنبيٍة  رشكٍة 
الرشكة األمريكية، إذ تبنيَّ عدم منح أيِّ تخويٍل أو 

توكيٍل للرشكة املذكورة«.
أصويل  ضبط  محرض  “تنظيم  تمَّ  أنه  وتابع 
عىل  بناًء  َذت؛  ُنفِّ التي  العملية  يف  باملضبوطات 
السيد قايض  مذكرة ضبط قضائية، وعرضه عىل 
يف  النزاهة  بقضايا  املختصة  التحقيق  محكمة 

البرصة؛ التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة”. 

بغداد/ الزوراء:
محافظة  يف  الشعبي  الحشد  من  قوة  نفذت 
االنبار  يف  الصحراء  لتفتيش  عملية  االنبار 
نينوى.  ملحافظة  املحاذية  القرى  اىل  وصوال 
أن وجود  االنبار  نائب عن محافظة  أكد  وفيما 
مدن  تأمني  يف  اسهم  والحشد  األمنية  القوات 
عنها،  داعش”   “ فلول  خطر  ودرء  املحافظة 
داعش” يف بعض   “ استمرار هجمات  اىل  أشار 

املناطق الغربية.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي، امس الثالثاء، 
لواء  من  “قوة  أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
امس،  صباح  نفذت،  الشعبي  الحشد  يف  حديثة 

عملية تفتيش الصحراء يف محافظة االنبار«.
املناطق  اىل  وصوالً  امتدت  “العملية  أن  وأضاف 
الشعباني، الريك، تلول الطيارات، السدة، املسكار 

والقرى املحاذية لحدود محافظة نينوى”. 
محافظة  عن  النائب  أكد  متصل،  جانب  من 
االنبار، يحيى املحمدي، امس الثالثاء، أن وجود 
مدن  تأمني  يف  اسهم  والحشد  األمنية  القوات 

املحافظة ودرء خطر فلول “ داعش” عنها، فيما 
بعض  يف  داعش”   “ هجمات  استمرار  اىل  أشار 

املناطق الغربية.
“بعض  إن  صحفي  ترصيح  يف  املحمدي  وقال 
الحني  بني  تتعرض  األنبار  غرب  الواقعة  املدن 
الصحراء”.  من  قريبة  كونها  لهجمات،  واآلخر 
املناطق  من  واسعة  “مساحات  أن  إىل  مشرياً 
الصحراوية املجاورة للمدن الغربية باملحافظة، 
لم يتم وال يمكن تأمينها، وهو ما يمثل مصدر 

قلق لألهايل«.
والحشد  األمنية  القوات  “وجود  أن  وأضاف 
لـ” داعش” يف  العشائري منع حدوث هجمات 
وضعت  العراقية  “القوات  أن  موضحاً  هيت”، 
سواتر وأنشأت أنفاقاً عىل أطراف املدينة باتجاه 

الصحراء، ما جعل هيت ُمؤّمنة«.
وتابع أن “ذلك ال يعني زوال القلق لدى األهايل، 
الذين يخشون من استمرار وجود عنارص داعش 
يف عمق الصحراء”، مشريا إىل أن “ القوات األمنية 

تعمل وفقاً لالمكانيات املتوفرة لديها”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن رئيس هيئة استثمار األنبار، مهدي النومان، امس الثالثاء، عن استكمال إجراءات إنشاء مطار 
األنبار الدويل غرب الرمادي، مبينا انه سيسهم يف تشغيل األيدي العاملة وتفعيل الحركة االقتصادية.
وقال النومان يف حديث صحفي إنه تم »استكمال إجراءات املوافقات األصولية ملرشوع مطار األنبار 
الرصينة  االستثمارية  الرشكات  عىل  عرضه  وسيتم  الرمادي،  غرب  كيلو   35 الـ  منطقة  يف  الدويل 
والعاملية املختصة بهذا املجال حرصاً«.وأضاف النومان أن »مساحة املطار 2000 دونم وفق مخططات، 
وسيكون مطاراً للنقل والشحن الجوي وسوف يساهم يف تشغيل األيدي العاملة من الشباب وتفعيل 

الحركة االقتصادية باملحافظة«، الفتاً إىل أن »األسبوع املقبل سيشهد استالم موقع املطار رسمياً«.

بغداد/ الزوراء:
اقوال  تصديق  عن  األعىل  القضاء  مجلس  أعلن 
يف  والقتل  والحرق  واملخدرات  باالرهاب  متهمني 

عدة محاكم تحقيق واستئناف يف البالد.
أن  الثالثاء،  امس  األعىل،  القضاء  وأعلن مجلس 
محكمة تحقيق الرطبة صدقت اقوال »إرهابي« 
عضو  قتل  عىل  أقدم  »داعش«  لتنظيم  ينتمي 
وخطف  الوليد  لناحية  السابق  املحيل  املجلس 

ابنه.
تلقت  بيان  يف  للمجلس  اإلعالمي  املركز  وقال 
املختص  القايض   « إن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
بتفاصيل  اعرتف  والذي  اإلرهابي  أقوال  صدق 
إرهابية  مجموعة  مع  أقدم  بعدما  الحادثة 
بالهجوم عىل منزل عضو املجلس املحيل لناحية 
واستشهاده  الحدودية  الرطبة  مدينة  يف  الوليد 

بالحال بعد اشتباكات حصلت بني الطرفني«.
ابنه  بخطف  قام  االرهابي   « أن  البيان  وأضاف 
بعد الهجوم املسلح عىل منزله والذي حدث اثناء 
تم  عليه  القبض  »القاء  أن  إىل  الفتا   ، اإلفطار« 
بعد ساعة واحدة من قبل قيادة عمليات االنبار 
بعد  املختص  القايض  من  مبارش  وبارشاف 
اىل  ادى  والذي  االرهابية  املجموعة  مع  اشتباك 

إحراق إحدى عجالتهم«.
الخالدية  تحقيق  محكمة  صدقت  جانبها،  من 
الثالثاء،  امس  االنبار،  استئناف  لرئاسة  التابعة 
اقوال ثالثة متهمني ضبطت بحوزتهم اكثر من 

الفني حبة مخدرة يف املحافظة.
القضاء  مجلس  يف  االعالمي  للمركز  بيان  وذكر 
إن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  االعىل 
 213120 بحوزتهم  ضبطت  الثالث  “املتهمني 
حبة مخدرة نوع صفر واحد والتي تم جلبها من 

منطقة الرطبة الحدودية«.
وفقا  توقيفهم  تم  “املتهمني  ان  البيان  وأضاف 
العقلية  واملؤثرات  قانون  من   28 املادة  إلحكام 

وسيتم احالتهم اىل املحاكم املختصة”. 
التابعة  النرص  تحقيق  محكمة  صدقت  بينما   
لرئاسة استئناف ذي قار االتحادية أقوال متهم 

عن جريمة قتل زوجته أثر خالفات عائلية.
يف  األعىل  القضاء  ملجلس  اإلعالمي  املركز  وذكر 
»املتهم  أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان 
زوجته  بقتل  املختص  القايض  امام  اعرتف 
لوجود  )كالشينكوف(  نوع  بندقية  بواسطة 
خالفات مستمرة خالل مدة زواجهم والتي كانت 
ثمانية أشهر، مبينا أنه قرر قتلها بعدما قامت 
والشتم  بالسب  عليه  بالتجاوز  عليها   املجني 

بحسب اعرتافاته«.
محفوظ  كان  الجريمة  »سالح  أن  وأضاف 
عليها  املجني  قيام  وإثناء  املالبس  خزانة  يف 
باطالقة  باغتها  املفروشات  بتعديل  )زوجته( 
أنها  ذويه  واخرب  الحال  يف  رصعتها  نارية 
قتلها،  من  انه  التحقيقات  اثبتت  فيما  انتحرت 
ليتم توقيفه وفقا إلحكام املادة 406 من قانون 

العقوبات العراقي« . 
الكرخ،  تحقيق  محكمة  صدقت  جانبها،  من 
قيامها  بجريمة  متهمة  أقوال  الثالثاء،  امس 
بحرق زوجها يف منطقة حي الجامعة بالعاصمة 

بغداد.
وذكر بيان للمركز االعالمي ملجلس القضاء األعىل 
تلقت »الزوراء« نسخة منه، أن “قايض التحقيق 
بأنها  افادتها  يف  ذكرت  املتهمة  أن  بني  املختص 
لتجد  زوجها  مع  العيش  من  ممتعضة  كانت 
لنفسها املربرات لتقوم بجريمتها البشعة، حيث 
بوجود  وحرقه  الدار  يف  البنزين  بإحضار  قامت 
اوالدها  بإخراج  قامت  ان  بعد  داخله  يف  زوجها 

منه«.
واضاف البيان أن “املحكمة صدقت أقوال املتهمة 
املادة 406 /1/ ب من  باالعرتاف وفقاً ألحكام 

قانون العقوبات العراقي”. 

بغداد/ الزوراء:
طالبت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس 
والشاحنات  العجالت  سائقي  الثالثاء، 
الغذائية  باملواد  املحملة  والصهاريج 
النفطية،  واملشتقات  والزراعية  والطبية 
إبالغهم يف حال تعرضهم لالبتزاز من قبل 

السيطرات.
مجلس  أمانة  إعالم  باسم  املتحدث  وقال 
أوردته  ترصيح  يف  مجيد،  حيدر  الوزراء، 
واطلعت  )واع(  العراقية  األنباء  وكالة 
األزمات  إدارة  “فريق  إن  »الزوراء«:  عليه 
دعا  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  يف 
سائقي العجالت والشاحنات والصهاريج 
املحملة باملواد الغذائية والطبية والزراعية 
حال  يف  إبالغهم  النفطية،  واملشتقات 

عرب  مرورهم  خالل  لالبتزاز،  تعرضهم 
السيطرات املنترشة يف عموم املحافظات، 
الساخن  الخط  عرب  االتصال  طريق  عن 
الدوام  أوقات  أثناء   )160( بالرقم 

الرسمي«.
سيتفاعل  ”الفريق  أن  مجيد،  وأضاف 
عملية  وتسهيل  إليه،  ترد  شكوى  أي  مع 
ظل  يف  العالقة،  اإلشكاالت  وحل  املرور، 

عملية فرض حظر التجوال الجزئي«.
وكان الفريق قد أجرى العديد من الزيارات 
بغداد  يف  السيطرات  من  عدد  إىل  امليدانية 
أهم  عىل  الوقوف  أجل  من  واملحافظات، 
مرور  انسيابية  تواجه  قد  التي  املعوقات 
العمليات  مركز  مع  بالتنسيق  العجالت، 

الوطني. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرُة التخطيِط واملتابعِة يف وزارِة التجارة، امس الثالثاء، عن انجاز طبع قسيمة 

البطاقة التموينية الجديدة.
عليه  واطلعت  صحفي  ترصيح  يف  صابط،  هاشم  ابتهال  الدائرة،  عام  مدير  وقالت 
»الزوراء« انه “تمت عملية طباعة البطاقة التموينية الجديدة لعامي 2020 -2021 بعد 

ايقاف عمليات الشطر واالضافة والنقل بشكل مؤقت«.
بغية  واالفراد  لالرس  املطلوبة  املستمسكات  تسلم  بدأت  “الدائرة  ان  صابط  وأضافت 

مقاطعتها للوصول اىل االعداد الحقيقية املشمولة بنظام البطاقة«.
البطاقة  قسيمة  عىل  واالفراد  باالرس  الخاصة  البيانات  بادخال  “املبارشة  عىل  وأكدت 
توزيع  موعد  حتى  املخالفني  امهلت  “الدائرة  ان  اىل  الفتة  مقاطعتها”،  بعد  التموينية 
البطاقة لالبالغ عن املخالفاِت التي تتضمن حاالت السفِر والوفاة واالسماء الوهمية”. 

بغداد/ الزوراء:
امليداني  املسَح  انجاز  عن  الثالثاء،  امس  كركوَك،  يف  االجتماعيِة  الرعايِة  دائرة  أعلنت 

لـ4000 شخص حصلت موافقة الوزارة عىل شمولهم براتب الرعاية االجتماعية.
وقال مدير الدائرة، واثق ياسني، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء« ان “الباحثني االجتماعيني 
للشمول  متقدم  ألف   15 بني  االف شخص من  امليداني الربعة  املسح  انجزوا  دائرته  يف 
برواتب الحماية االجتماعية”، مشريا اىل ان “هذه الدفعة تضمن عددا من القوائم قدمها 
نواب من ممثيل كركوك يف الربملان من العرب والكرد والرتكمان واستحصلت بها موافقة 

وزير العمل«.
انجاز  بعد  التخطيط،  وزارة  اىل  معامالتهم  رفع  تم  االسماء  “هذه  ان  ياسني  واضاف 
العجز  او  الفقر  يعانون  اشخاصا  تضم  القوائم  ان  موضحا  امليداني،  املسح  عملية 
الصحي«.وتابع ان “الدائرة تواصل عملها النجاز الدفعة االخرية من املتقدمني للشمول 
بقرار  عليها  املوافقة  وحصلت  اللجنة  اىل  واحيلت  معامالتهم  وردت   2016 العام  منذ 
قاض بعد اجراء زيارة الباحثني مرة اخرى ونوه بان عددهم يبلغ 7000 متقدم وردت 
موافقاتهم عىل دفعات، النسبة االعىل منهم تم اصدار البطاقات الخاصة بالرواتب لهم 

وتم شمولهم وفق الضوابط والتعليمات”. 

 بغداد/ الزوراء:
  أعلنت هيئة املنافذ الحدودية/ منفذ أم 
عن  البرصة  محافظة  يف  الجنوبي  قرص 
بداخلها  قدما   40 حجم  حاوية  ضبط 
مواد طبية غري مرصح بها معدة للتهريب 
إىل داخل البالد  بعد إنجاز معاملتها داخل 

املنفذ.
»الزوراء«  تلقت  بيان  الهيئة يف  واضافت 
تمت  الضبط  »عملية  إن  منه،  نسخة 
سيطرة  عند  الكمركي  الحرم  خارج 
تدقيق  بعد  هيأتنا  والتحري  البحث 
معاملتها الكمركية من قبلهم تبني أن ما 
ذكر فيها مواد متنوعة )شامبو ،صابون 
بواقع  اطفال(  مالبس  سائل،غسول 

مواد  ضبط  تم  ولكن  كارتونا،   )840(
الرئيسة  البضاعة  خلف  مخبأة  طبية 
الكمركية،  املعاملة  يف  بها  يرصح  لم 
ملعالجة  مستحلب  كارتون   )360( وهي 
األمراض الجلدية )344( كارتون غسول 
مادة  كارتوان   )175( الفم  لتعقيم 
واملسامري  الزوائد  ملعالجة  تستخدم 

اللحمية« .
وبينت انه »تم إحالة ما تم ضبطه وفق 
محرض أصويل إىل قايض تحقيق محكمة 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  قرص  أم 
الالزمة بحقها وبحق املقرصين من لجنة 
الكشف الكمركي وموظف الصحة املعني 

بالكشف عىل البضاعة«.

البصرة تناقش إمكانية فتح منفذ الشالجمة لدخول البضائع الضرورّية
كردستان تسعى لفتح املنافذ وفقا لربنامج حمدد

اإلعمار تكشف قيمة املشاريع املتلكئة.. وتؤكد: الشركات العامة 
ال تتالءم ونظامنا احلالي

النزاهة تكشف خمالفات بـ16 مليار دينار بعقد 
حملطة كهربائية يف البصرة

احلشد الشعيب يفتش صحراء األنبار وصوال 
للقرى احملاذية لنينوى

االعالن عن استكمال إجراءات إنشاء مطار 
األنبار الدولي

القضاء يصّدق أقوال إرهابي ومتهمني 
باملخدرات والقتل

اهلجرة توزع مساعدات إغاثية للعوائل النازحة يف 6 حمافظات

أكدت أن توزيع األراضي مرهون باملوازنة  جملس الوزراء يطالب سائقي العجالت 
والشاحنات باإلبالغ عن املبتزين

التجارة تنتهي من طباعة قسيمة البطاقة 
التموينية اجلديدة

رعاية كركوك تشمل 4 آالف شخص 
باحلماية االجتماعية
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مستشار حكومي: حنتاج لـ 54 تريليون دينار خالل األشهر املقبلة

كشفت عن خمطط “خبيث” إلبقاء البلد مستوردا

الدوالر يشهد ارتفاعا يف األسواق 
احمللية

جلنة نيابية: األزمة املالية مرهونة 
بتحركات احلكومة وإجراءاتها 

املركزي يعلن بيع 144 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

اقتصادي: احلكومة قادرة على تأمني 
الرواتب حتى حزيران املقبل

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال500 دينارالطماطة

1000 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1000 دينارالفلفل

1750 دينارليمون2000 دينارلوبيا

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر750 دينارشجر

1250 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب1250 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
ال�دوالر  رصف  اس�عار  ارتفع�ت 
ببورصة الكفاح واالسواق املحلية، 
ام�س الثالث�اء.. وس�جلت أس�عار 
بورص�ة الكفاح يف بغداد 124.700 

وكان�ت  دوالر.    100 ل�كل  دين�ار 
أس�عار البي�ع وال�راء يف محالت 
الصريفة كاآلتي: س�عر بيع الدوالر 
بلغ 125.500 دينار. أما سعر رشاء 

الدوالر فسجل 124.000 دينار.

بغداد/ الزوراء:
اك�د عضو اللجنة املالي�ة النيابية، 
حن�ن الق�دو، ام�س الثالث�اء، ان 
الحكوم�ة تمتل�ك ادواتها للخروج 
م�ن االزمة املالي�ة الراهن�ة، الفتا 
اىل ان معالج�ة الوض�ع يحتاج اىل 
طرح الس�ندات الحكومية للشعب 
واستغالل إيرادات املنافذ الحدودية 
واالق�راض وتس�ليم اإلقلي�م م�ا 
بذمته م�ن مبالغ اىل بغ�داد. وقال 
ان  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الق�دو 
“معالج�ات االزم�ة املالي�ة الت�ي 
تم�ر بها البالد مره�ون بتحركات 
الحكومة واجراءاتها كونها الجهة 

املسؤولة عن دفع رواتب املوظفن 
واملتقاعدين«. وأضاف ان “الحلول 
مرهون�ة بمعالج�ة موازنة 2020 
والتغي�ريات الت�ي س�تطرأ عليه�ا 

تماشيا مع الوضع الراهن«.
بإمكانه�ا  “الحكوم�ة  ان  وب�ن 
معالج�ة االزم�ة املالي�ة من خالل 
التح�رك نحو الس�ندات الحكومية 
وبيعها للش�عب وكذل�ك االقراض 
واملص�ارف  املرك�زي  البن�ك  م�ن 
األخ�رى، وكذل�ك مطالب�ة اإلقليم 
بتسليم املبالغ التي بذمته، إضافة 
الستغالل إيرادات املنافذ الحدودية 

ملعالجة االزمة الراهنة”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، امس 
الثالث�اء، عن ان اجم�ايل املبيعات 
الكلية يف مزاد العملة بلغ اكثر من 

144 مليون دوالر .
وش�هد البن�ك املرك�زي العراق�ي 
خالل م�زاده لبيع ورشاء العمالت 
اس�تمرارية  ام�س،  األجنبي�ة، 
بس�بب  مبيعات�ه  يف  االنخف�اض 
الوض�ع الراه�ن، لتص�ل إىل 144 
مليون�ا و267 أل�ف دوالر غطاها 
البن�ك بس�عر رصف أس�اس بلغ 

1190 ديناراً لكل دوالر.
واقترص الطلب جميعه عىل تعزيز 
األرص�دة يف الخ�ارج ع�ىل ش�كل 

حواالت واعتمادات ليس�جل 144 
مليونا و267 الفا و330 دوالرا.

فيما ل�م تتقدم أي م�ن املصارف 
البالغة 30 مرصفا يف مزاد العملة 

باي عروض لبيع الدوالر.
يذك�ر ان البن�ك املرك�زي يج�ري 
ورشاء  لبي�ع  يومي�ة  جلس�ات 
العم�الت االجنبية ما ع�دا العطل 
البن�ك  يتوق�ف  الت�ي  الرس�مية 
فيه�ا ع�ن ه�ذه امل�زادات، اال ان 
ث�الث  ع�ىل  اقت�رصت  جلس�اته 
م�رات باالس�بوع نتيج�ة الوضع 
الحايل الذي تعيش�ه البالد والعالم 
يف ظل انتش�ار ومكافحة فريوس 

كورونا.

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، احس�ان 
جرب، امس الثالثاء، ان الحكومة 
س�تؤمن الرواتب لغاي�ة حزيران 
املقبل، فيما اشار اىل انها ستلجأ 
اىل خصمه�ا فيم�ا بع�د بنس�بة 
االقتص�اد  اس�تاذ  وق�ال   .35%
يف جامع�ة بغداد، إحس�ان جرب، 
بترصيح صحف�ي ان »الحكومة 
غري قادرة عىل االقراض بش�أن 
االزمة املالي�ة«، مرجحا »اللجوء 
اىل خف�ض روات�ب املوظف�ن يف 
ان  واض�اف  املقبل�ة«.  األش�هر 
»الب�الد واجه�ت أزمة أق�ل حدة 
تغلب�ت  لكنه�ا   ،2014 ع�ام  يف 
عليه�ا ع�رب اإلق�راض الداخ�ي 
لنح�و 16 تريليون دينار عراقي، 
لك�ن إمكاني�ة االق�راض ه�ذه 
ألس�باب  الي�وم،  متوف�رة  غ�ري 

املائ�ة  يف   80 أن  منه�ا  كث�رية، 
م�ن العمل�ة املحلي�ة موجودة يف 
منازل املواطن�ن وخارج الجهاز 
املرصيف«، الفت�ا اىل ان »الحكومة 
استنفذت سابقاً قدرة االقراض 

الداخي«.
وتوقع ج�رب أن تكون »الحكومة 
قادرة عىل تأمن رواتب املوظفن 
ش�هر  حت�ى  الرائ�ح  وبقي�ة 
حزي�ران املقبل، ثم س�تلجأ بعد 
ذلك إىل خصم املرتبات بنسبة 35 
يف املائة، وحس�ب معدل املرتبات 
بالنس�بة لكبار املوظفن واألقل 
ان »قضاي�ا  اىل  منه�م«.  الفت�ا 
واالس�تثمار  الجديدة  التوظي�ف 
واملش�اريع أصبحت من التاريخ 
يف ظ�ل انخفاض أس�عار النفط 
وما س�بقه من فساد واستنزاف 

كامل لثروات البالد«.
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بغداد/ الزوراء:
اك�د املمثل املقي�م للبنك ال�دويل يف العراق، 
رمزي نعمان، استعداد البنك إلعادة هيكلة 
الق�روض املمنوح�ة للع�راق. وفيم�ا اكد 
مستش�ار حكوم�ي عدم اتخ�اذ الحكومة 
اي ق�رار بتخفي�ض روات�ب املوظف�ن او 
االدخ�ار االجباري، ب�ن ان ٨ مالين عامل 
يف القط�اع الخاص س�يتأثرون س�لبا بعد 

تراجع إيرادات الدولة.
وذكر بي�ان عن وزير التخطي�ط العراقي، 
نوري صب�اح الدليم�ي، تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة من�ه، ان األخري »بحث م�ع املمثل 
املقيم للبن�ك الدويل يف العراق رمزي نعمان 
عددا من القضايا ذات االهتمام املش�رك، 
وس�بل تعزيز الجه�ود الوطني�ة املواجهة 

لجائحة فريوس كورونا املستجد«.
وثم�ن الدليمي، خ�الل اللقاء، »مس�توى 
الدعم الذي تقدمه بعثة البنك الدويل لجهود 
الحكومة العراقي�ة، داعياً إىل إعادة هيكلة 
الدعم ال�دويل املقدم للع�راق وفقاً ألوليات 

الظروف الصحية واالقتصادية الراهنة«.
واض�اف ان »اإلج�راءات الت�ي اعتمدته�ا 
ال�وزارة للتخفي�ف من ه�ذه التبعات عىل 
املستوين اآلني واملتوس�ط، وتقديم رؤية 
متكامل�ة ملعالج�ة التداعيات املس�تقبلية 
التي س�تفرزها األزم�ة، واملتمثلة بارتفاع 

معدالت الفقر والبطالة، نتيجة االنكماش 
النم�و،  مع�دالت  وتراج�ع  االقتص�ادي 

وانخفاض الناتج املحي اإلجمايل«.
وأعل�ن الدليم�ي عن »ش�مول محافظات 
)الديواني�ة، ميس�ان، ذي ق�ار، واس�ط، 
والس�ليمانية(  دي�ايل،  األنب�ار،  بغ�داد، 
بم�روع الصن�دوق االجتماع�ي للتنمية 

االس�راتيجية  ال�وزارة  لخط�ط  الداع�م 
للتخفي�ف م�ن الفق�ر، ليصب�ح مجموع 
املحافظ�ات املش�مولة 11 محافظ�ة بعد 
ش�مول محافظات )املثنى، وصالح الدين، 
وده�وك( يف الع�ام املايض، مؤك�داً إضافة 

املحافظات املتبقية خالل العام املقبل«.
من جانبه، أش�اد املمثل املقيم للبنك الدويل 

يف الع�راق ب�«جه�ود الوزي�ر واإلجراءات 
الرسيع�ة الت�ي اتخذته�ا وزارة التخطيط 
ملواجهة تداعيات األزم�ة الراهنة«. مؤكداً 
»استعداد البنك الدويل لتقديم الدعم املمكن 
وإع�ادة هيكلة القروض املمنوحة للعراق، 
وبم�ا يس�هم يف حماي�ة رشائ�ح املجتمع 

الهشة«.

