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بغداد/ الزوراء:
اكد نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، 
ان استثناء االجه�زة االمنية والكوادر 
تطبي�ق  م�ن  والصحفي�ني  الطبي�ة 
نظ�ام الزوج�ي والف�ردي للعج�الت 
ج�اء بعد جه�د رسيع بذل م�ع وزير 
الداخلي�ة واللجنة العليا.وقال الالمي، 
يف تغري�دة له ع�ى “توي�ر” تابعتها 
“ال�زوراء”: “بع�د جه�د رسي�ع بذل 
م�ع وزي�ر الداخلي�ة الفري�ق ياسني 
امل�رور  العلي�ا..  الي�ارسي  واللجن�ة 
العامة تعلن إستثناء األجهزة  األمنية  
واملالك�ات  الطبي�ة والصحفي�ني من 

نظ�ام الف�ردي والزوج�ي” .وق�ررت 
مديري�ة املرور العام�ة، امس االثنني، 
استثن�اء االجه�زة االمني�ة والكوادر 
الطبية والصحفيني من تطبيق نظام 
الزوج�ي والفردي للعج�الت. وذكرت 
مديرية امل�رور العام�ة يف بيان تلقت 
“ال�زوراء” نسخ�ة من�ه: ان�ه تق�رر 
أستثن�اء االجهزة االمني�ة و املالكات 
الطبية والصحفيني من نظام الفردي 
والزوجي.يش�ار اىل ان اللجن�ة العليا 
للصح�ة والسالم�ة الوطنية قررت يف 
اجتماعها امس االثنني، تطبيق نظام 
الزوجي والفردي عى العجالت اعتبارا 

من اليوم الثالثاء.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
رأى الرئي�س األمريكي دونالد ترامب، 
االثن�ني، ب�أن الص�ني ضلل�ت العالم 
بش�أن تفيش ف�روس كورونا، بما ال 
ي�دع أي مجال للش�ك، وارتكبت خطأ 
فضيع�ا ترف�ض االع�راف ب�ه، فيما  
اك�د، إن لقاح كورونا سيكون متوفرا 
بحلول نهاية عام 2020.وقال ترامب 
يف ترصي�ح لقن�اة “فوك�س ني�وز”، 

“أعتق�د أنه�م )السلط�ات الصينية( 
ارتكبوا خط�أ فظيعا، ول�م يرغبوا يف 
االعراف به”، الفتا إىل أن بكني ضللت 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة الت�ي علق 
الرئي�س األمريك�ي تمويله�ا الحقا.
ولف�ت ترام�ب إىل أن منظمة الصحة 
العاملي�ة “ت�دور يف فل�ك الص�ني وال 

تعارضها يف أي يشء”.

الزوراء/ ليث جواد:
حدد الخبر االقتصادي ماجد الصوري، 
طريق�ة قانوني�ة تمك�ن الع�راق من 
استع�ادة أمواله الت�ي أودعها النظام 
الساب�ق يف ع�دة دول، فيما أكد الخبر 
القانوني ع�ي التميمي وج�ود تحرك 
65 ملي�ار دوالر  لتحري�ر  دبلوم�ايس 
مجمدة لدى البن�ك الفيدرايل االمريكي 
ويمك�ن أن تحل املشكل�ة االقتصادية 
يف الع�راق. وق�ال الخب�ر االقتصادي 
ماجد  الصوري يف حديث ل�”الزوراء”: 
يجب عى الع�راق التعامل مع مكاتب 

استشارية وقانونية متخصصة لتحديد 
واالم�الك  العق�ارات  وحج�م  نوعي�ة 
املوج�ودة يف بعض ال�دول السيما وان 
النظ�ام الساب�ق سجل امالك�ا عديدة 
يف ال�دول األوروبي�ة بأسماء اشخاص 
مقربني منه آنذاك، الفتا اىل أن عمل تلك 
املكاتب يجب ان يك�ون بالتنسيق مع  
الحكوم�ة العراقية.وأضاف الصوري: 
أن استعادة تل�ك األموال واألمالك التي 
تخ�ص النظام السابق بحاجة اىل قرار 
من محكم�ة العدل الدولي�ة، مبينا أن 
الحكومة عليه�ا االستفادة من تجربة 

الكويت إبان حرب الخليج االوىل عندما 
استعان�ت بمكاتب استشارية قانونية 
واقتصادية ملعرفة حجم االرضار التي 
لحقت بها ومعرفة االموال التي هربت 
والت�ي ع�ى ضوئه�ا تم تحدي�د حجم 
التعويض�ات الت�ي من املف�رض عى 
العراق ان يدفعه�ا لها.وبني الصوري: 
أن الحكومة العراقية لديها خيارين يف 
حال استع�ادة تلك العقارات واالمالك، 
إم�ام تحويلها اىل ام�وال او االستفادة 
منه�ا سياحيا او توظيفه�ا مرصفيا.

أما الخبر القانوني عي التميمي، قال 

يف حدي�ث ل�”الزوراء”: بم�ا أن تنظيم 
داع�ش موضوع تحت طائل�ة الفصل 
السابع مليثاق االمم املتحدة يحق للدول 
التي تحاربه ان تطلب من مجلس االمن 
اصدار القرارات للمساعدة االقتصادية 
يف حالة الظ�روف االقتصادية الصعبة 
تحرك�ا  هن�اك  أن  مبين�ا  والسيئ�ة، 
دبلوماسيا جيدا وإن كان متأخرا نوعا 
م�ا، لكنه ممك�ن ان يشك�ل إنعطافة 
للمشكل�ة االقتصادي�ة يف الع�راق من 
خ�الل اصدار ق�رار من مجل�س االمن 
بتحري�ر االم�وال املجم�دة ل�دى البنك 

الفيدرايل االمريك�ي والتي تقدر ب� 65 
ملي�ار دوالر، مبين�ا ان بريطاني�ا هي 
اح�د اعض�اء مجل�س االم�ن الدائمة 
اعلن�ت رغبته�ا يف مساع�دة العراق يف 
هذا امللف.وأك�د التميمي: أن ما يرسي 
عى األموال املنقولة من األرصدة املالية 
والذهب يرسي أيض�ا عى األموال غر 
منقول�ة املسجلة بأسم�اء شخصيات 
عراقية سواء أكانت من النظام السابق 
او املطلوبة قضائي�ا او عليها شبهات 
فساد او توجد قرارات قضائية عراقية 

بحقها.

بغداد الزوراء:
ق�ررت اللجنة العلي�ا للصحة والسالمة 
الوطني�ة، ام�س االثن�ني، تطبيق نظام 
للعج�الت، وفيم�ا  الزوج�ي والف�ردي 
وافق�ت ع�ى اع�ادة تشغي�ل مصان�ع 
االسمنت، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، 
تسجيل 50 اصاب�ة جديدة وحالة وفاة 
بف�روس  شف�اء  حال�ة  و54  واح�دة 
كورونا.وذك�ر مكتب رئي�س الوزراء يف 
بيان تلق�ت »الزوراء« نسخ�ة منه: ان 
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
عقدت اجتماعها السابع برئاسة رئيس 

مجلس ال�وزراء عادل عبداملهدي، امس 
االثنني وعرب الدائرة التلفزيونية املغلقة 
، وج�رى متابع�ة وتقيي�م االج�راءات 
املتخذة يف ضوء تطورات جائحة كورونا 
واملقرح�ات والتوصيات الت�ي قدمتها 
خلي�ة األزم�ة ووزارة الصحة والخرباء 
، ومناقش�ة القضاي�ا املع�ّدة لج�دول 
االعمال .وأشاد رئيس مجلس الوزراء، 
بحسب البي�ان، بالتكام�ل واالنسجام 
وبجه�ود وزارات ومؤسس�ات الدول�ة 
ووزارة الصح�ة ولجنة األم�ر الديواني 
55 وخالي�ا االزمة يف املحافظات واقليم 

كردست�ان والقوات املسلح�ة ووسائل 
اإلع�الم  ، والجهد الوطن�ي املوحد الذي 
أدى اىل السيط�رة ع�ى الجائحة بشكل 
متق�دم ع�ى العدي�د م�ن دول العالم، 
اضاف�ة اىل أهمية االج�راءات الوقائية 
املبكرة الت�ي اتخذتها الحكومة والعمل 
التق�دم  اىل  مش�را   ، السائ�د  املنظ�م 
الحاصل يف اج�راءات الفحص وحاالت 
الشف�اء ، داعيا اىل معالج�ة السلبيات 
والخروقات .ودعا عبد املهدي اىل رضورة 
توحيد الجهود بني السلطتني التنفيذية 
والترشيعية ودعم جهود وزارة الصحة 

ومالكاته�ا يف مواجه�ة الجائح�ة التي 
التقل خطورة عن معركتنا ضد داعش 
 ، األوض�اع   استغ�الل  تح�اول  الت�ي 
ورضورة مراعاة املصال�ح العليا للبالد 
واالقتصادي�ة  السياسي�ة  والظ�روف 
الصح�ة  ان وزي�ر  اىل  البي�ان  .ولف�ت 
والبيئ�ة جعف�ر صادق ع�الوي عرض 
تقري�را عن تط�ورات املوق�ف الصحي 
ومدى االلت�زام باالج�راءات والقرارات 
السابق�ة وتوصي�ات ومقرحات خلية 

األزمة .

اللجنة العليا للصحة تقرر تطبيق نظام الزوجي والفردي للعجالت واعادة تشغيل مصانع االمسنت
الصحة تسجل 50 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و54 حالة شفاء بكورونا

الزوراء/ حسني فالح:
كشف تيار الحكمة الوطني عن تفاصيل االجتماع 
االخ�ر ب�ني رئي�س ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى 
الكاظمي وقادة الكتل السياسية، وفيما لوح بعدم 
املشارك�ة بالحكومة املقبلة واللجوء اىل املعارضة، 
اك�د االتحاد الوطني الكردستاني ان تنفيذ املنهاج 
الوزاري بشكل كامل مرهون باستمرار دعم الكتل 
السياسية للمكلف.وق�ال النائب عن تيار الحكمة 
الوطني، اسع�د املرشدي، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
ان هن�اك اجتماعا عقد ب�ني رئيس الوزراء املكلف 
وق�ادة الكت�ل السياسية والذي ج�اء بعد اختالف 
الكت�ل حول بعض اسم�اء الكابينة الوزارية وآلية 
ترشيحها. الفتا اىل: ان قادة الكتل فرضوا رشوطا 
عى املكل�ف، واخذوا ما يريدونه من�ه، وبالنتيجة 
اعلن�وا بعد االجتماع انهم خول�وا الكاظمي حرية 
اختي�ار الكابينة.واض�اف: ان الكت�ل السياسية، 

ال سيم�ا املكون�ات الرئيسية الثالث�ة، طالبوا علنا 
وبك�ل رصاح�ة، باملحاصص�ة، حي�ث ان املكون 
الك�ردي طال�ب بوزارات�ه والسني ايض�ا، واغلب 
الكت�ل الشيعي�ة كذلك. مبين�ا: ان الكت�ل فرضت 
ارادته�ا عى املكلف، ما يعن�ي ان الحكومة املقبلة 
ستكون ضعيفة، وال تستطيع ان تقود البلد يف ظل 
االزمات الراهنة التي عصفت بالبالد كاالقتصادية 
والصحي�ة، وبالنتيجة الحكوم�ة ستكون فاشلة 
الن هن�اك تقيي�دا لحرك�ة املكلف من قب�ل الكتل 
السياسية.وتاب�ع: انن�ي اع�رب ع�ن وجهة نظري 
الشخصية، وليس عن موقف تيار الحكمة، لكون 
التيار لديه قياداته، ويمتلك ناطقا رسميا باسمه، 
لك�ن اعتق�د ان تي�ار الحكم�ة ل�ن يش�ارك بهذه 
الحكومة، وانما ه�و داعم والعب اسايس لتقريب 

وجهات النظر بني املكلف والكتل السياسية.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
يستم�ر فروس كورون�ا بالتوس�ع، بينما يرقب 
العالم نتائ�ج اللقاحات املعلن عنها، حيث سجلت 
رسمي�ا ما يزيد ع�ى 3.5 ماليني إصاب�ة أكثر من 
ثالثة أرباعه�ا يف أوروبا والوالي�ات املتحدة، بينما 
اقربت الوفي�ات من ربع مليون حالة رغم تباطؤ 
مع�دل اإلصاب�ات والوفي�ات ع�ن ذروت�ه الشهر 
املايض.وبحس�ب أح�دث اإلحصائي�ات بل�غ عدد 
اإلصابات عامليا أكثر من 3 ماليني و526 ألف و178 
حال�ة، والوفيات تجاوزت ال�247 ألف 971، بينما 
بلغت حصيلة الشفاء أكثر من مليون و133 ألف. 
عربيا سجل�ت السعودية، أم�س، ارتفاعا قياسيا 
جدي�دا لإلصابات املؤكدة بع�دوى فروس كورونا 
“COVID-19”، حيث ازدادت هذه الحصيلة خالل 
الساع�ات ال��24 املاضي�ة ب��1645 حالة.وأفاد 
املتح�دث باس�م وزارة الصح�ة السعودية، محمد 

العب�د العايل، خالل مؤتمر صحف�ي، برصد 1645 
إصاب�ة مؤكدة جدي�دة بفروس كورون�ا لرتفع 
العدد اإلجمايل للمصابني إىل 28656 شخصا، منهم 
%19 من السعوديني و%81 من غر السعوديني.

الح�االت  %13 م�ن  أن  إىل  الع�ايل  العب�د  ولف�ت 
الجدي�دة سجلت ل�دى إن�اث و%87 ل�دى ذكور.

وزارة الصحة الكويتية أعلنت، شفاء 171 مصابا 
بف�روس كورون�ا لرتف�ع إجم�ايل املتعاف�ني إىل 
1947.أما يف سلطنة عمان، تم تسجيل 69 إصابة 
جديدة بفروس كورون�ا املستجد، لرتفع إجمايل 
اإلصاب�ات يف السلطن�ة إىل 2637 حال�ة. وفق ذلك 
أعلنت وزارة الصح�ة املغربية، تسجيل 97 إصابة 
جديدة بف�روس كورونا يف اململك�ة لرتفع العدد 
اإلجم�ايل إىل 5000، وتسجي�ل 3 وفي�ات جدي�دة 

لرتفع العدد اإلجمايل إىل 177.

حتالف الفتح  لـ         : الكتل السياسية لن مترر الكابينة الوزارية دون تغيري بعض املرشحني 
قوى شيعية تغري موقفها من اختيار الكاظمي حكومته  اجلديدة 

الزوراء / يوسف سلمان :
يرق�ب مجل�س الن�واب اتف�اق الكتل 
املقبل�ة  الساع�ات  خ�الل  السياسي�ة 
عى اختي�ار املرشحني الج�دد للكابينة 
الوزارية ، لتحديد موعد جلسة التصويت 
ع�ى منح الثقة لرئي�س الوزراء املكلف 
مصطفى الكاظمي والحكومة الجديدة 

وبرنامجها الوزاري ،
ويواص�ل تحال�ف الفت�ح اجتماعات�ه 
اليومية يف منزل رئيسه هادي العامري 
، بحضور ممثي الكتل الشيعية ملتابعة 
مستج�دات قائم�ة مرشح�ي الكابينة 
الوزارية املقرحة لرئيس الوزراء املكلف 
مصطف�ى الكاظم�ي ، ودراسة موقف 
ائتالف دول�ة القانون برفض التصويت 
ع�ى من�ح الثق�ة للحكوم�ة .وذك�رت 
النائب عن التحالف سناء املوسوي ل�” 
الزوراء “، ان “ بعض االسماء املرشحة 
يف الكابين�ة الوزاري�ة للكاظم�ي عليها 
شبهات واتهامات بارتباطات خارجية 
املكل�ف  الرئي�س  ان”  اىل  مش�رة   ،“
قط�ع شوط�ا كب�را يف مفاوضاته مع 
كافة الكت�ل السياسية بش�ان تشكيل 
الحكوم�ة الت�ي ه�ي عى اعت�اب عقد 
جلسة التصويت” .واضافت ان “  الكتل 
السياسية لن تمرر الكابينة الوزارية ما 

لم يتم تغير بع�ض املرشحني ، مؤكدة  
رضورة اختيار مرشح�ني قادرين عى 
تحمل االزمات التي يمر بها البلد ، داعيا 
الكت�ل السياسي�ة اىل حس�م موض�وع 
كابينة رئيس الوزراء املكلف مصطفى 

الكاظمي نتيجة اقراب املدة القانونية 
للتكليف.واوضحت ان “ الدعوة النعقاد 
جلس�ة التصويت عى حكوم�ة رئيس 
ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى الكاظم�ي 
يفرض أن تكون خالل اليومني املقبلني 

عى اعتبار أن املدة الدستورية ستنتهي 
الجمعة املقبلة “، معتربا ان “ الوقت بدأ 
يضغط بشكل كبر والتزال هناك بعض 
اإلشك�االت ح�ول توزي�ر شخصي�ات 
معين�ة فرضته�ا ق�وى سياسي�ة عى 

الكاظمي “.وذك�ر النائب عن التحالف 
عام�ر الفاي�ز ، يف ترصيح صحفي ، ان 
“ الكت�ل الشيعي�ة اتفقت ع�ى تمرير 
كابين�ة املكلف مصطفى الكاظمي بعد 
اج�راء تعدي�الت يف اختي�ار املرشح�ني 
واكمال املنه�اج ال�وزاري “، مشرا اىل 
ان “ التشكيلة النهائي�ة للوزراء الجدد 
تختل�ف جذري�ا ع�ن القوائ�م املرسبة 
سابق�ا ، ع�دا قائم�ة ام�س االول هي 
التي ستكون محور التفاوض االساس 
وقابل�ة للتغي�ر حت�ى موع�د الجلسة 
الجدي�دة  الحكوم�ة   “ ان  “.واض�اف 
ستض�م مستقل�ني ت�م ترشيحهم من 
قب�ل الكت�ل السياسية ، وهن�اك وزراء 
الكت�ل  ووافق�ت  الكاظم�ي  رشحه�م 
عليهم “، مبين�ا ان “ الكاظمي هو من 
اخت�ار مرشحي الوزارات حصة املكون 
الشيع�ي وف�ق معاي�ر وضعته�ا تلك 
الكتل ووافق�وا عليه�م “.وتابع القول 
ان “ مرشح�ي الوزارات حصة املكونني 
الكردي والسني هم اسماء فرضت عى 
الكاظم�ي ، لكنها مقبولة بالحد االدنى 
من قبل املكونات االخرى “، الفتا اىل ان 
“ اغل�ب املستوزرين الج�دد هم اسماء 
غ�ر معروفة سابق�ا للوسط السيايس 

عدا بعضهم “.

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 دينارالعدد:   7242    الثالثاء    5    آيار     2020 No: 7242   Tue    5     May    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
الرافدين اكمال اجراءات رصف رواتب  اعلن مرصف 
اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر نيسان.
تم  انه  له:  بيان  يف  للمرصف  اإلعالمي  املكتب  وقال 
توزيع املستحقات املالية ألغلب موظفي دوائر الدولة 
أدوات  طريق  عن  مرصفنا  عى  رواتبهم  واملوطنة 
اإلدارة  »مالكات  ان  وأضاف   . اإللكروني«  الدفع 
العامة وفروعها استنفرت جهودها يف االرساع بإنجاز 
أماكن  يف  تواجدوا  والذين  الكرونيا،  الرواتب  رصف 
املستحقات  رصف  املرصف عى  من  وحرصا  عملهم 

املالية ملستحقيها يف الوقت املحدد لها«.

الرافدين: اكتمال صرف رواتب 
أغلب موظفي الدولة لشهر نيسان 

املرور تستثين االجهزة االمنية والكوادر 
الطبية والصحفيني من الزوجي والفردي

الالمي: بعد جهد سريع بذل مع وزير الداخلية واللجنة العليا

ترامب: الصني ارتكبت خطأ فظيعا 
ترفض االعرتاف به

اكد أن لقاح كورونا سيكون متوفرا نهاية هذا العام

احلكمة يكشف لـ             تفاصيل االجتماع األخري 
بني الكاظمي وقادة الكتل ويلوح باللجوء إىل املعارضة

وفيات كورونا تقرتب من الربع مليون واإلصابات 
تتعدى حاجز الـ3 ماليني ونصف 

مدير املرور يطالب جبعل األسبوع احلالي لاللتزام بالقواعد املرورية

االخريةالصني  تبدأ بتصنيع سيارات ذات تصميم  مبتكر ضد كورونا

ص 2

القضاء: إهانة مؤسسات الدولة  
وموظفيها من جرائم احلق العام

بعد عيد امليالد.. عرس يتسبب بإصابة 
15 شخصا بكورونا يف الكاظمية

بغداد/ الزوراء:
أك�د امل�رشف ع�ى املرك�ز اإلعالمي يف 
مجل�س القض�اء األعى، الق�ايض عبد 
الستار برق�دار، أن اهان�ة مؤسسات 
الدول�ة وموظفيه�ا من جرائ�م الحق 
ان   : بي�ان  يف  برق�دار  العام.وق�ال 
»امل�ادة )226( م�ن قان�ون العقوبات 
نصت عى عقوب�ة السجن مدة ال تزيد 

عى سب�ع سنوات بحق ك�ل من أهان 
الدولة«.واض�اف:  مؤسس�ات  إح�دى 
كذلك نصت امل�ادة )229( من القانون 
املذكور عى عقوبة السجن مدة ال تزيد 
ع�ى ثالث سن�وات بحق ك�ل من أهان 
احد موظف�ي الدولة وب�أي منصب أو 
عنوان، وهذه الجرائ�م تعد من جرائم 

الحق العام.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت دائرة صحة الكرخ، امس االثنني، 
ان عرس�ا يف مدين�ة الكاظمي�ة تسب�ب 
بإصاب�ة 15 اصابة بفاي�روس كورونا.
وق�ال مدير الدائ�رة، جاسب الحجامي، 
يف مقط�ع فيدي�و: ان »اح�د االع�راس 
ال�ذي اقيم يف مدينة الكاظمية تحديدا يف 
منطق�ة العكيالت تسب�ب بإصابة نحو 
15 شخص�ا بفايروس كورون�ا«. مبينا 
ان »ه�ؤالء توزعوا بواق�ع 5 يف منطقة 

الجداي�ل  ام  منطق�ة  يف  و6  العكي�الت 
و4 يف منطق�ة قري�ة نصي�ف الزك�م يف 
التاجي«.واضاف »نحذر من اقامة هذه 
املناسبات االجتماعي�ة يف هذه االوقات 
او تق�ام ضم�ن نط�اق مح�دود جدا«. 
مش�را اىل ان »االع�داد قابل�ة للزيادة«.
واعلنت دائرة صح�ة الكرخ، االحد، عن 
اصاب�ة 23 شخص�ا بفاي�روس كورونا 
بسبب حضورهم عي�د ميالد يف منطقة 

الطوبجي ب بغداد.

خبري قانوني لـ          :يوجد حترك لتحرير 65 مليار دوالر جممدة لدى البنك الفيدرالي االمريكي 
اقتصادي حيدد طريقة متكن العراق من استعادة أمواله

بغداد/ الزوراء:
الفرقة  من  العراقي  الجيش  وقطعات  للحشد  االنبار  عمليات  قيادة  قطعات  وصلت 
االوىل لواء 53، االثنني، اىل منطقة الكيلو 160 عى الطريق الدويل، فيما انطلقت باتجاه 
النخيب ضمن االهداف املرسومة وقاطع املسؤولية«.وقال قائد عمليات االنبار للحشد 
يوصف  الذي  والتنسيق  الصحراء  صقور  عملية  »ضمن  انه   : بيان  يف  مصلح  قاسم 
االستخبارية  والوكاالت  والجيش  والعشائري  الشعبي  الحشد  قطعات  بني  باملمتاز 
وصلت قوة صفني التابعة للقيادة عمليات االنبار ولواء )53( التابع للفرقة االوىل اىل 
اهدافها الحيوية.«واضاف مصلح ان » قاطع صحراء شمال النخيب يعد من اولويات 
املقدسة،«.واشار  وكربالء  االنبار  ملحافظتي  رضوري  وتأمينها  االنبار  عمليات  قيادة 
قائد العمليات اىل ان »عملية صقور الصحراء شهدت دخول مناطق لم تدخلها القوات 

االمنية والحشد من قبل وهذا يساعد عى انهاء تواجد الخاليا االرهابية«.

احلشد واجليش يصالن اىل »كيلو ١60« وينطلقان 
بعملية عسكرية كربى باجتاه النخيب

الفرق الطبية جتري عمليات الفحص للكشف عن فريوس كورونا يف بغداد

تفاصيل ص2   تفاصيل ص3   



بغداد الزوراء:
قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، 
والفردي  الزوجي  نظام  تطبيق  االثنني،  امس 
تشغيل  اعادة  عىل  وافقت  وفيما  للعجالت، 
مصانع االسمنت، اعلنت وزارة الصحة والبيئة، 
واحدة  وفاة  وحالة  جديدة  اصابة   50 تسجيل 

و54 حالة شفاء بفريوس كورونا.
تلقت  بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه: ان اللجنة العليا للصحة 
السابع  اجتماعها  عقدت  الوطنية  والسالمة 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبداملهدي، 
املغلقة  التلفزيونية  الدائرة  وعرب  االثنني  امس 
يف  املتخذة  االجراءات  وتقييم  متابعة  وجرى   ،
واملقرتحات  كورونا  جائحة  تطورات  ضوء 
ووزارة  األزمة  خلية  قدمتها  التي  والتوصيات 
املعّدة  القضايا  ومناقشة   ، والخرباء  الصحة 

لجدول االعمال .
بحسب  الوزراء،  مجلس  رئيس  وأشاد 
وزارات  وبجهود  واالنسجام  بالتكامل  البيان، 
ومؤسسات الدولة ووزارة الصحة ولجنة األمر 
الديواني 55 وخاليا االزمة يف املحافظات واقليم 
 ، اإلعالم   املسلحة ووسائل  والقوات  كردستان 
السيطرة  اىل  أدى  الذي  املوحد  الوطني  والجهد 
عىل الجائحة بشكل متقدم عىل العديد من دول 
الوقائية  االجراءات  أهمية  اىل  اضافة  العالم، 
املنظم  والعمل  الحكومة  اتخذتها  التي  املبكرة 
الحاصل يف اجراءات  التقدم  اىل  ، مشريا  السائد 
معالجة  اىل  داعيا   ، الشفاء  وحاالت  الفحص 

السلبيات والخروقات .

