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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  الس�بت، 
املسجلة بفريوس كورونا  لإلصابات 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 
66 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة 
و59 حالة شفاء بالفريوس.وذكرت 
ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” 
نس�خة منه: انها تعزي باستش�هاد 
كوكب�ٍة من أبط�ال الق�وات األمنية 
والحشد الشعبي نتيجة عمل أرهابي 
جبان، مؤكدة استمرار ابطال الجيش 
االبي�ض من مالكاته�ا بتقديم كافة 
الخدم�ات املطلوب�ة للجرحى فضال 
األخرى.واضاف�ت:  واجباته�م  ع�ن 
ان�ه ت�م فح�ص )٢٨٥٤( نموذجا يف 
كاف�ة املختربات املختص�ة يف العراق 
لي�وم ام�س، وبذلك يك�ون املجموع 

الكيل للنم�اذج املفحوصة منذ بداية 
تسجيل املرض يف العراق ) ٩٨٢٥٣(.

واش�ارت اىل ان مخترباته�ا س�جلت 
لي�وم ام�س )٦٦( إصاب�ة يف العراق 
موزع�ة كالت�ايل: بغ�داد/ الرصافة: 
مدين�ة   ،١١ الك�رخ:  بغ�داد/   ،١٦
الطب: ٨كربالء املقدسة: ٣، البرصة: 
١٧، واسط: ١، كركوك: ١، املثنى: ١، 
اربي�ل: ٦، صالح الدين : ٢، مبينة ان 
عدد الوفيات : حالة واحدة يف بغداد/

الرصافة.وتابع�ت: ان ع�دد ح�االت 
الش�فاء بلغ�ت  ٥٩ حال�ة ،  وكم�ا 
ييل: بغ�داد/ الرصاف�ة: ٣٢، النجف 
األرشف: ٧، الب�رصة :  ١٣، واس�ط: 
١، املثن�ى: ٤، ذي ق�ار: ٢، مؤكدة ان 
مجم�وع اإلصاب�ات :  ٢٢١٩، بينما 
مجموع الوفيات:    ٩٥، اما مجموع 

حاالت الشفاء:    ١٤٧٣.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
توج�ه الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
ماريالن�د،  بوالي�ة  ديفي�د  كام�ب  إىل 
لقضاء عطلة نهاية األسبوع يف املنتجع 
الرئايس، وذلك بعد أن قىض أس�ابيع يف 
البيت األبيض بس�بب إجراءات العزل.

وقال ترام�ب للصحفيني لدى مغادرته 
البي�ت األبيض، إنه س�يمارس التباعد 
االجتماع�ي أثن�اء وج�وده يف كام�ب 

ديفي�د وإن�ه يخط�ط للعم�ل أيضا يف 
عطل�ة نهاي�ة األس�بوع إذ س�يجري 
مكامل�ات هاتفي�ة م�ع ق�ادة أجانب.

وهذه هي امل�رة األوىل التي يغادر فيها 
ترام�ب البيت األبيض من�ذ 28 مارس، 
عندم�ا زار نورفول�ك بوالي�ة فرجينيا 
لرؤية السفينة الطبية التابعة للبحرية 
األمريكية )كومفورت( لدى مغادرتها 

إىل ميناء نيويورك.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أطل�ق خ�رباء م�ن جامع�ة مينيس�وتا 
بأنه�ا  وصف�ت  تحذي�رات  األمريكي�ة، 
ف�ريوس  مس�تقبل  بش�أن  “واقعي�ة” 
كورونا املستجد، تفيد بأن الوباء عرضة 
ألن يبق�ى م�ا ال يق�ل عن 18 ش�هرا إىل 
عامني، محققا إصابة من %60 إىل 70% 
من سكان العالم.وبلغت أعداد اإلصابات 
أكثر من 3 مالي�ني و362 ألف، والوفيات 
أكث�ر من 239 أل�ف و227، يف حني بلغت 

أعداد املتعافني أكثر من مليون و60 ألف.
وتش�ري اإلحص�اءات إىل أن ال�دول األكثر 
ترضرا م�ن الوباء بعد الوالي�ات املتحدة 
هي دول أوروبية، وم�ن أبرزها: إيطاليا 
)27,967 وف�اة م�ن 205,463 إصابة(، 
م�ن  وف�اة   26,711( بريطاني�ا  تليه�ا 
171,253 إصابة(، وإس�بانيا )24,824 
وف�اة م�ن 215,216 إصابة(، وفرنس�ا 

)24,376 وفاة من 167,178 إصابة(.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قالت منظمة “برس امبليم كامبني” 
إن 55 صحفي�ا م�ن 23 دولة توفوا 
من�ذ مارس امل�ايض ج�راء فريوس 
كورون�ا، مش�ددة عىل أن�ه من غري 
الواضح م�ا إذا كان الجميع أصيبوا 
بامل�رض خ�الل عمله�م الصحفي.

وقىض عرشات الصحافيني يف أنحاء 
العال�م بف�ريوس كورونا املس�تجد 
خ�الل الش�هرين املاضي�ني، وف�ق 
منظمة مدافعة عن حرية الصحافة 
أسفت ، ألن الطواقم اإلعالمية كثريا 
ما تفتقر للوازم الحماية الرضورية 

الوباء.وعشية  مس�تجدات  لتغطية 
الصحاف�ة  لحري�ة  العامل�ي  الي�وم 
املصادف اليوم األحد، حذرت منظمة 
امبلي�م كامب�ني” )حمل�ة  “ب�رس 
ش�عار الصحاف�ة( م�ن أن العدي�د 
من الصحافيني يعرضون أنفس�هم 
للخطر إلع�داد التقارير حول األزمة 
العاملي�ة وقد أصي�ب العدي�د منهم 
أدائهم  بم�رض كوفي�د19- خ�الل 
إنها ومنذ  عملهم.وقال�ت املنظم�ة 
األول من آذار/ مارس س�جلت وفاة 
55 م�ن أفراد وس�ائل اإلعالم يف 23 
دولة م�ن جراء الفريوس، مش�ددة 

يف نف�س الوق�ت ع�ىل أنه م�ن غري 
الواضح م�ا إذا كان الجميع أصيبوا 
باملرض خالل العمل.وقالت املنظمة 
يف بيان “يواج�ه الصحفيون خطرا 
كب�ريا يف أزم�ة الصح�ة ه�ذه ألن�ه 
يتع�ني عليه�م االس�تمرار يف تقديم 
املعلوم�ات ع�ن طري�ق التوج�ه إىل 
مقاب�الت  وإج�راء  املستش�فيات 
مع أطب�اء وممرضات ومس�ؤولني 
وعلم�اء  وأخصائي�ني  سياس�يني 
ومرىض”.وأضاف�ت أن�ه يف عدد من 
الدول لم يتم ف�رض “تدابري حماية 
رضورية” مث�ل التباعد االجتماعي 

والحج�ر الصحي وارتداء الكمامات 
وخصوص�ا يف أوىل مراح�ل التفيش.

الدول�ة األكث�ر  وكان�ت اإلك�وادور 
ترضرا م�ن حيث ع�دد الصحافيني 
ال�ذي توف�وا بالفريوس، مع تس�ع 
وفي�ات ع�ىل األق�ل تليه�ا الواليات 
املتحدة مع ثماني وفيات، والربازيل 
مع أربع وفيات وبريطانيا وإسبانيا 
مع ث�الث وفيات يف كل منها.ولفتت 
املنظم�ة أيض�ا إىل تحذي�رات األمم 
املتح�دة م�ن أن الوب�اء ال�ذي أودى 
بأكث�ر م�ن 230 أل�ف ش�خص من 
أص�ل أكثر م�ن 3,2 ملي�ون إصابة 

يف أنح�اء العال�م، ُيس�تغل يف بعض 
الدول ذريعة لقمع وس�ائل اإلعالم.
“ف�رض  إىل  املنظم�ة  وأش�ارت 
رقاب�ة وإغالق اإلنرتن�ت واعتقاالت 
وهجم�ات  للصحافي�ني  تعس�فية 
جس�دية ولفظية وقوان�ني طوارئ 
تقي�د حرية الصحافة، يف األس�ابيع 
األخرية”.وأضاف�ت أن األم�ر مقلق 
بش�كل خاص يف وقت يعد الوصول 
إىل معلوم�ات عام�ة موثوق�ة أكثر 
أهمي�ة من أي وقت مىض. واعتربت 
أن “الشفافية أساس�ية ويمكن أن 

تنقذ األرواح خالل أزمة صحية”.

الزوراء / يوسف سلمان:
افصح�ت االوس�اط النيابية ع�ن قائمة 
املرش�ح�ني الج�دد يف الكابين�ة الوزارية 
املقرتحة لرئيس الوزراء املكلف مصطفى 
الكاظمي .وضمت القائم�ة الجديدة ٣٤ 
مرشح�ا ل�٢١ حقيبة وزارية ، باستثناء 
حقيبة وزارة املالية التي لم يتم تس�مية 

فيم�ا   ، االن  حت�ى  الجدي�د  مرش�حها 
كش�فت اوس�اط نيابية ل�« ال�زوراء »، 
ان قائمة املرش�حني الجدد تخضع حاليا 
لتدقيق بيانات االسماء الواردة من هيئة 
املس�اءلة والعدالة وهيئ�ة النزاهة .وازاء 
ذلك اكد تحالف الفت�ح أن رئيس الوزراء 
املكل�ف مصطفى الكاظم�ي اطلع الكتل 

السياس�ية عىل قائمة مرشحي كابينته 
الوزاري�ة املعدلة قبل تقديمها إىل مجلس 
النواب.وق�ال النائ�ب ع�ن التحالف عبد 
االمري تعيبان  ل�« ال�زوراء »، ان »رئيس 
الكاظم�ي  مصطف�ى  املكل�ف  ال�وزراء 
عرض قائمة مرشحي الكابينة الوزارية 
املعدل�ة خالل لقائه ممثيل الكتل والقوى 

»الكاظم�ي  ان  السياس�ية«.واضاف 
س�يقدم الكابين�ة الوزاري�ة الجديدة اىل 
مجلس النواب خالل ٤٨ س�اعة املقبلة«، 
مبين�ا ان »الربملان س�يعقد جلس�ة منح 
الثق�ة للحكومة خ�الل األس�بوع الحايل 
يف اق�ل تقدي�ر » ، معت�ربا ان » الكاظمي 
س�يحاول ايض�ا تقدي�م مرش�حي جدد 

والدف�اع  والداخلي�ة  املالي�ة  ل�وزارات 
».باملقابل اكدت تحالف سائرون النيابية 
عدم وج�ود ضمان�ات حقيقي�ة لتمرير 
حكومة املكلف مصطفى الكاظمي حتى 
اآلن، وحذرت من أن بعض الكتل قد تغري 

مواقفها يف اللحظات األخرية .

الفتح لـ         : الكاظمي اطلع الكتل السياسية على مرشحي حكومته 
وسيقدمها اىل الربملان خالل الساعات املقبلة

34 مرشحا جديدا يف قائمة مسربة عن الكابينة الوزارية املقرتحة للمكلف

الزوراء/ خاص:  
أعل�ن النائب عبد الل�ه الخربيط، إنه يف طور إعداد 
قان�ون من ش�أنه يغيري وجه الع�راق اإلقتصادي 
والربمل�ان، واصف�ا  الحكوم�ة  قبلت�ه  إذا  تمام�ا 
املحاصصة بأنه�ا “مباركة وأصل الديمقراطية”، 

وفيم�ا اعت�رب أن العراق “ال توجد في�ه دولة وهو 
عب�ارة عن م�ول”، حذر م�ن أن غياب املس�تقبل 
وإس�تمرار التقش�ف ينذر باندالع “ث�ورة التبقي 
والتذر”.وقال الخربيط يف حوار مع “ملتقى األخبار 
الوطني” الذي تشارك فيه صحيفة “الزوراء”: إن 
رئيس الوزراء املكل�ف مصطفى الكاظمي اصبح 
رئيس�ا للوزراء بالفعل كوننا حاليا نناقش اسماء 
الوزراء وال نناقش ش�خصية رئي�س الوزراء وما 
تبق�ى ه�و تفاصيل فق�ط، والجميع لدي�ه الثقة 
بالكاظم�ي، موضحا أنه يف طور اعداد قانون واذا 
ت�م القبول به من قبل الحكومة والربملان س�يغري 
مس�ار العراق تمام�ا “وال اريد ان اق�ول ذلك قبل 

اوانه حتى ال يحاك له مؤامرات مسبقة.

بيونغ يانغ / متابعة الزوراء:
ظه�ر زعيم كوري�ا الش�مالية يف مقطع فيدي�و جديد 
يميش بينما كانت حركة ساقه تبدو “متشنجة “، كما 
أن عرب�ة غولف خ�رضاء لوحظت م�كان وجوده عىل 
غرار عربة اس�تخدمها يف 2014 بعد غياب عام طويل.

وشارك كيم جونغ أون بمراسم االنتهاء من بناء مصنع 
لألسمدة يف منطقة ش�مال العاصمة بيونغ يانغ، وهو 
أول نش�اط علني للزعيم الكوري الش�مايل منذ الحادي 
عرش من أبريل/نيس�ان، بعد سيل من التوقعات حول 
حيات�ه وصحته.وبحس�ب م�ا نقل�ت “روي�رتز”، عن 
نام س�يونج ووك، أس�تاذ دراس�ات كوريا الشمالية يف 
جامع�ة كوري�ا الذي علق ع�ىل الحفل، قائ�ال: “بدا أن 
إع�داد املكاتب والك�رايس عىل املرسح أم�ر نادر بعض 
اليشء ملثل هذه املناسبة يف الهواء الطلق قد يعاني كيم 
م�ن بعضالظروف الجس�دية التي تمنع�ه من الوقوف 
لفرتة طويلة، ويحتاج إىل أن يجلس بعد الوقوف لبعض 
الوقت”. وأض�اف: “إذا كان كيم غري قادر عىل الوقوف 
لفرتات طويلة ربما كان الس�بب يف عدم حضوره حدث 
الذكرى السنوية يف أبريل/نيسان، يف قرص كومسوسان 

للشمس، حيث كان عليه أن يقف ملدة ساعة عىل األقل”.
وظهر كيم جونغ يف الصور برفقة عدد من املس�ؤولني 
الكوريني الش�ماليني، كان من أبرزهم شقيقته كيم يو 
جونغ، والت�ي أثارت تكهنات بأنها ق�د تكون الخليفة 

املحتمل لرئاسة كوريا يف حال غياب كيم جونغ.

احلشد يكشف لـ           تفاصيل اهلجوم االرهابي على مكيشيفة.. وانباء عن قرب انطالق عملية ملالحقة داعش
دماء العراقيني متتزج وتتوحد من جديد يف  ساحة املواجهة مع االرهاب

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت هيئ�ة الحش�د الش�عبي، ع�ن 
تفاصي�ل دقيقة حول الهج�وم االرهابي 
ال�ذي اس�تهدف نقطة امني�ة يف منطقة 
مكيشيفة بمحافظة صالح الدين، وفيما 
ح�ذرت لجنة االمن والدف�اع النيابية من 
الرتاخ�ي يف اتخ�اذ االج�راءات االمنية يف 
املناط�ق املح�ررة، اعلن�ت ق�رب انطالق 
عملية عس�كرية كربى ملالحقة داعش يف 

املناطق التي ينشط فيها.
وقال مع�اون نائب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي لش�ؤون العملي�ات اب�و ع�يل 
ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  الب�رصي 
الهج�وم االرهاب�ي يف مكيش�يفة حصل 
في�ه تضخيم اعالمي بعض اليشء، مبينا 
ان الهج�وم ق�اده اربع�ة ارهابيني فقط 
جاءوا م�ن منطق�ة وعرة وه�ي الزالية 
باتجاه منطقة مكيشيفة املحاذية للنهر 
الت�ي تتواجد فيه�ا نقطة امني�ة مكونة 
م�ن 6 عن�ارص تابع�ة لف�وج دجلة من 
الحش�د العش�ائري.واضاف: ان الهجوم 
بدأ بعد القاء االرهابيني قنبلة يدوية بعد 
موعد االفطار مساء الجمعة املايض عىل 
النقط�ة االمني�ة الت�ي كان يتواجد فيها 
عنرصي�ن م�ن الح�رس بينم�ا العنارص 
االربع�ة املتبق�ني كان�وا داخ�ل كرف�ان 
صغ�ري بالق�رب من الس�يطرة، مش�ريا 
اىل ان االرهابي�ني قتلوا حرس الس�يطرة 
وتوجه�وا اىل الكرف�ان واحرق�وه ما ادى 
اىل استش�هاد جمي�ع عن�ارص النقط�ة 

االمني�ة والبال�غ عدده�م 6 عن�ارص مع 
اش�تعال النريان داخ�ل النقطة.واوضح، 
ان العنارص االرهابية بعد تنفيذه العملية 
انسحبوا باتجاه النهر بعد زرعهم العبوات 
الناس�فة عىل الطريق الرابط بني النقطة 
االمني�ة وعم�ق مكيش�يفة، الفت�ا اىل ان 
قوات الرشط�ة االتحادية التي تتواجد يف 
نقطة امنية اخرى رأت النريان مش�تعلة 

داخ�ل نقطة ف�وج دجلة ، مم�ا توجهوا 
ع�ىل الفور اىل الحادث الغاثة ومس�اعدة 
اخوانهم بعجلة يس�تقلها 6 عنارص من 
ق�وات الرشطة.وتابع: انه اثناء توجههم 
اىل النقطة انفجرت عبوة ناسفة اسفرت 
عن استش�هاد ثالثة من عنارص الرشطة 
االتحادية واصابة ثالثة اخرين، مؤكدا ان 
القوة االرهابية املهاجمة ليست بالكبرية 

وانما مكونة من اربعة افراد فقط.واشار 
اىل ان هناك تصعيد لدى الدواعش وتعزيز 
يف اماك�ن تواجده�م ومقراته�م، حي�ث 
لوح�ظ يف الف�رتة االخرية وجود نش�اط 
للتنظي�م االرهاب�ي يف اط�راف محافظة 
كركوك ودياىل وايضا مكيش�يفة، مؤكدا 
ان العمليات العسكرية موجودة ملالحقة 
تنظي�م داع�ش وستس�تمر للقضاء عىل 

عض�و  اك�د  االرهابيني.ب�دوره،  جمي�ع 
لجن�ة االمن والدفاع النيابي�ة النائب بدر 
الزي�ادي، ع�زم الق�وات االمني�ة انطالق 
عملية عسكرية كربى ملالحقة ما عنارص 
تنظي�م داعش االرهاب�ي يف املناطق الذي 
ينش�ط فيها.وق�ال الزي�ادي يف حدي�ث 
ل�”ال�زوراء”: ان تح�رك عن�ارص تنظيم 
داعش االرهابي كان مشخصا لدى لجنة 
االمن النيابية وس�بق وان استدعت نائب 
قائد العمليات املشرتكة وعقدت اجتماعا 
معه ملناقش�ة هذا املوض�وع، الفتا اىل ان 
الثالث�اء املايض كان هن�اك ايضا اجتماع 
وامكاني�ة  داع�ش  تح�ركات  ملتابع�ة 
مالحقتهم.واضاف: ان التنظيم االرهابي 
لي�س بالقوة الكب�رية اال انه يح�اول ان 
يع�زز من نش�اطه م�ن خ�الل مهاجمة 
بعض السيطرات ونقاط التفتيش، مبينا 
ان هناك تباعد كبري بني س�يطرة واخرى 
بنحو 11 كم يف املناطق التي تشهد نشاط 
للتنظي�م االرهاب�ي م�ا يعط�ي الفرصة 
لالرهابي�ني باس�تغالل الفراغات وتنفيذ 
هجماتهم.واش�ار اىل ان الق�وات االمنية 
تس�تعد النطالق عملية عس�كرية كربى 
تش�رتك فيها جميع تش�كيالتها السيما 
الفرق التي اش�رتكت يف علي�ات التحرير 
االخ�رية كالذهبي�ة والنخب�ة ومكافحة 
االره�اب ملالحقة جميع عن�ارص داعش 
االرهابي.وتابع: ننتظر تشكيل الحكومة 
الجدي�دة التخاذ االج�راءات االمنية التي 

تحافظ عىل املنجز االمني املتحقق.

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:

ببورصة  الدوالر  رصف  اسعار  استقرت 

السبت. امس  املحلية،  واالسواق  الكفاح 

بغداد  يف  الكفاح  بورصة  أسعار  وسجلت 

وكانت  دوالر.   ١00 لكل  دينار   ١٢٣.٨00

الصريفة  محالت  يف  والرشاء  البيع  أسعار 

 ١٢٤.٧٥0 سجل  الدوالر  بيع  سعر  كاآلتي: 

دينار. أما سعر رشاء الدوالر فبلغ ١٢٢.٧٥0 

دينار.

الدوالر يسجل استقرارا 
يف األسواق احمللية

الصحة تسجل 66 اصابة جديدة 
و59 حالة شفاء بفريوس كورونا

اكدت تسجيل حالة وفاة واحدة يف بغداد

ترامب يغادر البيت األبيض ألول مرة 
بعد العزل

إصابات كورونا تتجاوز الـ3 ماليني 
و362 وأوروبا وأمريكا األكثر تضررا  

اخلربيط يصف احملاصصة بأنها “مباركة” وحيذر: إستمرار 
التقشف ينذر باندالع “ثورة التبقي والتذر” 

زعيم كوريا الشمالية يظهر يف مقطع فيديو بساق “متشنجة” يف حوار مع “ملتقى األخبار الوطين”

العراق يعتزم مراقبة  نقل املشتقات النفطية  الكرتونيا ملنع التالعب 

االخريةشركة ابل حتل مشكلة بصمة الوجه  اثناء ارتداء الكمامة 

ص 5

 

الرئاسات الثالث تدين اهلجوم االرهابي 
على مقاتلي احلشد يف مكيشيفة

بغداد/ الزوراء:
الهج�وم  الث�الث  الرئاس�ات  ادان�ت 
االرهاب�ي لتنظيم داع�ش عىل نقطة 
يف  الش�عبي  للحش�د  تابع�ة  امني�ة 
منطقة مكيش�يفة بمحافظة صالح 
الدين، فيم�ا اكد رئيس الوزراء الكلف 
تيار  الكاظم�ي، ورئي�س  مصطف�ى 
الحكمة السيد عمار الحكيم، واالمني 
العام لحزب الدعوة االس�المية نوري 
املالكي، رضورة دعم املؤسسة االمنية 
يف مالحق�ة خالي�ا داع�ش االرهابية.
وأك�دت رئاس�ة الجمهوري�ة أنه من 
عصاب�ات  فل�ول  مالحق�ة  الواج�ب 
داعش وتطه�ري األرايض العراقية من 
بقاي�ا ه�ذا التنظي�م، والحف�اظ عىل 
املنجزات املتحققة ضد اإلرهاب.وقال 
الناطق باسم رئاس�ة الجمهورية، يف 
بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه:إن 
» عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة قامت 
بمحاول�ة اجرامي�ة يف التع�رض عىل 
القوات األمنية وأبطال الحشد الشعبي 
يف محافظ�ة ص�الح الدين«.واضاف: 
» يف الوقت الذي نش�يد بصالبة قواتنا 
األمنية وأبطال الحشد وشجاعتهم يف 
التص�دي لتلك العصاب�ات اإلجرامية، 
فإننا أمام واجب مالحقة هذه الفلول 

وتطه�ري األرايض العراقي�ة من بقايا 
اإلره�اب، والحف�اظ ع�ىل املنج�زات 
املتحقق�ة ضد تنظي�م داعش«.وتابع 
بلدن�ا  تواج�ه  الت�ي  »التحدي�ات  ان 
تتطل�ب، مّنا اليوم أكث�ر من أي وقت 
م�ىض، املزي�د م�ن التكات�ف والتآزر 
والتع�اون وتوحيد الصف�وف بني كل 
القوى الوطنية، ملواجهة تلك الظروف 
الحرج�ة، واإلرساع بتش�كيل حكومة 
قادرة ع�ىل النه�وض بمس�ؤولياتها 
يف حماي�ة أم�ن واس�تقرار وس�يادة 
العراقي�ني  آم�ال  وتحقي�ق  الع�راق، 
وتطلعاته�م يف حي�اة ح�رة كريمة«.
اىل ذل�ك، تعهد رئيس ال�وزراء املكلف 
مصطف�ى الكاظم�ي بالثأر لش�هداء 
الحش�د وتطهري األرض من اإلرهاب.
وقال الكاظم�ي يف تغريدة له تابعتها 
»ال�زوراء«:  »كلنا عرف�ان لتضحيات 
الذي�ن  الش�عبي  الحش�د  يف  أبطالن�ا 
تعرض�وا إىل هجوم غادر م�ن تنظيم 
داعش اإلرهابي وسنثأر لدمائهم التي 
نقس�م أنها لن تذهب هدراً«.وأضاف 
س�تواصل  األمني�ة  األجه�زة  أن«  
مالحق�ة اإلرهاب حت�ى نطهر أرضنا 

من رجسه«.

منظمة دولية : وفاة 55 صحفيا يف 23 دولة منذ اذار املاضي
بعد اصابتهم خالل تغطيتهم أزمة كورونا 

  بغداد/ الزوراء:
 اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، استئناف الدراسة للفصل الدرايس الثاني يف جميع 
الفصل  الستكمال  الدراسة  استئناف  »تم  انه  للوزارة  بيان  اليوم.وذكر  الكرتونياً  الجامعات 
الدرايس الثاني }الكورس الثاني{ للعام الدرايس ٢0١٩-٢0٢0 يف جميع الجامعات التي اعتمدت 
التقويم الجامعي البديل، وعن طريق التعليم االلكرتوني ايضا، وذلك بعد انتهاء الكورس األول 
»الوزاوة ستسعى إلعطاء  ان  البيان  الوزاوة سابقا«.واكد  اعلنت عنها  التي  التوقيتات  حسب 
الطلبة جميع املعلومات املهمة يف املنهاج دون أي تأثري بسبب كورونا وتعطيل الدوام االجباري، 
وعن طريق نظام التعليم اإللكرتوني الذي سيكون جزءاً من الدراسات األولية يف الجامعات«.

للجامعات  وصالحية  مرونة  منحت  الوزارة  فإن  االمتحانات،  يخص  ما  »يف  انه  البيان  وتابع 
بتحديد موعد مناسب بعد عودة الدوام بشكل رسمي، وتهيب بجميع الطلبة باملتابعة واستمرار 

التواصل مع اساتذتهم وجامعاتهم الكرتونيا تحقيقا ملصلحة سري العملية التعليمية لهم«.

التعليم تعلن استئناف الدراسة للفصل 
الدراسي الثاني إلكرتونيًا
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بغداد/ الزوراء:
االرهابي  الهجوم  الثالث  الرئاسات  ادانت 
للحشد  تابعة  امنية  نقطة  عىل  داعش  لتنظيم 
الشعبي يف منطقة مكيشيفة بمحافظة صالح 
الدين، فيما اكد رئيس الوزراء الكلف مصطفى 
عمار  السيد  الحكمة  تيار  ورئيس  الكاظمي، 
الدعوة االسالمية  العام لحزب  الحكيم، واالمني 
نوري املالكي، رضورة دعم املؤسسة االمنية يف 

مالحقة خاليا داعش االرهابية.
الواجب  من  أنه  الجمهورية  رئاسة  وأكدت 
مالحقة فلول عصابات داعش وتطهري األرايض 
التنظيم، والحفاظ عىل  بقايا هذا  العراقية من 

املنجزات املتحققة ضد اإلرهاب.
وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية، يف بيان 
عصابات   « منه:إن  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
يف  اجرامية  بمحاولة  قامت  اإلرهابية  داعش 
الحشد  وأبطال  األمنية  القوات  عىل  التعرض 

الشعبي يف محافظة صالح الدين«.
قواتنا  الذي نشيد بصالبة  الوقت  يف   « واضاف: 
التصدي  يف  وشجاعتهم  الحشد  وأبطال  األمنية 
واجب  أمام  فإننا  اإلجرامية،  العصابات  لتلك 
مالحقة هذه الفلول وتطهري األرايض العراقية 
املنجزات  عىل  والحفاظ  اإلرهاب،  بقايا  من 

املتحققة ضد تنظيم داعش«.
تتطلب،  بلدنا  تواجه  التي  »التحديات  ان  وتابع 
من  املزيد  مىض،  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  مّنا 
الصفوف  وتوحيد  والتعاون  والتآزر  التكاتف 
الظروف  تلك  ملواجهة  الوطنية،  القوى  كل  بني 
الحرجة، واإلرساع بتشكيل حكومة قادرة عىل 
النهوض بمسؤولياتها يف حماية أمن واستقرار 

العراقيني  آمال  وتحقيق  العراق،  وسيادة 
وتطلعاتهم يف حياة حرة كريمة«.

مصطفى  املكلف  الوزراء  رئيس  تعهد  ذلك،  اىل 
الكاظمي بالثأر لشهداء الحشد وتطهري األرض 

من اإلرهاب.
وقال الكاظمي يف تغريدة له تابعتها »الزوراء«:  
الحشد  يف  أبطالنا  لتضحيات  عرفان  »كلنا 
من  غادر  هجوم  إىل  تعرضوا  الذين  الشعبي 
التي  لدمائهم  وسنثأر  اإلرهابي  داعش  تنظيم 

نقسم أنها لن تذهب هدراً«.
وأضاف أن«  األجهزة األمنية ستواصل مالحقة 

اإلرهاب حتى نطهر أرضنا من رجسه«.
من جهته، استنكر رئيس مجلس النواب محمد 
فلول  شنته  الذي  الغادر  الهجوم  الحلبويس،  
والحشد  األمنية  القوات  أبناء  عىل  اإلرهاب 
الشعبي يف مناطق عدة بمحافظة صالح الدين 
من  عدٌد  ضحيته  راح  الذي  السبت،  اليوم  فجر 

الشهداء والجرحى.
وقال الحلبويس يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
تتطلب  املتكررة  اإلرهابية  »الخروقات  إن  منه: 
وقفًة جادًة؛ ملراجعة الخطط األمنية، وال سيما 
خاليا  بقايا  عىل  للقضاء  املحررة؛  املناطق  يف 
داعش اإلرهابي. داعيا إىل عدم الرتاخي والتهاون 

بهذا امللف، والحفاظ عىل النرص القائم«.
لشعبنا  العزاء  بخالص  »نتقدم  قائال:  وأضاف 
الذين  األبطال،  املقاتلني  من  الشهداء  وذوي 
اإلرهابي،  للهجوم  وشجاعة  ببسالة  تصدوا 
عىل  يمنَّ  وأن  برحمته،  هم  يحفَّ أن  الله  راجني 

الجرحى بالشفاء العاجل«.
مجلس  لرئيس  األول  النائب  حمل  جانبه،  من 

األمنية  القيادات  الكعبي،  كريم  حسن  النواب 
داعش  عصابات  هجمات  تنامي  مسؤولية 
الدين،  صالح  بمحافظة  مكيشيفة  يف  األخرية 
األمنية  االحرتازات  بتطبيق  الرتاخي  من  محذراً 

واألوامر العسكرية.
داعش  »عصابات  إن   : بيان  يف  الكعبي،  وقال 
جائحة  ملجابهة  األخرية  الظروف  استغلت 
األمر  بهذا  األمنية  األجهزة  وانشغال  كورونا، 
والسياسية  االقتصادية  املشاكل  عن  فضالً 
باستهداف  لتقوم  الحكومة،  بتشكيل  املتعلقة 

عدد من املناطق«.
وأضاف أنه »سبق وأن حذر من خطورة الرتاخي 

أن  عىل  مشدداً  املحافظات«،  بعض  يف  األمني 
مبارش  بشكل  مسؤولة  األمنية  »القيادات 
فرض  وعدم  اإلرهابية  الهجمات  تكرار  عن 
املستهدفة  املناطق  هذه  يف  الطارئة  الحاالت 
واجب  كان  وعليها  بينها،  فيما  التنسيق  وعدم 
املعلومة  واعتماد  استباقية  خطوات  اتخاذ 
وتفويت  هجمات  هكذا  ملنع  االستخبارية 
مخططات  أي  وإحباط  اإلرهاب  أمام  الفرصة 

تقف خلفها جهات خارجية«.
عمار  السيد  الحكمة  تيار  رئيس  دعا  بدوره 
الحكيم، اىل ابعاد امللف االمني عن اية تجاذبات 
سياسية من شأنها ان تعرض البلد اىل انتكاسة 

ال يحمد عقباها.
استشهاد  بنبأ  »فجعنا  بيان،  يف  الحكيم  وقال 
الشعبي  الحشد  ابطال  من  العرشات  واصابة 
لسلسلة  تصديهم  بعد  االتحادية  والرشطة 
تعرضات ارهابية غادرة يف مناطق متعددة من 

صالح الدين واطراف مدينة سامراء«.
دحر  بشائر  تلقينا  من  الرغم  »عىل  واضاف، 
يتملك  الحزن  ان  اال  الغادرة  العصابات  هذه 
مشاعرنا لفقدان هذه الثلة الطيبة من الشهداء 
الذين ضحوا بارواحهم يف هذا الشهر الفضيل«، 
مشريا اىل ان »هذا الخرق االمني بحاجة لوقفة 

جادة وقراءة لحيثيات امللف االمني«.
تضمن  امنية  اسرتاتيجية  »يتطالب  وتابع، 
الداعيش ورضورة  االرهاب  القضاء عىل جيوب 
التهاون  وعدم  والحذر  الحيطة  تدابري  اتخاذ 
امنيا، كما  الرخوة  املناطق  والرتاخي السيما يف 
تجاذبات  اي  عن  االمني  امللف  بابعاد  ونطالب 
ال  انتكاسة  اىل  تعريضه  شأنها  من  سياسية 

يحمد عقباها«.
اىل ذلك، دعا األمني العام لحزب الدعوة اإلسالمية 
الرتاخي  عدم  إىل  السبت،  اليوم  املالكي،  نوري 
من  حذر  فيما  اإلرهابية،  داعش  عصابات  مع 
الظروف  ظل  يف  جديدة  إرهابية  مخططات 

الراهنة.
وقال املالكي يف تغريدة له : إنه »يف الوقت الذي 
نتقدم بالعزاء لذوي الشهداء وإخوانهم املقاتلني 
الذي نالوا الشهادة يف هذا الشهر الرشيف عىل يد 

رشار الخلق الداعشيني يف تكريت«.
وشدد عىل »عدم الرتاخي ونحذر من مخططات 
الظروف  ظل  يف  خصوصاً  اإلرهابية  داعش 

الراهنة«.
فالح  الشعبي  الحشد  هيأة  رئيس  اصدر  كما 
التي  الغادرة  الهجمات  بشأن  بيانا  الفياض، 
اليوم  فجر  اإلرهابي  »داعش«  فلول  بها  قامت 
يف محافظة صالح الدين، داعيا اىل اخذ الحيطة 
املجاميع  لهذه  بالتصدي  واالستمرار  والحذر 
بمرارة  تستشعر  تزال  ما  التي  الوحشية 

الهزيمة.
وهمة  »ببسالة  انه  بيان،  يف  الفياض  وقال 
عاليتني تصدى أبناء الحشد الشعبي يوم أمس 
والساعات االوىل من صباح اليوم لهجمة إرهابية 
أريد من خاللها العودة إىل الوراء ومحاولة إثبات 

الوجود والتاثري النفيس وباءت بالفشل«.
من  به  نفتخر  الذي  الوقت  يف  »نحن  وأضاف 
ما  الذين  االبطال  شهدائنا  من  ثلة  بزف  جديد 
يزالون يدافعون عن ارض العراق املقدسة ندعو 
االمنية  والقوات  الشعبي  الحشد  من  أبناءنا 
بالتصدي  واالستمرار  والحذر  الحيطة  اخذ  اىل 
لهذه املجاميع الوحشية التي ما تزال تستشعر 
بمرارة الهزيمة وتحاول يائسة العودة بإرهابها 

للسيطرة عىل مدننا الغالية«.
الدعم  عىل  العراقي  الشعب  نشكر  »كما  وتابع 
الحشد  لقوات  قدمه  الذي  والتعاطف  الكبري 
اللحظة  هذه  ولغاية  امس  يوم  منذ  الشعبي 
االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  تجىل  والذي 
عىل  دل  ان  وهذا  اإلعالمية  املؤسسات  وباقي 
يشء يدل عىل ان الحشد كان وما يزال وسيبقى 
يف ضمري األمة ووجدانها رغم املحاوالت اليائسة 
تأسيسه  منذ  الحشد  يواجهها  التي  للتسقيط 

ولهذا اليوم«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
األمريكية،  مينيسوتا  جامعة  من  خرباء  أطلق 
بشأن  »واقعية«  بأنها  وصفت  تحذيرات 
بأن  تفيد  املستجد،  كورونا  فريوس  مستقبل 
الوباء عرضة ألن يبقى ما ال يقل عن 18 شهرا 
إىل عامني، محققا إصابة من 60% إىل 70% من 

سكان العالم.
وبلغت أعداد اإلصابات أكثر من 3 ماليني و362 
يف  و227،  ألف   239 من  أكثر  والوفيات  ألف، 
حني بلغت أعداد املتعافني أكثر من مليون و60 

ألف.
األكثر ترضرا  الدول  أن  إىل  اإلحصاءات  وتشري 
دول  هي  املتحدة  الواليات  بعد  الوباء  من 
 27,967( إيطاليا  أبرزها:  ومن  أوروبية، 
بريطانيا  تليها  إصابة(،   205,463 من  وفاة 
)26,711 وفاة من 171,253 إصابة(، وإسبانيا 
)24,824 وفاة من 215,216 إصابة(، وفرنسا 

)24,376 وفاة من 167,178 إصابة(.
وقام فريق من خرباء األوبئة بجامعة مينيسوتا 
األمريكية، بأبحاث عىل املرض وأوصوا بالنتيجة 

أسوأ  لسيناريو  املتحدة  الواليات  تستعتد  أن 
تأتي  الوباء  من  كبرية  جديدة  بموجة  يكمن 
مع الخريف والشتاء، متوقعني أن تشهد أفضل 

األيام حاالت وفاة بسبب الفريوس.
مركز  مدير  أوسرتهولم  مايك  أفاد  بدوره،   
مينيسوتا،  بجامعة  املعدية  األمراض  أبحاث 
لشبكة CNN، أن الوباء لن يتوقف حتى يصيب 
يتم  ما  أن  مؤكداً  الناس،  من   %70 إىل   60 من 
علم  يتحدى  للوباء  قريب  انتهاء  حول  تداوله 

األحياء.
ويف روسيا، ُنقل وزير البناء فالديمري ياكوشيف 
كورونا،  بفريوس  إصابته  إثر  املستشفى  إىل 
روسية  أنباء  وكاالت  به  أفادت  ما  حسب 
رئيس  إصابة  اإلعالن عن  غداة  وذلك  الجمعة، 

الوزراء الرويس بالفريوس أيضا.
وسجلت روسيا رسميا 114 ألفا و431 إصابة 
الرئيس  مدد  كما  وفاة،  و1169  بالوباء، 
مايو/أيار   11 حتى  اإلغالق  بوتني  فالديمري 

الجاري، مشريا إىل أن »الوضع ال يزال صعبا«.
تخفيف  اآلسيوية  الدول  من  عدد  أعلنت  كما 

ومنها  املرض،  ملكافحة  فرضت  التي  القيود 
وزير  وقال  والصني،  وسنغافورة  ماليزيا 
اليوم  يونج  كيم  جان  سنغافورة  يف  الصحة 
القليلة  البالد ستبدأ خالل األسابيع  إن  السبت 

القادمة السماح ألنشطة مختارة مثل املشاريع 
التجارية املنزلية بالعمل.