من جانب اخر، اكد املستشار املايل لرئيس 
الحكوم�ة، مظه�ر محم�د صال�ح، امس 
الثالث�اء، ع�دم اتخ�اذ الحكوم�ة اي قرار 
بتخفي�ض روات�ب املوظف�ن او االدخ�ار 
االجب�اري، مبين�ا ان ٨ مالي�ن عام�ل يف 
القط�اع الخ�اص س�يتأثرون س�لبا بع�د 

تراجع إيرادات الدولة.
تابعته�ا  ترصيح�ات  يف  صال�ح  وق�ال 
»الزوراء« ان ”احد السيناريوهات الحالية 
ه�و إعط�اء الروات�ب فق�ط م�ع بع�ض 
النفقات الرضورية مث�ل االدوية ونحتاج 
إىل 5٤ تريليون دينار خالل األشهر الثامنة 

القادمة “.
واضاف ان “العجز يف السيناريو األقرب إىل 
تنفيذه يبلغ 3٤ تريلي�ون دينار، وال يوجد 
أي ق�رار بتخفي�ض الروات�ب او االدخ�ار 

االجباري«.
وتابع ان “هناك ٤ مالين موظف يف العراق 
و٤ مالي�ن متقاع�د و1.3 ملي�ون لديهم 
رعاية اجتماعية يتقاض�ون جميعهم ٦3 
تريليون دينار س�نويا، وان ٨ مالين عامل 
يف القط�اع الخاص س�يتأثرون س�لبا بعد 

تراجع إيرادات الدولة”.
 مبين�ا ان ” النف�ط العراق�ي يب�اع ب��15 
دوالرا حالي�ا وع�ىل وزارة املالي�ة أن تأخذ 

ديونها من رشكات االتصاالت”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت رشك�ة تس�ويق النف�ط 
التابع�ة  »س�ومو«  العراقي�ة 
لوزارة النفط، امس الثالثاء، عن 
االحصائي�ة النهائي�ة للصادرات 
امل�ايض،  اذار  لش�هر  النفطي�ة 
مبينة ان االي�رادات املتأتية منها 

بلغت قرابة 3 مليارات دوالر.
وقال�ت الرك�ة ع�ىل موقعه�ا 
علي�ه  واطلع�ت  الرس�مي، 
»الزوراء«: إن »مجموع الكميات 
املصدرة من النفط الخام لش�هر 
اذار امل�ايض بحس�ب االحصائية 
النهائي�ة بلغت كمي�ة الصادرات 
م�ن النف�ط الخ�ام 105 مليوناً 
برمي�ال،  و523  الف�ا  و118 
بإي�رادات بلغ�ت 2 ملي�ار و962 

مليونا و 429الف دوالر«.
وأضافت ان »مجم�وع الكميات 
املص�درة م�ن النفط الخ�ام من 
وس�ط  يف  النفطي�ة  الحق�ول 
 101 بلغ�ت  الع�راق  وجن�وب 
مليونا و392 الفا و 918 برميال، 
بإيرادات بلغت 2 مليارات و883 
مليون�ا و 433 ال�ف دوالر، فيما 
كانت الكميات املصدرة من نفط 
كرك�وك ع�رب مين�اء جيه�ان 3 
مالين و287 الفا و439 برميال، 
بإي�رادات بلغت 73 مليونا و848 

الفا و454 دوالرا ».
واشارت اىل ان الكميات املصدرة 
من حقل القيارة بلغت 129 الفا 
و49 برميال بإيرادات بلغت 255 
الف�ا و387 دوالرا، فيم�ا بلغ�ت 

الكمي�ات املصدرة اىل االردن 309 
بإي�رادات  برمي�ال  و117  االف 
بلغ�ت 4 مالي�ن و893 الفا و24 

دوالرا«.
س�عر  مع�دل  »ان  واوضح�ت 
 28.182 بل�غ  الواح�د  الربمي�ل 
دوالراً«، مش�رية اىل ان »الكميات 
املصدرة تم تحميلها من قبل 38 
رشكة عاملية مختلفة الجنسيات 
وخ�ور  الب�رصة  موان�ئ  م�ن   ،
العمية والعوام�ات االحادية عىل 

الخليج وميناء جيهان الركي«.
ويص�در الع�راق معظ�م نفط�ه 
الب�رصة  مين�اء  ع�رب  الخ�ام 
جيه�ان  ع�رب  اق�ل  وبكمي�ات 
الركية وبالش�احنات الحوضية 

اىل االردن.

البنك الدولي يعلن استعداده إلعادة هيكلة القروض املمنوحة للعراق

خالل آذار املاضي.. اإليرادات النفطية تبلغ 3 مليارات دوالر 

سكاي نيوز / متابعة الزوراء:
انخفض الذهب قرابة واحد باملئة، امس الثالثاء، 
إذ تع�زز اإلقبال ع�ىل املخاطرة بفض�ل تخفيف 
بعض ال�دول للقيود املتعلقة بف�ريوس كورونا، 
ع�ىل الرغم من أن املخاوف واآلمال بش�أن املزيد 
من التحفيز أبقت املعدن األصفر قرب مس�توى 

1700 دوالر.
وتراج�ع الذهب يف املعام�الت الفورية 0.7 باملئة 
بحل�ول  )األونص�ة(  لألوقي�ة  دوالرا   1702 إىل 
الس�اعة 0701 بتوقي�ت جرينتش، بع�د أن نزل 
1.4 باملئ�ة خ�الل الجلس�ة. وتراجع�ت العق�ود 
األمريكية اآلجلة للذهب 0.4 باملئة إىل 1716.20 

دوالرا لألوقية.
إيطالي�ا  بينه�ا  ال�دول، وم�ن  وأعلن�ت بع�ض 
ونيوزيلن�دا، ع�ن تخفيف إج�راءات العزل العام 
وب�دا أن املزي�د من املناط�ق يف الوالي�ات املتحدة 

تتأهب الستئناف األنشطة.
لكن رئيس الوزراء الربيطاني، بوريس جونسون، 
ق�ال إن من الخطر جدا تخفي�ف إجراءات العزل 
العام الصارمة خوفا من موجة ثانية مميتة من 

التفيش.
وأدى إغ�الق ال�ركات ألن يتق�دم ع�دد قيايس 
يبلغ 26.5 مليون أمريكي بطلبات للحصول عىل 
إعان�ة البطالة منذ منتصف م�ارس/ آذار، ومن 

املرجح أن يدف�ع ذلك معدل البطالة إىل 16 باملئة 
أو أعىل من ذلك يف التقرير القادم.

وارتفعت معظم األسهم اآلسيوية بينما تراجعت 
العق�ود اآلجل�ة لألس�هم األمريكي�ة يف تعامالت 
متقلب�ة مع انخفاض أس�عار النفط مما فاق يف 
أثره التفاؤل بشأن إعادة فتح اقتصادات بعينها.

ومقابل منافس�ن رئيس�ن، ارتفع الدوالر، مما 
يزي�د تكلف�ة الذه�ب ع�ىل املس�تثمرين حائزي 

العمالت األخرى.
االحتياط�ي  مجل�س  يعق�د  أن  املتوق�ع  وم�ن 
االتح�ادي )البن�ك املرك�زي األمريك�ي( والبن�ك 
املركزي األوروبي اجتماعيهما بشأن السياسات 
هذا األس�بوع، عقب اجتماع بنك اليابان املركزي 
الذي م�دد التحفيز النقدي االثنن، وتعهد براء 
قيم�ة لم يحددها من الس�ندات إلبق�اء تكاليف 

االقراض منخفضة.
ويميل الذهب لالس�تفادة من إجراءات التحفيز 
واس�عة النط�اق، إذ إنه يعد يف الع�ادة تحوطا يف 

مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة.
وبالنس�بة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى، ارتفع 
البالديوم 1.1 باملئة إىل 1945.86 دوالرا لألوقية، 
دوالرا   756.07 إىل  باملئ�ة   0.2 البالت�ن  ون�زل 
لألوقي�ة، بينم�ا تراجع�ت الفض�ة 1.9 باملئة إىل 

14.99 دوالرا لألوقية.

تعلن ش�كة دياىل العامة احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن اجراء 
املناقص�ات املبين�ة أدناه وفق�ا للمواصف�ات الفنية وال�روط التجارية و 
www.di�  ململعلن�ة ضمن الوثائق القياس�ية ع�ىل موقع الرك�ة االلكروني

alacompany.com وبأم�كان الراغبن باالش�راك من الركات ذوي الخربة 
واالختصاص ممن تنطبق عليهم رشوط االشراك باملناقصات رشاء الوثائق 
من مق�ر الركة الكائ�ن يف دياىل/بعقوبة/ق�رب تقاطع الق�دس علماً ان 
رشكتن�ا غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ، وان آخر موعد لتس�ليم العطاء 
س�يكون الس�اعة الثاني�ة ظهرا م�ن تأريخ غل�ق املناقص�ة وان العطاءات 
املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبن بالحضور يف الساعة التاسعة صباحاُ ليوم الفتح ويف حال 
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون الغلق يف أول يوم للدوام بعد العطلة .

املعدن األصفر يرتاجع مع تعزز اإلقبال على املخاطرة 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت لجنة الزراع�ة النيابية عن 
عزمه�ا وض�ع خط�ة م�ن ثالث�ة 
بتصدي�ر  يتعل�ق  فيم�ا  مح�اور 
الفواكه والخضار واللحوم وبيض 
املائ�دة والحنطة والش�عري إىل دول 
الج�وار. بينما كش�فت عن وجود 
مخطط خارج�ي “خبيث” بأدوات 
الع�راق  البق�اء  يه�دف  داخلي�ة 
الزراعي�ة  للمحاصي�ل  مس�توردا 
االس�راتيجية ومنع تحوله اىل بلد 

مصدر.
وقال رئيس لجنة الزراعة النيابية، 
س�الم الش�مري، امس الثالثاء، يف 
ترصيح صحفي ان “ العراق وصل 
إىل ش�به االكتف�اء الذات�ي لبي�ض 
املائدة وس�مك ال�كارب”، مبينا أن 
“الحكومة منذ ع�ام 2003 وحتى 
ع�ام 201٨ لم تس�تثمر االقتصاد 
الزراع�ي ب�ل عملت ع�ىل تعطيله 

طوال السنوات املاضية«.
وأض�اف أن لجنته “تعت�زم وضع 
خط�ة قص�رية االم�د ومتوس�طة 

االم�د وبعي�دة االم�د فيم�ا يتعلق 
بتصدي�ر املنتوج الوطني إىل جميع 

دول الجوار«.
ولفت إىل أن “األيام القليلة القادمة 
ستشهد تصدير اكثر من ٨50 الف 
طن من محصويل الحنطة والشعري 

إىل بعض الدول املجاورة”. 
وكشف رئيس لجنة الزراعة واملياه 
واالهوار النيابية عن وجود مخطط 
ب�أدوات داخلية  خارجي “خبيث” 
يه�دف لالبق�اء العراق مس�توردا 
االسراتيجية  الزراعية  للمحاصيل 

ومنع تحوله اىل بلد مصدر.
وقال الش�مري إن “عودة الحرائق 
مل�زارع الحنط�ة والش�عري يف عدة 
مناط�ق بالب�الد تأت�ي بع�د اعالن 
اللجن�ة والحكوم�ة ع�ن وص�ول 
العراق لالكتفاء الذاتي من الشعري 
بش�كل خ�اص وس�يبدأ بالتصدير 

قريبا«.
واضاف الش�مري ان “اس�تمرارية 
الحرائ�ق تع�ود بنا مل�ا حدث خالل 
الفرة املاضية من اعمال اجرامية 

طال�ت حق�وال وم�زارع للحنط�ة 
والشعري واالسماك بعد االعالن عن 

االكتفاء الذاتي منها«.
الحكوم�ة  اللجن�ة  رئي�س  ودع�ا 
“االرساع  اىل  األمني�ة  واجهزته�ا 
بالكشف عن املتورطن وتقديمهم 

للعدال�ة خاص�ة وان البالد بحاجة 
ماس�ة الي�رادات اضافي�ة تمك�ن 
ميزاني�ة الدولة يف ظ�ل االنخفاض 

املستمر السعار النفط«.
“رضورة  ع�ىل  الش�مري  وش�دد 
ان تعم�ل الحكوم�ات املحلي�ة مع 

ع�ىل  وامل�زارع  االرايض  اصح�اب 
اىل  منتجاته�ا  بتوري�د  االرساع 
الحكوم�ة من اجل البدء بالتصدير 
وال�ذي س�يكون رضب�ة قاصم�ة 
لدع�اة التخري�ب واالج�رام بح�ق 

الشعب داخليا وخارجيا”. 

الزراعة النيابية تعتزم رسم خطة لتصدير املنتجات الزراعية واحليوانية

شركة دياىل العامة

عبد الرسول حممد عارف 
املدير العام 

ورئيس جملس االدارة



بغداد/ متابعة الزوراء
الوطنية  االوملبية  اللجنة  رئيس  هدد 
اللجنة  إىل  باللجوء  حمودي،  رعد 
استمرار  حال  يف  الدولية  األوملبية 
االتحادات  بعمل  الحكومية  التدخالت 

الرياضية.
من  عدداً  »شخصنا  إنه  حمودي  وقال 
تدخلت  التي  الحكومية  الشخصيات 
والعمل  االتحادات  بشؤون  زالت  وما 
بطرق غري مرشوعة وغري قانونية عىل 
خالفاً  االتحادات  بعض  إدارات  تغيري 
للقوانني، مستغلة مواقعها الحكومية 
العامة لالتحادات  الهيئات  للتأثري عىل 

الرياضية«.
التدخل  يثبت  ما  “لدينا  وأضاف 
األخرية  للمرة  ونحذر  الحكومي 
يف  التمادي  من  الشخصيات  هذه 
االتحادات  تجاه  املرشوع  غري  عملها 
إلبالغ  سنضطر  وبخالفه  املركزية 
األوملبية  واللجنة  الدولية  االتحادات 
الدولية واإلعالم العراقي واألجنبي بما 
سافرة  وتدخالت  خروقات  من  يحدث 

وتزويدهم بكل ما يثبت ذلك«.
الشباب  وزير  اكد  منفصل  سياق  ويف 
املشكلة  ان  رياض،  احمد  والرياضة، 
الرياضة  بساحة  حلت  التي  الكبرية 
العراقية نتيجة تناول اهم ثالثة رباعني 
عراقيني ملنشطات محظورة دوليا وتم 
الكشف عنها مختربيا من قبل االتحاد 
الدويل للعبة قد تكون لها ابعادا خطرية 
الخارجية يف  عىل مستقبل مشاركاتنا 
طوكيو  اوملبياد  ومنها  البطوالت  اهم 

املقبل .
لوسائل  حديثه  خالل  رياض  وقال 
الجهل  »تراكمات  ان  محلية  اعالم 
يف  وتراكمه  املنشط  ونوع  املطبق، 
وراء  السبب  كان  املحلية  االسواق 
وال  بتداعياتها  الكبرية  املشكلة  هذه 
الريايض وحده كونها تدخل  يتحملها 
واليتم  الطرق  بمختلف  االسواق  اىل 
وفق  حرفيا  املنافذ  يف  معها  التعامل 
بني  فرق  وال  دوليا  املعتمد  التصنيف 

املسموح والطبيعي منها وبني ما هو 
محظور ويمنع تعاطيه ».

»تكرار  من  مخاوفه  عن  رياض  وعرب 
الرتاكمي  الرويس  العقوبات  سيناريو 
عن  الروس  الرياضيون  ابعد  الذي 
الخطأ  لذات  طويلة  ملدة  البطوالت 
وألكثر من اتحاد ومن املمكن ان تكون 
اضيفت  حال  يف  تراكمية  العقوبة 
منشطات  تعاطي  وثوابت  خروقات 
بناء  اتحادات  من  عراقيني  لرياضيني 
االجسام والعاب القوى وبعض االلعاب 

االثقال  رفع  اتحاد  القتالية فضال عن 
العقوبة  ستكون  الحالة  هذه  ويف 
االوملبية  اللجنة  من  وتصدر  مشرتكة 

الدولية ».
التدخل  امكانية  وردا عىل سؤال حول 
ان  رياض  اكد  العقوبات  لتاليف 
قبل  من  تمت  املختربية  »الفحوصات 
يمكن  وال  معتمدة  عاملية  رشكات 
التدخل ابدا إلبعاد شبح العقوبات، إذ لم 
تفلح يف السابق حتى تدخالت الرئيس 
األمر  الرويس بوتني إلبعادها ولو كان 

يتعلق بالعقوبة املادية والغرامة لكان 
هينا علينا تالفيها ولكن املشكلة اكرب 
يف  للجهل  حتمية  نتيجة  وهي  بكثري 
التعامل مع هذه املركبات ومعرفة ما 
غذائية  مكمالت  من  به  مسموح  هو 
وما  الريايض  الحسم  لبناء  رضورية 
هو محظور لتنشيط العضالت ويشكل 

خرقا اليمكن قبوله«.
ونوه رياض، انها »مشكلة يشرتك بها 
الريايض والنادي واالتحاد وان كنا قد 
ومحارضات  دورات  عرب  مرارا  حذرنا 

غري  ولكنها  الريايض  الطب  لدائرة 
كافية مالم تشرتك بها وزارات الصحة 
بمنظومة  وتتعزز  والشباب  والداخلية 
فضال  الربملان  من  متكاملة  ترشيعات 
الريايض  لالعالم  الكبري  الجهد  عن 
اكساب  الجل  والتثقيف  التوعية  يف 
باملحظورات  حصانة  الرياضيني 
وجميع القوانني الرياضية التي تخص 
ألعابهم، ويفرتض ان يكون لالتحادات 
هذا  يف  البارز  دورها  واالندية  املعنية 

اإلطار«.

بغداد/ متابعة الزوراء
امللقب  السابق  الدويل  النجم  وجه 
بـ)السفاح( يونس محمود، رسالة اىل 
زميله نور صربي، بعدما اعلن األخري 

اعتزاله اللعب نهائياً.
وأعلن صربي اعتزاله لعب كرة القدم، 
نهائياً بعد مسرية طويلة مع الساحرة 

املستديرة استمرت لـ20 عاماً.
يف  زمييل  كنت  »نعم  محمود  وقال 
معا  فزنا  طويلة،  لسنوات  امللعب 
يف  وخرسنا  املباريات،  من  العديد  يف 
من  واجمل  القدم،  كرة  فهذه  أخرى، 
ذلك اننا كنا زمالء يف املنتخب الوطني، 
بالفرح  مليئة  لحظات  تقاسمنا  فقد 

والضحك، وكذلك تقاسمنا الحزن«.
يف  سعيدة  حياة  لك  »اتمنى  وأضاف 
مشوارك القادم وان يكتب لك النجاح 

دائما فانت تستحق ذلك بكل تأكيد«.
مرمى  حارس  علق  جانبه  ومن 
القدم،  لكرة  السابق  الوطني  املنتخب 
نور صربي، عىل قرار اعتزاله وشعوره 
الجمهور  فعل  رد  مشاهدته  بعد 

ووسائل االعالم.
مسرية  بعد  اعتزاله  صربي  واعلن 
مثل  عاماً،   20 ملدة  املالعب  يف  صربي 
من خاللها العديد من األندية العراقية 
نادي  مع  احرتافية  تجربة  له  وكانت 
 /2018 موسم  السعودي  هجر 

.2019
اكتب  احاول  وأنا  »أيام  صربي  وقال 
فضلت  الكلمات،  تخونني  لكن  شيئاً 
أن أكتفي بما كتب وقيل وردة الفعل 

العظيمة من قبل املحبني«.
أعالم  جميعاً  لكم  »شكراً  واضاف 
إذا  واعذروني  مدربني  العبني  جمهور 
أكون  أن  وأتمنى  أحد  بحق  اخطأت 
تاريخ  يف  يبقى خالداً  قد قدمت شيئاً 

الكرة العراقية وذاكرة الجمهور«.
يلقب  الذي  الحارس  وخاض 
دولية  مباراة   100 بـ«االمرباطور«، 
مع اسود الرافدين، استطاع ان يحافظ 

عىل عذرية شباكه لـ33 مباراة.

القوى  اللعاب  العراقي  االتحاد  /قرر  الزوراء  متابعة   / بغداد 

تزامنن  وذلك  الرياضيني  بحق  السابقة  العقوبات  جميع  رفع 

مع شهر رمضان املبارك وكذلك حاجة الالعبني للتدريبات بعد 

الحظر نتيجة انتشار جائحة كورونا يف العالم.

ونرش االتحاد عرب موقعه الرسمي البيان جاء فيه »قرر االتحاد 

العراقي أللعاب القوى رفع جميع العقوبات التي قررها بوقت 

سابق لتكون الفرتة املقبلة فرتة حقيقية إلظهار الوجه الناصع 

مرة  تتكرر  ال  قد  العقوبات  رفع  فرصة  األلعاب،  أم  لرياضة 

أخرى نتيجة عصف فايروس كورونا بالعالم لذا عىس أن يتعض 

يبقى  االتحاد  وان  بمحيطه  بعالقاته  النظر  ويعيد  الجميع 

الحضن الدافئ لجميع أبناىه ونتمنى املوفقية للجميع .

واضاف ان االلغاء جاء نظرا للظروف التي يمر بها البلد ولقدوم 

تكاتف  تتطلب  والتي  املبارك  رمضان  والرحمة  املغفرة  شهر 

تفاصيله  بكل  املايض  منغصات  عن  والصفح  الجميع  جهود 

املودة  عىل  مبنية  جديدة  صفحة  بداية  للجميع  فرصة  وملنح 

واأللفة.

دبي/ الزوراء
نظم مجلس دبي الريايض تحدي الطواف االفرتايض للدراجات الهوائية، ضمن 
الدراجات  رياضة  ممارسة  عىل  الجمهور  لتحفيز  بيتك«  يف  »مضمارك  حملة 

الهوائية داخل املنزل، وذلك يف إطار مبادرته خلك نشيط وخلك سليم.
وفاز املتسابق الهندي ساجني جانجادهاران باملركز االول لهذا السباق الذي امتد 
ملسافة 114 كلم وشارك فيه أكثر من 500 متسابقا شاركوا يف التحدي عىل مدار 

خمسة أيام.
يف  االوىل  العرشة  باملراكز  للفائزين  جوائز  الريايض  دبي  مجلس  وخصص 

السباق.

بغداد/ متابعة الزوراء
العراقي  لالتحاد  التطبيعية  اللجنة  بدأت 
ليناء  ارض  البحث عن قطعة  القدم،  لكرة 

مقر جديد لالتحاد العراقي لكرة القدم.
الهيئة  »رئيس  أن  اللجنة  عن  بيان  وذكر 
لكرة  املركزي  العراقي  لالتحاد  التطبيعية 
العاصمة  امني  التقى  بنيان،  اياد  القدم، 
بشأن  للتباحث  مقرها،  يف  علوش  ذكرى 
تخصيص قطعة االرض لبناء املقر الجديد 
وحرض  للفيفا،  املالية  املنحة  من  لالتحاد 
اللقاء االمني العام لالتحاد محمد فرحان«.

وقال بنيان، وفقاً للبيان، ان »علوش ابدت 

االرض  إليجاد  التام  والتعاون  املوافقة 
االتحاد  مقر  عليها  يشيد  التي  املناسبة 
واملركز التخصيص الذي يشمل مالعب عدة 
وقاعات، وتحويل ملكيتها اىل اتحاد الكرة، 
تقديرا للجهود الكبرية التي تبذل للنهوض 
بواقع كرتنا، ورغبتها يف املساهمة بتقديم 
الدعم الواسع لتحقيق االهداف املرسومة«.
واضاف ان »اللقاء اتسم باإليجابية وطرح 
االفكار الهادفة والناضجة لتذليل املعوقات 
االتحاد  بني  مشرتكة  قواسم  اىل  والوصول 
املقر  بناء  مرشوع  إلكمال  بغداد  وامانة 

الجديد«.