ودعا عبد املهدي اىل رضورة توحيد الجهود بني 
جهود  ودعم  والترشيعية  التنفيذية  السلطتني 
الجائحة  مواجهة  يف  ومالكاتها  الصحة  وزارة 
التي التقل خطورة عن معركتنا ضد داعش التي 
مراعاة  ورضورة   ، األوضاع   استغالل  تحاول 
السياسية  والظروف  للبالد  العليا  املصالح 

واالقتصادية .
ولفت البيان اىل ان وزير الصحة والبيئة جعفر 
صادق عالوي عرض تقريرا عن تطورات املوقف 
والقرارات  باالجراءات  االلتزام  ومدى  الصحي 

السابقة وتوصيات ومقرتحات خلية األزمة .
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  ان  واوضح: 
والفردي  الزوجي  نظام  تطبيق  قررت  الوطنية 
تصدرها  التي  التعليمات  ووفق   ، للعجالت 

واعتبارا  الحقا  املرور  ومديرية  الداخلية  وزارة 
اوضاع  اللجنة  ناقشت  ، كما  الثالثاء  اليوم  من 
العوائل العراقية العالقة يف املحافظات وتحديد 

يوم لعودتها اىل مناطق سكناها .
تسهيالت  منح  عىل  وافقت  اللجنة  ان  وتابع: 
حقيل  مرشوعي  اىل  الصيني  الطبي  للفريق 
األحدب والحلفاية النفطيني، كما قررت اللجنة 
النظر باعادة تشغيل مصانع االسمنت وتوفريه 
لالستهالك املحيل واتخاذ االجراءات التي تحول 

دون ارتفاع أسعاره  .
يف غضون ذلك أعلنت مديرية املرور العامة، عن 
املركبات  ملرور  والفردي  الزوجي  بنظام  العمل 
سيتم  الجميع  مؤكدة  الثالثاء،  اليوم  من  بدءاً 

شمولهم بدون استثناء.

اليوم  من  »اعتبارا  إنه   : بيان  يف  املرور  وقالت 
والفردي  الزوجي  بنظام  العمل  سيتم  الثالثاء 
فيهم  بما  به  الجميع  وشمول  املركبات  ملرور 

سيارات الحمل«.
النظام سيكون  »العمل بهذا  أن  البيان  وأضاف 
وفرض  محاسبة  وسيتم  اليوم  تاريخ  حسب 
أن »هذا االمر  املخالفني«، مؤكداً  غرامات بحق 

جاء استناداً لقرارات خلية االزمة«.
والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت  اخر،  سياق  ويف 
امس االثنني، املوقف الوبائي اليومي لإلصابات 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  بفريوس  املسجلة 
مؤكدة انه تم فحص )4٣٢4( نموذجا يف كافة 
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس، وبذلك 
منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع  يكون 

بداية تسجيل املرض يف العراق ) ١0٧5٨٦(.
الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة  وذكرت 
 )50( امس  ليوم  سجلت  مخترباتها  ان  منه: 
بغداد/  كالتايل:  موزعة  العراق  يف  إصابة 
الطب:  الكرخ: ١٦، مدينة  الرصافة: ٩، بغداد/ 
٦، البرصة: ١4، ذي قار: ٣، املثنى: ٢، مبينة ان 

عدد الوفيات : حالة واحدة يف بغداد/الرصافة.
  ، حالة   54 الشفاء:   حاالت  عدد  ان  واضافت: 
وكما ييل: بغداد / الرصافة: ١٦، بغداد / الكرخ 
: 5، مدينة الطب: ٢، النجف األرشف: ٢، البرصة 
واسط:   ،٢ بابل:   ،١ قار:  ذي   ،١٣ املثنى:   ،١   :
السليمانية: ٧، مبينة ان مجموع  اربيل: ٢،   ،٣
الوفيات:     مجموع  بينما   ،٢٣4٦   : اإلصابات 
يف   ،١544 الشفاء:     حاالت  مجموع  اما   ،٩٨

حني الراقدين الكيل: ٧04.

بغداد/ الزوراء:
املرور  ألسبوع  السنوية  الذكرى  بمناسبة  الخفاجي،  زهري  اللواء  العام،  املرور  مدير  هنأ 
بالقواعد  لاللتزام  أسبوعا  الحايل  األسبوع  بجعل  مطالبا  واألربعني،  السادس  العاملي 

املرورية.
السادس  العاملي  املرور  ألسبوع  السنوية  الذكرى  »بمناسبة   : بيان  يف  الخفاجي  وقال 
واألربعني نتقدم بالتهاني والتربيكات لشعبنا العظيم، وبالوقت نفسه نعزي عوائل الشهداء 

من القوات األمنية والحشد الشعبي«.
الحشد،  أبناء  من  كوكبة  استشهاد  وأيام  املبارك  رمضان  أيام  نعيش  »كوننا  وأضاف 

ستخترص املديرية االحتفاالت وتنحرص بفعاليات معينة«.
وتابع »من هنا نويص ابناءنا من ضباط ومنتسبي مديرية املرور أن يجعلوا هذا األسبوع 
بأن  الطرق  الطريق«، مطالبا مستخدمي  املرورية ملستخدمي  والنصائح  التوعية  أسبوع 

»يجعلوا من هذا األسبوع هو أسبوع االلتزام بالقواعد املرورية«.

بغداد / نينا :
 دعت لجنة املرأة وشؤون االرسة النيابية ، خلية االزمة الوزارية ومجلس الوزراء ووزارة 
التعليم العايل اىل التدخل لتخفيض اجور التعليم االهيل والدراسات املسائيـة يف الجامعات 

كافـة .
وقالت عضو اللجنة النائبة سعدية العقابي ، يف ترصيح للوكالة الوطنية العراقية لالنباء / 
نينا / ان » تخفيض االجور الدراسية يف الجامعات كافة تتطلب تعاونا حكوميا واكاديميا 
مشرتكا وتحتاج اىل اعادة النظر اللزام الجامعات كافة بمراعاة الظروف االنسانية لرشيحة 
الطلبة وذويهم » ، مشرية اىل وجود شكاوى ومناشدات مجتمعية وطالبية تسلمتها اللجان 

النيابية املعنية اليجاد صيغة حل يف ظل الظروف الحالية .
انتظام  عىل  اثرت  الحايل  الدرايس  العام  رافقت  التي  االستثنائية  الظروف   « ان  واضافت 
الدوام يف الجامعات والكليات الحكومية واالهلية عىل حد سواء ، منذ انطالق التظاهرات 
الشعبية يف ترشين االول املايض وازمة فريوس كورونا »، مبينة ان » هناك مطالبات ودعوات 
كثرية لتخفيض اجور الجامعات والكليات االهلية بما اليقل عن ٢5 - ٣0 % بسبب االزمة 
االقتصادية واملالية والصحية التي يشهدها البلد ، االمر الذي يحتاج تعاونا وتنسيقا جادا 

من قبل الحكومة ووزارة التعليم العايل ورئاسات الجامعات الحكومية واالهلية كافة ».

بغداد/ الزوراء:
نوري  القانون،  دولة  ائتالف  رئيس  أكد 
املالكي، أن العراق يسعى لتعزيز عالقاته 
مع جميع دول العالم عىل أساس االحرتام 
الجهود  وتنسيق  والتعاون  املتبادل 
والتضامن  التكاتف  وترسيخ  املشرتكة 
ملكافحة فريوس كورونا املستجد والحّد 

من انتشاره.
املالكي يف بيان: إن »رئيس  وقال مكتب 
املالكي،  نوري  القانون،  دولة  ائتالف 
منفصلني،  لقاءين  يف  امس،  بمكتبه 
سفريي روسيا االتحادية ومرص العربية 
البحث  اللقاء  العراق، وجرى خالل  لدى 
السياسية  األوضاع  مستجدات  يف 
كورونا،  فريوس  تفيش  وتداعيات 
وهبوط  العاملي  االقتصاد  عىل  وتأثريه 

أسعار النفط«.
لتعزيز  يسعى  »العراق  أن  املالكي  وأكد 
عىل  العالم  دول  جميع  مع  عالقاته 

والتعاون،  املتبادل  االحرتام  أساس 
وترسيخ  املشرتكة  الجهود  وتنسيق 
فريوس  ملكافحة  والتضامن  التكاتف 

كورونا املستجد والحّد من انتشاره«.
ما جانبهما، أبدى السفريان »اهتمامهما 
توطيد  ورضورة  العراقي  بالوضع 
العالقات والتعاون يف مختلف املجاالت«.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
العالم  يرتقب  بينما  بالتوسع،  كورونا  فريوس  يستمر 
ما  رسميا  سجلت  حيث  عنها،  املعلن  اللقاحات  نتائج 
يف  أرباعها  ثالثة  من  أكثر  إصابة  ماليني   ٣.5 عىل  يزيد 
أوروبا والواليات املتحدة، بينما اقرتبت الوفيات من ربع 
والوفيات عن  اإلصابات  تباطؤ معدل  مليون حالة رغم 

ذروته الشهر املايض.
عامليا  اإلصابات  عدد  بلغ  اإلحصائيات  أحدث  وبحسب 
والوفيات  حالة،  و١٧٨  ألف  و5٢٦  ماليني   ٣ من  أكثر 
تجاوزت الـ٢4٧ ألف ٩٧١، بينما بلغت حصيلة الشفاء 

أكثر من مليون و١٣٣ ألف. 
جديدا  قياسيا  ارتفاعا  أمس،  السعودية،  سجلت  عربيا 
-COVID« كورونا  فريوس  بعدوى  املؤكدة  لإلصابات 
١٩«، حيث ازدادت هذه الحصيلة خالل الساعات الـ٢4 

املاضية بـ١٦45 حالة.
محمد  السعودية،  الصحة  وزارة  باسم  املتحدث  وأفاد 
العايل، خالل مؤتمر صحفي، برصد ١٦45 إصابة  العبد 
اإلجمايل  العدد  لريتفع  كورونا  بفريوس  جديدة  مؤكدة 
للمصابني إىل ٢٨٦5٦ شخصا، منهم ١٩% من السعوديني 

و٨١% من غري السعوديني.
ولفت العبد العايل إىل أن ١٣% من الحاالت الجديدة سجلت 

لدى إناث و٨٧% لدى ذكور.
مصابا   ١٧١ شفاء  أعلنت،  الكويتية  الصحة  وزارة 

بفريوس كورونا لريتفع إجمايل املتعافني إىل ١٩4٧.
جديدة  إصابة   ٦٩ تسجيل  تم  عمان،  سلطنة  يف  أما 

يف  اإلصابات  إجمايل  لريتفع  املستجد،  كورونا  بفريوس 
السلطنة إىل ٢٦٣٧ حالة. 

 ٩٧ تسجيل  املغربية،  الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك  وفق 
العدد  لريتفع  اململكة  يف  إصابة جديدة بفريوس كورونا 
لريتفع  جديدة  وفيات   ٣ وتسجيل   ،5000 إىل  اإلجمايل 

العدد اإلجمايل إىل ١٧٧.
الحكومة السودانية، أعلنت إصابة وزير الدولة يف وزارة 

النقل والبنى التحتية هاشم أبنعوف بفريوس كورونا. 
إصابة   ١٢٢٣ تسجيل  أعلنت  اإليرانية،  الصحة  وزارة 
العدد اإلجمايل إىل ٩٨,٦4٧، وتسجيل ٧4  جديدة لريتفع 

وفاة جديدة لريتفع العدد اإلجمايل إىل ٦٢٧٧.
 ٣5٦ تسجيل  أعلنت  اإلسبانية،  الصحة  وزارة  أما 
اإلجمايل  العدد  لريتفع  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة 
العدد  لريتفع  إىل ٢١٨,0١١، وتسجيل ١٦4 وفاة جديدة 

اإلجمايل إىل ٢5,4٢٨.
ويف بلجيكا، جرى تسجيل ٣٦١ إصابة جديدة بفريوس 
كورونا لريتفع العدد اإلجمايل إىل 50,٢٦٧، وتسجيل ٨0 

وفاة جديدة لريتفع العدد اإلجمايل إىل ٧٩٢4.
حالة  تمديد  الياباني  الوزراء  رئيس  قرر  جهته،  ومن 
مايو/أيار  نهاية  حتى  كورونا  فريوس  بسبب  الطوارئ 

الجاري.
ويف روسيا، تم تسجيل ١0,5٨١ إصابة جديدة بفريوس 

كورونا لريتفع إجمايل اإلصابات إىل ٢٦٨,١45.
 ١٩0 تسجيل  أكدت  بدورها،  األفغانية  الصحة  وزارة 
 ٢4 خالل  وفيات  و5  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة 

ساعة.
ويف أملانيا، جرى تسجيل 4٣ وفاة جديدة، لريتفع إجمايل 
إجمايل  ارتفع  حني  يف  حالة،   ٦٦٩٢ إىل  الوفيات  عدد 
الوفيات بفريوس كورونا يف كندا إىل ٣٧٧4 بعد تسجيل 

٣١٢ حالة خالل آخر ٢4 ساعة.
أملانيا  يف  مدارسهم  إىل  الطالب  من  اآلالف  مئات  وعاد 
اعتبارا من اليوم االثنني، بعدما اضطروا إىل االعتماد عىل 
التعلم عن بعد عىل مدار أسابيع بسبب جائحة كورونا. 

السلطات الصحية يف نيوزيلندا أعلنت أنه ألول مرة منذ 
إصابة عىل  أي حاالت  املايض ال تسجل  ١١ مارس/آذار 
مدار ٢4 ساعة، ويف الربازيل ارتفع عدد املصابني بفريوس 

كورونا يف البالد ارتفع ألكثر من ١00 ألف حالة.
إصابة  حاالت   ٨ تسجيل  جرى  الجنوبية،  كوريا  يف  ويف 
جديدة بفريوس كورونا املستجد، جميعهم من القادمني 
من الخارج، حيث لم تظهر أي حالة جديدة من اإلصابة 

النتقال العدوى داخليا.
جديدة  إصابة  حاالت  ثالث  تسجيل  الصني  أعلنت  كما 
وكانت  املاضية  ساعة   ٢4 آخر  خالل  كورونا  بفريوس 

جميعها وافدة من الخارج. 
ُتواصل أوروبا تخفيف إجراءات العزل التي فرضت عىل 
سكانها للحد من انتشار الوباء بقرارات جديدة ُيفرتض 

أن تطبق اعتبارا من بداية األسبوع.
جامعة جونز هوبكنز أعلنت تسجيل ١450 وفاة جديدة 
الساعات  خالل  املتحدة  الواليات  يف  كورونا  بفريوس 

األربع والعرشين املاضية.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس  رأى 
بشأن  العالم  ضللت  الصني  بأن  االثنني، 
أي  يدع  ال  بما  كورونا،  فريوس  تفيش 
فضيعا  خطأ  وارتكبت  للشك،  مجال 
ترفض االعرتاف به، فيما  اكد، إن لقاح 
كورونا سيكون متوفرا بحلول نهاية عام 

.٢0٢0
»فوكس  لقناة  ترصيح  يف  ترامب  وقال 
نيوز«، »أعتقد أنهم )السلطات الصينية( 
يف  يرغبوا  ولم  فظيعا،  خطأ  ارتكبوا 
ضللت  بكني  أن  إىل  الفتا  به«،  االعرتاف 
منظمة الصحة العاملية التي علق الرئيس 

األمريكي تمويلها الحقا.
الصحة  منظمة  أن  إىل  ترامب  ولفت 
العاملية »تدور يف فلك الصني وال تعارضها 
يف أي يشء«، مضيفا أنه قرر تعليق تمويل 
املتحدة  الواليات  تمنحها  التي  املنظمة 
تمولها  بينما  سنويا،  دوالر  مليون   450

الصني بـ٣٨ مليون دوالر فقط.
األمريكي  الرئيس  ترصيحات  وجاءت 
خالل مؤتمر افرتايض نقلته قناة فوكس 
الصحفيني  أسئلة  عىل  خالله  يرد  نيوز، 

حول مستجدات أزمة فريوس كورونا.
خففت  الذي  الوقت  يف  املؤتمر  ويأتي 
األوامر  األمريكية  الواليات  بعض  فيه 

يف  بالبقاء  األمريكيني  تلزم  كانت  التي 
عىل  أخرى  واليات  أبقت  بينما  منازلهم، 

تلك اإلجراءات الصارمة.
ملكافحة  األمريكية  املراكز  وسجلت 
األحد  يوم  منها  والوقاية  األمراض 
١١٢٢4٨٦ حالة إصابة بفريوس كورونا 
الرقم  البالد، بزيادة ٢٩٦٧١ حالة عن  يف 
بـ  زاد  الوفيات  عدد  إن  وقالت  السابق، 

١45٢ حالة، وبلغ ٦5٧٣5.
األمريكي،  الرئيس  اكد  اخر  سياق  ويف 
لـ«فوكس  ترصيح  يف  ترامب،  دونالد 
متوفرا  سيكون  كورونا  لقاح  إن  نيوز« 

بحلول نهاية عام ٢0٢0.

يف  تعمل  بالده  سلطات  ان  ترامب  وقال 
اللوائح  عىل  للموافقة  يمكن  ما  أرسع 
اإلذن  ذلك  يف  بما  الالزمة،  والتصاريح 

باستخدام بعض األدوية.
مؤتمر  خالل  جاءت  ترامب  ترصيحات 
يرد  نيوز،  فوكس  قناة  نقلته  افرتايض 
حول  الصحفيني  أسئلة  عىل  خالله 

مستجدات أزمة فريوس كورونا.
ويأتي املؤتمر يف الوقت الذي خففت فيه 
تلزم  كانت  التي  األوامر  الواليات  بعض 
بينما  منازلهم،  يف  بالبقاء  األمريكيني 
اإلجراءات  تلك  عىل  أخرى  واليات  أبقت 

الصارمة.

بغداد/نينا: 

بزعامة  والتنمية،  اإلنقاذ  جبهة  اكدت 

اسامة  السابق  الجمهورية  رئيس  نائب 

النجيفي، انها ليست طرفا يف أي تحالف 

أو تكتل جديد، وال عالقة لها مع تحالف 

املدن املحررة.

وذكر بيان للجبهة: » يف كل أزمة أو ظرف 

املصالح،  وتتقاطع  الرؤى،  تكثر  صعب، 

مع  واالنسجام  االصالح  فرصة  وتضيق 

مشريا   .« الصابر  الكريم  شعبنا  إرادة 

اىل :« ان جبهة اإلنقاذ والتنمية آلت عىل 

مسريتها،  يف  واضحة  تكون  ان  نفسها 

وقوية يف تطابقها مع الشعب وأهدافه، 

لذلك تعلن وتثبت موقفها املبدئي ».

أي  »أنها ليست طرفا يف  الجبهة  واكدت 

تحالف أو تكتل جديد، وال عالقة لها مع 

تحالف املدن املحررة، لكنها حريصة عىل 

او سيايس  برملاني  اي جهد  التعاون مع 

وبناء  الفساد  ملكافحة  يهدف  مخلص 

دولة املؤسسات .

واوضحت انها :« تتابع بأىس الرصاعات، 

عن  والبحث  باملحاصصة،  والتمسك 

اليومي  النبض  عن  والبعد   ، املغانم 

كل   ، الشعبي  وحراكهم  للمواطنني، 

الوزراء  مجلس  رئيس  حركة  يكبل  ذلك 

أسباب  تكريس  إىل  ويقود  املكلف، 

يف  األمل  يضعف  ما  املتالحقة،  األزمات 

التغيري واالصالح، لذلك فإن جبهة اإلنقاذ 

الحكومة  يف  طرفا  تكون  لن  والتنمية 

كل  عن  البعد  كل  بعيدة  وهي  الجديدة، 

ما يشوه املوقف األصيل عرب البحث عن 

املناصب واالمتيازات ».

العملية  أطراف  كل  الجبهة  ودعت 

السياسية لتبني املتطلبات الحقيقية التي 

االعتصام النها تعرب  بها ساحات  تنادي 

عن نبض الشارع، مبينة :« ان استمرار 

تجاهل هذه املتطلبات لن يخرج العراق 

من ازماته الكارثية، وحري بالجميع ان 

ال يراهنوا عىل صرب الشباب املنتفض«. 

املالكي: العراق يسعى لتنسيق اجلهود مع 
دول العامل للحد من انتشار كورونا

الوباء يستمر خبنق العامل وتقييد احلركة

اكد أن لقاح كورونا سيكون متوفرا نهاية هذا العام

وفيات كورونا تقرتب من الربع مليون واإلصابات تتعدى 
حاجز الـ3 ماليني ونصف 

ترامب: الصني ارتكبت خطأ فظيعا ترفض االعرتاف به

جبهة النجيفي تؤكد أنها ليست طرفا يف أي تكتل 
جديد وال عالقة هلا مع حتالف املدن احملررة

مدير املرور يطالب جبعل األسبوع 
احلالي لاللتزام بالقواعد املرورية

جلنة املرأة النيابية تدعو جملس الوزراء ووزارة 
التعليم لتخفيض اجور اجلامعات االهلية

مبناسبة الذكرى السنوية ألسبوع املرور العاملي 
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اللجنة العليا للصحة تقرر تطبيق نظام الزوجي والفردي للعجالت 
واعادة تشغيل مصانع االمسنت

الصحة تسجل 50 اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و54 حالة شفاء بكورونا
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3,5 ماليني إصابة بفريوس “كورونا” حول العامل

رفع اإلغالق يتسارع يف أوروبا وإيطاليا باملقدمة والرياضة تعود من جديد
باريس/ روما/أ ف ب:

 ُسّجل رسمّياً ما يزيد عىل 3,5 ماليني إصابة 
بف�روس كورون�ا املستجّد يف جمي�ع أنحاء 
العال�م، أكثر م�ن ثالث�ة أرباعه�ا يف أوروبا 
والوالي�ات املتح�دة، وفق�اً إلحص�اء أجرته 
وكال�ة فران�س ب�رس استن�اداً إىل مص�ادر 
رسمّي�ة ام�س اإلثن�ني الساع�ة 3 صباح�اً 

بتوقيت غرينتش.
وق�د ُسّجل�ت 3,500,517 إصابة عىل األقّل، 
بينه�ا 246,893 وف�اة. وُسّجل�ت يف أوروبا، 
وهي القاّرة األكثر تأّثراً، 1,547,180 إصابة 
املتح�دة  الوالي�ات  ويف  وف�اة.  و143,584 
ُسّجل�ت 1,158,040 إصاب�ة، بم�ا يف ذل�ك 

67,680 وفاة.
وه�ذا الع�دد ال يعك�س إال ج�زءا م�ن العدد 
الفعيل للمصابني، إذ تبقى الفحوص لكشف 
اإلصابات يف عدد من الدول محصورة بالحاالت 

التي تتطلّب رعاية يف املستشفيات.
ويف ذات السي�اق تدخ�ل أوروب�ا وإيطالي�ا 
خصوص�اً أسبوع�اً حاسماً من رف�ع العزل 
املفروض الحتواء وباء كوفيد19- عن ماليني 
السكان، يف وقت تعهد فيه الرئيس األمركي 
دونال�د ترامب بلق�اح للفروس قب�ل نهاية 

العام.
يف األثن�اء، ف�اق ع�دد إصابات الوب�اء عاملياً 
3,5 مالي�ني، أكث�ر م�ن ثالث�ة أرباعه�م يف 
أوروبا والواليات املتح�دة، وفق تعداد قامت 
به فرانس برس استن�اداً إىل مصادر رسمية 

امس االثنني 3,00 ت غ.
يف املقاب�ل، أحص�ت إيطالي�ا اول امس األحد 
174 وفاة خ�الل 24 ساعة، يف أدنى حصيلة 
منذ ب�دء اإلغالق، م�ا شج�ع السلطات عىل 
إطالق تخفيف للقيود ينتظره السكان بفارغ 
الصرب ومن شأنه دعم اقتصاد أثقله الوباء.

ال تخل�و ه�ذه التدابر الجديدة م�ع ذلك من 
الحذر، فهي ال تشمل فت�ح متاجر التجزئة، 
وال الحانات واملطاعم، كما أن العمل عن بعد 

ال ي�زال مطلوباً، واللق�اءات العائلية الكربى 
ممنوعة رغ�م السماح بزي�ارات إىل األقارب 
اللذين يعيشون يف املنطقة نفسها، والتباعد 
االجتماع�ي ال ي�زال مفروض�اً خصوص�اً يف 
وسائل النق�ل. تمنع التجمعات والنزهات يف 

الحدائق كذلك.
ويقل�ق الخ�وف من موج�ة إصاب�ات ثانية 
السلطات، والسكان أيضاً. وعلقت أليسندرا 
كوليت�ي املعلمة البالغة م�ن العمر 39 عاماً 
ع�ىل األم�ر بالق�ول إن “القواع�د الجدي�دة 
غامض�ة. أخ�ى أن تشكل فرص�ة لكثرين 
ليفعلوا ما يشاؤون ويذهبون للقاء الجميع 

من أقرباء وأصدقاء”.
لكن قد يكون العالم بمنأى عن موجة ثانية 

من الوباء يف حال تحقق�ت توقعات الرئيس 
األمرك�ي. وقال ترامب األح�د يف مقابلة مع 
قن�اة فوكس ني�وز من أمام نص�ب أبراهام 
لينكول�ن يف واشنطن “نعتق�د أننا سنحصل 

عىل لقاح بحلول نهاية العام”.
– “ال يجب أن تقول ذلك” –

أض�اف ترامب “يق�ول األطب�اء: ال يجب أن 
تقول ذلك. أنا أقول ما أفكر به”.

ويوج�د املئ�ات م�ن املشاريع ع�ىل لقاحات 
ح�ول العالم، الع�رات منها دخ�ل مرحلة 
االختب�ار العي�ادي، وفق معطي�ات نرتها 
“مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب املناطق 

الحارة”.
وأع�رب القادة األوروبي�ون يف األثناء، بينهم 

الرئي�س الفرن�ي إيمانوي�ل ماك�رون، عن 
دعمه�م لعملي�ة جم�ع تموي�الت االثنني يف 
بروكس�ل موجهة لألبح�اث املتعلقة بإيجاد 

لقاح أو عالجات للفروس.
تأمل رئيس�ة املفوضية االوروبي�ة أورسوال 
فون دير الين منظمة هذا الحدث الذي يجري 

عرب االنرتنت، جمع 7,5 مليار يورو.
الق�ادة  اللق�اح، يستع�د معظ�م  بانتظ�ار 
ع�ن  الع�زل  رف�ع  مرحل�ة  إىل  األوروبي�ني 
سكانهم، الت�ي يفرتض أن تب�دأ اعتباراً من 

11 أيار/مايو يف معظم الدول األوروبية.
ومن املقرر أن تبدأ فرنسا حيث تويف 24 ألفاً 
و895 شخص�اً بسب�ب الوب�اء، رفع اإلغالق 
اعتب�اراً من ذل�ك التاري�خ، لكن م�ع التزام 

الح�ذر وبوترة تختلف ب�ني املناطق. وتبقى 
التساؤالت قائمة بشأن فتح املدارس.