إىل  بالعودة  الطالب  لبعض  سُيسمح  كما 
املدارس يف مجموعات صغرية، وسيتم السماح 

تدريجيا، مع  العمل  أماكن  بإعادة فتح بعض 
وسالسل  لالقتصاد  أهميتها  االعتبار  يف  األخذ 
انتقال  مخاطر  تقليل  عىل  وقدرتها  التوريد 

العدوى.
األول  أمس  الصينيون  بدأ  فقد  الصني،  يف  أما 
أول  وهي  أيام،  خمسة  تمتد  وطنية  عطلة 
ينتظر  ال  لكن  الوباء،  بداية  منذ  فعلية  عطلة 
الناس  يزال  ال  إذ  كبرية،  احتشادات  حصول 

يتوخون الحذر.
وزارة  باسم  املتحدث  أعلن  ذلك  غضون  يف 
امس  العايل،  العبد  محمد  السعودية،  الصحة 
جديدة  إصابة  حالة   1362 تسجيل  السبت، 
 ،%11 منها  اإلناث  تمثل  كورونا  بفريوس 
بينما شكل الذكور 89% لريتفع إجمايل حاالت 

اإلصابة إىل 25459.
السعودية  الصحة  باسم  املتحدث  وأضاف 
كورونا  حول  اليومي  الصحايف  املؤتمر  خالل 
والحاالت   21518 بلغت  النشطة  اإلصابات  أن 

الحرجة 139.
جديدة،  شفاء  حاالت   210 تسجيل  أعلن  كما 

إىل  اململكة  يف  التعايف  حاالت  إجمايل  لريتفع 
.3765

السعودية  الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
إنه تم تسجيل 7 حاالت وفيات جديدة لريتفع 

العدد الكيل للوفيات إىل 176 حالة وفاة.
وكانت لجنة تنظيم سكن العمالة بالسعودية 
العمال  توزيع  إعادة  الجمعة عن  أمس  أعلنت 

لفك التكدسات.
إنه  العمالة  سكن  للجنة  العام  األمني  وقال 
املساكن،  داخل  عزل  غرفة   1860 يوجد 
أعراض  عليهم  تظهر  الذين  للعمالة  تستخدم 
نقلت  ما  وفق  معهم.  الصحي  التعامل  لحني 

وكالة األنباء السعودية )واس(.
وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة املوارد البرشية 
قرابة  مع  االتفاق  تم  االجتماعية،  والتنمية 
لدعم  اململكة،  يف  موزعة  خريية  جمعية   600
ألف وجبة  أكثر من 40  لتوفري  العمالة،  سكن 

يومياً.
 2500 قرابة  عودة  تسهيل  تم  أنه  أضاف  كما 

عامل إىل بالدهم ساملني.

الزوراء / يوسف سلمان:
قائمة  عن  النيابية  االوساط  افصحت 
الوزارية  الكابينة  يف  الجدد  املرشحـني 
املقرتحة لرئيس الوزراء املكلف مصطفى 

الكاظمي .
مرشحـا   34 الجديدة  القائمة  وضمت 
حقيبة  باستثناء   ، وزارية  حقيبة  لـ21 
وزارة املالية التي لم يتم تسمية مرشحها 
الجديد حتى االن ، فيما كشفت اوساط 
نيابية لـ« الزوراء »، ان قائمة املرشحني 
بيانات  لتدقيق  حاليا  تخضع  الجدد 
املساءلة  هيئة  من  الواردة  االسماء 

والعدالة وهيئة النزاهة .
رئيس  أن  الفتح  تحالف  اكد  ذلك  وازاء 
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي اطلع 

مرشحي  قائمة  عىل  السياسية  الكتل 
كابينته الوزارية املعدلة قبل تقديمها إىل 

مجلس النواب.
االمري  عبد  التحالف  عن  النائب  وقال 
تعيبان  لـ« الزوراء »، ان »رئيس الوزراء 
املكلف مصطفى الكاظمي عرض قائمة 
مرشحي الكابينة الوزارية املعدلة خالل 

لقائه ممثيل الكتل والقوى السياسية«.
الكابينة  سيقدم  »الكاظمي  ان  واضاف 
الوزارية الجديدة اىل مجلس النواب خالل 
»الربملان  ان  مبينا  املقبلة«،  ساعة   48
سيعقد جلسة منح الثقة للحكومة خالل 
، معتربا   « تقدير  اقل  الحايل يف  األسبوع 
تقديم  ايضا  سيحاول  الكاظمي   « ان 
والداخلية  املالية  لوزارات  جدد  مرشحي 

والدفاع ».
النيابية  سائرون  تحالف  اكدت  باملقابل 
لتمرير  حقيقية  ضمانات  وجود  عدم 
حكومة املكلف مصطفى الكاظمي حتى 
اآلن، وحذرت من أن بعض الكتل قد تغري 

مواقفها يف اللحظات األخرية .
فاخر،  جمال  التحالف  عن  النائب  وقال 
الكابينة  اكمال  ان«  صحفي  ترصيح  يف 
الوزارية وتحديد موعد جلسة التصويت 
الجديدة  الحكومة  ان  يعني  ال  عليها، 
ان«  معتربا   ،« الربملان  داخل  ستمرر 
الكاظمي عمل عىل ارضاء كافة االطراف 
حكومة  حكومته  وجعل  السياسية، 
 ، الجديدة  القائمة  ».وتضم  رشاكة 
حارث محمد وعبد الكريم هاشم  لوزارة 

نجيب  و  الغانمي  عثمان   ، الخارجية 
الصالحي وعدنان الزريف لوزارة الداخلية 
، حقيبة وزارة النفط احسان عبد الجبار 
عبد  جاسم  الكهرباء  وزارة  حقيبة    ،
وزارة   ، حسن  قحطان  نزار  و  الزهرة 
التعليم العايل والعلوم والتكنولوجيا  نبيل 

كاظم وحسن ناظم .
الرضا  عبد  جواد  النقل  وزارة  حقيبة 
وزارة   ، بندر  ونارص حسني  الباقي  عبد 
الزراعة  وزارة   ، اغا  قنرب  عزام  الصحة 
طالب جاسب لفته و محمد كريم جاسم 
الجربا  فيصل  الدفاع  وزارة  حقيبة   ،
الشباب والرياضة  ، وزارة  وجمعة عناد 
العدل  وزارة  وحقيبة   ، درجال  عدنان 
امجد محمد امني ، وزارة التخطيط خالد 

بتال النجم.
عبدالله  صالح  الصناعة  وزارة  حقيبة 
حقيبة   ، محمود  عزيز  ومنهل  بدران 
وزارة التجارة نوار نصيف جاسم وماهر 
ارساء  الرتبية   وزارة   ، جوهان  حماد 
هاشم دحام وفالح محمود احمد ،  وزارة 
الهجرة  ايفان فائق اكوب وثناء حكمت 
والشؤون  العمل  وزارة  ،حقيبة  نارص 
السهالني  هيالن  كاظم  االجتماعية  
وهشام حسن الذهبي ، وزارة االتصاالت 
 ، اركان شهاب احمد وعيل محمد خلف 
وزارة املوارد املائية  جاسم محمد دويج 
الثقافه  وزارة   ، مهدي  رشيد  ومهدي 
هشام صالح داود ، حقيبة وزارة االعمار 

نازنني محمد وسو. 

بغداد/ الزوراء:
وزير  الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  اكد 
يف  متقدمة  نسب  تحقيق  الغضبان  ثامر  النفط 
مراحل العمل بمرشوع اعادة اعمار وتأهيل قاعة 
إلحتفالية  أحتضانها  املؤمل  من  التي  الشعب 
املصدرة  الدول  لتاسيس منظمة  الـ)60(  الذكرى 
شهرايلول  يف  املنظمة  واجتماعات  »اوبك«  للنفط 
وتفقده  زيارته  خالل  ذلك  جاء   ،2020 املقبل 
االنجاز  نسب  مراحل   عىل  واطالعه  العمل  ملوقع 

للمرشوع  .
الزوراء«   « تلقت  بيان  يف  الغضبان  وزير  وقال 
الذراع  النفطية  املشاريع  رشكة  ان  منه:  نسخة 
قبل  بارشت  النفط   لوزارة  الهنديس  التنفيذي 
اعادة  مرشوع  بتنفيذ  املايض  شباط  شهر  نهاية 
الشعب ببغداد، بدعم وأسناد  أعمار وتأهيل قاعة 
النفطية األخرى  ، مشرياً  وتمويل من التشكيالت 
التي  الشعب  قاعة  يف  األحتفالية  إقامة  أهمية  اىل 
الدول  منظمة  وأنبثاق  تأسيس  أعالن  شهدت 
ايلول   من  عرش  الرابع  »اوبك«يف  للنفط  املصدرة 
)العراق  هي  دول  خمس  اجتماع  بعد   1960 عام 

مؤكداً   ،  ) وفنزويال  والكويت  والسعودية  وايران  
املوقع  هذا  هوية  عىل  الحفاظ  الوزارة  حرص 
التصاميم  أعتماد  خالل  من  التاريخي  الثقايف 
، فضالً  للمبنى  االساسية   الهندسية واملخططات 
ونوعية  وطبيعة  املستخدمة  االنشائية  املواد  عن 
اعادة  اعمال  عملية  يف  واالكسسوارات  األثاث 
االعمار والتأهيل ، ووفقاً للشكل االسايس والنمط 
املعالم  عىل  منا  حفاظاً  وذلك   ، للقاعة  املعماري 
االساسية لهذا الرصح الذي شهد احداثاً وفعاليات 

ثقافية وسياسية عديدة خالل العقود املاضية . 
املواقع  ُتعد من  الشعب  قاعة   أن  الغضبان  وتابع 
 ، طويلة  لفرتة  أهملت   التي  والتاريخية  الثقافية 
وكانت شبه مندثرة تحيط بها االنقاض وغري ذلك ، 
وأطلعنا عىل وضعها البائس اثناء زيارتنا لها العام 
محمد  ملنظمة«اوبك«  العام  االمني  برفقة  املايض 

باركيندو.
مجلس  موافقة  استحصال  اىل  الغضبان  واشار 
عىل  للطاقة  الوزاري  املجلس  خالل  من  الوزراء 
اعادة اعمار القاعة ، بعدها تمت مفاتحة منظمة 
»اوبك« الستضافة االحتفالية التي تنظم بالذكرى 

التي  القاعة  ويف  العراق  يف  لتاسيها  »الستني« 
شهدت اعالن التاسيس ، وتمت املوافقة باالجماع 
عىل اقامة هذا الحدث العاملي ، موضحاً ان برنامج 
اجتماعات  عقد  اىل  اضافة  يتضمن  االحتفالية 
ثقافية  لفعاليات  حافل  منهاج  الدورية  املنظمة 
وتراثية عن االبداع العراقي  سيتم اعداده باملناسبة 
وزارة  اخذت  لذلك   ، التحضريية  اللجنة  خالل  من 
النفط عىل عاتقها تحمل تكاليف املرشوع وتنفيذ  
اعمال اعادة االعمار ،بالتنسيق مع وزارة الثقافة 

كونها الجهة املسؤولة عن القاعة . 
واشاد الغضبان بجهود العاملني يف رشكة املشاريع 
النفظية والجهات الساندة لها من تشكيالت وزارة 
النفط  لحرصهم وتفانيهم عىل االستمرار بإعمال 
التحديات والصعوبات ، وقرار  التأهيل رغم  إعادة 
جائحة  أنتشار  من   للوقاية  التجوال  حظر  فرض 

فايروس كورونا . 
: ان هناك لجنتان ترشفان عىل احتفالية  واضاف 
النفط  وزارة  يف  العراق  يف  واحدة  »اوبك«  تاسيس 
 ، فيها  ممثال  والعراق  »اوبك«  منظمة  يف  والثانية 
والتعاون مستمر بني اللجنتني النجاح الحدث الذي 

ستحرضه الدول املنضوية يف املنظمة ودول اخرى 
املنظمات  اىل  باالضافة  النفطي  بالشان  معنية 
الدولية واالقليمية املعنية ووزراء النفط السابقني 

وخرباء نفطيني واقتصاديني. 
من جانبه قال مدير عام رشكة املشاريع النفطية 
محمود عباس أن أنجاز املرشوع يتم وفق الجدول 
لثالث  العمل  تقسيم  خالل  من  املحدد  والربنامج 
الجهد  وأمكانية  قدرة  عىل  مؤكداً  عمل،  وجبات 
الوطني يف تنفيذ االعمال بالدقة والنوعية املطلوبة 
، وأن أعادة أعمار وتأهيل قاعة الشعب يمثل تحدياً 

نوعياً لنا وسنكون بمستوى الثقة واملسؤولية .
فيما اشار املتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد اىل 
أهمية استضافة حدث عاملي يف العاصمة بغداد بعد 
املتعاقبة  واالحداث  الظروف  ،بسبب  طويلة  عقود 
التي شهدها العراق واملنطقة خالل الحقب املاضية 
، وتابع جهاد أن تواجد عدد كبري من وزراء النفط 
»أوبك«  للنفط  املصدرة  الدول  ملنظمة  والطاقة 
العراق  موقع  من  يعزز  بغداد  يف  خارجها  ومن 
للتعاون  جديدة  افاق  ويفتح  الدويل   الصعيد  عىل 

والتنمية واالستثمار يف قطاع النفط والطاقة .

بغداد / الزوراء:
العراقيني  أكد نقيب الصحفيـني 
رئيـس اتحـاد الصحفيني العرب 
تفعيـل  اهميـة  الآلمـي،  مؤيـد 
ملالحقـة  االسـتخباري  العمـل 
االرهابي. خاليا تنظيـم داعـش 
وقـال الآلمـي يف تغريـدة له عىل 
“تويـرت” تابعتهـا “الـزوراء”:” 
نحتـاج دومـا اىل تفعيـل العمل 
خاليـا  ملالحقـة  االسـتخباري 
تنظيـم داعش االرهابـي وبدونه 
سيستمر االرهاب بقتل العراقيني 
وتدمري مدنهم”.وتابع:” الرحمة 
والخلود لشهداء الحشد الشعبي 

والقـوات االمنيـة الذي سـقطوا 
االرهابـي  الهجـوم  يف  الجمعـة 

بقضاء سامراء”.

بغداد/ الزوراء:

أعلن صندوق إعادة إعمار املناطق 

إعمار  إعادة  املواصلة يف  املترضرة، 

يربط  الذي  كربي  التون  جرس 

محافظة كركوك بحافظة اربيل .

وذكر املكتب اإلعالمي للصندوق يف 

منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان 

املرشوع  يف  الحالية  األعمال  أن 

كونكريتية  روافد  نصب  تضمنت 

عدد  الذهاب  ملمر  الصب  مسبقة 

خمسة روافد وبطول 30٫9 م وعمق 

باإلضافة  الواحدة  للرافدة  م   1,64

متمثلة  أخرى  هندسية  فقرات  إىل 

لركائز  الهنديس  التقييم  بأعمال 

الجرس وإزالة كافة أنقاض الراوفد 

املدمرة خارج موقع العمل.

أهمية  له  الجرس  أن  وأضاف: 

ناحية  يف  يقع  كونه  اسرتاتيجية 

محافظة  ويربط  كربي  التون 

كركوك بمحافظة أربيل ومن املؤمل 

الفنية  للمواصفات  وفقاً  إنجازه 

املطلوبة والتوقيتات املحددة له.

الالمي: حنتاج اىل تفعيل العمل 
االستخباري ملالحقة خاليا داعش

صندوق اإلعمار: قرب إكمال جسر 
اسرتاتيجي يربط كركوك بأربيل

الفتح لـ          : الكاظمي اطلع الكتل السياسية على مرشحي حكومته وسيقدمها اىل الربملان خالل الساعات املقبلة

وزير النفط يؤكد حرص العراق على اقامة احتفالية الذكرى الـ)60( لتأسيس »اوبك« يف موعدها 
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إصابات كورونا تتجاوز الـ3 ماليني و362 وأوروبا وأمريكا األكثر تضررا  

الكاظمي واحلكيم واملالكي يؤكدون ضرورة دعم املؤسسة االمنية يف مالحقة بقايا داعش

حتذير..الوباء سيصيب60% من البشرية والسعودية تسجل 1362 إصابة جديدة 



وق�ال الخربي�ط يف ح�وار م�ع “ملتقى 
األخب�ار الوطن�ي” ال�ذي تش�ارك في�ه 
صحيفة “ال�زوراء”: إن رئي�س الوزراء 
املكلف مصطفى الكاظمي اصبح رئيسا 
لل�وزراء بالفع�ل كونن�ا حالي�ا نناقش 
اس�ماء ال�وزراء وال نناق�ش ش�خصية 
رئي�س ال�وزراء وما تبقى ه�و تفاصيل 
فقط، والجميع لدي�ه الثقة بالكاظمي، 
موضح�ا أنه يف ط�ور اعداد قان�ون واذا 
تم القبول به من قبل الحكومة والربملان 
س�يغري مس�ار العراق تمام�ا “وال اريد 
ان اقول ذلك قب�ل اوانه حتى ال يحاك له 
مؤامرات مس�بقة، وفيم�ا لو مىض هذا 
القانون فس�يغري وجه العراق اقتصاديا 

تماما”.
وأضاف بالقول: برأيي الش�خيص واكن 
االحرتام للس�يد الكاظمي ولكن الس�يد 
الزريف ه�و فرص�ة ضاعت ع�ى العراق 

كله.
الت�ي  الوحي�دة  الدول�ة  نح�ن  وتاب�ع: 
اس�تطاعت ان تواجه داعش ولو داعش 
هج�م ع�ى اي دول�ة م�ن دول الج�وار 
الحتله�ا، واس�تطعنا ان نواج�ه داعش 
ونصم�د امامه�م اوال بالدم�اء العراقية 
وثاني�ا بتع�اون ال�دول املحيط�ة بنا اىل 
ح�د م�ا، وثالث�ا وه�و االه�م بالغط�اء 
الج�وي االمريكي واالس�تطالع باالقمار 
الصناعية والطائرات املس�رية، لذلك فإن 
محاول�ة ايجاد معادلة جدي�دة وتجربة 
كيف نواجه داعش ب�دون الدعم الجوي 

االمريكي فهذا عبث بأرواح العراقيني. 

اخلربيط: سيناريو تشكيل احلكومة 
تقليدي وطبيعي 

 وبخصوص تش�كل الحكومة الجديدة، 
أوض�ح الخربي�ط: ال يوج�د يشء يث�ري 

االهتم�ام مم�ا يجري خل�ف الكواليس، 
فذاك يرش�ح اس�م وزي�ر وذاك يرفضه 
وهذا يقبل باس�م مستقل وذاك يرفضه، 
مبينا أن الس�يناريو الذي يجري تقليدي 
وطبيع�ي واليوج�د يشء يث�ري االهتمام 
مل�ا يج�ري خل�ف الكواليس، ول�و جرى 
ام�ام الكام�رات الصب�ح برنامجا ممال 

اليستحق املتابعة.
وأك�د الخربي�ط: أن ضغ�ط الكتل وعدم 
ضغطها اليه�م كثريا، ان كان مس�تقال 
او م�ن حزب، فاىل اين س�يذهب ، ونحن 
نناق�ش من هو رئيس ال�وزراء ومن هو 
الوزير وما هو الربنامج الحكومي الكيل 
باملخت�ر، فااله�داف س�معناها مرارا 
وتك�رارا يف كل الحكوم�ات ، ف�اىل اي�ن 
س�يذهب يمينا ام يس�ارا، وع�ى العراق 

اآلن اكتساب هويته.

العراق يف “مفرتق طرق” ..  إما يتبدل 
حاله وإما وداعا

واعت�رب الخربي�ط: أن تأخ�ري ال�وزارات 
األمني�ة ه�ي اس�رتاتيجية للتعامل مع 
ال�وزراء الحاليني يف حال اراد ان يغريهم 
وربما يبقي احدهم اوان يؤملهم بالبقاء 
لك�ي اليح�دث اي خلل امن�ي والوزارات 
االمني�ة اصبحت عرف متبع�ا بالتأخري، 
نح�ن يف مف�رتق الط�رق، أم�ا يمينا او 
يس�ارا، فام�ا ان يتب�دل ح�ال الع�راق 
ونصب�ح دولة رصينة ونتس�يد املنطقة، 

واما وداعا.
وأوض�ح: أن أس�ماء بع�ض املرش�حني 
لل�وزارات س�وف تتغ�ري، وربم�ا بعض 
التصوي�ت  أن  اليعلم�ون  املرش�حني 
س�يكون ع�ى كل وزير بش�كل منفرد، 
ولكن حكومة الكاظمي بقناعتي مضت 

بالفعل.
وبخصوص االنتخابات، ق�ال الخربيط: 
اصبح�ت  اذا  القادم�ة  االنتخاب�ات  يف 
املش�اركة اعى واالنتخاب�ات لديها ثقة 
اعى فم�ن تعتقدون انه س�وف يحصل 
عى املقاع�د االكثر او التمثي�ل الوزراي 
االكثر ومن حصل عى الحصص الربملانية 

األكرب، فه�ذه هي طبيع�ة الديمقراطية 
والكثري يق�ول املحاصص�ة اللعينة وانا 
اق�ول املحاصص�ة املبارك�ة كونها اصل 
الديمقراطية وم�ن يحاول انكارها فهو 
بالتاكي�د وبال�رورة يري�د الع�ودة اىل 
مرب�ع الدكتاتورية، ب�ل ان هذا الخطاب 

برايي الشخيص مرفوض تماما.
وفيما يتعلق بتفيش فريوس كورونا، قال 
الخربي�ط: اتصلت بخلي�ة األزمة ووزير 
الصحة ورئيس لجن�ة الصحة الربملانية 
قتيب�ة الجب�وري واتصل�ت باملحافظني 
ورئيس الربمل�ان واتضح ان خلية االزمة 
لديها خطة قد ساروا بها وتم االتفاق مع 
عدة رشكات ويقولون نحن مس�يطرون 
مقارن�ة بباقي الدول، وانا هنا اتكلم من 
منطق اسرتاتيجي وعميل ولست طبيبا، 

ولكن يب�دون انهم بحاجة اىل العديد من 
األجهزة واوضحو ان اجهزة انعاش الرئة 
مشكلتها ليست يف الرساء فقط وانما يف 
تشغيلها، ولو كان األمر بيدي النفقت 3 
اضعاف ما انفقو ولكان الشكل مختلف 
وربما رفع�ت الحظر داخ�ل العراق بعد 
ان طه�رت اغل�ب املدن وفح�ص، اغلب 
املواطنني حتى لو كلف ذلك نصف مليار 
وباملحصل�ة احافظ ع�ى العرقيني وهم 

اهم ثروة.
س�ينقذنا  ه�ل  الخربي�ط:  وتس�ائل 
الكاظمي من ما نحن فيه؟ وهل سيعقد 
اتفاقيات دولية تؤمن لنا الغطاء الجوي 
ان ل�م يكن من امريكا فم�ن دول كربى 
اخ�رى ولو ان�ي ال اعتقد ذل�ك فالروس 
اليس�تطيعون فعل ذل�ك وبالتايل االتحاد 
االورب�ي س�يعمل م�ع امري�كا، وثاني�ا 
جائح�ة كورونا وكيفي�ة التعامل معها، 
وثالثا هو االقتصاد واالفالس الذي يهدد 
الع�راق، فان انقذنا م�ن هذا وعمل لكي 
ينه�ض بالعراق فبالتأكيد س�يكون اداء 
لي�س بحاج�ة اىل تقييم احد وان فش�ل 

ايضا لن يحتاج اىل تقييم احد.

“اجلو االنتخابي” .. الكتل السياسية 
دخلته مبكرا  

انا اعرف ان الكثري من الكتل السياس�ية 
دخل�و الج�و االنتخاب�ي م�ن االن وبدأو 
يستعدون لذلك ، لكن املشكلة ان جائحة 
كورون�ا عطلة الدنيا كله�ا وجاءتنا االن 

الربة االقتصادي�ة وحرب النفط التي 
كانت مؤجلة اس�تعرت بدخ�ول كورونا 
عى الخط، واالن نح�ن يف حكومة أزمة، 
وبعد ان تعرب هذه األزمة الكل س�يطالب 

بانتخاب�ات مبكرة، والجمي�ع دخل جو 
االنتخاب�ات بالفعل منذ اس�تقالة عادل 

عبد املهدي.
وأوض�ح الخربي�ط: أن رئي�س ال�وزراء 
املكل�ف مصطفى الكاظم�ي مر بالفعل 
وتس�تطيعون مخاطبت�ه باس�م دول�ة 
رئيس الوزراء ومن كان محبا له س�وف 
يصوت ومن كان مقتنع بانه الحل الحايل 
سوف يصوت، ومن اليقتنع ايضا سوف 

يصوت النه اليوجد حل آخر.

اخلربيط: الكاظمي سيكون قادرا على 
حلحلة االمور مع إقليم كردستان 

وب�ني: أن الكاظمي س�يكون قادرا عى 
حلحل�ة االم�ور اكثر م�ع االقليم وكذلك 
االقلي�م يج�ب ان يكون واقع�ي اكثر يف 

طلباته وتوقعاته من بغداد خصوصا بعد 
االزمة املالية وازمة كورونا التي اجتاحت 
البل�د، ف�ان غرين�ا مس�ارنا االقتصادي 
وذهبنا اىل تنوي�ع االثقتصاد واالقرتاض 
االس�تثماري وليس االقرتاض التشغييل، 
وه�ذا ممكن ج�دا ومت�اح دولي�ا حاليا 
وبأس�عار فائ�دة تكاد تك�ون معدومة، 
فبهذه الحالة سيس�تفيد االقليم من ذلك 

وسيتبع بغداد وهو سعيد بذلك.
وقال الخربيط: انا ال اهتم من هم الوزراء 
واليهمني حتى اس�مائهم او شخوصهم 
فه�م يف الحقيق�ة إن كان�وا جيدي�ن او 
غ�ري جيدين يعتمدون عى اس�رتاتيجية 
الدول�ة، فه�ل نح�ن موال�ون الي�ران ام 
المري�كا ام النفس�نا ؟، ه�ل نحن رأس 
ماليون ام اش�رتاكيون؟، ه�ذه القرارات 
الت�ي يج�ب ان نتخذه�ا وهي حاس�مة 
واساس�ية للبلد، وهذه  القرارات س�وف 
تكون من رئيس الوزراء او الكابينة التي 
يختارها معه يجب ان يكونو متناغمني 
معه، كذلك عليه اقناع الربملان والش�عب 
العراقي باالجراءات التي س�يطبقها، ان 
كانت هذه الخطوات سوف تحصل فهذا 
ما يهمني وم�ا اتابعه بش�كل حقيقي، 
اما الوزير س�ني والوزير ص�اد، فاعتقد 
دائما وابداً س�تجدون الكثري من الوزراء 
الخلوق�ني والجيدي�ن وكف�اءات وذوي 
خ�ربة وش�هادات، ولكنه اليقدم ش�يئا 
الن�ه غري متمكن من تقدي�م يشء كونه 

اليمكن من الدولة، ف�اذا مكنا العراقيني 
م�ن دولتهم بعد هذا س�وف ن�رى مدى 
فائ�دة الوزي�ر، وحالي�ا العراقي�ني غري 
متمكن�ني من دولتهم، ونحن حاليا نبيع 

النفط نس�لمه كرواتب والرواتب تذهب 
اىل الخ�ارج ك�ون كل ما نس�تهلكه هو 
مواد مستوردة وانتهى االمر، “فال توجد 
دول�ة ونحن عبارة عن م�ول ال أكثر وال 

أقل”.

حتذير من الذهاب إىل “اجملهول وأيام 
سوداء التطاق”

الكت�ل  كان�ت  اذا  الخربي�ط:  وش�دد 
السياسية تريد وزارة او تريد ان تستفيد 
من هذه الوزارة يف عموالتها ورسقاتها 
وتعييناتها الفضائية والوهمية، كل هذا 
لم يعد مهما كون اساسا ال يوجد اموال 
يف ه�ذه ال�وزارات حتى تعم�ل، واذا ما 
اخ�ذت اربع وزارات فلن يقدم او يؤخر 
ش�يئا فال�وزرات التملك ام�وال، ولكن 
لنتحدث كيف س�نخلق للعراق اقتصادا 
وكيف سنس�ري؟، ف�إذا م�ا توجهنا اىل 
االقتص�اد املوج�ه املرك�زي فالطبيعي 
انه ستزداد الرسقات والوزارات تصبح 
مهم�ة، واذا ذهبن�ا اىل القطاع الخاص 
والرأس مالية فهذه الوزارات يستطيع 
ان يحتف�ظ به�ا من يفرح به�ا، فانتم 
بهديتكم تفرحون، والوزارات يريدونها 
العض�اء احزابهم ك�ي يقدمو خدمات 
ولكن واقعيا املطلب االس�ايس اعطيني 
م�االً لكي اعطيك مجدا، فاين هو املال، 
ج�د املال واملص�ادر واضمن اس�تدامة 

وبعد ذلك افعل ما يحلو لك.
ق�ال  الصين�ي،  لالتف�اق  وبالنس�بة 
الخربي�ط: هنال�ك اتف�اق س�ابق موقع 
بالفع�ل، وهذا علينا اكمال�ه بطريقة او 
بأخ�رى وان كنا س�نوقفه فهذا يعود اىل 
رئيس الوزراء، فان كان يريد ان يوسعه 
فس�وف يقيض عى العراق، وان لم يعقد 
اتفاق مع اسواق املال العاملية يف نيويورك 
والبي�وت املالية يف فرانكفورت التي تدير 
ام�وال اوروب�ا وكذلك مع الص�ني وبهذا 
التسلس�ل امريكا ثم اوروب�ا ثم الصني، 
فاننا سنذهب اىل املجهول حتما، وامامنا 

ايام سوداء التطاق.

اخلربيط: دار السكن يف بغداد يكلف 
اكثر من السكن يف كاليفورنيا

أما بالنسبة للمظاهرات، قال الخربيط: 
فه�ذه ليس�ت مظاه�رات وانم�ا ث�ورة 
وستتكرر عدة مرات وبالنهاية ستصبح 
مس�لحة وندخ�ل يف املوض�وع، وحت�ى 
اك�ون دقيقا وانا كنت متوقع ان تحصل 
س�نة 2022 وتكلمت عنها يف التلفزيون 
قب�ل ان تحدث ب ثمانية اش�هر، وهناك 
معطيات للثورة، وهي ستحصل فهنالك 
ش�باب ليس له مستقبل واليستطيع ان 
يشرتي دار سكن وقد اصبح دار السكن 
يف بغ�داد تكل�ف اكثر من دار الس�كن يف 
كاليفورنيا، واليس�تطيع ان يجد فرصة 
عمل وتعني من تعني واليمكن للدولة ان 
تع�ني املزيد، وهنا اقول اعطي للعراقيني 
مس�تقبال وس�تتخلص م�ن املظاهرات 
والث�ورات، اما اذا بقين�ا بنفس الطاس 
والحمام والتقشف وعدم وجود تعيينات 

فابرش بثورة التبقي والتذر.

اخلربيط: التجربة العراقية أثبتت 
عدم وجود ثقة برئيس وزراء

وأك�د الخربيط: إن كان هن�اك من يريد 
عرقلة م�يض الكاظم�ي فه�و بالتأكيد 
يرج�ح بقاء الحكوم�ة الحالية او إعادة 
من�ح الثقة للحكومة الحالية وحتى هذا 
الخيار انا لس�ت ضده تمام، فاملهم ماذا 
س�وف تفعل حت�ى وان كان�ت مالئكية 
او حكومة ش�يطانية، ف�كال الخطني لو 

اتخذت الخط�وات الصحيحة فبارك الله 
بها ولها ومن جاء بها.