ألمني  شكرنا  فائق  »نقدم  بنيان  وأوضح 
بغداد ذكرى علوش ملا شاهدناه من حسن 
االستقبال والحفاوة البالغة وسعيها الجاد 

لفتح افاق التعاون مع اتحاد الكرة«.
التطبيعية  »الهيئة  إن  بالقول  واختتم 
لتثبيت  بمهمتها  املنهاج  حسب  ماضية 
عىل  شكلت  والتي  عملها  مرتكزات 
أساسها حتى ينبثق مجلس اإلدارة الجديد 
املنتخب، وفقا للنظام الداخيل العادل الذي 
يتوافق مع تطلعات الجماهري التي تتطلع 
لجادة  العراق  كرة  تعيد  جديدة  لحقبة 

اإلنجازات«.

بغداد/ متابعة الزوراء
املالعب  اختياره  عن  معلول  نبيل  سوريا  منتخب  مدرب  كشف 
املالعب  عىل  الحظر  استمرار  حال  يف  عليها  للعب  كأرض  العراقية 
يف  املنتخب  ارض  هي  سوريا  تكن  لم  »اذا  معلول  السورية.وقال 

التصفيات فأفضل ان يكون العراق هو أرضنا املفرتضة«.
السوري  للمنتخب  حبهم  مدى  اعلم  ألني  العراق  »اخرتت  وأضاف 
ومتأكد ان الجماهري العراقية ستشجعهم اضافة ملالعبهم الحديثة«.
اللعب يف  املستمر عىل مالعب سوريا يحتم علينا  »الحظر  ان  وبني 

العراق النها االنسب«.

بغداد/ متابعة الزوراء
والرياضة  الشباب  وزير  أعلن   
االتفاق  رياض،  احمد  الدكتور 
منديل  حسن  بابل  محافظ  مع 
ملعب  ملرشوع  املنفذة  والرشكة 
بابل االوملبي 30 إلف متفرج عىل 
عقب  املرشوع  يف  العمل  إعادة 
املصادقة عىل املوازنة املالية لعام 

.2020
»مرشوع  ان  رياض  وأضاف 
أحد  ُيعُد  االوملبي  بابل  ملعب 
املشاريع املهمة التي تخدم شباب 
وبذلنا  املحافظة،  ورياضيي 
استئناف  اجل  من  كبرية  جهودا 
الظروف  من  الرغم  عىل  العمل 

البلد  بها  يمر  التي  الصعبة 
كورونا  فريوس  جائحة  جراء 

املستجد«.
مساٍع  تبذل  »الوزارة  ان  وبني، 
كبرية يف اكثر من مفصل إلكمال 
سواء  املنجزة  غري  املشاريع 
املحافظات،  ام  بغداد  يف  كانت 
مهمة  محطات  ستشكل  والتي 
الرياضية  امللتقيات  تضييف  يف 

والبطوالت الدولية.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، 
بإكمال  تعهد  بابل  »محافظ  ان 
الطريق املؤدي إىل امللعب، ما يعني 
وتسهيل  العمل  بوترية  اإلرساع 

مهمة انجاز املرشوع الحيوي«.

بغداد/ متابعة الزوراء
الزوراء  نادي  جماهري  رفضت 
احمد  الفريق  أسطورة  استهداف 

رايض من قبل البعض.
الذي  الوقت  النادي يف بيان »يف  وذكر 
رمضان  شهر  اجواء  فيه  نعيش 
ظل  ويف  الروحانية  وايامه  املبارك 
الحبيب  عراقنا  يعيشها  التي  االزمة 
هذه  يف  علينا  تخرج  كورونا  وازمة 
من  النشاز  االصوات  بعض  االيام 
الكرة  نجوم  اهم  احد  من  النيل  اجل 
العراقية ونادي الزوراء والالعب الذي 
القرن  يف  العب  افضل  بجائزة  توج 

االسطورة احمد رايض ».
الزوراء  لنادي  »كجماهري  واضاف 
احمد  وتاريخ  باسم  املساس  نرفض 
ومن  كان  مسمى  أي  تحت  رايض 
االهداف  معروفة  ولغايات  طرف  أي 
عىل  طارئة  شخصيات  ومن  والنوايا 

الرياضة«.
التي  التسقيط  »عملية  ان  وتابع 
حدثت للنجم احمد رايض خالل االيام 

نسمح  ولن  ضدها  سنقف  املاضية 
ونجمه  العراق  باسطورة  باملساس 
اي  يف  خلفه  بقوة  وسنقف  الكبري 

اتجاه يختاره«.
يف  مصدر  كشف  منفصل  شأن  ويف   
رغبة  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد 
رايض  احمد  السابق  الدويل  النجم 
يف  االتحاد  رئيس  ملنصب  بالرتشح 

االنتخابات املقبلة.
السابقني  “األعضاء  إن  املصدر  وقال 
لالتحاد العراقي لكرة القدم، يدعمون 
اجل  من  رايض  احمد  السابق  النجم 
الرتشح لالنتخابات املقبلة لالتحاد”.

السابقني  “األعضاء  أن  وأوضح 
وعدوا رايض بعدد كاٍف من األصوات 
كي يفوز يف االنتخابات املقبلة والتي 
سيواجه فيها عدنان درجال، املرشح 

األبرز للفوز برئاسة االتحاد”.
ان رايض، كان من  اىل  اإلشارة  تجدر 
ضمن املرشحني ملنصب وزير الشباب 
الوزراء  رئيس  حكومة  يف  والرياضة 

املكلف مصطفى الكاظمي.

رعد محودي يهدد باللجوء إىل األوملبية الدولية بسبب التدخالت احلكومية
خشية من تكرار سيناريو العقوبات الروسية

يونس حممود: نور صربي شريك اللحظات اجلميلة يف املنتخب الوطين معلول: سأختار العراق أرضا 
ملباريات منتخب سوريا

استئناف العمل يف مشروع 
ملعب بابل االومليب

احتاد العاب القوى يقرر رفع العقوبات عن املوقوفني

مجاهري الزوراء: نرفض استهداف 
النجم امحد راضي

جملس دبي الرياضي ينظم حتدي 
الطواف االفرتاضي

احتاد الكرة يبدأ أوىل خطوات بناء مقره اجلديد
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وشم حيرم الالعب وليد سامل من 
االحرتاف يف اخلليج

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف العـب املنتخب الوطني ونـادي الرشطة، وليـد سالم، تفاصيل احـد العروض التي 

تلقاها لالحرتاف يف الخليج العربي.
وليد يضع وشماً لإلمام عيل )عليه السالم( عىل ذراعه األيمن وقد كشفه بعدما سجل هدفاً 

عىل االمارات يف مباراة تحديد املركز الثالث ب كأس آسيا 2015.
وقال سالم، »تلقيت عرضاً لالحرتاف يف أحد األندية الخليجية لالنضمام اىل صفوفه«.

وأوضح قائالً: »اول رشط وضعه النادي لالحرتاف هو ان البس قميصاً ذات كم طويل من 
اجل إخفاء الوشم، بالتايل لم اتناقش ورفضت العرض عىل الفور«.

أصفر وأمحر



اقرتح االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( إجراء خمس�ة تبديالت بدالً من 
ثالث�ة يف النظام املعم�ول حالياً، عندما تعاود املس�ابقات الكروية التي 

توقفت بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.
وتهدف هذه الخطوة إىل مس�اعدة الالعبني ملواجهة الربنامج املضغوط 

من املباريات التي سيواجهونها يف الفرتة املقبلة.
وتم نق�ل االقرتاح إىل املجلس ال�دويل لكرة القدم )ايف�اب( الذي يرشع 
قوان�ني اللعب�ة من أجل اعتماده رس�مياً قبل أن يدخل حي�ز التنفيذ يف 

مختلف البطوالت املحلية الوطنية بحسب متحدث باسم الفيفا.
وقال الفيفا: “عندما تعاود املس�ابقات، س�يكون الجدول مزدحماً مع 

عدد أكرب من املباريات من األوقات العادية”.
وأضاف: “س�المة الالعبني هي أولوية بالنس�بة إىل االتح�اد الدويل. ما 
يقلق هو النس�ق املتصاعد للمباري�ات الذي يمكن أن يعزز من مخاطر 

إمكانية اإلصابات”.
ولهذا األمر أوعز الفيفا إىل املجلس الدويل اقرتاحاً يقيض “بتليني املادة 

3 من قانون اللعب مؤقتا من أجل السماح بعدد أكرب من البدالء”.
وس�تتمكن الفرق بالت�ايل من إجراء خمس�ة تبديالت خ�الل الوقت 

األص�ي باإلضاف�ة إىل بديل س�ادس يف الوقت االض�ايف كما أوضح 
الفيفا.

ومن املفرتض أن يدرس املجلس الدويل اقرتاح 
الفيفا برسعة ألن بعض البطوالت ينوي 

العودة يف وقت قريب.
ويمك�ن له�ذا اإلج�راء أن يس�تمر 

 2021  -  2020 موس�م  ط�وال 
م�ع إمكاني�ة تطبيقه يف كأس 

أوروبا 2020 التي أرجئت إىل 
صيف 2021 بحسب مصدر 

مقرب من الفيفا.
“إذا  املص�در:  وخت�م 

ع�ى  املوافق�ة  تم�ت 
هذا االق�رتاح من قبل 
ألي  يمكن  املجل�س، 
منظم�ة  أو  رابط�ة 
تطبيقها من عدمها 
التي  املسابقات  ويف 

تراها مناسبة”.

ت�درُس أندية ال�دوري اإلنكليزي املمت�از مقرتحات 
جدي�داً لع�ودة املس�ابقة يف وقٍت قريب. وكش�فت 
يومي�ة م�ريور أّن ع�دداً م�ن الف�رق تناق�ش اآلن 
مقرتح�اٍت مختلف�ة أبرزه�ا أّنه قد يت�م اللجوء إىل 
خط�ة الفندق، وه�و مقرتح غريب بع�ض اليشء. 
وتنص الخطة عى وض�ع الالعبني يف فنادق مغلقة 

م�دة تصل إىل س�تة أس�ابيع حت�ى االنتهاء من 
املباريات، عى أن يش�غل الفريق املضيف نصف 
الفن�دق، ثم يق�وم الفري�ق الضيف بتس�جيل 
ذات�ه،  بامل�كان  مبارات�ه  لخ�وض  الوص�ول 
ويت�م تعقيم أقس�ام الفندق بش�كل ٍجيد بعد 
تس�جيِل الخ�روج. وتعق�د رابط�ة ال�دوري 
اإلنكلي�زي املمت�از اجتماع�ا ي�وم الجمع�ة 
املقب�ل، ملحاولة الوص�ول إىل خطة واضحة 
لتقديمها إىل الجهات الحكومية.وس�تعقد 
الحكوم�ة الربيطاني�ة جلس�تها املقبلة يَف 
الس�ابع من أي�ار/ مايو املقبل ملناقش�ة 
القي�ود املفروض�ة حالي�اً، واتخ�اذ قراٍر 
باستمرارها أو تخفيِفها. وتسعى رابطة 
الربيميريليغ إلقن�اع الحكومة برضورة 
تخفي�ف القي�ود عى املج�ال الريايض، 
والس�ماِح بع�ودة مباري�ات ال�دوري، 
باعتبار أّن ذلك سيساعد يف رفع الروح 

املعنوية يف كل أرجاء إنكلرتا.

أب�دى أوىل هوني�س الرئي�س الفخ�ري 
اس�تمرار  يف  رغبت�ه  ميوني�خ  لباي�رن 
مانوي�ل نوير م�ع الفريق ف�رتة طويلة، 
مدافعا يف الوقت نفس�ه عن ق�رار التعاقد 
مع ألكس�اندر نوبل.وذكر الرئيس الس�ابق 
للنادي البافاري أنه س�يكون سعيدا للغاية 
إن بقي نوير مع الفريق لسنوات 
مقبل�ة، واصف�ا إي�اه 
ح�ارس  بأفض�ل 
يف  مرم�ى 

العالم. 
وأض�اف 

هوني�س أن التعاق�د م�ع نوب�ل كان قرارا 
صحيحا، مشيدا بالعمل الكبري الذي قام به 
املدير الريايض حسن صالح حميديتش من 

أجل إكمال الصفقة. 
وكان�ت تقاري�ر عدة كش�فت رف�ض نوير 
االس�تمرار م�ع بايرن ميوني�خ، عى الرغم 
من العرض الذي قدمه النادي لتمديد بقائه 

مع الفريق.
وكان باي�رن ميونيخ بطل ال�دوري األملاني 
لك�رة الق�دم يف املواس�م الس�بعة املاضية، 
تعاقد مع الحارس الشاب لشالكه ألكسندر 
نوب�ل، ع�ى أن ينض�م إىل صفوف�ه بنهاية 

عقده مع فريقه يف ختام املوسم الحايل.
ومىض نوب�ل )23 عاما( عى خطى حارس 
نوي�ر )33 عام�ا(، الذي انتقل من ش�الكه 
إىل الن�ادي الباف�اري يف الع�ام 2011، قب�ل 
أن يحقق مس�رية الفتة ش�ملت فوزه بلقب 
البوندس�ليغا س�بع م�رات ودوري أبط�ال 
أوروب�ا ع�ام 2013، وكأس العالم 2014 يف 

مونديال الربازيل مع املنتخب األملاني.
وامتنع نوبل الشهر املايض عن تمديد عقده 
م�ع ش�الكه، وأعل�ن باي�رن التعاق�د معه 
بانتق�ال ح�ر نهاية موس�م 2019-2020، 

ولفرتة خمسة أعوام.

أوملبي�اد طوكيو،  س�ُيلغى 
إىل   2020 م�ن  املؤج�ل 
صيف 2021 بسبب تفيش 
املس�تجد،  كورونا  فريوس 
بح�ال ع�دم الس�يطرة عى 

ئح�ة  لجا م�ا ا بحس�ب  املقب�ل،  الع�ام 
أعلن رئي�س اللجنة املنظمة. ويف مقابلة م�ع يومية “نيكان 
س�بورتس”، قال يوشريو موري إنه ال يمكن تأجيل األلعاب 
أبعد من 2021 إذا لم ينته الوباء: “يف هذه الحالة س�ُيلغى”، 

مشرياً إىل استحالة إرجائه مرة جديدة.
واضط�ر املنظم�ون الياباني�ون تح�ت ضغ�ط كب�ري م�ن 
الرياضي�ني، االتحادات الرياضية ثم اللجنة األوملبية الدولية 
إىل تأجيل األلعاب يف آذار/مارس املايض ملدة س�نة، لتصبح 

مقررة يف 32 تموز/يوليو 2021.
وعم�ا إذا كان وارداً تأجي�ل األوملبياد م�رة جديدة إىل 2022 
بحال اس�تمر تهديد ف�ريوس كورونا املس�تجد حتى العام 

املقبل، كان موري قاطعاً “ال”.

تابع: “يف هذه الحالة سُيلغى”.
وقال موري إن األلعاب ألغيت سابقاً يف زمن الحرب، وقارن 

املعركة مع كورونا ب�”قتال عدو غري مرئي”.
وبح�ال احتواء الفريوس بنجاح “س�ننظم األلعاب بس�الم 
الصيف املقبل” بحس�ب م�ا أضاف رئي�س اللجنة املنظمة: 

“االنسانية تراهن عى ذلك”.
وكان موري أش�ار األس�بوع املايض أنه ط�رح فكرة تأجيل 
األلعاب لسنتني عى رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن “رئيس 

الوزراء قرر أن التأجيل لسنة هو املسار الصحيح”.
وي�رى املنظمون واملس�ؤولون الياباني�ون أن تأجيل األلعاب 
س�يكون فرص�ة لتظه�ري انتص�ار البرشي�ة ع�ى ف�ريوس 
“كوفيد19-”، لكن بدأت تس�اؤالت تطرح عما إذا كانت فرتة 

التأجيل لسنة كافية أم ال.
ح�ذر رئيس الجمعي�ة الطبي�ة اليابانية يوش�يتاكي يوكوكورا 
إنه س�يكون “صعباً للغاية” تنظيم األلع�اب العام املقبل بحال 
عدم اكتش�اف لقاح: “ال أقول إنها ستلغى لكن ذلك )تنظيمها( 

سيكون صعباً للغاية”.
وانتقد خبري ياباني األس�بوع املايض رد فع�ل البالد يف مواجهة 
فريوس كورونا محذراً أنه “متش�ائم جداً” م�ن إمكانية إقامة 

األلعاب يف 2021.
قال كنتارو إيواتا استاذ األمراض املعدية يف جامعة كوبي: “لكي 
أكون رصيحاً معكم، ال أعتقد أن إقامة األوملبياد س�تكون واردة 
العام املقبل”. وأش�ار إىل أن الفريوس يحتاج الحتوائه ليس من 

قبل اليابان فحسب بل من كل دول العالم.
وال ش�ك بأن تأجي�ل األلعاب فرضت تغيريات لوجس�تية كبرية 
ونفقات إضافية عى املنظمني. نقلت كيودو عن موري أن حفي 
االفتتاح والختام س�يطرأ عليهما “مراجعات جذرية” لتقليص 
النفق�ات، مضيفاً أن املنظمني طالبوا مخرجي الحفلني تضمني 

رسائل حول أزمة فريوس كورونا.

أصبح توتنهام هوتسبري أحدث فريق يعلن 
ع�ودة مح�دودة إىل التدريب�ات بع�د تعليق 

النشاط بسبب جائحة فريوس كورونا.
وق�ال النادي املنافس يف ال�دوري اإلنكليزي 
املمت�از لك�رة القدم إن الالعب�ني يحرتمون 
قواع�د التباع�د االجتماعي م�ع محاولتهم 

الحفاظ عى لياقتهم.
وق�ال توتنهام إن عددا مح�دوداً من العبيه 
سيش�اركون يف كل حص�ة م�ران يف ملعب 
التدري�ب الخاص بالنادي ولن يس�مح ألي 

العب بدخول أي مبنى يف املوقع.
االنرتن�ت:  ع�ى  بموقع�ه  الن�ادي  وق�ال 
“س�يخصص الن�ادي ع�دداً مح�دوداً م�ن 
املالع�ب يف مرك�ز التدريب لالعب�ي الفريق 
األول إلج�راء تدريب�ات رك�ض فردية وفقا 

لضوابط صارمة”.
 “لن ُيسمح ألكثر من العب يف املرة الواحدة 
بممارس�ة التماري�ن الرياضي�ة عى أرض 
امللعب مع الس�ماح لع�دد محدود فقط من 
الفريق بالق�دوم إىل مركز التدريب كل يوم، 
سيتوجه كل العب إىل ملعب التدريب بشكل 
مس�تقل وس�يصل مرتدياً مالبس التدريب 
عى أن يعود فورا إىل منزله بعد نهاية حصة 

املران مبارشة”.  
وكان توتنهام يحتل املركز الثامن يف الدوري 
املمتاز عندما تم تعليق املنافس�ات الش�هر 

املايض بسبب الوباء.  
وانت�رشت ص�ور لبع�ض العب�ي الفري�ق 

األول م�ن أرس�نال اإلنكليزي يف س�ياراتهم 
ق�رب امللع�ب التدريبي لن�دن كولني يف أوىل 
الخطوات الجريئة ملجابهة فريوس كورونا 

بأساليب الوقاية عى أرض الواقع.

ون�رشت روي�رتز حت�ى لحظ�ة إع�داد هذا 
التقرير خمس صور لالعبي أرس�نال داخل 
س�ياراتهم، منها وهم يس�تعدون للدخول 
للتدريب�ات ومنها وهم يغ�ادرون مركزهم 

التدريب�ي يف الوق�ت الذي ن�رشت بها صور 
التقط�ت ع�رب الطائ�رة ت�درب كل الع�ب 

بمفرده.
وشوهد الفرنيس ألكسندر الكازيت واملدافع 
الربازيي دافيد لويز والعب وس�ط سويرسا 
جرانيت تش�اكا خالل الوصول للملعب من 

بني أبرز العبي الصف األول.
ووفق�اً لصحيف�ة ذا ص�ن الربيطانية فإّن 
دافي�د لوي�ز وح�ارس املرم�ى األرجنتيني 
إيميليان�و مارتيني�ز كان�ا أول ثنائي وصل 

للتدريبات.
وأف�ادت وكال�ة روي�رتز أّن تدريبات العبي 
أرسنال التي تّمت بغياب مدربهم اإلسباني 
أرتيتا أقيمت بش�كل منفص�ل مع الحفاظ 
ع�ى مس�افة بني كل الع�ب داخ�ل امللعب، 
وهو ما أكدته صحيفة ديي ميل الربيطانية 
بقولها إن أكثر من العب يمكن أن يجتمعوا 
داخ�ل امللعب لك�ن تدريباتهم تمت بش�كل 
منفص�ل أي أّن كل الع�ب أج�رى تدريباته 

لوحده سواء كان ذلك بالكرة أو بدونها.
وكان أرس�نال م�ن أوائل األندي�ة يف أوروبا 
معاناة من فريوس كورونا وس�بباً رئيس�اً 
يف إيق�اف املس�ابقة يف إنكل�رتا مبكراً عقب 
إصابة مدربه أرتيت�ا بالوباء يف الثاني عرش 

من أذار - مارس.
وتحاول الحكوم�ة الربيطانية البدء باتخاذ 
إج�راءات أق�ل تعقي�داً يف س�بيل مواجه�ة 
األندية لف�ريوس كورونا، إذ يتوقع أن تعود 

الفرق للتدريبات بشكل كامل الشهر املقبل 
وأن تعود املنافسات يف الشهر الذي يليه.

وب�دا من خالل الص�ور التي ن�رشت التزام 
العبي أرسنال بالتوجيهات الصحية بشكل 
ص�ارم خاص�ة أّن عودته�م تع�د األوىل من 
نوعها والت�ي مهدت الطريق أيض�اً التخاذ 
وس�ت هام وبرايتون إج�راءات مماثلة من 

خالل فتح مالعب التدريب أمام الالعبني.
أّن  الربيطاني�ة  م�رتو  صحيف�ة  وذك�رت 
التدريب�ات أجريت ب�إرشاف مدربي اللياقة 
وأّن أرس�نال اتبع إج�راءات مش�ددة جداً، 
مثل تحديد أوقات مختلفة لوصول الالعبني 
ومن�ح كل الع�ب ك�رة خاصة ب�ه، وكذلك 

تحديد مواقف خاصة للسيارات.
ومن�ح تش�يليس الض�وء األخط�ر لالعبيه 
يف وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا الش�هر بإج�راء 
تدريباته�م بش�كل منف�رد، إذ ظه�ر العب 
تش�يليس مارك�و ف�ان غينكل وه�و يؤدي 

بعض التدريبات داخل امللعب.
ترصيح�ات  يف  الهولن�دي  الالع�ب  وق�ال 
تناقلته�ا صح�ف بريطاني�ة: “يمك�ن ملن 
يعيش بالقرب من امللعب أن يتدرب بداخله، 
هذا مثايل بالنس�بة يل، عليك فقط أن تتدرب 
بمف�ردك”. ولم يع�رف إىل اآلن موعد عودة 
ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز لنش�اطه، لكن 
العدي�د م�ن التقاري�ر تذكر بأن اس�تكمال 
املس�ابقة التي يتصدرها ليفربول ستكون 

خلف أبواب موصدة.

كواالملبور / متابعة الزوراء:
يش�ارك الالعب اللبناني قاس�م الزين يف الحلقة الجديدة 
من حملة # إيقاف سلس�لة امل�رض التي أطلقها االتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثري اإليجابي 
م�ن خالل ن�رش رس�الة األم�ل والوحدة، ضم�ن جهود 
التوعية العامة وتش�جيع الناس م�ن كافة أرجاء العالم 
ع�ى القي�ام بدورهم يف إيقاف انتش�ار فاي�روس كورنا 

املستجد )كوفيد- 19(.
كما يش�ارك يف هذه الحلقة أيضاً الصيني زهو تشينجي 
العب نادي شنغهاي شينهوا، والكمبودي سوي فيسال.