– توضيح –
وأصدرت الرئاسة الفرنسية اول امس األحد 
توضيحاً إزاء وضع املسافرين الذين يصلون 
أراضيه�ا، مؤك�دًة أنه لن يف�رض حجر عىل 
القادمني من االتح�اد األوروبي ودول فضاء 

الشينغن واململكة املتحدة.
يأت�ي ذل�ك بينم�ا استمت�ع سك�ان إسبانيا 
البال�غ عددهم 47 مليون نسمة ويخضعون 
لع�زل صارم منذ منتص�ف آذار/مارس، من 
جدي�د السبت بممارس�ة الرياضة والتنزه يف 
الهواء الطلق. تتواص�ل عملية رفع العزل يف 

هذا البلد عىل مراحل حتى حزيران/يونيو.
يف أملاني�ا حي�ث بات رف�ع القي�ود يف مرحلة 
متقدم�ة، تفتح املدارس ب�دءاً من االثنني يف 
بعض املقاطعات. ويف النمسا، عادت الحياة 
للش�وارع التجارية يف فيينا م�ع فتح بعض 
املتاج�ر، بينم�ا يتواص�ل تخفي�ف العزل يف 

الدول االسكندنافية.
ويف م�ؤرش آخ�ر إىل تطبي�ع الوض�ع، ق�ال 
وزير الداخلي�ة والرياض�ة األملاني هورست 
سيهوف�ر يف مقابل�ة م�ع صحيف�ة “بيل�د” 
األملانية األحد إنه يؤي�د استئناف دوري كرة 

القدم )بوندسليغا(.
يف أوروبا الرقي�ة، تفتح املقاهي واملطاعم 
أبوابها االثنني يف سلوفينيا واملجر، باستثناء 
العاصم�ة بودابس�ت. ويف بولن�دا، يستأنف 
العمل يف الفنادق واملراكز التجارية واملكاتب 

وبعض املتاحف أيضاً.
– “الجحيم” –

يف بريطاني�ا، وع�د رئي�س ال�وزراء بوريس 
جونس�ون بكش�ف خطة رف�ع الع�زل هذا 
األسب�وع. وُسّج�ل تراج�ع يف ع�دد الوفيات 

)315 يف 24 ساعة(.
وأودى فروس كورونا املستجّد ب� 245576 
شخصا عىل األق�ل منذ ظه�ور الوباء للمرة 

الص�ني يف كان�ون األول/ديسم�رب  األوىل يف 
امل�ايض، أكث�ر م�ن %85 منه�م يف أوروب�ا 
والواليات املتحدة، وفق تعداد لوكالة فرانس 
برس استناداً إىل األرقام الرسمّية التي ُتعترب 

أنها أقل من الواقع.
وف�اة(،   67600( املتح�دة  الوالي�ات  ويف 
وإلنع�اش االقتصاد، بدأت أكث�ر من 35 من 
الوالي�ات األمركية الخمس�ني رفع إجراءات 
الع�زل الصارم�ة الت�ي فرضته�ا، أو بات�ت 
ع�ىل وش�ك القي�ام بذل�ك، بينم�ا تتضاعف 
التظاه�رات “إلعادة فت�ح أمركا” يف جميع 
أنح�اء البالد. وذلك برغم أن حصيلة الوفيات 
اليومي�ة ال تزال كبرة، مع 1450 وفاة خالل 

24 ساعة.
الص�ني  اته�ام  األمركي�ة  اإلدارة  وك�ررت 
بالتسرت يف كيفية تعامله�ا مع الوباء. وقال 
وزير الخارجية االمركي مايك بومبيو االحد 
“هن�اك أدلة عدة” ع�ىل أن مصدر الوباء هو 
مخت�رب لعل�م الفروسات يف مدين�ة ووهان 

بوسط الصني.
يف إرسائي�ل، أعي�د فت�ح قسم م�ن صفوف 

املدارس االبتدائية.
يف الجزائر، أعيد إغالق بعض املتاجر يف عطلة 
نهاية األسبوع بعد فتحها األسبوع املايض، يف 
عدة مناطق بينها العاصمة، بسبب مخالفة 

تدابر النظافة والتباعد االجتماعي.
يف عال�م الرياضة، وبانتظار رفع العزل، قرر 
ثالثة من “ملوك” القفز بالزانة التنافس من 
حدائ�ق منازلهم. ونجح كل من حامل الرقم 
القيايس العامل�ي السويدي أرمند دوبالنتيس 
والبط�ل األوملب�ي الساب�ق الفرن�ي رين�و 
الفيلن�ي يف القف�ز لخمسة أمت�ار 36 مرة يف 
غض�ون نص�ف ساع�ة، فيما تمك�ن حامل 
لق�ب بطل العالم األمركي س�ام كندريكس 
م�ن تحقيق ه�ذا األم�ر يف 26 مناسبة. وبث 
االتحاد الدويل أللعاب القوى الحدث مبارشًة 

عىل وسائل التواصل االجتماعي.

االحتاد الوطين: تنفيذ كامل املنهاج احلكومي مرهون باستمرار الدعم للمكلف احلفرة السحيقة اليت ارتكب فيها االرهابيون جرائمهم

الرقة/سكاي نيوز:
قال�ت منظم�ة هيومن رايت�س ووتش 
الحقوقي�ة، ام�س االثن�ني، إن تنظي�م 
داعش اإلرهابي استخدم حفرة سحيقة 
عمقه�ا 50 مرتا يف شم�ال رشق سوريا 
للتخل�ص من جثث الذي�ن اختطفهم أو 

احتجزهم.
 وأضاف�ت املنظم�ة أن باحثيها اطلعلوا 
عىل موق�ع الحف�رة واستخدموا طائرة 
ب�دون طي�ار للوص�ول إىل أسفلها، مما 
أظه�ر الحاج�ة إىل أن تق�وم السلطات 
رف�ات  واستخ�راج  املوق�ع،  بتأم�ني 
الضحاي�ا منه، للحفاظ ع�ىل األدلة من 

أجل اإلجراءات الجنائية ضد القتلة.
وكان داعش سيطر عىل املنطقة املحيطة 
ب�”حف�رة الهوتة” الواقعة عىل بعد  85 
كيلوم�رت شمال مدينة الرقة، بني عامي 

.2013-2015
وتضم�ن تحقي�ق هيومن رايت�س ووتش 
بش�أن الهوت�ة مقاب�الت م�ع سك�ان يف 
املنطق�ة، ومراجعة ملقاطع فيديو سّجلها 
داع�ش، وتحليل لص�ور ملتقطة باألقمار 
الصناعي�ة، وتوجيه طائرة بدون طيار إىل 

الحفرة التي يبلغ عمقها 50 مرت.
وقالت س�ارة كيايل، باحث�ة يف املنطقة: 
“حف�رة الهوت�ة، الت�ي كان�ت ذات يوم 
موقع�ا طبيعيا جمي�ال، أصبحت مكانا 
للرعب. َفْضح ما حدث هناك، ويف املقابر 
الجماعية األخرى يف سوريا، أمر أسايس 
لتحديد ما حدث آلالف األشخاص الذين 

أعدمهم داعش ومحاسبة قتلتهم”.
وٌعِثر عىل أكثر من 20 مقربة جماعية يف 
أنحاء سوريا فيها آالف الجثث يف مناطق 

كان يسيطر عليها داعش يف السابق.
وتسيط�ر ميليشيات مدعومة من تركيا 
عىل املنطقة، فيما تسيطر قوات سوريا 

الديمقراطية عىل مدينة الرقة القريبة.
“تهديد اإللقاء يف الحفرة”

وقال�ت هيومن رايت�س ووت�ش إنه أيا 
كان�ت الجهة التي تسيطر عىل املنطقة، 

فهي ملزمة بالحفاظ عىل املوقع وتحديد 
هوية املفقودين والتحقيق يف وفاتهم.

ويتذكر بع�ض السك�ان تهديد عنارص 
تنظي�م داعش له�م بإلقائهم يف الحفرة 
عندما كان التنظيم يسيطر عىل منطقة 
الرقة، وقال بعضهم إنهم شاهدوا جثثا 

متناثرة عىل طول حافة الحفرة.
ل من داعش  وُيظهر مقطع فيديو ُمسجَّ
وُن�ِر عام 2014، مجموعة من الرجال 
يرم�ون جثت�ني يف الحف�رة، تطابق�ت 
مالب�س الرجلني م�ع تلك الت�ي يرتديها 
شخص�ان يظه�ران يف فيدي�و آخر يتم 

إعدامهما من قبل داعش.
جثث تطفو عىل السطح

وكشف استطالع حف�رة الهوتة بواسطة 
طائ�رة بدون طيار عن س�ت جثث تطفو 
عىل سط�ح املي�اه يف األسف�ل، وبناء عىل 
حال�ة التحل�ل، يب�دو أن الجث�ث ألقي�ت 
هناك بعد وق�ت طويل من مغادرة داعش 
املنطقة، وال تزال هوية هؤالء الضحايا أو 

الجهة التي تقف وراء قتلهم مجهولة.
وق�ال بع�ض السك�ان إنهم سمع�وا عن 
جماع�ات مسلح�ة ترم�ي جث�ث جن�ود 
امليليشيات  الحكوم�ة السورية ومقات�يل 
املوالي�ة لها يف الهوتة، وذل�ك قبل سيطرة 
داعش ع�ىل املنطقة، إال أن أيا منهم لم َيَر 

ذلك بأنفسهم.
ووّث�ق تقري�ر حقوق�ي ص�در يف فرباي�ر 
2020 أن داع�ش اختط�ف واحتج�ز آالف 
األشخاص أثناء حكم�ه يف سوريا، وأعدم 

العديد منهم.
وم�ن ب�ني املفقودي�ن نشط�اء وعمال 
إغاثة وصحفيون ومقاتلون مناهضون 
لداع�ش م�ن جماعات مختلف�ة، فضال 

عن سكان فروا من  التنظيم اإلرهابي.
ولفت�ت هيوم�ان رايتس ووت�ش إىل أن 
الجه�ود املبذولة الستخ�راج الجثث من 
القب�ور الجماعية لداعش كانت متّعثرة 
وغ�ر كامل�ة، ويرج�ع ذل�ك جزئي�ا إىل 

الوضع األمني املتقلب يف البالد.

الزوراء/ حسني فالح:
كشف تي�ار الحكمة الوطني عن 
تفاصي�ل االجتم�اع االخ�ر بني 
رئيس ال�وزراء املكلف مصطفى 
الكاظمي وقادة الكتل السياسية، 
املشارك�ة  بع�دم  ل�وح  وفيم�ا 
بالحكوم�ة املقبل�ة واللج�وء اىل 
املعارض�ة، اكد االتح�اد الوطني 
الكردستان�ي ان تنفي�ذ املنه�اج 
ال�وزاري بشك�ل كام�ل مرهون 
باستمرار دع�م الكتل السياسية 

للمكلف.
وق�ال النائ�ب عن تي�ار الحكمة 
يف  املرش�دي،  اسع�د  الوطن�ي، 
حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان هن�اك 
اجتماع�ا عقد بني رئيس الوزراء 
املكلف وق�ادة الكت�ل السياسية 
وال�ذي ج�اء بعد اخت�الف الكتل 
ح�ول بع�ض اسم�اء الكابين�ة 

الوزارية وآلية ترشيحها.
 الفت�ا اىل: ان ق�ادة الكتل فرضوا 
رشوط�ا ع�ىل املكل�ف، واخ�ذوا 
م�ا يريدون�ه من�ه، وبالنتيج�ة 
اعلنوا بع�د االجتماع انهم خولوا 
الكاظمي حرية اختيار الكابينة.

واض�اف: ان الكتل السياسية، ال 

سيما املكونات الرئيسية الثالثة، 
رصاح�ة،  وبك�ل  علن�ا  طالب�وا 
باملحاصص�ة، حي�ث ان املك�ون 
الكردي طال�ب بوزاراته والسني 
ايض�ا، واغل�ب الكت�ل الشيعي�ة 

كذلك.
 مبينا: ان الكت�ل فرضت ارادتها 
عىل املكلف، ما يعني ان الحكومة 
وال  ضعيف�ة،  ستك�ون  املقبل�ة 
تستطي�ع ان تق�ود البل�د يف ظل 
االزم�ات الراهن�ة الت�ي عصفت 
بالب�الد كاالقتصادية والصحية، 
وبالنتيج�ة الحكوم�ة ستك�ون 

فاشل�ة الن هن�اك تقييدا لحركة 
املكلف من قبل الكتل السياسية.

وتاب�ع: انن�ي اع�رب ع�ن وجهة 
نظ�ري الشخصي�ة، ولي�س عن 
موقف تيار الحكمة، لكون التيار 
لدي�ه قيادات�ه، ويمتل�ك ناطق�ا 
رسمي�ا باسم�ه، لك�ن اعتقد ان 
تي�ار الحكم�ة لن يش�ارك بهذه 
الحكومة، وانما هو داعم والعب 
اس�ايس لتقريب وجه�ات النظر 

بني املكلف والكتل السياسية.
 مبينا: ان سبب ع�دم مشاركته 
لكونه قريبا من املرجعية الدينية، 

مشارك�ة  تري�د  ال  الت�ي  وه�ي 
الكت�ل السياسي�ة ع�ىل اس�اس 
املحاصصة، لذلك م�ا حصل يعد 

خالفا لتوجيهات املرجعية.
الحكم�ة  كتل�ة  ان  اىل:  واش�ار 
ق�د تلج�أ اىل املعارض�ة، وان يف 
املفاوض�ات مع املكل�ف عارض 
تي�ار الحكمة ما تق�وم به الكتل 
السياسي�ة م�ن ف�رض اراداتها 
ع�ىل املكل�ف، وطالب�ت بإعطاء 
مساحة من الحرية اليه من قبل 
الكتل املؤثرة والفاعلة يف مجلس 

النواب.
ب�دوره، اك�د النائب ع�ن االتحاد 
الوطن�ي الكردستان�ي، شروان 
الربنام�ج  تنفي�ذ  ان  م�رزا، 
الحكومي من قبل رئيس الوزراء 
املكلف مرهون بمدى استمرارية 

دعم الكتل السياسية له.
حدي�ث  يف  م�رزا  وق�ال 
الربنام�ج  ان  ل�”ال�زوراء”: 
الحكوم�ي ال�ذي قدم�ه رئيس 
الوزراء املكل�ف جيد جدا، حيث 
ركز ع�ىل ثالثة ام�ور رئيسية، 
اع�ىل  مجل�س  تشكي�ل  ه�ي 
لالعم�ار واالستثم�ار ومحاربة 

النتخاب�ات  والتهيئ�ة  الفس�اد 
مبكرة.

واضاف: ان مجلس النواب لديه 
قان�ون جاهز للمجل�س االعىل 
لالعمار يمك�ن االستعانة بهذا 
القانون لتنفيذ الفقرة االوىل من 
املنهاج ال�وزاري، ام�ا محاربة 
الفس�اد فهذه صعب�ة يف الوقت 
الراه�ن لكون الفساد استرى 
الدول�ة،  مفاص�ل  جمي�ع  يف 
ويحت�اج اىل مسان�دة سياسية 
من قبل االحزاب للقضاء عليه.

وتاب�ع: أما التهيئ�ة النتخابات 
مبكرة فه�ذا يحت�اج اىل اكمال 
بقان�ون  الخاص�ة  املالح�ق 
تحدي�د  االنتخاب�ات، ال سيم�ا 
فض�ال  االنتخابي�ة،  الدوائ�ر 
االج�راءات  اكم�ال بع�ض  عن 
وه�ذا  والفني�ة،  اللوجستي�ة 

يحتاج اىل وقت ليس بالقليل.
وخت�م: ان الكت�ل السياسية يف 
ح�ال استمرار دعمه�ا للمكلف 
الحكوم�ة  تشكي�ل  بع�د  م�ا 
فسيتمك�ن الكاظمي من تنفيذ 
الحكوم�ي،  برنامج�ه  كام�ل 

وينجح يف ادارة البالد.

بكني/د ب أ:
 لقيت شحنات الصني م�ن أجهزة التنفس االصطناعي ومعدات 
الوقاي�ة الشخصي�ة، استقب�اال حسن�ا يف البداي�ة، عندم�ا كان 
ف�روس كورونا املستج�د يتفى بقوة يف أوروب�ا يف وقت سابق 

من العام الجاري.
وظه�رت لوح�ات إعالني�ة تحمل ص�ورة الرئي�س الصيني يش 
جني بين�ج يف رصبيا أواخر آذار/مارس ومعه�ا رسالة باللغتني 

الرصبية والصينية مكتوب فيها “شكرا لك أيها األخ يش”.
كما ن�ر وزير الخارجي�ة اإليطايل مقطع فيدي�و عىل صفحته 
بموق�ع التواصل االجتماع�ي )فيسيوك( عن وص�ول اإلمدادات 
الطبي�ة الصيني�ة إىل إيطاليا يف منتصف آذار/م�ارس، وذلك بعد 
أن تخلف�ت ال�دول األوروبي�ة يف البداي�ة ع�ن تلبية طل�ب روما 

باملساعدة.
ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة اإليطاليني الذين قالوا إنهم يعتربون 
الص�ني “صديق�ا” إليطالي�ا م�ن %10 يف كان�ون ثان/يناير إىل 
%52 يف آذار/م�ارس، وفقا ملعهد “إس دبليو جي” الستطالعات 

الرأي.
وكت�ب أليسان�درو دي بابتيستا، العضو الب�ارز يف حركة خمس 
نجوم اإليطالية يف صحيفة “إل فاتو كوتيديانو” يقول إن الصني 
“تمكن�ت من تحوي�ل صورتها من نارش للف�روس إىل حليف يف 

أوقات الحاجة”.
 وق�ال كارل ثاير، أستاذ فخ�ري يف السياسة بجامعة نيو ساوث 
ويل�ز يف كانبرا: “م�ى املسؤولون الصيني�ون وأجهزة الدعاية 
يف التأكي�د بقوة ع�ىل أن الصني احت�وت الفروس بنج�اح، وأن 
الص�ني ستقدم القيادة والدع�م املادي لل�دول التي ترضرت من 

كوفيد-19“.
لك�ن حمل�ة الدعاي�ة الت�ي أطلقته�ا بك�ني، الت�ي استهدف�ت 

الجمهورين املحيل والخارجي، وتأكيدها عىل تلقي الثناء الشعبي 
من ق�ادة أجانب، بدأت ُتفسد العالق�ات مع ظهور شكوك حول 

استجابة الصني للفروس.
ويقول منتق�دون إن بكني ترغب يف التغطي�ة عىل سوء تعاملها 
م�ع التفيش يف مراحل�ه املبكرة مع انتشار الف�روس من مدينة 
ووه�ان يف وس�ط الب�الد، واتهموه�ا باإلبالغ عن أرق�ام أقل من 

األرقام الحقيقية بشأن اإلصابات والوفيات.
واشت�د االنتق�اد بع�د أن عّدل�ت ووه�ان الجمع�ة املاضية عدد 
األشخاص الذين لقوا حتفهم جراء الفروس لرتفع بنسبة 50% 

إىل .3800 وقوبل هذا التعديل بانتقاد من القادة األوروبيني.
وقال الرئيس الفرني إيمانويل ماكرون لصحيفة “فاينانشيال 
تايم�ز” إن “ثمة أشياء حدثت بوضوح وال نعرف عنها أي يشء” 
بشأن تعامل الصني مع الوباء، بينما قال وزير الخارجية األملاني 

هايكو ماس لصحيفة بيلد إن تعديل عدد القتىل “يثر القلق”.
وق�ال وزير الخارجية الربيطاني، دوميني�ك راب، إنه بعد انتهاء 

الجائحة، “لن تميض األمور كاملعتاد” مع الصني.
وهناك أخطاء دعائية أخرى لم تساعد صورة الصني يف الخارج.

ويف وقت سابق من الشهر الجاري، ُنر نص عىل موقع السفارة 
الصيني�ة يف فرنس�ا واتهم زورا موظف�ني يف دار فرنسية لرعاية 
املتقاعدين ب�رتك كبار السن يموتون. وتسبب�ت هذه الرسالة يف 

غضب وذعر بفرنسا.
وكتب كري براون، مدير معهد الو تشاينا يف كلية “كينجز كوليدج 
لن�دن”، بمجلة نيوزويك يقول إن صور املساعدات الصينية التي 
ُترس�ل إىل إيطاليا واألماكن األخ�رى املترضرة بشدة، ربما تكون 

نابعة من نوايا طيبة، لكنها أسفرت عن آثار عكسية.
وأضاف: “ال أحد يحب أن تظهر معاناتهم كجزء من حملة كربى 

لطرف آخر )ُيظهر فيها( الجدارة”.

وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الخارجية الصينية تش�او ليجيان 
للصحفي�ني يف أوائل نيسان/أبريل املايض إنه من خالل مساعدة 
الدول األخرى عىل التعامل م�ع الفروس، تقوم الصني ببساطة 

برد النوايا الطيبة التي تلقتها يف وقت سابق أثناء الجائحة.
وأض�اف أن بكني “ال تنتقي وتختار وال تقدم رشوطا عندما تمد 

يد املساعدة”.
ومارست دول آسيوية أخرى، م�ن بينها فيتنام وتايوان وكوريا 
الجنوبي�ة دبلوماسي�ة فروس كورونا ل�دى تربعها بماليني من 
األقنعة الواقية )الكمامات( إىل أوروبا، لكنها لم تلق نفس النوع 

من الردود السلبية مثل بكني.
وقال�ت هون�ج لو ث�و، وهي محلل�ة ب�ارزة يف معه�د السياسة 
االسرتاتيجي�ة األس�رتايل: “لق�د مورس�ت دبلوماسي�ة الكوارث 

لعقود”.
وأضافت: “لكن يف هذه الحالة، فإن الصني فقط هي من حاولت 

تغير القصة حول تفيش فروس كورونا”.
وتابع�ت: “ال تنخرط الصني فحس�ب يف دبلوماسية األزمة، إنها 

تحاول معالجة صورتها املعيبة”.

كيف كان يتخلص “داعش” اإلرهابي 
من ضحاياه يف سوريا؟

احلكمة يكشف لـ            تفاصيل االجتماع األخري بني الكاظمي 
وقادة الكتل ويلوح باللجوء إىل املعارضة

دبلوماسية الصني بشأن فريوس “كورونا” تلقى رد فعل سلبيا يف أوروبا
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امن ومجتمع

جمهورية العراق                                            رقم االضبارة : 2019/2340
وزارة العدل                                                           التاريخ :  17/ 2 /2020     

دائرة التنفيذ مديرية تنفيذ النارصية 
اىل املنفذ عليه )انور عباس عجيل(

لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة السديناوية بالعدد 1119 يف 2020/2/9 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار، يمكن اجراء 
التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ، تقرر تبليغك اعالنا بواسطة 
بالصح�ف خ�الل خمسة عر يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للن�ر، ويف حالة عدم 

حض�ورك ستب�ارش ه�ذه املديري�ة بإج�راءات التنفي�ذ الج�ري وف�ق القان�ون. 
املنفذ العدل 
عيل مران بطاح الطائي 

اوصاف املحرر: 
* ق�رار محكم�ة االح�وال الشخصي�ة يف النارصي�ة بالع�دد 2649/ش/2019 يف 

2019/5/15
نفقة مستمرة بواقع 60 الف لالطفال حوراء واحمد وزهراء وبنني حسن.

جمهورية العراق                                           رقم االضبارة : 2019/2337
وزارة العدل                                                             التاريخ :  3/ 5 /2020     

دائرة التنفيذ                                                                                       
مديرية تنفيذ النارصية 

اىل املنفذ عليه )انور عباس عجيل(
لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة السديناوية بالعدد 1119 يف 2020/2/9 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار، يمكن اجراء 
التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ، تقرر تبليغك اعالنا بواسطة 
بالصح�ف خ�الل خمسة عر يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للن�ر، ويف حالة عدم 

حض�ورك ستب�ارش ه�ذه املديري�ة بإج�راءات التنفي�ذ الج�ري وف�ق القان�ون. 
املنفذ العدل 
عيل عبد الهادي السعداوي 

اوصاف املحرر: 
* ق�رار محكم�ة االح�وال الشخصي�ة يف النارصي�ة بالع�دد 2640/ش/2019 يف 

2019/5/8 اثاث.