وأش�ار إىل أن هن�اك حديث�ا ع�ن الغ�اء 
ال�وزراء الس�ابقني يف  ترش�يح جمي�ع 
ح�ال تم تعمي�م ذلك فكل هذه االس�ماء 
الكريمة املتداولة س�وف لن تعرب، ولكن 
واقعي�ا نح�ن نحت�اج التفاه�م االع�ى 
سياس�يا، واكرر هنا اليهم اس�م الوزير 
وش�خصه داخل الوزارة ولكن املهم هو 
التفاه�م والتناغم بني الكتل السياس�ية 
، وبالت�ايل باالم�كان تحريك الع�راق اىل 
االمام بخطوات مهم�ة وخطرية ونقلب 
به مس�تقبل العراق فب�دال من ان يكون 
حالي�ا بلد ن�ازل فممك�ن ان يصبح بلد 
صاعد، وس�هل جدا وفرصة تأريخية لن 

تتكرر ملن سبقكم.
وتاب�ع: أن التجربة العراقية تؤكد أن ال 
تثق برئي�س وزراء الن هنال�ك اختالفا 
ب�ني ماقبل التوصي�ت وما بع�ده، واذا 
ل�م نم�يض بالكاظمي ولم نج�دد لعبد 
امله�دي فعدا ذل�ك هو انتحار س�يايس 
ومن يس�اعد بذل�ك يريد قت�ل العراق، 
مبينا أن هن�اك عزة النف�س والقناعة 
بال�ذات وباملحصلة ه�ي احزاب وحتى 
االحزاب الرشعية ع�ى فرض وجودها 
فمن حقه�ا ملن ينتم�ي اىل ذلك الحزب 
ان يص�ل اىل القي�ادة ليغ�ي مس�تقبل 
العراق اىل االفض�ل، وعن كيفية تفكري 
الق�وى السياس�ية بخص�وص االزمة 
االقتصادي�ة، فهنا اب�ني ان 99.999% 
م�ن الطبق�ة السياس�ية م�ن مثقفي 
العراق يعتقدون ان ما نحن فيه كارثة 
قحط وبالتايل عليه ان يتقش�ف وانزال 
الكبن�ك وع�دم الحرك�ة حت�ى اليكون 
هناك رصف كي نخزن للتس�ديد لرأس 
الش�هر كي نكمل الرواتب، ويعيش�ون 
بهذه اللقطة الغبي�ة الحمقاء املتخلفة 

االشرتاكية البائسة.
وق�ال الخربي�ط: بقناعت�ي يوج�د حل 
س�حري للعراق والح�ل االن ممكن جدا 
والس�يولة النقدي�ة يف الك�رة االرضي�ة 
اصبح�ت متخم�ة والعال�م يمل�ك النقد 
املطب�وع وتري�د ان تقرض�ه، ومن لديه 

وديع�ة يف س�ويرسا او نيوي�ورك اذا اراد 
ان ي�ودع ملي�ار دوالر ممك�ن ان تكون 
فوائده�ا 50 ملي�ون دوالر بعد ان كانت 
150 مليون دوالر سنوياً بسبب التخمة، 
واليس�طيعون اس�تثمار تل�ك االم�وال، 
وانع�دام االس�تثمار الذي اجت�اح الكرة 
االرضي�ة والرك�ود والكس�اد الكارث�ي، 
فهنا  يجب ان تك�ون القروض بطريقة 
اس�تثمارية وهناك ايضا مشكلة اخرى 
وه�ي الع�دد امله�ول للموظف�ني ال�ذي 
وصل اىل 7 ملي�ون وليس له داعي ولدي 
الحل للخروج من هذه املش�كلة وبشكل 
مريض ملن حاليا يف الوظيفة و ملس�تقبل 
الدول�ة ، وهنا  ال اق�ول اطردو املوظفني 
وانما املوظفني نملكهم رشكات القطاع 
العام البائسة الفاش�لة حاليا ويصبحو 
هم امل�الك وباصواتهم ينتخبون مجلس 
ادارة ويعين�ون موظف�ني ج�دد ش�باب 
واح�ول اىل رشكات القط�اع الع�ام التي 
تصنع الكثري م�ن املليارات وتصبح هذه 
املصانع واملزارع منتجة والدولة تحصل 
منه�ا الريب�ة واق�دم له�ا الحماي�ة 
للمنتج من الخ�ارج واقدم لها القروض 
او اس�مح لها باالقرتاض دولي�ًا، وبهذه 
الحال�ة ش�غلت كل املصان�ع العراقي�ة 
وتخلص�ت م�ن كادر كب�ري ج�دا يص�ل 
اىل نص�ف ال�كادر الحكوم�ي او اكث�ر، 

وحولته�م اىل مالك�ي رشكات القط�اع 
العام وس�تحصل منهم الدولة الرائب 
وبنف�س الوقت س�اعني بهذه املنش�آت 
كوادر شابة جديدة التعمل حاليا ، وهنا 
ارى ذلك رضية س�حرية تخلق يل سيولة 
مالية ، وباملحصلة انا اعطي هذه االمالك 
العراقية للعراقيني وهذه ليست حسافة 

بالعراقيني فالعراقيني طيبون.
وتوق�ع الخربي�ط اعالن حال�ة طواريء 
يف ح�ال ع�دم ميض حكوم�ة الكاظمي، 
عب�د  ع�ادل  يصب�ح  الحال�ة  ه�ذه  ويف 
املهدي رئي�س الوزراء لحكومة طواريء 

واليحتاج حتى اىل الربملان.

اخلربيط: العراق ظلم كيوسف بني 
إخوته وجيب أن يعتلي العرش وخيروا 

له ساجدين 
واوضح: ان الكثري رصيحون وربما انا 
بس�يط او افكر ربما بشكل معقد جدا 
ولكن هذه شخصية بسيطة وليس لدي 
الكثري من العم�ق وااللتفاف وانا اعمل 
ملصلحتي الخاصة وبانانية مطلقة وانا 
اري�د لحفي�دي ان يميش ببغ�داد رافعا 
رأس�ه ويملك اجمل سيارة ويتوسل به 
الناس الخراج فيزا اىل بغداد ويقول لهم 
اذهبو لن اقبل بذلك، فه�ذه انانيتي انا 
وعنجهيتي الريحة، واتمنى لحفيدي 
ان يذهب بطيارته الخاصة من البرة 
اىل اربيل ساعة 2 ليال بمزاج وهذه املدن 
التنام كونها اصبحت عظيمة وتش�به 
دبي وابو ظبي وعاملية، اريد ان ارى كل 
مدن العراق هكذا “وهنا انا حاقد ولئيم 
بحب�ي للعراق”، واش�عر ب�”العراق قد 
ظلم كيوسف بني اخوته ويعود يوسف 
اىل العرش ويخرو له س�اجدين وبعدها 

ليست لدي مشكلة”.
وح�ذر الخربيط، م�ن أن أكرب مصيبة، 
هي عدم وجود النقود فس�يحري رئيس 
ال�وزراء بع�دم وج�ود روات�ب ويح�ري 
بالدول�ة، كم�ا أن الكهرب�اء ممكن ان 
تنقط�ع خالل هذا الصي�ف كون ايران 
النس�تطيع ان نش�رتي منه�ا غ�از او 
كهرب�اء اال م�ن خ�الل اعف�اء خاص 
م�ن امري�كا واال ادخلتن�ا يف عقوباتها 
احادية الجانب وبمحصلتها اذا خالفنا 
القرار االمريكي س�وف ل�ن نبيع نفط 
ونفلس وربما حت�ى اموالنا يف الخارج 
النستطيع استخدامها كما حصار عام 

.1991

وتابع: قدمنا للكاظمي عدة اس�ماء من 
الرجال ربما 10-8 ليلتقون به ونصحناه 
باللقاء بهم وقلنا له كل واحد اين ممكن 
ان ينف�ع، وتمس�كنا بحصة ولن�ا فيتو 
مطلق عليه، وباملحصلة لن نضع اال من 
يعجبن�ا بوزارت�ني والتي كان�ت الهجرة 
والتخطيط ثم تب�دل االمر اال ان يخرجو 
وه�م وزراء والتصدقو ب�اي يشء اقوله 

اليوم فغدا ربما سيتغري املوضوع.
وق�ال الخربيط: غقتصادي�ا اذا ضغطنا 
التالي�ة  االي�ام  يف  الخط�أ  ال�زر  ع�ى 
فممك�ن ان يح�دث كل يشء، ولك�ن اذا 
ضغطنا عى الزر الصحيح فس�تتغري اىل 
الديمقراطية، وبهذه الحالة ما س�ينتج 
س�يكون خريا، ويجب االسري بالطريقة 
التي تنقذ الش�عب، وإذا دخلنا باملجهول 
فهناك الحل االخ�ري والدنيا لن تذهب اىل 
الف�وىض ويجب عى الجمي�ع ان يقتنع 
بالحل االخري فنحن دولة اس�مها العراق 
وليس�ت س�فينة يف املحي�ط اله�ادي ، 
فبالت�ايل عندما تصل االم�ور اىل الضحك 
البد من وج�ود الجد وللجد س�د ووجود 
حالة اع�الن طواريء فالربملان س�يقبل 

بها قبل الحكومة.

اخلربيط: التكنوقراط مسألة فاشلة 
حتى على املستوى الدولي

وق�ال الخربي�ط: نح�ن املكون الس�ني 
وبراح�ة ش�ديدة وهنا يكم�ن القرار 
السني، وبالتايل تريد ان تسمع من السنة 
فتس�معه من الحلب�ويس واذا لم تقتنع 
فهنا معناه انك تريد ان تنكر السنة بدون 
ل�ف ودوران، والحلبويس يقول وبش�كل 
واض�ح ان هن�اك كتل�ة منافس�ة لفالن 
وهؤالء جميعهم يؤخ�ذ رأيهم ويعطون 
رأيه�م بال�وزراء وال ارى نف�ي ان آخذ 
كل املناص�ب ع�ى الرغ�م م�ن الق�درة، 
وبالت�ايل نحتاج اىل ش�خصية سياس�ية 
داخل مجلس الوزراء وباملناسبة مجلس 
ال�وزراء مثل مجل�س النواب، ومس�ألة 
التكنوقراط فاش�لة حتى عى املس�توى 
الدويل، وفق نظرية ال اعرف من اين اتت، 
فاملوظف عبق�ري يف وظيفته ولكن هذا 
ليس له عالق�ة، فالوزير يقود سياس�ة 
دول�ة ولي�س معن�اه ان يفه�م يف امور، 
فوزير الصحة ممكن ان يكتش�ف عالج 
الكورونا، ولكن هذا االكتش�اف ليس له 
عالقة بمجل�س ال�وزراء، فالوزير يقود 
سياس�ة دولة، وبدليل ان بريطانيا فيها 
وزير خريج كلية عس�كرية ش�غل وزير 
للمالي�ة وش�غل منص�ب وزي�ر للعم�ل 
والش�ؤون االجتماعي�ة او م�ا يعادله�ا 
وش�غل منص�ب وزي�ر صح�ة، كون�ه 
سياس�يا وقياديا ويس�تطيع ان يتدخل 
يف رس�م سياس�ه البل�د ويعكس�ها عى 
وزارته، فمثال سياس�ة البلد اش�رتاكية 
وياتي بصفت�ه وزير صناعة يقول ان ال 
اري�د ان اعطي تصاريح للقطاع الخاص 
واعرقلها بقوانني واريد ان ازيد االستثمار 
يف القطاع العام ، فهنا هذه سياسة للبلد 
، و االن م�ن س�يطبق هذا االمر بش�كل 
حريف ومهني هو املدير العام املتخصص 
%100 ووكيل الوزير املتخصص 100% 
ومهن�ي وغري مش�كوك بنزاهته ، ونحن 
اليوم يجب ان النصدق اي كذبة  يتحدث 
بها اي ش�خص يلبس قاط ويقول اتيت 
اليوم من لندن ويقول ان االنكليز توصلو 
اىل هذه الفكرة العبقرية ، فاحدث فكرة 
يتحدث بها بعض السياس�يني قد انتهت 
منذ ثالثني سنة واثبتت فشلها، وعموما 
ان�ا ض�د وج�ود التكنوق�راط يف مجلس 
الوزراء ولكن سيأتي الكثري منهم وكلما 

قلوا كلما كان افضل.
وبخصوص البنك املركزي، قال الخربيط: 
إنه مؤسسة عراقية عاملية تمتلك رصيدا 
م�ن الدوالر ونس�تطيع االق�رتاض منها 
لكن لقاء تقديم س�ند خزينة موقع من 
رئي�س مجل�س وزراء فع�ال، والقضية 
اداري�ا نح�ن النعرف اي�ن نذه�ب فاما 
يعرب رئيس مجلس وزراء جديد او يجدد 
للقديم، وم�ا نحتاجه بيدن�ا ولكن يبعد 
عنا اداريا قانونيا، فهنا نحتاج اىل رئيس 

وزراء فعال حتى ينفذ ذلك.
وبني بالقول: يوجد تحرك ومطلبا قويا 
داخ�ل املك�ون الس�ني ون�واب ووزراء 
س�ابقني فبالت�ايل يوجد مطلب ش�ديد 
لالقلي�م وهناك تفكري عمي�ق باالقليم، 
ولكن هذا التفكري وهذا النقاش اليدور 
امام�ي واتح�دى ان يثب�ت ع�يل اح�د 
العك�س، فه�ذا الح�وار ي�دور بصيغة 
طرطش�ة كالم فاالقلي�م بالنس�بة ايل 
ه�و تمزيق للع�راق واذا تم�زق العراق 
اليرشفن�ي حتى ان ابقى ب�ه، ونعم انا 
اب�ن الرمادي ولك�ن الع�راق اذا تقطع 
هل اذه�ب الصبح امريكيا؟، فالرمادي 
اه�يل وانا ابن ش�يخ من ش�يوخ دليم 
ولكن دلي�م يف العراق فاذا اليوجد عراق 
فاين س�يبقى الدليم واين عنواني ومن 
ان�ا، ممك�ن ان يك�ون ل�دي انفص�ام 
بالش�خصية اذا اصبحت يف االقليم، “ال 

اريد عراقا ممزقا وال اقبل بذلك”. 
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الزوراء/ خاص:  
أعل�ن النائ�ب عبد الل�ه الخربيط، إنه يف ط�ور إعداد 
قانون من شأنه يغيري وجه العراق اإلقتصادي تماما 
إذا قبلت�ه الحكوم�ة والربمل�ان، واصف�ا املحاصصة 
بأنه�ا “مباركة وأص�ل الديمقراطي�ة”، وفيما اعترب 
أن الع�راق “ال توجد فيه دولة وهو عبارة عن مول”، 
حذر من أن غياب املستقبل وإستمرار التقشف ينذر 

باندالع “ثورة التبقي والتذر”.
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بغداد/ الزوراء:
أكدت إدارة سدة سامراء عدم وجود اي مخاطر 
إيرادات باتجاه  العام بعد ورود  فيضانية لهذا 
يف  املائية  املوارد  مديرية  رصدت  فيما  السدة. 
صالح الدين تخصيصات مالية لصيانة السداد 
ومنطقة  العلم  ناحية  يف  الفيضان  من  الواقية 

البوعجيل والزالية والعباسية.
الثرثار، كريم  وقال مدير سدة سامراء وناظم 
اطلعت  بيان  يف  السبت،  امس  حمادي،  حسن 
و2020   2019 “العامني  إن  »الزوراء«:  عليه 
يعدان ضمن االعوام متوسطة اإليرادات وليست 

أعواماً فيضانية كالسنوات السابقة«.
وأضاف حمادي: “وردت منظومة سدة سامراء 
وإطالق  متوسطة  ايرادات  الثرثار  وناظم 
باتجاه  مكعب  مرت   1000 بمعدل  تصاريف 
مبينا  املنرصمة”.  املدة  طوال  الثرثار  بحرية 
اىل  وصل  الثرثار  بحرية  يف  املائي  “الخزين  أن 
67 مليار مرت مكعب ويعد خزينا جيدا قياسا 
الخزين  تدني  شهدت  التي  السابقة  بالسنوات 
مليار   39 يبلغ  والذي  امليت  الخزن  مرحلة  اىل 

مرت مكعب«.
ولفت اىل ان “الخزين الحايل سيسهم بشكل كبري 
يف تغذية نهري دجلة والفرات عن طريق ذراعي 
يف  النهرين  هذين  لتعزيز  الفرات  وذراع  دجلة 

والصناعية”.  والزراعية  املدنية  االستخدامات 
مؤكدا أن “موسم الصيف لن يشهد اي شح يف 
اإليرادات املائية، وكميات املياه ستكون كافية 
الرشب  مياه  وتأمني  الزراعية  الخطة  إلنجاح 

عموم  يف  واملنزلية  الصناعية  واالستخدامات 
البالد”.

من جانب متصل، رصدت مديرية املوارد املائية 
يف صالح الدين، امس السبت، تخصيصات مالية 
الفيضان يف ناحية  الواقية من  السداد  لصيانة 

العلم ومنطقة البوعجيل والزالية والعباسية.
يف  املائية  واملتابعة  االرشاف  قسم  رئيس  وقال 
اقدم،  مهندسني  رئيس  الدين  صالح  محافظة 
عبد القادر عبد الجبار: انه »تم اتخاذ اجراءات 
الدين  صالح  يف  املائية  املوارد  مديرية  قبل  من 
ومنها  الفيضان،  مخاطر  ملواجهة  العام  لهذا 
وتحقيق  فرعية  واخرى  رئيسة  لجان  تشكيل 
وخلية  املحافظة  مع  االجتماعات  من  العديد 

االزمة«.
مالية  تخصيصات  رصد  »تم  انه  واوضح 
الفيضان يف ناحية  الواقية من  السداد  لصيانة 
والعباسية،  والزالية  البوعجيل  ومنطقة  العلم 
اضافة اىل انشاء سداد فيضانية مقدمة السداد 
القيام  وكذلك  فيها،  ترسيبات  لوجود  الحالية 
بكري الرتسبات الطينية اسفل جرس تكريت«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي، امس السبت، عن مقتل 
واصابة عدد من “الدواعش” بصد تعرض كبري 
تكريت،  جنوب  ومكيشيفة  بلد  منطقتي  يف 
كما قدم الحشد 10 شهداء وإصابة آخرين يف 
اشتباكات حصلت بني الطرفني، بينما استنفر 
قواته يف كافة قواطعها ضمن حدود محافظة 

دياىل.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
الشعبي  الحشد   “ أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
خاض مواجهات قوية ضد عصابات داعش يف 
بلد ومكيشيفة جنوب تكريت ضمن  منطقتي 

قاطع عمليات صالح الدين«.
وأضاف البيان أن “قوات الحشد قتلت وجرحت 
عددا من الدواعش خالل صد التعرض وقامت 
بمحارصة مناطق التعرضات لتعقب عصابات 
جوية  تعزيزات  وصول  بعد  اإلجرامي  داعش 

وبرية لتأمني مناطق التعرض«.
وأشار اىل ان “الحصيلة األولية بلغت استشهاد 
10 من مقاتيل الحشد وجرح آخرين تم اخالؤهم 
لتلقي  امليدانية  الحشد  طبابة  مستشفيات  إىل 
شهداء   9 قدم  دجلة  “فوج  ان  مبينا  العالج”، 
 ٤1 اللواء  قدم  فيما   ، مكيشيفة  يف  وجريحني 
يف حصيلة  الذهب،  تل  منطقة  يف  واحد  شهيدا 

أولية”.
الشعبي،  الحشد  يف  القيادي  أعلن  جهته،  من 
استنفار  عن  السبت،  امس  الحسيني،  صادق 
قوات الحشد الشعبي يف كافة قواطعها ضمن 

حدود املحافظة.
وقال الحسيني يف ترصيح صحفي إن “محافظة 

وهناك  الدين  صالح  ملحافظة  مجاورة  دياىل 
الفاصلة  الحدود  يف  خاصة  جغرايف،  تداخل 
بينهما والتي تشهد وجود لخاليا نائمة”، الفتا 
اىل ان “هجمات االمس دفعت اىل االستنفار يف 

كل قواطع الحشد الشعبي يف دياىل«.
واضاف الحسيني ان “استنفار الحشد الشعبي 
كان موجودا باالساس مع بداية شهر رمضان 
او  االفطار  فرتتي  استغالل  اعتاد  داعش  الن 
هجمات  مع  لكن  هجماته،  لشن  السحور 
صالح الدين ارتفع معدل االستنفار واتخاذ كل 
مايلزم لدرء اي مخاطر ارهابية تستهدف امن 
مسؤولية  ضمن  تقع  التي  والقواطع  املناطق 

الحشد االمنية«.
سلسلة  استخدام  بدأ  “الحشد  ان  وتابع 
اسرتاتيجية امنية مهمة يف تعزيز امن القواطع 
امنية  تحديات  اي  مواجهة  يف  فعالة  ستكون 
الدين  صالح  هجمات  »ان  مؤكدا  قادمة«. 
النائمة التي بدات  كشفت عن خطورة الخاليا 
تخرج بعد تلقيها دعما خارجيا لالرضار باالمن 

واالستقرار الداخيل”.
مهند  الشعبي،  الحشد  اعالم  مدير  اكد  بينما 
الحشد  قوات  نجاح  السبت،  امس  العقابي، 
املدن  عىل  للسيطرة  مخطط  انهاء  يف  الشعبي 
ان  مبينا  االرهاب،  قبل  من  مجددا  العراقية 

الهجوم كان يهدف للسيطرة عىل جزء كبري من 
املحافظة.

 ، فيسبوك”   ” عىل  منشور  يف  العقابي  وقال 
الكبري  “الهجوم  ان  »الزوراء«:  عليه  اطلعت 
الحشد  عىل  االرهابية  الجماعات  شنته  التي 
االستيالء  ارادت  ان  بعد  انتهى وفشل  الشعبي 

عىل عىل جزء كبري من املحافظة«.
الهجوم  هذا  نجح  “لو  أنه  العقابي:  واضاف 
لكانت البداية لعودة االرهاب اىل املدن العراقية”، 
 11 هي  االرهابي  الهجوم  “حصيلة  ان  مبينا 

شهيدا واكثر من 20 جريحا”.
والدفاع  االمن  لجنة  دعت  نفسه،  السياق  ويف 
النيابية، امس السبت، قيادات االجهزة االمنية 
بالتزامن  العسكرية  بالخطط  النظر  اعادة  اىل 
مع ارتفاع معدالت العمليات االرهابية، محذرة 
االيام  خالل  االرهابية  العمليات  تكرار  من 

املقبلة.
وقال عضو اللجنة، جاسم الجبارة، يف ترصيح 
صحفي إن “ما حصل من سيناريو يف مكيشيفة 
صالح  مناطق  بعض  يف  هجمات  مع  بالتزامن 
الدين يلزم الجميع، وخصوصا القيادة االمنية 

بإعادة النظر بالخطط العسكرية«.
تحديث  وعدم  “االستهانة  ان  الجبارة  وأضاف 
الخطط االمنية ادى اىل خسائر برشية كبرية يف 
صفوف القوات االمنية ال يمكن السكوت عنها 

وعىل الحكومة التحرك«.
واوضح الجبارة ان “العنارص االرهابية تخطط 
لهجمات مماثلة ملكيشيفة خالل شهر رمضان، 
وعىل القيادات االمنية والقوات االمنية املرابطة 

اخذ الحيطة والحذر من العمليات االرهابية”.

بغداد/ الزوراء:
بتفعيل  الداخلية   وزير  أوعز 
واملتابعة  الشكاوى  أقسام  دور 
موجهاً  الوزارة،  دوائر  جميع  يف 
املنتسبني.  بشكاوى  باالهتمام 
وفيما تحدثت الوزارة عن اتجاهني 
التجوال  حظر  بخصوص  لعملها 
مـع  تتعامل  انها  أكدت  الجزئي، 
قــرارات خلية األزمة باعتبارها 

الجهة التنفيذية.
لوزير  اإلعالمي  املكتب  وقال 
امس  اليارسي،  ياسني  الداخلية، 
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  السبت، 
ترأس  األخري  إن  منه:  نسخة 

»اجتماعاً موسعاً بحضور وكالء 
كافة  التشكيالت  وقادة  الوزارة 
املواضيع  مختلف  حول  للتباحث 
وشكاوى  بطلبات  تتعلق  التي 
املنتسبني ووضع الحلول املناسبة 

لها«.
البيان،  بحسب  اليارسي،  وأمر 
بإيالء  الوزارة  تشكيالت  »قادة 
ومناشدات  شكاوى  حاالت 
املنتسبني أهمية قصوى«. مؤكداً 
االستجابة  تحقيق  »أهمية  عىل 
موقف  وتقديم  وقت،  بأرسع 
املناسبة  باملعالجات  له  دوري 

لكل حالة«.

ولفت إىل »وجوب احرتام املنتسب 
سواء،  حد  عىل  املواطن  أو 
مشكلة  لديه  من  كل  واستقبال 
طلباتهم  إىل  واالصغاء  معينة 
موعزاً  والكبرية«،  منها  الصغرية 
الشكاوى  أقسام  دور  بـ«تفعيل 
التابعة  الدوائر  كافة  يف  واملتابعة 

للوزارة«.
»رضورة  عىل  اليارسي  وشدد 
التضحيات  االعتبار  بنظر  األخذ 
قوى  قدمتها  التي  الجسيمة 
الزاكية  والدماء  الداخيل  األمن 
ينعم  أن  أجل  من  سالت  التي 
والسالم«،  باألمن  املواطنون 

كل  مع  بـ«التعامل  موجهاً 
واملناشدات  والشكاوى  الطلبات 

بمهنية عالية«.
وزارة  تحدثت  اخر،  سياق  ويف 
عن  السبت،  امس  الداخلية، 
اتجاهني لعملها بخصوص حظر 

التجوال الجزئي.
والعالقات  اإلعـالم  مدير  وقال 
إن  معن:  سعد  اللواء  الوزارة،  يف 
»الــوزارة تتعامل مـع قــرارات 
الجهة  باعتبارها  األزمة  خلية 

التنفيذية«.
الــوزارة  »تشكيالت  أن  وأضاف 
حظر  إجراءات  بفرض  مستمرة 

يف  مفارزها  خالل  من  التجوال 
دوريات النجدة والرشطة املحلية 
مديرية  اىل  إضافة  واالتحادية، 

املرور«.
وتابع أن »الوزارة، وبـعـد قــرار 
الحظر وبعد قرار الحظر الجزئي، 
تطبيق  األول  اتجاهني،  يف  تعمل 
ومـحـاسـبـة  الجزئي،  القانون 
املــادة  وفــق  عىل  املـخـالـف 
العقوبات  قـانـون  مـن   20٤
وتثقيف  توعية  والثاني  العراقي، 
بقرارات  االلتزام  عىل  املواطن 
انتشار  وخطورة  األزمة  خلية 

الوباء«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت امانة بغداد، امس السبت، عن اجراء ) 509 
( حملة تعفري وتعقيم للمدة من 10 من شهر اذار 

املايض وحتى 1 من شهر آيار الجاري.
وقالت األمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
إن “مالكاتها يف دوائرها املختلفة قامت بـ ) 509 

( حملة تعفري وتعقيم للمدة من 10 من شهر اذار 
املايض وحتى 1 من شهر آيار الجاري لعموم الرقعة 
الجغرافية للعاصمة بغداد وباالساليب التقليدية”.

وأضاف البيان أنه “تم استخدام منظومة التعفري 
بتصنيعها  االمانة  مالكات  قامت  التي  املتطورة 
ومسائية  صباحية  حمالت  خالل  من  مؤخرا 

بغداد/ الزوراء:
االنبار،  محافظة  استثمار  هيئة  رئيس  اعلن 
مهدي صالح النومان، امس السبت، عن موعد 
اول رحلة جوية من مطار االنبار الدويل غربي 

املحافظة.
وقال النومان يف ترصيح صحفي: إن “محافظ 
من  لجنة  شكل  الدليمي  فرحان  عيل  االنبار 
املوقع  الستالم  برئاستي  االختصاص  ذوي 
الجهات  من  الدويل  االنبار  ملطار  الرسمي 
بالعمل بعد عرضه  للمبارشة  املعنية يف بغداد 
الواعدة  الرشكات  امام  استثمارية  كفرص 

املختصة بهذا الشأن«.
االنبار  مطار  إلنشاء  العمل  آلية  ان”  واضاف 
والشحن  املسافرين  لنقل  الخاص  الدويل 
االوىل  املرحلة  مراحل  عىل  وسيكون  الجوي 

التخصصية  االستثمارية  الرشكات  دعوة 
ومدة التشغيل التي قد تستغرق عام، وبعدها 
يكون خط تشغيل املسافرين وهذا طموحنا يف 

املرحلة األوىل«.
وأوضح أن “مطار االنبار الدويل سوف يشهد 
اول رحلة جوية عام 2022″، مؤكدا  انطالق 
ان “مطار االنبار الدويل سيكون مطار الشحن 
مليون  يستقبل  كونه  العراق  يف  االول  الجوي 

طن سنويا«.
وأشار النومان اىل أن “حكومة االنبار املحلية، 
محمد  النواب  مجلس  رئيس  من  وبدعم 
الكبري،  املرشوع  هذا  ستنجز  الحلبويس، 
به  يمر  الذي  االقتصادي  الركود  مستغلني 
خلفها  التي  الصحية  االزمة  نتيجة  العالم 

مرض كورونا “. 

  بغداد/ الزوراء:
 اعلنت خلية اإلعالم األمني، امس السبت، ضبط عبوات وأحزمة ناسفة ومواد متفجرة يف 

ناحية كبيسة.
وذكر بيان للخلية تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه »بناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة 
وردت بوجود عنارص إرهابية يف جنوب ناحية كبيسة، وعىل الفور خرجت قوة من الفوج 
األول يف اللواء 27 املتجحفل مع قطعات لواء املشاة 29 بالفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات 

الجزيرة للبحث والتفتيش جنوب رشق وادي الحجية غربي ناحية كبيسة«.
وأضاف انه »تم العثور عىل دراجة نارية ، و5 عبوات الصقة واخرى عىل شكل صفيح و3 
احزمه ناسفة و٤ عبوات أسطوانية واثنني كيلو غرام من مادة c٤ ، وقذيفة مدفع نمساوي، 
املضبوطة  املواد  مع  التعامل  تم  وقد  تفجري،  مساطر  و5  كوارتز  رشيط  من  أمتار  و5 

أصولياً«.

بغداد/ الزوراء:
املولدات  عمل  عىل  الرقابية  إجراءاتها  تشديد  عن  السبت،  امس  بغداد،  محافظة  أعلنت 
بالتعليمات  أصحابها  التزام  مدى  عىل  والوقوف  بالكهرباء،  املواطنني  تجهز  التي  األهلية 

التي أصدرتها املحافظة املتمثلة بسعر االمبري وساعات التشغيل.
“املحافظة  إن  »الزوراء«:  عليه  اطلعت  بيان  يف  العطا،  جابر  محمد  بغداد،  محافظ  وقال 
ملتابعة متعهدي  بتنفيذ حملة  االدارية، بارشت  االمنية والوحدات  القوات  وبالتنسيق مع 
املولدات املخالفني لتعليمات التشغيل لشهر ايار الحايل وهي 6 آالف دينار لالمبري الواحد 

للتشغيل مدة 12 ساعة و9 االف للخط الذهبي«.
واضاف العطا ان “هذه الحمالت تنفذ يف عدد من املناطق تركز القسم األكرب منها يف ناحية 
املنصور واملناطق التابعة لها، بينما ستستمر الحملة ملحاسبة املخالفني بعقوبات تصل اىل 

الحبس، الذين يرفضون االلتزام بتعليمات التشغيل«.
مخاتري  بإلزام  االدارية  الوحدات  رؤساء  وجهت  “املحافظة  أن  إىل  بغداد  محافظ  وأشار 
املناطق بمتابعة عمل املولدات من خالل لجان فنية ميدانية من اجل محاسبة املخالفني”.

 بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، امس السبت، 
عن استمرار انسيابية العمل يف مركز كمرك 
دخول  تسهيل  خالل  من  الشمايل  قرص  ام 
وتشكيل  الطبية  واألدوية  الغذائية  املواد 
يف  املرتوكة  الحاويات  فتح  ملتابعة  اللجان 
»الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  امليناء.واضافت 
إنه »تم اليوم فتح حاوية حجم )٤0( قدما، 
العاملة  الساندة  الجهات  مع  وبالتعاون 

عىل  تحتوي   )20( رقم  رصيف  يف  املنفذ  يف 
ورود  بعد   )pine( نوع  مستوردة  سكائر 
استرياد  اجازة  بدون  وردت  وقد  معلومات، 
انتاج  تاريخ  او  تحذيرية  عالمة  توجد  وال 
للضوابط  خالفاً  وهذا  صالحية  وانتهاء 

والتعليمات النافذة« .
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  »تم  وتابعت: 
بحق املخالفة حسب قانون الكمارك رقم 23 

لسنة 19٨٤ النافذ ».

بغداد/ الزوراء:
العرب،  للصحفيني  العام  االتحاد  نعى 
الصحفي املرصي محمود رياض الذي تويف 

بوباء كورونا.
وذكر بيان لالتحاد تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان االتحاد العام للصحفيني العرب نعى 
الصحفي  الزميل  واألىس  الحزن  من  بمزيد 
املرصي محمود رياض أول صحفي عربي 

تويف نتيجة إصابته بوباء الكورونا .
للصحفيني  العام  »االتحاد  ان  واضاف: 
العرب يشاطر أرسة الزميل الفقيد ونقابة 
الصحفيني املرصيني يف وفاة الزميل العزيز 
فسيح  وانزله  رحمته  بواسع  الله  تغمده 

جناته« .
كافة  الصحفيني  الزمالء  االتحاد  وناشد 

يمارسون  والذين  العربي  العالم  أنحاء  يف 
وتوعية  الحقيقة  لنقل  أعمالهم  مهام 
العربي برضورة  الوطن  كل  يف  العام  الرأي 
واألمان  السالمة  إجراءات  بكافة  اإللتزام 
الشأن  هذا  يف  الالزمة  اإلحتياطات  وإتخاذ 
ليتمكنوا  وسالمتهم  حياتهم  عىل  حفاظاً 

من مواصلة رسالتهم السامية .

بغداد/ الزوراء:
أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، امس 
السبت، بأن القوات األمنية اعتقلت أربعة 
اشخاص بتهمة قتل نجل شيخ عشرية ال 

عمر يف املحافظة.
 “ أن  صحفي:  ترصيح  يف  املصدر  وذكر 
القوات األمنية اعتقلت ٤ أربعة أشخاص 
بقضاء الدواية شمال رشقي محافظة ذي 
قار بتهمة قتل نجل شيخ عشرية ال عمر 

يف القضاء بعد محاولته فض نزاع مسلح 
وقع بني أبناء القرية”.

وأضاف املصدر أن ” القوات األمنية ال تزال 
تالحق 11 شخصا آخرين متهمني بالفعل 

نفسه«.
يف  عمر  ال  عشرية  شيخ  نجل  وكان 
أثناء  األمس  يوم  قتل  قار  ذي  محافظة 
قريتهم  يف  مسلح  نزاع  فض  محاولته 

الواقعة بقضاء الدواية. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن املستشفى البيطري يف محافظة كربالء املقدسة، امس السبت، عن تشكيل فرق 
للتحري والرصد عن مرض “كوي هريبس فايروس” الذي يصيب األسماك بعد ظهوره 

يف محافظة بابل.
وقال مدير املستشفى، وسام الجابري، يف ترصيح صحفي: إنه “من اجل حماية الثروة 
السمكية، السيما بعد ظهور إصابات يف محافظة بابل بفريوس )كوي هرييس(، الذي 
للحيلولة دون  االسماك  للتحري والرصد يف جميع مزارع  االسماك شكلنا فرقا  يصيب 

وصوله كونه يفتك بالثروة السمكية«.
وأضاف الجابري “اتخذنا تدابري صحية بيطرية وإجراءات آنية ملنع هذا الفريوس من 
وااللتزام  الصحية  باملعايري  االلتزام  برضورة  املربني  وجهنا  حيث  كربالء،  اىل  الوصول 

بالرشوط واملحددات إلنشاء حقول تربية االسماك والكثافة بالحقل الواحد«.
وأشار الجابري اىل انه “تم ترشيح عدد من أنواع األسماك ملعرفة ما إذا كان الفريوس قد 

دخل، ولم تسجل اصابة لغاية اآلن”. 