وق�ام االتحاد االتح�اد اآلس�يوي بإطالق حمل�ة إيقاف 
سلسلة املرض، عرب هاشتاغ )#BreakTheChain( والتي 
تحمل رس�الة التضامن يف هذه الظروف، وكذلك الرتويج 
لقواع�د الصحة العام�ة التي وضعته�ا منظمة الصحة 
العاملي�ة، خاصة من خ�الل البقاء يف املنازل وممارس�ة 
إج�راءآت النظاف�ة والتعقيم، والتأكد من ترك مس�احة 
مع اآلخرين، وكذلك احرتام قواعد العزل الش�خيص. وقد 
حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة وإش�ادة من قبل 

االتحادات الوطنية األعضاء.
وش�هد أول أس�بوعني من هذه الحملة، مبادرة أكثر من 
100 نجماً وش�خصية من أبرز وجوه كرة القدم يف قارة 
آس�يا، للمش�اركة فيه�ا، وتأكي�د دعمهم ل�كل الجهود 
املبذولة إليقاف سلس�ة مرض كورونا. وقال الزين الذي 

قاد ن�ادي النجمة إىل الفوز بلق�ب كأس النخبة اللبناني 
ثالث مرات متتالية بني عامي 2016 و2018: “هذا العام 
يختلف عن أي عام آخر، فخالل األش�هر القليلة املاضية 
أث�ر فاي�روس كورون�ا عى الجمي�ع يف العال�م، ولكن يف 
رصاعنا مع ه�ذا الفايروس، أنا أش�اهد األمل من خالل 
األطب�اء واملمرضني واملتطوعني ورج�ال األمن وغريهم، 
مم�ن يتحملون أصعب املهام واملس�ؤوليات ويخاطرون 

بحياتهم من أجل إنقاذ اآلخرين”.
وأض�اف: “أش�كر كل من يعم�ل يف الخط�وط األمامية، 
وذلك ع�ى الخدمات والتضحيات الت�ي يقدمونها، واآلن 
ح�ان الوق�ت بالنس�بة لنا ك�ي نق�وم بدورنا م�ن أجل 

غسل إيق�اف انتش�ار ه�ذا الوب�اء، من  خالل 
واالستماع  بانتظام  األيدي 

األطب�اء  إلرش�ادات 

والس�لطات الصحية املحلية، حيث أن�ه من خالل وحدة 
الجمي�ع يمكن أن نتطلع للي�وم الذي نهزم فيه فايروس 

كورونا”.
يف املقابل ق�ال زهو الفائز بجائزة أفضل العب ش�اب يف 
ال�دوري الصيني عام 2019: “هناك الكثري من األش�ياء 
التي تعلمتها يف كرة القدم، واليشء األهم الذي تعلمته هو 
الروح الجماعية، خاص�ة يف مواجهة الخصوم األقوياء، 
هذه أوق�ات حافل�ة بالتحديات غ�ري املرتقبة بالنس�بة 
لن�ا، كل العالم يقاتل�ون يف مواجهة خصم مش�رتك هو 
فايروس كوفي�د- 19، وأعتقد أن من الرضوري أن نقف 
متحدي�ن يف مواجهته”. وتاب�ع: “البقاء يف املنزل هو من 
أج�ل حماية أنفس�نا وكل من نحب، وكذل�ك يجب اتباع 
قواعد النظافة الشخصية لكرس سلسلة انتشار املرض، 
ويف ذات الوق�ت يجب أن نحافظ ع�ى تفاؤلنا ونتواصل 
م�ع اآلخرين عرب اس�تخدام التكنولوجي�ا، ونحاول نرش 
األم�ل خ�الل هذه األوقات، كل ش�خص يمك�ن أن يقوم 
ب�دوره، ويجب أن نتتعاون لهزيمة ه�ذا العدو”. وكانت 
حملة كرس سلس�لة املرض ش�هدت عى مدار األس�ابيع 
املاضي�ة مش�اركة العدي�د من نج�وم قارة آس�يا، ومن 
ضمنهم األسرتالية سامانثا كري وحارس املرمى اإليراني 
عي رض�ا بريانفاند وهداف كأس آس�يا 2019 القطري 
املعز عي، وع�ى مبخوت صاحب أرسع ه�دف يف تاريخ 

كأس آسيا، إىل جانب العديد من النجوم اآلخرين.
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قميص مارادونا يستعيد قيمته 
يف نابولي

إلغاء الدوري األرجنتيين ملوسم 
2019 - 2020 نهائيًا

اعالم الكرتوني توتنهام يعلن عودة حمدودة إىل التدريبات

اللبناني قاسم الزين يشارك يف محلة كسر سلسلة املرض

جم�ع قميص ارتداه أس�طورة ك�رة الق�دم األرجنتيني�ة دييغو 
مارادونا يف فرتة لعبه مع نابويل، خمس�ة وخمس�ني ألف يورو يف 
مزاد من أجل مس�اعدة املدين�ة الجنوبية. وارت�دى مارادونا هذا 
القميص تحديداً قبل ثالثة وثالثني عاماً وأهداه إىل زميله السابق 
يف نابويل تش�ريو ف�ريارا الذي أطل�ق رفقة قائد منتخ�ب إيطاليا 
س�ابقاً فابيو كاناف�ارو حملة تربعات للمس�اعدة يف ظل األزمة 
االقتصادي�ة الناجمة ع�ن اإلغالق التام ال�ذي فرضته الحكومة. 
بدوره توجه مارادونا بالش�كر إىل زميله الس�ابق فريارا يف رسالة 
ع�ى فيس�بوك، قائ�ل فيه�ا: “لق�د فزنا بمب�اراة أخ�رى لنابويل 
وأحبائن�ا أهايل نابويل. ربما قد تكون املباراة األهم وفزنا بها معاً. 

نحن متحدون بالطريقة التي كنا عليها دائماً”.

أعل�َن االتحاد األرجنتيني لكرة الق�دم إلغاء الدوري املحي الذي 
توق�ف منتص�ف اذار/مارس بس�بب تفيش ف�ريويس كورونا 
بحس�ب م�ا قاله رئيس�ه كالوديو تابي�ا. وقال تابي�ا يف حديث 
لش�بكة “تي أن تي”: “س�نقوم بإس�دال الس�تار عى الدوري 
واختي�ار الفرق التي ستش�ارك يف املس�ابقات القارية املوس�م 
املقبل”. كما أعلن االتحاد عدم اعتماد مبدأ الهبوط هذا املوسم 
واملوس�م الذي يليه. وس�يبقى نادي جيمناس�يا اي ايسغريما 
دي ال بالت�ا الذي ي�رشف عى تدريبه النج�م األرجنتيني دييغو 
مارادونا والذي يحتل املركز التاسع عرش من أصل 24 فريقاً يف 
مصاف الدرج�ة األوىل. وبرر تابيا إجراءات وقف الدوري نهائياً 
لرضورة تخفيف األعب�اء االقتصادية التي ترزح تحتها األندية 
والتي تعّد مؤسسات غري ربحية يف األرجنتني. وتستمر إجراءآت 
الحجر الصحي يف األرجنتني التي قررتها الحكومة املحلية يف 20 

آذار/مارس، إىل 10 آيار/مايو عى األقل.

هونيس يرغب يف استمرار نوير مع بايرن طوياًل

أوملبياد طوكيو سُيلغى حبال عدم 
السيطرة على كورونا يف 2021

الفيفا يقرتح إجراء 5 تبديالت لدى معاودة النشاط الكروي

الفندق من بني خطط جديدة 
الستئناف الدوري املمتاز
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احتجاب الصحف السودانية ينعش املواقع اإللكرتونية

11 خطوة لتصميم وإرسال نشرة بريدية خاصة بـ”كورونا”
فيميا يتفشىّ فيروس “كورونا” يف أكثر من 
مئتيي دولة يف العاليم، التزم معظيم الناس 
بالتباعيد االجتماعيي والحجر املنيزيل للحدىّ 
من زييادة العدوى واالحتماء مين اإلصابة، 
وبالتيايل زاد اللجيوء إىل املنصيات اإلخبارية 
الرقميية ملعرفة آخر مسيتجدات الفروس، 
عىل حسياب الصحافة الورقيية التي كانت 
قد تالشيت مبيعاتها أصالً، كذلك فقد ارتفع 
معدىّل الضغيط عىل شيبكات اإلنرتنت حول 

العالم.
للصحفيين  يمكين  السيياق،  هيذا  ويف 
واملؤسسيات اإلخبارية اإلستفادة من وجود 
الناس يف منازلهم وجذبهم إىل قراءة مواقعهم 
لإلطيالع عىل األخبار. ومن بين الطرق التي 
يمكين للمؤسسيات اإلخباريية اعتمادهيا، 
ية بي”كوفيد  إنشياء نيرات بريديية خاصىّ
19”، وإرسيالها إىل األشخاص املستهدفن، 
ميا يزيد مين قيراءات املوقيع ويتييح بناء 
شيبكة متابعن جدد، كذلك تساعد النرات 
املؤسسيات اإلعالمية عىل تكوين تواجد لها 
أكير يف املجتمعيات، خالل األزمية الصحية 
العاملية، وال سييما أنىّ معظم الناس يعملون 
ويدرسيون ويراسيلون األطبياء واملصارف 
ويقضون حاجاتهم األساسية عر اإلنرتنت 
يف منازلهم، ويتصفحون بريدهم اإللكرتوني 

باستمرار.
مين جهتهيا، أنشيأت صحيفة “واشينطن 
بوسيت”  األمركيية نرة إخباريية بريدية 
حيول  واملعلوميات  لألخبيار  مخصصية 
“كورونيا” يف الواليات املتحدة وحول العالم، 
. وتتضمن النرة  واإلشيرتاك فيها مجانييىّ
عيىل  وتجييب  الفيروس  تفيي  خريطية 
األسئلة الشيائعة. ويف 26 فراير/شباط تمىّ 
تأكيد تسيجيل أول حالة لفروس كورونا يف 
 GaúchaZH الرازيل، ويف اليوم ذاته، أطلقت

نرة إخبارية خاصة ومتاحة للمشيرتكن، 
حيول  املعلوميات  جمييع  ين  تتضمىّ وهيي 

“كورونا”.
وفيما ييل تقدىّم شيبكة الصحفين الدولين 
أبرز اإلرشادات إلنشاء نرة بريدية خاصة 

بي”كوفيد 19”:
تصمييم النيرة: يجيب أن تكيون النيرة 
الريديية واضحة من حيث الخيط واأللوان 
والصيور املسيتخدمة، ويمكين تضمينهيا 
إنفوجرافيك تعرىّف الناس عىل تطور إصابات 
فيروس “كورونا” والدول التي يتفش فيها 
الفيروس أكثر مين غرها. ولهيذا الغرض 
يمكن االسيتعانة بيي Canva، املوقيع الذي 
يتيح تصميم رسيائل جميلة والفتة الشكل 
وسهلة القراءة، وتنزيلها كملف PDF جاهز 
للطباعة أو إرسالها إىل قائمة تضمىّ اإليميالت 

مبارشة من كانفا.
اختييار عنيوان النيرة: ال بيدىّ مين اختيار 
عنيوان جذاب ويشيدىّ القارئ لفتيح النرة 
الريدية، واإلبتعاد عن وضع اسيم املؤسسة 

اإلخبارية كعنوان.
املحتوى الجيد: قبل إرسال الرسالة الريدية 
اء، ال بيدىّ مين جميع الروابيط التي  إىل القيرىّ
ن املحتوى األهيم واألبرز واملتخصص  تتضمىّ
حيول “كورونيا”، واليذي يفيد القيراء عند 
اإلطيالع علييه. ويمكين أن يكيون املحتوى 
يضيمىّ معلوميات أو دراسية طبيية جدييدة 
وموثوقية حيول الفيروس، تحديًثيا ألرقام 
اإلصابات يف الدولة التي ُترسل فيها الرسالة 
الريديية، إضافيًة إىل تقدييم نصائيح حول 
كيفية العمل من املنيزل واإلعالن عن أدوات 
وخدمات يمكن للناس اسيتخدامها عن ُبعد 

وخالل تواجدهم يف الحجر املنزيل.
الكتابية بأسيلوب سيهل: يجيب أن تكيون 
األخبيار املرسيلة يف النيرة الريديية حول 

مختيرة  عناويين  ذات   ،”19 “كوفييد 
ومحتوى موجز، وال بدىّ من تقليل اسيتخدام 
املعلوميات  لتكيون  التقنيية  املصطلحيات 
املقدىّمية سيهلة الفهم وقريبية من أكر من 

املتلقن.
العاميل اإليجابيي: تؤثر األخبار السيلبية يف 
املتلقين، ويمكن أن تؤرقهيم، كما تجعلهم 
يهربيون مين فتيح الرسيائل الريديية من 
الجهية التي ترسيل أخبياًرا سيلبية أو تبث 
الخيوف بنفوسيهم، لذليك عيىل املؤسسية 
اإلعالميية البحيث عين مواضييع تطمين 
النياس، وتشياركهم بروابط حيول قصص 
الناجين من “كورونيا”، والدراسيات حول 
السعي إليجاد لقاح يمكنها أن تريح القرىّاء، 

ويعيودون بالتايل إىل فتح الرسيائل الريدية 
والنقر عىل الروابط لقراءتها.

الصيور: تعدىّ الصور عنًرا أساسيًيا لجذب 
القيراء عىل فتيح النيرة الريديية، ولذلك 
يمكين للمصورين الصحفين يف املؤسسية 
اإلعالميية أن يزودوهيا بصيور خاصية عن 
“كورونيا”، مثيل صيور ليألدوات الطبيية 
واملستشيفيات  والكماميات  والقفيازات 
واملخترات والشوارع واألسواق شبه الخالية 
من الناس، أو يمكن أن تسيتعن املؤسسية 
بصور حاصلة عىل رخص لإلسيتخدام، من 
خيالل فليكر، أنسيبالش، شاترسيتوك وآي 

ستوك.
إرشاك الجمهور: بهدف أن يشعر القارئ أنىّه 

ينتمي للمؤسسية التي ترسل األخبار ويثق 
بها ويتابعها، وأنىّه ليس مشرتًكا فحسب، عىل 
املؤسسية أن ترك الجمهور وتطلب منهم 
أن يرسيلوا املواضييع التي يهمهيم التطرق 
لها حول الفروس يف التغطيات املستقبلية.

إنشاء قاعدة بيانات: يمكن تقسيم عناوين 
الريد اإللكرتوني للقيراء وفق اهتماماتهم، 
فمثالً إرسيال األخبيار عن تعلييق املباريات 
العامليية للمهتمن  والبطوالت واملسيابقات 
بالشييأن الرييايض، وإرسيال تقارير حول 
تأثير اإلقتصاد العاملي بجائحة “كورونا” إىل 

رجال األعمال واملحللن اإلقتصادين.
قياس تأثير النرات: يتيح تتبيع البيانات 
معرفة األوقات التي يفتح فيها املشيرتكون 

الرسيائل، وبالتايل تحدد املؤسسة اإلخبارية 
الوقت األنسب إلرسال كل نرة. كما يمكنها 
تقييم التفاعل مع النرات من خالل تحليل 
معدىّل فتح الرسالة وتكلفة الرسالة ومعدل 

تحويل الروابط فيها.
 Mailإرسيال النرة: يمكين اإلسيتعانة بي
chimp، إحيدى أقدم منصات التسيويق عر 
 Campaign الرييد اإللكرتونيي، إضافيًة إىل
 Monitor, TinyLetter, Drip, ConvertKit,

. Substack
تضمين األزرار الخاصية بمواقيع التواصل 
أزرار  وضيع  مثيل  بالنيرة:  اإلجتماعيي 
“تحوييل الخير – Forward”، “اإلعجاب – 
إىل  Share”، إضافيًة  Like”، “املشياركة – 
أيقونتي “تويرت” و”فيسيبوك” لنر الخر 
الذي يعجب املستخدمن عن “كورونا” عىل 

هذه املنصات االجتماعية.
أمور يجب اإلبتعاد عنها: ليس من الرضورة 
أن ترسيل للنياس أنىّ املوظفن يف املؤسسية 
اإلخباريية يعمليون من املنيزل وأنىّ “كوفيد 
19” ال يؤثر سيلًبا عىل الخدميات اإلخبارية 
للمؤسسة، كذلك يجب عدم إرسال  معلومات 

قديمة أو غر مهمة.
للمؤسسيات  اآلن  متاحية  الفرصية  إًذا، 
إرسيالها  نطياق  يع  توسىّ لكيي  اإلخباريية 
للنيرات اإلخبارية املتخصصية بالفروس 
الذي يشغل العالم، لكن ال بدىّ من الرتكيز عىل 
أنىّ املشيرتك هو شيخص تقدىّم له املؤسسة 
خدمة إخباريية ويجب التعامل معه كعضو 
ينتمي إىل املؤسسة وليس وسيلة لالستفادة 

من قراءاته ومشاركاته فقط.  
الرئيسية حاصلية عيىل رخصية  الصيورة 
االستخدام عىل أنسبالش بواسطة ماركوس 
وينكر، والصورة الثانية حاصلة عىل رخصة 

االستخدام عىل أنسبالش.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
تويف الصحفي املري محمودرياض إثرإصابته بفروس كورونااملستجد،االثنن،ليصبح 

أول ضحايا املرض الفتاك بن الصحفين يف البالد.
ونعت نقابة الصحفين املرية الراحل،الذي كان يعمل بجريدة “الخميس”، مشيرة إىل 

أن 3 من بن أطفاله األربعة مصابون باملرض.
وقال رئييس لجنتي الرعاية االجتماعيية والصحية بالنقابة أيمين عبداملجيد،إن رياض 
شيعربأعراض اإلصابة بالفروس،وتواصل مع لجنة الرعاية الصحية ونقيب الصحفين 

ضياء رشوان،ليتم عالجه بمستشفى حميات إمبابة”.
وأضياف: “خيالل فيرتة االحتجازباملستشيفى،أجريت للزمييل الراحل 3 مسيحات،ولم 
تظهيراألوىل والثانيية إصابته،وأظهرت الثالثة إيجابية اإلصابة،ليتم نقله إىل مستشيفى 

العجوزةحيث وضع عىل جهازالتنفس الصناعي”.
وأكدعبد املجيد أنه تواصل خالل األسيبوع املايض مع الجهات الرسيمية إلجراء مسحات 

ألرسة رياض وشقيقه املخالط له يف التنقالت.
وأضاف: “لألسيف أظهرت املسيحات إصابة 3 من أطفاله األربعة”، مشيرا إىل أن لجنة 
الرعايية الصحية واالجتماعية تتابع حالتهم.وأوضح رئيس اللجنة أن الراحل كان حالة 

كورونا اإليجابية الوحيدة التي ظهرت بن الصحفين يف مر.

غزة/ متابعة الزوراء:
أدانيْت منظمات إعالمية وهيئات حقوقية، تعيرض األجهزة األمنية يف قطاع غزة لطاقم 
تلفزييون فلسيطن واحتجازه ومصيادرة معداته، مؤكيدة أنه اعتداء عيىل حرية العمل 

الصحفي.
وقام أفراد من جهاز الرطة التابع لحركة حماس باحتجازمراسيل تلفزيون فلسيطن 
محمد سليم أبوحطب، واملصورمحمد زياد نصار، أثناء تواجدهما يف مخيم جباليا شمال 
قطياع غزة، إلعيداد تقريرصحفي مصيور، وتم توقيفهميا واسيتجوابهما بذريعة عدم 
الحصيول عيىل تريح، ولم يتم إطالق رساحهما إال بعد التوقييع عىل تعهد بعدم العمل 
دون ترييح. وأكيد املكتب الحركي للصحفيين أنما قامت به أجهيزة أمن حماس يعد 

انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي الذي كفلته كافة املواثيق الدولية.
وأشيارإىل أن مقرتلفزيون فلسيطن بغزة مازال تحت سييطرة أجهزة أمن حماس منذ 

العام 2007 باإلضافة إىل إغالق عدد كبر من املؤسسات الصحفية.
وسيبق أن تعرض مكتب تلفزيون فلسيطن يف غيزة لالقتحام والتخرييب العام املايض، 
وحمل مسيؤولواملكتب حماس املسؤولية. وقال رأفت القدرة مدير املكتب إن “من يحكم 

غزةعليه أن يوفرالحماية للجميع فيها”.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم يف لندن

 وال يشء يقليق الصحفيي واملحرر 
ورئييس التحريير وطاقميه أكثير 
مين أن تكون صحيفتهيم مقروءة 

وتتصدىّر االهتمام.
فميع  قادمية،  السيارىّة  األخبيار 
أزمية تفيي وبياء كورونا تشير 
أنىّ  إىل  واملتابعيات  االسيتطالعات 
الشعوب الجالسة يف بيوتها صارت 

أكثر اهتماما ومتابعة للصحف.
آخير  عين  البحيث  هيو  والحيال 
تارييخ محتمل  املسيتجدات، عين 
إلنهاء اإلغيالق والعيودة إىل مواقع 
ر لقاح  العمل، عين احتمياالت توفىّ
إعانيات  عين  الجائحية،  ينهيي 
للبنوك، وغرها  العاطلن واملدينن 

من القضايا.
لكن يف املقابيل هنالك من ال يروقه 
كل هذا االهتمام بالصحافة يف زمن 

كورونا.
الرئيس األمركيي يؤرىّقه ويزعجه 
مصطلح التضليل اإلعالمي واألخبار 
الكاذبة ولم تكد تسلم صحيفة وال 

وسيلة إعالم من تلك التهمة.
إنه الرئيس األمركي دونالد ترامب 

الذي شهدت مدة خمسن يوما من 
تفي الوبياء يف بالده عقيد العديد 
من املؤتميرات الصحفيية اليومية 
الخمسين مؤتميرا  قاربيت  التيي 
صحفيا كانت مكرىّسة للحديث عن 
إنجازاته وإنجازات حكومته يف ظل 

أزمة الوباء.
ربما لم يسيبق لرئيس أمركي وال 
غير أمركيي أن يعقيد هيذا الكمىّ 
الكبير مين املؤتميرات الصحفية، 
وربما لم يظهر رئيس بشكل يومي 
ومتكيرىّر، وربميا ليم ُيعيِط رئيس 
سياعتن وأكثير من وقته بشيكل 
يوميي ملالقياة الصحافة ووسيائل 

اإلعالم.
لكين األمير لييس كذليك فليم يكد 
الرئييس يظهير يف مؤتمر صحفي 
إال وكان له سيجال مع صحفي أو 

منر إعالمي.
الرئيس يؤرىّقيه ويزعجه مصطلح 
التضليل اإلعالمي واألخبار الكاذبة، 
ولم تكد تسيلم صحيفة وال وسيلة 

إعالم من تلك التهمة.
بيل إن الصحفيين يف غالبيتهيم ال 
ينقليون الحقيقية وعدائييون من 

وجهة نظر الرئيس.
نعم زادت متابعة املالين للصحيفة 
لكنها ال تنقل الحقيقة، هكذا يقول 
الرئييس. بل إنه من فرط سيخطه 
تهكيم قائيال إن املعقميات يمكين 
أن تقيض عىل فاييروس كورونا يف 
دقيقية واحدة من خيالل حقنة يف 

الجسم.
كان ذليك كافييا لقطيع الرئييس 
عالقته بالصحافة ناعيا املؤتمرات 
الصحفيية ليتلقيى حملة صحفية 

غير مسيبوقة. عنيوان عريض يف 
واشينطن بوسيت هيو أن للرئيس 
كتاليوج كامل من األفكار السييئة 
يم )البليتش(  وليسيت فكيرة املعقىّ

فحسب.
موقيع ذي أتالنتييك أخيذ األميور 
بجدىّية أكثير واضعا عنوانا عريضا 
يف صيغية سيؤال للقيراء: مياذا لو 
رشبتيم املحلول املطهير )بليتش(، 

ماذا سيحصل؟
صحيفية نيويورك تايميز وضعت 
يرات  املطهىّ ألنيواع  كبيرة  صيورة 
ية والفعالية  القوية وشيديدة السمىّ
وكتبيت: لقيد كان الرئيس يمارس 
لعبية مخادعية ميع الصحفيين، 
وقاليت إن طوفانا مين االتصاالت 
الهاتفية تدىّفقت عىل إدارات الصحة 

والطيوارئ يف عيدد مين الوالييات 
األمركية يتسياءل املتىّصلون حول 
ر  مضارىّ وفوائد أخذ حقنة من املطهىّ

للقضاء عىل الفايروس.
 الصدمة التي خيىّميت عىل القطاع 
الطبىّيي يف رشحه مخاطر املوضوع 
فيرد  الصحافية  عيىل  انعكسيت 
الرئييس الرضبية قائيال “ميا هي 
الفائدة من عقد مؤتمرات صحفية 
يف البييت األبيض حن يكون كل ما 
تقوم به وسيائل اإلعيالم هو طرح 
أسيئلة عدائية وترفض الحقا نقل 

الوقائع بدقة”.
وتابيع “يسيجلون يف هيذه اآلونية 
متابعة قياسيية مين الجمهور وال 
يحصيل الشيعب األمركي سيوى 
عيىل أخبيار كاذبة”.ولهيذا حرض 

الصحفيون السبت لكن الرئيس لم 
ينظر إليهم وال اسيتمع ألسيئلتهم 
ويبيدو أنيه سيخط منهيم وكذلك 
حرضوا يف اليوم التيايل ولم يحرض 
الرئييس. ربميا تكون هيذه واقعة 
فريدة واسيتثنائية يف عالقة رئيس 
دولية ميع الصحافة وهيي عالقة 
تكتسيب شيكل خصومية دائمية 
م  عجيبية ال سيبيل معهيا ألي تفهىّ
أو تصالح فالرئيس يراها صحافة 
عدائية وتنر أخبارا كاذبة وليست 
موضع ثقة والصحافة تراه رئيسا 
النرجسيية  يف  غارقيا  متغطرسيا 
وال  وفريقيه  نفسيه  واسيتعراض 
يحتاج من الصحافة سيوى إرجاء 
املديح له وسياعتها سيوف يرىض 

عنها.