جمهورية العراق                                                      رقم االضبارة : 2019/1395
وزارة الع�دل                                                                    التاري�خ :  30/ 4 /2020     

دائرة التنفيذ                                                                                       
مديرية تنفيذ النارصية 

اىل املنفذ عليه )صدام كاظم حسوني(
لق�د تحقق لهذه املديرية من مركز رشط�ة النهضة بالعدد 1832 يف 2020/2/17 
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار، يمكن اجراء 
التبليغ عليه، واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ، تقرر تبليغك اعالنا بالصحف 
الرسمية خالل خمسة عر يوما تبدأ من اليوم التايل للنر، ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجري وفق القانون. 
                                                                                                        املنفذ العدل 

                                                                                             عيل مران بطاح الطائي 
اوصاف املحرر: 

* ق�رار محكم�ة االح�وال الشخصي�ة يف النارصي�ة بالع�دد 1085/ش/2019 يف 
.2019/3/20

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة 
العراقيني  من نقابة الصحفي�ني 
املرقمة )8827( بإسم )زهري عبد 
الرضا شعب�ان(.. فعىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
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بغداد/ الزوراء
أص�درت مفوضي�ة حقوق اإلنس�ان تقريرها 
النص�ف شه�ري بش�أن تقيي�م االستجاب�ة 
إلجراءات مكافحة كورونا، مؤرشة عدم التزام 
املناط�ق الشعبي�ة بإج�راءات حظ�ر التجوال 
الوقائي وضع�ف دور الجه�ات الرقابية وقلة 

توفر أدوية األمراض املزمنة .
وتضم�ن التقري�ر 14 مالحظ�ة، أك�دت فيها 
املفوضي�ة »ع�دم الت�زام املناط�ق الشعبي�ة 
رغ�م  الوقائ�ي  التج�وال  حظ�ر  بإج�راءات 
اإلجراءات التي قامت بها قوات إنفاذ القانون 
م�ن وض�ع السوات�ر الرتابي�ة او الكونكريتية 

للحد من حركة املواطنني«.
كما أرشت املفوضية وج�ود تفاوت وتمييز يف 
عملي�ات التعفري عىل مست�وى املناطق داخل 
املحافظة الواحدة، او عىل مستوى املحافظات، 
مع وج�ود تراج�ع تدريج�ي يف تنفيذ حمالت 

التعفري وتوقفها يف بعض املناطق .
ولفت�ت أيضا اىل ضع�ف دور الجهات الرقابية 
يف مراقب�ة الس�وق والصيدلي�ات، وشح�ة يف 
املستلزم�ات الوقائية وارتف�اع أسعارها وقلة 

توافر أدوية األمراض املزمنة .
وقالت انه ال تزال الحاجة مستمرة لتفعيل دور 
وزارة التج�ارة لتوفري مواد البطاقة التموينية 
إىل املناط�ق الفقرية ومتوسطة الدخل اليومي، 
وتفعيل دور وزارة العمل باإلرساع بتوفري منح 

طوارئ للعوائل املترضرة.
ونبه�ت إىل ع�دم الت�زام املواطن�ني ب�روط 
الوقاية، وخاصة يف املناطق املكتظة بالسكان 

وعدم توفريها من قبل الدولة لهم .
وأش�ارت اىل استم�رار إقامة مجال�س العزاء 
دون اتخاذ أي إجراءات من قبل القوات األمنية 
مع قيام البعض بمراسيم الزفاف ولكن بشكل 

محدود.
كما أرشت املفوضي�ة تسجيل حاالت الوصمة 
االجتماعية تجاه املصابني وذويهم مع وجود 
تخوف لدى الناس من أية حالة إصابة، إضافة 

اىل ابتعاده�م ع�ن املص�اب وذويه حت�ى بعد 
التأكد من شفائهم .

وبين�ت ان�ه م�ا زال التخوف من جث�ث موتى 
كورون�ا م�ع مالحظ�ة ع�دم وج�ود تنسي�ق 
حكومي م�ع الفعاليات املجتمعي�ة او الدينية 
لتسهيل عملية الدفن ضمن اإلجراءات الصحية 
مع مراعاة الجانب الديني والعريف, مما أدى إىل 

تأخر دفن الجثث .
وأرشت املفوضي�ة ارتف�اع مع�دل املخالف�ات 
والذي يعد مؤرشا لعدم التزام املواطن  بقرارات 
حظر التجوال والذي سينعكس بصورة سلبية 

ع�ىل الوقاية من انتشار الف�ريوس واحتمالية 
ارتفاع عدد اإلصابة بكوفيد - 19.

كم�ا لفت�ت اىل التفاوت يف برام�ج التوعية من 
خطر الوباء بني املحافظات واملناطق.

وأرشت املفوضي�ة أيض�ا ب�أن هنال�ك ن�را 
ع�ىل مست�وى دوائ�ر الصحة ملعلوم�ات فيها 
خصوصية للف�رد واملجتمع من قبل أشخاص 
عامل�ني داخ�ل املؤسس�ات الصحي�ة، األم�ر 
الذي يع�د انتهاك�ا لحقوق اإلنس�ان وتجاوزا 
الوصم�ة  لحال�ة  وشحن�ا  لخصوصيات�ه 

االجتماعية لكورونا فايروس.
ورص�دت تفاوت�ا يف اإلج�راءات املتخ�ذة م�ن 
قب�ل دوائر الصحة يف املحافظ�ات لتأمني الدم 
الخ�اص بمرىض الثالسيما رغ�م إصدار خلية 
األزمة باستثنائهم من حظر التجوال والسماح 

ملراجعة املراكز التخصصية.
ونبه�ت إىل وجود تحديات كب�رية أمام مرىض 
الرسطان واألمراض املزمنة والتي تعد انتهاكاً 
للحق يف الحياة وحق الصحة وتمييزا يف تجهيز 

األدوية الالزمة بني املحافظات .
وخلص�ت إىل التأكيد عىل وج�ود خروقات من 
قب�ل وزارة الصحة يف  أماك�ن الحجر الصحي 
يف حج�ر أكثر من شخ�ص يف غرفة واحد، وقد 
ناشدو عر مواقع التواصل االجتماعي إليجاد 
حلول له�م  لسوء الخدمات الصحية والتعامل 

غري الالئق.

بغداد/ الزوراء
أعلنت وزارة النفط، امس االثنني، عن 
تجهي�ز مستشفى الص�در بالبرصة 
بجهاز مفراس تطابقي بكلفة 1.35 

مليون دوالر.
وق�ال وزير النفط، ثامر الغضبان، يف 
بيان له تلق�ت »الزوراء« نسخة منه: 
»حرص�ت ال�وزارة وتشكيالته�ا عىل 
تقدي�م الدع�م للمؤسس�ات الصحية 
يف بغ�داد واملحافظات ومساهمتها يف 
تقليل معان�اة املواطن�ني، فضال عن 

دور ال�وزارة يف تعظيم امل�وارد املالية 
للب�الد بالرغ�م م�ن التحدي�ات التي 
تواجه الع�راق والعالم اجمع املتمثلة 
بانخفاض االسع�ار وانتشار جائحة 

كورونا«.
وأض�اف ان »رشك�ة نف�ط الب�رصة 
مرك�ز اإلشع�اع يف مستشفى الصدر 
التعليم�ي يف محافظة البرصة بجهاز 
 )CT Simulater( مف�راس تطابق�ي
بمواصف�ات عاملي�ة، وبكلف�ة بلغت 
1.35 ملي�ون دوالر، وذل�ك م�ن اجل 

الصحي�ة  الخدم�ات  أفض�ل  توف�ري 
ملعالج�ة  املتكامل�ة  التشخيصي�ة 
م�رىض الرسط�ان«. مش�ريا اىل »ان 
الجهاز سيت�م تشغيل�ه واستخدامه 
يف املستشفى ابتداًء من شهر ترين 

األول املقبل«.
 وأش�ار الغضب�ان اىل ان »دعم وزارة 
النفط لم يتوقف عن�د ذلك، فقد كان 
له�ا دور كب�ري يف دع�م املؤسس�ات 
الصحية يف املحافظات يف مواجهاتها 
لجائحة كورونا حي�ث قامت الوزارة 

بتخصي�ص مبالغ لدوائ�ر الصحة يف 
املحافظات بواق�ع 200 مليون دينار 
عراقي و تخصيص مليار دينار للدوائر 
الصحية يف العاصمة بغداد، فضال عن 
تخصيص مبالغ للمحافظات الكبرية 
نسبيا مثل البرصة وذي قار وميسان 
وواس�ط بمبل�غ 2 ملي�ون دوالر لكل 
محافظ�ة لدع�م الدوائ�ر الصحية يف 
توفري املستلزمات الرضورية واألدوية 

ملكافحة فايروس كورونا« .
الدع�م  قدم�ت  »ال�وزارة  ان  وتاب�ع 

إنش�اء  خ�الل  م�ن  اللوجست�ي 
وتأهي�ل  امليداني�ة  املستشفي�ات 
فن�ادق وتجهيز كرفان�ات يف عدد من 
املحافظ�ات لتك�ون مك�ان للحج�ر 
الصحي، كم�ا قامت بعض الركات 
النفطي�ة بتصني�ع املعقم�ات والجل 
الالزم�ة  التعف�ري  وم�واد  الكح�ويل 
انتش�ار  م�ن  الوقاي�ة  ألغ�راض 
الفايروس وتجهيزها للوزارات املعنية 
واملحافظات لتعف�ري األبنية واألحياء 

والدور السكنية« .

بغداد/ الزوراء
أعلن�ت خلية اإلعالم األمني عن انطالق عمليات 
أس�ود الصح�راء لتعق�ب خالي�ا “ داعش” من 
تسع�ة مح�اور. بينما أعلن�ت قي�ادة عمليات 
األنب�ار للحش�د انط�الق عملي�ة كب�رية غ�رب 
محافظ�ة األنب�ار باس�م “رمض�ان الثاني�ة” 

للقضاء عىل خاليا داعش.
وقال�ت خلية اإلع�الم األمني، ام�س االثنني، يف 
بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إنه “بإرشاف 
قي�ادة العمليات املشرتك�ة، انطلقت عىل بركة 
الله صباح أمس االثنني عمليات أسود الصحراء 
لتفتي�ش مناطق )وادي ح�وران …الحسينيات 
الكع�ره اچ2 وادي الحلكوم وص�وال اىل الحدود 

الدولية(”.
وأضاف البيان أنه “اشرتكت يف العملية قيادات 
عملي�ات االنب�ار والجزي�رة والحش�د الشعبي 
غرب األنب�ار وقطعات الحشد العشائري ضمن 

القاطع، وبتسعة محاور بإسناد طريان الجيش 
والقوه الجوية”.

وأوضح أن “ه�ذه العملية تأت�ي لتعزيز األمن 
واالستق�رار يف هذه املناطق ومالحقة العنارص 

اإلرهابية وإلقاء القبض عىل املطلوبني”.
وذكرت الخلية، يف بيان، انه »ضمن عملية اسود 
الصح�راء التي انطلقت امس، تمكن لواء حشد 
حديث�ة من قت�ل ثالث�ة قياديني م�ن عصابات 
داعش اإلرهابية يف منطقة املدهم، وفجر عجلة 

تحمل عبوات ناسفة«.
بينما أعلنت قيادة عمليات األنبار للحشد، أمس 
االثن�ني، انط�الق عملية كبرية غ�رب محافظة 
األنب�ار باسم “رمض�ان الثاني�ة” للقضاء عىل 

خاليا داعش.
وق�ال معاون قائد عمليات األنبار للحشد أحمد 
نرص الل�ه، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
إن” العملية انطلقت م�ن سبعة محاور مهمة 

وف�ق األه�داف املرسوم�ة وتبدأ باملح�ور األول 
يش�رتك فيه قي�ادة عملي�ات الجزي�رة املتمثل 

بالفرقة السابعة مع الحشد من أهايل محافظة 
األنبار”. مبينا ان، اله�دف من العملية القضاء 

ع�ىل خالي�ا داع�ش التي ب�دأت تنش�ط يف تلك 
املناطق”.

وأض�اف ان “املح�ور الثان�ي سيك�ون لقيادة 
عمليات الجزي�رة والبادية الفرق�ة الثامنة أما 
املحور الثالث سيكون لقوات من قيادة عمليات 

األنبار للحشد املتمثل باللواء 13و18”.
وأوضح أن “املحور الرابع أيضاً سيكون لقيادة 
عملي�ات األنبار للحشد املتمث�ل باللواء 19، أما 
املحور الخام�س سيكون كذلك لقيادة عمليات 
األنبار للحشد املتمث�ل باللواء 17، بينما املحور 
السادس سيكون للفرق�ة األوىل املتمثل باللواء 
53 وفوج صفني التابع للحشد الشعبي واملحور 

السابع سيكون للجيش”.
ويف السياق نفسه، أعلنت قيادة عمليات االنبار 
للحش�د الشعب�ي، ام�س االثن�ني، ع�ن دخول 
قطعات الحش�د الشعبي اىل وادي حوران غرب 

االنبار.

وقال قائد عمليات االنبار للحشد قاسم مصلح 
يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن “القوات 
التي تنفذ العملي�ات األمنية غرب االنبار دخلت 
اىل وادي ح�وران الذي يشه�د تحركات لعنارص 

داعش”.
 مبين�ا ان “هن�اك تنسيق�ا عاليا ب�ني قيادتي 
عمليات االنب�ار والجزيرة وقطع�ات الحشد يف 

االنبار ملطاردة فلول اإلرهابيني بأكر عملية”.
واش�ار مصل�ح اىل ان “نتائج عملي�ة ستكون 
واضح�ة عىل صعي�د ام�ن محافظت�ي كربالء 

واالنبار”.
وانطلق�ت عمليات أمنية، فج�ر امس، بتنسيق 
العراق�ي يف  والجي�ش  الشعب�ي  الحش�د  ب�ني 
يف  داع�ش  فل�ول  ملط�اردة  االنب�ار  محافظ�ة 
الصح�راء الغربية، وقد تمك�ن الحشد الشعبي 
من قت�ل ثالث�ة ق�ادة لداع�ش خ�الل العملية 

وتفجري عجلة مفخخة. 

من ضمنها عدم التزام املناطق الشعبية وضعف دور اجلهات الرقابية 

حقوق اإلنسان تؤشر عدة مالحظات بشأن تقييم االستجابة إلجراءات مكافحة »كورونا«

النفط جتهز مستشفى الصدر بالبصرة جبهاز مفراس تطابقي 

قتل 3 إرهابيني وتفجري مفخخة والدخول إىل وادي حوران

انطالق عمليتني عسكريتني للقضاء على خاليا ”داعش” يف األنبار

بغداد/ الزوراء

أعلنت أمانة بغداد، امس االثنني، عن املبارشة برفع الكتل الكونكريتية من محيط 

سوق ال�)4000( ضمن منطقة الشعب شمال بغداد.

وقالت األمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه ان »الجهد اآليل والهنديس الخاص 

بأمان�ة بغ�داد املتضمن دوائ�ر )الوحدات اإلنتاجي�ة والحراس�ات واألمن وبلدية 

الشع�ب(، وبمتابع�ة مكتب أمني بغداد ب�ارش ليالً برفع الكت�ل الكونكريتية من 

محيط سوق 4000 احد اكر وابرز األسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب«.

وأض�اف انها »قامت أيضا بحملة تعفري للموق�ع، باإلضافة إىل الشوارع املحيطة 

به لتب�ارش بعدها املالكات البلدية بحملة لتنظيف وتأهي�ل املوقع املحاط بالكتل 

الكونكريتية من�ذ سنة 2005«. الفتة إىل ان »ذلك تم بالتنسيق مع قيادة عمليات 

بغداد«.

بغداد/ الزوراء

أعلنت خلية اإلعالم األمني، أمس االثنني، 

اعتقال 9 مطلوب�ني بقضايا إرهابية يف 

كركوك.

وذك�ر بي�ان للخلي�ة تلق�ت »ال�زوراء« 

نسخ�ة من�ه، ان »ق�وة مشرتكة ضمن 

املقر املتق�دم لقيادة العمليات املشرتكة 

يف كرك�وك، تمكن�ت من إلق�اء القبض 

ع�ىل 9 مطلوبني عىل وف�ق احكام املادة 

4 إره�اب، خ�الل واج�ب يف منطق�ة 1 

حزيران«.

وأض�اف البيان ان »الق�وة عثرت عىل 7 

بنادق و4 مسدسات وآخر محور«.

م�ن جهته�ا، أعلن�ت مديري�ة رشط�ة 

واسط، امس االثنني، القبض عىل متهم 

باالرهاب يف املحافظة.

وقال�ت املديري�ة يف بي�ان صحف�ي إن 

»سيط�رات رشطة واس�ط، ومن خالل 

التفتي�ش الدقي�ق، ألق�ت القب�ض عىل 

متهم مطلوب عىل وفق املادة 4 ارهاب«. 

واضاف�ت ان�ه »تم�ت إحال�ة املتهم اىل 

القضاء لينال جزاءه العادل«.

بغداد/ الزوراء

اكد القيادي يف الل�واء 26 بالحشد الشعبي، قاسم املعموري، امس االثنني، ان معلومات 

مؤك�دة وصل�ت الينا بوجود مضاف�ات وجيوب مازالت تتواج�د يف منطقة جرف النرص 

حيث انطلقت منها عملية االمس لتوكد تلك املعلومات.

وق�ال املعم�وري يف ترصي�ح صحف�ي إن “األمريك�ان وتوابعهم من تنظيم�ات داعش 

اإلرهابي�ة بدأوا يستخدم�ون األسلوب نفسه يف مناطق مح�ددة ومهمة يف بابل وصالح 

الدي�ن ودي�اىل لعام 2014، محاول�ني زعزعة االمن وخل�ق حالة عدم االستق�رار يف تلك 

املناطق واملحافظات”.

وأضاف ان “معلومات لدينا تفيد بأن التنظيم عاد نشاطه بمعونة أمريكية يف املحافظات 

زمنها محافظة بابل، حيث ان معلوماتنا تؤكد ان جرف النرص مازال يحتضن عددا من 

املضافات والجيوب الداعشية، وخري دليل ان بوجودها انطلق التعرض للقطعات األمنية 

يوم االمس”.

وحذر املعم�وري “ القوات األمنية من تسلل عنارص داعش من جديد اىل مناطق الجرف 

وشمال بابل” .

سوق الـ«4000« يودع الكتل 
الكونكريتية يف بغداد 

اعتقال مطلوبني بقضايا إرهابية يف 
كركوك وواسط

قيادي باحلشد: هجوم جرف النصر 
انطلق من جيوب داخل الناحية

بغداد/ الزوراء
أف�اد مصدر بجه�از األمن الوطن�ي يف الديوانية 
بضبط مخالفات ل� 9 صيدليات داخل املحافظة 

بشأن التالعب باألسعار.
 وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي: إن�ه ت�م 
تشكيل فريق عم�ل مشرتك من قبل قسم األمن 
االقتصادي بالتنسيق مع مفرزة صحية عىل وفق 
األوامر القضائي�ة الصادرة من محكمة تحقيق 
القادسية لغرض متابعة عمل الصيدليات والتي 
أسفرت ع�ن تثبيت املخالفات غري املسموح بها 

يف هذه الصيدليات بمركز املحافظة.
وأض�اف: أن�ه سيت�م اتخ�اذ جميع اإلج�راءات 
القانوني�ة بح�ق أصحابه�ا، واملتمثل�ة بغلقها 
وتغري�م أصحابه�ا، وإحال�ة البع�ض منهم اىل 

القضاء.

بغداد/ الزوراء
أكد وزير الثقافة، عبد األمري الحمداني، أن كورونا 
تسب�ب بتجميد عمليات التنقي�ب عن اآلثار بشكِل 
كام�ل يف مناطق البالد، بعد مغادرة بعثات التنقيب 
تل  ألف   15 من  أكثر  وجود  عن  كاشفا  األجنبية، 

أثري لم ينقب منها سوى 5% فقط.
إعالمي�ة  لوسائ�ل  ترصيح  يف  الحمداني  وقال 
حكومي�ة: »لقد توقفت عرات البعثات التنقيبية 
للبالد  تصل  أن  املف�رتض  من  كان  التي  األجنبية 

للبدء يف أعمال التنقيب يف املواق�ع األثرية بمختلف 
كردستان،  إقليم  محافظات  املحافظ�ات بضمنها 
كما توقفت أيضا البعثات التي كانت تعمل سابقا 
البعثت�ني  باستثناء  التنقيبي،  موسمها  وأنهت 
تل  يف  العاملت�ني  التنقيبيت�ني روسية وسلوفاكية 
الرفاعي  مدينة  غربي  أوما(  األثري )مدينة  جوخا 
وموقع أريدو يف محافظة ذي قار واللت�ني غادرتا 
قبل أيام املحافظ�ة بسبب انتشار فريوس كورونا، 

عىل أمل العودة يف خريف العام املقبل«.

وأضاف الحمداني، إن »البعثات التي كان من املقرر 
أن تصل هي من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأملاني�ا 
قار  ذي  محافظات  يف  مواقع  يف  للعمل  وإيطاليا 

والبرصة والنجف وواسط والديوانية واملوصل«.
مبينا أن »عدد املواق�ع األثرية املسجلة بلغ 15 ألف 
أثرية  ومواقع  تاريخية  مدن  ب�ني  موزع  أثري  تل 
باستثناء  البالد،  من  مختلفة  مناطق  يف  منترة 
املباني الرتاثية واألماكن الدينية«. ولفت الحمداني 

إىل أنه »لم ينقب من تلك املواقع سوى 5 باملئة«.

بغداد/ الزوراء
أكدت قيادة قاط�ع عمليات سامراء 
أم�س  الشعب�ي،  للحش�د  املقدس�ة 
االثن�ني، تدمري س�ت مضافات تابعة 
لداع�ش اإلرهاب�ي، بقذائ�ف الهاون 
يف مناط�ق حويجة البدع�ة ومسرية 
والعباسي�ة التابع�ة لقض�اء تكريت 

شمال مدينة سامراء املقدسة.
باس�م  الرسم�ي  املتح�دث  وق�ال 
رساي�ا الس�الم، صف�اء التميمي، إن 

»معلوم�ات استخباراتية تم جمعها 
من قبل استخبارات العمليات أفادت 
بوج�ود س�ت مضاف�ات يف املناط�ق 

املذكورة«.
»قي�ادة  أن  التميم�ي  وأض�اف 
القاط�ع أوعزت إىل اإلسن�اد املدفعي 
والصاروخي واالختصاصات الساندة 
إلطالق عملية نوعية أطلق عليها ثار 
الصائم�ني، وبالتع�اون مع الرطة 
االتحادية«.وب�ني أنه »ت�م استهداف 

مضاف�ات الع�دو بقناب�ر الهاون�ات 
مم�ا أدى إىل وقوع إصابات دقيقة يف 
صفوف العدو وفرار اآلخرين وتدمري 
املصادر  بالكامل حس�ب  املضاف�ات 

املوثوقة«.
وعىل الصعي�د نفسه، عثرت قوة من 
الل�واء 35 بالحش�د الشعب�ي، امس 
االثن�ني، ع�ىل ع�دد م�ن الصواري�خ 
املوجه�ة السته�داف ح�ي سكني يف 

قاطع الصينية جنوب تكريت.

وذك�ر بي�ان إلع�الم الحش�د تلق�ت 
»ال�زوراء« نسخة من�ه، أن “قوة من 
الل�واء 35 تحرك�ت باتج�اه إح�دى 
املناط�ق يف قاطع عملي�ات الصينية 
جن�وب تكريت بن�اًء ع�ىل معلومات 
استخباراتي�ة، وعثرت ع�ىل عدد من 
الصواري�خ املوجهة السته�داف أحد 
األحي�اء ضم�ن قاط�ع املسؤولية”. 
وأض�اف البي�ان ان “الق�وة فج�رت 

الصواريخ تحت السيطرة”. 

ضبط خمالفات لـ 9 
صيدليات يف الديوانية 
بشأن التالعب باألسعار

»كورونا« جيمد التنقيب عن اآلثار بشكل كامل يف العراق

تدمري مضافات إرهابية وضبط صواريخ موجهة يف سامراء وتكريت
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أعلنت ارتفاع نسبة الفقر ألكثر من 20% الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا يف 
األسواق احمللية

املنافذ تضبط تالعبا سبب هدراً باملال 
العام يف طريبيل

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال500 دينارالطماطم

1000 دينارالاللنكي500 دينارالخيار

1000 دينارالتفاح750 ديناراالبطاطا

1000 ديناراملوز500 دينارالباذنجان

750 ديناراالنارنج750 ديناراالفلفل

1500 دينارالليمون500 دينارالباقالء

750 ديناراالرقي4000 دينارالباميا

750 ديناراالبطيخ3000 ديناراللوبيا

750 ديناراالجزر750 ديناراالشجر

1250 ديناراالرمان500 دينارالقرنابيط

2500 دينارالبازالء 500 دينار اللهانة

3000 دينارالعنب500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
الدوالر  ارتفعت اسع�ار رصف 
ببورصة الكفاح بشكل طفيف 
باالس�واق  استق�رت  فيم�ا 
املحلية، امس االثنني.. وسجلت 
أسعار بورصة الكفاح يف بغداد 

123.800 دينار لكل 100 دوالر. 
وكانت أسعار البيع والرشاء يف 
محالت الصريفة كاآلتي: سعر 
بي�ع ال�دوالر  124.750 دينار. 
أما سعر رشاء ال�دوالر فسجل 

122.750 دينار.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، 
أم�س االثن�ني، ضب�ط تالع�ب 
بوص�ف بضاع�ة سب�ب ه�دراً 

باملال العام يف طريبيل.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت 
ان  من�ه،  نسخ�ة  »ال�زوراء« 
»مف�ارز الهيئ�ة تمكن�ت م�ن 
بعل�ب  ضب�ط عجل�ة محمل�ة 
بالستيكية فارغ�ة مع األغطية 
إنج�از  ت�م  )2ط�ن(  ب�وزن 
خالف�ا  الجمركي�ة  معاملته�ا 
للضواب�ط والتعليم�ات النافذة 
يف منف�ذ طريبي�ل الح�دودي يف 

محافظة األنبار«.
وأضاف�ت ان »عملي�ة الضب�ط 
تم�ت م�ن قب�ل ش�عبة البحث 
وخ�ارج  هيأتن�ا  يف  والتح�ري 
الجمرك�ي بع�د تدقيق  الح�رم 
املعامل�ة الجمركية م�ن قبلهم 
البضاع�ة  تب�ني ع�دم ش�مول 

الجمرك�ي  باإلعف�اء  املحمل�ة 
للبضائ�ع ذات املنش�أ األردن�ي 
وحس�ب كت�اب الهيئ�ة العامة 
م�ن  باعتباره�ا  للجم�ارك 
للمصان�ع  اإلنت�اج  مدخ�الت 
العراقي�ة وحماية املنتج املحيل، 
وكذلك ع�دم مطابق�ة املعاملة 
الجمركي�ة للبضاع�ة املحمل�ة 
فارغ�ة  بالستيكي�ة  )عب�وات 
ب�دون عالم�ة تجاري�ة( للواقع 
للبضاع�ة  والحقيق�ي  الفع�يل 
كانت عب�وات بعالم�ة تجارية، 
ويع�د ذلك مخالف�ة جمركية يف 
اختالف وص�ف البضاعة وهدرا 
باملال العام«. وأشارت الهيئة إىل 
ان�ه »تمت إحالة م�ا تم ضبطه 
ع�ى وف�ق مح�ر أص�ويل إىل 
قايض تحقي�ق الرطب�ة التخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة 
بحقه�ا وبحق املقرصين يف أداء 

واجبه�م يف املنف�ذ الح�دودي«.