سدة سامراء: تصاريف املياه طبيعية وال وجود ملخاطر فيضانية
صالح الدين ترصد ختصيصات مالية ألربع مناطق

احلشد يعلن تفاصيل اهلجمات “الداعشية” جنوبي تكريت ويستنفر يف دياىل

األمانة جتري أكثر من 500 محلة تعفري
 يف العاصمة

األنبار تكشف موعد أول رحلة جوية 
من مطار احملافظة الدولي

العثور على عبوات وأحزمة ناسفة يف 
ناحية كبيسة

الداخلية توجه باالهتمام ومتابعة شكاوى املنتسبني
كشفت اجتاهني لعملها خبصوص احلظر اجلزئي

حتذيرات من تكرار السيناريو ودعوات إلعادة النظر باخلطط العسكرية

حمافظة بغداد تشدد الرقابة على عمل 
املولدات األهلية

الكمارك تضبط سكائر خمالفة يف
أم قصر الشمالي

احتاد الصحفيني العرب ينعى صحفيا 
مصريا تويف بكورونا

اعتقال متهمني بقتل جنل شيخ عشرية
يف ذي قار

كربالء تتخذ إجراءات ضد فريوس 
يفتك باألمساك
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إعالنك  في 

اتهامات تطال الفريق املفاوض لـ “أوبك”  املالية النيابية تستبعد تقليل الرواتب 
وتدعو إلجياد بديل لسد العجز 

لالستفسار:

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1250 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

1000 دينارنارنج1000 دينارالفلفل

2000 دينارليمون500 دينارباقالء

500 ديناررقي5000 دينارالباميا

1000 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر750 دينارشجر

2500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
استبعدت اللجنة املالية يف مجلس 
برواتب  التالعب  او  تقليل  النواب 
املوظفين ومخصصاتهم، كونها 
تغيريها  يمكن  وال  بقانون  سنت 
مجلس  من  يصدر  بقانون  اال 
النواب، بينما كشفت عن تأمين 
لشهر   100% بنسبة  الرواتب 
املاليية  اللجنة  ايار. وقيال عضو 
لوسائيل  ترصيح  يف  قدو  حنين 
»تعديل  ان  حكوميية،  اعالميية 
رواتب املوظفن يحتاج اىل قانون، 
االخرى  هي  املخصصيات  وكذلك 
حددت بقوانن خاصة«، مشريا اىل 
ان »تقليل الرواتب من دون تعديل 
يف القانون يعد مخالفة قانونية«. 
ايجاد  الحكومة  »عىل  واضاف 
»صمت  مستغربا  اخرى«،  بدائل 
مليار   435 ضخ  من  الحكومة 
دون  من  االقليم  اىل  عراقي  دينار 
مبينا  عراقيا«،  دينارا  تستلم  ان 

 2020 موازنة  عن  »الحديث  ان 
اآلن، كون ال  به  التكهن  ال يمكن 
توجد حكومة بعد«.  وتابيع انيه 
»يف حال تشكيل حكومة سيكون 
من اولوياتها اجراء تعديالت عىل 
املوازنة لضمان الرواتب ومحاربة 
فريوس كورونا«.  من جانبه، ذكر 
عضو اللجنة النائب، احمد مظهر 
اليومين  »خالل  انه  الجبوري، 
التنسيق  خالل  ومن  املاضيين 
والتواصل  املستمية  واللقاءات 
مع وزارة املاليية واعضاء اللجنة 
املاليية، وصلنا اىل مرحلة تأمين 
العراقية  الدولة  موظفي  رواتب 
وبنسبة  وايار  نيسان  لشهري 
»اللجنة  أن  وأضاف    .»100%
املاليية تعمل حاليا بالتنسيق مع 
الوزارة عىل خلق حلول تسهم يف 
تأمين رواتب شهر حزيران وما 
مالية  بأزمة  سنمر  الننا  بعده، 

كبرية جدا«.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنيت وزارة النفيط خططهيا للنهوض 
بقطياع التوزيع النفطيي، مؤكدة سعيها 
مراقبة نقل املشتقات النفطية إلكرتونياً. 
وفيميا وجهيت لجنية نيابيية اتهاميات 
املفياوض  العراقيي  الحكوميي  للفرييق 
ملنظمية »اوبيك« بالعمل لصاليح جهات 
اجنبيية، أكيدت  ان السياسية النفطيية 
متخبطية، واثرت بشكل سلبي وكبري عىل 

العراق.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، 
كريم الحطاب، يف ترصييح لوكالة األنباء 
العراقيية »واع«، امس السبيت: إن قطاع 
التوزييع يعّد من القطاعيات املهمة الذي 
يعنيى بتوفري املشتقيات النفطيية كافة 
لجميع الوزارات والدوائر واملعامل العامة 

والخاصة.
وذكر: أن الوزارة أبرمت عقوداً ملراقبة نقل 
املشتقيات النفطية عرب نظام )جي بي ار 
اس( بهيدف مراقبية حركية الصهارييج 
خوفياً مين أن تنحيرف عين مسارها أو 
يتيم التالعيب باملنتوج من خيالل إضافة 
محالييل أخرى غري املشتيق النفطي، وان 
هيذا امليروع سينطليق خيالل األشهير 

الثالثة املقبلة.
وأضاف حطاب: أن الوزارة لديها أسطول 
ناقل كبيري تابع لركة توزييع املنتجات 
النفطية يهتم بنقل املشتقات من املنطقة 
الجنوبيية إىل بغيداد واملنطقتن الوسطى 

والشمالية.
وأملح، إىل: أن الظروف الراهنة والتحديات 
اإلرهابيية األخرية أدت إىل تعيرض الكثري 
مين األنابيب النفطيية للتخريب والبعض 

االٓخر منها إىل التآكل.
وتابع: أن اليوزارة ماضية بتعميم تجربة 
الدفع املسبيق يف جميع محطيات الوقود 

عرب بطاقة الكي كارد، بعد نجاح التجربة 
بمحطتين يف محافظية ميسيان. مبينياً 
أن«وزارة النفط تسعى جادة لربط أسعار 
املشتقات النفطية بالنرة العاملية، إال أن 
الوضع الراهن وتذبذب االسعار يف االسواق 

العاملية حاال دون ذلك«.
مين جانب اخر، اتهم عضيو لجنة النفط 

والطاقية الربملانيية، عيدي عيواد، اميس 
العراقيي  الحكوميي  الفرييق  السبيت، 
املفاوض ملنظمة »اوبيك« بالعمل لصالح 

جهات اجنبية.
ان  صحفيي:  ترصييح  يف  عيواد،  وقيال 
»سياسة العيراق النفطيية، منذ حكومة 
عيادل عبداملهيدي، بوجيود وزيير النفط 

ثامر الغضبان ووجيود شبان ليست لهم 
اية خربة يف رشكة سومو، كانت سياسية 
متخبطية، واثرت بشكل سلبي وكبري عىل 

العراق«.
وأضياف انه »لهيذا نجد االخفاقيات بهذا 
املليف كثرية وكبيرية وخطيرية، فالفريق 
العراقي التفاويض الذي يضم وزير النفط 
ورشكة سومو كيان يعمل لصالح جهات 
اجنبية، فأكيد اي قرار يتخذه يكون ليس 
من مصلحة العراق«.  مؤكداً ان »تخفيض 
العراق انتاجه بنسبية 23٪، ليس حال بل 

سيعمق األزمة االقتصادية يف البالد«.
وأفيادت روييرتز نقيال عين مصيادر إن 
قطاع النفط يف العراق سيواجه صعوبات 
لخفيض اإلنتياج بمعيدل قييايس قيدره 
ملييون برميل يومييا أو %23 اعتبارا من 
أييار الحايل يف إطار اتفاق أوبك مع روسيا 
ومنتجن آخريين، وإن بغيداد لم تتوصل 
بعد إىل اتفاق مع رشكيات النفط العاملية 

بشأن أماكن التخفيضات.
وأعلنيت وزارة النفط العراقيية، الجمعة 
تصديير 3.438 ملييون برمييل يوميياً يف 
امليايض، بإييرادات مالية  نيسان/أبرييل 

بلغت 1.423 مليار دورالر.
وبذليك، تسجيل الصيادرات ارتفاعياً من 
آذار/ يف  يوميياً  برمييل  ملييون   3.390
مارس، لكن اإليرادات سجلت تراجعاً حاداً 
مين نحو 3 مليارات دوالر يف آذار، ونحو 5 

مليارات يف شباط.

العراق يعتزم مراقبة نقل املشتقات النفطية إلكرتونياً ملنع التالعب

بغداد / نينا / ريناس الرايض : 
وخاصية  العراقيي  الشيارع  يشهيد 
األوسياط التجاريية والعقارية حالة 
ذعر وخوف شديدين نتيجة انخفاض 
اسعار النفط وتراجيع دخول العملة 
الصعبة اىل العراق ، مما يهدد بانهيار 
الدينار اميام الدوالر ومواجهة مصري 

كمصري لبنان وعملته الوطنية .

خيرباء يف الشأن االقتصيادي اختلفوا 
يف اآلراء حيول هيذه القضية ، فمنهم 
من يطمنئ الشعب بقوة الدينار امام 
الدوالر ومنهم من يضع الكرة بملعب 
الحكومية وقوتهيا يف مواجهية هذه 

األزمة .
الدينار العراقي هو مخزن جيد للقوة 

الرائية...
هذا ما جاء عىل لسان الخبري يف الشأن 
االقتصادي رعد تويج ، الذي اكد :« ان 
الدينار العراقي هو مخزن جيد للقوة 

الرائية ».
وقيال توييج يف ترصيح ليي / نينا / 
:« ازدادت هواجيس املواطن العراقي 
حول احتميال انخفاض قيمة العملة 
العراقيية بعد فقدان جيزء او كل من 
املورد الرئييس للبالد من الدوالر . ويف 
حقيقية االمر فان الدينار العراقي قد 
ينحيدر ولكين اىل مستوييات معينة 
ولييس اىل مستوييات منخفضة كما 

هو الحال بالعملة اللبنانية ».

واشيار اىل :« ان الدينار العراقي هو 
مخيزن جيد للقوة الرائية ويستند 
اىل احتياطيات نقدية يف البنك املركزي 
بقيمية 60 ملييار دوالر ، ومين ثيم 
فيان الحد من االستيريادات ووقفها 
الرضورييات  باستثنياء  الفيوري 
كالغذاء والدواء ، وبسيطرة مركزية 
ومراقبة الدولة ، وال بأس من اعالن 
حالة الطوارى االقتصادية ومعاقبة 
املضاربن بالدينار العراقي او تهريب 
اليدوالر اوغسيل االميوال ومحاربة 
تكوين اعداد رصف متعددة والسوق 
السوداء للعملة ، كل هذه االجراءات 
العراقيية  العملية  انيزالق  ستمنيع 

ملستويات قيمية منخفضة«.
ودعيا توييج الحكومية اىل التحيرز 
والتحيوط ، مشيريا اىل اهميية دور 
البنيك املركزي باتباع سياسة نقدية 
رشييدة ، والبياس من تيرك هامش 
لتحيرك العملية الغيراض التوسيع 
النقدي املامؤن ، مؤكدا :« ان االزمة 
النفطيية واملاليية لين تستمر ردحا 
طويال من الزمن ، والبد من املقاومة 

العراقي والحفاظ  واملطاولة بالدينار 
التوسيع  واستميرار  فعاليتية  عيىل 
االقرايض العقالنيي وتشجيع االنتاج 
املحيي وتوسيع االنتياج الحقيقي يف 
العيراق كاحيد البدائل عين املستورد 

مما سيحافظ عىل الدورة النقدية ».
واشيار توييج اىل ان« احيد سبل دعم 

امليوارد  استثميار  العراقيي  الدينيار 
العيراق  داخيل  واملاديية  البريية 
وتحوييل الظيرف الراهين اىل عاميل 

تقوية لالقتصاد العراقي«.

اقتصياد  هيو  العراقيي  االقتصياد 
دوالري وال يستطييع تحمل اي هزات 

اقتصادية ..

و ليم يختلف صفيوان قيص املختص 
يف الشان االقتصادي عن زميله تويج 
يف الراي كثريا ، اال انه حمل الحكومة 
املسؤوليية الكيربى يف نهييار العملة 
املحليية ،قائال :« ان االستقيرار املايل 
واالقتصيادي للعراق مرهيون بقدرة 
الحكومية العراقيية عيىل البقياء يف 
منطقة التوازن بن الرصاع األمريكي 

واإليراني ، لذا البد من اتخاذ اجراءات 
الخزانة  صارمة لألمتثيال ملتطلبيات 
االمريكيية و تجنيب العيراق الدخول 
 ، االمريكيية  العقوبيات  منطقية  يف 
بخالفيه فيأن االقتصياد العراقي هو 
اقتصياد دوالري ولن يستطيع تحمل 

اي عقوبات أمريكية«.
واكيد قيص يف ترصيح ليي / نينا / :« 

ان العيراق يمكين أن يلعب دورا يف ان 
يكون نافيذة لالقتصياد االيراني من 
خالل فتيح حساب مشرتك للحاجات 
اإلنسانية مع أمكانية السماح لتدفق 
العراقيي  السليع املشيرتاة بالدينيار 
لصاليح اييران ، وبيأرشاف الجهات 
الرقابيية يف البنيك املركيزي العراقي 

والنزاهة«.
وأوضح ان »العيراق لن يواجه مصري 
لبنان يف موضوع انهييار العملة، الن 
العيراق لديه ميوارد والبنيك املركزي 
العراقيي لدييه احتياطييات مقبولة 
نسيبيا قيادرة عيىل تغطيية العملية 
ضمين اإلجيراءات حتيى ميع توقف 
االيرادات النفطيية عىل األقل لثمانية 

اشهر قادمة ».
واوضيح ان »ميا جيرى يف لبنان هو 
ان االفيراد اودعوا العميالت االجنبية 
يف املصيارف التجاريية التيي بدورها 
اودعتهيا ليدى البنيك املركيزي الذي 
سيدد بهذه االميوال دييون الحكومة 
اللبنانية«، مضيفيا انه »عند حصول 
االزمة ومطالبة االفراد بمستحقاتهم 
ليم تجيد املصيارف سيولية وتعيذر 
عيىل البنيك اللبناني املركيزي تسديد 
املستحقيات باليدوالر وسهيل عملية 
التسديد باللرية اللبنانية مما ادى لرفع 
سعر رصف الدوالر من 1500 لرية اىل 

اكثر من ٤ االلف لرية لبنانية«.
يشيار اىل ان رئييس اللجنية املاليية 

النيابيية هيثم الجبيوري اكد يف وقت 
سابيق أن العراق يعجيز منذ ايام عن 
بييع نفطيه بسبيب توقيف املعاميل 
والركيات حول العاليم اثر تداعيات 

ازمة فريوس كورونا .
مجموعية  املاليية  اللجنية  وقدميت 
مقرتحيات لألخيذ بهيا يف مواجهية 
أزمة هبيوط أسعار النفط، أو لتقليل 

حدتها.
وقيال عضو اللجنية املاليية النيابية، 
»هنياك  ان  العيسياوي،  فيصيل 
مقرتحيات قدمتهيا اللجنية لتخطي 
أزمة انخفاض أسعار النفط، بالتزامن 
مع تفيش فيريوس كورونا املستجد، 
وتأثريه عىل النشاطات االقتصادية«. 
وبن إن هناك »عيدة مسارات ُقِدَمت 
مثل السيطرة عيىل املنافذ الحدودية، 
املصيايف  الكبيري يف  الهيدر  ومتابعية 
مين  االستفيادة  وكيفيية  النفطيية 
الكتلية النقديية املوجيودة يف البنوك 
والبنيك املركزي، وربميا الذهاب نحو 
املؤسسات املالية الدولية لالقرتاض«.

لين  الحاليية  »الحكومية  أن  ورأى 
تستطيع اتخياذ القيرار، او مناقشة 
االقرتاحيات، وربما يكيون االمر عىل 

عاتق الحكومة الجديدة«.
يعييش  والسنيدان  املطرقية  وبين 
املواطين العراقيي حالية ترقب وذعر 
للوضيع الراهين ومصيري الدينيار يف 

األيام املقبلة .

تباين يف اآلراء ..هل سيواجه العراق مصري لبنان يف انهيار العملة.. وهل سينهار الدينار امام الدوالر؟

بغداد/ الزوراء:
استثميار البيرصة تمنح إجيازة إلنشاء 
منتجع غابات ترفيهي يف الرش بي 10 

مليون دوالر
بغداد/ الزوراء:

منحيت هيئية استثميار البيرصة إجازة 
استثمارية ملستثمر محي يقيض بإنشاء 
منتجع غابات ترفيهي يف منطقة الرش 
التابعية لقضاء القرنية شمال محافظة 

البرصة بكلفة تتجاوز 10 مليون دوالر.
وقيال رئييس الهيئية وكالة، عيالء عبد 
إن  صحفيي:  ترصييح  يف  الحسين، 
امليروع يقام عىل مساحة 1000 دونم، 
سيتيم إنجاز كافة مراحليه خالل مدة 6 

سنوات.
الفتا إىل: أن فكرة املروع التي تجمع بن 
الطابع الرتفيهي والزراعي هو ما يميزه، 

حيث سيحتيوي الجانيب الرتفيهي عىل 
فعالييات ترفيهية وقاعيات وشاليهات 
أعراس ومطاعيم ومدينة العاب، إضافة 

إىل حديقة حيوانات.
 مضيفيا: أن الجانب الزراعي يتكون من 
فعاليات زراعية مختلفة مع حقل دواجن 
ومكبس تمور ومعميل ألبان، إضافة إىل 
بييوت زجاجية ومناحل وبحريات لرتبية 

الثروة السمكية.
وأضياف عبد الحسين: أن قضاء القرنة 
يفتقر إىل ابسط أماكن الرتفيه بالرغم من 
ارتفاع درجات الحرارة يف الصيف. مشريا 
إىل: أن هيئة االستثمار حرصت عىل توفري 
الدعم للمستثمر إلقامة املروع ليكون 
متنفسا للعائيالت ومالذا لها وألطفالها، 
ووسيلة المتصاص الضغط وملء الفراغ 

والرتفيه، حسب تعبريه.

البصرة متنح إجازة إلنشاء منتجع ترفيهي بـ 10 ماليني دوالر

بعد انهيار اسعار النفط  وتراجع دخول العملة الصعبة اىل العراق

جمهورية العراق          العدد/632/ش/2020
التأريخ/ 30/٤/2020  مجلس القضاء االعىل 

االتحاديية      قيار  ذي  استئنياف  محكمية  رئاسية 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
املدعى عليه )احمد عبد الحسن عليوي(
م/تبليغ بقرار حكم غيابي

/632( اضبيارة  وبعيدد   2020/2/20 بتأرييخ 
ش/2020 ( اصيدرت هيذه املحكمة حكمياً غيابياً 
وبالنظير  الخارجيي(  الطيالق  )تصدييق  اقتيى 
ملجهوليية محل اقامتيك يف الوقيت الحارض حسب 
رشح املبليغ القضائيي )محميد عي عجييل( عليه 
تقيرر تبليغك يف صحيفتين يوميتينبالحكم املذكور 
اعاله وبامكانك االعرتاض خالل مدة عرة أيام من 

اليوم التايل لتأريخ نر االعالن 
القايض 
ياسن شبيب عايد

رشكة الصناعات الهيدروليكية
تنويه

نير يف صحيفية اليزوراء يف العدد 7239  
ليوم الخميس املوافق 2020/٤/30 اعالن 
مناقصية رقم 2020/6 وذكر يف املوضوع 
)تأجري بناية للركة يف محافظة الكوت( 
خطيأ والصحييح هيو  )تأجيري بنايية يف 

محافظة كركوك (
لذا اقتى التنويه

رشكة الصناعات الهيدروليكية
تنويه

نير يف صحيفية اليزوراء يف العدد 7239  
ليوم الخميس املوافق 2020/٤/30 اعالن 
مناقصية رقم 2020/7 وذكر يف املوضوع 
)تأجري بناية للركة يف محافظة الكوت( 
خطأ والصحيح هو  )تجهيز اجزاء كرينات 

تادانو عدد ٤(
لذا اقتى التنويه



بغداد/ متابعة الزوراء
استذكر موقع االتحاد االسيوي لكرة 
القدم  كرة  تدريب  ايقونة  القدم، 
مفصل  تقرير  يف  بابا  عمو  العراقية 
يستعرض تأريخه ونشاته وانجازاته 

مع اسود الرافدين
كرة  ُتذكر  »عندما  أنه  املوقع  وذكر 
القدم العراقية فال يمكن أن يمّر اسم 
املدرب  ذلك  الكرام،  مرور  بابا  عمو 
الذي صنع تاريخاً كروياً زاهراً للعراق 
وقدم إضافة من نوع آخر للعبة التي 
ارتبط بها منذ نعومة أظفاره وحتى 

أنفاسه األخرية«.
وهو  داود  بابا  »عمانويل  وأضاف 
العراقي  للمدرب  الحقيقي  اإلسم 
نسلط  من  وهو  بابا،  عمو  الشهري 
الخاص  التقرير  هذا  يف  الضوء  عليه 
ضمن سلسلة التقارير الخاصة التي 
العربي  املوقع  يستعرض من خاللها 
القدم مسرية  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد 
غرب  منطقة  يف  الرياضيني  أبرز 

آسيا«.
العاصمة  يف  بابا  عمو  »ولد  وتابع 
العراقية بغداد يوم السابع والعرشين 
من شهر ترشين الثاني العام 1934، 
الرياضة  عالم  يف  بدايته  أن  ورغم 
التي  القوى  ألعاب  خالل  من  كانت 
تحقيق  معنى  خاللها  من  عرف 
يف  للعراق  بطالً  بتتويجه  األلقاب 
ذلك  ليساهم  موانع  مرت   400 سباق 
ال  رياضية  عقلية  صناعة  يف  كثرياً 

تعرف سوى البطوالت طموحاً لها«.
مسريته  أن  من  الرغم  »عىل  وأوضح 
باإلنجازات  تحظ  لم  كالعب  الكروية 
عىل  التاريخ  كتب  أنه  إال  الكبرية 
أول  سجل  عندما  الخاصة  طريقته 
الصعيد  عىل  العراقي  املنتخب  أهداف 
املنتخب  شباك  يف  ذلك  وكان  الدويل 
املغربي خالل دورة األلعاب الرياضية 
عام  لبنان  يف  أقيمت  التي  العربية 

.»1957
ل عمو  »ُيحسب  انه  اىل  املوقع  ولفت 

أول من يسجل هدفاً  أنه  بابا كالعب 
ذلك  وكان  األوملبي  العراقي  للمنتخب 
يف شباك منتخب لبنان األوملبي ضمن 
األلعاب  ل دورة  املؤهلة  التصفيات 
لتجربه   ،1960 عام  روما  يف  األوملبية 
القدم  كرة  ميادين  ترك  عىل  اإلصابة 
عام 1966 بعد أن مثل خالل مسريته 
وأمانة  الجوية  القوة  صفوف فريقي 

بغداد«.
مخلصاً  بابا  عمو  »ظل  واكمل 
بعدها  وانتقل  القدم  كرة  ملعشوقته 

صال  الذي  التدريب  عالم  إىل  مبارشة 
وجال به من خالل الكثري من اإلنجازات 
العالم  بطولة  لقب  مثل  حققها  التي 
مع املنتخب العسكري1979 وقيادته 
األلعاب  دورة  يف  األوملبي  املنتخب 
يف   1980 أعوام  مرات  ثالث  األوملبية 
أنجلوس  لوس  يف  و1984  موسكو 
بذهبية  وفوزه  سيؤول  يف   1988 و 
دورة األلعاب اآلسيوية عام 1982 يف 

الهند«.
عىل  الكويتية  الهيمنة  »ظلت  وزاد 

ألقاب كأس الخليج منذ تأسيسها عام 
حتى  متتالية،  بطوالت  وألربع   1970
العراقي  املنتخب  وقاد  بابا  عمو  جاء 
لكرس االحتكار الكويتي محرزاً اللقب 
األول يف املسابقة التي جرت يف العراق 
ناصعة  مسرية  لتبدأ   1979 عام 

للمدرب مع ذلك الحدث الكروي«.
الكويتي صاحب  املنتخب  »أعاد  وبني 
الرقم القيايس بعدد األلقاب الكأس إىل 
خزائنه يف الدورة السادسة، لكن شيخ 
منتخب  كتيبة  قاد  العراقيني  املدربني 

النسخة  يف  أخرى  مرة  للفوز  بالده 
التي جرت يف سلطنة عمان  السابعة 

عام 1984«.
املوسيقية  الكرايس  »لعبة  ونوه 
عىل  والعراق  الكويت  بني  استمرت 
األزرق  ونجح  الخليج  كأس  لقب 
بالفوز يف البطولة الثامنة، ليقود عمو 
بابا العراق إىل اللقب الثالث يف تاريخه 
التي جرت يف  التاسعة  البطولة  خالل 
بالرقم  لينفرد   1988 عام  السعودية 
تحقيقاً  املدربني  كأكثر  القيايس 

ظل  حيث  البطولة  تاريخ  يف  لأللقاب 
رقمه صامداً حتى اآلن«.

البطوالت  »صائد  ان  املوقع،  وواصل 
العراقي  املنتخب  ذاته  العام  يف  قاد 
للفوز ببطولة كأس العرب التي أقيمت 
قاد  كما  عمان،  األردنية  العاصمة  يف 
لتحقيق  بالده  يف  كربى  أندية  عدة 
إنجازات محلية وهي الزوراء والرشيد 

سابقاً والقوة الجوية والطلبة«.
يف  بابا  ل عمو  الفضل  »يعود  وزاد 
الكروية  املواهب  من  الكثري  اكتشاف 

وأساطري  المعة  أسماء  باتت  التي 
للعبة مثل حسني سعيد وفالح حسن 
و  درجال  وعدنان  رايض  وأحمد 
ورايض شنيشل وليث حسني وحبيب 
الالعبني  من  العديد  وغريهم  جعفر 
تاريخية  ذكريات  سطروا  الذين 
كروية للعراق يف فرتة الثمانينات التي 
للعراق  واألخري  األول  التأهل  شهدت 
إىل كأس العالم يف املكسيك عام 1986 
وكان للمدرب العراقي ملسة مؤقتة يف 

مشوار املنتخب يف التصفيات«.
التدريب  أيقونة  شمس  »غابت  واتم 
العراقية يف السابع والعرشين من شهر 
أيار عام 2009 يف إحدى املستشفيات 
العراقية وُدفن يف قرب ُصمم خصيصاً 
ملعب  من  بالقرب  وصيته  عىل  بناء 
الشعب الدويل الشهري الذي كان شاهد 
عيان عىل مسرية مميزة ألبرز املدربني 

يف منطقة غرب آسيا«.
األسبق  املدرب  أكد  منفصل  شأن  ويف 
للمنتخب الوطني لكرة القدم، عدنان 
للعودة  مالئمة  غري  األجواء  ان  حمد، 
اإلداري  او  التدريبي  املجال  بالعمل يف 

يف العراق.
وغري  صعبة  »األجواء  إن  حمد  وقال 
يوجد  ال  العراق  يف  للتدريب  مالئمة 
هذه  وليست  العمل  عىل  يساعد  ما 
فيها«،  بالتدريب  ارغب  التي  األجواء 
تطبيق  املمكن  غري  »من  انه  مؤكداً 

افكاري يف ظل الوضع الحايل«.
النجمني  اىل  رسالة  حمد  ووجه 
بشأن  رايض  واحمد  درجال  عنان 
العراقي،  الكرة  لزعامة  ترشحهما 
قائالً »بكل تأكيد من الرائع مشاهدة 
واحمد  درجال  عدنان  النجمني 
ريايض يتنافسان عىل منصب لخدمة 
بواقع  يمر  فالبلد  العراقية،  الرياضة 
مرتدي يف جميع املجاالت ومن بينها 
الشخصيات  بإمكان  الرياضة، 
البالد  يف  الرياضة  خدمة  الرياضة 
املنتخبات  لرفد  املواهب  عن  والبحث 

الوطنية«.

بغداد/ متابعة الزوراء

القدم،  لكرة  االسيوي  االتحاد  يواصل 

فريوس  ملكافحة  التوعوية  حملته 

كورونا املستجد »كوفيد 19« يف جميع 

انحاء القارة الصفراء.

لالتحاد  الرسمي  املوقع  وينرش 

نجوم  تضم  يومياً،  فيديو  مقاطع 

القارة الصفراء من جميع البلدان.

املنتخب  نجم  فيديو ظهر  ويف مقطع 

الكويت  ونادي  العراقي  الوطني 

يوجه  وهو  عباس  عالء  الكويتي 

النصائح للحد من انتشار الفريوس.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد رئيس اتحاد الكرة السابق عبد الخالق مسعود ان عدد 
من العاملني يف االتحاد تم تحويل صفتهم اىل )مستشار(  
من اجل تأمني مرتباتهم كون لجنة القرار )140( حددت 

موظفي االتحاد ب)25( فقط.
واضاف مسعود ان جميع املستشارين لم يستلموا اي مبلغ 
مايل منذ اكثر من )4( اشهر من اي جهة و يمكن التأكد 

من ذلك بمراجعة وحدة الحسابات مبينا ان حسني سعيد 
قدم استقالته من العمل كمستشار التحاد الكرة منذ عدة 

اشهر.
الخاصة  املالية  باملبالغ  تكفل  الدويل  االتحاد  ان  وتابع 
واعضاء  واملستشارين  املوظفني  من  عدد  بمرتبات  
مجلس ادارة اتحاد الكرة  ملدة شهر واحد فقط بعد رشح 

مستجدات الوضع املايل.

بغداد/ متابعة الزوراء
 كشف رئيس الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم، 

أياد بنيان، مستقبل االتحاد.
ناٍد ممول  الرتخيص ألي  املستقبل ال يمكن  بنيان »يف  وقال 
من الدولة« مبيناً ان »قانون األندية فيها فقرات مهمة منها 

الهيئات العامة أمام الجمهور«.
لرجال  والسماح  كرشكات  ستكون  »األندية  ان  وأضاف، 

األعمال برشاء وتمويل األندية مقابل إعفاء رضيبي«.
الحكومي واعتماد  املال  التخلص من  بنيان »البد من  وشدد 

املعايري الدولية يف إدارة وتمويل األندية«.
الـ  الكرة  التحاد  العامة  الهيأة  أعضاء  »عدد  ان  اىل  ولفت 
تغيري  الدولية« مؤكداً »سنؤسس  املعايري  يتغري وفق  53 قد 
األوىل والثانية والدرجات  بالدرجات  املظاليم وسنهتم  دوري 

أالدنى«.

بغداد/ حارث النعيمي
أوضح الدكتور عالء عبد القادر رئيس لجنة الحكام 
اتحاد  شؤون  إلدارة  التطبيعية  اللجنة  يف  املركزية 
كرة القدم عن الصيغة التي استند عليها يف اختيار 
تشكيلة أعضاء اللجنة التي تمت عىل األسس املتبعة 
وفقاً للمعايري املعمول بها يف اغلب دول العالم ومنها 

االتحادين الدويل واالَسيوي.
وأكد عبد القادر أن واجباتنا يف املرحلة القادمة هي 
املدى ال تعتمد عىل  ان نضع خارطة طريق قصرية 
ملحافظاتنا  يكون  وان  الحكام,  بيت  اوراق  ترتيب 
ولكن  الدوري,  يف  الفعالة  باملشاركة  األهم  الجزء 
النهوض  عىل  تساعد  التي  الفنية  املتطلبات  وفق 
العامة  املصلحة  حساب  عىل  وليس  الكرة,  بدوري 

بإذن  الحكام  من  ابناءنا  لتهيئة  جهد  يتطلب  وهذا 
الله.

لتغيري  وضعها  تم  شاملة  خطة  هناك  بأن  وأضاف 
نظام لجنة الحكام املركزية عما كانت عليه سابقاً, 
والخطة هي ان تكون للدائرة الدور الفعال يف تطبيق 
تناغم  هنالك  يكون  وان  التحكيم  تطوير  مفردات 
مع لجنة الحكام ليصب يف النهاية الجهد يف تطوير 
ستشهدها  التي  املقبلة  الفرتة  بأن  مبيناً  التحكيم, 
إيجابية  بصمة  فيها  نضع  ان  اتمنى  الحكام  لجنة 

عىل ارض الواقع وليس من وحي الخيال.
وتابع عىل الرغم من أن هناك بعض االسماء رفضت 
عىل  التعقيب  أود  لكن  اللجنة  هذه  مع  التعامل 
خدمة  يقدم  ان  يريد  الذي  بسالسة,  املوضوع  هذا 

يف اي مكان فاليوم  ان يكون خادماً  للتحكيم عليه 
القرار ليس مللك أحد بل هو قرار علمي جماعي.

ستتخذها  التي  املستجدة  القرارات  اهم  عن  وبني 
لجنة الحكام املركزية يف املستقبل القريب من حيث  
تصنيف حكام الدرجة االوىل، وكذلك انشاء أكاديمية 
بإنشاء  سنسعى  ذلك  عىل  عالوة  السنية,  للمراحل 
التي  منصات الكرتونيه معرفية وغريها من األمور 
بذلك  مستبعداً  الله.  بأذن  حكامنا  خدمة  يف  تصب 
أن  إىل  مشرياً  وذاك,  هذا  من  الخارجية  التدخالت 
لجنة الحكام والدائرة املحيطة بها ستكون بأسناد 
عايل املستوى بعيدة كل البعد عن التدخل يف شؤون 
يعني  التحكيم  لكون  طرف,  اي  ومن  التحكيم 

القضاء والقضاء يشء مقدس.

بغداد/ متابعة الزوراء
األوملبي  للمنتخب  الذهبي  الجيل  أفراد  أحد  سدير  صالح  يعد 
املركز  عىل  وحصل   2004 أثينا  أوملبياد  يف  تألق  الذي  العراقي، 

الرابع.
وشارك سدير مع أسود الرافدين يف التتويج بالبطولة اآلسيوية 
مسرية  خالل  االحرتافية  التجارب  من  العديد  وخاض   ،2007
سدير،  صالح  مع  الحوار  هذا  إجراء  عىل  وحرص  طويلة. 

املتواجد يف كندا، وتحدث خالله عن العديد من امللفات.
بداية.. كيف تقيض يومك مع انتشار فريوس كورونا؟

نتمنى أن يتخلص العالم من هذا الوباء، وأغلب وقتي أقضيه يف 
منزيل وأنا متواجد حالياً يف كندا مع أرستي.

ما ذكرياتك مع تجربة الزمالك؟
استفدت منها، خاصة أنها كانت أول تجربة احرتاف يل خارج 
أمور  هناك  أن  وأعتقد  أثينا،  أوملبياد  بعد   2004 عام  العراق، 
أثرت عىل ظهوري باملستوى املطلوب عىل رأسها أنني لم أكن 

أعلم االحرتاف الحقيقي وقتها.
الستفدت  التجارب،  من  فرتة  بعد  الزمالك  تجربة  جاءت  ولو 

أكثر وظهرت بمستوى أفضل.
هل عانيت يف الزمالك من وجود نجوم يف نفس مركزك، خاصة 

حازم إمام؟
بالضبط، حازم إمام كان أحد أسباب معاناتي يف الزمالك، فقد 
كان صاحب الخربات ونجم الفريق األول وأحد أفضل الالعبني 
يف املنطقة العربية، وكنت العبا صغري السن ومنافسا له يف أوج 
تألقه، وبالتايل كان من الصعب الحصول عىل فرصة املشاركة 

باستمرار يف وجوده.
كيف تقيم تجاربك يف الدوري اللبناني ؟

مستويات  قدمت  أنني  وأعتقد  لبنان  يف  بمشواري  فخور  أنا 
رائعة هناك وحققت كل يشء مع نادي األنصار وحصلت عىل 
 ،2008 إىل   2005 بني  الفرتة  يف  مواسم   3 العب  أفضل  لقب 
العهد كانت  أن تجربتي يف  البطوالت كما  العديد من  وحصدنا 

جيدة جدا.
كيف ترى مستوى املنتخب العراقي حاليا؟

أصحاب مستوى مميز، وشباب  املنتخب يضم العبني جيدين 
لديهم الحماس، لكنه يحتاج ملدرب جديد أفضل، صاحب سرية 

ذاتية قوية وشخصية صارمة.
ملاذا لم يخرج صالح سدير لالحرتاف يف أوروبا؟

 ،2004 عام  أثينا  أوملبياد  بعد  أوروبية  عروضا  تلقيت  بالفعل 
السفر  قبل  الزمالك  مع  رسمي  بعقد  مرتبطاً  كنت  ولكنني 
بكل  مساري  لتغري  ألوروبا  للرحيل  ضغطت  ولو  لليونان، 

تأكيد.

االحتاد االسيوي يستذكر بطوالت ايقونة التدريب وصانع النجوم عمو بابا
عدنان محد: االجواء غري مالئمة للتدريب

عالء عباس يشارك حبملة االحتاد االسيوي ملكافحة كورونا صاحل سدير: املنتخب حيتاج ملدرب جديد 
وحازم إمام سبب معاناتي يف الزمالك

مسعود: مستشارو احتاد الكرة مل يستلموا رواتبهم منذ اربعة اشهر

بنيان: لن مننح الرتاخيص لالندية املمولة من الدولة

عبد القادر: حكام احملافظات سيكون هلم دور كبري وال توجد تدخالت خارجية يف عملنا

No: 7240   Sun    3     May    2020العدد:   7240    االحـد    3    آيار     2020

ليث حسني: ادارة نادي الزوراء قللت 
من قيميت واهملتين 

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف النجم الدويل السابق، ليث حسني، سبب عدم استمراره مع الزوراء.

وقـال حسـني إن “اغلب الالعبني يتمنـون االنضمام لنادي الزوراء واللعـب للنوارس يمثل 
رشفاً لكل الالعبني العراقيني”.

وأضاف “قدمت خدماتي إلدارة نادي الزوراء واالدارة قللت من قيمة ليث حسني من خالل 
اهمايل، لذلك قررت مغادرة الفريق حفاظاً عىل اسمي وتأريخي”.

تجدر اإلشـارة اىل ان ليث حسـني كان احد ابرز نجوم اسـود الرافدين ونادي الزوراء خالل 
فرتة التسعينات.