الخرطوم /متابعة الزوراء:
منيذ األسيبوع امليايض، تحصد النسيخ اإللكرتونيية واملواقع 
اإلخباريية يف السيودان مزيداً مين املتصفحن عيىل اإلنرتنت، 
بعيد االحتجاب الكيل للصحف الورقيية، نتيجًة لحظر التجول 
الشيامل الذي فرضته السلطات، للحيلولة دون تفي فروس 
كورونا.ومنذ مارس/آذار املايض، لم يسيجل السيودان سوى 
140 إصابية مؤكيدة بفروس كورونيا. وتصدر يف السيودان 
أكثر من 20 صحيفة سياسيية ورياضيية وإجتماعية، منها 
3 صحيف صيدرت عقب سيقوط نظام عمر البشير يف إبريل 
/نيسيان من العام امليايض. وعىل الرغم من عيدم وجود قرار 
مبارش من السيلطات بوقف طباعة وتوزيع الصحف، إال أنها 
وجدت نفسيها مضطرة للتوقف التلقائيي مع توقف املطابع 

وعدم وجود مراكز للتوزيع ومنع التنقل بن املدن.
ورغم التطور التقني وتوفير خدمات اإلنرتنت واهتمام الناس 
بالتصفيح اإللكرتوني، إال أن هناك 3 صحف فقط كانت لديها 
قبيل الحظر مواقع عىل الشيبكة العنكبوتية تحدثها عىل مدار 
الساعة، هي “السيوداني” و”االنتباهة” و”اليوم التايل”، فيما 
صممت “السيوداني الدولية” موقعها ودشنته بعد الحظر. أما 
صحف “التيار” و”الحداثة” و”الجريدة”، فقد لجأت بعد حظر 
التجيول إىل نير صفحاتها بصيغة “بي دي إف” عىل وسيائل 
التواصيل االجتماعي.يقول أحمد يوسيف التاي، رئيس تحرير 
صحيفة “االنتباهة”، أوسيع الصحف السيودانية انتشاراً، إنىّ 
ل صدمًة للصحافية الورقية، وإن صحيفته  قرار التوقف شيكَّ
حاوليت مواصلة الصدور رغم حظر التجول، وبطريقة تضمن 
وسيائل الحماية من فروس كورونا، إال أنها فشيلت يف إيجاد 

مطبعة.ويوضيح ، أنىّ الصحافية الورقيية ظلىّيت يف األسيابيع 
املاضية جيزءاً من حملة التوعية بمخاطر املرض وبث نصائح 
لتجنب اإلصابة به، وعكيس املعلومات عن اإلصابات والتعايف، 
وأنىّ غيابها سيكون مؤثراً بصورة واضحة، وال سيما أن القارئ 
يحتفظ بثقة كبرة يف الصحف الورقية وما تنره، عىل عكس 
ما يرد عىل اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي. ويشر التاي 
إىل أن اإلهتميام لديهيم ينصيب يف زيادة امليادة التحريرية عىل 
املوقع اإللكرتوني للصحيفة ملحاولة سيد الفجوة يف املعلومات 
لدى القارئ السيوداني بعيد احتجاب الصحافية الورقية. من 
جهته، يشير رئيس تحرير “االنتباهة أونالين”، كمال عوض، 
إىل أن أعيداد املتصفحين قفزت بنسيبة كبرة تصيل إىل 10 يف 
املائية يف اليومن التالين لتوقف الصحافة الورقية، ما أبقاه يف 
مركزه املتقدم بن املواقع اإللكرتونية يف السيودان.أما رئيسية 
تحريير موقع “بياج نيوز” اإلخبياري، لينا يعقوب، فتكشيف 
عين أن املوقع حصيد يف غضون 3 أيام فقيط أكثر من 20 ألف 

متصفيح جدييد بعد حظير التجيول. وتوضح ، أنيه يف املايض 
كان املوقع يعتمد يف الفيرتة الصباحية عىل األخبار التي ترد يف 
الصحيف الورقية، وبعد توقفها، اجتهد يف ضخ أخبار وتقارير 
خاصية يف تلك الفرتة مللء الفراغ. وتضيف أنىّ “اهتمام عدد من 
الصحيف الورقية بمواقعها جعل املنافسية كبيرة بينها وبن 
املواقيع اإللكرتونيية اإلخبارية خاصة أن تليك الصحف تمتلك 
فريق عمل أكر تحول كله لتغذية النسخة اإللكرتونية، وهو ما 
تيراه عامالً إيجابياً يف تجويد امليادة التحريرية”.وحول طبيعة 
املواد التي تقدمها املواقع ومدى مالءمتها لطبيعة وجود القراء 
يف املنيازل، تبنىّ يعقوب أن الرتكيز يتيم أوالً عىل املواد الخاصة 
بوباء كورونا مثل املناطق التي وقعت فيها إصابات وأعدادها، 
وإجيراء حوارات ميع املتعافن من املرض، عدا عن مشيكالت 
املواطنين الخدميية واألزميات املعيشيية املصاحبة النتشيار 
الفروس، كيي تصل لجهات االختصاص.أما مسيؤول اإلعالم 
اإللكرتونيي يف صحيفية “السيوداني”، أبيو مهند العيسيابي، 
فيشر إىل أن موقع الصحيفة عىل الشبكة انتعش بنسبة تصل 
إىل 33 يف املائية من حيث عيدد املتصفحن، الفتيا بحديثه ، إىل 
تدني اهتمام املتابعن بمواضيع فيروس كورونا الجديد التي 
أضحت بعيض أخباره ومواضيعه عادية. ويضيف العيسيابي 
أنه ومع دخول شيهر رمضيان وبقاء النياس يف املنازل أصبح 
االهتميام باملنوعيات كبراً، وكذليك املنوعات السياسيية دون 
املوضوعات الجافة. ويتوقع انتعاشاً أكر للمواقع اإللكرتونية 
خالل الحظر الشيامل لثالثة أسابيع، وهي مدة حسب تقديره 
قد تمتد حال استمرار تفي كورونا، “وهو أمر ال نتمناه لكننا 

يجب أن نتحسب له”.

حضر الصحفيون وغاب الرئيس

وفاة أول صحفي مصري بكورونا.. 
و3 من أطفاله مصابون

محاس حتتجز طاقم تلفزيون فلسطني
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مدفع اإلفطار يف ذاكرة الزمان

من الذاكرة الرمضانية

رمضان والكورونا

كان�ت قري�ش ق�د ص�ادرت أموال 
املهاجرين مع رسول الله صىل الله 
علي�ه واله وس�لم، وتربص�ت للنيل 
منه�م بكل وس�يلة، إمعاناً يف الصد 
ع�ن س�بيل الل�ه وإي�ذاء املؤمنني، 
فأراد املهاجرون إضعافها والضغط 
عليها من خ�ال التعرض لقوافلها 
التجاري�ة الت�ي تم�ر بالق�رب من 
املدينة يف طريقها إىل الش�ام، وكان 
املس�لمون قد علموا أن قافلة كبرية 
يحرسها ثاثون رجاً -كانت تحمل 
أم�واالً عظيمة لقريش- يف طريقها 
من الش�ام إىل مك�ة، وأنها س�تمر 
بهم، فن�دب الرس�ول ص أصحابه 
للخ�روج ألخذها، فخ�رج ثاثمائة 
وتس�عة عرش رجاً، معهم سبعون 
بعرياً يتعاقبون عىل ركوبها، لكنهم 
أرادوا ش�يئاً، وأراد الل�ه غ�ريه قال 
س�بحانه: }وإذ يعدك�م الله إحدى 
الطائفتني أنها لكم وتودون أن غري 
ذات الش�وكة تكون لكم ويريد الله 
أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر 

الكافرين { )األنفال:7(.
ومل�ا بل�غ أب�ا س�فيان -ال�ذي كان 
خ�ر  القرش�ية-  القافل�ة  يق�ود 
خروج املس�لمني، س�لك بها طريق 
الس�احل، وأرس�ل يطل�ب النج�دة 
ويس�تنفر قريش، فخرجت قريش 
ها وقضيضها، ولم يتخلف من  بقضِّ
فرس�انها ورجالها إال القليل، ومن 
تخلَّف منهم أرسل بدله رجاً، حتى 

بلغ جيش قريش ألف مقاتل معهم 
بالدف�وف ويغنني  القيان يرضب�ن 
بهجاء املسلمني، وملا بلغوا الجحفة 
علموا بنج�اة القافلة، فأرصوا عىل 
امليض ومقاتلة النبي ص وأصحابه 
بط�راً ورئاء الناس فق�ال أبو جهل 
لعن�ه الل�ه: »والل�ه ال نرج�ع حتى 
نق�دم ب�ْدراً فنقيم به�ا ونطعم من 

حرضنا، وتخافنا العرب«.
وكان املس�لمون قد وصل�وا إىل بدر 

وعلموا بنجاة القافلة وقدوم جيش 
املرشكني، فاستشار النبي صىل الله 
علي�ه واله وس�لم أصحاب�ه، وكان 
يهمه معرفة رأي األنصار عىل وجه 
الخص�وص؛ ألنهم كانوا قد بايعوه 
ع�ىل الدفاع عنه داخ�ل املدينة، ولم 
يبايعوه عىل القتال خارجها، فوقف 
املق�داد ب�ن عم�رو م�ن املهاجرين 
وق�ال: »ي�ا رس�ول الله! ام�ِض ملا 
أراك الله فنحن معك، والله ال نقول 

ل�ك كما ق�ال بنو إرسائي�ل ملوىس : 
}فاذهب أنت وربك فقاتا إنا هاهنا 
ولك�ن  )املائ�دة:24(   } قاع�دون 
اذه�ب أنت وربك فقاتا، إنا معكما 
مقاتل�ون، فوالذي بعث�ك بالحق لو 
رست بن�ا إىل ب�رك الغم�اد )م�كان 
باليمن( لجالدنا معك من دونه حتى 
تبلغه« وقام س�عد بن معاذ - زعيم 
األوس- فق�ال: »والله لكأنك تريدنا 
يا رسول الله؟ قال: أجل، قال: فإنا 

قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما 
جئت به هو الح�ق، وأعطيناك عىل 
ذلك عهودنا ومواثيقنا عىل الس�مع 
والطاعة لك، فامِض يا رس�ول الله 
ملا أردت فنح�ن معك، فوالذي بعثك 
بالح�ق ل�و اس�تعرضت بن�ا البحر 
فخضت�ه لخضناه مع�ك ما تخلف 
منا رج�ل واحد، وما نكره أن تلقى 
بنا عدونا غداً، إن�ا لَصْرٌ يف الحرب، 
ِصْدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا 

م�ا تقر ب�ه عينك، فِس ع�ىل بركة 
الله«.

فلم�ا رأى النب�ي ص�ىل الل�ه علي�ه 
واله وس�لم اجتماعه�م عىل القتال 
بدأ بتنظيم الجي�ش، فأعطى اللواء 
األبي�ض مصعب بن عمري ، وأعطى 
س�عد  و  لع�ي  س�وداوين  رايت�ني 
ب�ن مع�اذ ريض الله عنهم�ا، وترك 
املس�لمون مي�اه ب�در وراءهم لئا 

يستفيد منها املرشكون.
وقبيل املعركة، أشار صىل  الله عليه 
وسلم إىل مكان مصارع جماعة من 
زعم�اء قريش، فما تح�رك أحدهم 
عن موضع يد رس�ول الله صىل الله 
عليه وسلم، وأنزل الله تعاىل يف هذه 
الليل�ة مطراً طهر به املؤمنني وثبت 
ب�ه األرض تحت أقدامه�م، وجعله 

وباالً شديًدا عىل املرشكني.
وقام رس�ول الل�ه صىل  الل�ه عليه 
وس�لم ليلته تل�ك، ف�كان يصي إىل 
شجرة، فلم يزل يدعو ربه ويترضع 
حت�ى أصب�ح، وكان م�ن دعائ�ه:  
الله�م أنجز يل م�ا وعدتن�ي، اللهم 
آت م�ا وعدتني، الله�م إنك إن تهلك 
هذه الفئة ال تعبد بعدها يف األرض، 
فم�ا زال يهت�ف بربه حتى س�قط 
رداؤه ع�ن منكبيه، فأتاه أبوبكر ، 
فأخذ رداءه فألقاه عىل منكبيه ثم 
التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله 
كفاك مناش�دتك ربك فإنه سينجز 

لك  ما وعدك«.

ويف صبيح�ة ي�وم الس�ابع ع�رش 
من رمضان س�نة اثنت�ني للهجرة، 
رتب النب�ي ص  الجيش يف صفوف 
كصف�وف الصاة، وب�دأ القتال بني 
الفريقني بمب�ارزات فردية ثم كان 
الهج�وم والتح�ام الصف�وف، وأمد 
الل�ه املس�لمني بم�دد م�ن املائكة 
ق�ال تع�اىل: }إذ تس�تغيثون ربك�م 
فاس�تجاب لكم أن�ي ممدكم بألف 
من املائك�ة مردف�ني * وما جعله 
الله إال ب�رشى ولتطمنئ به قلوبكم 
{ )األنفال:9-10(ونرص الله رسوله 
واملؤمنني رغم قلة عددهم وعدتهم. 
وكان�ت نتيجة املعرك�ة مقتل عدد 
من زعماء املرشكني منهم عمرو بن 
هش�ام )أبو جهل( و أمية بن خلف 
، و الع�اص بن هش�ام ، وبلغ عدد 
قتىل املرشكني يومئذ سبعني رجاً، 
وأرُِسَ منهم سبعون، وفر من تبقى 
من املرشكني تاركني غنائم كثرية يف 
ميدان املعركة، وأقام ص ببدر ثاثة 
أيام، وَدفن ش�هداء املسلمني فيها، 
وهم أربعة عرش ش�هيداً، وقد تمت 

مفاداة األرسى باملال .
لقد كان�ت موقعة بدر م�ن املعارك 
الفاصل�ة يف تاري�خ اإلس�ام، ول�ذا 
أس�ماها الل�ه تع�اىل يف كتاب�ه ب�� 
»يوم الفرق�ان« ألنه ف�رَّق بها بني 
الح�ق والباط�ل، وكان له�ا أعظم 
األثر يف إعاء ش�أن اإلسام وإعزاز 

املسلمني.

 مثلما ارتبط املس�حراتي بليايل رمضان فان مدفع 
اإلفط�اركان وم�ا زال عامة من عام�ات رمضان 
املعروف�ة، ومدفع االفطار  اس�م يدل ع�ىل أن لهذا 
املدفع إرتباطا وثيقا بشهر رمضان ، فبعد أن عرفه 
املرصي�ون قبي�ل نحو 560 عام�ا، انتقل من هناك 
إىل الباد العربية واإلس�امية ومنها العراق، وصار 
ينطل�ق يف كل محافظة عن�د وقت اإلفطار حتى أن 
مشهده يف مدينة » الكوت« مركز محافظة واسط 
ال ي�زال ماث�ا يف ذاكرة الكثريين، لكن�ه اليوم غاب 
وتاىش صوته يف رمضان الحايل بسبب إهمال بعض 
املعني�ني ب�ه  وصار اليوم مقت�رصا عىل ظهوره يف 

فيلم عر شاشات التلفزيون قبل اذان املغرب .
ه�ذا املدفع ال�ذي يختلف عن س�واه م�ن املدافع، 
كان مش�هده طوال ش�هر رمض�ان يف مكان قرب 
س�دة الك�وت، ويح�رص الكث�ري من األش�خاص، 
خاصة الصغ�ار، عىل أن يكون�وا قريبني منه وقت 
اإلفطار يشاهدون منظره ويسمعون دويه قبل أن 
يجتمعوا أمام مائدة رمضان ، ذلك املدفع العتيد لم 
يعد له وجود يف مكانه اليوم، وصار اسمه ومنظره 

مجرد ذكريات رمضانية ليس إال.
الس�يد ابو عي رجل مسن وعس�كري متقاعد من 

اهايل الكوت يقول :-
-ال تزال صورة املدفع يف مخيلتي رغم إنني فارقته 

بع�د أن أحلت عىل التقاعد حيث كنت مس�ؤوال عن 
طاقمه املكون من خمسة جنود .«

وأض�اف »قبيل ش�هر رمضان كنا نح�رض املدفع 
من موقع الكوت العس�كري، وه�ي الجهة املخولة 
باستخدام املدفع والرمي به، ونستلم معه أيضا 30 

طلقة غري حقيقة تسمى باملفهوم العام » خلب«.
وتابع ابو عي .عادة ما نمنح أحد الجنود اسرتاحة 
بينما اآلخرون يف الواجب ولكل منهم مهمته فهناك 
)املعمارج�ي(، ومهمته أن يضع الطلقة يف مكانها 
رها، والثان�ي )رام(  داخ�ل ماس�ورة املدف�ع فيعمِّ
ومهمت�ه أن يق�وم بتش�غيل الرتباس ال�ذي يحكم 
إخراج الطلقة، والثال�ث )طومار( وهو الذي يقوم 
بتريد املاس�ورة بعد إخراج املق�ذوف، بينما تكون 
مهم�ة الرابع إحضار الطلقة للمعماري، وأكون أنا 

مرشفا  أو مس�ؤوال عليهم«.
و أوض�ح أن أفراد هذه املجموع�ة يطلقون عليهم 
تس�مية » زمرة« وهو مصطلح عس�كري دال عىل 

املجموعة .
بعد إتمام عملي�ة الرمي تذهب الزمرة كلها لتناول 

الفطور الذي نصنعه بأيدينا«.
يف الغالب يأتينا الفط�ور من العوائل القريبة، فكل 
عائلة ترس�ل لنا نوعا من األكل م�ا يدل عىل طيبة 
تل�ك العائات وح�ب الناس لن�ا وتعلقه�م بمدفع 

اإلفطار«.
بع�د االنتهاء م�ن اإلفطار نق�وم بتنظي�ف املدفع 

وإدامته، وتلك العملية تستمر طيلة رمضان«.
وأض�اف »بع�د أن تم�ت إحالتي ع�ىل التقاعد ظل 
عش�ق املدفع مازما يل، ففي اغلب أيام رمضان يف 
الس�نوات الت�ي تقاعدت بها كنت اذه�ب إىل مكان 
املدفع والتقي طاقمه الن قس�ما منهم كانوا معي 

يف الزمرة التي تقوم  بالعمل عىل املدفع«.
وأض�اف »مع م�رور الزم�ن تغريت األم�ور وتغري 
الناس، لكن ذاكرة املدفع بقيت بينما تم نقل مكانه 
إىل جه�ة أخ�رى من املدينة بس�بب إش�غال إحدى 
الدوائر األمنية يف حينه مكانا يف الجانب املقابل من 

شاطئ السدة عام 1994«.
وخش�ية من رمي املدفع أو يكون عتاده حقيقيا، 
تم نقله من املكان القديم حس�ب أمر املسؤولني يف 

تلك الدائرة«.
وع�ىل الرغم م�ن أن املدف�ع انتقل إىل م�كان آخر، 
كان الجمي�ع ينتظر صوته ليب�دأ اإلفطار حيث ان 
صوت�ه كان يس�مع يف كل إرج�اء املدينة لصغرها، 
أما يف الس�نوات األخرية وبس�بب التوسع والحركة 
واألص�وات املتعددة االخرى، فقد ضاع عن أس�ماع 
الغالبي�ة من أهل املدينة عدا ممن يس�كنون قريبا 

منه«.
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بس�م الله الرحم�ن الرحيم )َش�ْهُر َرَمَض�اَن الَّذِي 
أُنِزَل ِفي�ِه الُْقرْآُن ُه�دًى لِلنَّاِس َوَبيَِّن�اٍت ِمْن الُْهدَى 
َوالُْفرَْق�اِن(� البق�رة / 185 واذ نهنئك�م بأق�دس 
التهاني وأجلها ملناس�بة حلول شهر الخري والركة 
ش�هر الله ش�هر رمضان املب�ارك ، ش�هر الطاعة 
والغف�ران نس�اله أن يتقبل طاعاتك�م وصيامكم 
وقيامك�م وأن ُتدرَج أس�ماءكم يف س�جل الرابحني 
والفائزي�ن بالزلفى لدي�ه وُيعَدكم م�ن الصائمني 
القائمني الذين يعَطْون األجر والثواب بما ال يعطى 

غريهم
 ربم�ا ب�ات م�ن املعت�اد أن أي حدي�ث عن ش�هر 
رمضان املبارك يبدأ باقتطاع جزء من خطبة النبي 
األكرم صىل الله عليه وآله التي اس�تقبل بها ش�هر 
رمض�ان املبارك وخاطب الناس بها وقال صىل الله 
علي�ه وآل�ه : أّيها الناُس ق�د أقبَل اليكم ش�هُر اللِه 
بالركِة والرّحمِة واملغفرِة، شهٌر هو عنَد اللِه أفضُل 
الّشهوِر، وأياُمُه أفضُل األياِم، ولياليِه أفضُل اللّيايل، 
وس�اعاُته أفضُل الساعاِت، وهو ش�هٌر دعيُتم فيه 
إىل ضياف�ِة اللِه، وجعلُتم فيِه من أه�ِل كرامِة اللِه، 

أنفاُسُكم فيِه تسبيٌح، ونوُمكم فيِه عبادٌة، وعملُكم 
فيه مقبوٌل، ودعاُؤكم فيه مس�تجاٌب، فاْسألوا اللَه 
ربَّكم بنّي�ات صادقة، وقلوب طاه�رة، أن يوّفَقُكم 
لصياِمِه وتاوِة كتابِه، فاّن الشقيَّ من ُحرَِم ُغفراَن 
الل�ِه يف ه�ذا الش�هِر العظي�ِم، واذك�روا بجوِعُك�م 
وَعَطِش�ُكم في�ه ج�وَع ي�وِم القيام�ِة وَعَطَش�ه، 
وا عّما  وتصّدقوا عىل فقراِئكم ومس�اكيِنكم، وغضُّ
ال يحلُّ الّنظُر إليِه أبصاَركم، وعّما ال يحلُّ اإلستماُع 
إلي�ه أس�ماَعكم، وتحنَّنوا عىل أيتاِم الّن�اِس ُيتحّنْن 
ع�ىل أيتاِمكم، وتوبوا إىل اللِه م�ن ذنوِبكم، وارفعوا 
أيدَيك�م بالدعاِء يف أوق�اِت صاِتك�م، فإنها أفضُل 
الس�اعاِت، ينظُر اللُه ع�ّز وجّل فيه�ا بالرحمِة إىل 
عب�اِدِه، يجيُبه�م إذا ناج�وْه، ويلبِّيه�م إذا ناَدْوه، 
ويعطيِهم إذا س�أ ُلوه، ويس�تجيُب لهم إذا دعْوه. 
إىل آخ�ر الخطبة وق�د روي عن اإلم�ام الباقر عليه 
الس�ام أنه قال : إن رسول الله صىل الله عليه وآله 
ملا انرصف من عرفات وسار عىل منى دخل املسجد 
فاجتمع إليه الناس يس�ألونه عن ليلة القدر فقام 
صىل الل�ه عليه وآل�ه خطيبا فقال بع�د الثناء عىل 

الله ع�ز وجل : أما بعد فإنكم س�ألتموني عن ليلة 
الق�در ، ول�م اطوها عنكم ألني ال أك�ون بها عاملا ، 
اعلموا أيها الناس : انه من ورد عليه شهر رمضان 
وهو صحيح س�وي فص�ام نهاره وق�ام وردا من 
ليل�ه وواظب عىل صاته وهجر ع�ىل جمعته وغدا 
إىل عي�ده فقد أدرك ليلة الق�در ، وفاز بجائزة الرب 
. فق�ال أبو عبد الله عليه الس�ام فاز والله بجوائز 
ليست كجوائز العباد . وروي عن أبي جعفر الباقر 
علي�ه الس�ام : إنه قال : إن رس�ول الل�ه صىل الله 
عليه وآله كان عىل املنر فس�معه الناس قال : آمني 
، ثم س�كت ، ثم قال آمني ، ثم س�كت ، ثم قال آمني 
فلما نزل س�أله بعض الناس فقالوا: يا رسول الله 
س�معناك تق�ول : آم�ني ، آمني ثاث م�رات ، فقال 
صىل الله عليه وآله : إن جرائيل عليه السام قال : 
م�ن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله ، قلت 
: آمني فقال عليه السام : ومن أدرك شهر رمضان 
فل�م يغفر له فأبع�ده الله ، قلت : آم�ني قال عليه 
الس�ام : ومن أدرك أبوي�ه أو أحدهما فلم يغفر له 

أبعده الله ، قلت : آمني .
تع�ود املس�لمون ان يحي�وا ذك�ر الل�ه يف 
رمض�ان املحب�ة وااليمان، ورغ�م ان كل 
س�عان النهار والليل عبادة اال انهم تعدوا 
ان يحرص�وا ع�ىل الذكر يف ثاث س�اعات 
يحي�ون بها مراس�م رمضان وطقوس�ه 
الجميل�ة ,  ثاث س�اعات يومياً يف ش�هر 
رمض�ان ال تفرّط فيها مهم�ا كان الثمن 
فإّن�ك إذا حافظ�ت عليه�ا وه�ي ث�اث 
س�اعات بعدد أّيام الشهر يكون املجموع 

تسعني ساعة وهّن كاآلتي:
الساعة األوىل: عند اإلفطار، جّهز فطورك 
باكراً وتف�ّرغ فيها للدعاء، ف�إّن للصائم 
عن�د فطره دعوًة ال ُترد، ادع لك وألحبابك 
وال تنَس أموات املسلمني فإّنهم يحتاجون 

منك الدعاء.
الس�اعة الثانية: هي يف آخر الليل، اجعلها 
خلوًة مع الله س�بحانه فإّن�ه ينادي: هل 

من س�ائٍل فأعطي�ه؟ هل من مس�تغفٍر 
فأغفر له؟ فأكثر فيها من االستغفار.