No: 7242  Tue  5 May 2020العدد: 7242    الثالثاء   5  أيار 2020

بغداد/ الزوراء:
أك�َد وزيُر التخطيِط، ن�وري الدليمي، امتالَك 
وزارِت�ه رؤي�ًة وخط�ًة ش�املًة ومتكامل�ة 
للخ�روج م�ن األزم�ة االقتصادي�ة الراهن�ة 
عرب تعظي�م املوارد غري النفطي�ة، واالعتماد 
عى الرشاكة الحقيقية م�ع القطاع الخاص 
ودعم قطاع�ات الصناعة والزراع�ة وتقليل 
االست�رياد، بينما كشف ع�ن أن نسبة الفقر 
يف البالد تبلغ 20 باملئة، وترتكز يف محافظات 

الجنوب.
صحيف�ة  م�ع  ح�وار  يف  الوزي�ر،  وكش�ف 
»الصباح« الرسمية، واطلعت عليه »الزوراء«، 
عن أرق�ام مؤسفة عن حج�م ونسبة الفقر 
يف الب�الد، وق�ال: »لقد بلغت نسب�ة الفقر يف 
عموم العراق 20 باملئ�ة، بموجب آخر مسح 
نفذت�ه ال�وزارة ع�ام 2018، ولك�ن النسبة 
ترتفع يف املحافظات الجنوبية، حيث تصل يف 
محافظة املثنى اىل 52 باملئة، وتتباين النسب 
بني املحافظات وفق�ا للنشاط االقتصادي يف 
كل محافظة، ونتوق�ع أن تكون نسب الفقر 
قد ش�هدت ارتفاعا يف معدالتها بسبب األزمة 
االخ�رية، نتيج�ة فق�دان بع�ض العاملني يف 
القطاع الخاص أعمالهم وعدم وجود مصادر 

دخل بديلة لديهم«.
ويف ما يتعلق بمعالجات ملف الفقر الخطري، 
ق�دم الوزي�ر الدليمي ع�دة حل�ول لتخفيف 
اط�الق  ومنه�ا  الع�راق،  يف  الفق�ر  نس�ب 

اسرتاتيجي�ة الحد من الفق�ر 2018-2022، 
االجتماع�ي  الصن�دوق  م�رشوع  واط�الق 
للتنمي�ة، واطالق منحة مالي�ة طارئة لألرس 
التي تررت من جرّاء األزمة االخرية، فضال 
عن وضع حلول ومعالجات ملواجهة تداعيات 

األزمة عى الرشائح الهشة للفرتات املقبلة.
وأك�د الوزير ان�ه »وفقاً للمعطي�ات املتوفرة 
ل�دى وزارة التخطي�ط املبني�ة ع�ى نتائ�ج 
املس�وح االحصائي�ة، ف�إن ع�دد االرس التي 

تحتاج اىل تدخل مايل من قبل الحكومة، يبلغ 
نحو 2 مليون أرسة وبمعدل 5 أفراد لكل أرسة 

ليصبح مجموع أفرادها 10 ماليني فرد«.
أما مل�ف األزم�ة االقتصادي�ة الحالي�ة وما 
يرافقها من انخفاض أسع�ار النفط وخطر 
جائح�ة كورون�ا، فكان�ا حارضي�ن بقوة يف 
حدي�ث وزي�ر التخطي�ط، ن�وري الدليم�ي، 
حيث أك�د أن »الوزارة وضعت رؤية متكاملة 
للنه�وض بواق�ع االقتصاد العراق�ي، آخذين 

بنظر االعتبار تداعيات االزمة الحالية«.
ويقول الدليمي، تستند هذه الرؤية إىل: اعادة 
هيكلة القطاع الحكومي، التوجه نحو تحقيق 
رشاكة واسعة مع القط�اع الخاص، ومنحه 
املساح�ة املناسبة ليكون رشيك�ًا حقيقيا يف 
تحقي�ق أهداف التنمي�ة، التوجه نحو تفعيل 
القطاع�ات التنموي�ة املهم�ة، ويف مقدمتها 
القط�اع الزراع�ي والصناع�ي والسياح�ي، 
والرتكيز عى الصناع�ات التحويلية الغذائية 

والصحية واالنشائية، وقد تم اطالق املرشوع 
الوطن�ي لالمن الغذائ�ي للنه�وض بالقطاع 
الزراع�ي خالل ثالث سن�وات، وصوال ملرحلة 
االكتفاء الذات�ي ومن ثم تصدير الفائض من 
املحاصيل واملنتج�ات الزراعي�ة والحيوانية، 

زيادة االيرادات غري النفطية.
وبش�أن خط�ط ال�وزارة ملعالجة ارت�دادات 
األزمة الحالي�ة، يقول الدليمي: »لقد وضعت 
وزارة التخطيط رؤي�ة متكاملة ملعالجة تلك 
االرتدادات، والذهاب باتجاه تعظيم االيرادات 
غ�ري النفطية، من خ�الل الرتكيز عى تطوير 
القطاع الزراعي والصناعي وزيادة نسبتهما 
يف النات�ج املحيل االجمايل، والعمل عى حماية 

املنتج املحيل، بهدف دعم القطاع الخاص«.
ويقر وزير التخطي�ط بأن االقتصاد العراقي 
منه�ا  بالسهل�ة،  ليس�ت  تحدي�ات  يواج�ه 
تحديات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية 
وبيئية، وكل تحد من ه�ذه التحديات يتوافر 

عى تفاصيل كثرية. 
داعي�اً إىل »تحس�ني االداء التنموي من خالل 
تحس�ني واق�ع السياستني املالي�ة والنقدية، 
ومعالجة اختالالت بني�ة الناتج املحيل ودور 
القطاع الخاص، وتحسني واقع حياة الفئات 
الهش�ة، وتطبي�ق مب�ادئ الحك�م الرش�يد، 
والعم�ل ع�ى تحقي�ق التنمي�ة املكانية عى 
مست�وى املحافظ�ات واالقضي�ة والنواح�ي 

والقرى والقصبات«.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف تقري�ر ملوق�ع )اي ك�ورد(، امس 
االثن�ني، ع�ن أن حكومة اقلي�م كردستان 
م�ن  الص�ادر  التحق�ق  تقري�ر  اص�درت 
مؤسس�ة ديلوي�ت للتدقي�ق بش�أن انتاج 
النف�ط وتصديره واستهالك�ه وعائداته يف 

اقليم كردستان العراق لعام 2019.
“فق�د  املرتج�م،  التقري�ر  وبحس�ب 
كردست�ان  اقلي�م  نف�ط  مشغل�و  ض�خ 
170،977،784 برمي�ل م�ن النف�ط خالل 
2019، بمتوس�ط ق�دره 468،432  ع�ام 
برمي�ل يومًي�ا. وإجماال، حقق�ت املنطقة 
الكردي�ة ما مجموع�ه 8.438 مليار دوالر 
ملبيع�ات النف�ط يف العام امل�ايض وبطرح 

املدفوع�ات النقدية املختلف�ة والتعريفات 
والتكاليف واملديونيات األخرى، بقي صايف 
الرصيد النق�دي الذي تلقته م�ن املبيعات 

4.515 مليار دوالر”.
واض�اف أن ”متوس�ط سع�ر النف�ط بلغ 
52.68 دوالرا للربمي�ل الواح�د فيم�ا بل�غ 
سع�ر النف�ط املب�اع محلي�ا 45.94 دوالرا 
للربميل وذهبت الغالبية العظمى من نفط 
اقليم كردستان الذي تم ضخه للتصدير”، 
مبينا أن “حكوم�ة اقليم كردستان وقعت 
عقدا م�ع رشك�ة ديلوي�ت للتدقي�ق عام 
2015 يف محاول�ة لتوفري الشفافية بشأن 
مبيع�ات النف�ط ، لك�ن الرشك�ة متهم�ة 
مول�ت  مرصفي�ة  حساب�ات  بتسجي�ل 

بارونات املخدرات واالرهابيني “.
وك�ان رئي�س وزراء اقلي�م كردستان عام 
2016 ، نيجريف�ان بارزاني، يف ذلك الوقت 
والرئي�س الح�ايل لالقلي�م، ق�د رصح بأن 
حكومة االقليم لن تسمح لرشكات ديلويت 
وإرنس�ت آن�د يون�غ – رشك�ات املراجعة 
الدولي�ة – باالط�الع ع�ى رشوط اتفاقية 

الطاقة املربمة مع تركيا”.
واوض�ح التقرير أن�ه “ولسن�وات عديدة، 
اتهم�ت منظم�ات الشفافي�ة واملرشعون 
كب�ار  الدولي�ة  واملنظم�ات  واملراقب�ون 
مس�ؤويل حكومة إقلي�م كردستان العراق 
بالفس�اد، خاص�ة فيما يتعل�ق بمصادرة 

عائدات النفط يف كردستان«.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
يف  النف�ط  أسع�ار  تراجع�ت 
التعامالت املبكرة، امس االثنني، 
مم�ا قل�ص مكاس�ب األسبوع 
امل�ايض، وس�ط مخ�اوف م�ن 
استمرار وفرة املعروض النفطي 
فيما قد يعرق�ل التوتر التجاري 
ب�ني الوالي�ات املتح�دة والصني 
التعايف االقتصادي حتى بعد بدء 
العزل الحتواء  إجراءات  تخفيف 

فريوس كورونا.
وبحل�ول الساعة 0008 بتوقيت 
جرينتش، هبطت العقود اآلجلة 
للخام األمريك�ي غرب تكساس 
 7.6 أو  دوالر   1.46 الوسي�ط 

باملئة إىل 18.27 دوالرا للربميل.
وانخفض�ت العقود اآلجلة لخام 
برن�ت 90 سنت�ا أو 3.4 باملئ�ة 
بع�د  للربمي�ل  دوالرا   25.54 إىل 
أن المس�ت 25.53 دوالرا. ك�ان 
األسب�وع  ارتف�ع  برن�ت  خ�ام 

امل�ايض بنحو 23 باملئ�ة بعد أن 
تكبد خسائر مل�دة ثالثة أسابيع 

متتالية.
والق�ت األسواق دعم�ا األسبوع 
املق�رر  م�ن  ك�ان  إذ  امل�ايض، 
أن يب�دأ منتج�و النف�ط الكب�ار 
وروسي�ا  السعودي�ة  بقي�ادة 
خف�ض اإلنت�اج يف أول ماي�و/ 
أيار، بينما ق�ال أكرب منتجني يف 
الواليات املتحدة، إكسون موبيل 
وش�يفرون، إنهم�ا سيخفضان 
اإلنت�اج 400 ألف برمي�ل يوميا 

هذا الربع.
لكن تعليقات الرئيس األمريكي، 
دونال�د ترامب، التي ه�دد فيها 
ببحث زي�ادة الرسوم الجمركية 
تف�ي  ع�ى  ردا  الص�ني  ع�ى 
فريوس كورونا جددت املخاوف 
من أن التوتر التجاري قد يعرقل 
وينه�ي  االقتص�ادي  التع�ايف 

مكاسب أسعار النفط.

التخطيط تكشف عن خطة شاملة للخروج من األزمة االقتصادية احلالية

تقرير: كردستان حققت 4.5 مليارات دوالر من مبيعات النفط 2019

بغداد/ الزوراء:
اتهمت النائب، عالية نصيف، امس االثنني، 
رشك�ة دام�اك اإلماراتي�ة العقاري�ة الت�ي 
يديره�ا املدع�و حسني سجوان�ي املرفوعة 
ضده 53 دعوى قضائية يف اإلمارات واألردن 
بعمليات نصب واحتيال مارستها يف العراق 
تل�ك الرشك�ة، مبين�ة أن مس�ؤوالً سابقاً 
مهم�اً جداً أعطى لدام�اك رخصة استثمار 
أربع�ة آالف دونم قرب مط�ار بغداد مقابل 
دع�م حملته االنتخابية، فيما دعت القضاء 

والنزاهة للتدخل.
وقال�ت نصي�ف يف بي�ان تلقته »ال�زوراء«: 
إن »رشك�ة دام�اك وضعها امل�ايل متدهور 
وت�م إخراجه�ا من سوق األسه�م منذ مدة 
طويلة لتالعبها بحساباتها، وعدم كشفها 
عن خسائره�ا، وباتت تعتم�د عى النصب 
واالحتيال، والعراق أرضية خصبة للمحتالني 
واللص�وص، وطريقته�ا يف االحتي�ال ه�ي 

التوسط ل�دى بعض الساس�ة واملسؤولني 
وتقديم الرش�ا لهم بمبال�غ ضخمة مقابل 
حصول ع�ى رخص استثم�ار وبيعها بدالً 
م�ن تنفيذها، وهذه تج�ارة سهلة ووسيلة 
للربح الرسيع تعوض بها عن خسائرها ».

وأضاف�ت ان »دام�اك حصل�ت ع�ى ث�الث 
رخص استثمارية سابقاً، واحدة يف البرصة 
ل�م تنفذه�ا، ورخص�ة الستثم�ار أرض يف 
منطق�ة املنص�ور ببغ�داد، وقام�ت ببي�ع 
الرخص�ة ألحد املستثمرين، ثم حصلت عى 
رخص�ة األسواق املركزي�ة وعرضتها للبيع 
)وتحدثنا عن القضي�ة يف بيانات سابقة(، 
ثم حصل�ت الكارثة عندم�ا حصلت داماك 
ع�ى رخص�ة استثم�ار أربع�ة آالف دون�م 
بالقرب من مطار بغداد، وقد حصلت عليها 
مجان�اً دون دف�ع أي يشء للدول�ة، لكنه�ا 
دفعت مبلغ�اً مالياً ملس�ؤول )مهم جداً( يف 
الحكوم�ة )السابقة( الت�ي )قبل( حكومة 

)ع�ادل عبدامله�دي(، واملبلغ ق�دره خمسة 
االنتخابي�ة،  حملت�ه  لدع�م  دوالر  مالي�ني 
والهدية مقدمة من حسني سجواني، علماً 

أن ه�ذه األرض قيمته�ا ع�رشة ملي�ارات 
دوالر، أي أنها قد تساعدنا اليوم عى تقليل 

آثار األزمة املالية«.

دعوات نيايبة لطرد شركة إماراتية متهمة بعمليات نصب واحتيال

النفط العاملي يرتاجع متأثرا بالتوتر 
التجاري بني أمريكا والصني

بغداد/ الزوراء:
تقف البالد عى حافة كارثة مالية تلوح باالفق 
اثر انخفاض اسع�ار النفط واعتمادها بشكل 
شبه كيل عى وارداته، لتتجه بحسب مختصني 
نحو اسرتاتيجية التقتري والتدابري التقشفية يف 

الفرتة املقبلة.
وانخفض�ت واردات العراق م�ن النفط مصدر 
الدخل شبه الوحيد للبالد إىل واحد فاصلة اربعة 
مليار دوالر يف نيس�ان املايض، أي أقل بخمسة 
أضعاف عما كانت عليه قبل عام بحجم اإلنتاج 
نفسه، وذلك جراء تده�ور أسعار الخام عامليا 
وسط تفي جائحة كورونا، يف وقت اعلنت فيه 
الحكوم�ة بداية ايار 2019 عن تحقيق إيرادات 
بنح�و سبعة مليارات دوالر مقابل تصدير مئة 

واربعة مليون برميل.
وزارة النف�ط، م�ن جانبه�ا كشف�ت، يف بيان 
لها، ع�ن أن كمية الص�ادرات بلغت قرابة مئة 
وثالثة مليون برميل، بإيرادات بلغت نحو واحد 

فاصلة اربعة مليار دوالر. أما مجموع الكميات 
املص�درة من النف�ط الخام لشه�ر اذار، فكان 
نح�و مئ�ة وخمسة مالي�ني برمي�ل، بإيرادات 

اثنني فاصلة تسعة وتسعني مليار دوالر.

ويعد الع�راق ثاني أكرب منت�ج للنفط الخام يف 
منظم�ة ال�دول املصدرة للنفط أوب�ك، ويصدر 
ع�ادة حوايل ثالثة فاصلة خمسة مليون برميل 
يومي�ا.. وتعتم�د عى عائدات النف�ط أكثر من 

تسع�ني باملئ�ة من موازن�ة الدول�ة التي بلغت 
112 مليار دوالر يف 2019.

وتأتي هذه األزمة م�ع انهيار أسعار النفط إىل 
أدنى معدل لها، يف وقت تشري فيه وزارة النفط 
إىل أن املبي�ع ك�ان بسع�ر ثالثة ع�رش فاصلة 

ثمانية دوالرات للربميل الواحد.
واملراوح�ة  الخ�ام  أسع�ار  انخف�اض  وب�ني 
السياسي�ة وتقل�ص الني�ات الدولي�ة إلنقاذه 
ووب�اء كورونا، يقف العراق ع�ى حافة كارثة 

مالية قد تدفعه إىل تدابري تقشفية.
لكن يبدو أن املسؤولني متفائلني بشكل غريب، 
وه�و ما يصفه الخرباء بأن�ه حالة إنكار نظرا 
إىل أن االنهي�ار املتوقع ألسع�ار النفط سيكلف 

العراق ثلثي دخله الصايف العام الحايل.
فيم�ا ال يزال العراق يعتم�د يف مسودة موازنته 
للع�ام 2020، التي لم يص�وت عليها بعد، عى 
سعر متوقع للنفط قدره ستة وخمسون دوالرا 

للربميل الواحد.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
استقرت أسعار الذهب، امس االثنني، حيث 
وازن�ت ق�وة ال�دوالر األمريكي أث�ر الدعم 
النات�ج عن تنام�ي التوترات ب�ني الواليات 
املتحدة والصني فيما يتعلق بتفي فريوس 

كورونا.
وبحل�ول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، 
كان السع�ر الفوري للذه�ب مستقرا عند 
1699.49 دوالرا لألوقي�ة )األونص�ة(، بعد 
أن صعد أكثر م�ن واحد باملئة يوم الجمعة 
عقب تهدي�د الرئيس دونالد ترامب بفرض 
رس�وم عى الص�ني. وزادت عق�ود الذهب 

لتسج�ل  باملئ�ة   0.4 اآلجل�ة  األمريكي�ة 
1707.90 دوالرا لألوقية.

وق�ال وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي، مايك 
بومبي�و، األح�د، إن هناك ”ق�درا كبريا من 
األدل�ة“ ع�ى أن الف�ريوس نش�أ يف مخترب 
صيني، لكنه لم يش�كك يف استنتاج أجهزة 
املخاب�رات األمريكية بأنه لي�س من صنع 

اإلنسان.
وج�اءت ترصيحاته بعد ق�ول ترامب، يوم 
الجمع�ة، إن فرض رسوم عى الصني ”أحد 
الخي�ارات بال ريب“، إذ ينظ�ر يف سبل الرد 

عى انتشار الفريوس.

وقال، أفتار سان�دو، مدير السلع األولية يف 
فيلي�ب فيوترشز: ”ثمة خوف من أن حرب 
التج�ارة ق�د تشتعل ومثل ه�ذه التطورات 
تكون جيدة للذه�ب. هذه الترصيحات من 
املسؤولني تشري جميعه�ا إىل جولة جديدة 
م�ن الخصومة فيم�ا يتعل�ق بالتجارة مع 

الصني.“
مسج�ال  باملئ�ة   0.9 البالدي�وم  وارتف�ع 
ن�زل  ح�ني  يف  لألوقي�ة،  دوالرا   1915.99
دوالرا،   757.30 إىل  باملئ�ة   0.4 البالت�ني 
وانخفض�ت الفض�ة 0.5 باملئ�ة إىل 14.86 

دوالر لألوقية.

العراق يواجه كارثة مالية تلوح باألفق بسبب اخنفاض أسعار النفط

الذهب يشهد استقرارا وسط صعود الدوالر وتوترات »كورونا«
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احتاد السباحة: ما يروج لوجود احتادين 
غري صحيح

بغداد/ متابعة الزوراء
اك�د أمني رس االتحاد العراقي للسباحة، هاشم محمد، ان الجدل القائم بشأن االتحاد حسم، مبيناً ان 

ما يروج لوجود اتحادين غري صحيح.
وقال محمد ان »رسمد عبداالله اصبح من املايض يف أرسة السباحة بعد ان تم اقصاؤه من قبل الهيئة 
العامة يف ١٣ / ٧ / / ٢٠١9  وما يروج له عبداالله من وجود اتحادين للسباحة ال صحة له فقد حسم 
خمس�ة م�ن اعضاء الهيئة االدارية السابقة حضورهم يف اجتماع الهيئة العامة الذي نتج عنه ابعاده 
بمح�ارض حمل�ت تأييدهم وموافقتهم، ولم يتبق من اتحاد عبداالل�ه اذا سلمنا برسالة االتحاد الدويل 

اال عضوان«.

أصفر وأمحر

بنيان: كاتانيتش مستمر مبهمته وال يوجد خالف مالي

بغداد / متابعة الزوراء

اخت�ار الكابتن، حكي�م شاكر، املدرب السابق لن�ادي الزوراء أفضل 
تشكي�ل عراقي حس�ب وجهة نظره ع�ى مر األجي�ال بدمج العبي 

املايض بالحارض خالل لقاء رمضاني تم عرضه عى قناة دجلة.
وكانت حصة جيل أبطال آسيا 2007 اقرتبت من النصف بتواجد )5( 
العبني، بينما اختار العب واحد من الجيل الذي تأهل ملونديال 1986 

هو حسني سعيد.
بينم�ا اختار العبان متواجدان يف التشكي�ل الحايل هما عالء مهاوي 
وعيل عدنان، وثالثة العبني خاضوا تصفيات كأس العالم 1994 هم: 

رايض شنيشل وليث حسني وحبيب جعفر.
واليكم التشكيل:

حراسة املرمى: نور صربي.
الدف�اع: رايض شنيش�ل، ع�يل حس�ني رحيم�ة، عالء مه�اوي، عيل 

عدنان.
الوسط: قيص منري، ليث حسني، حبيب جعفر، هوار مال محمد.

الهجوم: حسني سعيد، يونس محمود.

بغداد/ متابعة الزوراء

الساب�ق،  ال�دويل  املهاج�م   ق�ال 

مصطفى كريم، العب اإلسماعييل 
واالتح�اد السكن�دري السابق إنه 
أخطأ برحيله عن الدوري املرصي 
املمتاز.وأوضح كري�م” نادم جدا 
ع�ى ع�دم استكم�ال مسريتي يف 

الدوري امل�رصي، وأدفع ثمن ذلك 
حتى اآلن.. ألنه من أقوى وأفضل 

الدوريات العربية”.
إدارة  م�ن  “أتمن�ى  وأض�اف: 
اإلسماعي�يل أن يرتك�وا املصال�ح 
الشخصية، ويفك�روا يف املصلحة 
العامة للنادي، ألن الفريق يستحق 

أن يكون أفضل من ذلك”.

بغداد/ متابعة الزوراء

كش�ف الع�ب املنتخب الوطن�ي ونادي 

نفط الجن�وب لكرة السل�ة، ذو الفقار 

فاه�م، ع�ن معان�اة اغل�ب الالعب�ني 

العراقيني يف الدوري السلوي املمتاز.

وق�ال فاه�م إن “نفط الجن�وب يعاني 

يف ك�ل موسم م�ن ازمة مالي�ة بسبب 

الرشك�ة الداعم�ة للن�ادي وق�د اعتدنا 

عى مث�ل ه�ذا الوضع ولم يع�د باالمر 

الجديد”.

وأضاف أن “جمي�ع الالعبني يف الدوري 

املمت�از، يعان�ون م�ن مشكل�ة العقد، 

فاإلدارة توقع مع العب بمبلغ عايل ويف 

النهاي�ة ال تعط�ي املبلغ كام�اًل بسبب 

امليزانية”.

كح�ال  السل�ة  ك�رة  دوري  وتوق�ف 

الرياض�ات االخرى منتص�ف شهر اذار 

املايض بسبب جائحة كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء

ي�رى النج�م الدويل السابق، سع�د قيس، أن كرة الق�دم العراقية 

ستتط�ور تحت قي�ادة النجم�ني الدوليني عدنان درج�ال واحمد 

رايض.

وقال قيس إن “املقارنة بني االجيال السابقة والحالية مرفوضة، 

فلكل زمن رجاله لذلك من غري املمكن املقارنة بينهما”.

وع�ن ترشيح احم�د رايض وعدنان درجال لرئاس�ة اتحاد الكرة، 

أكد قيس أن “وجود النجمني عى راس اتحاد الكرة مكسب للكرة 

العراقية التي ستتكور بشكل ملحوظ”.

تجدر اإلش�ارة اىل ان النجمني السابقني يتنافسان لحصد رئاسة 

اتحاد الكرة.

املدرب حكيم شاكر خيتار أفضل 
تشكيل عراقي

مصطفى كريم : أخطأت 
برحيلي عن الدوري املصري

فاهم : أغلب العيب الدوري السلوي 
يعانون من أزمة مالية

سعد قيس: الكرة العراقية ستتطور حتت قيادة درجال وراضي

نادي زاخو يطالب بتطبيق نظام فار يف املالعب العراقية

بغداد/ متابعة الزوراء

أك�د رئي�س الهيئة التطبيعي�ة املكلفة 

ب�إدارة االتح�اد العراقي لك�رة القدم، 

إي�اد بني�ان، التواص�ل املستم�ر م�ع 

مدرب املنتخب، للسلوفيني رسيتشكو 

كاتينش.

وقال بنيان : “كاتانيتش وهو متمسك 

بمهمته لتكملة املش�وار وأبدى تعاونا 

كب�ريا يف تخفيض قيمة عق�ده توافقا 

م�ع يج�ري يف العال�م ج�راء جائح�ة 

كورونا”.

تسع�ى  التطبيعي�ة  “الهيئ�ة  وب�ني 

لتوفري سب�ل النجاح للمنتخب الوطني 

وللمدرب وننتظ�ر ما تسفر عنه األيام 

املقبل�ة من تعليم�ات جديدة من خلية 

األزمة، لتحديد موعد اجتماع مع املدرب 

مع فتح خطوط الطريان املدني”.

وأوضح “أن املنتخب يتصدر مجموعته 

يف تصفيات كأس العالم ومتبقي ثالث 

مباريات، ويسعى للحفاظ عى موقعه 

يف الالئحة وضمان االنتقال للدور الثاني 

من التصفيات املؤهلة للمونديال”.

السلوفين�ي  امل�درب  أن  إىل  يش�ار 

رسيتشك�و كاتانيت�ش ق�اد املنتخ�ب 

العراق�ي لص�دارة املجموع�ة الثالث�ة 

يف التصفي�ات ولنص�ف نهائ�ي كأس 

الخليج وثمن نهائي كأس آسيا.