أصفر وأمحر



الدوحة / متابعة الزوراء 
كشف العب منتخب قطر لكرة القدم السابق عادل خميس والسفري الحايل لكأس العالم 2022 يف قطر، عن إصابته 
بفايروس كورونا املستجد، مشرياً إىل انه يقيض فرتة الحجر الصحي يف أحد االماكن املخصصة لذلك يف الدوحة.وجاء 
كالم خميس يف برنامج “املجلس” عىل قناة الكاس القطرية الرياضية يوم الخميس حيث كشف أنه تجاوز املرحلة 
الصعبة من امل�رض بعد خضوعه للعالج، مؤكداً تحس�ن صحته.وأضاف إىل 
القناة الرياضية بأنه ال يش�عر بأي معاناة صحية يف الوقت الحايل 
ويم�ارس الرياض�ة يومي�اً ويص�وم خالل ش�هر رمضان 
وال يعان�ي م�ن أي ع�وارض مقلقة.وتمن�ت اللجن�ة 
العلي�ا للمش�اريع واالرث وه�ي الجهة املس�ؤولة 
عن مرشوعات ومب�ادرات كأس العالم 
لك�رة الق�دم املق�ررة يف قط�ر عام 

 2 0 2 عىل حس�ابها الرسمي عىل تويرت 2
خمي�س  لع�ادل  وقالت: “نتمنى الس�المة لسفري الس�المة 

ال�ذي ت�م تش�خيصه بف�ريوس اللجنة العلي�ا ونجم الكرة القطرية 
الشفاء لجميع املصابني”.كورونا املس�تجد “كوفيد19-” كما نتمنى 

ترسيبات إعالمي�ة تتحدث عن قرار 
التعاق�د  بش�أن  برش�لونة  إدارة 
م�ع الع�ب بوروس�يا دورتمون�د 
األملاني، الدويل اإلنكليزي جادون 

سانشو.
وأك�دت صحيف�ة “إل موندو 
الكاتالوني�ة  ديبورتيف�و” 
م�ن مص�در مق�رب م�ن 
نادي برش�لونة بأن إدارة 
الفري�ق لن تتقدم بعرض 
النتداب اإلنكليزي جادون 
بوروس�يا  م�ن  سانش�و 

دورتموند األملاني.
وأش�ارت صحيف�ة “بيلد” 
األملاني�ة إىل أن ري�ال مدريد 
وبرش�لونة يرغب�ان يف ض�م 

املوهبة اإلنكليزية.
ويعترب نادي مانشس�رت يونايتد 
اإلنكلي�زي الفري�ق األقرب لضم 
)20 عام�اً( وذل�ك  سانش�و 
إعالمي�ة  ملص�ادر  وفق�اً 

أملانية.
وذك�رت تقارير صحفية 
انكليزية أن ال�”يونايتد” 
نجح يف الوصول التفاق 
مع سانشو لالنتقال إىل 

صفوفه هذا الصيف.
صحيف�ة  ورّسب�ت 
“ذان ص�ن” ه�ذا الخرب 

الت�ي أك�دت أن  مس�تندة إىل مصادره�ا 
االتف�اق بني مس�ؤويل يونايتد وسانش�و 
ق�د حصل فع�اًل، ويأتي ذلك عق�ب إيجاد 
أرضية تفاهم كاملة فيم�ا يتعلق بالبنود 
الشخصية للصفقة كمدة العقد والرواتب 

واملكافآت املالية.
ولم يتب�ق اآلن س�وى امل�رور إىل املرحلة 
األصع�ب يف ه�دف انتق�ال سانش�و إىل 
“مرسح األح�الم” أال وهي التفاوض مع 
ناديه بوروسيا دورتموند الذي ال يبدو أنه 
يمان�ع فكرة التفريط يف أحد أبرز ركائزه 
األساس�ية يف املوس�مني األخريين، ولكن 

ذلك سيمّر حتماً عرب متطلبات مالية.
وع�اد تقرير “ذا ص�ن” ليلفت العناية إىل 
املبلغ املقرتح م�ن الجانب األملاني، حيث 
ذكرت الصحيفة إىل أّن دورتموند لن يقبل 
بأقل من ١٤٠ ملي�ون يورو ألي راغب يف 
خدمات الواعد اإلنكلي�زي الذي انضم إىل 
قلعة “س�يغنال إيدونا بارك” يف ٣١ آب/
أغس�طس ٢٠١٧ قادم�اً من مانشس�رت 

سيتي بمبلغ ٨ مليون جنيه اسرتليني.
وأضافت الصحيفة أّن مسؤويل دورتموند 
ليس�وا مس�تعجلني بال�رورة عىل بيع 
سانشو فهم سعيدون بوجوده يف الفريق 
وبالتط�ور املّط�رد الذي م�ا انفك يظهره 
صاح�ب ال�� ٢٠ ربيعاً، وهو م�ا دفعهم 
رسيعاً لتمديد عقده يف الثاني من أكتوبر 
٢٠١٨ ليصب�ح النج�م اإلنكليزي مرتبطاً 
بألوان “أسود فستفاليا” حتى تاريخ ٣٠ 

يونيو ٢٠٢٢.
كما ذك�رت تقاري�ر أخ�رى أّن دورتموند 
يعكف يف الوقت نفس�ه عىل إقناع سانشو 
بتمديد عقده مجدداً من خالل زيادة قيمة 
راتب�ه وحوافزه املادية، غ�ري أّن نجاحه ال 
يب�دو وارداً يف ظل اإلغ�راءآت الكبرية التي 

قّدمها يونايتد لفتى انكلرتا املوهوب.
ول�ن حدث�ت ه�ذه الزيج�ة ب�ني يونايت�د 
وسانش�و، ال�ذي قد يخ�وض تجربته األوىل 
يف ال�”بريمريلي�غ”، ف�إّن الخارس األكرب لن 
يكون إالّ الغريم مانشسرت سيتي الذي فرّط 
يف جوهرته الشابة لصالح دورتموند بعد أن 
كان بني أحضان فئاته الشبابية التي عّززها 

لفرتة موسمني قادماً من واتفورد آنذاك.

أبدى الويل�زي غاريث بايل، اهتمامه باللعب يف الدوري األمريكي 
لكرة القدم، فيما لو ترك فريقه الحايل ريال مدريد اإلسباني.

وقبل تعليق املنافس�ات الكروية يف إسبانيا منتصف آذار/مارس 
املايض، بسبب تفيش وباء فريوس كورونا املستجد، لم يكن بايل 
العبا اساسيا يف تش�كيلة الفرنيس زين الدين زيدان هذا املوسم، 
وكان أيض�ا عىل وش�ك االنتق�ال إىل فريق جيانغس�و س�ونينغ 

الصيني يف فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية.
وستكون األندية األمريكية الطامحة أمام تحد مايل ضخم لحيازة 
توقي�ع بايل البالغ راتبه الس�نوي 30 مليون ي�ورو )33 مليون 

دوالر( قبل حسم الرائب.
وق�ال الالع�ب البالغ من العمر 30 عاما وال�ذي ينتهي عقده مع 
الفري�ق امللك�ي يف 2022 للمدون�ة الصوتية “هاتري�ك” التابعة 
لكأس األبطال الدولية: “أنا حقا أحب الدوري )األمريكي(. أعتقد 
أنه تطور كثريا عىل مر السنوات. عندما نأتي )إىل أمريكا( ونلعب 
مباريات تحضريية قبل انطالق املوس�م ضد فرق أمريكية فإنها 
تك�ون صعبة، املس�توى أصبح أفض�ل بكثري. الفرق تتحس�ن، 

واملرافق واملالعب تتطور”.
وأض�اف: “أعتق�د أن�ه دوري يف ارتقاء مس�تمر. وأن الكثري من 
الالعبني يريدون أن يأتوا إىل أمريكا اآلن لكي يلعبوا هنا. وسأكون 

بالتأكيد مهتما بذلك”.
ورداً عىل س�ؤال حول الالفتة التي حملها خ�الل احتفاله بتأهل 
ب�الده ل�كأس أوروب�ا 2020 يف ترشين الثاني/نوفم�رب، وهو ما 
أثار ضجة يف الصحافة اإلس�بانية، قائال: “كنا نمزح فقط. كان 
البع�ض يقول�ون + إذا تأهلنا، دعونا نظهرها+ بالنس�بة يل كان 
األمر + افعلوا ما تريدون ولكن أنا لن اخذها +. وبالفعل جلبوها 

ورموها”.
وأضاف: “كنا نحتفل جميعنا يف املنتخب، ونقفز ونهلل، لقد كان 

مزاحا، قليل من املرح”.
وكت�ب ع�ىل الالفت�ة الت�ي حملته�ا مجموع�ة من 
املشجعني خالل اللقاء: “ويلز. الغولف. مدريد. بهذا 

الرتتيب”، كمؤرش عىل أولويات بايل.
يحافظ بايل عىل لياقته البدنية من خالل أداء تمارين 

منزلي�ة خالل الحج�ر املنزيل املف�روض جراء 
انتشار فريوس “كوفيد19-” الذي أودى 

بحي�اة قرابة 25 ألف ش�خص، من 
بني ح�وايل 240 ألف حالة معلنة 

ومؤكدة يف إسبانيا.
ولم تحدد الس�لطات الكروية 
اإلسبانية بعد موعد استئناف 
“ال ليغا”، رغم وجود مخطط 
لعودة الحياة له يف حزيران/
يونيو املقبل لكن خلف أبواب 

موصدة.
“النادي يرس�ل  باي�ل:  وقال 
لن�ا برنام�ج اس�بوعني من 
دوري.  بش�كل  التدريب�ات 
نحن ملتزمون بذلك، يمكنك 
تغي�ريه قلي�ال إذا كنت تريد 
أن تفع�ل أكث�ر قليال أو أقل 
قلي�ال اعتم�ادا ع�ىل كي�ف 
يشعر جسمك. لدينا مبادئ 

توجيهية ونحن نبذل قصارى 
الوقت جهدنا للقيام بهذا املس�توى يف 

الحارض”.

ذكرت وس�ائل إعالم بلجيكية إن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب 
بلجي�كا األول لكرة القدم مدد تعاقده مع االتحاد املحيل ليس�تمر 
عىل رأس الجهاز الفني للفريق حتى نهائيات كأس العالم املقبلة 
2022 يف قط�ر. لتتوق�ف بذل�ك تكهنات ع�ن الصفق�ة الجديدة 
أستمرت عىل مدار عدة أس�ابيع.ولم يرد تأكيد رسمي من جانب 
االتح�اد البلجيك�ي لك�رة الق�دم لكن بع�ض الصح�ف قالت إن 
مارتينيز سيستمر يف منصبه حتى نهائيات كأس العالم املقبلة بعد 

التوصل التفاق لتمديد التعاقد ملدة عامني جديدين.
وكان من املقرر أن ينتهي عقد مارتينيز )46 عاماً( 

اإلس�باني املولد بع�د البطولة األوروبي�ة التي كانت 
مق�ررة هذا الع�ام والتي تأجلت للعام املقبل بس�بب 

تفيش فريوس كورونا.وخالل مقابالت أجريت معه يف 
األس�ابيع األخرية قال مارتينيز إنه يرغب يف االستمرار 

م�ع املنتخب البلجيكي ليق�وده يف بطولة أوروبا 2021 
التي س�ينافس فيها ضمن املجموع�ة الثانية إىل جانب 
منتخب�ات الدنمارك وفنلندا وروس�يا.ويتصدر املنتخب 

البلجيك�ي تصنيف االتح�اد الدويل )الفيف�ا( للمنتخبات 
وتأهل للنهائيات األوروبية بكل جدارة واستحقاق عندما 

فاز بجميع مبارياته العرش يف التصفيات محرزاً 40 هدفاً 
بينما اهتزت ش�باكه ثالث مرات فقط.وقاد مارتينيز الذي 

س�بق له تدريب ويغان أثليتيك وإيفرت�ون يف إنكلرتا منتخب 
بلجي�كا للحص�ول عىل املرك�ز الثالث يف نهائي�ات كأس العالم 

األخرية التي أقيمت يف روس�يا يف 2018 وتقول صحف محلية إن 
عالقته بالالعبني جيدة للغاية.

تعرضت آمال استئناف الدوري األملاني لكرة 
القدم، املعلق منذ آذار/مارس بسبب تفيش 
فريوس كورونا املستجد، لصفعة كبرية بعد 

إعالن نادي كولن إصابة ثالثة من أفراده.
وقال كولن إنه سيضعهم بحجر صحي ملدة 
14 يوما، مشرياً يف بيان عىل موقعه الرسمي 
“خضع كامل فريق كولن وجهازه التدريبي 
م�ع موظفي�ه الخميس امل�ايض الختبارات 

+كوفيد+19-.
ج�اءت نتيج�ة ثالث�ة أش�خاص ايجابي�ة، 
وجميعه�م دون عوارض” رافضا الكش�ف 

عن أسمائهم.
وتابع: “بعد تقييم الحاالت من قبل الهيئات 
الصحي�ة املس�ؤولة، س�يدخل األش�خاص 
الثالثة املصاب�ون بعزل صحي ملدة 14 يوماً 

يف منازلهم”.
وبرغ�م ذل�ك، أعل�ن الن�ادي أنه س�يواصل 
تمارينه تمهيدا الستئناف مباريات الدوري.
وبحسب صحيفة “بيلد” الواسعة االنتشار، 

فإن املصابني هم العبان ومعالج فيزيائي.
ويشكل إعالن نادي شمال الراين ويستفاليا 
رضبة موجعة لألنصار املتلهفني الستئناف 
الدوري املوقوف من�ذ منتصف آذار/مارس 

بسبب جائحة “كوفيد19-”.
ويعترب الدوري األملاني املس�ابقة األقرب إىل 

الع�ودة إىل اللعب حيث اعترب وزراء الرياضة 
يف الواليات اإلقليمية يف البالد إمكانية العودة 
إىل اللع�ب يف منتص�ف أيار/ماي�و أو أخره” 

وخلف األبواب املغلقة.
كما أن رابطة الدوري أعلنت األسبوع املايض 
إنها مستعدة لالس�تئناف اللعب اعتباراً من 
التاس�ع م�ن أيار/مايو ب�دون جمهور مع 
تطبيق إج�راءآت الصح�ة واختبار الالعبني 

بانتظام.
االس�تمرار  “يمك�ن  أن�ه  كول�ن  وأوض�ح 
يف التدري�ب كم�ا ه�و مخط�ط ل�ه، وفق�ا 
الع�دوى  ومكافح�ة  الصح�ة  إلج�راءآت 
املق�ررة منذ الس�ادس من نيس�ان،/أبريل 
داخ�ل املجموع�ة”، والتي يج�ب أن تخضع 
الختبارات الحقة، وفقاً لربوتوكول وضعته 
الت�ي  األملاني�ة  الحكوم�ة  الرابطة.وكان�ت 

تعت�رب أحد أفضل ال�دول تعامالً مع فريوس 
كورونا املس�تجد يف القارة العجوز، صادقت 
م�ع والياتها ال��16 عىل إج�راءآت تخفيف 
الحج�ر الصحي. ومن املتوق�ع صدور قرار 
بش�أن البوندس�ليغا يف الس�ادس من أيار/

مايو الحايل.
وكان�ت رابط�ة ال�دوري أعلن�ت أن أنديتها 
بارشت بإجراء فحوصات فريوس “كوفيد-
19” لالعبيه�ا، ضم�ن إط�ار االس�تعدادات 

الستئناف املوسم يف أيار/مايو.
ويف ظ�ل تأخر ص�دور قرار حول اس�تئناف 
الدوري ه�ذا األس�بوع، لن يك�ون بمقدور 
عجل�ة املباري�ات أن ت�دور مج�دداً قبل 16 

أيار/مايو.
ويعت�رب فح�ص الالعبني بف�ريوس كورونا 
املس�تجد الذي أسفر عن أكثر من ستة آالف 
وفاة معلن�ة يف أملانيا حتى الس�اعة، عامالً 
أساس�ياً ضمن خط�ة اس�تئناف املباريات 

خلف أبواب موصدة بوجه الجماهري.
لكن ال ش�ك يف أن الدوري لن يعاود نش�اطه 
قب�ل الحص�ول ع�ىل الض�وء األخ�ر من 

حكومة املستشارة األملانية أنغيال مريكل.
صحي�ة  إلج�راءآت  الالعب�ون  وس�يخضع 
ونظافة صارمة بما فيها الخضوع لفحص 

“كوفيد19-” كل بضعة أيام.

وس�بق لوزي�ر العم�ل أن وافق ع�ىل خطة 
الع�ودة رشط فح�ص كل الع�ب مرتني قبل 
اس�تئناف التدريبات الجماعية، بعد أن عاد 

الالعبون اىل التمارين الفردية.
يف  االس�تئناف  قريب�ة  األم�ور  تب�دو  وال 
البط�والت الك�ربى األخرى حتى أن فرنس�ا 
أوقفت موس�م 2020-2019 معلنة تتويج 

باريس سان جرمان باللقب.
يف إيطالي�ا، الدولة األوروبي�ة األكثر تررا 
م�ن كوفي�د19-، قامت الحكوم�ة بإحباط 
أندي�ة الدرجة األوىل بإعالنه�ا أن التدريبات 
الجماعية ال يمكن استئنافها قبل 18 أيار/

ماي�و، وه�و م�ا س�يؤدي إىل تأجي�ل موعد 
اس�تئناف املسابقة والذي كانت تؤيده حتى 
اآلن. عىل أي حال، أصبح استئناف اللعب يف 

أوائل حزيران/يونيو املقبل صعبا.
يف إس�بانيا، لم يتم تحديد موعد الس�تئناف 
املنافس�ة حتى اآلن، وتم التط�رق إىل يومي 
الراب�ع والحادي عرش من أيار/مايو للعودة 

إىل التدريبات الجماعية.
يف إنكل�رتا، تح�اول رابط�ة ال�دوري املمتاز 
تجهي�ز مرشوع “الع�ودة إىل اللع�ب” الذي 
يهدف إىل استئناف املنافسات يف 8 حزيران/

يونيو، ولكن بدون جمهور ويف عدد محدود 
من املالعب بحسب وسائل إعالم عديدة.

AFP / متابعة الزوراء
رفض قاض فدرايل دعوى العبات املنتخب األمريكي، بطل العالم أربع مرات 
آخرها يف النس�ختني األخريت�ني، ضد االتحاد املحيل لك�رة القدم بخصوص 

طلبهن املساواة يف الرواتب مع نظرائهن لدى منتخب الرجال.
ويف قراره املؤلف من 32 صفحة، رفض القايض غاري كالوسنر من محكمة 
مقاطعة الواليات املتحدة يف وسط كاليفورنيا يف لوس أنجليس حجة التمييز 

يف الرواتب التي تقدمت بها الالعبات يف الثامن من آذار/مارس املايض.
وأعل�ن القايض تأجيل النظ�ر يف مطالب الالعبات بخص�وص املعاملة غري 

املتساوية يف اإلقامة والسفر وغريها من املجاالت إىل وقت الحق. 
ومن املقرر أن تبدأ املحاكمة يف 16 حزيران/يونيو وبانتظار ذلك، يعترب قرار 
الق�ايض بخصوص الرواتب رضبة موجعة ج�داً لالعبات املنتخب األمريكي 
بقيادة النجمة والناش�طة النس�وية ميغان رابينوي الت�ي تكافح من أجل 
قضيته�ن من�ذ س�نوات عدة.وقال�ت املتحدثة باس�مهن مويل ليفنس�ون: 
“سيس�تأنفن الحكم”.وأوضح الق�ايض، يف حكمه، أن املش�تكيات رفضن 
يف املايض اتفاقاً كان سيس�مح لهن بتقايض الرواتب بالتس�اوي مع العبي 
املنتخب الوطني للرجال.وقال: “إن تاريخ املفاوضات بني األطراف يظهر أن 
املنتخب النسائي رفض عرضاً للحصول عىل نفس الرواتب التي يتقاضاها 

العبو منتخب الرجال، وأنه تخىل عن مكافآت كبرية كامتيازات”.
وخلص القايض إىل أنه “نتيجة لذلك، ال تستطيع املشتكيات اآلن أن تنظرن 
بأث�ر رجعي إىل أن اتفاقهن الجماعي أس�وة بمنتخب الرج�ال، بالعودة إىل 
ظ�روف املكافآت التي رفضنها هن أنفس�هن”.وقالت ليغينس�ون يف بيان: 
“نحن مصدومات ومس�تاءآت من ق�رار اليوم، لكننا ل�ن نتخىل عن عملنا 
الش�اق من أجل املس�اواة يف الرواتب”.وأضافت: “لدينا ثقة يف ملفنا ونحن 
حازمات يف التزامنا بضمان عدم اعتبار الفتيات والنس�اء اللواتي يمارسن 
ه�ذه الرياض�ة أق�ل أهمي�ة بس�بب جنس�هن”.وتطالب العب�ات املنتخب 
األمرييك�ي اللواتي تس�يطرن ع�ىل كرة الق�دم العاملية بتتويجه�ن باللقب 

العامل�ي أرب�ع م�رات أع�وام 1991 و1999 و2015 و2019، بمتأخرات يف 
الرواتب بقيمة 66 مليون دوالر بموجب قانون املساواة يف املكافآت.

يف ع�ام 2014، حصل األملان ع�ىل 35 مليون دوالر لتتويجه�م يف بمونديال 
الربازي�ل، بينم�ا حص�ل الفرنس�يون عىل 38 ملي�ون دوالر بع�د تتويجهم 
باملونديال الرويس يف عام 2018.يف املقابل حصل املنتخب األمريكي للسيدات 
عىل س�ت مالي�ني دوالر لفوزه ببطولتي العال�م 2015 و2019، أي 12 مرة 
أق�ل مما حصل عليه الرجال.وتم رف�ع دعوى التمييز الجندري يف ما يتعلق 
بعدم املس�اواة يف األجور وظروف العمل بني الالعب�ات والالعبني يف 8 آذار/

مارس من قبل 28 العبة.وتصدرت قضية املساواة يف األجور وظروف العمل 
العناوي�ن خ�الل مونديال فرنس�ا 2019 ال�ذي تألق فيه منتخ�ب الواليات 
املتح�دة وتوج بط�اًل للعالم للمرة الثاني�ة توالياً والرابعة م�ن أصل ثماني 
بط�والت، وذلك بف�وزه يف النهائي عىل هولن�دا -2صفر.واملنتخب األمريكي 
يش�كل مرجع�اً يف كرة القدم النس�ائية، فهو األفضل تاريخي�اً إن كان من 

حيث مش�اركاته يف كأس العالم )8 مرات، وحل وصيف�اً عام 2011 وثالثاً 
أع�وام 1995 و2003 و2007( أو األلع�اب األوملبي�ة )6 م�رات، 4 ذهبيات 

1996 و2004 و2008 و2012 وفضية عام 2000(.
ويف املقابل، يبقى الوصول إىل الدور ربع النهائي ملونديال 2002 أفضل نتيجة 
ملنتخب الرجال يف كأس العالم إىل جانب وصوله اىل نصف النهائي يف النسخة 
األوىل عام 1930.واتخذ اإلجراء القانوني منعطفاً حاداً منذ شهرين، عندما 
أب�رز مل�ف قدمه محامو االتحاد املحيل حجة أن اللع�ب يف املنتخب الوطني 
للرجال يتطلب مس�توى مهارة أعىل ورسعة وقوة وتحمل مس�ؤولية أكرب.

وأث�ارت هذه الكلمات س�خطاً فورياً وواس�عاً من جان�ب الالعبات، بينهن 
رابين�وي التي اتهم�ت االتحاد املحيل ب�”التحيز الجن�يس الصارخ” يف ملف 
املشتكيات واملس�ؤولني والرشكات الراعية.واضطر رئيس االتحاد كارلوس 
كورديرو إىل االس�تقالة وحلت محله نائبته سيندي بارلو كون، وهي العبة 
دولي�ة س�ابقة، قامت بعد ذلك بس�حب الحج�ة املزعجة، لتهدئ�ة املوقف.

وعلقت كون عىل قرار القايض قائلة: “نتلهف إىل العمل مع الفريق النسائي 
الوطن�ي للميض قدما بطريقة إيجابية. نح�ن مصممون عىل مواصلة هذا 
العم�ل لضمان أن يظل منتخبنا الوطني هو األفضل يف العالم”، مش�رية إىل 
حرصها عىل تفادي الدعوى القضائية يف 16 حزيران/يونيو املقبل.والتمييز 
يف املعاملة ال ينحرص باملكافآت واألجور بل يطال أيضاً ظروف العمل، فبني 
عامي 2014 و2017، لعب منتخب السيدات %21 من مبارياته البيتية عىل 
العشب االصطناعي، مقابل %2 فقط ملنتخب الرجال.وتعترب نجمة املنتخب 
أليك�س مورغان أكثر الالعبات انتقاداً لسياس�ة االتحاد املحيل للعبة، وهي 
قال�ت  يف حديث ملجلة “تاي�م” يف العدد الذي ظهرت في�ه عىل الغالف قبيل 
موندي�ال فرنس�ا: “نحن الرياضيات، يجب أن نق�دم املزيد وأن نكون مثاال 
يحتذى به من قبل األجيال القادمة”، متس�ائلة: “هل الرياضيون )الرجال( 
يفعلون ذلك؟، هل يفكرون يف أي يشء آخر غري أنفسهم؟ ال أعلم. ما أعرفه 

هو أننا نفعل أكثر منهم لكننا نتقاىض أقل منهم”.

          

7الرياضي
دقيق: مستعدون ملواصلة محلة الدفاع 

عن لقب كأس االحتاد اآلسيوي

اعالم الكرتوني كورونا يف كولن تربك حسابات عودة بوندسليغا

رفض دعوى العبات أمريكا للمساواة يف األجور

AFC / متابعة الزوراء
عاش حس�ني دقيق مدافع نادي العهد اللبناني س�تة أش�هر ال 
تنىس يف تاريخه، بعدما س�اعد فريق�ه عىل التتويج بلقب كأس 
االتحاد اآلس�يوي 2019، وذلك يف ش�هر ترشين الثاني/نوفمرب 
املايض.وشارك دقيق يف تسع مباريات مع العهد يف البطولة، ومن 
بينه�ا املباراة النهائية التي تغلبوا فيها عىل 25 نيس�ان الكوري 
الش�مايل 0-1.وكش�ف دقي�ق يف مقابلة مع املوق�ع االلكرتوني 
لالتحاد اآلس�يوي لكرة القدم أن العهد اضطر للقتال بأقىص ما 
يمكن من أجل التتويج بلقب كأس االتحاد اآلسيوي يف العاصمة 
املاليزي�ة كواالملبور ليلة 4 ترشي�ن الثاني/نوفمرب 2019.وقال 
الالعب: “كانت البطولة صعبة من املباراة األوىل وحتى النهاية.. 
أفضل ذكرياتي يف هذه البطولة كانت عندما سجل عيىس ياكوبو 
هدف الفوز يف املباراة النهائية”.وكان دقيق بدأ مسريته مع كرة 
القدم مع نادي ش�باب الساحل، قبل أن ينتقل إىل نادي العهد يف 
عام 2009.وكشف الالعب أهم العنارص التي ساعدت العهد عىل 
تحقيق اإلنجاز القاري، بعدما كان يس�قط يف األدوار اإلقصائية 
يف العامني الس�ابقني.وأوضح: “كان لدينا روح�ًا قتالية عالية، 
جميع الالعب�ني يف الفريق كانوا يمتلكون حماس�ًا رائعاً، وكان 
هذا واضح�اً من املب�اراة األوىل أمام القادس�ية وحتى مواجهة 
الدور النهائي”.وأردف بالق�ول: “جميع الالعبني يف الفريق كي 
متحفزي�ن لك�ي يصبحوا أول فري�ق لبناني يف�وز بلقب كأس 
االتحاد اآلسيوي، وكان هنالك تفاهم عظيم بني املدافعني والعبي 
الوسط وحارس مرمانا”.وتحدث دقيق عن تألق حارس املرمى 
مه�دي خليل ال�ذي انتقل هذا العام إىل ن�ادي زوباهان اإليراني: 
“لم نتلق الكثري من األهداف خالل البطولة بسبب التفاهم بيننا، 
كم�ا كان لدينا ح�ارس مرمى رائع س�اعدنا يف الفوز باللقب”.

وكان خليل قدم عروضاً رائعة يف البطولة القارية العام املايض، 
حي�ث دخل يف مرماه 3 أهداف فق�ط يف 11 مباراة، وحافظ عىل 
نظافة ش�باكه يف 9 مباريات.واعترب دقيق أن املواجهة مع نادي 
الجزي�رة األردني يف نهائي غرب آس�يا، كان�ت أصعب املحطات 
التي خاضها الفريق يف مش�وار التتويج.وكشف: “كانت املباراة 
صعبة، وقد أصبحت أصعب بعد أن سجل أحمد عكاييش الهدف 
الوحيد يف املب�اراة، حيث أن هذا وضع علينا ضغطاً كبرياً، وكان 
يجب أن نقدم أقىص ما بوس�عنا من أج�ل بلوغ النهائي”.واآلن 
بع�د أن أصبح ن�ادي العهد بطالً لكأس االتحاد اآلس�يوي، فإنه 
اآلن يتطلع للدف�اع عن اللقب القاري، وهي مهمة اعرتف دقيق 
أنها ليس�ت س�هلة.وحقق العهد الفوز يف املباراة األوىل بصعوبة 
أم�ام هالل القدس الفلس�طيني 1-2، قب�ل أن يخرس يف الجولة 
الثاني�ة 1-0 أمام املنام�ة البحريني.وأوضح دقي�ق: “بالتأكيد 
ليس من السهل أن تلعب وأنت بطل لكأس االتحاد اآلسيوي، كل 
العيون علينا ألننا حامل اللقب، والفرق تقدم أقىص ما بوسعها 

عندما تلعب ضدنا.”

عادل مخيس يكشف إصابته بكورونا

هل سيقدم برشلونة عرضاً لضم جادون سانشو؟

بايل مهتم باللعب يف الدوري األمريكي

مارتينيز مدد التعاقد مع منتخب بلجيكا
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احلكومات تتخلى عن قوة تارخيية برتك الصحف تعيش أزمتها

 
كرم نعمة

كاتب عراقي مقيم يف لندن
تدف�ع الصح�ف الي�وم ثم�ن نجاحه�ا وال 
يظه�ر أي اهتم�ام جدي يف العال�م العربي 
بمصريه�ا، ال توجد ضغ�وط حقيقية عىل 
الحكومات العربي�ة الثرية إلنقاذ الصحف 
بوصفها ركيزة أساسية لدينامكية مجتمع 

متوازن وأداء حكومي تحت املراقبة.
يش�ك كاتب صح�ايف بريطاني ع�ىل درجة 
مث�ل  األف�كار  صناع�ة  يف  األهمي�ة  م�ن 
سيمون جنكينز، بأن ثمة من سيصطف يف 
الش�وارع للتصفيق للصحافيني بعد انتهاء 
وب�اء كورونا. لي�س ألن ال أحد يق�ّدر دور 
الصحافي�ني يف املجتمع، بل ألن الحكومات 
مستمرة بإثارة الشكوك عن دور الصحافة 
“هل أذكركم بما يدور عىل لس�ان الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب بش�كل دائم عندما 
ال  للصحاف�ة”؟  األكاذي�ب صن�وا  يجع�ل 
أهمية لهذه الش�كوك اليوم يف وقت استعاد 
الجمهور الثقة بالصحافة بوصفها املصدر 
األكث�ر مصداقي�ة ب�كل ما يتعلّ�ق بمصري 
العال�م مع وب�اء كورونا، بينم�ا الصحافة 
نفسها تعاني من أزمة وجودية واقتصادية 

متعلقة بمصريها.

املثري يف األمر أن الصحف تس�تعيد تأثريها 
ع�ىل الجمهور وه�ي تتابع مص�ري العالم 
تحت وطأة انتش�ار الوب�اء، يف وقت تعاني 
من أزم�ة اقتصادية متصاعدة ومس�تمرة 
تهدد وجوده�ا أصال. لذلك يرى جنكينز أن 
الصحافة تس�تحق أكثر م�ن التصفيق من 
قبل الجمهور لدعمها من أجل االس�تمرار 
اليوم والثناء عليها بوصفها املصدر األكثر 

مصداقية بكل ما يتعلق بكورونا.
مثلم�ا ال يوج�د لق�اح يعال�ج الفاي�روس 
لح�د اآلن، ف�إن املص�ارف ليس�ت أطب�اء 
اقتصاد العال�م، والحكومات ال تمتلك حال 
اس�رتاتيجيا وه�ي ترتق�ب املجه�ول، فان 
الصحافي�ني وه�م يقدمون خدم�ة عامة 
للمجتم�ع غري قادرين وحده�م عىل إنقاذ 

الصحافة من أزمتها الوجودية.
قب�ل أزم�ة انتش�ار وب�اء كورون�ا، وضع 
ماي�كل أوس�رتهولم، أس�تاذ عل�م األوبئة 
يف جامع�ة مينيس�وتا األمريكي�ة، تص�ّورا 
لس�يناريو وبائ�ي يف كتاب “الع�دو األكثر 
فتكا” “أعيد إصدار الكتاب بنسخة محدثة 
األس�ابيع املاضية”، تنبأ بأن أول الضحايا 
س�يكون نموذج األعم�ال العاملي اآلني “لم 
يك�ن يفكر بأزمة الصح�ف وحدها”، لذلك 
يتم االستش�هاد بأفكار ه�ذا الكتاب فيما 
ينظر إىل الهوة التي تتوسع أمام الصحافة 

بشكل عام يف دول العالم أجمع.
لق�د أصبح م�ن الواضح يوما بع�د آخر أن 
الصحف ال تستطيع االستمرار تحت وطأة 
األزمة االقتصادية، فتوقف إصدار الغالبية 
العظم�ى منها، وت�م ترسي�ح العاملني أو 
منحه�م إج�ازات غ�ري مدفوع�ة، وأعلنت 
صح�ف كثرية عن إفالس�ها يف أكث�ر بلدان 
العال�م ديمقراطي�ة التي تفض�ل دولة من 
دون حكومة عىل دول�ة من دون صحافة، 
لكن الذي يحدث اليوم أمر غري مس�بوق يف 

تاريخ وسائل اإلعالم.

فم�ا ال�ذي يجب القي�ام به ملس�اعدة هذه 
الصناع�ة؟ ما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟ 
ه�ل يج�ب أن تك�ون هناك حكوم�ة إنقاذ 

معنية بالصحافة؟
ه�ل تص�در الحكوم�ات ق�رارات ملزم�ة 
تجرب املنص�ات الرقمية الكربى مثل غوغل 
وفيس�بوك وأمازون عىل دعم صندوق عام 

لوسائل اإلعالم؟
واق�ع الح�ال، أن العال�م الغربي مش�غول 
بشكل ال سابق له بشأن مصري الصحافة، 
وهناك كالم كثري وآراء ومقرتحات وضغوط 
عىل الس�لطات، فيما ال يظه�ر أي اهتمام 

ج�دي يف العالم العربي بمص�ري الصحافة، 
ال توج�د ضغوط حقيقية ع�ىل الحكومات 
العربي�ة الثرية إلنقاذ الصح�ف باعتبارها 
ركيزة أساسية لدينامكية مجتمع متوازن 

وأداء حكومي تحت املراقبة.
من الواضح أن الحكومات العربية ال تضع 
اس�رتاتيجيات إلنقاذ الصح�ف من أزمتها 
من أجل إبقائها ترتنح ومن ثم إخضاعها، 
كم�ا فعلت ع�رب تاريخها املع�ارص. لكنها 
بتخليه�ا عن الصحف تص�ارع أزمتها من 
دون أي دع�م، ترتكب خط�أ فادحا بإنهاء 
وج�ود الصحاف�ة الح�رة، وتفت�ح الب�اب 

أم�ام الفس�اد واألداء املؤسس�اتي املرتهل 
فالصحاف�ة  واملواه�ب،  األف�كار  وخن�ق 
كقوة تاريخية ليس�ت صوتا أحاديا ألخبار 
الحكوم�ة وحده�ا. وهاه�ي الي�وم تدفع 
رضيب�ة نجاحه�ا بمحارصته�ا ماديا من 

أجل قتلها.
ه�ذا األس�بوع ناقش�ت مجل�ة “كولومبيا 
جورنالزم ريفيو” املعنية بش�ؤون وسائل 
والحل�ول  الصحاف�ة  مس�تقبل  اإلع�الم، 
املقرتح�ة م�ع نخب�ة م�ن خ�رباء اإلعالم 

والصحافيني واملشتغلني يف هذا القطاع.
ال ي�رى فيكتور بيكارد األس�تاذ يف جامعة 

بنس�لفانيا ومؤل�ف كت�اب “الديمقراطية 
بدون الصحافة” الذي صدر حديثا، أن ثمة 
ح�ال تجاريا إلخراج الصحافة من الس�وق 

الكاسدة. بل تحتاج إىل تمويل طارئ.
ويع�رّب عن اعتق�اده ب�أن الصحافة كانت 
تعاني من حالة فوىض قبل انتشار الوباء، 
مع ذلك بقيت مصدرا رئيس�يا لألخبار مع 

أنها مكّبلة باألزمات.
ويذه�ب بيكارد إىل الق�ول أن األموال يجب 
أال تذهب إىل املش�اريع التجارية الفاش�لة 
يف اإلع�الم ب�ل إىل مص�ادر إخباري�ة تؤمن 
بجوه�ر الصحاف�ة كخدم�ة عام�ة تقدم 
للمجتمع والحكومات يف وقت واحد. ويعيد 
كريغ هارون، وهو رئيس منظمة تدعو إىل 
الصحافة الحرة يف الواليات املتحدة، الفكرة 
القديم�ة بش�أن اإلنفاق اإلعالن�ي من قبل 
الحكومات باعتباره وسيلة دخل للرشكات 

ودور النرش.
فيما كررت بقي�ة اآلراء، األفكار الس�ائدة 
واملتداولة بشأن الدعم اإلعالني الحكومي، 
روات�ب  م�ن  لج�زء  الس�لطات  وتحم�ل 
الصحافيني وإنشاء صناديق تحوط ودعم 
يحول دون توق�ف الصحف عن اإلصدار… 
ويف حقيق�ة األم�ر أن األف�كار املتداول�ة ال 
توف�ر لح�د اآلن الح�ل مثلما تح�رك نخبة 
من السياس�يني واألثري�اء ورجال األعمال 
إىل إنق�اذ صحيفة جوي�ش كرونيكل، أقدم 
صحيفة يهودية تمكنت من البقاء يف سوق 

العمل الربيطاني.
ثم�ة إرصار حقيقي من رأس املال مدعوما 
يهودي�ة  صحيف�ة  أول  إلنق�اذ  بالعم�ل 
تأسس�ت عام 1841، بعد أن انهارت تحت 
وطأة تداعيات انتشار وباء كورونا واألزمة 
املستمرة التي تمر بها الصحف الربيطانية. 
مثل هذا اإليث�ار، نفتقد له يف عاملنا العربي 
إلنق�اذ ق�وة تاريخي�ة ممثل�ة بالصحافة 

وعالقتها باملجتمعات.