الس�اعة الثالثة: هي جلوس�ك بعد صاة 
الفج�ر يف مص�ّاك حت�ى اإلرشاق، ه�ذه 
باق�ي  فاح�رص ع�ىل  تس�عون س�اعة 
الوق�ت بالذك�ر واجتن�اب الغيب�ة فإّنها 
تحصد األعمال، واعزم أن ال تفوتك صاة 
الفريض�ة واس�تغّل النواف�ل فإّنم�ا هي 
ثاثون يوماً وم�ا أرسع ما نقول: انقىض 

والله املستعان.
كم�ا أّن هن�اك ثاث�ة أدعي�ة ال تنس�وها 
يف س�جودكم: الله�م إّني أس�ألك حس�ن 
الخاتم�ة.. اللهم ارزقني توبة قبل املوت.. 
الله�م ي�ا مقلّب القل�وب ثّب�ت قلبي عىل 

دينك.
هك�ذا تع�ود املس�لمون من�ذ ان عرف�وا 

االسام دينا ونصيحة .

يبدو أن ش�هر رمض�ان لهذا 
الع�ام لن يك�ون مثل األعوام 
السابقة، وس�ط األزمة التي 
يعيشها العالم بسبب فريوس 
كورون�ا، ول�ن يمح�ى م�ن 
ذاكرة املسلمني وال صفحات 

التاريخ.
كل  يف  املس�لمون  ويس�تعد 
أنح�اء العال�م له�ذا الش�هر 
الكري�م، وس�ط أج�واء غري 
مسبوقة، يخفف من وطأتها 
اللج�وء إىل تكثي�ف العبادات 
ب�زوال  الل�ه  إىل  والدع�اء 

الجائحة واملرض.

فم�ن إلغاء والئم اإلفطار مع 
العائل�ة إىل تعلي�ق الصاة يف 
املس�اجد، إج�راءات صارمة 
فرضتها الحكومات للحد من 

انتشار الفريوس القاتل.
وتأتي هذه القيود اس�تجابة 
الصحة  منظم�ة  لتوصي�ات 
العاملي�ة الت�ي حث�ت ال�دول 
اإلس�امية عىل »إعادة النظر 
جدي�ا« يف أي احتفاالت دينية 

جماعية.
ونحن يف هذا الشهر الفضيل 
نترضع اىل الله جلت قدرته ان 
يخلصن�ا من هذا الداء القاتل 

وان يحم�ي ابناءنا العراقيني 
جانبن�ا  وم�ن  رشوره  م�ن 
االلت�زام بوصايا خلية  علينا 
االزمة والحفاظ عىل ارواحنا 
بالبق�اء يف البي�وت بعيدا عن 
التي  والتجمع�ات  االخت�اط 
قد تزيد االزمة وتفاقمها كي 
نتخل�ص م�ن هذا ال�داء وان 
نعر االزمة بسام ووئام وان 
ندعوه جلت قدرته ان يكون 
رمض�ان العام القادم ش�هر 
التخلص م�ن الداء واالنفتاح 
ملمارسة طقوسنا وما تعودنا 
كل عام والله مع الصابرين .

ساعات للذكر واإلحسان



ان غس�ل اليدي�ن بامل�اء والصابون م�دة ال تقل ع�ن 20 ثانية يع�ّد من أوىل 
التوصيات التي ش�ددت عليها منظمة الصحة العاملية منذ بدء أزمة انتش�ار 

فريوس كورونا املستجد.
يف املقاب�ل، نبهت بعض الدراس�ات إىل رضورة عدم املبالغ�ة يف ذلك. وهو ما 
أشارت إليه طبيبة أمراض الجلد الروسية الريسا أليكسييفا، حيث نبهت إىل 
أن الغس�ل املبالغ فيه لليدين بالصابون واملطهرات قد يس�بب ضعف املناعة 

عىل مستوى الجلد.
وذك�رت أن هذا يمكن أن يؤدي إىل املعاناة من بع�ض األمراض الجلدية لدى 
الكثري من األش�خاص مع اإلش�ارة إىل أنه من األفضل مراعاة وضع البرشة 

الحساسة من خالل اتباع بعض القواعد.
ويف هذا الس�ياق، نصحت االش�خاص الذين يعانون من مشاكل جلدية مثل 
اإلكزيم�ا بوض�ع القف�ازات وبالح�رص عىل اس�تخدام الكريم�ات املرطبة 

واملغذية للبرشة باستمرار.
يشار إىل أن املنظمة العاملية ركزت عىل إجراءات أخرى أبرزها االلتزام بقواعد 
الحج�ر املنزيل والتباعد االجتماعي مع اتباع نظ�ام غذائي صحي. ودعت إىل 

وضع الكمامة الطبية والقفازان عند الخروج االضطراري من املنزل.

وجه�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة 
مجموعة من النصائح إىل العائالت، 
تتعل�ق بكيفي�ة غس�ل مالب�س أي 
ش�خص مصاب أو مشتبه بإصابته 
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد، داخل 

البيت.
وأك�دت منظمة الصحة العاملية عىل 
الش�خص  مالب�س  غس�ل  رضورة 
املص�اب بف�ريوس كورون�ا، وكذلك 
مناش�فه وأغطي�ة رسي�ره بش�كل 
منفصل عن بقية مالبس األشخاص 

اآلخرين يف املنزل.
وأوص�ت املنظم�ة يف منش�ور ع�ىل 
حس�ابها يف فيس�بوك، باس�تخدام 
قف�ازات مطاطية عند حمل مالبس 
الش�خص املص�اب، وع�دم حمله�ا 
يف مواجه�ة الجس�م، ووضعه�ا يف 
حاوي�ة مخصصة للمالبس محكمة 

اإلغالق.
ونصحت الصح�ة العاملية بإزالة أي 
أوساخ ظاهرة عىل املالبس واألغطية، 
مثل القيء أو اللعاب، والتخلص من 
هذه الفضالت من دون ملس�ها، قبل 

وضعها يف الغسالة.

وش�ددت عىل رضورة غسل املالبس 
وأغطي�ة الرسي�ر واملناش�ف الت�ي 
يستخدمها املصاب بفريوس كورونا 
عن�د درجة ح�رارة ت�راوح بني 60 
إىل 90 درج�ة مئوي�ة وباس�تخدام 

مسحوق للغسيل.
ويف ح�ال كان م�ن الصع�ب غس�ل 
أغطي�ة الرسي�ر يف الغس�الة، فال بد 
م�ن نقعه�ا يف وعاء وغمره�ا باملاء 
الس�اخن، وتحريكها بعص�ا للتأكد 

من تعرضها كلها للماء.
وإن كان املاء الس�اخن غري متوفر، 
العاملية  نصح�ت منظم�ة الصح�ة 
بنق�ع األغطي�ة يف الكل�ور ملدة نص 
س�اعة، ومن ثم غلس�ها ونرشها يف 

الشمس.

 ما ان تقع مش�كلة م�ع الرشيك حتى 
يش�عر امل�رء بحاج�ة اىل التح�دث اىل 
ش�خص ثالث. غالبا م�ا يقع االختيار 
عىل احد االقرباء او االصدقاء املقربني. 
لك�ن يب�دو ان ه�ذا “التنفي�س” لديه 
تبعات سلبية جدا عىل حياة صاحبه. 

ب�ه  نخ�ص  ال�ذي  التقري�ر،  ه�ذا  يف 
املتزوجني، نع�رض لكم اهم املس�ائل 
التي يجب ان تبق�ى طي الكتمان. اما 
اذا ش�عرتم بانكم ستنفجرون وبأنكم 
يف حاجة اىل التحدث اىل شخص يسدي 
اليك�م النصيحة التي ال ب�د منها، فما 
اطب�اء  عي�ادات  اىل  بالتوج�ه  رأيك�م 
النف�س او االختصاصي�ني يف االرش�اد 

الحياتي؟ 
1 - املشاحنات اليومية:

ما م�ن حي�اة زوجية مثالي�ة وخالية 
من املش�كالت، لذلك عندما تغضب من 
رشيك�ة حيات�ك، ال ته�رع اىل صديقك 
لتش�كو الي�ه تده�ور العالق�ة أو ان 
زوجت�ك ال تهت�م ب�ك او بهندامه�ا. يف 
هذا االط�ار، يؤك�د االختصاصيون ان 
الحديث املس�تمر عن الشجارات مهما 
كان نوعه�ا، س�يدفع الط�رف الثالث 

اىل اخ�ذ موق�ف م�ن رشيكك. ه�ذا ما 
يدفعهم اىل البدء بإسداء نصائح ليست 

يف مصلحتك. 
2 - اللحظات الجميلة:

عند اختبار لحظات جميلة س�واء مع 
أفراد عائلت�ك او مع رشيكة حياتك، ال 

تخ�ر احدا عنها. كذل�ك ليس املطلوب 
لتبج�ح به�ا ع�ىل صفح�ات التواصل 
االجتماع�ي. رغ�م كل االيجابي�ة التي 
تس�يطر عليك، حاول ان تلجم نفس�ك  
وتحافظ ع�ىل بعض الخصوصية التي 

تخصك وتخص رشيكتك وعائلتك.
3 - املشكالت االرسية:

رسوب الطفل او عناده او عدوانيته مع 
اصدقائه وما اىل هنالك من مش�كالت 
ارسية، ح�اول ان تبقيها داخل جدران 
بيتك. طبعا الحديث احيانا عن مشكلة 
ما، يس�اعد يف ايج�اد الحلول لها، لكن 
لي�س املطل�وب ايض�ا ن�رش الغس�يل 

املتسخ علنا.
4 - الكلمات الس�يئة الت�ي تصدر عن 

رشيكك:
عندما  يقع خالف مع الرشيك او عندما 
تواجه�ان موقفا متش�نجا، قد تصدر 
بعض العبارات او االلفاظ السيئة عن 
الرشي�ك، ال تنقله�ا اىل صديقك او احد 
افراد عائلتك. فهذا االمر س�ريتد سلبا 
عليك، إذ سيبدأون بإبداء نظرة سلبية 
تج�اه رشي�كك حتى وإن بش�كل غري 

متعمد.
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ربما أنت أحد هؤالء األش�خاص 
الذين يفّضلون األع�داد 2، أو 4، 
أو 6، إل�خ… أي األعداد الزوجية 
يف املقابل فإن�ك ال تفّضل األعداد 

الفردية، فهل تعرف السبب؟
قبل أن نتعرف عىل السبب، دعونا 
نتع�رف يف البداي�ة ع�ىل مفهوم 

العدد الزوجي والعدد الفردي؟
 األعداد الزوجي�ة هي التي تقبل 
القس�مة ع�ىل 2 بدون ب�اٍق، أما 
األعداد الفردية فهي التي ال تقبل 

القسمة عىل 2 بدون باٍق.
كل  أج�رى  الفه�م  م�ن  ملزي�د 
م�ن “دان كين�ج” م�ن جامع�ة 
س�نغافورة الوطنية، و “كريس 
جامع�ة  م�ن  جانزوس�كي” 
فلوريدا دراس�ة أظه�رت أن ذات 
منتج التنظيف ب�دا أكثر جاذبية 
للزبائ�ن، إن كان اس�م العالم�ة 
التجاري�ة يحت�وي ع�ىل األعداد 
الزوجي�ة أكثر م�ن احتوائه عىل 
األع�داد الفردية. ويرى الباحثان 
أن س�بب ذل�ك ه�و أن أدمغتن�ا 
تعال�ج األع�داد الزوجية بش�كل 
أكثر سهولة منه إن كانت فردية، 

وه�و م�ا ُيف�رّس س�بب تفضيل 
منتج عن اآلخر.

كم�ا ي�رى “تريي�س هاينز” من 
أن  نيوي�ورك  يف  بي�س  جامع�ة 
أدمغتن�ا تس�تغرق وقًتا أطول يف 
معالج�ة األع�داد الفردي�ة أكثر 
م�ن الزوجي�ة. وكونه�ا صعب�ة 
االستيعاب، فقد اكتسبت معاني 
أخ�رى. فف�ي الثقاف�ة الغربية، 
معظ�م  تج�ذب  الت�ي  األع�داد 

الخرافات هي )13-7-3( خاصة 
الع�دد 13 رم�ز التش�اؤم، كم�ا 

تالحظون جميعها أعداد فردية.
ربم�ا تك�ون الغرف�ة 101 أكثر 
رعًبا من الغرف�ة 100، ألن 101 
أكث�ر  الحس�ابية  الناحي�ة  م�ن 
تعن�ي   100  .100 م�ن  تحدًي�ا 
عرش ع�رشات، أو 50 مرتني، أو 
25 أربع م�رات. عىل عكس 101 
فالتباي�ن يجعل من الصعب عىل 

عقولنا أن تصنع أنماًطا معينة.
وق�د تعلّمن�ا أن نأخ�ذ األعداد يف 
ظاهره�ا أو قيمته�ا، كعالم�ات 
تش�ري إىل الكمية واملوقف، الحًقا 
نس�تجيب إليها عاطفًيا ونفسًيا 
بناء عىل الخصائص الحس�ابية. 
بالعملي�ات  تق�وم  فأدمغتن�ا 
وتؤث�ر  الحس�ابية ال ش�عورًيا، 
ردودنا عىل كيفية رؤيتنا للعالم، 

والقرارات التي نتخذها.

البقاء يف املنزل بسبب أزمة فريوس كورونا املستجد يسّبب لنا ضغطاً نفسياً، 
وه�ذا ينطبق أيضاً عىل األطفال الصغار، ولكن يمكنك اس�تغالل فرة الحجر 
الصّح�ي لتعزيز عالقة األخوة بني أطفالك، وتحوي�ل الوقت الوفري إىل مرحلة 
بناء لعالقات قوية بني أطفالك، ويف ما ييل 4 طرق تساعدِك عىل تعزيز عالقة 

األخّوة بني أطفالك:
1 - األنشطة املشركة

رّبم�ا يفرض تفاوت أعمار أطفالك نوعاً م�ن العزلة بينهم، حيث يمارس كّل 
طفل نش�اطاً يناس�ب عمره، إال أن اش�راكهم يف بعض األنشطة هدف يجب 
تحقيقه، حيث إن املش�اركة تعزز عالقتهم، وتساعدهم عىل التوّصل إىل طرق 

للتفاهم.
ابحثي عن نش�اط يصلح لفئات عمرية مختلفة، وش�اركي أطفالك يف عملية 

البحث عن أنشطة يقومون بها معاً.
2 - كوني نموذجاً إيجابياً

األطف�ال يتعلمون باملحاكاة، بمعنى أنه�م يراقبون ما تفعلينه ثم يترّصفون 
بنف�س الطريق�ة، ل�ذا تمتع�ي بالص�ر واله�دوء واللط�ف، واح�ريص ع�ىل 
مش�اركتهم، وعدم إثارة املش�اكل معه�م أو مع األب، يج�ب أن تكوني قدوة 

حسنة لهم يف التعامل بلطف واملشاركة واملحّبة.
3 - امدحي السلوك اللطيف

ال تجع�يل الترّصف�ات اللطيفة ب�ني أطفالك تمّر من دون إلق�اء الضوء عليها 
ومدحها، فاملدح يعلّم األطفال أكثر من الذّم واللوم.

س�لّطي الضوء ع�ىل ترّصفات أطفال�ك اللطيفة بعضهم تجاه بعض، س�واء 
املش�اركة أو الكلم�ات اللطيفة، وتحدثي عنها بوضوح واجعليهم يش�عرون 

بأنِك س�عيدة بعالقتهم الجي�دة معاً، هذا يحفزهم لب�ذل املزيد من الجهد من 
أجل الوصول إىل عالقات لطيفة بينهم تجعلِك سعيدة وفخورة بهم.

4 - ال تبالغي يف التدّخل بينهم
م�ن حقك الس�عي من أجل بناء عالق�ات وثيقة وصّحية ب�ني أطفالك، ولكن 
تذك�ري أنهم أطفال، وأّن هذه تجربتهم التي عليهم أن يخوضوها بأنفس�هم 
حتى يتعلموا دروساً حقيقية تدوم لباقي العمر، فال تفرطي يف التدخل بينهم 
وتشعريهم بأنهم تحت املراقبة طول الوقت، امنحيهم فرصة اللعب واملشاركة 
بشكل طبيعي دون محاولة إرضائك، وأن يتعلموا الخالف وحّل مشاكلهم معاً 

دون تدخل منِك، هذا يجعل عالقتهم وثيقة وأكثر صّحية واستمرارية.

سلوكياتكل يوم معلومه

البقاء يف املنزل فرصة لتعزيز عالقة األخّوة بني أطفالكملاذا بعض األشخاص يفضلون األعداد الزوجية؟

ُيقب�ل كثري من الن�اس عىل اللح�وم برشاهة دون أن يدرك�وا أن هناك 
“لحم�ا آخر” أرخص وألذ، ويعد غذاء غني�ا بالروتني، وعادة ما يطلق 

عليه اسم “لحم الفقراء”.
ويعد العدس، الذي يعّد بديال مثاليا للحوم، أحد األطعمة الصحية وغري 
املكلفة، كما أنه يحتوي عىل العنارص الغذائية، وال سيما الروتني، التي 

تشتهر بها اللحوم.
ويحت�وي الع�دس، مث�ل اللحوم، عىل نس�بة عالية م�ن الروتني، مما 
يجعل�ه مكونا أساس�يا ألي نظ�ام غذائ�ي نباتي، وبخاص�ة أنه غني 

باأللياف الغذائية والحديد.
ويمك�ن طهو العدس مع الخرضاوات أو اس�تخدامه حس�اء، أو حتى 
إضافته إىل بعض الحلويات، ومما يجعل العدس طعاما ش�ائعا يف كثري 

من البلدان، وال سيما املناطق الجافة، هو سهولة تحضريه.
وتتنوع ألوان العدس بتن�وع عنارصه الغذائية، فمنه األحمر واألخرض 
واألصف�ر والرمادي واألس�ود، والرتقايل، وأخريا الع�دس البني، ومما 
قد ال يعرفه كثريون أن فوائد العدس ال تقترص عىل اإلنس�ان، بل تمتد 
إىل الربة والحيوانات، إذ عن قش�ور العدس يمكن أن تس�تخدم سمادا 
عضوي�ا يزيد األرض خصوب�ًة، وكذلك علفا للبقر الحل�وب، كي ترفع 

إنتاجها من الحليب.
ويحت�وي العدس عىل العدي�د من العنارص املعدني�ة، وبخاصة الحديد 
والزنك والس�يلينيوم والنحاس والبوتاسيوم والفس�فور، والكالسيوم 
واملغنيس�يوم، كما يحتوي عىل فيتامني ب املركب وفيتامني أ وفيتامني 
ب 1 وفيتامني ب 2 وفيتامني ب 6، وفيتامني ج وفيتامني ه�، وحمض 

الفولي�ك وبعض األحماض األمينية األساس�ية. وُيعزز العدس وظيفة 
الكىل، ويس�اعد يف الوقاية من تكون الحصوات، ويحس�ن أداء الجهاز 
الهضمي، ويس�هل عملية الهضم، ويمنع اإلصابة باإلمساك، وُيخلّص 

الجسم من الفضالت والسموم.
ويس�هم العدس يف التخفيف من أع�راض القولون العصبي، كما ينظم 
وزن الجسم، ألنه يمنح الشعور بالشبع، األمر الذي من شأنه أن يمنع 
تناول كمياٍت كبرية من الطعام، ومن بني فوائد العدس أيضا، أنه يعمل 
عىل تنظيم مس�توى الس�كر يف الدم، ويمنع ارتفاعه، ويخلص الجسم 

من الكوليسرول الضار، ويرفع مستوى الكوليسرول الجيد.

طبيبك يف بيتك

فوائد ُمذهلة لـلحم الفقراء” العدس”أحد األطعمة الصحّية وغري امُلكلِّفة

دراسات حديثة

تدبري منزلي

ال تبالغوا يف غسل اليدين

يف بيتك مصاب بفريوس كورونا؟.. 
هكذا تغسل مالبسه

تعّد القهوة من املرشوبات التي يعشقها 
الكثري ولكن تحضريه�ا لم يكن بنفس 
طريق�ة املطاع�م والكافيه�ات ، وذلك 
يرجع ايل عدة اس�باب وذلك الن القهوة 
تختل�ف من م�كان آلخر ومن ش�خص 
ألخ�ر، ويعتم�د ذلك عىل ش�يئني “ نوع 

وجودة القهوة، طريقة عمل القه�وة”.
لذلك يمك�ن أن تتعلمي ط�رق مختلفة 
لعم�ل فنج�ان قه�وة بطع�م مختل�ف 

ومتميز :
قه�وة بطع�م الكرامي�ل وه�ي إح�دى 
ط�رق عمل القهوة التي يظهر بها طعم 

الكراميل البسيط املخلوط بالبن. 

1 - ض�ع يف الكنك�ة معلق�ة ب�ن كبرية 
ومعلقة صغرية سكر.

2 - ض�ع الكنكة عىل النار بدون إضافة 
مياه، حرك البن والسكر عىل نار هادئة 

مدة دقيقة مش أكر. 
3 - اضف املياه يف الكنكة، واتركها حتى 

الغليان.
يف حال عدم الرغبة بوجود س�كر جرب 

بنفس الطريقة بدون إضافة سكر.
طريقة عمل القهوة باحرافية

 تعّد القهوة من املرشوبات التي يعشقها 
الكثري ولكن تحضريه�ا لم يكن بنفس 
طريق�ة املطاع�م والكافيه�ات ، وذلك 

يرجع ايل عدة اس�باب وذلك الن القهوة 
تختل�ف من م�كان آلخر ومن ش�خص 
ألخ�ر، ويعتم�د ذلك عىل ش�يئني “ نوع 

وجودة القهوة، طريقة عمل القه�وة”.
لذلك يمك�ن أن تتعلمي ط�رق مختلفة 
لعم�ل فنج�ان قه�وة بطع�م مختل�ف 

ومتميز :
قه�وة بطع�م الكرامي�ل وه�ي إح�دى 
ط�رق عمل القهوة التي يظهر بها طعم 

الكراميل البسيط املخلوط بالبن. 
1 - ض�ع يف الكنك�ة معلق�ة ب�ن كبرية 

ومعلقة صغرية سكر.
2 - ض�ع الكنكة عىل النار بدون إضافة 

مياه، حرك البن والسكر عىل نار هادئة 
مدة دقيقة مش أكر. 

3 - اضف املياه يف الكنكة، واتركها حتى 
الغليان.

يف حال عدم الرغبة بوجود س�كر جرب 
بنفس الطريقة بدون إضافة سكر.