عالء مهاوي يعرتف مبفاوضات األهلي وحممد قاسم حيرتف يف النمسا
شوكان يفاضل بني عرضني عربيني

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف ع�الء مه�اوي، الع�ب منتخب 
العراق، عن وجود مفاوضات معه من 
جانب األه�يل املرصي لضم�ه يف فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وقال مه�اوي، الظه�ري األيمن لفريق 
الرشط�ة “هن�اك مفاوض�ات لضمي 
عرب أح�د الوك�الء وأتمن�ى اللعب مع 

األهيل بكل تأكيد”.
وأض�اف: “اللع�ب يف ال�دوري املرصي 
م�ع  تعاق�دي  كب�ري،  رشف  الق�وي 
الرشط�ة ينته�ي بنهاية ه�ذا املوسم 

ويحق يل التوقيع لألهيل اآلن”.
وأوضح: “عدم التأقل�م مع األجواء يف 
السعودي�ة سب�ب ق�رص تجربتي مع 

نادي الباطن”.
اللع�ب م�ع ن�ادي  واختت�م: “ب�دأت 

الكهرباء يف س�ن صغرية ثم لعبت مع 
الزوراء، وبعده�ا انطلق مشواري مع 

كرة القدم”.
وم�ن جانب�ه، تلق�ى الع�ب املنتخ�ب 
الجوي�ة،  الق�وة  وفري�ق  العراق�ي 
محم�د قاسم، عرضا م�ن أحد األندية 

النمساوية.
وق�ال مص�در مق�رب م�ن الالعب إن 
قاسم يفكر بشك�ل جاد باالحرتاف يف 
النمس�ا ألنها محطة مهم�ة لالنتقال 

للدوريات األوروبية الكبرية.
وبني أن قاسم تلقى عددا من العروض 
العربي�ة والخليجي�ة لكن�ه يركز عى 
الع�رض ال�ذي وصل�ه م�ن ال�دوري 
النمساوي، الفت�ا أن هناك متسع من 

الوقت لحسم الصفقة.
وأش�ار إىل أن الالعب يج�ري تدريباته 

يف مدين�ة النجف منطقة سكنه خارج 
العاصم�ة بغ�داد، ويستثم�ر وجوده 
الوس�ط  نف�ط  ن�ادي  م�ن  بالق�رب 
ال�ذي انطلق من�ه للنجومي�ة، إلجراء 

التدريبات بشكل منفرد.
يش�ار إىل أن عقد الالعب محمد قاسم 
ينتهي مع القوة الجوية بنهاية املوسم 

الحايل.
وم�ن جهته، تلق�ى، محم�د شوكان، 
الكويت�ي،  كاظ�م  بن�ادي  املح�رتف 
الف�رتة  خ�الل  لالح�رتاف  عرض�ني 
األخ�رية، وي�درس أفض�ل الخي�ارات 

املتاحة لتحديد خطوته املقبلة.
وقال شوكان: تلقيت عرضني لالحرتاف 
األول م�ن ناٍد م�رصي واآلخر من أحد 
أك�رب األندي�ة األردني�ة واملفاوض�ات 

جارية بني الناديني ومدير أعمايل.

وأوض�ح الع�ب كاظم�ة: أن�ه فض�ل 
الرتي�ث لح�ني حس�م مص�ري الدوري 
الكويت�ي حي�ث الي�زال ملتزم�ا بعقد 
مع الن�ادي الكويتي ويتبقي 4 جوالت 
عى نهاية املوسم ال�ذي توقف بسبب 

انتشار فريوس كورونا.
وأشار شوك�ان، إىل: أنه يسعى لحسم 
األمور بعد اتضاح الرؤية خالل الفرتة 
املقبل�ة والتفاه�م م�ع إدارة كاظمة، 
حي�ث تربط�ه عالق�ة جي�دة بالنادي 
الكويت�ي. يش�ار إىل أن محمد شوكان 
اح�رتف ه�ذا املوسم يف ن�ادي كاظمة 

قادما من نادي نفط الوسط.
ويشارك نجم كرة القدم العراقي عالء 
عب�اس يف الحلقة الجدي�دة من حملة 
“إيق�اف سلسلة املرض” والتي تهدف 
لتحقي�ق التأث�ري اإليجاب�ي من خالل 

نرش رسال�ة األمل والوح�دة، حسبما 
أفاد موقع االتحاد اآلسيوي.

وكان االتحاد اآلسيوي للعبة أطلق هذه 
الحمل�ة ضمن جه�ود التوعية العامة 
وتشجيع السكان ىف كافة أرجاء العالم 
عى القيام بدوره�م يف إيقاف انتشار 

فريوس “كورونا” املستجد.
وتشه�د ه�ذه الحلقة حض�ور 3 دول 
للم�رة األوىل؛ حي�ث يش�ارك إىل جانب 
عب�اس كل من قائد منتخ�ب املالديف 
أكرم عبد الغني، وقائدة منتخب تيمور 

الرشقية نيلدا رومانا.
وتحم�ل ه�ذه الحمل�ة الت�ي أطلقها 
االتح�اد اآلسيوي رسال�ة التضامن يف 
ه�ذه الظروف، وكذلك الرتويج لقواعد 
الصحة العام�ة التي وضعتها منظمة 
الصح�ة العاملي�ة، خاص�ة م�ن خالل 

البق�اء يف املنازل وممارس�ة إجراءات 
النظاف�ة والتعقي�م، والتأك�د من ترك 
مساح�ة مع اآلخري�ن، وكذلك احرتام 

قواعد العزل الشخيص.
وشهد أول أسبوع�ني من هذه الحملة 
مب�ادرة أكثر من 100 نجم وشخصية 
من أب�رز وج�وه ك�رة الق�دم يف قارة 
آسيا، للمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم 
لك�ل الجهود املبذول�ة إليقاف سلسلة 
مرض كوفيد 19، الذى يسببه فريوس 
كورون�ا املستجد، حسبم�ا أكد موقع 

االتحاد.
وقال عالء عباس، العب نادي الكويت 
الكويت�ي، وال�ذي سجل هدف�ه الدويل 
األول عندم�ا ف�از الع�راق ع�ى اليمن 
 2019 آسي�ا  ك�أس  يف  صف�ر   /  3
باإلم�ارات: “ه�ذا الوب�اء لي�س فقط 

تحديا استثنائيا، إن�ه كارثة إنسانية، 
وهو يؤكد أننا جميعا مرتابطون، وأن 
ترصف�ات الشخص الواح�د تؤثر عى 

اآلالف”.
وأض�اف: “حماي�ة اآلخري�ن وإنق�اذ 
األرواح يجب أن يكون محور تركيزنا، 
ألنه الطريقة األفضل لضمان مستقبل 
أفض�ل لنا كمجتمع عاملي واحد، وذلك 

عرب كرس سلسلة انتشار املرض”.
وأوض�ح الالع�ب: “الجمي�ع، سواء يف 
املدن أو القرى، مهددون بهذا الوباء”.

وتاب�ع “أرجو كل م�ن يخضع للحجر 
الصح�ي أن يبقى يف منزل�ه ويحافظ 
ع�ى هدوئه ويق�وم ب�دوره ملساعدة 
أبطال الخط�وط األمامية يف الخدمات 
الصحي�ة م�ن تأدي�ة عمله�م بأفضل 

صورة ممكنة”.

بغداد/ متابعة الزوراء
طال�ب عضو الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي زاخو، طه زاخ�وي، بتطبيق 
تقنية الفيديو املساعد “فار” يف املالعب العراقية ابتداًء من املوسم 

املقبل.
وق�ال زاخوي إن “إدارة النادي مع الغ�اء الدوري املمتاز يف املوسم 
الح�ايل م�ع تحديد موع�د مبك�ر لبداية املوس�م الجدي�د 2020/ 

.”2021
وأضاف ان “من اهم األمور التي يجب ان تراعيها لجنة املسابقات 
هو ع�دم تأجي�ل اية مب�اراة وتحدي�د آلي�ة حالها ح�ال دوريات 

العالم”.
وتابع زاخ�وي انه “من األمور املهمة ايض�ًا، انطالق بطولة كاس 
الع�راق بوقت مبكر قبل موعد بدا ال�دوري العراقي واالهم من كل 

يشء هو تطبيق نظام )فار( للتخلص من مشاكل التحكيم”.
تج�در اإلش�ارة اىل ان اغلب اندية ال�دوري املمت�از، تطالب بإلغاء 

املوسم الحايل بسبب جائحة كورونا.



أعل�ن االتحاد الدويل للس�باحة املوع�د الجديد لبطولة العال�م التي كانت 
مق�ررة ع�ام 2021 يف فوك�وكا اليابانية.ونرش االتحاد الدويل للس�باحة 
بياناً أوضح فيه أنه بعد التش�اور مع مدينة فوك�وكا، واالتحاد الياباني 
للس�باحة وجميع املعنيني من رشكاء ورع�اة، تقرر إقامة بطولة العالم 
م�ن 13 إىل 29 أيار/ ماي�و 2022، بعدما كان من املق�رر إجراؤها بداية 
صي�ف 2021.وتابع البيان: “بعد التواصل مع أصحاب املصلحة املعنيني 
وتلقي ردود الفعل منهم، ليس لدينا شك يف أن القرار املتخذ سيوفر أفضل 
الظ�روف املمكنة لجمي�ع املش�اركني يف البطولة”.وكان االتح�اد الدويل 
للس�باحة FINA أّجل البطولة نهاية ش�هر آذار/ مارس املايض تماشياً 
مع قرار تأجيل أوملبياد طوكيو بس�بب انتش�ار فريوس كورونا، لكنه لم 
يعلن عن املوعد الجديد إىل اليوم.وكان من املفرتض أن تقام البطولة التي 
تجمع بني منافسات األحواض، املياه املفتوحة، الغطس، السباحة الفنية 

وكرة املاء، بني 16 تموز/يوليو واألول من آب/أغس�طس 2021، لكن 
ه�ذه التواريخ تض�ارب مع املوعد الجديد ألوملبي�اد طوكيو املقرر اآلن 

ب�ني 23 تموز/يولي�و والثامن م�ن آب/أغس�طس 2021.وحتى قبل 
تأجي�ل أوملبياد طوكي�و، وبعد القرار الذي ص�در يف اواخر آذار/مارس، 

أش�ار االتحاد الدويل للس�باحة إىل أنه يدرس مع رشكائه مس�ألة إعادة 
برمج�ة البطولة األهم لديه عىل الروزنامة.وق�ال األوروغوياني خوليو 

ماليون�ي رئيس االتحاد إن�ه “يف زمن عدم التأكي�د والاليقني، يأمل 
FINA أن يسمح اإلعالن عن هذه التواريخ ببعض الوضوح يف 

 FINA التخطيط لجميع املعنيني”.وأضاف: “تود عائلة
أن تش�كر س�لطات مدين�ة فوك�وكا، واالتحاد 

املنظم�ة  واللجن�ة  للس�باحة،  اليابان�ي 
لبط�والت االتح�اد، وجمي�ع رشكائنا 

اللتزامه�م ودعمهم يف الوصول إىل 
هذا القرار”.

ذل�ك، س�تقام  ع�الوة ع�ىل 
بطول�ة العال�م للماس�رتز 

االتحاد  أعلن  بحس�ب ما 
ال�دويل أيض�اً يف جمي�ع 

أنحاء جزيرة كيوش�و 
الياباني�ة، يف الف�رتة 

م�ن 31 أيار/ مايو 
حزي�ران/   9 إىل 

يونيو 2022.

تحّدث األملاني رالف رانغنيك، املدرب السابق لفريق اليبزيغ 
األملاني، عن رشوطه للعودة إىل التدريب.ويف مقابلة نرشها 
املوقع اإللكرتوني لصحيفة “ميتل دويتش�ه تس�ايتونغ” 
األملانية، أشار املدرب األملاني إىل اهتمام فريق ميالن اإليطايل 
به قائالً: “س�يتعني القيام بكثري من األمور بني الطرفني” 
حتى يفكر يف العودة للتدريب.ويتوىل رانغنيك )61 عاماً(، 
منصب رئيس قسم الرياضة والتطوير برشكة )ريد بول(، 
التي تمتلك ن�ادي اليبزيغ.وأضاف املدرب الس�ابق لفريق 
اليبزيغ قائالً: “لقد كان هناك اهتمام. ولكن مع انتش�ار 
ف�ريوس كورونا كان هناك أش�ياء أخرى يجب وضعها يف 
االعتب�ار باإلضاف�ة إىل التفكري فيم�ا إذا كان رانغنيك هو 
الرج�ل املناس�ب لفريق ميالن”. وش�دد رانغني�ك عىل أنه 

ل�ن ي�درب إال بع�د 
تحقي�ق رشوطه 

“ه�ذا  قائ�اًل: 
عىل  سيعتمد 

ي  د لن�ا ا
 ، ملعن�ي ا

أمر ولكن هذا  كله 
افرتايض، 

مهتم�اً لست 
ن�ب  ا لجو با
بالنسبة  املالية. 
يتعل�ق:  األم�ر  يل 
ه�ل تش�عر أن لدي�ك 
تأث�رياً معيناً؟”.وأضاف 

رانغني�ك قائ�اًل: “أعيش يف 
اليبزيغ منذ 6 سنوات، أشعر 
براحة شديدة هنا ويمكنني 
أن أتخي�ل البق�اء هنا لفرتة 
أطول. سينبغي علينا عقد 
العدي�د م�ن االجتماعات 
مع�اً للتفكري يف يشء 

آخر.”

تحدثت وسائل اعالم 
برتغالية عن فش�ل 
كريستيانو رونالدو 
إىل  الع�ودة  يف 
الستئناف  إيطاليا 
التدريب�ات الفردية 
محتملة  لعودة  تأهباً 
ال�دوري  ملنافس�ات 
اإليط�ايل املعل�ق بس�بب 
كورون�ا  ف�ريوس  انتش�ار 

املستجد.
وأكدت إذاعة TV1 الربتغالية أن طائرة 
املوجودة يف  كريس�تيانو رونال�دو 

مط�ار مدري�د لم يس�مح لها باملغ�ادرة نحو 
جزي�رة مادي�را وذلك نظراً للقي�ود املفروضة 
م�ن الحكوم�ة اإلس�بانية والربتغالي�ة ع�ىل 

حركة الطريان.
كم�ا أضاف ذات املصدر ب�أن الطائرة غادرت 
فعالً مدريد بعد أخذ ورد نحو مطار فونش�ال 
إىل  الع�ودة  ليتمك�ن الع�ب يوفنت�وس م�ن 

تورينو. 
وعند وصوله إىل تورينو، سيدخل كريستيانو 
رونال�دو يف الحجر الصحي مل�دة 14 يوماً قبل 
اس�تئناف التمارين يف املركز التدريبي لفريق 

السيدة العجوز.  
وغ�ادر الربتغ�ايل إيطاليا ي�وم 9 أذار/مارس 

إن�رت مي�الن  انته�اء مب�اراة  مب�ارشة بع�د 
ويوفنتوس واتج�ه لجزيرة ماديرا لالطمئنان 

عىل صحة والدته املريضة. 
وتوقف الدوري اإليطايل منذ التاسع من أذار/

م�ارس ويرغ�ب االتحاد اإليطايل لك�رة القدم 
ورابطة الدوري يف اس�تكمال املوس�م رغم أن 
الحكوم�ة اإليطالية قالت إنها لم تقرر بعد ما 

إذا كانت ستسمح بذلك.  
املحرتف�ة  للف�رق  اإلذن  الحكوم�ة  وأعط�ت 
باملران الجماع�ي اعتباراً م�ن 18 أيار/مايو 
مع رضورة اتباع ارشادات التباعد االجتماعي 
يف حني س�تعود التدريبات الفردي�ة يف املراكز 

الخاصة بالنوادي يوم 4 أيار/مايو. 

ُنِق�َل مدرب املنتخب الهولن�دي لكرة القدم رونالد 
كوم�ان إىل املستش�فى يف أمس�رتدام بعد تعرضه 
ألزم�ة قلبية، وقد خضع لعملي�ة جراحية ناجحة 
بحس�ب ما أكدت الرشكة التي تدير أعماله ووسائل 

إعالم محلية، ثم االتحاد املحيل للعبة.
وأف�ادت صحيف�ة “دي تلغراف” الهولندية أن س�يارة 
إسعاف نقلت كومان من منزله إىل مستشفى يف أمسرتدام 
بعد تعرضه ملش�اكل يف القلب، وخضع بعد الظهر لعملية 
قسطرة و”حالته مس�تقرة بفضل الرعاية الرسيعة التي 

تلقاها”، بحسب ما نقلت عن زوجته بارتينا.
أما الرشكة التي تدير أعمال النجم السابق البالغ من العمر 
57 عاما، فأش�ارت إىل أنه “خضع لعملية قسطرة ناجحة”، 
مضيف�ة يف بيان: “س�يحتاج رونالد إىل الراح�ة لبضعة أيام، 

ونأمل منكم احرتام ذلك”، أي عدم إزعاجه أو العائلة.
وم�ن املتوقع أن غادر املدافع الس�ابق ألياكس وبرش�لونة 
اإلس�باني املستش�فى أمس اإلثنني بحس�ب ما أكدت “دي 
تلغ�راف” وم�ن بعدها االتح�اد املح�يل للعبة ال�ذي قال يف 
بي�ان: “ت�م نقل رونال�د كومان إىل املستش�فى مس�اء أول 
أمس األحد بعد أن ش�عر بأوج�اع يف الصدر، وخضع مدرب 
املنتخب الوطني البالغ من العمر 57 عاما لقس�طرة قلبية 
ناجحة وسيعود إىل منزله. نتمنى لرونالد الكثري من القوة 

والتحسن”.
وي�رشف كومان ع�ىل املنتخ�ب الهولندي منذ ش�باط/
فرباي�ر 2018 بعقد ألربع�ة أعوام ونص�ف، وذلك خلفا 
لديك أدفوكات الذي اس�تقال من منصبه بعد فش�ل 

التأهل اىل مونديال روسيا.
ونج�ح كومان يف قي�ادة املنتخ�ب إىل نهائيات 
كأس أوروب�ا الت�ي أرجئ�ت ملدة ع�ام حتى 

صيف 2021 بس�بب تفيش فريوس كورونا املس�تجد، كما قاده 
إىل نهائي النس�خة األوىل م�ن دوري األمم األوروبية حيث خرس 

شبانه أمام الربتغال صفر1-.
ويف تعليق�ه األول ع�ىل األزم�ة القلبية التي تع�رض لها املدرب 
السابق ألياكس، بنفيكا الربتغايل، إيندهوفن، فالنسيا اإلسباني، 
فين�ورد، س�اوثمبتون وإيفرت�ون اإلنكليزي�ني، أع�رب االتحاد 
الهولن�دي ع�ن صدمته، لكن “لحس�ن الحظ، األم�ور أصبحت 
أفض�ل قلي�ال. الكثري م�ن القوة وتع�اىف برسعة أيه�ا املدرب”، 

بحسب ما كتب عىل تويرت.
وتمنى: “جميع العاملني يف نادي إيفرتون الشفاء لعاجل ملدربنا 
السابق” بحسب ما غرد النادي اإلنكليزي، عىل غرار العب وسط 

ليفربول اإلنكليزي واملنتخب الهولندي جورجينيو فينالدوم. 
وقال روب يانس�ن مدي�ر أعمال رونالد كوم�ان مدرب منتخب 
هولن�دا لكرة القدم أن حال�ة كومان )57 عاماً( مس�تقرة بعد 

تركيب دعامتني له بسبب انسداد يف بعض األوعية الدموية.  
وكان كومان نقل إىل املستشفى من منزله يف العاصمة الهولندية 
أول أمس األحد بعد ش�عوره بأع�راض مرضية عقب جولة عىل 

الدراجة صباحاً. 

بعدم�ا تأم�ل الكث�ريون بإمكاني�ة ع�ودة 
منافس�ات ال�دوري اإليطايل لك�رة القدم يف 
وق�ت قريب نتيجة قرار الحكومة الس�ماح 
بعودة التماري�ن الفردية لجميع الرياضات 
فيه�ا  بم�ا  االثن�ني،  أم�س  م�ن  اعتب�ارا 
الجماعي�ة، أع�اد وزير الرياض�ة األمور اىل 
نقط�ة الصفر بقوله أن أحدا لم يتحدث عن 

استئناف املوسم.
وجدد فينتشنزو سبادافورا موقفه السابق 
ب�� “عدم الس�ماح بع�ودة تماري�ن الفرق 
حتى 18 أيار/مايو” يف ظل استمرار تفيش 

فريوس كورونا املستجد.
ويشكل موقف س�بادافورا رضبة محبطة 
للذي�ن يأملون باس�تئناف املوس�م والذين 
الداخلي�ة  وزارة  ع�ن  ص�در  م�ا  اعت�ربوا 
م�ؤرشاً إيجابياً.وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف 
بيان: “الرياضي�ون، محرتفون أم ال، الذين 
ينتمون إىل الرياضات الجماعية، سيس�مح 
لهم وأس�وة بجمي�ع املواطنني، بممارس�ة 
التمارين يف األماكن العامة أو الخاصة، مع 
احرتام قواعد التباعد االجتماعي بمس�افة 
ال تق�ل ع�ن مرتي�ن، إضاف�ة إىل حظ�ر أي 
الحص�ص  إن  املرس�وم  تجمعات”.وتاب�ع 
التدريبي�ة يج�ب أن تق�ام “خل�ف أب�واب 
موص�دة”، وذلك م�ع دخول الب�الد مرحلة 
تخفيف إج�راءآت األقفال الت�ام املفروض 
بس�بب تف�يش ف�ريوس كورونا املس�تجد.
لكن وزير الرياضة تمس�ك باملوقف الصادر 
بأنه�ا ستس�مح  الس�لطات  ع�ن  س�ابقاً 
باس�تئناف التدريبات للرياضات الجماعية 
يف 18 أيار/ماي�و الح�ايل مقاب�ل الرابع من 
الش�هر ذات�ه للرياض�ات الفردي�ة، املوعد 

املقرر لبدء تخفيف إجراءآت االقفال التام.
وحص�ل تب�دل يف املوق�ف الرس�مي يف م�ا 
خص التمييز بني رياضيي األلعاب الفردية 
والجماعي�ة، بعدما قدمت مناطق عدة، بما 
فيه�ا اميلي�ا رومانيا الش�مالية التي تعترب 
م�ن املناط�ق األكثر ت�ررا، رأي�ا ايجابيا 
حول فتح مراكز التدريب وس�محت لألندية 
بفت�ح مالعبها الخارجي�ة لالعبني الراغبني 
بخ�وض التماري�ن، م�ع اح�رتام معاي�ري 
التباع�د االجتماع�ي.ويف ح�ني أعلنت عدة 

أندي�ة يف “س�ريي أ” بم�ا فيها إن�رت، روما، 
بارم�ا، بولوني�ا وس�اوولو رغبته�ا بفت�ح 
مراكزها التدريبية لالعبني الراغبني بخوض 

التمارين.
والجمي�ع ينتظ�ر اآلن قرارا م�ن الحكومة 
بشأن السماح لها باستئناف املوسم املعلق 
منذ التاس�ع من آذار/مارس من عدمه مع 

تبقي 12 مرحلة عىل نهايته.
وأكدت رابطة ال�دوري مراراً رغبتها بإنهاء 
بذل�ك  س�محت  بح�ال  الك�روي،  املوس�م 

السلطات الرسمية، يف وقت رأى سبادافورا 
أن الطري�ق “يضيق أكثر فأكثر” يف ترصيح 
أدىل ب�ه.ويف ظ�ل م�ا ذكرت�ه صحيف�ة “ال 
ريبوبلي�كا” ع�ن إمكاني�ة أن يتخ�ذ رئيس 
ال�وزراء جوس�يبي كونت�ي ق�راراً بالس�ري 
عىل خطى فرنس�ا وهولندا وإلغاء املوس�م 
الك�روي، تبني أن قرار الع�ودة إىل التمارين 
ال يش�كل مؤرشاً عىل التوجه نحو استئناف 
“س�ريي أ”، وه�ذا ما أك�ده س�بادافورا يف 
صفحت�ه عىل فيس�بوك حني ق�ال: “هناك 

الكث�ري من األمور الغريبة التي يتم تداولها، 
لكن ش�يئاً لم يتغ�ري يف ما يتعل�ق بما قلته 

دائماً عن كرة القدم”.
وشدد: “عودة تمارين الفرق لن تحصل قبل 
18 أيار/ماي�و، واس�تئناف املوس�م أمر لم 
يت�م التطرق إليه. اعت�ذر، لكن حالياً أفّضل 
الرتكيز عىل الرياضات واملجمعات الرياضية 
األخرى )ليس مالعب كرة القدم، بل النوادي 
الرياضية وأحواض السباحة...( التي يجب 

أن ُيعاد فتحها يف أقرب وقت ممكن”.
وتب�دو الفرق نفس�ها منقس�مة ح�ول ما 
يجب أن تفعل�ه، وقد أعربت تلك التي تلعب 
يف املناطق الشمالية األكثر تررا بفريوس 
“كويف�د19-” عن قلقه�ا البالغ، عىل غرار 
بريشيا الذي اعترب رئيسه ماسيمو تشيلينو 
يف آذار/م�ارس أن “املوس�م انتهى” و”كل 
يشء يج�ب أن يؤج�ل اىل املوس�م املقب�ل”، 

مشبها الجائحة ب� “الطاعون”.
ورد تش�يلينو الذي أصي�ب وابنته بفريوس 
“كوفي�د19-”، ع�ىل خط�ر اعتب�ار فريقه 
خارسا صف�ر3- يف جمي�ع مبارياته ال�12 
املتبقي�ة م�ا س�يؤدي بطبيع�ة الح�ال اىل 
هبوطه، بالقول: “ال أكرتث”.ويف ظل تفاوت 
حجم تفيش الفريوس ب�ني منطقة وأخرى 
يف إيطالي�ا، اعت�رب م�درب فيورنتين�ا بيبي 
ياكين�ي: “س�يكون من املؤس�ف أن تعاود 
بعض الفرق نش�اطها، يف حني أن أخرى لن 
يكون باس�تطاعتها فعل ذلك )بسبب مقر 
النادي(”.وأوض�ح: “أعتق�د أن فرق�ا مثل 
أتاالنت�ا، ميالن، إن�رت، يوفنت�وس وتورينو 
تواجه مش�اكل أكثر من غريها. إذا عاودنا 

نشطانا، فعلينا القيام بذلك كلنا معاً”.