 بغداد / نينا :
عزى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتح�اد الصحفي�ني العرب مؤي�د الالمي 
بوفاة الصحفي البرصي ريسان الفهد.

وقال الالمي يف تغريدة : بمزيد من الحزن 
واألىس واألسف نودع الصحفي البرصي 
ريسان الفهد الذي وافته املنية قبل ظهر 

الجمعة إثر معاناة طويلة مع املرض.
واضاف الالمي : برحيله فقدنا انموذجا 
الصحاف�ة واملهني�ة  يف  واعي�ا وخب�رياً 
الحقة..أدع�و الل�ه أن يتغم�ده بواس�ع 
رحمت�ه ويله�م أهل�ه وأحبت�ه الص�رب 

والسلوان ..إنا لله وإنا اليه راجعون.

 بغداد/ الزوراء:
قدم االتحاد العام للصحفيني العرب، امس االربعاء، تعازيه اىل 
نقابة الصحفيني العراقيني بوفاة رئيس الهيئة االستش�ارية 

فيها الدكتور واثق الهاشمي.
وذكر بي�ان لالتحاد تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان االتحاد 
العام للصحفيني العرب ينعى بمزيد من الحزن واأليس الزميل 
الدكتور واثق الهاش�مي عضو نقاب�ة الصحفيني العراقيني ، 
ورئيس الهيئة اإلستش�ارية فيها ورئيس املجموعة العراقية 

للدراسات اإلسرتاتيجية الذي وافاه األجل الثالثاء املايض .
واضاف البيان: إن الهاش�مي قدم الخدمات الجليلة لوطنه يف 
مجال عمله وإس�هاماته الفاعلة وحضوره الدائم ىف وس�ائل 
اإلعالم والتي كانت محل تقدير وإحرتام من الجميع والتي ال 

شك أن املرحوم سيرتك فراغاً كبرياً ىف هذا الشأن .
واش�ار البي�ان اىل ان االتحاد العام للصحفي�ني العرب يتقدم 
بخال�ص تعازيه اىل أرسة الفقيد الكريم واىل نقابة الصحفيني 
العراقيني ويدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

وينزله فسيح جناته .

 البرصة / نينا : 
نعى فرع نقابة الصحفي�ني العراقيني يف البرصة ببيان له 
الصحف�ي الرائد الزميل ريس�ان حاتم الفه�د الذي وافته 

املنية قبل ظهر اليوم بعد معاناة طويلة مع املرض.
تغم�د الفقي�د روحه الجن�ة، واله�م أهله وأحبت�ه الصرب 

والسلوان.
وعمل الزميل ريس�ان الفهد يف ثمانينيات القرن املايض يف 
املج�ال الصحفي وبدأه�ا محررا يف قس�م االعالم بجامعة 
البرصة وكتب يف عدد من املجاالت منها مجلة وعي العمال 
وعمل مح�ررا يف جريدة البرصة ومراس�ال ل�وكاالت انباء 

منها /نينا/ واخرها رئيس�ا لوكالة مرىس نيوز وصدر له 
ديوان شعري بعنوان /قتل بكاتم الحب/ .

بغداد / نينا :
 قدم اتحاد الصحفي�ني يف الجمهورية 
العربي�ة الس�ورية تعازي�ه اىل رئي�س 
نقي�ب  الع�رب  الصحفي�ني  اتح�اد 
الصحفي�ني العراقي�ني مؤي�د الالم�ي 

الصحفي�ني  نقاب�ة  عض�و  بوف�اة   ،
العراقيني رئيس الهيئة االستشارية بها 
ورئيس املجموعة العراقية للدراس�ات 
الس�رتاتيجية الدكتور واثق الهاش�مي 
.واعرب اتحاد الصحفيني السوريني ، يف 

برقية التعزية ، عن خالص التعازي اىل 
ارسة الفقيد ومحبيه وارسة الصحافة 
العراقي�ة ، راجي�ا من الل�ه عزوجل ان 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته .

 بغداد/ الزوراء: 
دع�ت لجن�ة الثقافة والس�ياحة 
واالث�ار النيابية، نقاب�ة الفنانني 
العراقيني واالتح�اد العام لألدباء 
الصحفي�ني  ونقاب�ة  والكت�اب 
العراقيني وجميع وسائل اإلعالم 
إىل إرس�اء مبدأ التعايش السلمي 
الحقيقي الذي يعزز روح املواطنة 
الربام�ج  جمي�ع  يف  الحقيقي�ة 
التي تب�ث عىل شاش�ات التلفزة 
واإلذاع�ات املحلي�ة واالبتعاد عن 
كل م�ا يث�ري النع�رات الطائفية 
والقومية واملذهبية ونبذ التطرف 
بجمي�ع أش�كاله، مش�ددة ع�ىل 
رضورة اح�رتام جمي�ع املكونات 
العراقي�ة ومراع�اة ال�ذوق العام 
واملرتك�زات االخالقي�ة للمجتمع 

العراق�ي وفقا ألحكام الدس�تور 
النافذ.واك�دت اللجنة يف بيان عىل 
رضورة ان يأخ�ذ كل دوره م�ن 
مكانه، للوقوف عىل كل ما يطرح 

يف وس�ائل اإلعالم من برامج وما 
وال�وكاالت  الصح�ف  يف  ين�رش 
ومواق�ع التواصل من قضايا تثري 
الفتن�ة خصوصا يف ه�ذا الظرف 

الحرج الذي يمر به العراق.وبينت 
اللجنة انها ومن باب مسؤوليتها 
الربملانية عن مراقبة اداء الثقافة 
بجميع مفاصله�ا يف البالد وفقا 
للنظ�ام الداخيل ملجل�س النواب، 
عزم�ت ع�ىل تش�كيل لجن�ة مع 
الجه�ات املعني�ة ملتابعة الربامج 
واملسلسالت وجميع  التلفزيونية 
م�ا يع�رض يف وس�ائل االع�الم، 
القانوني�ة  اإلج�راءات  واتخ�اذ 
بحق من ينته�ك األمن املجتمعي 
املواضي�ع  باث�ارة  واأله�يل 
الحساسة التي تخص املعتقدات 
واألديان واالعراق، مطالبة هيئة 
اإلعالم واالتص�االت بأخذ دورها 
الجه�ة  باعتباره�ا  الحقيق�ي 

التنفيذية املختصة بهذا األمر.

 بروكسل/ متابعة الزوراء:  
أظهرت دراس�ة جدي�دة لالتحاد ال�دويل للصحافيني حج�م التأثري الكبري 
لتداعي�ات أزم�ة فايروس كورون�ا عىل قط�اع الصحافة واإلع�الم، الذي 
شمل إضافة إىل الخس�ائر االقتصادية، مخاطر صحية ونفسية يواجهها 
الصحافي�ون بش�كل مش�ابه مل�ا يعانون�ه أثن�اء تغطي�ة أعم�ال العنف 

والحروب.
وتدهورت ظروف عمل الصحافيني واملراس�لني حول العالم خالل جائحة 
فايروس كورونا املس�تجد، وس�ط فق�دان وظائف وهجم�ات عىل حرية 

اإلعالم، وفق دراسة نرشها االتحاد الدويل للصحافيني.
وق�ال االتحاد، الذي تواصل مع 1308 صحافيني يف 77 دولة، إن ثالثة من 
كل أربع�ة صحافيني واجهوا قي�ودا أو عرقلة أو تخويف�ا أثناء تغطيتهم 

ألزمة الفايروس، وقال ثلثا
الصحافي�ني املس�تقلني إنه�م عان�وا من ظروف عمل أس�وأ، بم�ا يف ذلك 

تخفيض يف األجور وخسارة إيرادات بل ووظائف.
وأف�اد أنتون�ي بيالنغر األمني الع�ام لالتحاد ال�دويل للصحافي�ني ومقره 
بروكس�ل الخميس، إن “هذه النتائج تظه�ر اتجاها مقلقا لتقلص حرية 
اإلع�الم يف الوقت الذي يكون فيه الوصول إىل املعلومات والصحافة الجيدة 
أم�را بالغ األهمية. الصحافة منفعة عامة وتس�تحق دعما عاما، وإنهاء 

العوائق أمامها والتدخل السيايس”.
وأفاد كل صحايف مستقل تقريبا بفقدان جزء من راتبه، أو عمله بالكامل 

يف املسح الذي أجري يف أبريل.
يف ه�ذه األثن�اء، أثر العمل وس�ط أزمة الفاي�روس عىل الصح�ة العقلية 
للصحافي�ني، حيث بات أكثر من نصفهم يعانون من التوتر والقلق. إذ أن 
مالحق�ة آخر التطورات واملس�تجّدات املتعلقة بكوفيد – 19، تس�بب لهم 
ضغوطا نفس�ّية مثل الخوف من انتقال الع�دوى إليهم والتفكري بذويهم 
وأطفاله�م وم�ا إذا كانوا يعرّض�ون أنفس�هم للخطر وينقل�ون التهديد 

الصحي لعائالتهم.
وتتباي�ن ردود فعل الصحافيني أو معاناته�م يف التعامل مع كوفيد – 19، 
بحس�ب االستش�اري يف معالجة آثار الصدم�ات النفس�ية الدكتور خالد 
نارص الذي أوضح يف حديث مع ش�بكة الصحافي�ني الدوليني حاالت عدم 
االس�تقرار الت�ي يواجهه�ا الصحافيون خ�الل تواجدهم ع�ىل الجبهات 
األمامية يف مواجهة كورونا، وس�عيهم لنقل الصورة الواضحة والشفافة 

للمواطنني.
وأش�ار ن�ارص إىل أّن هناك أمورا مش�رتكة بني األزم�ات الصحية العاملية 
واألعم�ال العنفي�ة والح�روب، فجميعها تدف�ع الصحافي�ني إىل معالجة 
قضايا فيها ألم وصدمات وضحايا، ولكّن الفرق هو أّن الحروب من صنع 
اإلنس�ان وبالتايل ترتافق مع شعور بالظلم، أما كورونا فهو يشبه الشبح 
ال�ذي يهجم ع�ىل الناس، ولذلك يش�عر الن�اس ومن بينه�م الصحافيون 

بالقلق والحزن، ولكن ينتفي عامل الظلم.

يف املقابل ال يخلو العمل يف املنزل من تحديات بالنس�بة للصحافيني، حيث 
ق�ال االتح�اد الدويل للصحافي�ني، إن أكثر م�ن ربع املراس�لني قالوا إنهم 
يفتق�رون إىل املع�دات املناس�بة للعمل م�ن املنزل يف ظروف آمنة وس�ط 
إجراءات اإلغالق التي تطبق عىل نطاق واس�ع إلبطاء انتش�ار الفايروس، 
وأن�ه يفتقر واحد من كل أربع�ة صحافيني ملعدات وقاية مناس�بة خالل 

التغطية من امليدان.
وأص�درت العدي�د من املنظم�ات والهيئ�ات الدولي�ة املدافعة ع�ن حرية 
الصحاف�ة، تقارير أخرى خلصت إىل نتائج مش�ابهة ملا صدر عن االتحاد 
ال�دويل للصحافيني، إذ جاء يف املؤرش الس�نوي لحرية الصحافة يف العالم، 
والذي تع�ده منظمة صحافيون بال حدود، أن وب�اء فايروس كورونا يعد 

تهديدا إضافيا لحرية الصحافة يف كافة أرجاء العالم.
وأظه�ر املؤرش، الذي نظ�ر إىل حال حري�ة الصحاف�ة يف 180 بلدا، وجود 

عالقة بني تسلسل الدول املعنية وردها عىل انتشار الوباء.
وقال األمني العام ملنظمة صحافيون بال حدود كريس�توف ديلوار “وفرت 
أزم�ة الصح�ة العامة الحالي�ة للحكومات املس�تبدة فرص�ة لتنفيذ مبدأ 

الصدمة يسء الصيت”.
ولفت إىل أن الدول التي تستغل الوباء هي األسوأ تقييما يف التصنيف الذي 
أصدرت�ه املنظمة، ومنها الصني التي احتلت املرتبة 177، وإيران يف املرتبة 
173، مش�ريا إىل أنظم�ة الرقاب�ة الضخمة التي وضعته�ا كل منهما عىل 
الصحافة. وأشار دولوار كذلك إىل تراجع املجر 3 درجات إىل املرتبة 89 بعد 
إصدار قانون ينص عىل فرض أحكام بالسجن تصل إىل 5 سنوات عىل أي 

شخص ينرش “األخبار الكاذبة” بشأن الفايروس.
وأض�اف أنه “أصب�ح بإمكان زعم�اء ه�ذه الحكومات اس�تغالل تعليق 
الحياة السياس�ية والصدمة التي أصابت الجمهور واس�تحالة  نشوب أي 

احتجاجات لفرض إجراءات يستحيل فرضها يف األحوال االعتيادية”.
وقال “كيف س�يبدو وض�ع حرية املعلوم�ات والتعددي�ة واألمانة يف عام 

2030؟ اإلجابة عن هذا السؤال تتبلور اليوم”.

الثقافة النيابية تدعو اىل إرساء مبدأ التعايش السلمي 
واالبتعاد عن الطائفية يف الربامج واملسلسالت ووسائل االعالم

كورونا والصحافة: فقدان وظائف وهجمات على حرية اإلعالم

الالمي يعزي بوفاة الصحفي البصري ريسان الفهد ويؤكد 
:فقدنا امنوذجا واعيا وخبرياً يف الصحافة واملهنية احلقة

احتاد الصحفيني العرب يعزي بوفاة الدكتور واثق اهلامشي

احتاد الصحفيني يف سوريا يعزي نقيب الصحفيني مؤيد 
الالمي واالسرة الصحفية العراقية بوفاة اهلامشي

فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف البصرة 
ينعى الزميل الصحفي ريسان الفهد
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واملوسيقيون  واملطربون  املمثلون 
والهدوء  الصفاء  إىل  يحتاجون 
أدوارهم.  عىل  الرتكيز  ليستطيعوا 
ويعكر  يزعجهم  يشء  من  فما  ولهذا 
عليهم أداءهم أكثر من ضوضاء تصدر 
ما  وكثرياً  والنظارة.  املستمعني  من 
أحدهم  ينشغل  ذلك عندما  مثل  يحدث 
ويف  عال.  بصوت  والعطاس  بالسعال 
يف  الجمهور  تنتاب  ما  كثرياً  بريطانيا 
موسم الشتاء موجة من الزكام تسفر 
عن كثري من السعال والعطاس. اضطر 
إىل  املوسيقية  كونسريت  قاعة  مدير 
ربط كل تذكرة يبيعها للجمهور بقرص 
الحفلة  أثناء  السعال  لكبح  »بوتس« 
املشكلة  أن  بيد  الغنائية.  املوسيقية 
يشرتي  أصبح  الجمهور  أن  هي  اآلن 
كل  ربط  يمكن  فال  باإلنرتنت  بطاقاته 
شاكله  وما  »بوتس«،  بقرص  بطاقة 

من عقار.
اسكوتلندا،  مسارح  أحد  أن  الواقع 
اضطرت  الشتاء،  يف  الربد  يشتد  حيث 
ال  أيام  لعدة  املرسح  غلق  إىل  إدارته 
وإنما  الزكام،  بوباء  الجمهور  البتالء 
ألن الزكام قد هاجم أيضاً أكثر الفنانني 
والفنانات وصعب عليهم أداء أدوارهم. 
كثرياً ما يجد الجمهور بطاقة أو لوحة 
اعتذار بعدم تمكن املمثل فالن من أداء 

دوره.
املمثل  الضجيج  هذا  مثل  من  عانى 
أحد  كان  باريمور.  جون  اإلنجليزي 
من  األمامية  الصفوف  يف  النظارة 
وبصوت  مستمر  بشكل  يسعل  القاعة 
تشمل  املرسحية  كانت  هستريي. 
دجاجة  فيها  تصدرت  لوليمة  مشهداً 

املمثل  صرب  نفد  أن  وبعد  املائدة.  عىل 
بها  وقذف  الدجاجة  رفع  باريمور، 
أرجو  فيه:  ورصخ  الشخص  ذلك  عىل 
الدجاجة.  بهذه  حنجرتك  تعالج  أن 
ناوله  بالضحك.  الحارضون  وضج 
أحدهم قرصاً طبياً يقمع السعال. عاد 
أداء دوره بكل شجاعة  املمثل وواصل 

وكياسة.
»إثل«  شقيقة  باريمور  لجون  كان 
عىل  وتعيش  أيضا  التمثيل  تمارس 
مشكلة  واجهت  املرسحي.  العمل 
ضوضاء  آخر،  نوع  من  ضوضائية 
اعتادت  ذلك،  ملثل  تفاديا  املتكلمني. 
أبواب  غلق  عىل  بريطانيا  يف  املسارح 
بالدخول  ألحد  السماح  وعدم  املرسح 
أحد  أن  بيد  الستارة.  ترفع  حاملا 
املسارح يف منطقة عمالية كانت تعاني 
هذا  تجاوز  إىل  اضطرت  اإلفالس  من 
بالدخول  للمتأخرين  والسماح  التقليد 
أثناء أداء املرسحية. دخول القاعة أثناء 

العرض من أزعج املصادفات.
بأداء  تقوم  باريمور  إثل  كانت  وفيما 
مشهد مرسحي، فتحوا الباب ملجموعة 
من العمال وسمحوا لهم بالدخول. ولم 
القوم  جلس  فحاملا  بذلك.  األمر  ينتِه 
فيما  الكالم  إىل  بادروا  مقاعدهم  يف 
بينهم واستمروا يف ذلك. لم تتمالك إثل 
باريمور من ضبط أعصابها فتوجهت 

نحوهم وخاطبتهم:
كل  أسمع  إنني  السادة،  حرضات  »يا 
منكم.  قريبة  ألنني  كالمكم  من  كلمة 
ولكن بقية الجمهور يف املرسح بعيدون 
أصواتكم  ترفعون  ليتكم  يا  منكم. 
ويستمتعون  اآلخرون  يسمع  بحيث 
بفضائحكم«. بيد أن القوم لم يستجيبوا 
لندائها بل أخلدوا للسكوت واالستمتاع 

باملرسحية.
منهم  يعاني  الذي  اآلخر  العنرص 
املمثلون والفنانون هو انهماك جمهور 
النظارة بأكل اآليس كريم والشوكوالته 
من  ذلك  يصاحب  ما  بكل  واملكرسات 
ضوضاء وأصوات فتح العلب والقناني 
قيام  أثناء  والرشب  باألكل  واملبارشة 
عن  ناهيكم  بأدوارهم،  الفنانني 
مشكلة تنظيف القاعة بعد االنتهاء من 

الحفلة.
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صحفي وكاتب ومؤّلف عراقّي

خالد القشطيين

كفوا عن السعال رجاء

 -1 بدايات الحراك العمايل يف العراق
رشكة  يف  العمال  تحرك   1916 عام 
بيت لنج االنجليزية مطالبني بانصاف 
يف  الدوكيارد  عمال  قدم  اذ  حقوقهم، 
البرصة بعريضة اىل الرشكة يطالبون 
بمساواتهم  وذلك  عنهم  الحيف  برفع 
األجور  ناحية  من  األجانب  بالعمال 
رفضت  الرشكة  ان  اال   ، واإلجازات 
من  مسندة  كانت  اذ  العمال  مطاليب 
كان  ذلك  ومع  االحتالل،  قوات  قبل 
فكان  باإلرضاب،  القيام  العمال  رد 
إرضاباً عفوياً يدل عىل إرصار العمال 
عىل تحقيق مطالبهم البسيطة هذه، 
وقد جوبه هذا اإلرضاب بالعنف وكرس 

بقوة السالح .
الطبقة  قامت  العرشينات  مطلع 
منفردة  ارضابات  بعدة  العاملة 
و   1922 عام  كارضابات  وعفوية 
جرت  التي   1926 و   1925 و   1923
العبخانة  ويف  الحديدية  السكك  يف 
كل  وكان  االجنبية(  الكهرباء  )رشكة 
ارضاب يغني بنجاحه او اخفاقه وعي 

العمال.
- 2  تأسيس اوىل النقابات العراقية

اجازة اول جمعية للعمال يف تموز عام 
 ) الصنائع  أصحاب  جمعية   (  ،1929
القزاز  صالح  محمد  الراحل  برئاسة 
السلطات  رفضت  الذي  الوقت  يف   ،
طلب تكوين نادي للعمال عام 1924. 
عمال  من  منتسبيها  اغلبية  وكانت 
السكك الحديدية ، ويف 22 / 2 / 1933 
بتعديل  للعمال  عام  انتصار  تحقق 
اسم الجمعية إىل اتحاد عمال العراق .

ويف 11 / 7 / 1959 عقد أول مؤتمر 
تأسييس لالتحاد العام لنقابات العمال 
يف الجمهورية العراقية برئاسة الراحل 
صادق جعفر الفالحي ، وانعقد املؤتمر 
االول لالتحاد العام لنقابات العمال يف 
الجمهورية العراقية للفرتة 9 ـــ 11 
/ شباط / 1960 برئاسة الراحل عيل 

شكر .
يف  العمالية  الحركة  مساهمة   3-  

النضاالت الوطنية
العراق  يف  النقابي  العمل  تميز 
السيايس  بالنشاط  مبارشة  بارتباطه 
منذ البداية، وذلك يف النضال ليس من 
فحسب،  اآلنية  اليومية  املطالب  اجل 

الوطني،  استقالل  اجل  ومن  بل 
االحتكارية  الرشكات  نهب  وضد 
بالرغم  البالد  لخريات  االستعمارية 
القوى  وقفت  ولذلك  حداثتها.  من 
الحركة  ضد  البداية  منذ  الحاكمة 
اتجاها  رصف  وحاولت  النقابية 
والتضييق عليها، ولهذا يمكن القول 
يف  تنفصل  لم  النقابية  الحركة  ان 
نضالها، يف يوم من االيام عن نضاالت 
اجل  من  االخرى  الوطنية  القوى 
املغتصبة.  العراق  حقوق  اسرتجاع 
لهذا كان لها دورها املرشف يف وثبة 
وانتفاضتي   1948 الثاني  كانون 
ترشين 1952 و 1957 وثورة 14 تموز 
وضد  الديموقراطية،  الوطنية   1958
املناسبات  كل  ويف   1963 شباط  ردة 

الوطنية.
بمواجهتها  النقابية  الحركة  وتميزت 
وفرض  ارادتها  تزوير  محاوالت  لكل 
كل  وبعيدة  عمالية  غري  قيادات 
ادارة  عىل  النقابي  العمل  عن  البعد 

النقابات.
العراق  يف  العمالية  النقابات  ان 
نشوئها،  منذ  صعبة  ظروفاً  واجهت 
تماماً  يفهم  الطبقي  عدوها  كان  اذا 
تعبئة  يف  وجورها  النقابات  اهمية 
بني  الوعي  وبث  العاملة  الطبقة 
الحياة  النقابات  تر  ولم  صفوفها، 
فرتات  عدا  السليمة  الديموقراطية 
ومنذ  حياتها  طيلة  متقطعة  قلقلة 
نشوئها ، اذ لم تعط النقابات املجال 
كيما تثبت تلك التقاليد ، فمن يراقب 
بطوالت  جانب  من  يرى  األحداث 
الطبقة العاملة املتمثلة يف ارضاباتها 
عمال  ارضبات  وخاصة  العديدة 
النفط يف كركوك، ارضاب كاروباغي 
والسيكاير  والنفط  املوانئ  وعمال 
البطولية  املسرية  اىل  باالضافة 
وغريها،   H3 محطة  لعمال  العمالية 
مالحظة  يمكن  اخر  جانب  ومن 
والجادة  الرشسة  املحاربة  وتلمس 
الحاكمة  االنظمة  قبل  من  وخاصة 
تأثري  تحت  الواقفة  االوىل،  وبالدرجة 
اىل  باالضافة  االستعمارية،  القوى 
يف  تقل  ال  التي  االنتهازيني  مواقف 
العملية  القوى  عداء  عن  اهميتها 
واملرتبطة كلياً بالقوى االستعمارية.

النقابية  الشخصيات  ابرز  ــ   4
العراقية

شكر  عيل   / الفالحي  جعفر  صادق 
/ طالب عبد الجبار / كاظم الدجييل 
 / كوتاني  حكمت   / خاجادور  ارا   /
فخري بطرس / عبد القادر عياش / 
هادي علوان / محمد غضبان / عيل 
الغزايل / صادق قدير الخباز / كليبان 
ابراهيم   / علوان  حسني   / صالح 
عبد الجبار / محسن مال عيل / حنا 
شابا / لطيف كشكول / هاشم عيل 

محسن والعرشات غريهم
النقابية  الحركة  شهداء  أبرز  5ــ 

العراقية
األخرس  عامل هو حسن  أول شهيد 
الشهيد   /  1920 عام  مايس  النجار 
اغتالته  الذي  العامل  عياش  حسن 
 13 مساء  السعيد  نوري  اجهزة 
كانون األول عام 1932 مناضالً عنيداً 
تتوسم فيه صفات الثورية الرائعة / 
نقرة  سجن  يف   1951 عام  يلدا  دنخا 
انتفاضة  الزار  طلعت   / السلمان 
بشري  حاجي   /  1952 ترشين 
حزيران 1953 مذبحة سجن بغداد / 
احمد حسون حزيران 1953 مذبحة 
الجبار  وعبد  علوان  احمد   / بغداد 
محسن  و  الخياط  هادي  و  الزهريي 
هداد يف ايلول 1953 سجن الكوت / 
محمد سلمان اثناء انتفاضة ترشين 
وعيل  الجبار  عبد  طالب   /  1956
الوتار وصبحي سباهي و عبد الرضا 
لفته  جبار   /  1963 شباط  هويش 
كانون الثاني 1968 رشكة الزيوت / 
خرض   / البرصة   1983 جابر  هندال 
هادي   /  1984 كردستان  كاكيل 
والعرشات   /  2005 بغداد  صالح 

غريهم يف فرتات مختلفة
العمالية  النقابية  الحركة  واقع    6  -

اآلن
العمالية  النقابية  الحركة  تعاني 
العراقية منذ عام 2003 من صعوبات 
نتيجة استمرار تنفيذ قرارات وقوانني 
منع  يف  السابق  الدكتاتوري  النظام 
أحزاب  وتدخل  وهيمنة  التنظيم  حق 
تريد  ألنها  مختلفة  باشكال  السلطة 
ضعيفة  النقابية  الحركة  تبقى  ان 
دور  وال  ومهمشة   ، العام  القطاع  يف 
النقابات  بعض  فرض  خالل  من  لها 
الرشعية   ( واعطاءها  الصفراء 
هي  فيما   ) الحكومية  والقانونية 
ومصالح  وحقوق  قضايا  عن  بعيدة 

الطبقة العاملة العراقية .
العراقية  العمالية  النقابية  الحركة 
لتعزيز  املرحلة  هذه  يف  تناضل 
مختلف  يف  العمال  بني  دورها 
الخاص   ، العام   ( اإلنتاج  قطاعات 
دور  وتعزيز   ) التعاوني   ، املختلط   ،
هذه  بني  وتوسيعه  النقابي  التنظيم 
القطاعات . رغم ما شهدته األوضاع 
والتشابك  التعقيد  من  املزيد  بلدنا  يف 
والتدهور بعد انتخابات الدورة الرابعة 
املشاكل  وتكاثرت   ، النواب  ملجلس 
منظومة  إطار  يف  الحل  مستعصية 
الحكم القائمة ونهجها، عىل مختلف 
 - واالقتصادية  السياسية  الصعد 
االجتماعية، لتصبح أزمة شاملة ذات 
أبعاد بنيوية وسياسية. وقد تعمقت 
هذه األزمة بجوانبها املتعددة، وتجلت 
وأزمة  وحكومة،  حكم  نظام  كأزمة 
عالقات وعدم ثقة متبادلة بني القوى 
والكتل املتنفذة. واخذ مسار األحداث 
وتداعياتها يثريان قلقا متناميا داخل 
العراق ويف البعدين اإلقليمي والدويل، 
العملية  مسار  عىل  فقط  ليس 
السياسية وبلوغها غايتها املرجوة يف 
االتحادية  الديمقراطية  الدولة  إقامة 
العراقية  الدولة  وعىل  بل  املزدهرة، 
العمال  يطالب  لذلك  موحد.  ككيان 

اليوم ب:
قانون جديد  العمل عىل ترشيع  ــ   1
للتقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
حياة  شعبنا  وكادحي  للعمال  يضمن 
واملتعطلني  العاطلني  ويشمل  كريمة 
العمل  معايري  ووفق  العمل  عن 

الدولية.
البطالة  أزمة  إنهاء  عىل  العمل  ــ   2
املتعطلة  العامة  الرشكات  بتشغيل 
للدورة  الحياة  وإعادة  العمل  عن 

االقتصادية .
3 ــ الترسيع بدعم الصناعة الوطنية 
يف القطاعني العام والخاص والتطبيق 

املنتوج  حماية  لقانوني  الفعال 
الوطني وحماية املستهلك .

يف  النقابي  التنظيم  حق  ضمان  ــ   4
إنضمام  بعد  خاصة   ، العام  القطاع 
ومصادقة العراق إىل االتفاقية الدولية 
رقم 87 لسنة 1948 )اتفاقية الحرية 
النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 

. )
قطاعات  خصخصة  رفض  ــ   5
التعليم   ، الكهرباء   ( العامة  الخدمات 

، الصحة وغريها ( .
6 ــ عدم الخضوع لرشوط وإمالءات 
املؤسسات املالية الدولية ) البنك الدويل 
بخصخصة   ) الدويل  النقد  صندوق   ،

الرشكات الصناعية يف القطاع العام .
املرأة  ومساواة  حقوق  ضمان  ــ   7
واألجور  العمل  فرص  يف  العاملة 
العنف  أشكال  كل  إنهاء  وضمان 

ضدها
النقابي  التنظيم  قانون  إلغاء  ــ   8
 1987 لسنة   )  52  ( رقم  للعمال 
والقرار ) 150 ( لسنة 1987 . وعدم 
أي  من  النقابي  الشأن  يف  التدخل 

طرف .
9 ــ العمل عىل إنفاذ وتطبيق قانون 

العمل رقم ) 37 ( لسنة 2015 .
حقوق  ضمان  عىل  العمل  ــ   10
 ( رقم  قانون  وتعديل  اإلعاقة  ذوي 
38 ( لسنة 2013 ومنحهم حقوقهم 
اإلنسان  حقوق  الئحة  معايري  وفق 

واالتفاقيات الدولية ذات الشأن
وتطويرها  العالقات  تعزيز  ــ   11
يف  الدولية  واملنظمات  االتحادات  مع 
مختلف املجاالت . وبشكل خاص مع 
 )  ATUC  ( للنقابات  العربي  االتحاد 
 ITUC  ( للنقابات  الدويل  واالتحاد 
 ، الدويل  العمايل  التضامن  ومركز   )
ومنظمة  للصناعات  الدويل  واالتحاد 
الدويل  ومركزه  الدولية  العمل 

للتدريب.

حول احلركة النقابية ونضاالت العمال يف العراق

عدنان الصفار

 كاتب عراقي

شّخص املختّصون مراراً مشكلة 
القطاع  األحادي  االقتصاد 
 )Mono-Product Economy(
النفط كمصدر  الذي يعتمد عىل 
لكنه  املوازنات،  ألعداد  وحيد 
العراقية  الحكومات  زالت  ما 
الطريقة  بنفس  تعمل  املتعاقبة 
يكن  لم  فأنه  ولذا  واألسلوب، 
األرقام  للمراقبني  صادماً 
النفط  وزارة  أعلنتها  التي 
كمية  بلغت  حيث  العراقية 
الخام  النفط  من  الصادرات 
بنحو  برميالً،   )103.144.911(
شهر  واردات  مجموع  كان 
 )1.400.000.000( نيسان 

دوالراً تقريباً.
املعدل  ان  اىل  واشارت 
بلغ  للصادرات  الكيل  اليومي 

)3.438.000( برميالً،
الواحد  الربميل  سعر  معدل  وان 

بلغ )13.801( دوالراً.
نيسان  لشهر  األرقام  ذه  ه 
بتخفيض  العراق  التزام  بدأ  قبل 
صادراته بعد االتفاق مع )أوبك 
يخفض  بأن  يقيض  والذي   )+
اىل   )%22.8( نسبته  ما  العراق 

منتصف السنة الحالية.
العراق  صادرات  معدل  فيكون 
 )23.517.039.708( بـ  اقل 
يساوي  ما  أي  برميالً 
برميالً   )79.627.871.292(
سعر  نفس  اخذنا  وإذا 
دوالراً   )13.801( الربميل 
ستكون  العراق  واردات  فان 
دوالراً   )1.100.000.000(

تقريباً.
السنة  من  القادم  النصف  اما 
فيلتزم العراق بتخفيض صادراته 
)18%(أي  بنسبة  النفطية 
أي  برميالً،   )18.566.083.98(
 )84.578.827.02( يساوي  ما 
سعر  نفس  اخذنا  وإذا  برميالً، 
دوالراً   )13.801( الربميل 
ستكون  العراق  واردات  فان 
دوالراً   )1.200.000.000(

تقريباً.
الثاني  النصف  احتساب  وعند 
ذلك  معنى  الحالية  السنة  من 
النفطية  العراق  واردات  ان 
 )7.000.000.000( تكون 
اضفنا  وإذا  تقريباً،  دوالراً 
الجاري  مارس  شهر  لها 
 )8 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 (
كانت  بينما  تقريباً،  دوالراً 
مالية  لسنة   2019 موازنة 
املتقاعدين  لرواتب  تساوي 
والعسكريني  املدنيني  من 
ديناراً   )9.316.652.417.000(
عراقياً، ورواتب املوظفني تساوي 
 )43.404.629.267.000 (
ومجموع  عراقياً  ديناراً 
لعام  السنوي  الرواتب 
مقداره  ما  يكون   2019
 )52.721.281.684.000 (
ان  يعني  مما  عراقياً  ديناراً 

اىل  شهرياً  يحتاج  العراق 
 )4 . 3 9 3 . 4 4 0 . 1 4 0 . 0 0 0 (
بنظر  اخذنا  واذا  عراقياً،  ديناراً 
الدينار  ترصيف  ان  االعتبار 
دوالر  لكل  دينار   1200 العراقي 
شهريا  يحتاج  العراق  ان  يعني 
دوالراً   )3.660.000.000( اىل 
املحيل  الناتج  بينما  تقريباً، 
 )1.100.000.000( هو  للعراق 
مارس  لشهر  تقريباً  دوالراً 
دوالراً  و)1.200.000.000( 
تقريباً لألشهر القادمة فالعراق 
دوالر  مليار   )2،5( اىل  يحتاج 
تقريباً شهرياً لكي يغطي نفقات 
واما  فقط،  الشهرية  الرواتب 
بقية النفقات التشغيلية فاألمر 
فالعراق  بالغة،  صعوبة  يواجه 
كان قد بنى موازنته لعام 2019 
العدد 4529  العراقية:  –الوقائع 
 120 عىل   -2019/2/11 يف 
 ( من  واكثر  تقريباً  دوالر  مليار 

78% ( منها نفقات تشغيلية مما 
يعني ان هذه النفقات مستمرة 
يمكن  فكيف  العراق  ويحتاجها 
لدولة تتطلب نفقاتها التشغيلية 
93 مليار دوالر بينما وارداتها ال 
بفارق  دوالر  مليار   15 تتجاوز 
يتجاوز 75 مليار دوالر، بالتأكيد 
مأزق  يف  العراقية  الدولة  ان 
اإلفالس  نحو  تتجه  وهي  كبري 
الحديث  هذا  من  تستغرب  ال 
االنهيار  وشك  عىل  العراق 
فسوء  األسباب  اما  االقتصادي، 
انعدامه  قل  بل  التخطيط 
فلماذا لم يعمل العراق يف مجال 
اليس  والغاز  النفط  صناعات 
فلَِم  ؟  للنفط  منتجاً  بلداً  العراق 
النفط  تكرير  صناعة  توجد  لم 
 )Oil Refining Industry(
البرتوكيمياويات  وصناعة 
 )Petrochemical Industry(
نفقاته  من  الكثري  العراق  لَوََفَر 

من  عّدد  وأيضاً  التشغيلية 
عن  فضالً  االقتصاد  مصادر 

تشغيل االيدي العاملة.
ان العراق يمتلك ثروات هائلة يف 
مجاالت أخرى صناعية وزراعية 
وسياحية وموقع جغرايف متميز 
اىل  التحول  من  تمكنه  وغريها 
القطاعات  املتنوع  االقتصاد 
 )Diversified Economy(
والنفط قد يهبط بشكل طبيعي 
اىل  وصل  حتى  طبيعي  وغري 
فكما  عقود  منذ  أسعاره  اسوء 
نزول  يف  النفط  ان  معلوم  هو 
أسعاره  تصاعدت  وان  مستمر 
وهو امر طبيعي بوجود الطاقة 
 )Sustainable Energy(البديلة
الوقود  محل  ستحل  التي 
مثل   Fossil Fuel(( األحفوري 
 Oil( الزيتي  والصخر  البرتول، 
وهي  الطبيعي،  والغاز   ،)Shale
البيئة،  عىل  رضراً  أقل  طاقة 

العتمادها  ديمومًة،  وأكثر 
املوارد  عىل  أسايس  بشكٍل 
نزول  وهذا  املتجددة،  الطبيعية 
كورونا  جائحة  ان  كما  طبيعي 
هبوطاً  سّبب   )  19-COVID(
غري  بشكل  النفط  ألسعار 
من  فهو  مدروس  وال  محسوب 
لهبوط  الطبيعية  غري  األسباب 
النفط وتأتي االزمة االقتصادية 
االستثمار  صناديق  فقدان  مع 
 Sovereign Wealth( السيادية 
يخضع  صندوق  وهو   )Fund
االستثمار  لنفس فكرة صندوق 
العادي ولكنه ال يدير أموال افراد 
وال رشكات وال هيئات، إنما يدير 

أموال دول وحكومات.
القصري  األمد  مستوى  فعىل 
من  يتطلب  يمكن  ما  وبأرسع 
تقليص  العراقية  الحكومة 
النفقات غري الرضورية وكشف 
ففي  والرسقات  الهدر  عمليات 
املوظف  فيوجد  الوظيفة  مجال 
 )Ghost Employee( الوهمي 
التكنولوجيا  وسائل  باستخدام 
 Definition Of( الحديثة 
وهناك  كما   )Identification
تفاوت كبري بني الرواتب يتطلب 
معالجات حقيقية وعادلة فضالً 
لفئات  الرواتب  يف  التعدد  عن 
األخرى،  حساب  عىل  معينة 
باإلضافة اىل االستغناء عن املواد 
تستورد  التي  الرضورية  غري 
يف  وخاصة  العراق  خارج  من 
والصناعي  الزراعي  القطاعني 
للقيام  املزارعني  تشجيع  مع 
ضمان  خالل  من  بمهامهم 
دون  املنافذ  كل  الحدود  غلق 
املستلزمات  وتوفري  استثناء 
الصناعة،  لهذه  األساسية 

 Industrial( الصناعية  الزراعة 
من  شكل  هي    )Agriculture
التي  الحديثة  الزراعة  أشكال 
الصناعي  اإلنتاج  إىل  تشري 
واألسماك  والدواجن  للماشية 

واملحاصيل.
الصناعية  الزراعة  أساليب  إن 
واقتصادية  علمية  تقنيات  هي 
وسياسية، وهي تشمل االبتكار 
وأساليب  الزراعية  اآلالت  يف 
الجينية،  والتكنولوجيا  الزراعة، 
وتقنيات تحقيق وفورات الحجم 
يف اإلنتاج، وإنشاء أسواق جديدة 
حماية  وتطبيق  لالستهالك، 
املعلومات  عىل  االخرتاع  براعات 

الجينية، والتجارة العاملية.
وتشجيع الصناعات الوطنية من 
الطاقات  من  االستفادة  خالل 
العراق  يف  املتوفرة  الكبرية 
االستفادة  وخاصة  وخارجه، 
من الخطوط اإلنتاجية الجاهزة 
الرشكات  مع  اتفاقيات  بعقد 
املال  فتوفر  املنتجة،  العاملية 

وتشغل االيدي العاملة.
االسرتاتيجي  املستوى  عىل  اما 
شاملة  مراجعة  يتطلب  فانه 
االقتصادية  السياسات  لكل 
بالعراق  ارضت  التي  واإلدارية 
رّدات  تتعدى  خطط  ووضع 
مشاريع  اىل  وتتحول  الفعل 
ان  البلد،  تبني  ان  يمكنها  عمل 
حكم  الذي  االقتصادي  العقل 
املاضية  سنة  االربعون  العراق 
دمر الكثري مما يمكن االستفادة 
أكثر  من  العراق  وجعل  منه 
هذا  كل  وتخلفاً،  فسادا  الدول 
يمكن إصالحه إذا توفرت اإلرادة 
املدروسة  والخطط  الحقيقية 

ملعالجة مشاكل البلد.