طريقة عمل القهوة باحرتافية
املطبخ

 يعاني البعض من عدم االرتياح يف 
املعدة طيلة ش�هر رمض�ان، وذلك 
بسبب عادات الطعام السيئة التي 
تؤدي إىل سوء الهضم، حيث تناول 
الغالبي�ة العظمى م�ن الصائمني، 
كمي�ات كبرية م�ن الطع�ام امليلء 
الحراري�ة  والس�عرات  بالده�ون 
يف  ملش�اكل  ت�ؤدي  الت�ي  العالي�ة 

املعدة.
إليك�م بع�ض األطعم�ة الت�ي ق�د 

تسبب عثر هضم.
األطعمة الحمضية

يمكن أن تسبب األطعمة الحمضية، 
مثل الليم�ون، والرتقال والجريب 
فروت، تهيج يف بطانة املعدة، وهو 

ما يؤذي الجهاز الهضمي.
األطعمة الدسمة

تحف�ز األطعم�ة الدهني�ة زي�ادة 
االنقباض�ات يف الجه�از الهضمي، 
والت�ي قد ت�ؤدي إما إلبط�اء إفراغ 
املعدة وتفاقم اإلمس�اك، أو ترسيع 

الحركة، مما يؤدي إىل اإلسهال.
املقليات

نف�س  املقلي�ة  األطعم�ة  تس�بب 
املش�اكل الت�ي تس�ببها األطعم�ة 
الدهنية، فإما أن تزيد اإلمس�اك أو 
تزيد من اإلسهال، وقد تبقى لفرة 
طويل�ة يف املع�دة دون هض�م، ما 

يؤدي إىل الشعور باالنتفاخ.
األطعمة املصنعة

األطعم�ة املصنع�ة ال تحتوي عىل 
ألياف، وكذلك مواد حافظة وألوان 
صناعي�ة، وقد تس�بب مش�اكل يف 
الهض�م خاص�ة مل�ن يعان�ون من 
بع�ض  تحت�وي  وق�د  اإلمس�اك، 

األنواع عىل الالكتوز، الذي يزيد من 
الغازات وعدم الراحة يف املعدة.

-السكريات
الصناع�ي  الس�كر  يرتب�ط 
مش�اكل  بأب�رز  “الس�وربيتول” 
العظم�ي، ألن�ه يصع�ب  الجه�از 
إىل  وصول�ه  فمج�رد  هضم�ه، 
األمع�اء الغليظة، يس�بب الغازات 

واالنتفاخ.
-الكافيني

يحف�ز الكافي�ني حرك�ة الجه�از 
الهضم�ي، فيح�رك املعدة بش�كل 
أرسع م�ن طبيعته�ا، لذل�ك يجب 
تجنب الش�اي والقه�وة، والصودا 

والشكوالتة.
-الشطة

الشطة واألطعمة الحارة تعمل عىل 
تحفيز الجهاز الهضمي، وتس�بب 
عرس هضم وتزداد مش�اكلها كلما 
عانى الشخص من مشاكل سابقة 

يف املعدة كااللتهابات أو االسهال.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

ال ُتهضم بسهولة...جتنب هذه األطعمة عند اإلفطار

No: 7238 Wed 29 Apr 2020العدد: 7238 االربعاء - 29 نيسان 2020

ُيعزِّز وظيفة الكلى وُيساعد يف الوقاية ِمن تكّون احلصوات



ترتبط الش�خصية بالكثري من العوامل 
منها الربج واالس�م وتاري�خ امليالد. إال 
أنها تتبع أيضاً ش�هر املي�الد. فما الذي 
ي�دل عليه اختيار أحد هذه الطيور التي 

يرمز كل منها إىل أحد أشهر السنة؟
يناير

تكون�ن  ح�واراً  تخوض�ن  عندم�ا 
أول املوافق�ات ع�ى م�ا يق�ال أو أول 
املعرتض�ات. كم�ا أّنك تفضل�ن العمل 
مع أش�خاص يتس�مون بالديناميكية. 
ل�ذا ال تحبن الجدل غري املثمر  وتميلن 
إىل إظه�ار قدرات�ك الخاص�ة والرتويج 
لها. وال تغريين رأيك بس�هولة إذا كنت 

تعرفن أنك عى حق.
فرباير

وتحب�ن  الش�ديد  بالك�رم  تتميزي�ن 
أن تتش�اركي واآلخري�ن كل م�ا لدي�ك 
وخصوص�اً الوقت واملش�اعر والطاقة. 
وتظهري�ن الكثري م�ن االنفت�اح تجاه 
أن  الجدي�د. كم�ا تحاول�ن  التج�ارب 
تعييش حياتك بأفض�ل الطرق املمكنة. 
وتس�عن إىل عدم ترك انطباع سيئ عن 
نفسك لدى األشخاص الذين تلتقينهم.

مارس
تتميزين بش�خصية منفتح�ة وهذا ما 
يس�اعدك عى ح�ل املش�كالت التي قد 
تواجهينه�ا. كذلك تش�عرين باالرتياح 

يف كل مكان تذهبن إليه ومع كل دائرة 
اجتماعي�ة تجلس�ن فيه�ا. ويف يتعلق 
بأخذ قراراتك تثقن بنفس�ك وليس بما 

يقوله اآلخرون.
أبريل

أنت ش�خص لطيف بطبيعتك. كما أّنك 
ال ترفض�ن تقدي�م الكث�ري م�ن وقتك 
ومش�اعرك لآلخرين وتتعاطفن معهم 
كلما احتاجوا إىل ذل�ك. إال أّنك تفضلن 
البقاء بمفردك يف حال ش�عرم بالخجل 

أو باالنزعاج وعدم االرتياح.

مايو
تتسم ش�خصيتك بالحساس�ية. فأنت 
تبدين اهتماماً كبرياً بمش�اعر اآلخرين 
تجاهك. ويف املقابل تسعن إىل تفهمهم. 
إال أّنك ال تشعرين بالدفء إال يف وسطك 
العائ�ي. كم�ا أن�ك كل أف�راد أرست�ك 
يحب�ون محادثت�ك والجل�وس برفقتك 

ألّنك تمنحينهم الطاقة  اإليجابية.
يونيو

تعت�رب االس�تقامة م�ن أب�رز صفاتك. 
فأن�ت مثالي�ة وال يمك�ن مخالف�ة أي 

قاعدة. وتحبن أن يقوم اآلخرون باملثل. 
وتش�عرين باإلحباط إذا لم يفعلوا ذلك. 
فأنت تريدين تغي�ري العالم بأرسه نحو 
األفض�ل. لذا تعيش�ن حالة م�ن القلق 

والتوتر الدائم.
يوليو

عندما تشهد حياتك موقفاً صعباً فإنك 
تثبت�ن تمتعك بالق�وة الالزمة لتخطي 
ذلك. كما تظهري�ن امتالكك للكثري من 
األفكار املميزة التي تساعدك عى ابتكار 
الحل�ول الرضورية. كذلك ال تجدين أّنك 
آراء اآلخري�ن لتش�عري  إىل  تحتاج�ن 
باالرتياح. وترين أنهم يخرسون الكثري 

يف حال لم يقوموا بالتقرب منك.
أغسطس

وال  ذات�ك  م�ع  باالرتي�اح  تش�عرين 
تش�عرين بالحاج�ة إىل وض�ع األقنعة 
ل�رتيض أذواق اآلخرين. ويف حال لم يبد 
هؤالء مش�اعر إيجابي�ة تجاهك، فإنك 
ال تس�عن إىل إجراء التغي�ري يف حال لم 

تظهري اقتناعك بذلك.
سبتمرب

يك�ن  أي�اً  الصيح�ات  اتب�اع  تحب�ن 
اتجاهها. كما أّن�ك تحبن الظهور عرب 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي وإقامة 
الدعاية لنفس�ك م�ن خالله�ا. وهكذا 
فإّنك تظهرين اهتماماً كبرياً بما يقوله 

اآلخرون عنك وتس�عن إىل تغيري بعض 
جوانب حياتك بناًء عى ذلك.

أكتوبر
م�ن أب�رز صف�ات ش�خصيتك الهدوء 
واملس�املة. كما ّن�ك تتس�من بالصدق 
وال تحاول�ن الظه�ور والحدي�ث ع�ن 
إنجازاتك. لذا تعيشن يف الظل. وهذا ما 
يمنع الكثريين م�ن تقدير ما تفعلينه. 
وه�ذا يش�عرك يف أحيان كث�رية بالغبن 

وعدم الرىض.
نوفمرب

ال تتمع�ن بالحيوية وغالباً ما تلتزمن 
الصم�ت وال تحب�ن اإلدالء بآرائك وإن 
كان�ت بعض املواق�ف تتطلب ذلك. كما 
أنك ال تحب�ن التغيري وتفضلن الروتن 
واالس�تقرار طوي�ل األم�د. ل�ذا يعتقد 
الكث�ريون أن�ك متك�ربة وه�و اعتقاد 

خاطئ يتعن عليك تغيريه.
ديسمرب

تتس�م ش�خصيتك بالتوازن واالنفتاح. 
رشون  يف  التدخ�ل  تحب�ن  ال  أّن�ك  إال 
اآلخري�ن وتفضل�ن تركهم يعيش�ون 
حياتهم كما يحبون. لكن هذا ال يمنعك 
م�ن مس�اعدتهم يف ح�ال احتاج�وا إىل 
ذل�ك. ويع�ّد التواض�ح أيضاً م�ن أبرز 
صفات�ك التي تجع�ل الكثريين يتوقون 

إىل صداقتك

يرضب للش�خص ال�ذي يتبّط�ر يف دنياه 
، فيس�عى وراء مباهج الحي�اة ولّذاتها ، 
مالم تش�غله الدني�ا بش�ؤونها ، وتلهيه 

بمتاعبها وآالمها . 
أصله: 

أن رجال كان مزواجا مطالقا . فكان يبني 
باملرأة الحرة الكريمة فيمس�كها شهورا 
قليل�ة ثم يطلّقها ويت�زوج غريها. حتى 
اش�تهر عنه ذلك، فصارت األرس الكريمة 
تتجنب خطبت�ه وتأبى تزويجه. ويف ذات 
ي�وم ، أرس�ل الرج�ل بع�ض الخاطبات، 
يطف�ن يف البيوت يخطبن ل�ه، فلم ترض 
ام�رأة أن تقب�ل به بع�ال له�ا لعلمها أنه 
سوف يطلّقها إن عاجال كان ذلك أو آجال 
حتى جاءت إلي�ه الخاطبات وهن يكدن 

ييأسن من إيجاد زوج له . 
ويف أحد األيام ، أبدت إحدى النسوة رغبتها 
يف الزواج م�ن الرجل . ففرح الرجل بذلك 
وأّعد لألمر عدته . ثم دخل عليها ، فعجب 
مل�ا رأى من حس�نها ومالحتها ، وهّمتها 

وشطارتها ، وذكائها ومهارتها. 
ويف صب�اح ليلة الع�رس أيقظته الزوجة 
مبّك�را ، قبي�ل أذان الفج�ر ، وقالت له : 
))گ�ووم ... گول ... يافتاح ... يارزاق ... 
روح واّذن أذان الفجر بالجامع ... وتعال 
(( . فذهب الرجل إىل الجامع ، فرفع فيه 

أذان الفجر . 
فلما رجع إىل البيت وجد زوجته قد أعّدت 

له جدر الش�لغم وقالت ل�ه : )) أخذ هذا 
ج�در الش�لغم بيع�ه وتع�ال (( . فذهب 
الرجل فقىض صدر اليوم يف بيع الش�لغم 
. ومل�ا عاد وق�ت الظهر وج�د زوجته قد 
أع�ّدت له طبك حب رگ�ي، وقالت له : )) 
يالل�ه عيني .. توّكل عى الل�ه .. أخذ هذا 
طبك الح�ب ودور بيه عالگهاوي .. بيعه 
وتع�ال(( . عم�ل الرجل مث�ل ماقالت له 
زوجت�ه وعاد إىل البي�ت ، وكان النهار قد 
مىض وحّل املس�اء ، فوجد زوجته واقفة 
له وراء الباب ، فأدخلته وسلّمته بندقية ، 
وقالت له : )) يالله عيني راويني شطارتك 
.. أخذ هاذي التفگة وصري چرخه چي .. 
ودي�ر بالك زين من الحرامي�ة (( . فأخذ 

الرج�ل البندقي�ة وذه�ب فعمل حارس�ا 
طيلة ليله . ولم يزل هذا دأب الرجل حتى 
أنهكه التع�ب ، وأضعفته كث�رة العمل . 
فص�ادف يف أح�د األي�ام ، أح�د أصدقائه 
القدم�اء ، فش�كى ل�ه م�ا يال قي�ه من 
زوجته من بالء وعناء ، ونصب وش�قاء ، 
فقال له صاحبه : )) أحس�ن يش تسّوي 
.. طلگها واتخلّص منها (( . فقال الرجل 
: )) إش�وكت أطلگها .. إذا مش�غول من 
الصبح الثاني ي�وم الصبح .. وين عندي 
وِك�ت أطلگها ؟ (( . فش�اع هذا الحديث 
بن الناس ، فقالوا )) گال له : طلگها ... 
گال ل�ه : ماعندي وِك�ت (( . وذهب ذلك 

القول مثال .

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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هذا ما يقوله الطائر املرتبط بشهر ميالدك عن شخصيتك
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1992 - موج�ة م�ن االضطراب�ات يف مدينة 
ل�وس أنجل�وس بع�د النط�ق ب�رباءة رج�ال 
الرشطة الذين ھم�وا برضب املواطن الزنجي 

“رودني
كنج” ويف األيام الثالثة التي تلت، وقد س�قط 

54 من القتى وتم إتالف املئات م�ن املبان�ي.
2003 - مجلس األمة الكويتي يقر تعديال عى 
قانون الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية يسمح باستثمار 25 %من أرباحه يف

مرشوعات البنيه التحتية يف الكويت.
-  2004بداية انس�حاب قوات مشاة البحرية 
األمريكية م�ن مدينة الفلوج�ة العراقية بعد 

معارك ضارية.
رشكة جوجل صاحبة أش�ھر محرك بحثي يف 

العالم تطرح أسھما بقيمة 7.2 مليار دوالر.
2009 - املحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقرر 
إط�الق رساح الضباط األربع�ة املحتجزين يف 

قضية اغتيال رئيس الوزراء األسبق رفيق
الحريري.

2010 - الربمل�ان البلجيك�ي يصوت عى نص 

يحظ�ر ارت�داء النق�اب يف األماك�ن العامة يف 
بلجيكا ومن ضمنھا الشوارع.

2011 - زف�اف األم�ري ويلي�ام النج�ل األكرب 
لتشارلز أمري ويلز من كيت ميدلتون، وامللكة 

إليزابيث الثانية تمنحھما لقب دوق ودوقة
كامربيدج.

2015 - إعفاء األمري مقرن بن عبد العزيز آل 
س�عود من منصب والية العھد وتعين األمري 
محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولياً

للعھد و األمريمحمد بن سلمان بن عبد العزيز 
آل س�عود ولياً لويل العھد، وذلك بأمر من امللك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك اململكة
العربية السعودية.

2017 - الس�لطات الرتكية تحجب ويكيبيديا 
ع�ن البالد عى خلفي�ة إدراج معلومات تنص 

عى اعتبار تركيا داعمة لجھات إرھابية.
رس�مّيا  ُيت�وج  برش�لونة  ن�ادي   -  2018
بلق�ب ال�دوري اإلس�باني لكرة القدم لس�نة 
2017–18،ليكون ھ�ذا لقب النادي الخامس 

والعرشين يف الدوري املذكور.

رأيس
1دب صين�ي مه�دد باالنق�راض o يف 
أغاني ومواويل فلسطن وبالد الشام

2أمهات الكتب
3متش�ابهان o الكلب يوصف وصفا 

طيبا o قوة الرضب )الجرب(
4أوعي�ة لزراع�ة النب�ات o واح�د يف 
طاول الزهر o يكتب بكل لغات العالم 

ولكنه ال يقرأ
5طراوة ومرون�ة o اقرتب منها الليل 

)معكوسة(
 o 6منطقة املفصل بن الساعد والزند

هزت بجناحيها برسعة
7نصف لجنة o معسكرات الجيش

8م�ن ملوك م�ر القديم�ة o عملة 
صعبة

9عنادل
10روائ�ي وأديب يمني )االس�م األول 

واألخري(

أفقي
1مضيق بحري قرب اليمن

2الق�درة ع�ى الرؤي�ة بالعقل ال 
العن o نصف مولع

3تكل�م عن ش�خص م�ا يف غيابه 
oاالحس�اس  o يغط�ي الخ�روف 

وتوقع الخري أو الرش
امل�رض  لدرج�ة  4اش�تياق 
)الط�ري(  التق�ط   o )معكوس�ة( 

بمنقاره o إلهي
5الف سنة o حيوان لطيف مكار

6ذكر الطري o بيت الحيوان الربي 
)معكوسة(

7املنزل املجاور o استعراض الفن
8حول إىل فت�ات o غصبا o كثيف 

غري مرتب
9رج�ل الدي�ن ال�ذي يق�دم قرارا 

بمرجعية دينية يف أمور الحياة
10الصفات واملالمح o ذبح

طفح بالكيل حبكم من تراكم
وعليله اطيب صدك من تراكم

عى مد البر شوكي من تراكم
ويغطي ابعد بالد عى الوطيه000

يغطي الفرح والهم من تملها
وروحي وياك هامت من تملها
حكم باملوت تحكم من تملها

مشت وختارت دروب املنيه000
مشت بالهم تجاوب من سألها
وتظل الناس تسأل من سألها
لها بالخري مسعى من سألها
رغم كل االلم والهم عليه000
رغم كل ايل لفاني من سحبكم

حزين وجفني غيم من سحبكم
انكطع بس بت بقايل من سحبكم
كطع هالروح وكليبي سويه000
كطع والروح طلعت من سلتها
وصبح فارغ عنبها من سلتها
شتظن ردت جوابا من سلتها
تحبك لو تحط نارا رسيه000
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أبـــــــراج

مهني�اً: س�جل ان االوض�اع املهنية تتجه نح�و منعطف آخر 
تش�عر به يف األس�ابيع الالحقة، وتكون خالقاً ومبدعاً وتعالج 

قضايا مالية او تخوض مفاوضات مع مؤسسة او مرجع كبري 
عاطفي�ا:ً تم�ارس جاذبية س�احرة وتمل�ك قدرة عى إقن�اع الحبيب 
بمواقف�ك وآرائ�ك، لكنك تميل أحيان�ا إىل فرض الرأي، وهنا قد ينش�ب 

خالف فكن حذراً 
صحياً: مهما تكن املس�ؤوليات والعراقيل التي تعرتضك، سوف تحافظ 

عى لياقتك، ويمكن أن تواجه مشاكل بسيطة يف الجهاز الهضمي

مهنياً: ح�ن تعمل بجهد كبري فإّن الجميع سيس�عى لكي 
تنال حقك، وهذا سيشعرك بارتياح كبري وسعادة بالغة.

عاطفي�اً: علي�ك توضيح بع�ض النق�اط العالق�ة، وإال فإّنك 
ستبقى رهن الشكوك، وذلك لن يكون يف مصلحتك.

صحياً: كثرة إرساف�ك يف العمل والعاطفة قد يؤثر يف صحتك ويرتكك 
عرضة للتوترات العصبية والتشنجات.

مهني�اً: تك�رب تطلعات�ك فرتن�و اىل منصب جدي�د لتعزيز 
موقع�ك يف العم�ل، وال س�يما أن الظ�روف مالئم�ة للقيام 

بخطواتك، فكن جاهزاً عى أكمل وجه 
عاطفي�اً: تتعرض ألوضاع صعبة تحت�اج فيها لوقوف الرشيك اىل 
جانبك لتتجاوزها بأقّل رضر ممكن، فرتاه مس�تعداً لكل أمر ويحاول 

التخفيف عنك بكل ما أوتي من قوة
صحي�اً: االبتع�اد ع�ن األج�واء العصيبة أفضل ح�ّل ملعالجة النفس�ية 

املضطربة، وخصوصاً اليوم

مهني�اً: يوم جيد ومؤات تماماً ملنحك اإلرادة والجرأة القوية 
والكافية القتح�ام مجال جديد بعزم وثب�ات، ويمنحك أيضاً 

الفرصة للتحالف مع االقوياء 
عاطفياً: عى الرغم من بعض الهدوء السائد، تتطّور األحداث بشكل 
جي�د ومرٍض جداً ويفس�ح هذا اليوم يف املجال أمام األحباء ملد جس�ور 

عظيمة ومتينة
صحي�اً: ك�ن ع�ى تواصل دائم م�ع الجمعي�ات التي تخص�ص يوماً يف 

األسبوع ملمارسة هواية امليش.

مهني�اً: أحّذرك من اس�تثمارات مجازف�ة أو مواجهات مع 
الس�لطة، قد تحصل تغيريات بالنسبة إىل األمور، لذا أدعوك 

إىل الرتوي يف املجال االستثماري واملايل 
عاطفياً: نزاع مع أحد أفراد العائلة وبعض التهديدات التي تتعلق 

بعالقة وخالفات وانفصال، إال أن فرص إعادة اللحمة كبرية 
صحياً: وضعك الصحي الحرج والدقيق لم يعد يحتمل أي تراجع، سارع 

فوراً إىل طبيبك أو إىل أخصائي التغذية لتفادي السمنة املفرطة

مهنياً: تتعزز االوضاع املهني�ة وتوحي اليك بافكار جديدة 
لكسب املال، فتفكر يف توظيفات واستثمارات وتعيش فرتة 

متحركة جداً 
عاطفياً: يثري هذا اليوم ردات فعل باتجاه قضية تخص الزوج أو 
الرشيك وتشري اىل عالقات عاطفية مربكة وتنذر ببعض الخالفات او 
بتدخل املايض يف حياتك. صحياً: تتحسن الصحة كما املعنويات، وتعاود 
نشاطاتك الرياضية بشكل منتظم وتقوم باتصاالت مع الخارج لتنظيم 

مشاريع ترفيهية مشرتكة.

مهنياً: إذا أقفل الباب يف وجهك فال تضطرب وال تقم الدنيا 
وال تقعدها، ألن باباً جديداً سيفتح حتماً

عاطفيا: مس�ألة طارئة توج�ب عليك اقرتاح اف�كار متنوعة 
للوصول اىل توضيح بعض األمور مع الرشيك

صحي�اً: القيام ببعض التمارين الرياضي�ة مردوده ايجابي، فواظب 
عى ذلك يومياً

مهني�اً: ال تهتم بترفات اآلخري�ن، فكثري منهم يعتمدون 
اس�لوباً خاص�اً لدفع�ك اىل اتخاذ ق�رارات عش�وائية وغري 

مدروسة.
عاطفياً: عليك ان ترتك املجال للرشيك للتعبري عن رأيه، فقد تكون 

نصيحته مهمة ويف مكانها الصحيح.
صحياً: تمتع باألجواء الجيدة، وفر طاقة إيجابية قدر املستطاع واضبط 

أعصابك وال تنفعل برسعة.