أعط�ى مس�ؤولون يف أح�د األندي�ة االنكليزي�ة الحري�ة 
لالعبيه�م لالنس�حاب من “مرشوع االس�تئناف” املقدم 
من رابطة الدوري املمتاز بشأن العودة إىل املنافسات، إذا 

اعتربوا أن ثمة خطراً عىل صحتهم.
وأدى انتشار فريوس كورونا املستجد إىل تعليق منافسات 
كرة القدم يف بريطانيا منذ منتصف آذار/مارس، إىل أجل 

غري مسمى.
وجددت أندية الدوري املمتاز تأكيد التزامها بإنهاء موسم 
2020-2019، واس�تعدادها للعودة إيل املنافس�ات يف 12 
حزيران/يونيو املقبل يف حال حصلت عىل الضوء األخر 

من الحكومة، وذلك برغم تخّوف بعض الالعبني.
ووفقاً ملا أفادت صحيفة “ذي صن”، فقد أثارت الخطوة 
التي قام بها ناد لم يكش�ف عن اسمه، غضباً بني العبني 

من أندية أخرى كونهم لم يحظوا باالمتياز نفسه.
وتّم الكشف عن هذا الخرب عرب تجمع عىل تطبيق واتساب 
تأس�س بداية لقادة األندية العرشين، قبل أن ينضم إليه 

العبون آخرون لريتفع العدد إىل ما يقارب املئة.
وكش�فت “ذي ص�ن” أّن أح�د األندي�ة أرس�ل رس�ائل 
إلكرتوني�ة فردية لالعبي�ه، موضحاً لهم أنه�م يملكون 
إب�داء رغبته�م يف اس�تئناف  الحري�ة املطلق�ة بش�أن 

املنافسات من عدمها.
وأدى ذلك، بحس�ب الصحيفة، إىل تس�اؤل العبي األندية 
األخ�رى عن عدم الحصول من مس�ؤوليهم عىل االمتياز 

ذاته.
وسبق أن رصح مدرب تشيليس فرانك 

المبارد أّن الالعبني لم يحظوا 

بالفرصة إليصال صوتهم: “إن من األمور التي رحبُت بها 
هي أن صحة وسالمة الالعبني واملدربني ستكون األولوية 
وأنهم س�يجرون محادثات مع الالعبني واملدربني، إال أن 

هذا لم يحصل رصاحة”.
وأعل�ن األرجنتين�ي س�ريخيو أغويرو العب مانشس�رت 
س�يتي هذا األس�بوع أن الالعبني خائفون من استئناف 
اللعب بس�بب تفيش كورون�ا وامكانية نق�ل العدوى إىل 

عائالتهم.
بدوره تساءل مهاجم برايتون املخرم غلني موراي عما 
إذا كان من املناس�ب عودة كرة القدم الس�تنزاف املوارد 

من الخدمات العامة مثل طواقم اإلسعاف والرشطة.
ويف إطار متصل يمكن أن يش�كل صفعة لرابطة الدوري 
اإلنكلي�زي يف حال اس�تئناف الدوري، كش�فت صحيفة 
“داي�يل مريور” أن عدداً من الالعب�ني األجانب يف الدوري 
اإلنكلي�زي تواصلوا مع حكومات بالدهم الستش�اراتهم 

بشأن ما إذا كانت العودة إىل املنافسات صحية وآمنة.
فيم�ا أبلغ العب�ون وكالءه�م أنه�م يش�عرون وكأنهم 
يوضع�ون تحت ضغ�ط ال يحتمل من أجل انق�اذ اللعبة 
من الخس�ائر املالية ووضع أنفس�هم يف خط�ر اإلصابة 

بالفريوس، وفق الصحيفة.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
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دارميان يرّشح راشفورد ومبابي 
للمنافسة على الكرة الذهبية

فز الوتارو ملزاملة ميسي ميليتو يحُ

اعالم الكرتوني وزير الرياضة االيطالي ينفي احلديث عن استئناف الدوري

ناٍد يعطي احلرية لالعبيه باالنسحاب من مشروع استئناف املوسم

يعتقد اإليطايل ماتيو دارميان أن اإلنكليزي ماركوس راشفورد 
س�يكون منافس�اً للفرن�يس كيلي�ان مبابي عىل جائ�زة الكرة 
الذهبي�ة مس�تقبالً.وقال دارمي�ان أن نج�م منتخ�ب إنكل�رتا 
ومانشس�رت يونايت�د يمل�ك كل اإلمكانيات ملنافس�ة الفرنيس 
الش�اب كيلي�ان مباب�ي جن�اح فري�ق باريس س�ان جريمان 
الفرن�يس ع�ىل جائزة الك�رة الذهبية.وقال دارمي�ان لصحيفة 
غاردي�ان الربيطاني�ة: “أتذك�ر أول حص�ة تدري�ب ملارك�وس 
راش�فورد مع مانشس�رت يونايتد كما كان�ت باألمس. أعجبت 
بأدائ�ه وقلت لنف�يس هذا العب رائع”.وأضاف الالعب الس�ابق 
ليونايت�د: “لق�د أعجبني أكثر م�ن جميع الالعب�ني يف الفريق. 
إنه صغري للغاية واليزال بإمكانه التحس�ن، بالنس�بة يل يمكنه 
الوصول إىل مس�توى كيليان مبابي والتناف�س معه عىل الكرة 

الذهبية كأفضل العب يف العالم لسنوات قادمة”.

اع�رتف األرجنتيني دييجو ميليتو نجم إنرت ميالن الس�ابق، بأن 
مواطن�ه الوت�ارو مارتيني�ز مهاج�م النريات�زوري، لديه فرصة 
ممت�ازة باللع�ب بجان�ب ليونيل مي�يس قائد برش�لونة.وارتبط 
مارتيني�ز بالرحيل عن إنرت يف فرتة االنتق�االت الصيفية املقبلة، 
يف ظ�ل رغبة برش�لونة لضم�ه ليك�ون خليفة لويس س�واريز 
يف املس�تقبل.وقال ميليت�و خ�الل ترصيحات أبرزته�ا صحيفة 
الجازيتا ديللو س�بورت: “الوتارو ليس يف إنرت بفضيل، هو العب 
رائع”.وأضاف: “أعتقد أنه سعيد يف إنرت ويؤدي بشكل جيد، لكن 
م�ن الواضح أن لديه فرص�ة ممتازة للعب مع برش�لونة بجوار 
مييس”.ونوه: “الوتارو العب متكامل، الحقيقة هي أنني ال أعرف 

ما سيحدث، سمعت أن هناك العديد من الشائعات حوله”.

ما مصري طائرة كريستيانو رونالدو اخلاصة؟

حالة كومان مستقرة بعد جناح عملية القسطرة 

 االحتاد الدولي للسباحة يعلن املوعد اجلديد لبطولة العامل

رالف رانغنيك يدد شروطاً لتدريب ميالن
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األسرة الصحفية تتلقى املزيد من التهاني والتربيكات
 بغداد/الزوراء:

حييت نقابية الصحفيين العراقيين 
املهنيي  ودورهيا  الصحفيية  االرسة 
املتميز ملناسيبة الييوم العاملي لحرية 

الصحافة.
وذكيرت النقابية يف بييان :” يحتفيل 
العيراق والعالم يف 3 من شيهر مايس 
مين كل عيام بالييوم العامليي لحرية 
الصحافة وهو اليوم املخصص للدفاع 
عن حرية التعبري وسالمة الصحفين 

يف وسائل االعالم”.
واضافيت :” انطالقا من تليك املبادئ 
املهنيية  املسيؤولية  عين  وتعبيريا 
واالخالقيية تجياه االرسة الصحفيية 
، فيان النقابية تحيرص عيى تعزييز 
تليك املبيادئ عيى ارض الواقيع مين 
خالل دورها البيارز واملتميز يف الدفاع 
عين حقيوق الصحفيين واالعالمين 
العاملية  االعيالم  وسيائل  ومختليف 
يف العيراق والعميل الجياد عيى توفري 
مناخات آمنة للعميل الصحفي وبيئة 
تتناسيب مع دورهم يف صناعة الرأي 
الحريية  مفاهييم  واشياعة  العيام 
والديمقراطية وتعزيز السلم املجتمعي 
من خيالل التنياول االعالميي ملختلف 
املهنيية  للمعاييري  ووفقيا  القضاييا 

الدولية ولوائح السيلوك املهني “.
وتابيع البييان :” تثمينيا مين نقابية 
الصحفين العراقين والتزامها املهني 
ودورهيا  الصحفيية  االرسة  تجياه 
مكاسيب  تحقييق  اسيتطاعت  فقيد 
قانيون  ترشييع  ابرزهيا  وانجيازات 
حقوق الصحفين الذي وفر ضمانات 
ومكاسيب مالية للصحفيين وعوائل 

شهداء الصحافة”.
وحيت النقابة / حسب البيان/ جميع 
الصحفين واالعالمين ووسائل االعالم 

ودورهيم البيارز يف التصيدي اعالميا 
لجائحية كورونيا التي تجتياح العالم 
من خيالل حمالت التوعيية والتثقيف 
والتي كانت سببا يف الحد من انتشاره 
، مشييدة بالتضحييات الكبيرية التي 
قدمتهيا االرسة الصحفيية يف العيراق 
والتي راح ضحيتها مئات الشهداء من 

الصحفين يف مختلف وسائل االعالم.
كما دعا رئيس تييار الحكمة الوطني 
عميار الحكييم اىل اييالء الصحفيين 
عين  واالبتعياد  والرعايية  االهتميام 

ترهيبهم .
وبيارك الحكيم ليرواد الكلمة الحرة يف 
اليوم العاملي لحريية الصحافة ، الذي 
يتزامن هذا العيام مع جائحة كورونا 
التي اسيتنزفت منهيم الجهود والقت 
بثقلها عى تفاصيل االحداث واالخبار 

واملواضيع العامة.
ودعا اىل إييالء الصحفين واإلعالمين 
االهتمام والرعاية وتسيهيل مهمتهم 
يف الحصيول عيى املعلومية واالبتعاد 
عن ترهيبهيم ، معربا عين امله ببذل 
الصحفيين اقيى الجهود لرتسييخ 
أسيس صحافية مهنية هادفية تعنى 

اإلنسيان  وهميوم  الوطين  بقضاييا 
واملجتمع واالبتعاد عن مسيار تضليل 
وخليط  والتشيويش  العيام  اليرأي 

األوراق.
فيما هنأت ممثلة االمين العام لالمم 
العيراق جينين هينييس  املتحيدة يف 
العيراق  يف  الصحفيين  بالسيخارت 
لحريية  العامليي  الييوم  بمناسيبة 
التقاريير  ان  مؤكيدة   , الصحافية 
الجمهور  تمّكين  املوثوقة  الصحفيية 

من مساءلة القادة .
وقاليت املمثلة األمميية يف تغريدة عى 
موقع “ توييرت “ , ، نحيي الصحفين 
العيراق  يف  األماميية  الخطيوط  عيى 

وخارجه”.
واضافيت ان , التقارير املوثوقة تمّكن 
الجمهور من اتخاذ قرارات مسيتنرية 
ومساءلة القادة , مؤكدة :” ان هذا لم 
يكن يوميا أكثر اهمية منيه يف أوقات 

األزمات”.
مين جهته تعهد رئيس مجلس النواب 
محميد الحلبيويس , بالعميل من أجل 
تعزيز حرية الصحافة التي تبحث عن 

الحقيقة وتراقب وتؤرش وتسدِّد.

وقال الحلبويس بمناسبة اليوم العاملي 
لحريية الصحافية يف تغرييدة عيى “ 
توييرت “ :” يف الييوم العامليي لحريية 
الصحافة نؤكد دعمنا املطلق لصحافة 
حرَّة مسيؤولة تعرب عن الواقع يف بيئة 
آمنية تحفظ حيياة الصحفيي وتتيح 
ليه الوصول إىل املعلومية دون قيود أو 

ابتزاز “.
واضياف :” سينعمل معياً مين اجيل 
تعزيز حرية الصحافة التي تبحث عن 

الحقيقة وتراقب وتؤرش وتسدِّد”.
ويف السياق ذاته هنأت سفارة الواليات 
املتحيدة األمريكيية يف بغداد الشيعب 
العراقيي ووسيائل اإلعالم بمناسيبة 

اليوم العاملي لحرية الصحافة.
وذكرت السيفارة يف بيان:” إن الدفاع 
عين حيق الصحفيين يف أداء عملهيم 
والتعبيري عين أنفسيهم دون تهدييد 
أو مضايقية هو ركيزة أساسيية ألي 

مجتمع ديمقراطي”.
وأضافت:” انه خيالل جائحة كورونا 
COVID-19، تلعيب وسيائل اإلعيالم 
العراقيية دوًرا مميزاً يف اعداد التقارير 
العلميية  للمعلوميات  والتحديثيات 

الدقيقية والتحقيق منهيا بعييًدا عن 
نظريات املؤامرة والتهويل”.

واكدت:” ان الوالييات املتحدة تواصل 
دعم الصحفين يف جميع أنحاء العالم 
، بما يف ذلك يف العراق من خالل برامج 
التدرييب وبراميج التبيادل والرشاكة 

والدعم املستمر.
مين جهتهيا هنيأت وزارة الخارجية 
االرسة الصحفيية ، بمناسيبة الييوم 

العاملي لحرية الصحافة .
وذكيرت اليوزارة يف بيان لهيا : نبعث 
أسيمى التهانيي، وأصيدق املبياركات 
إىل الصحفيين والصحفييات كافية، 
والسييما العراقيين بعيدهيم األغيّر، 
ويومهيم املجيد متمنن لهيم التوفيق 
يف أداء مهاّمهيم وهم ُيشييدون رصح 
الحقيقة الشيامخ، وُيِقيمون ِعمادها 

بعدساتهم وأقالمهم.
واضافت : لقد شيّكلت الصحافة عى 
طيول مسيريتها لبنية ُمِهّمية يف بناء 
ومّثليت  الديمقراطّيية،  املُؤّسسيات 
الكلمة املسيؤولة، والضميري الحّي يف 
البيالد اليذي ييؤرش عى نقياط الخلل 
فكانيت -حقياً- سيلطة  والضعيف؛ 
رابعة؛ تكاملت مع بقّية السيلطات يف 
خدمة اإلنسان وقضاياه، وإنارة الرأي 
العاّم، وحققت مشهداً إعالمّياً ُمتنوّعاً 

يحّق لنا أن نفخر به”.
كما اضاف البييان : وها هم صحفّيو 
فاعلين يف  أعضياًء  يقفيون  العيراق 
الفريق الوطنّي اليذي يعمل عى مدار 
يوميه يف خط التمياّس األول يف توعية 
اليرأي العياّم، وتعزيز تجربية العراق 

الديمقراطّية.
وتابيع البيان : يف هذه املُناَسيبة ُنؤّكد 
الدعوة إىل ضمان سيالمة الصحفيات 
والصحفيين، وخليق بيئية إعالمّيية 

ُمستِقلة ومهنّية.
وإذ نحتفل بهيذا اليوم فإّننا نبتهل إىل 
الله -جلَّ يف ُعاله- بالرحمة والرضوان 
إىل كّل شهداء الصحافة واالعالم والقلم 

الحر يف العراق ويف العالم اجمع.
مين جانبه هنأ حسين كرييم الكعبي 
النائيب االول لرئييس مجليس النواب 
، اول اميس االحيد ، نقابة الصحفين 
العراقين واالرسة الصحفية واالعالمية 
يف العراق بمناسبة اليوم العاملي لحرية 
الصحافة ، مطالبيا الحكومة برعاية 
ذوي الشهداء منهم والعمل عى تثمن 
التضحيات الجسيمة للكوادر االعالمية 
والصحفية يف معارك التحرير والدفاع 

عن النرص .
وقيال يف نيص التهنئية “ : ان حريية 
التعبيري عين اليرأي يف العيراق كفلها 
الدسيتور وان املنظومة االعالمية هي 
ركن اسيايس مين اركان بنياء العراق 
الديمقراطيي الجديد ، داعيا اىل اهمية 
صناعية رأي عيام فاعيل يسياهم يف 
تجياوز التحديات القائمة ومسياندة 
السلطتن الترشيعية والتنفيذية يف كل 
ما من شيأنه النهوض بالبلد وتطوره 
“.وشدد عى “ اهمية استثمار الحرية 
املمنوحية لوسيائل االعيالم بالشيكل 
االيجابيي واملؤثير والرتكييز عى نرش 
الحقيقية واملعلوميات الدقيقة وعدم 
او   ، والتشيهري  االشياعات  تروييج 
املسياهمة يف بيث الترصيحيات التي 
مين املمكين اعادتنا اىل مربيع العنف 

والطائفية “.
ودعيا النائيب االول لرئييس املجليس 
الحكومة” سييما اليوزارات والجهات 
عين  الكشيف  اىل  املختصية  االمنيية 
مصري املغيبن من الوسط االعالمي و 
الصحفي ، اضافية اىل تكثيف الجهود 

لالرساع بإعتقال كل مرتكبي الجرائم 
ضد الصحفين وتقديمهم للقضاء “.

هيذا و قدم محافيظ البرصة املهندس 
أسيعد عبداالميري العيدانيي، التهاني 
والتربيكات، للزمالء العاملن يف قطاع 
الصحافية، بمناسيبة الييوم العامليي 

لحرية الصحافة.
وقال العيداني بمناسيبة اليوم العاملي 
أسيمى  نبعيث  الصحافية:  لحريية 
آيات التهانيي والتربييكات إىل اإلخوة 
الصحفيين، متمنن لهيم التوفيق يف 
أداء مهاّمهيم وهيم ُيشييدون رصح 
الحقيقة الشيامخ، وُيِقيمون ِعمادها 

بعدساتهم وأقالمهم الحرة.
وبين، ان الصحافية العراقية بشيكل 
عام ويف مقدمتها الصحافة البرصية، 
أسهمت بشكل فاعل يف بناء املُؤّسسات 
الديمقراطّية، ومّثلت الكلمة املسؤولة، 
والضميري الحّي يف البيالد، الذي يؤرش 
عى نقاط الخليل والضعف؛ فكانت - 

حقاً- سلطة رابعة.
العراقيية،  الصحافية  أن  إىل  الفتيا 
تكاملت مع بقّية السيلطات يف خدمة 
اإلنسيان العراقيي وقضايياه، وإنارة 
الرأي العاّم، وحققت مشيهداً إعالمّياً 
ُمتنوّعاً يحّق لنيا أن نفخر به جميعاً. 
مشيريا إىل أن صحفّيي العراق يقفون 
الفرييق  يف  فاعلين  أعضياء  الييوم 
الوطنيّي اليذي يعمل يف خيط التماّس 
األول يف توعيية الرأي العاّم، ومكافحة 
فاييروس كورونا وحمايية املواطنن.

داعيا يف الوقيت ذاته، إىل ضمان حرية 
والصحفيين،  الصحفييات  وسيالمة 
وخلق بيئة إعالمّية ُمستِقلة ومهنّية، 
ونبتهل إىل الله، بالرحمة والرضوان إىل 
كّل شيهداء الصحافة واإلعالم والقلم 

الحر يف العراق والعالم أجمع.

يف اليوم العاملي حلرية الصحافة
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حقوق االنسان تدعو لتوفير رعاية كاملة لعوائل شهداء وجرحى الصحافة

ككل رمضان في المغرب

الرياض/األناضول:
رفضيت مجموعية قنيوات إم بي يس 
السعودية وقف مسلسيل “أم هارون”، 
و”مخيرج 7، اللذين تبثهما يوميا منذ 
بداية شيهر رمضان، عقيب اتهامات 
وجهيت إليهما بالرتوييج للتطبيع مع 

إرسائيل.
جياء ذلك يف مقابلة متلفيزة، بّثت اول 
اميس األحيد، وأجراهيا ميازن حايك، 
املتحدث باسيم مجموعة قنوات إم بي 
يس، ميع برنامج الحكاية الذي يقدمه 
اإلعالمي املرصي، عميرو أديب، بقناة 

تابعة للمجموعة.
وناقش مشهد يف مسلسل مخرج 7 بن 
املمثل السعودي نارص القصبي وراشد 
الشيمراني، التطبييع بن السيعودية 
وإرسائيل، وسيط اسيتنكار من األول 
وتشجيع من الثاني، ودخول االثنن يف 

تربيرات بخصوص املوقف.
أميا مسلسيل “أم هيارون”، فيحكي 
قصية طبيبية يهوديية يف أربعينييات 
القرن املايض، والتحديات التي واجهت 
دول  يف  اليهوديية  والجاليية  أرستهيا 
الخلييج، وسيط اتهامات بأنيه يمهد 

للتطبيع مع إرسائيل.
ورد حاييك، عيى سيؤال أديب بشيأن 
املسلسيلن:  يف  التطبييع  اتهاميات 
” بالعكيس إم بيي يس تدخيل األميل 
والبهجة بقلوب أناس يعيشون تعاسة 
العالم العربي منذ بداية الرصاع العربي 

اإلرسائييل”.
وأشيار إىل اتهاميات التطبييع جاءت 

بالوقيوف عند عبارات يف مسلسييل أم 
هارون ومخرج 7، مسيتدركا: ” نحن 
معتادون عى الحمالت االستباقية ضد 

أعمالنا الدرامية”.
وأكد أن املجموعة “ال تتاجر بالقضية 
الفلسيطينية كآخرين وال اسيتضافت 
لديها مسؤولن إرسائيلين”، مضيفا: 
يتهمونيا  فيال  التجيار  مين  “لسينا 

بالتطبيع”.
أو  حميالت  توقفنيا  “لين  وأضياف: 
تخوين، ، واطمئنوا أم هارون ومخرج 
7 وبرناميج )الفنيان امليرصي( رامز 

جالل مستمرون”.
مجنيون  “راميز  برناميج  أن  وأكيد 
املقاليب  لربناميج  ينتميي  رسيمي”، 
املعروف بالعالم، وجلب يف أول حلقتن 
ملييون،   200 تجياوزت  مشياهدات 

متسائال: “هل من املنطق إيقافه؟”.
ودعا من ال يرغب يف مشاهدة برنامج 
راميز جيالل أن يتابيع ميا يحبه عى 
قنوات املجموعية دون أن يحرم مئات 
املالين مما يحبونه، خاصة والربنامج 

يتصدر املشاهدة .
ومع بداية انطالق برنامج رامز جالل، 

واجه انتقادات دعت نواب ومستشفي 
حكوميي لألميراض العقليية يف مرص 
للمطالبة بإيقافيه رفضا ملواقفه ضد 
ضيوفيه بالربناميج، الذيين يظهرون 
فيهيا مقييدون ويخضعيون ملواقيف 

شديدة الخطورة واالستهزاء أحيانا.
املقاليب  براميج  يف  راميز  وانطليق 
السياخرة من فئية “الكامريا الخفية” 
عيام 2011، مقدًميا 9 نسيخ، قبل أن 
يظهر بشخصيته الحقيقية يف نسخته 
العيارشة هيذا العيام، بعنيوان “رامز 

مجنون رسمي”

الرباط/متابعة الزوراء:
عيى  االنتقيادات  انهاليت   
التيي  التلفزيونيية  الرباميج 
تبثها القنيوات املغربية خالل 
شيهر  يف  األول  األسيبوع 
رمضان، بسيبب “الرداءة” و 
االنحدار يف املضمون والتكرار 

اململ يف املواضيع.
ويف وقيت كانيت تنتظير فيه 
الكثري من األرس املغربية، من 
قنيوات التلفزييون الحكومي 
أن تحرض لهيا برامج تخفف 
من ضغيوط الحجير الصحي 
وتتمياىش مع طبيعة الشيهر 
الفضيل، أرصت هذه القنوات 
عيى معاكسية تييار املطالب 
موسيم  ككل  واالنتظيارات 
براميج  بعيرض  رمضانيي، 
دون  أنهيا  العامية  سيمتها 

املستوى املطلوب.

رمضيان  براميج  وتنوعيت 
عيى القنيوات املغربيية، بن 
سييتكومات ومقابل الكامريا 
الخفيية وسلسيالت دراميية، 
لكنهيا، ورغيم حيرص ادارة 
االنتاج عى التنويع يف العرض، 
غري أنها قوبلت بسخط واسع 
بذكاء  باالسيتهتار  متهمينها 

املشاهد.
اعيالن  احتيل  ذليك،  مقابيل 
وفاتيي”  “صيالح  سلسيلة 
عيى  الرتنيد  الكوميديية  
“يوتييوب، وهيي مين بطولة 

“طاليس” وفدوى طالب.
وكتب املمثل املغربي املشهور 
تدوينية  الشيوبي  محميد 
بفيسيبوك،  حسيابه  عيى 
موجها نقدا شيديدا اىل احدى 
السلسيالت الهزلية التي تبث 
خيالل فيرتة االفطيار أو ميا 

يسيمى اليذروة، أنه سيبق له 
يف العام امليايض أن أدىل برأينه 
بشيأن سلسلة “سيوحليفة” 
“املسيخ  بيي  وصفهيا  التيي 
التلفزيونيي”، معتيربا تقديم 
شخصية يف شيكل ال يتماىش 
مع طبيعتها الطفولية يوحي 
بشيخصيات مين تعرضوا يف 
طفولتهيم لالغتصياب، وذلك 
مفردات  اسيتخذامهم  بسبب 
من القاموس الذي يسيتعمله 

الكبار.
وأضياف ان “هيؤالء غالبا ما 
كأنهيم  كربهيم  يف  ينعزليون 
الزمين  مين  دهيرا  قضيوا 
ومنهم من سييخلد لالكتئاب 

والنكوص النفيس”.
اسيتطاعت  أخيرى،  براميج 
الحكومي،  االعيالم  منافسية 
بمجهيودات شيخصية، مين 

بينهيا أعميال تعنيى باملطبخ 
بشيهر  الخاصة  والوصفيات 
رمضيان، مين تقدييم صناع 
محتيوى متخصص يف املجال، 
تبيث خصيصا عيى قنوات يف 

يوتيوب.
الرباميج  مناقشية  وخيالل   
التلفزيونية التي تبثها قنوات 

االعالم الوطنيي لجنة التعليم 
والثقافية واالتصيال بمجلس 
املعني  الوزير  النواب بحضور 
القنيوات  بالقطياع وميدرات 
الحكومية، لم تهيدأ انتقادات 
النيواب وتنديداتهيا بميا بات 
يصطلح عليه “الحموضة” يف 

برامج رمضان.