نائب سابق يف الربملان العراقي

د.حسني االسدي

العراق يف دائرة اخلطر...االقتصاد االحادي )mono-product economy( يهدد بانهيار الدولة
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تعم�ل كل من اللوزت�ن واللحمية كمصيدة للجراثي�م التي تدخل عن 
طري�ق األنف أو الفم، لذلك عندما يص�اب الجسم بعدوى تنتفخ هذه 
األنسج�ة مؤقتاً مسبب�ة أملاً. قد تك�ون املضادات الحيوي�ة مطلوبة 
لع�الج هذه الحال�ة، لكن بعض العالج�ات الطبيعي�ة املنزلية مفيدة 
أيضاً يف الحد من األلم وعدم الراحة، وليس لها آثار جانبية كاملضادات 

الحيوية.
الغرغرة باملاء وامللح

إذا اشتك�ى طفلك من آالم الحلق ف�إن العالج األول هو الغرغرة باملاء 
وامللح، يساعد ارتفاع تركيز امللح عىل استخالص السائل من األنسجة 

امللتهبة وتقليل التورم.
العسل والليمون )الحامض(

العسل مضاد للجراثيم يتمتع بخصائص مضادة لاللتهابات. يساعد 
ه�ذا املزيج عىل تقليل ت�ورم اللوزتن واللحمية. يتك�ون الخليط من 
ملعق�ة من العسل وقطرت�ن أو 3 من عصري الليم�ون، اجعل طفلك 

يتناولها 3 مرات يف اليوم.
الثوم

يحت�وي الثوم ع�ىل الكربيت، وه�و من املض�ادات القوي�ة للجراثيم 
وااللتهاب�ات. للحص�ول ع�ىل نتائج قوي�ة قم بهرس الث�وم وخلطه 

بعصري الليمون والعسل قبل أن يتناوله الطفل.
املرشوبات الدافئة

عند تورم اللوزتن واللحمية يكون ابتالع األشياء صعباً عىل الصغري. 
هن�ا يأت�ي دور املرشوب�ات الدافئة لتوف�ري بعض املغذي�ات للطفل، 

وتهدئة األنسجة وبالتايل توسيع الحلق.
مسحوق الكركم

يحت�وي الكركم عىل م�ادة الكركم�ن املضادة لألكس�دة والجراثيم. 
للحص�ول عىل أفضل نتائج أض�ف مسحوق الكرك�م إىل كوب حليب 

دافئ ليرشبه الطفل قبل النوم.
الريحان

من مضادات البكرتي�ا والفريوسات الفّعالة يف عالج التهابات الحلق. 
ض�ع حوايل 10 أوراق ريحان يف كوب ونصف م�اء وقم بغليه ملدة 10 
دقائ�ق، وأضف القليل من عصري الليمون إلي�ه وملعقة عسل. اجعل 

طفلك يرشبه 3 مرات يومياً ملدة 3 أيام.
إىل جان�ب هذه العالجات ينبغي عدم إطع�ام الطفل أطعمة مقلية أو 

مقددة أو مكرسات أو رقائق البطاطا عندما يصاب بالتهاب الحلق.

إن الشخ�ص العصب�ي ال يستطيع السيطرة عىل 
انفعاالت�ه، لذل�ك فه�و يظهرها برسع�ة وبدون 
تفك�ري أو حساب خالل فرتة صيام�ه، لذا فعليِك 
التغايض عنها؛ ألنه لم يكن يقصد إيذاء مشاعرك 
أو جرحك، وال يتعم�د ذلك، بل هو يترصف بدون 

أن يشعر حن يفقد أعصابه.
إن ف�رتة الص�وم ق�د تك�ون م�ن الف�رتات التي 
يتع�رض له�ا الزوج�ان لكث�ري م�ن الضغوطات 
النفسي�ة والعصبي�ة؛ نتيج�ة الشع�ور الشدي�د 
بالج�وع والعط�ش، ونتيجة االمتن�اع عن تناول 
بع�ض املنتج�ات التي تحت�وي ع�ىل الكافين أو 

النيكوتن.
وخ�الل شه�ر رمضان، ق�د تالحظ�ن أن زوجك 
يترصف بعدائية زائدة، وبات سلوكه أكثر عصبية 
مما كانت عليه، ما يثري لديك بعض الحرية والقلق 

حيال كيفية التعامل معه، لذا فعليِك بالتايل:
• تحّل باالبتسامة

ابتسامت�ك الرقيقة هي أول خط�وط الدفاع ضد 
املشاك�ل الزوجي�ة، فاالبتسام�ة وامل�رح وروح 

الدعابة، ُتبعد الغضب واملشاكل عن بيتك.
• االبتعاد عن الِعند

التوت�ر والضغ�ط العصب�ي ال�ذي يتع�رض ل�ه 
الزوجان قد يكون سبب�اً ملشكلة زوجية بينهما، 
وذل�ك لقيام الزوجن بالِعند الذي يؤدي يف النهاية 

ملشكلة زوجية غري مرغوب بها، لذلك احريص عىل 
االبتعاد ع�ن الِعند مع زوجك أثن�اء فرتة الصوم، 
وقومي بأخذ م�ا تريدينه بذكاء؛ حتى ال تجهدي 

يف مشكلة زوجية ال داعي لها.
• التحكم يف االنفعاالت

تسمح�ي  وال  انفعاالت�ك،  يف  بالتحك�م  قوم�ي 

للضغوطات العصبي�ة والتوتر يف اختالق مشكلة 
زوجية، فبنسبة كبرية تتسبب االنفعاالت الناتجة 
عن الشعور بالتع�ب واإلرهاق خالل فرتة الصوم 

يف العديد من املشكالت الزوجية.
• التحل بالصرب

يلع�ب الصرب دوراً كب�رياً وأساسياً يف التعامل مع 

الزوج العصبي خالل رمضان، فترصفات الرشيك 
العصب�ي غالب�اً ما تك�ون مستف�زة بالنسبة إىل 
الزوجة، لذا علي�ِك أن تكوني هادئة، وأن تصربي 
إىل أن يهدأ الزوج، وتحاوريه يف املوضوع الذي أثار 
عصبيت�ه. وبه�ذه الطريقة تتمكن�ن من تفادي 
تفاقم املشكلة بينكما، وتساعدينه عىل التخفيف 

من عصبيته نتيجة ردة فعلك الهادئة واملتزنة.
• التجاهل

كما أن التعامل مع الزوج العصبي خالل رمضان 
يكون عرب التجاهل لبعض املواقف وعدم التعليق 
عليها، خصوص�اً إن كانت من األم�ور البسيطة 
الت�ي ال تستدع�ي العصبي�ة والغض�ب. يف ه�ذه 
الحالة حاويل تجّنب ردة فعل الرسيعة يف التشاجر 
مع الرشيك، واتركيه حتى ينهي كالمه، ثم بادري 
بطرح س�ؤال مختلف أو مسألة أخرى ال تمّت إىل 

املشكلة بأية صلة.
• استيعاب الزوج

استيع�اب ال�زوج العصبي يف رمض�ان يمكن أن 
يلع�ب دوراً مهماً عىل صعي�د التعامل معه وعدم 
تفاق�م املشكلة، حيث تحرص�ن عىل أن تقويل له 
إن�ك تتفهمن م�ا يمّر ب�ه، وإنك تع�ن تماماً ما 
يتح�دث عن�ه، وبالت�ايل سيشعر بأن�ك تقفن إىل 
جانب�ه ال يف مواجهته، فيه�دأ ويستكن، وتخف 

حدة عصبيته.

10واحة
نصائح لتفادي الزوج العصيب يف رمضان

حنو مستقبل افضل ..هلا

alzawraanews@yahoo.com

هنالك أربعة أسباب، تجعل الشعب الصيني يبدو 
وكأنه يأكل “كل يشء”، هي:

- الصن ه�ي األكثر من حيث التن�وع الحيواني 
عىل األرض

يف الوقت الح�ارض يستهلك العالم يف الغالب لحم 
البقر والدجاج ولحم الخنزير، ولكن لم يكن هذا 
هو الحال من قبل؛ فقبل ظهور الزراعة الصناعية 
يف الق�رن العرشين ك�ان اإلنجلي�ز يبيعون لحم 
الخيول يف الشوارع، وظلوا كذلك حتى ثالثينيات 
القرن العرشين، وكان األمريكيون يأكلون لحوم 
التماسيح، ولم يكن الصينيون يختلفون عن كل 

هؤالء.
ولك�ن م�ع الزراع�ة الصناعي�ة ب�دأ الفالح�ون 
ُينشئ�ون م�زارع الدج�اج واألبق�ار والخنازير، 
وأصبح�ت ه�ذه ه�ي الخي�ارات الثالث�ة لتناول 
الربوت�ن؛ فامتنع�ت الشع�وب عن تن�اول لحم 

الخيول والتماسيح وغريها.
وألن الص�ن تضم 10 يف املائة من أنواع النباتات، 
و14 يف املائ�ة من أنواع الحيوانات يف العالم، كان 
أمام الصين�ي اختيارات عديدة؛ فاستمر البعض 

بتناول لحوم حيوانات استغنى العالم عنها.
-معظم الصينين ال يتبعون أي دين يضع عليهم 

قيوًدا عند تناول الطعام
تق�ول “نوفي�ا”: ل�دى العديد م�ن أدي�ان العالم 
إرشادات حول أنواع الطعام، وما يمكن تناوله أو 
ال يمكن. ففي اإلسالم هناك الطعام الحالل، ويف 
اليهودية كوشري، وهو الطعام الكوثر “الحالل”، 
حس�ب األحك�ام اليهودية.. لك�ن يف الصن 90٪ 
من الناس يعرِّفون أنفسهم بأنهم ليسوا عىل أي 
دي�ن؛ فاملجتمع بشكل ع�ام ليس لديه محرمات 
بشأن ما يمكن وما ال يمكن تناوله من الطعام.

-الطعام جزء من الطب الشعبي الصيني
كم�ا ه�و ح�ال األعشاب عن�د الع�رب، يف الطب 

الصين�ي التقلي�دي ال يوج�د ف�رق ب�ن الغ�ذاء 
وال�دواء، حسب الق�ول الصيني املأث�ور “الغذاء 

والدواء يشء واحد”.
مث�اًل: يعتق�د الصيني�ون أن تناول جل�د الحمار 
يساعد عىل تحسن ال�دورة الدموية وعالج فقر 
ال�دم. وإذا كنت تعاني الربو فقد يشجعك طبيب 
الطب الصيني التقليدي عىل تناول املزيد من لحم 

الخفافيش!
وتشمل نصوص الطب الصيني الشعبي أكثر من 
1500 ن�وع م�ن الحيوانات، يمك�ن استخدامها 
لألغراض الطبية؛ وبالتايل فإن العديد من األطباق 
الصيني�ة األكثر إث�ارة للجدل، التي ل�ن يلمسها 
الغربيون، ليست أطباًق�ا يومية يضعها املواطن 
الصيني العادي عىل طاولة الطعام، بل هي دواء، 

ُيستخدم لعالج أمراض معينة.
-الحكوم�ة الصيني�ة تدع�م تربي�ة الحيوان�ات 

الربية
يف ع�ام 1978 بدأت الحكوم�ة الشيوعية تحرير 
االقتص�اد الصيني، وب�دأت يف السماح للرشكات 

الخاصة بإنشاء املزارع الصناعية للزراعة وتربية 
الحيوانات؛ فبدأ منتجو لحم البقر والدجاج ولحم 
الخنزير يف اصطياد الحيوان�ات الربية وتربيتها، 
وبدأ صغار املزارع�ن يف تربية الحيوانات الربية، 

مثل الثعابن والسالحف.
وعندم�ا شع�رت الحكوم�ة ب�أن ه�ذه امل�زارع 
الصناعي�ة املزدهرة قد تساع�د يف إطعام فقراء 
الن�اس يف املناط�ق الريفية دعمت ه�ذه املزارع؛ 
وص�در قان�ون ع�ام 1988م يشجع ع�ىل تربية 
الحيوان�ات الربية ألغراض مختلف�ة، بما يف ذلك 

الغذاء.
وعندم�ا أصبحت الص�ن أكثر ث�راء يف السنوات 
استه�الك  بمن�ع  الحكوم�ة  قام�ت  األخ�رية، 
الحيوان�ات الربية؛ ففي ع�ام 2016 م تم تعديل 
القانون؛ ليقرص تربية الحيوانات الربية خصيًصا 
للبحث العلمي، ومن أج�ل الحفاظ عليها، ولكن 
بحلول ذلك الوقت كانت صناعة تربية الحيوانات 
الربية مزدهرة بالفعل؛ إذ يستخدمها املالين من 

الناس، وُتطعم مالين آخرين.

كل يوم معلومة

ُكشف السر.. ملاذا يأكل الصينيون كل شيء؟

 ينتظر كثري من الصائم�ن املدخنن صوت مؤذن املغرب بفارغ الصرب 
للتغل�ب عىل وق�ت الحرمان من السجائ�ر خالل ساع�ات الصيام، وال 
يدري كثريًا منهم أن تأثري السيجارة بعد اإلفطار مبارشة يسبب أرضاًرا 

صحية أكثر من األوقات الطبيعية.
ويف نف�س السي�اق، ق�ال الدكتور ح�ازم امل�رصي، أخصائ�ي التغذية 
العالجية باملركز امل�رصي الربيطاني لدراسة السمنة، عند بدء لحظات 
اإلفط�ار األوىل برشب مي�اه أو أي نوع عصري رمضاني مع سيجارة، أو 
حتى تدخن السجائر مبارشة بع�د اإلفطار، فتلك السيجارة تعادل 10 

سجائر يف تأثريها السلبي، وفًقا للدراسات العاملية.
وأضاف املرصي، التدخن يف رمضان يلحق رضرا كبريا بجدران األوعية 
الدموي�ة أكثر م�ن أي وقت آخ�ر، ألن السيجارة بعد اإلفط�ار مبارشًة 
تعطي إش�ارات للمعدة لكي تعم�ل فتطلب ضخ املزيد م�ن الدماء من 
األجه�زة األخ�رى نتيجة إدخ�ال النيكوت�ن مرة أخرى بق�وة، وحينها 

يضعف جهاز املناعة وتكون معرضا لإلصابة باألمراض.
وبحس�ب أخصائ�ي التغذي�ة، قد يتع�رض البعض لرعش�ة يف الجسم، 
والدوخ�ة، وتزي�د إف�رازات املعدة لألحم�اض مما يصيب�ك بالحموضة 
وحرقة املع�دة، ويشعر املدخن بالشبع رسيًعا، مم�ا يؤدي لعدم تناول 

الطعام.
كم�ا أن التدخن عق�ب اإلفطار مبارشة يزيد من نسب�ة أمراض القلب 

واألوعي�ة، باإلضافة إىل سوء الهضم، واإلصاب�ة بارتجاع املريء، وربما 
التعرض ألزمة قلبية و سكتة دماغية يف بعض األحيان.

وتابع: معظم الرجال يف أيام الصيام أول ما يتذكرون اإلفطار عليه هو 
السيجارة، مشريًا إىل أن هذه العادة قد تسبب اإلصابة بالضعف الجنيس 
وسوء الخصوبة، وتأخر ف�رص اإلنجاب ويف بعض األحيان العقم، عىل 

حد قوله.

1.تطوير الشعور باإلمتنان
عندما يتعلّم األوالد كيف يتعرّفون 
الحي�اة  يف  الجّي�دة  األشي�اء  اىل 
و يقّدرونه�ا، يط�ّورون شع�وراً 

بالرضا وحّساً بالتفاؤل.
2.تحديد واختبار يوم ايجابي 

ان تمضي�ة بع�ض الوق�ت م�ع 
والقي�ام  واألصدق�اء  العائل�ة 
بها  الت�ي تستمتع�ن  باألشي�اء 
يساعدانك ع�ىل تعميق عالقاتك. 
شّجعي أوالدك عىل وضع برنامج 
م�ع  أو  مع�ك  يقضون�ه  لي�وم 
شخ�ص قريب منه�م ويجعلكم 
تشع�رون بالسع�ادة. عند نهاية 

النهار، ساعديهم عىل االستمتاع 
بتجاربه�م اإليجابية عرب التفكري 
يف األشي�اء الت�ي أسعدته�م أكثر 

من غريها. 
3.تطوي�ر ذواته�م اىل أفض�ل ما 

يمكن
عندم�ا يتخّي�ل األوالد أنفسهم يف 
أفضل حال�ة ممكنة، تزيد ثقتهم 
بأنفسه�م. ونساع�د أوالدنا لكي 
يصبحوا أفضل م�ا باإلمكان عرب 
اب�داء اهتمامنا بهم وبما يريدون 
أن يصبحوا عليه كشباب. اختاري 
األوق�ات الت�ي يشعر به�ا األوالد 
بالرضا عن أنفسهم، وساعديهم 

أفكاره�م  اسرتج�اع  ع�ىل 
ومشاعره�م. ما الذي يولّد لديهم 

شعوراً بالراحة والرضا؟ أخربيهم 
بما الحظته فيهم.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

سلوكيات

ماذا سيحدث جلسمك إذا أفطرت على سيجارة مباشرة

أسس إن مل تزرعوها يف أوالدكم خسرمتوهم

لطلة ابهى....

نقدم وصف�ات رسيعة للتخلص 
حي�ث  املجه�دة,  العي�ون  م�ن 
نعانى عادتا ىف الصباح, من أثار 
السه�ر, أو من الجل�وس طويال 
أمام شاشة الحاسوب, ونحصل 
عىل مظهر العيون املجهدة, مما 
يعطى للوج�ة مظهر غري نرض, 
وأكث�ر أرهاق�ا, وتفقدين طلتك 
الرائع�ة, خاص�ة ىف الصباح, وال 
تملك�ن الوقت أيض�ا ىف الصباح 
نظرت�ك  جم�ال  لتستعي�دى 
الساح�رة مرة أخرى, ل�ذا نقدم  
اليكى وصفات رسيعة للتخلص 

من العيون املجهدة.
- املعالق الباردة

للتخلص  وصفة رسيعة, وذكية 
من أنتف�اخ العي�ون ىف الصباح, 
لي�س عليك�ى س�وى وضعها ىف 
الرباد “الثالجة” من املساء حتى 
الصب�اح, ث�م عن�د األستيق�اظ 
قومى بوضعها ع�ىل عيونك مع 
الح�رص ع�ىل التاكد م�ن شده 
برودته�ا, حتى ال تص�اب العن 

باألذى.
- رشائح الخيار

م�ن  الخي�ار  رشائ�ح  مازال�ت 

الرسيع�ة  والوصف�ات  الحل�ول 
لع�الج العيون املجه�دة, خاصة 
أنها وصف�ة طبيعي�ة, متوافره 
ل�دى الجميع, ويمك�ن تنفيذها 
م�ن خالل وضع رشائ�ح الخيار 
الطازج, عىل العيون ملدة 5-4 ق, 

ثم شطف العن باملاء البارد.
- كمادات اللبن البارد

هى عالج رائع للعيون املنتفخة, 
خاص�ة بع�د ليل�ة مرهق�ة, أو 
سه�رة طويل�ة, يمكن�ك وض�ع 

كمادات من اللبن البارد, بغمس 
كم�ادات م�ن القط�ن ىف اللب�ن 
البارد, ووضعها ع�ىل العن ملدة 
6-5 ق, ث�م شطف الع�ن باملاء 

الدافئ.
- الفراولة 

يمكنك ع�الج العي�ون املتورمة, 
أو شدي�دة األنتف�اخ, م�ن خالل 
الب�اردة,  الفراول�ة  أستخ�دام 
بشك�ل مب�ارش عىل الع�ن عىل 
هيئة كمادات, وسوف تالحظن 

النتيجة الرائعة والرسيعة, وتلك 
الوصفة تناسب األجواء الباردة, 

والحارة معا.
- أكياس الشاى

لعالج فعال ورسي�ع ىف الصباح, 
للتخل�ص من أحم�رار, وأنتفاخ 
باألستعان�ة  قوم�ى  العي�ون, 
بأكي�اس الشاى املغ�ىل املربد ىف 
الثالجة, من املس�اء اىل الصباح, 
ثم قومى بوضعها عىل العن من 

6-5 ق.

وصفات سريعة للتخلص من العيون اجملهدة

طبيبك يف بيتك

عالج منزلي لتضخم اللوزتني 
واللحمية لدى الطفل

التتبيلة:
1 حبة طماطم

1 حبة بصل
3 فصوص ثوم

ملعقة كبرية صوص صويا
زعرت

2 ملعقة كبرية خل
ملح

فلفل
بهارات لحم

ملعقة كبرية زيت
ملعقة كبرية عسل أبيض

طريقة التحضري :
نضع مكون�ات التتبيلة ما عدا امللح يف 

محرضة الطع�ام ونفرمها جيداً حتى 
تتحول اىل خليط ناعم جداً.

نض�ع اللحم يف التتبيل�ة ملدة يوم كامل 
ع�ىل األق�ل م�ع حفظه�ا مغط�اة يف 
الثالج�ة. ونض�ع املل�ح قب�ل الطه�ي 
مب�ارشة حت�ى ال يفق�د اللح�م ماءه 

ويجف أثناء الطهي.
نض�ع مقالة تيف�ال كب�رية أو الجريل 
عىل الن�ار ونرتكها حت�ى تسخن جيداً 
ثم نض�ع اللح�م م�ع مراع�اة توزيع 
اللح�م عىل املقالة ب�دون وضع القطع 

فوق بعضها.
نرتك اللحم مل�دة 5 دقائق حتى يتحمر 
جيداً ج�داً ويأخذ لون الشواء ثم يقلب 

عىل الوجه اآلخر ويرتك حتى يتحمر.
نرف�ع اللحم من ع�ىل الجريل ونضعه 
يف صينية ف�رن عميق�ة وتغطى جيداً 
بورق الفويل وندخلها فرن ساخن عىل 
درجة ح�رارة متوسط�ة حتى ينضج 

اللحم تماماً )حوايل 45-30( دقيقة.
إلضفاء طعم ش�واء الفحم عىل اللحم 
نضع قطعة فحم عىل النار حتى تحمر 
ثم نضعها يف وعاء صغري وسط صينية 
اللح�م ونض�ع ف�وق قطع�ة الفح�م 
املشتعل�ة قط�رات من الزي�ت ونغطي 

الصينية ملدة 5 دقائق.
تق�دم ساخنة م�ع السلط�ات والخبز 

الطازج

أفضل تتبيلة لشوي اللحوم يف البيت مثل املطاعم
املطبخ
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املوق�ف  سي�د  الشغ�ف  ك�ان 
تتأّم�ان  ساع�ات  البداي�ة.  يف 
بعضكما م�ن دون كلل أو ملل، 
ضحك�ات تمأل املك�ان، رسائل 
باملئ�ات  وورود  بالع�رات 
تقريباً. لكن بديهياً إنها البداية. 
اآلن ل�م تع�د ملس�ة ي�داه ه�ي 
نفسها وال نظ�رة عينيه تحمل 
الربيق ذات�ه. ولم تعودا تهتمان 
ببعضكم�ا كما يف السابق. يبدو 
أّن عليكم�ا إع�ادة حساباتكما 

اليومية.
كعائل�ة  تكون�ان  عندم�ا   1-

جلساتكما تكون:
أ- حميم�ة، فيه�ا الكث�ر م�ن 

الحنان و العناق و اللطف.
االحتف�اظ  رشط  رائع�ة  ب- 

بمسافة صغرة.
ج- متشنج�ة قلي�ًا، وتدخلني 

عليها بقلق و خوف.
-2 الحفاظ عىل التواصل ضمن 
الثنائي رغم اإلرهاق والضغوط 

النفسية، هل ذلك معقول؟
أ- نع�م و بقوة، رسائل هاتفية 
يف  لطيف�ة  وكلم�ات  مرح�ة، 

جيوبه...
ت�وايل  يأخذن�ا  أحيان�اً،  ب- 
األحداث، لك�ن اتص�االً هاتفياً 

رسيعاً يمكن أن يفرحنا.
الوق�ت،  لديكم�ا  لي�س  ال  ج- 
ولستم�ا يف العم�ل لك�ي تحّب�ا 

اللعب قلياً.
-3 قد يحصل أن تري فيه:

أ - النسخ�ة العرصية من األمر 
الساحر.

أب�اك أو أخ�اك لك�ن م�ن  ب - 
عمرك.

ج- غريب�اً، كزميل�ك الذي كان 
يجلس بجانب�ك يف الصف األول 

االبتدائي.
-4 علي�ه أن يغيب مل�دة أسبوع 

ألسباب مهنية. رد فعلك؟
أ- تستفيدي�ن م�ن ذل�ك الوقت 
لتدليل نفسك، وتنتظرين عودته 

بفارغ الصرب.
ب- تخش�ني ه�ذا الوق�ت م�ن 
العزل�ة، وتخاف�ني م�ن البق�اء 

وحيدة.

ج- تعلم�ني أنك س�وف تندمني 
عند عودته، ألن�ك لم تستفيدي 

بما يكفي من ذلك الوقت.
-5 النق�اش، إن�ه فرصة جيدة 

لرح األمور و...
أ- لك�ي يسود الس�ام بعد ذلك 

فأنتما دائماً متفقان.
ب- قول كل م�ا يمكن أن يدور 

يف ذهنك.
ج- لتضع�ي امامه ك�ل األمور 

التي تلومينه عليها.
السن�وات  ه�ذه  ك�ل  بع�د   6-

تقدرين عىل إدهاشه؟
أ- غالب�اً، مع القلي�ل من العمل 
عىل املوضوع تتوصلني إىل ذلك.

ب- ن�ادراً. لق�د فعلت كل يشء 
وتشكني بمخّيلتك.

ج- أب�داً فأن�ت لم تح�اويل ذلك 
حتى.

-7 عي�د العش�اق امل�ايض كان 
ناجحاً بالنسبة إىل:

أ- التجار. أم�ا أنتما فتحتفان 
بالحب كل يوماً.

ب- العش�اق الج�دد. فق�ط يف 
بداي�ة العاقة يفك�رون يف هذه 

األمور.
 ج- لآلخري�ن. لقد تخليتما عن 

ذلك منذ زمن بعيد.
-8 قد يحصل أن تتعانقا بشكل 

عفوي.
أ- غالب�اً ما نق�وم بذلك بشكل 

اعتيادي وطبيعي.
ب- فقط يف األوقات املميزة.

ج- نادراً، حت�ى وقت ممارسة 
العاقة الحميمة.

-9 تم�ران أم�ام مح�ال ثي�اب 
داخلية مثرة يدعوك للدخول:

أ- تقبلني... وتشرتين منها.
ب- تقبلني لك�ي تسعديه. لكن 

أنت ال يهّمك ذلك كثراً.
ج- ترفض�ني فأنت لست يف جّو 

ذلك.
-10 ما الذي تتمنينه اآلن:

أ- أن تعييش من جديد اللحظات 
األوىل للقائكما، شغف البدايات.

ب- معرف�ة ما يخبئه املستقبل 
لكما أنتما االثنني.

ج- القليل من الحرية.
النتيجة

 لديك أغلبية من أ
إشعال النار من جديد.

إعادة الشعل�ة إىل حياتكما بعد 
10 سنوات م�ن زواجكما، أمر 
ال يخيف�ك. ب�ل ع�ىل العك�س. 
تقدري�ن جيداً العاقة الحميمة 
أن  وتحب�ني  الري�ك  م�ع 
تخصيص وقتاً لذل�ك. يبدو أنك 
الرومنسية  تمتلكني ملسة م�ن 
وال تفوّتني فرص�ة البقاء معه 

بمفردك.
من الواضح أنكما تعرفان جيداً 
كيف يحتفظ كل منكما بجانب 
خاص ب�ه. إيجابيات�ك: حيوية 
يف ك�ل املج�االت ال ترتك�ني أي 
حالة روتيني�ة تسيطر عليكما 
و ال سيم�ا يف العاقة الحميمة، 
اليوم�ي.  التك�رار  ال تتحمل�ني 
الروت�ني اليوم�ي ال يشك�ل لك 
تهدي�داً، لديكم�ا ك�ل املقومات 
لتجاوز ه�ذه التجربة، معك كل 

يشء ممكن.
لديك أغلبية من ب
انفخي عىل الجمر

الشعلة ما زال�ت موجودة لكن 
أحيان�اً تتساءل�ني م�ا إذا كان 
علي�ك إذكاء النار م�ن جديد أو 
إطفاؤه�ا نهائياً. مشكلتك هي 
يف تحديد خيارك. إيقاظ الرغبة 
يتطل�ب جه�داً، وح�واراً، إن�ه 
أم�ر صع�ب لكنه يبق�ى أسهل 
بكث�ر م�ن الذه�اب إىل مكان 
آخ�ر، أو الب�دء م�ن الصفر أو 
إغم�اض العينني وت�رك األمور 
يف خطر االنطف�اء كلياً... وعىل 
الرغ�م م�ن الشك�وك يب�دو أن 
حياتك الزوجية ناجحة نسبياً، 
وعاقتك بالريك قوية، أحياناً 
تبدين مغرمة ج�داً و يف أحياناً 
أخرى غر آبهة. الحب موجود، 
لك�ن األمور التي ال تبوحني بها 

كثرة. أحدكما يرفض الحوار.
األغلبية من ج
شمعة غارقة.

إذك�اء الشعلة؟ الطري�ق تبدو 
ألن  جه�ة،  م�ن  ج�داً.  وع�رة 
ذل�ك يتطلب وقت�اً وجهداً ومن 
جه�ة أخ�رى ألن�ه يج�ب تعلم 
التع�رّف إىل ذاك الغري�ب ال�ذي 
تشاركينه حياتك. لكن هل تلك 
هي حالك؟ هل أنتم�ا ما زلتما 
مغرم�ني ببعضكما أم ما زلتما 
معاً خوف�اً أو بسبب استسهال 
األمور؟ لذا اطرحي عىل نفسك 
السؤال التايل: مت�ى كانت املرة 
األخرة التي ق�ام فيها أحدكما 
ب�أي عم�ل مّجان�ي م�ن أجل 
اآلخ�ر؟ ومنذ متى توقفتما عن 
الح�وار؟ وال تنتظران شيئاً من 
تحس�ني  تتمني�ان  حياتكم�ا؟ 
عاقتكم�ا أم أن�ه الوق�ت الذي 
يمك�ن أن ي�دق في�ه ناق�وس 
الخط�ر يف عاقتكم�ا؟ عليكما 
أن تعرف�ا ما ه�و األفضل لكما 
لك�ن عليكم�ا التح�رّك وبقوة! 
الذي يشاركك حياتك  الشخص 
لي�س شيئاً جام�داً. لديكما كل 
املقّومات الت�ي تساعدكما عىل 

تطوير عاقتكما!

أراد النعم�ان ملك الحرة أن يبني قرصاً ليس 
كمثله ق�رص يفتخر به عىل الع�رب ويفاخر 
ب�ه أمام الف�رس , حيث أن اب�ن سابور ملك 
الف�رس كان سيقي�م بهذا الق�رص إذ أرسله 
أبوه إىل الحرة والتي اشتهرت بطيب هوائها، 
وذل�ك لينشأ ب�ني العرب ويتعل�م الفروسية, 
ووق�ع اختيار النعمان ع�ىل سنمار لتصميم 

وبن�اء ه�ذا الق�رص. 
وك�ان سنم�ار رجاً رومي�اً مبدع�اً يف البناء 
فبنى الق�رص عىل مرتفع قري�ب من الحرة 
حيث تحيط به البساتني والرياض الخرضاء، 

وكانت املياه تجري من الناحية العليا من النهر 
ع�ىل شكل دائرة حول ارض القرص وتعود اىل 
النهر من الناحي�ة املنخفضة، وعندما انتهى 
سنمار م�ن بناء القرص وأطلق�وا عليه اسم 
الخورن�ق , وكانت الناس تمر به وتعجب من 
حسن�ه وبهائه، وقف سنم�ار والنعمان عىل 
سط�ح القرص ، فقال ل�ه النعمان: هل ُهناك 

قرص مثل هذا القرص؟ 
فأجاب كا 

ث�م ق�ال: هل هن�اك َبّناء غ�رك يستطيع أن 
يبني مثل هذا القرص؟ 

قال: كا 
ثم قال سنمار ُمفتخراً: أال تعلم أيها األمر أن 
ه�ذا القرص يرتكز عىل حجر واحد، وإذا أُزيل 

هذا الحجر فإن القرص سينهدم 
فقال: وهل غرك يعلم موضع هذا الحجر؟ 

قال: كا 
فألق�اه النعم�ان ع�ن سطح الق�رص، فخر 

ميتاً. 
وإنم�ا فع�ل ذل�ك لئ�ا يبن�ي مثل�ُه لغ�ره، 
فرضبت العرُب به املثل بمن ُيجزى باإلحسان 

اإلساءة.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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اختبارات شخصية

حكاية مثل

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

األنشطة الجماعي�ة التي تشارك فيها اليوم قد 
تك�ون سبب�ا يف التقائك بشخص ما ل�م تره منذ 
ف�رتة طويلة. ل�ن يكون لدي�ك وقت ك�اف للرد عىل 
املكامل�ات الهاتفية الت�ي تصلك اليوم. رك�ز عىل املهام 
الت�ي توليتها اليوم. تناول كمي�ة كافية من املياه حتى 

تحافظ عىل صحتك.