مهنياً: يسعى بعضهم اىل توريطك يف أمور غري مهمة بغية 
اإليقاع بك، فكن جاهزاً للرد 

عاطفياً: يقنعك الرشيك بوجهة نظره إىل بعض األمور، فعليك 
أن تميض معه وقتاً أطول لتصل إىل النتائج الجيدة 

صحياً: عوارض بسيطة س�ببها القلق، فال ترتدد يف استشارة طبيب 
لرتتاح أكثر

مهنياً: يتطلب منك العمل بذل املزيد من الجهد، وكل ما عدا 
ذلك لن يكون يف مصلحتك يف األيام املقبلة 

عاطفياً: ال تكن أنانياً وحاول أن تتش�ارك مع الرشيك يف اتخاذ 
الق�رارات الحاس�مة وخصوص�اً أن بعضه�ا مص�ريي يف تحدي�د 

العالقة 
صحي�اً: تابع نظام�ك الغذائي الذي تتبعه منذ م�دة، ولن تكون النتائج 

إال كما تريد

مهنياً: تج�ري الرياح بخالف ما تتمن�اه وتعرّض وظيفتك 
القانوني�ة  للمس�اءلة  ونفس�ك  لألخط�ار  ومصالح�ك 

واملحاسبة
عاطفي�اً: هذا اليوم مهم جداً وقد يحم�ل إليك نجاحاً باهراً رشط 

التعامل مع الرشيك بهدوء وحكمة ومسؤولية
صحي�اً: ال تنتظ�ر من اإلفراط يف س�اعات العمل اإلضافي�ة إال اإلرهاق 

والرتاجع يف وضعك الصحي

الحمل
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القوس

الجوزاء
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الجدي
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العقرب

الحوت

مهني�اً: ترب�كك الحياة املهني�ة وتولّد رصاع�اً وازدواجية، 
وقد ُتعاني منافس�ة مع زميل أو زميلة، وربما يدور رصاع 

بينهما 
عاطفياً: إذا كنت عى وشط االرتباط قد تتخذ قرارات كبرية مهمة 

يف حياتك ينتج منها تغري يف نمط عيشك 
صحياً: تش�غلك كث�رياً أوضاعك الصحية وقد تلجأ إىل استش�ارة طبيب 

متخصص ومن بعدها اعتماد وصفة طبية مفيدة
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بمقدار 444 مليار دوالر 

تركيا.. رجل  يفارق الحياة بعد قفزه من 
الطابق الرابع هربا من الحجر

عـين على العالم

لق�ي رجُل ترك�ي مرصعه بعدما قف�ز من الطاب�ق الرابع يف 
املستش�فى، حي�ث أج�رى فحص�ا للتأكد م�ن ع�دم إصابته 

بفريوس كورونا.
ونق�ل الرج�ل إىل مستش�فى مركز أفن�دي قبل 6 أي�ام بعدما 
ظهرت عليه أعراض الف�ريوس، وتم الحصول عىل عينات من 
دمه، غري أنه س�عى للهرب من املستشفى بسبب حالة الرعب 

التي هيمنت عليه.
ويف محاول�ة منه للف�رار خوفا من البق�اء يف الحجر الصحي، 
قفز من الرشفة بالطابق الرابع باملستش�فى، مما أس�فر عن 

إصابته بجروح خطرية.
وبعد إجراء اإلسعافات األولية، نقل إىل وحدة العناية املركزة يف 
مستشفى مانيسا الحكومي، ومكث فيه 6 أيام، غري أنه لفظ 

أنفاسه األخرية.
ويف وق�ت الح�ق، تبني أن نتائ�ج الفحوصات الت�ي خضع لها 

الرجل جاءت سلبية.

بينما يس�تعد الناس لتمضية 
شهر رمضان وسط الظروف 
الحالية االس�تثنائية، س�ّجل 
17 ملي�ون تغريدة  »توي�ر« 
استقباال لرمضان، مما شّكل 
زي�ادة يف املحادث�ات بنس�بة 

%70 منذ العام املايض.
ولالحتف�ال بش�هر رمضان، 
أطلق توير ثالث وسوم جديدة 
ُتظه�ر رم�وز خاص�ة عن�د 
اس�تخدامها وتشمل 7 لغات: 
اإلنجليزية والعربية واملاليزية 
واإلندونيس�ية  والتايالندي�ة 
واإلسبانية. وسوف  والهندية 
يظهر القمر عىل ش�كل هالل 
عند استخدام والوسوم التالية 
باللغتني العربية واإلنجليزية:

- رمضان#

- رمضان_كريم#
- رمضان_مبارك#

Ramadan# -
RamadanKareem# -

RamadanMubarak# -
أما الرمز التعبريي الثاني فهو 
عب�ارة ع�ن ص�ورة لفانوس 

رمضان.
»توير«  األش�خاص  ويقصد 
للتح�ّدث عن املواضي�ع التي 
تثري اهتمامهم خالل الش�هر 
اإليم�ان  وأبرزه�ا  املقب�ل، 
والطعام والرفيه. وكانت كّل 
من السعودية ومرص من بني 
الدول العرش األوىل التي غرّدت 

عىل مستوى العالم.

ــاحات  ــية من داخل س ــان تيارات سياس ــكيل أو إع تأخر تش
ــن التغيري. أمامكم  ــس يف مصلحة من يبحث ع ــاج، لي االحتج
ــاريعكم  عام ونصف العام تقريباً، وهذا وقت كاف إلعان مش
ــات الربملانية املقبلة 2022.  ــية والدخول يف االنتخاب السياس
ــروا انتخابات مبكرة،  ــري، وال تنتظ ــذه فرصتكم يف التغي ه

ألنها كذبة،كذبة، كذبة.

ق�اَم املخ�رج مج�دي الهواري بش�ن هج�وم كبري عىل 
املمثل�ة املرصية ياس�مني صربي بس�بب ادائها الباهت 
يف مسلس�ل »فرصة تاني�ة« عىل حد تعبريه، واس�تعان 
بمقط�ع من مقابلة له�ا تتحدث فيها ع�ن رأي الفنان 
الراحل محمود عبد العزيز بأدائها التمثييل خالل عملها 
معه يف مسلس�ل »جبل الحالل« وكانت نصيحته وقتها 

برك التمثيل.
وعلق الهواري ع�ىل الفيديو قائال : »واحنا نضم صوتنا 
لصوت الراحل« مشريا للمخرج الراحل عمر عبد العزيز 

»حيث كان االخري معرضا عىل أداء ياسمني .
وتضام�ن معه الفنان عمرو عبد العزيز قائال: وانا اضم 
صوتي لصوت الس�احر ألف رحمه ونور عليه، ياسمني 
صربي تنف�ع ألي حاجة ممكن مودي�ل ممكن عارضة 
ازي�اء لك�ن والله والل�ه والله التمثيل ده موهبة اس�مه 
موهب�ة يعني ان الله س�بحانه وتعاىل يهب هذه املوهبة 

من عنده يعني هي موهوبة بس مش يف التمثيل.
يذكر أن ياسمني صربي تقدم هذا العام بطولتها املطلقة 
الثاني�ة يف موس�م درام�ا رمضان 2020، مع مسلس�ل 
»فرص�ة تاني�ة« م�ن تألي�ف مصطفى جمال هاش�م، 
معالجة درامية محمد سيد بشري، إخراج مرقس عادل، 
إنتاج س�ينرجي-تامر مريس. ويش�ارك يف بطولته عدد 
م�ن الفنانني ومنهم أحمد مج�دي، آيتن عامر، محمود 
الب�زاوي، إدوارد، هبة مجدي، نه�ال عنرب، محمد دياب 

وعمر الشناوي.

 
                 

بانتظار املستقبل املشرق

الق�ادة العظ�ام يواصلون اللي�ل بالنهار من أج�ل أن تكون 
الحياة ش�جرة مثقل�ة غصونها بالثمار، والرج�ال الكبار ال 
َيحلمون كثرياً، فهم مش�غولون يف تغي�ري الدنيا، وصياغتها 
م�ن جديد، ودفعها إىل األمام، وإذا م�ا حلموا، فاّن أحالمهم 

ستكون ناصعة البياض، مرعة بالخري، ومرشقة باألمل.
وأح�الم الرج�ال الكبار، تخرج م�ن نافذة املنه�ج الواضح، 
والتحليل الصائب لكل ما يحدث، واملرسوم بدقة لخلق حياة 

آمنة مستقرة، ودفع الوطن نحو مرافئ التقدم واالزدهار.
وف�ارق كبري بني كابوس أس�ود ثقيل، وحل�م وردي جميل، 
الكوابي�س م�ن صناع�ة األرشار الذين يتس�للون من ثقوب 
الليل، ليزرعوا كوابيس�هم يف وض�ح النهار، وهم يعرفون أن 
زرعهم ال  يمنح غري العواصف واألعاصري، وبني حلم يرعرع 

بني أحضان النهار فيورق أمناً وسالماً للجميع.
يف الع�راق، وع�ىل مر تاريخه الطوي�ل، رصاع دموي طاحن، 
ب�ني م�ن يؤمن بالحل�م من أجل اإلنس�ان، وبني م�ن يؤمن 
بالكابوس ال�ذي يمهد له طريق الرش لرسقة أموال الفقراء، 
والعبث بمقدراتهم، والضحك عىل ذقونهم، من أجل أن يفوز 
بلعن�ة الله علي�ه، وغضب ش�عبه، وأن يبص�م التاريخ عىل 

صفحته بصمة الخزي والعار.
وألّن أصحاب الكوابيس، ال يعرفون من الحياة غري قشورها، 
وال يملك�ون رصي�داً غري ال�رش والرذيل�ة، وال يفرقون بني 
االرتقاء والدناءة، فهم عادة ما يقفزون إىل س�طح األحداث 
ع�ن طري�ق الصدفة أو التخ�ادم فيما بينهم، ف�إذا ما نجح 
أحده�م يف السياس�ة فالب�ّد أن يج�ره منصبه الس�يايس إىل 
الثروة والجاه، مستعيناً بكل أساليب الغش والخداع لتحقيق 
مآربه، وإذا ما أخفق يف السياس�ة ونجح يف كس�به الحرام، 
فالب�ّد أن يعود إىل عالم السياس�ة عن طري�ق الثروة الكبرية 

التي حصل عليها من خالل السطو عىل رغيف الفقراء.
عالقة من نوع غريب بني املال والسياس�ة، السيايس البّد أن 
يك�ون ثرياً، والثري الكبري البّد أن يحرش أنفه يف السياس�ة، 
وما ب�ني هذا وذاك، تخرج طبقة أفضل م�ا يقال عنها، انها 
طبق�ة طفيلي�ة، تنمو دائم�اً يف حاضن�ات املقربني من أهل 
الس�يايس أو صاحب النفوذ املايل، ويش�تد عودها بني األهل 
واألقارب وأفراد العش�رية لكل منهما، ومع هذا االنكسار يف 
املعادلة، تبقى الشعوب يف خانات التهميش واإلهمال، فتموت 
الكف�اءة، وتذبح اآلمال، ويبتلع اإلحب�اط أحالم األبرياء من 
الذي�ن يتطلعون إىل غد مرشق س�عيد، وتف�رغ البالد إال من 
أصحاب الكوابيس السود، وهم يرسحون ويمرحون دون أن 

يحاسبهم أحد.
كه�ذا ورصاع  خط�ري  ن�وع  م�ن 

لي�س ولي�د الي�وم أو 
القري�ب  األم�س 
وانم�ا ه�و امتداد 
لعصور س�حيقة 
ت  ملجتمع�ا و
رصاع  عدي�دة، 
كوابي�س  ب�ني 
ب�ني  ترعرع�ت 
دهالي�ز الظ�الم 
وبني  والتخل�ف، 
رضع�ت  أح�الم 
بريقه�ا من وهج 
ه�ذا  الس�ماء، 
س�يبقى  ال�رصاع 
قائم�اً حت�ى مجيء 
الي�وم، الت�ي تنت�رص 
فيه  أح�الم الكبار عىل 

كوابيس الصغار .
إىل اللقاء

خالل الحج�ِر املنزيل، كانت الفنانة 
األردني�ة ن�داء رشارة تعم�ل ع�ىل 
تحض�ري مجموعة أدعي�ة بعنوان 
»دعاء م�ع نداء« الخاّصة بش�هر 
رمض�ان املب�ارك، وذل�ك بالتعاون 

مع رشكة JMR ووتري.
وكانت قد سجلت هذه األدعية من 
داخ�ل حجر منزله�ا يف األردن عرب 
الهاتف بحسب اإلمكانيات التقنية 

املتوفرة.

بإطالق  وتق�وم رشارة 
دعاء يومّياً طيلة هذا 

الش�هر ع�رب قناتها 
ع�ىل  الرس�مية 

يوتيوب وأنغامي.

كش�فِت الفنانة س�مية الخش�اب، كواليس 
فق�رة »وصفات س�مية« الت�ي تقدمها عىل 

الس�ابع«، قائل�ة: »كنت  »الي�وم 
بكل�م صديق ليا يف »اليوم 

صحف�ي،  الس�ابع« 
بيكلمن�ي  وكان 

صدفة، وقلتله 
بعمل وبطبخ 
ح  ق�ر فا
إن�ى  علي�ا 
فقرة  أقدم 
لي�وم  ا » ل�

 » بع لس�ا ا
ع�رب 

 » ي�س لفو ا «
الفكرة،  وب�دأت 

مش�رية إىل أن آخ�ر 
طبخ�ة قدمتها هي أكلة 

عىل الطريقة اإليرانية عبارة عن 
أرز بالش�بت األخرض والفول األخرض، وهي 
أكلة جميلة أضفت لها اخراًعا عندما أضفت 
الفراخ وخلطتها باألرز بالشبت والفراخ وهي 
»كبسة إيرانية«. وعلقت، خالل مداخلة عرب 
تطبيق »ماسنجر«، بربنامج »القاهرة اآلن«، 
عىل فضائية »العربية الحدث«، مع اإلعالمية 
ملي�س الحديدي، عىل نش�اطها ع�ىل تطبيق 
»تيك ت�وك« مؤخرًا قائلة: »موجودة بقوة يف 
فرة الحج�ر الصحي عىل تطبيق التيك توك، 

بتكتك تكتكة ملهاش حل«، مش�رية إىل أنها 
تحاول تس�لية نفس�ها. وأضافت: »أنا مش 
مضايقة م�ن الحج�ر الصحي ألني 
بيتوتي�ة«، موضح�ة  س�ت 
املاضي�ة  الف�رة  أنه�ا 
أهمي�ة  اكتش�فت 
ميديا  السوشيال 
له�ا  بالنس�بة 
إنس�ان  وألي 
بع�ض  ويف 
ن  حي�ا أل ا
س  يق�ا
مي�ة  نجو
بحجم  الفن�ان 
ع�ىل  الفان�ز 
ميديا،  السوش�يال 
»بح�ب  وتابع�ت: 
جمه�وري عىل السوش�يال 
ميدي�ا وبهت�م برأيه�م«. وتابعت: 
»التي�ك توك كنت فاك�راه تطبيق عادي لكن 
اكتشفت أنه تطبيق مهم ومعقد ومش سهل 
وم�ش تافه زي ما بعض الن�اس بتقول أنه 
تاف�ه وبتاع هلس ورق�ص، لكن تطبيق فيه 
إب�داع ورياضة وكل حاج�ة، مردفة: »لقيت 
نفيس يف التيك توك وكفاية املقطع اليل نزلته 
وأن�ا بقلد ش�رييهان يف فوازير رمضان قلب 
الدنيا، حتى شرييهان عملتيل منشن وكتبت 

تغريدة عىل توير وعجبها جًدا«.

سمية الخشاب تكشف كواليس 
برنامجها »وصفات سمية«

أقرِت الفنانة الكبرية س�هري رمزي، أن طريقتها 
يف ال�زواج كان�ت اختي�ار الش�خص ال�ذي ينال 
اعجابه�ا فق�ط دون تعقي�دات أو التقي�د ب�أي 
يشء آخ�ر، قائل�ة: »أنا كنت بتج�وز الراجل اليل 
بيعجبني، ومب�دأي دائما يف الحي�اة أننا بنعيش 
الدني�ا مرة واحدة فنس�تمتع بها.ونفت س�هري 
رمزي اقبالها عىل أي عالقة غري رشعية أو زواج 
عريف. وكش�فت س�هري رمزي، يف حوار بربنامج 
»ش�يخ الح�ارة والجرئية« م�ع املخرجة ايناس 
الدغيدي، عىل قناة القاه�رة والناس، عن أقرص 
فرة زواج عاشتها وكانت سنة واحدة فقط مع 
الفن�ان الكبري محمود قابيل، مؤكدة أنه انس�ان 

وفنان جميل ولكن اختلفوا يف زواجهما فقط.
 كما أشارت إىل أنها لم تقبل بأي زواج عريف أو غري 
رسمي، وأن سبب اس�تقرارها يف زواجها األخري 
ملدة 17 سنة هو كرب السن، وعدم وجود والدتها، 
ووصوله�ا إىل مرحلة احتياجه�ا إىل رفيق لحياة 
مستقرة. وفجرت الفنانة سهري رمزي، مفاجئة 
عن قيامهما بإجهاض حملها عدة مرات بسبب 
كثرة انش�غالها باألعمال الفنية، ودخلت يف نوبة 
ب�كاء قائلة: »اجهض نفيس 3 مرات وندمت إني 
عملت كدة والش�غل والش�هرة والنجومية كانت 
بتخدني من األمومة وحس�يت بندم اللحظة دى 
مل�ا ماما توفت، وانا ناقصن�ي حاجات كتري بعد 
وفاة ماما«.  وعن أفضل ممثل شاركته أعمالها 
الفني�ة، أفادت س�هري رمزي ب�أن الزعيم عادل 

إمام أفضل ممثل لعبت دور بجانبه.

»تويتر« يسّجل 17 مليون تغريدة 
خاصة برمضان

سهير رمزي تبكي بسبب 
اجهاضها 3 مرات 

مجدي الهواري يهاجم ياسمين صبري: »التصلح أن تكون فنانة«

ال ي�زاُل رام�ز ج�الل يتع�رّض لحمل�ة 
هجوم قوي�ة من قبل رواد السوش�يال 
ميدي�ا بعد كل حلقة، ورغ�م أن حلقته 
األوىل التي جاءت من نصيب غادة عادل 
لتكون أول نجمة تقع يف فخ رامز جالل 
ه�ذا املوس�م، احتل�ت ترند توي�ر بعد 
عرضها بس�اعات عرب شاشة ال�أم بي 
يس، لكن الربنامج يواجه حتى اللحظة 
حملة انتقادات مستمرة. يبدو أن رامز 
ل�م يحالف�ه الحظ ه�ذا املوس�م؛ فبعد 
أن فوج�ئ الجمه�ور بفك�رة الربنامج 
وظهور رامز جالل بنفسه ليقّدم املقلب 
لضيوف�ه بع�د خداعهم باس�تضافتهم 
بربنام�ج فن�ي تقدمه الفنان�ة اليمنية 
أروىن ورأوه إفالس�ًا م�ن رامز جالل يف 
تقديم أفكار جديدة هذا العام خصوصاً 
بع�د نجاحه لس�نوات متتالية يف تقديم 
ه�ذه النوعي�ة من الربامج عرب شاش�ة 

ال��أم ب�ي يس، لكن اس�تخدامه بعض 
األلفاظ املس�يئة لغادة عادل يف مقدمة 
الحلق�ة كانت األكث�ر انتق�اداً من قبل 
رواد السوش�يال ميديا بع�د حديثه عن 
انفص�ال غ�ادة ع�ادل وتوجيه�ه له�ا 
بعض األلفاظ املسيئة األخرى والتهّكم 
ع�ىل أزيائها وغريها م�ن اإلهانات التي 
ل�م يقبلها جمهور غ�ادة، باإلضافة إىل 

إدانت�ه من قبل املركز املرصي لحقوق 
امل�رأة ومطالبتهم ب�رضورة توجيه 

الرأي العام لدعوى قضائية بمنع 
هذه النوعية م�ن الربامج نهائياً 
التي تحمل الكث�ري من اإلهانات 

والتنمر.
واملعروف أن رام�ز جالل وغادة 
عادل يستعدان لتصوير مشاهد 

فيملهما السينمائي الجديد املقرر 
أن يجمعهم�ا مع�اً بع�د لقائهم�ا 

األول قب�ل 17 عاماً تقريباً بفيلم »عيال 
حبيبة«، ومن املق�رر أن يبدأ كل منهما 
التحضري للعمل فور انتهاء أزمة كورونا 
بعد العيد مبارشة تمهيداً لعرض الفيلم 

بموسم عيد األضحى املقبل.

رامز جالل يخسر الرهان

خرجِت النجمتان سريين عبد النور 
ونادي�ن نس�يب نجيم من الس�باق 
وذل�ك  املوس�م،  له�ذا  الرمضان�ي 
بس�بب التأّخر يف عمليات التصوير 
بعد انتش�ار ف�ريوس كورونا حول 
العالم وف�رض الحظر ع�ىل الناس 
ومن�ع التصوي�ر يف منتص�ف آذار/

مارس املايض.
وقبل أسبوع، أعلنت النجمة سريين 

عبد النور تقديمه�ا برنامجاً جديداً 
اىل جان�ب زميله�ا يف م�رص أحم�د 
فهم�ي كس�هرات مب�ارشة خ�الل 
شهر رمضان، عىل أن تكون سريين 
يف استديوهات أم بي يس يف بريوت، 
ويكون فهم�ي يف القاهرة، والرابط 
الشاش�ات  ه�و  بينهم�ا  املش�رك 
املفتوحة، أما لقاء الضيوف فسيتم 
ع�رب تقني�ة س�كايب الت�ي بات�ت 

رضوري�ة يف زمن كورونا. س�ريين 
قالت إنها س�عيدة ألنها استضافت 
زميلته�ا الفنان�ة نان�يس عجرم يف 
الحلق�ة االوىل م�ن الربنام�ج، فيما 
ل�م ُتعرف باقي األس�ماء املطروحة 
ع�ىل م�دى أي�ام ع�رض الربنام�ج 
الجدي�د »س�هرانني معاك�م«، ولو 
أن املعلوم�ات تحدث�ت ع�ن لقاء 

س�يجمع عب�د النور م�ع نادين 
نس�يب نجي�م وح�وار خ�اص 
املن�زيل  الدرام�ا والحج�ر  ع�ن 
الس�باق  م�ن  وخروجهم�ا 
بس�بب  الح�ايل  الرمضان�ي 
جائح�ة كورونا.يذكر أن عبد 
الن�ور تعاون�ت س�ابقاً م�ع 
املحطة الس�عودية يف برنامج 
»الديف�ا« ال�ذي ُع�رض نهاية 
الس�نة املاضي�ة ع�ىل منص�ة 

ش�اهد التابعة ملجموع�ة أم بي 
يس وحقق نسبة جيدة من 

املشاهدين.

سيرين عبد 
النور ونادين 
نجيم معاً في 

رمضان

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

سروة عبد الواحد

ب�دأْت رشكة آبل يوم الجمعة 
امل�ايض يف طرح الجيل الثاني 
  –  iPhone SE هات�ف  م�ن 
الذي أطلقته ألول مرة يف عام 

2016 – يف 40 دولًة.
 iPhone SE ويعت�رب هات�ف 
الجدي�د ه�و أصغ�ر هات�ف 
آيف�ون مت�اح، كما أن�ه أحد 
أقوى الهواتف الذكية من آبل، 
حيث أظهرت مراجعة منصة 
الهات�ف  ألداء   )AnTuTu(
 iPhone( تفوقه عىل هات�ف
XS Max( البالغ س�عره أكثر 
 iPhone( م�ن ضع�ف س�عر

 iPhone فيما يبدأ هاتف.)SE
SE الجديد بسعر 399 دوالًرا، 
ويعمل بأحدث معالجات آبل 
)Apple A13 Bionic(، وهو 
املعالج نفس�ه الذي تعمل به 
 ،iPhone 11 هواتف سلس�لة
ويق�دم ميزات كام�ريا جيدة 
قوي�ة، وعم�ر البطارية الذي 
يع�ّد أكثر من كاٍف بالنس�بة 
ملعظم األش�خاص، لذلك فهو 
أحد أفضل الهواتف املنخفضة 
التي يمكنك رشاؤها  التكلفة 
حالًيا، ويعترب منافًس�ا قوًيا 

لهواتف أندرويد الرائدة.

أشياء تلفت االنتباه بأيفون 2020

ــت اقتصادية ومل ادرس هذا العلم اال انين  اعرتف بانين لس
ــط فقط كارثة اذا  ــاد الدولة على بيع النف ــة بان اعتم واثق
ــذ احلدودية وداخل  ــواردات يف املناف ــاد عن ال نفصل الفس
ــيكون  ــركات فس ــدود واالتصاالت والضرائب على الش احل
ــذا اذا مل ننتقد  ــن عليه االن ه ــع افضل حاال مما حن الوض

عدم وجود املصانع والتصدير..

نداء شرارة تطلق »دعاء مع نداء« طيلة شهر رمضان

للم�رِّة األوىل ت�ؤدي الفّنان�ة حال ش�يحة 
م�ن  وذل�ك  والش�يطاني،  الرشي�ر  دور 
خالل مسلس�ل »خيانة عهد« الذي تلعب 
بطولته برفقة الفنانة يرسا، التي تجسد 
املسلس�ل  أح�داث  ويف  ش�قيقتها.  دور 
تحاول حال شيحة االنتقام من شقيقتها 
ي�رسا، عىل الرغم م�ن الود الت�ي تظهره 
لها، فقد اتض�ح أنها ُتكن يف قلبها الكثري 
من مش�اعر الكره والحقد منذ طفولتها، 

فه�ي األخت غ�ري الش�قيقة ل�� »عهد« 
التي تلعب دوره�ا النجمة يرسا، الطفلة 
املُدللة ألم غليظة املعاملة والطباع، كانت 

تعنفها أمام شقيقتها دائماً.
ولالنتق�ام منه�ا يظه�ر الوج�ه اآلخ�ر 
الش�يطاني لفرح، التي تدم�ر نجل يرسا 
هشام الذي يجس�ده الفنان الشاب خالد 
أن�ور، دون علمه�ا، وتضع املخ�درات يف 

»الكانوال« لالنتقام من شقيقتها

حا شيحة تنتقم من شقيقتها ووالدتها ُتعّنفها

نتائج الفحوصات التي خضع لها جاءت سلبية