تج�د الراحة عندما تشع�ر أن األمور تتحسن 
يوم�ا بعد يوم وعندما تعرف معلومات بصورة 
يومي�ة. ربما تشع�ر بالوحدة والعزل�ة عىل الرغم 
من وج�ود األصدقاء من حولك وعىل الرغم من حبهم 

الشديد لك. ربما يجربك أحدهم عىل القيام بيشء ما.

تصم�ت الي�وم وتتخيل أن�ك ت�رى رسبا من 
الطي�ور املحلق�ة يف السماء وعندم�ا تنظر إىل 
األرض تج�د من حولك يشوهون كل جميل. تظن 
أن بعض األشخاص يخدعونك اليوم أو يخفون شيئا 
م�ا عنك. ملاذا تعقد األمور بهذه الطريقة؟ ال تخاف من 

التعبر عن مشاعرك اليوم.

حكمتك ستخدم�ك كثرا. كل ما تحتاجه هو 
وضع خط�ة منطقي�ة. استخ�دم طريقتك يف 
البح�ث وطور خطت�ك إىل مدى أبعد، ه�ذا ينطبق 
ع�ىل مساع�ي العم�ل واألم�ور العاطفي�ة ع�ىل حد 
س�واء. اجمع كمية أكرب م�ن املعلومات قبل إجراء ذلك 

التعديل.

يوم غر مناسب لتوقيع أي عقود أو تفاقيات. 
نحذرك اليوم م�ن رشاء أي يشء حتى لو كان 
رضوريا. عندما تذهب اليوم إىل محل الخرضاوات، 
فقط اشرت ما تحتاجه. ادخر ما تبقى معك من املال 

فأنت عىل األرجح مقبل عىل مرحلة صعبة.

ال تقل�ق كثرا عىل ما سيحدث غدا، واستمتع 
بحيات�ك الي�وم أوال. اح�رص عىل ب�ر والديك 
وتذك�ر كم تعب�ا يف تربيتك. فكر يف زي�ارة النادي 
الصحي اليوم للحصول عىل بعض التدليك والساونا 

والتخلص من توتر جسدك وأعصابك

ال تخف من طل�ب النصيحة! حياتك الخاصة 
متقلب�ة بش�دة يف الوق�ت الح�ايل. يج�ب أن 
تتعامل مع التقلبات غر املتوقعة بهدوء. تحتاج 
إىل اسرتخ�اء أكثر. خذ قسطا م�ن الراحة بعيدا عن 
مسؤوليات�ك واستمتع ببعض الوق�ت الخاص بك. اقرأ 

كتابا مسليا أو استمتع بحمام مريح.

ربما تشعر بالحب والطمأنينة بقرب الحبيب 
منك. ال تنده�ش إذا شعرت أن األمور ال تسر 
حسبما تري�د. انفعال�ك سيزداد عندم�ا تتعرض 
ملواق�ف محرج�ة. ساع�د م�ن حولك حت�ى تجد من 
يساع�دك وق�ت الش�دة. كل شخ�ص يتع�رض ملواقف 

صعبة، واألفضل من يتغلب عليها بذكائه.

ترغ�ب بشدة اليوم يف تغي�ر بعض ديكورات 
املن�زل م�ن أجل الحص�ول عىل من�زل مختلف 
وراق. ل�ن تحت�اج إىل رشاء العديد م�ن األغراض، 
ولكن�ك ربم�ا تكتشف فج�أة أن�ك لم تع�د تستطيع 
العي�ش بسبب أل�وان غرفت�ك أو ألوان املن�زل عموما، 

ولذلك ستقوم بتغيرها بنفسك.

اليوم مختلف فكن أكثر حذرا، يجب أن تصر 
األم�ور العاطفي�ة بشكل جيد. علي�ك اليوم أن 
تتابع مشاريعك اإلبداعي�ة يف البيئات االجتماعية. 
الي�وم سيشحن اآلخرون طاقتك فك�ن مستعدا. الوقت 
من ذهب فاحرص عىل الحفاظ عليه واقض أوقاتك مع 

من تحب ومن تشعر حًقا معهم بتقدير الذات.

ته�دف الي�وم إىل تغي�ر البيئ�ة املحيط�ة بك 
برسعة قدر اإلمكان. لس�ت مهتما اليوم بمن 
حولك إطاق�ا ألنك تريد أن تحاف�ظ عىل طاقتك. 
تبدو قلقا بع�ض الوقت بسبب شعورك بالذنب لعدم 
اهتمام�ك باآلخري�ن. ال تقل�ق فم�ن حول�ك يتسمون 

بالصرب والهدوء.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مزاج�ك اليوم متقلب ج�دا، ولكن ستسطيع 
التحك�م يف ترصفاتك وأفعال�ك. تحتاج اليوم 
إىل التكي�ف مع أي أوضاع جديدة حتى يمر يومك 
بس�ام. حضور حفل موسيق�ي أو حفلة مع بعض 

األصدقاء سيغر مزاجك لألفضل بالتأكيد.

acebook Fمن الفيسبوك
هل عالقتكما الزوجية ضحّية للروتني؟ 

) جزاء سنمار ( شبيه بـ )خريا تعمل شرا تلقى(

هـــــــل تعرف؟

كلمات متقاطعة

*الشمبان��زي احلي��وان الوحي��د ال��ذي ميتل��ك بصم��ة اصبع 
مشابهه لبصمة اصبع االنسان .

* الغضب يحرك مناطق الصدق في الدماغ ، لذلك معظم 
االشخاص أقرب إلى قول احلقيقة حني الغضب

* التنفس العميق ميكن أن يساعد على اطالق مشاعر التوتر 
واخراج السموم من جسمك

* عند الدراسة استخدم قلم لونه “ أزرق” أظهرت أبحاث أن 
احتمالية تذكرك للمعلومات التي كتبتها باللون األزرق أكبر 

من باقي األلوان
* ليس هناك شخص يستطيع أن يسعدك أكثر من نفسك، 

لذلك ثقتك في نفسك هي أهم مصادر سعادتك
* ف��ي الع��ام 1952، ع��رض عل��ى العال��م الفيزيائ��ي البرت 

اينشتاين ان 
يتولى رئاسة دولة اسرائيل إال أنه رفض ذلك.”

* النظارات الشمسية تع��ود للقرن ال�15 ميالدي في الصني 
وك��ان يلبسها القض��اة في احملكمة الخف��اء تعابيرهم اثناء 

احملاكمة .
* ع��دد البحي��رات في كندا يف��وق عدد بحي��رات دول العالم 

مجتمعة.

1920 - اململك�ة املتح�دة تعل�ن االنت�داب ع�ىل 
العراق.

1924 - زح�ف الجيش اليمني لح�رب األدارسة 
وه�زم األدارس�ة واست�وىل اليمنيون ع�ىل ميناء 
الحديدة وعني اإلمام والته عليها ، وتقدم الجيش 

صوب عسر، وحارص مدينتي صبيا وجازان.
1933 - افتتاح أول مرتو أنفاق يف أوساكا.

1945 - ق�وات الحلفاء تدخل هامبورغ يف أملانيا 
خال الحرب العاملية الثانية.

1946 - محكم�ة طوكيو تب�دأ بالنظر يف قضية 
“محاكمة القوات الدولية للرق األقىص”.

1947 - دست�ور الياب�ان الجدي�د يدخ�ل حي�ز 
التنفيذ.

1951 - ح�ل مجليس الن�واب واألعيان األردنيني 
بمرس�وم ملكي نتيجة اع�رتاض مجلس األعيان 

عىل املوازنة العامة.
1956 - ب�دأ منافس�ات أول بطول�ة يف العال�م 

بالجودو يف طوكيو.
1964 - عب�د ال�رزاق السنه�وري يكت�ب ثان�ي 
دست�ور للعراق، وك�ان قد كتب القان�ون املدني 

العراقي عام 1935.
واي�ت  ري�د  األمريك�ي  الفض�اء  رائ�د   -  1965
يق�وم بامليش عىل القمر ليك�ون أول من مىش يف 

الفضاء.
1982 - غ�رق املدمرة الربيطاني�ة “شيفيلد” يف 
حرب الفوكاند بع�د تعرضها لقصف صاروخي 

أرجنتيني.
1991 - عرض آخر حلقة من املسلسل األمريكي 

الشهر داالس.
2004 - رف�ض مبدئ�ي لخط�ة أرئي�ل ش�ارون 
بسح�ب الق�وات اإلرسائيلي�ة م�ن قط�اع غ�زة 

وتفكيك املستوطنات فيها.
2009 - التوقي�ع يف الدوحة عىل اتفاق مصالحة 

سوداني / تشادي برعاية قطرية / ليبية.
2017 - مقت�ل وزير األشغ�ال العامة واإلسكان 
الصومايل عباس عبد الله رساج عن طريق الخطأ 

يف مقديشو.
2018 - مقت�ل أكث�ر من 150 شخ�ص وإصابة 
150 آخرين ج�راء عاصفة رملية رضبت شمال 

الهند.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل ك�ل مربع من املربعات التسعة 
الصغ�رة، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعم�دة التسعة 
الرأسي�ة واألفقية يف املربع الكبر وال تستخ�دم الرقم إال مرة 

واحدة.
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الكلمات األفقية 
-2-1 م�ن مؤلفات�ه “ دمع�ة 
و ابتسامة “, ت�ويف بنيويورك 

بداء السل
يف  مسل�م  عال�م   2-3-
الكيمياء,ه�و أول من اكتشف 
و  الهيدروكلوري�ك  حم�ض 
حم�ض النرتي�ك و غرهما - 

هضبة
-4 غ�ر مختون )م( - أشفار 

العني )م(
-5 منزلة و قدر - يف النخلة

-6 فرع -قص الصوف
-7 إل�ه - ح�ىص يرم�ي به�ا 

الحاج يف منى )م( 
-8 حافظ و حامي - تغالب يف 

املحاورة و الجدال
-9 ن�ادي كرة ق�دم أنجليزي, 
أحرز كأس االتح�اد األوروبي 
الكؤوس سنة  أبط�ال  لألندية 

1963 - متشابهان
-10 جمهورية إسامية

الكلمات العمودية
-1 م�ن مشتق�ات الحلي�ب - قْه�ر و 

تسلط )ن(
-2 الوغ�ى )م( - الذي يرجع عن ذنبه 

)م(
-3 شخصي�ة يف حكاية ألف ليلة وليلة 

)م( - فصل شيئني متصلني )م(
-4 دولة إفريقية )م( - غني )م(

-5 م�ن ف�روع الرياضي�ات - ضم�ر 
متصل

-6 التوى اليشء - دليان
-7 مق�ر محكمة الع�دل الدولية - من 
املحاصي�ل الزيتي�ة , استخ�دم غ�ذاًء 
ودهناً منذ القدم “ نصف اسمه قاتل” 

)م(
-8 بواسطتي )م( - متشابهان - صار 

شديد امللوحة )م(
-9 زعي�م ن�ازي )م( - اإلس�م القديم 

ليوم األحد )م(
-10 يطل عىل املسج�د األقىص املبارك 
م�ن  و   , م�رتاً   826 ارتفاع�ه  ,يبل�غ 

أسمائه “قرية الطور “
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

التعرض اإلرهابي الذي استهدف أبطالنا أمس يف #مكيشيفة، 
ــرورة تكثيف  ــر خطري على ض ــوف قواتنا، مؤش ــتى صن من ش
ــّول عليهم ببناء  ــهداء أمس أبناء جيل نع ــود األمنية. ش اجله
ــية جدية، ال أن ُيهملوا وسط  الدولة، أن حنميهم برؤيا سياس
ــية الفارغة. الرمحة واخللود ألبطالنا  ــوق املناورات السياس س

والعار لإلرهاب.

حتية واحرتام البطال العراق وهم يتصدون لوحشية االرهاب 
ــهداء مدعاة للسياسيني بأن  ــي بكل بسالة ، دماء الش الداعش
ــة والذهاب  ــة للتحاصص واملغامن ــرة الضيق ــاوزوا النظ يتج

باجتاه حكومة قادرة على انقاذ ما ميكن انقاذه .

وجهت املغنية اللبنانية إليسا رسالة 
إىل العاطلني عن العمل بمناسبة عيد 

العمال، املوافق اليوم الجمعة.
وكتبت إليسا عىل حسابها الرسمي 
بموقع »تويتر«، »أريد أن أهنئ كل 
العمال بهذا العيتد، الذي نتذكر فيه 

تعبهم وحبهم لشغلهم«.
وأضافتت »لكن هذا العتام بالذات، 
أتمنتى أن ال ننىس كل العاطلني عن 

العمل الذين فقدوا أعمالهم«.
كما دعت بأن »يزيح الله هذه الغمة 

عن لبنان وأن تتحسن الظروف«.
بتدي عّيد كتل العمتال بهالعيد يليل 
منتذكر فيته تعبن وحّبتن لشغلن، 
بس هالسنة بالتذات بدي فّكر بكل 
العاطلتني عتن العمل يلتيل خرسو 
هالغيمتة  يمتّرق  اللته  أشغالتن. 
السودا عن لبنان وتتحسن الظروف 
ويحتفل العالتم يف األول من مايو/
أيار من كل عام بعيد العمال العاملي 
وذلك تقديترا وتكريما للعمال حول 

العالم.

والن حياتك تهمنا خليك 
بالبيت

بمسلسل »ونحب تاني ليه«، نجحت 
ياسمتني عبتد العزيتز يف أن تحقق 
أعتىل نستب مشاهتدة حتتى اآلن، 
فبساطتة العمتل وواقعيتة أحداثه 
جعلتهتا تنافتس وبقوة عتىل قمة 

السباق الرمضاني هذا املوسم.
صدق ياسمتني يف مشاهد املسلسل 
ووصولهتا لقلب متن يشاهدها لم 
ينبتع فقط من تجربتها الشخصية 
التي قتد تتشابه مع حياة »غالية » 
فقط، ولكن ياسمني التي حافظت 
عىل براءة مالمحها الطبيعية دون أن 
تلجأ لرشط طبيب التجميل لتواكب 
موضتة البوتكس والفيلتر كغريها 
من نجمتات املوسم الرمضاني هذا 
العتام، جعلهتا األقترب للجمهتور 

فهي إمرأة جميلتة وبسيطة تدخل 
القلوب يف أي ثوب فني ترتديه.

هتي التتي إعتلتت قمتة الكوميديا 
لسنوات طويلة، وها هي هذه املرة 
قتد تحجز لها مكانهتا يف الصفوف 
األوىل بالسباق الرمضاني هذا العام 
ولكن بعمل إجتماعي جاد كاملوسم 

املايض.
متن  األوىل  الحلقتات  وبمتابعتة 
املسلستل التتي تحمتل الكثتري من 
الواقعيتة، تدختل ياسمتني القلتب 
بتدون إستئذان لتنجتح يف أن تنقل 
معاناة املشاعر التي تعيشها إمرآة 
مطلقتة تحتاول أن تعيتش مجدداً 
ولكن تحت خوف أمهتا التي لديها 
»عقدة » من الرجتال، وتخىش عىل 

إبنتها منهم، فتحتاول إبعادها عن 
أي محاولة جديدة قد تبعدها عنها 
مجتدداً بعتد أن عتادت لبيتها هي 
وحفيدتهتا الوحيتدة لراعتي أمها 
وجدتها أيضاً، فتصبح غالية أسرية 
لرصاع مستمتر بني رغبتة أمها يف 
البقاء معها وبني رغبتها يف مشاعر 
جديتدة قتد تجعلها تعيتش الحب 
متع الرجتل املناستب وهتو الرجل 
الدونجوان مراد السويفي أو »كريم 
فهمي« والتذي يظهر لها بالصدفه 

ليخطف قلبها من دون إستئذان.
أمتا رشيف منري فهتو ينقل صورة 
التذي يرغتب يف  للتزوج  حقيقيتة 
الحصتول عتىل حريته مجتدداً بعد 
سنوات متن التزواج، ولكن بمجرد 

إنفصاله عتن زوجته يشعر 
بالجنون لرغبته يف أن تكون 
ملكاً لته وحتده ويرفض أن 

يعطيهتا حقهتا يف الحيتاة متع 
رجتل غتريه؛ وهتو نموذج 

حقيقي كثرياً ونقابله يف 
مجتمعنا الرشقي مرًات 

ومرات، فهل ستنجح 
ياسمتني أو »غاليتة 
» يف أن تحصتل عىل 

الطبيعتي  حقهتا 
تاني«؟  و«تحب 
هذا متا تكشفه 
ت  لحلقتا ا
متن  الجديتدة 

املسلسل.

هيفاء وهبي تثير التساؤالت برسالة غامضة: 
»فضيحة أم جالجل«

أفتادت منظمتة قيتاس جتودة 
االتصاالت يف العراق، بأن تطبيق 
»واتستاب« يعتزم اقتراض املال 

ملستخدميه.
وقالت املنظمة العراقية لقياس 
بيتان  يف  االتصتاالت،  جتودة 
يخطتط  واتستاب  تطبيتق  :إن 
إلطتالق خدمتة إلقتراض املتال 
للمستخدمني يف بعض البلدان«، 
مبينتة أن العمتل »سيبتدأ متن 
التطبيتق عىل  الهنتد ويحتتوى 
نظام أساىس للدفع عرب الهاتف 
Pay«. وذكرت  املحمول يسمتى 
حديثتة  تسجيتل  »عمليتة  أن 

لواتس آب مع املنظمني املحليني 
ىف الهنتد، كشفتت عتن خططه 
لتقديتم األموال أو منح االئتمان 

وفًقا للرشوط املناسبة«.
»يجترى طترح  أنته  وأضافتت 
الخدمتة ختالل األيتام القليلتة 
املقبلتة للمستخدمتني ىف الهنتد 
إصتدار  خاللته  متن  ويمكتن 

القروض«. 
وتابعت »تمنع القيود التنظيمية 
واتستآب متن القيتام باألعمال 
املرصفيتة ما يعنى أن أى خدمة 
مالية ستحتاج إىل دعم املقرضني 

والبنوك الحالية«.

شهدت مكة املكرمة، مساء الخميس، ظاهرة فلكية حدثت بالتزامن 
مع غروب الشمس، وجرى رؤيتها بالعني املجردة.

وذكترت إمارة منطقتة مكة املكرمة عىل )تويتر( أن »مكة املكرمة 
شهدت تعامد القمر عىل الكعبة املرشفة عند الساعة 6:29:55 مساء 

بالتزامن مع غروب الشمس يف ظاهرة مشاهدة بالعني املجردة«.
وذكترت الجمعيتة الفلكيتة بمدينتة جتدة يف تقريتر لهتا أن القمر 
كتان قرصه مضتاء بنسبتة )87.7 باملئة( وعىل مسافتة 368.051 

كيلومر.
وأضافت، أن هتذه الظاهرة الفلكية تساعتد يف معرفة اتجاه القبلة 
بطريقتة بسيطة يف عتدة مناطق حتول العالم، كما فعتل القدماء، 
كون موقع القمر يف هذه اللحظة يشري تماماً إىل موقع مكة املكرمة 

وبدقة عالية، كما هو الحال يف تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.

»أبتل«  رشكتة  كشفتت 
األمريكية عن تحديث صغري 
آيفون بسبب  وهام ألجهتزة 
معاناة أصحابها عقب تفيش 
املستجتد  كورونتا  فتريوس 
أثنتاء  COCID-19، خاصتًة 
الطبية عند  الكمامات  ارتداء 
املنتزل، حيث  الختروج متن 
تحدث مشكلتة للعديد منهم 
متع خاصيتة قفتل الهاتتف 
 ،Face ID الوجته  ببصمتة 
ويضطتروا ىف النهاية إلدخال 
بالطريقتة  الترسي  الرقتم 

االعتيادية لفتح الهاتف.
»صتدى  مانقلتت  وبحستب 
ephonear  البلد« عن موقع

فالتحديتث  التقنتي،   na
التجريبتي لنظتام التشغيتل 
iOS 13.5 الذي تم طرحه من 
قبل املطوريتن اليوم، جعلت 
فيه أبتل عملية إلغتاء القفل 
أكثر رسعتة، وبهذه الطريقة 
لتن يكتون هنتاك أي تأختري 
عنتد ارتتداء الكمامتة، وهو 
أمر أصبتح شائًعا هذه األيام 
فتريوس  تداعيتات  بسبتب 

كورونا.

ويتسبب هذا األمر يف مشكلة 
بالنسبتة ملستخدمتي ميتزة 
قفتل الهاتف ببصمتة الوجه 
Face ID عىل هواتف آيفون، 
مما يجربهتم عىل كتابة رمز 
املترور الخاص بهتم أو إزالة 
وسائل الحمايتة إللغاء قفل 

الهاتف.
الجديتد  التحديتث  ويسمتح 
للمستخدمتني بالوصتول إىل 
كلمتة املترور مبتارشة عتن 
طريتق التمريتر ألعتىل متن 
أسفل الشاشة الرئيسية، ألن 
الشخص العادي يفتح جهازه 
عدة مرات يف اليوم، األمر الذى 

كان محبًطا تماًما.
الطريقة لتن يحتاج  وبهتذه 
األشختاص إىل إزالة الكمامة 
لإلصابة  التعرض  واحتمالية 
بالفتريوس متن أجتل فتتح 
الهاتتف، وعىل الرغتم من أن 
هذه امليتزة الجديتدة متاحة 
حالًيتا ملستخدمتي اإلصتدار 
التجريبي فقط، لكنها سوف 
تتوفر عىل نطاق واسع عندما 
يتم طرح iOS 13.5 للجمهور 

يف األسبوع القادم.

منظمة اتصاالت عراقية: واتساب 
سيقرض المال لمستخدميه

أبل تحل مشكلة بصمة الوجه أثناء ارتداء 
الكمامة

مكة تشهد »ظاهرة فلكية« ُرصدت 
فوق الكعبة ُمباشرة

بمناسبة عيد العمال ..إليسا توجه رسالة للعاطلين عن العمل 

لعتن اللته كورونا وما خلفه هتذا الوباء متن انتكاسات يف مستوى 
العالقتات االجتماعيتة بني البترش  ٠٠ لعن الله كورونتا الذي جعل 
االنسان دون كل الخليقة ينأى بنفسه ويعتكف بالبيت لكي اليصيبه 
هذا الداء الذي ترك اثارا مدمرة يف مستوى العالقة بني البرش وتعدى 
ذلتك اىل مستتوى العالقة بني افتراد العائلتة الواحتدة ٠٠ ونقولها 
برصاحة من حيث نجحت كورونا يف يل ذراع البرشيةواخضاعها  لهذا 
املستوى من الخوف بعد ان منعت عن املسلمني  تلك املتعة الرمضانية 
الفواحة التي كان العراقيتون وبما عرف عنهم من التزام بالعادات 
والتقاليد تمنع عنهم التمتع بنكهة ايام شهر رمضان بكل ماتحمله 
تلك االيام من قدسية دينيتة وروحية ٠٠ فبات العراقي يجلس عىل 
كرسيه ساعات وساعات وحيدا يف بيته ويغوص تفكريه بتلك االيام 
الرمضانية الجميلة فمن منا لم يعش تلك االيام عندما كان العراقي 
منهمكا  قبل واثناء حلول هذا الشهر الفضيل برشاء كل مالذ وطاب 
متن اطعمة ومستلزمات غذائية  تتفنن املرأة العراقية بصناعتها يف 
املطبخ العراقي الذي ينفرد عن املطابخ االخرى يف العالم بكونه يعد  
متن املطابخ املتميزة ملا  يقدمته  من اغذية  لذيذة وطيبة املذاق  ٠٠ 
فمن منا لم يأكل عىل مائدة االفطار الدوملة العراقية وماتحويه من 
محتويات لذيذة او مرق البامية او الطرشانه وبجانبها التمن العنرب 
التذي تفوح منته رائحة متميزه تجعل الصائتم ينكمش عىل نفسه 
كالنمتر الجريتح يستعد لالنقضتاض عىل فريسته ومتا ان يسمع 
الصائتم صوت مدفع االفطار حتى يبتدأ باالنقضاض عىل الفريسة 
فيترك كل االطعمة وينقض عىل بضع حبتات من التمر مع رشفة 
قدح من اللبن املدخن الذي  تنفرد بصناعته مدن  يف اقليم كردستان 
وخاصتة اربيل ٠٠  ومتا ان ينتهي الصائم من تنتاول تمر الجنوب 
التذي اختلط بلبن مدينتة اربيل حتى يلتفت الصائتم يمينا ويسارا 
بحثتا عتن » حساء الشوربتة » واليرض ان كانتت شوربة  عدس او 
تمن او اي نوع املهم يتناولها الصائم لرييح معدته  بعد عناء صوم 
استمر اكثر من اثنتي عرش ساعة تحملها الصائم خاصة وان موعد 
هتذا الشهر الكريم لهذا العام  تم بتوفيق من الله يف اجواء  مناخية 
جيتدة فلم يحس الصائم بحرارة الجو الالهبة    التي كثريا ما كانت 
تصتادف مع ايام رمضان فتجعل الصائم يحس بانهاك شديد اال ان 
االشتد مرارة من حر الصيف هتذا العام هو ظهور  وبتاء الكورونا 
امللعتون  حيتث جعل ايتام هتذا الشهر الفضيتل اكثر قستاوة من 
سابقتهتا  بسبب حالة حظر التجوال والضجر  الذي اصاب املواطن 
نتيجة انزواء  اكثر العراقيني يف بيوتهم اتقاءا من خطر  ورشور هذا 
الوبتاء ومن امللفتت اننا لم نعد نرى تلك الوالئتم التي كانت تقيمها 
اغلب الفنادق واملطاعم التي يتلهف الناس لحضورها ورصف ما يف 
جيوبهتم من اموال وهي عادة  ظهرت داخل املجتمع العراقي خالل 
السنتني املاضية لتعكس حالة الترف التي تتمتع بها بعض العوائل 
٠٠ نتمنى من هذه العوائل ان تكون بمستوى املسؤولية امللقاة عىل 
عاتقهتا وان  توفر االموال املرصوفتة يف هذه املطاعم والتربع بجزء 
متن هذه االمتوال اىل العوائل املتعففه الفقرية التتي انهكها الحظر 

بالبيت  الن االيام القادمة ٠٠ والن حياتك تهمنا خليك 
باملفاجتاءات  وان حبتىل  خاصتة 

االنحستار  كورونا قارب عىل 
من العراق

أكثتر من عمتل درامتي واجه بعتض حمالت 
االنتقادات بسبب ظهور بعض األخطاء خالل 
مشاهتد العمتل الدرامتي؛ ما جعتل الجمهور 
يرفتض االستهانة بهم ال سيما أن حدوث مثل 
هتذه األخطاء غري منطقي. ومن خالل نواعم، 
نكشف عن بعض هذه األخطاء وكيف واجهها 

صّناع األعمال.
رغتم عتدم تجتاوز أيتام قليلتة عتىل عترض 
الحلقتات األوىل من املسلسالت الرمضانية هذا 
املوستم، كثري من نجمتات األعمتال الدرامية 
رواد  قبتل  متن  كثترية  النتقتادات  تعرّضتن 
السوشيتال ميديتا؛ بدايًة متن مشهد ياسمني 
صربي داختل غرفة املستشفتى بعد تعرضها 
للحادث يف بداية العمل حيث تظهر وهي تضع 
املكيتاج؛ وهو أمر غري منطقتي ورفضه رواد 
السوشيال، ولكن مخترج العمل مرقس عادل 
أكد يف ترصيحاتته الخاصة لنواعم أن كل هذه 
االنتقادات هتي دليل عىل نجاح املسلسل، كما 
أن ياسمتني صتربي جميلة وهتي ظهرت عىل 

طبيعتها يف هذا املشهد.
وقد نترشت ياسمني قبل ساعات عرب خاصية 
ستوري عىل صفحتها الرسمية عىل إنستغرام 
قائلتة إن مسلسلهتا احتتل ترنتد اليوتيتوب 

ملدة ثالثتة أيام منذ الحلقتة األوىل بدون لجان 
أو حستاب تدعم املسلستل وبتدون »أموال«، 
ووعدت الجمهور بمفاجآت أقوى يف الحلقات 

املقبلة.
كذلتك غتادة عبد الترازق ظهترت أيضتاً هي 
والراقصة دينتا، واملفرض أنها »تبيع الكبدة« 
يف شتارع املعز بكامل أناقتها ومكياج كامل ال 
يتناسب مع الشخصية التتي تجّسدها ضمن 
األحتداث. أمتا الخطأ اآلخر، فهتو ظهور تاتو 

عتىل يتدي املمثل الشتاب عمرو وهبتة يف أحد 
مشاهد مسلسل فالنتينتو للزعيم عادل إمام، 
وبعد خروجته من املشهد ظهر بتدون التاتو، 
متا جعتل البعتض يلوم مخترج العمتل رامي 
إمتام، خاصة أنه مخرج كبري، عىل هذا الخطأ 
ولكن أكد عمرو وهبتة أن التاتو كان موجوداً 
يف املشهتد ولكن لم يظهر يف الكامريا مؤكداً أن 
فريق اإلختراج كان يحرص عتىل متابعة هذه 

التفاصيل الدقيقة بقوة أثناء التصوير.
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أعلن املحامي املرصي سمري صربي، تقدمه 
ببالغ ضتد الفنانتة الكويتية حيتاة الفهد، 
قائتاًل أنهتا اعتدت عتىل العمالتة املرصية. 

يف  استضافتته  ختالل  صتربي  وأضتاف 
برنامتج »خط أحمر« عىل فضائية »الحدث 
اليتوم«: »مكنتتش أعترف عنهتا حاجتة، 
ولكتن اعتتربت اهانتهتا للمرصيتني إهانة 
ليا شخصًيتا«. وطالب صتربي بمنع حياة 
الفهد من دخول األرايض املرصية يف دعوته، 
وتقديمهتا للمحاكمتة، وقتال: »االعتذار ال 
ينفتي الجريمة، التيل يقل أدبته علينا الزم 
يتحاستب، وال أتنتازل عن حتق وطنيتي«. 
وأوضح أن حيتاة الفهد أساءت  للمرصيني 
يف بدايتة أزمة كورونا، وقالت ارموا العمالة 
املرصيتة يف الصحراء، مؤكتًدا أنه يجب عىل 
كتل مواطن أن يكون لته رد فعل تجاه مثل 

تلك الوقائع.

بالغ ضد حياة الفهد وُمطالبة بمنع دخولها مصر

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبة اهتمام الكثري من 
املتابعني بسبب رسالة نرشتها عرب خاصية »ستوري« 

عىل حسابها عىل »إنستغرام«.
وجتاء فيهتا: »ليته بتدخلونتي بقصة متش قصتي؟ 
الخطتة فاشلة. نفستك تساعدك إنتو أحترار ببعض، 
بس أنتا سريتي مش هتغطي عتل فضيحة أم جالجل 

وال الجرصة أم حناجل أنا بابا يال«.
وتناقلهتا بعد ذلتك عدد من الحسابتات الناشطة عىل 
»إنستغترام« وهتو متا سمتح للكثري متن الناشطني 
بالتعليتق عليها حيث تساءلوا عن معنى هذه الرسالة 

الغامضة .
وأشتار آخترون إىل أنها ربمتا تعترب رداً عتىل استعادة 
تغريدة قديمتة لها تحدثت فيها عن نجم املواقع ريان 

جيلر. 

وكتبتت حينها: »شو مهضتوم وكيوت هالصبي ريان 
كتتري لبق بالكتالم وصوتو حلتو بتنبأ إلتو بمستقبل 
كبتري. وهتوي صغري هيك الكتل بيحكي عنتو وعامل 
ضجة. بس معقتول بيكون ابنتا لإلعالمية السعودية 
بيشبته كتتري إختها وبتدي إرفع دعوى عتىل كل حدا 
بيسبته«. وتابعتت باالنكليزية ما ترجمتته: »رأيته يف 
مقطتع مصور يطلب أن يتبناه شخص ما. هو لطيف 

جداً وأريد تبنيه«.
وقارن الكثريون بني هذه التغريدة وبني تعليق نرشته 
الفنانة املرصية ياسمني صربي من خالل حسابها عىل 
»إنستغرام« حيث أشارت إىل أنها ترغب يف تبني النجم 
ورد عليهتا زوجهتا رجل األعمتال أحمد أبتو هشيمة 
باإلشتارة إىل أنهتا لم تستترشه قبل ذلتك ومضيفاً أن 

ريان شاب محرم.

 سعد حمسن خليل

ياسمين عبد العزيز تترّبع على عرش قلوب المشاهدين

أخطاء تعّرض ياسمين صبري وغادة عبد الرازق للسخرية

تحتت شعتار قرقيعتان يف البيت أجمتل و#خليك_
بالبيتت، أطلقتت ملكة املترسح مرييتام فارس 
فيديتو بمناسبتة عيد القرقيعتان الذي يصادف 
يف منتصتف شهتري شعبتان ورمضتان، وهتو 
عيتد مخّصتص لألطفال حيث يرتتدون املالبس 
الشعبية ويطوفتون يف أحيائهم  وُتوّزع الحلوى 
عليهم وتحتفل به معظم الدول  العربية.   مشاهد 

الفيديتو ُصتّورت بالكامل من داخل منزلهتا، حيث أرفقت 
مرييام رسالة معرّبة مع الفيديو قائلة فيها« :هذه األغنية 
إهتداء لكل أطفال الوطتن العربي ولكتل أب وأم صامدين 
يف ظل ظتروف الوباء الذي نعيشه اليتوم... املصاعب التي 
نواجهها كثرية، ولكن ابتسامة واحدة من ولدنا كفيلة بأن 
تنسينتا كل همومنا... لنستمتتع بالوقت الذي نقضيه مع 

أوالدنا قبل أن يكربوا ونكرب معهم ألن العمر غفلة .«

أغنية ميريام فارس لجميع أطفال الوطن العربي

 تصتّدرت الفنانة آمال ماهر ترند العديد متن املواقع واملنصات مثل 
يوتيتوب وغوغتل وتوير بعد طرحهتا إحدى أغنياتهتا بعنوان »اليل 
قتادرة« وهي أغنية مسلسل »ليته أل«. كذلك أصبحت األغنية حديث 
مواقتع السوشيتال ميديتا، خاصة النستاء اللواتي علّقتن عىل قوة 
كلمات األغنية ومدى قوة صتوت آمال ماهر التي قالت: »اليل قادرة 
أغنية تنترص ألحالم املرأة وتحفزها عىل النجاح وسعيدة منذ انطالق 
األغنيتة بردود الفعل التي وصلت يل متن تعليقات الجمهور«.  أغنية 
»التيل قادرة« من كلمات نادر عبد الله، ألحان وتوزيع خالد عز وهي 
  MBC أغنية تتر مسلسل »ليه أل« الذي سُيعترض قريباً عىل قنوات
ومنصة »شاهد«، واملسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو 
عوف وبطولة أمينة خليلة ومن إنتاج رشكة EProducers.   وتعيش 
آمتال ماهر حالة متن النشاط الفنتي منذ بداية عتام 2020، حيث 
طرحت أغنية منفردة يف يوم الحب بعنوان »ما تسبنيش« وصّورتها 
فيديو كليب يف العاصمة الفرنسية باريس مع املخرج العاملي »نيهات 
اودابتايس«، كمتا قدمت حفالً غنائيتاً كامل العدد يف يتوم الحب، ثم 
طرح أغنية بعنوان »أنت وحدك« من كلمات تركي آل الشيخ وألحان 
رابتح صقر والقتت األغنية تفاعتاًل كبرياً منذ طرحهتا بسبب لونها 

الطربي املفّضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.

آمال ماهر: »اللي قادرة« تنتصر ألحالم المرأة