 بغداد / نينا:
 اكدت لجنة الثقافة والسياحة واآلثار 
يف مجلس النواب دعمها الكامل لحرية 
الصحافة يف العراق، داعية إىل اإللتزام 
باملواثييق الدولية التيي تخص حرية 
عميل الصحفيين وتحركاتهم وحق 
الحصول عى املعلومية من أجل نقل 
الحقائق إىل الجمهيور، وفقا ألحكام 
املواد )38( و )46( من الدستور التي 

تكفل الحقوق والحريات.
واكدت اللجنة ، بمناسبة اليوم العاملي 
لحريية الصحافة الذي صادف الثالث 
من شيهر أيار، أن “ حرية الصحافة 
وعمل الصحفيين والتعبري عن اآلراء 
املواثييق  التيي رسيمت سياسياتها 
الدولية ومنظمة اليونسيكو هي من 
أولوييات عميل اللجنية للمحافظية 
عيى حقيوق الصحفيين يف عملهيم 
خصوصيا يف الظروف غيري الطبيعية 
والتي تشيهد عدم اسيتقرار نسيبي 
يف بليد مثل العراق بسيبب الجماعات 
اإلرهابيية وجائحة كورونا واألوضاع 

السياسية واالقتصادية الراهنة.” 
واشيارت اللجنية ، اىل سيعيها الجاد 
لترشييع القوانين مثل قانيون حق 
، وحريية  املعلومية  الحصيول عيى 
التعبيري والتجميع السيلمي وغريها 
من القوانن التيي تحمي الصحفين 
والعاملن يف وسائل اإلعالم، وتسهيل 
مهيام عملهيم يف جمييع الظيروف، 

وصيوال إىل رفيع الرقابية عين عمل 
يف  حياتهيم  واحيرتام  الصحفيين 
الرأي والنرش وإيصيال املعلومات إىل 
الجماهري، مشيرية إىل أنهيا لن تدخر 
جهيدا مين أجيل اإلرساع يف ترشييع 
الحرييات  تخيص  التيي  القوانين 
والحقوق ميع اللجان املعنية األخرى 

يف الربملان.
اىل ذلك دعت املفوضية العليا لحقوق 
الحكومية ومؤسسياتها  ؛  االنسيان 
اىل توفيري الرعايية الكاملية لعوائيل 
شيهداء وجرحى الصحافية وتفعيل 
بحقيوق  الخاصية  الترشيعيات 
الصحافية والصحفين ، وأسيتكمال 
ترشييع قانونين حريية التعبري عن 
اليرأي وحيق الحصول عيى املعلومة 
، والتعاميل ميع الصحافة كسيلطة 
رابعية حقيقيية ال سيلطة لتجمييل 

الواقع يف العراق .
واكدت املفوضية ، يف بيان بمناسيبة 
 ، العامليي لحريية الصحافية  الييوم 
تضامنهيا الكاميل مع كافية حقوق 
العاملن يف مهنية الصحافة واالعالم 
الدسيتور  العيراق والتيي كفلهيا  يف 
ونضمها قانون )٢١ لسينة ٢٠١١( ، 
مبينية أن “ الصحافة العراقية الحرة 
وفاعيل  اسيايس  النزيهية رشييكا” 
يف مختليف قضاييا حقوق االنسيان 
، وهيي خيط الصيد االول يف الدفياع 
عين الحقوق وكشيف االنتهياكات “ 
وبشيكل خاص مايمر بيه العراق يف 
الوقت الحيارض من تحدييات كبرية 
عى املستوى السييايس واالقتصادي 
والصحيي ، وهو ما جعلها وكوادرها 
عرضية لتكميم األفيواه واملضايقات 

والتهديدات بل والقتل “.

طرابلس/د ب ا:
 قاليت بعثية األميم املتحيدة للدعم يف 
ليبييا: “إنها وثقيت مند شيهر أيار/ 
ماييو من العام امليايض ما ال يقل عن 
تسيع حياالت يف رشق وغيرب ليبييا 
تعيرض فيهيا صحفييون ومدونيون 
القيري  واالختفياء  لالختطياف 
واالحتجياز التعسيفي ويف كثيري مين 

األحيان إىل التعذيب”.
وأوضحيت البعثية يف نيرشة أدرجتها 
اول امس األحد وأرسيلت نسخة منها 
لوكالة األنباء األملانيية أن الصحفين 
والعاملن يف وسائل اإلعالم يتعرضون 
بشيكل متكيرر للرتهييب واملضايقة 

والتهديدات بالقتل.
وذكرت أنها تمكنيت من توثيق مقتل 

إثنن من الصحفين يف جنوب طرابلس 
ويف   2019 أكتوبير  أول/  ترشيين  يف 
كانيون ثان/ ينايير 2020، وتعرضت 
للهجوم وإرضام  إذاعيتيان  محطتان 
النيار فيهميا يف رست. ومؤخيراً يف 3 
نيسيان/ أبرييل، اختفى مديير إذاعة 
القيره بوليل بينما كان يقود سييارته 
يف القويعية رشق طرابليس، وال يزال 

مصريه ومكان تواجده مجهولن.
وبحسيب البعثة، فقيد أفياد التقرير 
السنوي ملركز مدافع لحقوق اإلنسان، 
والصادر يف شباط/ فرباير 2020، بأن 
تصاعد العنف ضد الصحفين يف ليبيا 
أدى إىل مغيادرة أكثر مين 83 صحفياً 
ليبيياً للبيالد وذليك بن عاميي 2015 
و2018.ونبهيت البعثية إىل أن تهدييد 
الصحفيين واحتجازهم ملجرد أدائهم 
واجبهم ينتهك القانون الدويل لحقوق 
اإلنسان ويتناقض مع االلتزام بضمان 

بيئة مواتية لوسائل اإلعالم.
وأدانيت البعثة كافة االعتيداءات عى 
الصحفين، داعية إىل تقديم مرتكبيها 

للعدالة.

فضائية سعودية ترفض وقف مسلسلني متهمني بـ”التطبيع”

انتقادات وسخط على برامج القنوات واتهامات بـ”احلموضة”

وعد نيابي بتشريع قوانني حتمي الصحفيني وتسهل مهامهم

األمم املتحدة توثق اإلعتداءات على الصحفيني واملدونني يف ليبيا



بغداد / تغريد العزاوي:
ُيقبل العراقيون والبغداديون خاصة 
يف ش�هر رمض�ان املب�ارك عىل رشاء 
إذ  منزلي�ا،  صنعه�ا  أو  الحلوي�ات 
تعت�ر أحد أهم الطقوس الرمضانية 
املتعارف عليها، فال تكاد تخلو املوائد 
الرمضانية للعوائل من وجود الحلوى 
بمختلف أصنافها، وال سيما الزالبية 
والبق�الوة والداط�ي »بلح الش�ام«، 
فض�ال عن »زنود الس�ت« الش�هرية 
»عجيبة بقالوة محشوة بالقشطة«، 
حيث تعتر طبقا أساسيا عند إفطار 

الصائم.
يعود أصل تلك الحلويات يف معظمها، 
إىل املطبخ العربي، إذ تنترش يف العراق 
ودول عربي�ة أخ�رى، م�ع اخت�الف 

التسميات. 
تقول السيدة هبة ماجد »أم رحمة« 
إنه�ا تفضل التن�وع يف طبق اإلفطار 
يف رمض�ان خاص�ة طب�ق الحلوى، 
مشرية إىل أن أفراد أرستها ينتظرون 
طبق الحلوى بف�ارغ الصر، فتعمل 
لهم البسبوسة، والكنافة، والشكرملة 
»الُغَرّيب�ة«، وزن�ود الس�ت، وأن�واع 
الكي�ك، باإلضافة إىل توفر التمر، مع 
طبق الشوربة الذي يعد أساسيا عىل 

ُسفرة رمضان.
وع�ن األحوال يف ظ�ل تفيش فريوس 
كورون�ا، توضح أم رحم�ة أنه قد تم 

تغ�ري النظ�ام العائي ملعظ�م األرس 
العراقي�ة، حي�ث قلت الزي�ارات بني 
الجريان، وانقطع�ت بني األهل الذين 
يقطن�ون يف مناط�ق أخ�رى، نتيجة 

فرض حظر الحجر الصحي.

الكث�ري م�ن  أن  أم رحم�ة   وتذك�ر 
العوائ�ل العراقية حالي�ا تعيش عىل 
قوته�ا اليوم�ي، وبات�ت تعان�ي من 
ضيق العيش يف هذه األيام، وال سيما 
موظف�ي القط�اع الخ�اص بس�بب 

انقط�اع العم�ل، ما يجع�ل رمضان 
صعب�ا ه�ذا العام، فضال ع�ن غياب 
التنوع الذي كانت تمت�از به مائدته 

كل عام.
أصح�اب محال »حلوي�ات القند« يف 

بغ�داد أكدوا للجزيرة نت، أن فريوس 
كورونا ألحق أرضارا جس�يمة ليس 
ع�ىل األش�خاص فق�ط وإنم�ا عىل 
األس�واق وع�ىل االقتص�اد يف العراق 
كذل�ك، حي�ث إن إج�راءات مواجهة 

الف�ريوس أث�رت بش�كل كب�ري، ولم 
يش�هد التجار أي خط�وات حكومية 
التي باتت  لدعمهم.ومن اإلج�راءات 
تتبعه�ا »حلوي�ات القن�د«، خدم�ة 
التوصي�ل للمنازل معتمدين ش�عار 
»حافظ عىل نفس�ك وعائلتك - حتى 

نشوفك من جديد«.
للعائل�ة العراقي�ة طق�وس خاص�ة 
يف اس�تقبال رمض�ان ومنه�ا تزيني 
املائ�دة بالحلوي�ات )الجزي�رة نت(

يف  الحلوي�ات  إن  إىل  القن�د  وتش�ري 
العراق، ال تزال تحظى باهتمام كبري 
من قبل العائالت ولم ترتاجع، مبينة 
أنه�ا تعتمد صنع الحلوي�ات املحلية 
العراقية كالزالبية، والبقالوة، وزنود 
الس�ت، ولقم�ة الق�ايض، والكنافة 
العراقي�ة، وكذلك الداط�ي، والرمة، 
بالسمس�م،  والكع�ك  والدهين�ة، 
الحلوي�ات  أصن�اف  م�ن  وغريه�ا 
العراقية املش�هورة الت�ي يتميز بها 

املطبخ العراقي. 
م�ن جانبه�ا، أك�دت إدارة حلويات 
الحمداني يف بغداد، انخفاض نس�بة 
مبيعاته�ا للحلوي�ات خالل الش�هر 
الج�اري، عازية الس�بب إىل األوضاع 
الحالية بس�بب تف�يش كورونا التي 
حدت من حركة املواطنني وإجراءات 
وزارة الصح�ة العراقية عىل املطاعم 

واملقاهي.

ويقول الباحث يف الش�أن االجتماعي 
وأس�تاذ علم النفس يف جامعة بغداد 
ش�هر  إن  الذهب�ي،  عب�اس  أحم�د 
رمض�ان يف الع�راق يمت�از بأج�واء 
املحبة والسعادة والفرح منذ القدم، 
حيث تس�ود املجتمع والعائلة أجواء 
األلف�ة واملودة، والرتاح�م والتواصل 
خ�الل الش�هر الفضي�ل، وتتك�رس 
تل�ك األج�واء ع�ر تب�ادل املأكوالت 
الرمضاني�ة بني الج�ريان، والدعوات 
لإلفطار معا، أو للس�هر بعد الصالة 
وهي ما تسمى ب� »التعلولة الليلية«، 

وتناول الحلويات.
وع�ن م�ا يمي�ز املائ�دة العراقية يف 
رمض�ان، يبني الذهبي أنها تش�تمل 
والدومل�ة  الع�دس،  ش�وربة  ع�ىل 
»محايش وورق عنب ودبس الرمان«، 
املس�كوف،  والس�مك  والريان�ي، 
والبامي�ا، إىل جانب أطباق الحلويات 
مثل الزالبية، والبقالوة، وزنود الست، 

وحالوة التمر، وغريها.
ويش�يد الذهبي بدور املرأة العراقية 
يف ش�هر رمضان، مؤكدا أنها س�يدة 
املطب�خ الرمضان�ي، مل�ا تضفيه من 
ملسات رائعة، تمتاز بالطيبة والكرم، 
يف صناع�ة ألذ وأش�هى األطباق، وما 
تقدمه م�ن الحب واالهتم�ام الكبري 
ألرستها، رغم حرارة املطبخ واملتاعب 

اليومية.

تع�ود العراقي�ون ان يتهيئ�وا لرمض�ان 
قبل مجيئ�ه بأيام معينة تهيئة نفس�ية 
ومعنوي�ة واقتصادي�ة فنج�د أن امل�واد 
الغذائية الخاصة بشهر رمضان تتكدس 
يف األسواق وبشكل يختلف أيضا عن أيام 
السنة الباقية خصوصا من تلك التي يكثر 
الطلب عليها يف هذا الش�هر . فيذهب رب 
العائلة أو ربات البي�وت إذ هن أدرى بما 
يحتجن يذهبن للتس�وق وتحضري املواد 
الخاصة . دقيق حمص أي طحني حمص 
البعض يصنع من ه�ذا الطحني الحالوة 
والبعض يصنع منه أش�ياء أخرى معينة 
وأبرزها )الكفت�ة ريزة( و)الكفتة ريزة( 
تس�مية غري عربية الكفتة تعني الدوائر 
أو الكباب�ة يصطل�ح عليه�ا لغويا والتي 
أش�به بالكبة املعمولة لدى ربات البيوت 
والريزة الصغر يف الحجم وطريقة عملها 
أن ي�دق اللح�م بالهاون ويهرس هرس�ا 
جيدا ويخلط مع�ه الطحني ويدعك جيدا 
ث�م يعمل عىل ش�كل ُكباب�ة أي دوائر أو 
كما نس�ميه لكاليك ويقىل بالدهن املغي 
ويغىل امل�اء واملعج�ون ث�م توضع هذه 
اللكالي�ك في�ه . ومن امل�واد الت�ي تهيئ 
يف ش�هر رمض�ان غالب�ا : أوله�ا العدس 
وللعدس فوائ�د كثرية طبعا وهنالك قول 
لإلمام الصادق عليه الس�الم قال : )شكا 
رجل إىل النبي صىل الله عليه وآله قساوة 
القلب فقال له صىل الله عليه وآله : عليك 
بالعدس فإنه يرق القلب ويرسع الدمعة 
وقد بارك عليه سبعون نبيا ( . والحمص 
أيضا من امل�واد التي يكث�ر تناولها وهو 
أيضا له فوائد وق�د ذكره األئمة األطهار 
عليه�م الس�الم يف أحاديثه�م فق�د روي 
عن اإلم�ام الرض�ا إنه ق�ال : ) الحمص 
جي�د لوج�ع الظه�ر ( . وكان يدع�و به 
قب�ل الطع�ام . وعن أحمد ب�ن نرص عن 
ن�وح بن ش�عيب عن ن�ادر الخ�ادم قال 

: ) كان أبو الحس�ن الرض�ا صلوات الله 
عليه يأكل الحمص املطبوخ قبل الطعام 
وبعده (. وم�ن املواد التي كانت تدرج يف 
قائمة التسوق طحني تمن وهذا الطحني 
أن يس�هى  بع�د  الح�الوة  يصن�ع من�ه 
بالده�ن ويضاف ل�ه الش�رية املصنوعة 
من املاء والس�كر وهذا النوع من الحالوة 
ح�ني تف�رغ باألطباق تكون متماس�كة 
أكث�ر وس�ميكة ويس�هل تقطيعه�ا إىل 
قطع صغرية وهي تس�مى ب�اردة الطبع 
ومفيدة للصحة أكثرم�ن أنواع الحالوات 
األخرى وطحني التمن البعض يصنع منه 
الخبز الذي يسمى خبز الصاج باإلضافة 
إىل الطح�ني املس�تخدم للخب�ز وال ننىس 

إن البع�ض كان يس�تخدم التم�ر لصنع 
الح�الوة أو املدگوگ�ة. وم�ن مقتني�ات 
الكش�مش  .الهي�ل  الفضي�ل  الش�هر 
الشعرية .. السكر.. النومي برصة العدلة 
واملطحونة .وبعض ربات البيوت تطحن 
بنفس�ها النومي ب�رصة وذل�ك بالهاون 
وحتى الهيل أيضا يطحن بالهاون .النشا 
لعمل املحلبي أو البالوتة والبالوتة تصنع 
من النشا والسكر واملاء ومن ثم الكاسرت 
وغري ذلك . كذلك الس�من النباتي وأشهر 
أنواع هذا الس�من ماركة ) الراعي ( الذي 
ص�ار بديله اليوم زيت الطعام الس�ائل , 
والبعض يقترص استعماله يف هذا الشهر 
عىل ده�ن الح�ر أي الس�من الحيواني ، 

والتم�ن أي ال�رز ثم التمر هن�دي لصنع 
الرشب�ت واملش�مش املائ�ع أو ) املمرود( 
لصن�ع الرشب�ت خصوص�ا وان مثل هذا 
الن�وع من املش�مش أو أي م�ن الفواكه 
املمرودة كان يب�اع بأرخص األثمان كما 
يضاف إىل قائمة التبض�ع عصري الرمان 
أو حب الرمان إما لصنع الرشبت أيضا أو 
ملن يفضل أكلة الفس�نجون وهذه األكلة 
أيضا تس�ميتها غري عربي�ة وترجمتها ) 
أكل�ة الروح ( وهي مرق الدجاج بش�كل 
مميز يوضع معه حب الرمان ولب الجوز 
وال�رايش والبع�ض كان يس�تخدم )حب 
الرگي( يطحن بش�كل جي�د ويخلط مع 

املواد األخرى.

املرب�ع البغ�دادي ح�ارض يف 
لعب�ة املحيب�س يقيمه عدد 
من الرج�ال منهم من يغني 
ومنهم من يع�زف عىل الرق 
والدف�وف واملرب�ع البغدادي 
ف�ن عراقي انف�رد وتميز به 
الع�راق ع�ن س�ائر اقط�ار 
الوط�ن العرب�ي وه�و ل�ون 
م�ن ال�وان الغناء الش�عبي 
القدي�م  البغ�دادي  الرتاث�ي 
ال�ذي كان يغن�ى باللهج�ة 
بع�ض  يف  نش�أ  العامي�ة، 
القديمة  الش�عبية  املح�الت 
وب�اب  الفض�ل  كمنطق�ة 
وكان  واألعظمي�ة.  الش�يخ 
هذا اللون من الغناء الشعبي 
يؤدى من قبل شخص واحد 
يقف يف وسط حلقة ويرتدي 
املالب�س البغدادي�ة الخاصة 
باملرب�ع كالصاية والجاكيت 

وح�ذاء الروغ�ان والجراوية 
وتستعمل ألة الدنبك )الطبل( 
من الش�باب الذين يشكلون 
ويس�مونهم  دائ�رة  نص�ف 
بال�رادودة وكث�ريا م�ا نرى 
املغن�ي أو املطرب يس�تخدم 
حركات يديه أو بعض أجزاء 
جسمه املنسجمة مع املربع 
عن�د األداء، ويعك�س املربع 
االجتماعية  الحياة  البغدادي 
والسياس�ية  واالقتصادي�ة 
للبغداديني القدماء وفيه من 
املتع�ة والس�عادة للمجتمع 
البغ�دادي، وقد اج�اد يف هذا 
النوع م�ن الغن�اء مطربون 
كثر ابدعوا فيه واعطوه وما 
ايمان�ا منهم  زالوا يعط�ون 
بأن�ه ت�راث وارث حض�اري 

البد من املحافظة عليه.
اما نش�ات املرب�ع البغدادي 

قيقال انه بدأ الغناء يف املربع 
البغ�دادي قديم�ا يف حفالت 
والحن�اء  والخت�ان  ال�زواج 
الت�ي كان�ت تق�ام يف بعض 
املح�الت البغدادي�ة القديمة 
الش�يخ  وب�اب  كالجعيف�ر 
والفض�ل واالعظمي�ة والتي 
كان�ت خالية م�ن الكهرباء 
حي�ث كان يس�تعاض عن�ه 
والش�موع  بالفواني�س 
ويطل�ق ع�ىل تل�ك الحفالت 
التي كانت تقام يف تلك االيام 
اس�م )دومة( والتي تبدأ من 
العش�اء إىل رشوق الش�مس 
معتم�دة ع�ىل ق�وة الصوت 
للمطرب لعدم وجود مكرات 

الصوت انذاك
س�مي املرب�ع باملرب�ع الن�ه 
يتك�ون م�ن أربع�ة أش�طر 
ينتهي بقفل ويسلم باملستهل 
، ام�ا انواع�ه فه�ي كث�رية 
واملخمس،  املثمن،  أش�هرها 
واملسبع، والنثر، والحسجة، 
وكلمة ون�ص، وكان للمربع 
يف كل كلمة من كلماته تعبري 
عن الحياة البغدادية القديمة 
يف كل جوانبه�ا االجتماعي�ة 

واالقتصادية والسياسية.
أول من غنى املربع البغدادي 
املط�رب محمد الح�داد وان 
مطرب�ون  س�بقه  ق�د  كان 
الل�ون  ه�ذا  غن�وا  آخ�رون 

واجادوا فيه.

لم تكن ظاهرة املسحراتي ) 
ابو طبيلة ( وليدة الس�نوات 

االخرية بل 
يع�ود تاري�خ املس�حراتي يف 
بغداد اىل عهد الخليفة النارص 
لدين الله العب�ايس قبل أكثر 
م�ن عرشة قرون ..ومنذ ذلك 
التاري�خ يحافظ البغادة عىل 
ه�ذا التقلي�د ويعدون�ه أحد 
الرموز املهمة خالل رمضان 
م�رور  يتص�ورن  ال  ..فه�م 
رمض�ان ب�دون دق�ات طبل 
العذب  املس�حراتي..وصوته 
لينبه الصائم نحو الس�حور، 
عىل الرغم من  تطور الزمان 
و تع�دد وس�ائل االتص�االت 
املنبه�ات  ان�واع  تزاي�د  و 

املوسيقية والقرانية .
   ورغ�م الظ�روف الجدي�دة 
الت�ي تحي�ط بنا الي�وم فقد 
بامل�وروث  االعت�زاز  بق�ي 
الش�عبي و بعادات و تقاليد 
شهر رمضان  , يجعل البغادة 
باملُس�حراتي  متمس�كون 
ال�ذي نعرفه جميع�ا ب� )ابو 
الدم�ام( او )اب�و طبيل�ة( , 
و ال�ذي يم�ارس عمله يف كل 
رمض�ان تطوع�اً وللحف�اظ 

عىل إرث أجداده .

 _ الح�اج ابو احمد , بغدادي 
ثمانيني تحدث للزوراء فقال 
:- هذا الدمام الذي نراه هذه 
االي�ام  كن�ت اراه يف دراب�ني 
بغ�داد ً  منذ ان وكنت صغرياً 
مع اخوت�ي نرافقه يف ونقدم 
له بع�ض الحلوى ونس�تمع 
اليه وربما نش�اركه الرضب 
ع�ىل الدم�ام الكب�ري  , وكان 
الن�اس يخرجون من بيوتهم 
ليشاهدونه و هوينقر الدمام 
إليقاظهم  لوقت الس�حور ,  
ولع�ل بعضه�م انتقلت منه 
ه�ذه املهم�ة الرمضانية اىل 
اوالده او اقاربه حتى ورثته 
منه , هذا  العمل  سنوياكان  
تطوعي�ا ال يبغي منه س�وى 
االجر و الث�واب , فيبدأ عادة 

من الس�اعة الواح�دة ليال و 
حتى وقت اذان الفجر ».

الذي  البغدادي  واملس�حراتي 
يوق�ض الناس الصائمني كل 
ليلة هو نفس�ه ال�ذي يظهر 
صبيحة العي�د مبرشا بالعيد 
والن�اس تراه صباحا بعد ان 
كان بعضه�م ال يعرفه او لم 
يشاهده يف ليايل رمضان فانه 
يعلن عن س�عادته وتقديره 
فبعضه�م  للمس�حراتي 
يكرم�ه بما ج�ادت قريحته 
من عيدي�ة وبعضه�م يقدم 
الحل�وى واملاجينة وتلك ايام 
عش�ناها وما زلنا نعيش�ها 
وس�تبقى ع�ىل م�ر التاريخ 
عالم�ة مضيئة م�ن عالمات 

رمضان الخري والركات .

ماجين�ة ي�ا ماجين�ة.. ح�ي 
الجي�س وانطين�ا.. ص�ار من 
النادر أن تسمع هذه الكلمات 
يف  األطف�ال  يردده�ا  الت�ي 

رمضان.
غي�اب  م�ن  الرغ�م  فع�ىل 
الكث�ري من الع�ادات والتقاليد 
هن�اك  أن  إال  الرمضاني�ة، 
حرص�ا م�ن بع�ض العراقيني 
عىل الحف�اظ عليها من خالل 
التشجيع عىل ممارستها، ومن 
هذه العادات املرتبطة بش�هر 
رمضان، ماجينة، وهي أغنية 
ش�عبية يرددها األطفال أثناء 
تجولهم يف ش�وارع منطقتهم 
طلب�ا ملا تجود ب�ه أكف األهايل 

من مبالغ مالية أو حلويات.
فيما يشري املختصون يف الرتاث 
الش�عبي العراق�ي إىل أن أصل 
مفردة ماجينة ، لوالك ما جئنا، 
وأس�قطت ل�والك للس�هولة، 
وصارت األغنية الشعبية تردد 
الش�كل، وتق�ول جداتنا  بهذا 
ذكرياته�ن  يس�تعدن  عندم�ا 
الجميلة   املمارس�ة  عن ه�ذه 
إنه�م كانوا يش�عرون بالفرح 

املاجين�ا ويخرج�ون  باغني�ة 
بعد الفطور مبارشة الداء تلك 

األغنية.
لعب�ة املاجين�ة او ما نس�ميه 
كان�ت  طفولي�ة  بممارس�ة 
تم�ارس يف الع�راق وخاصة يف 
بغداد عىل انها صورةمن صور 
الك�رم ال�ذي كان�ت تمارس�ه 
العائل�ة البغدادية عندما تقوم 
العوائل باكرام االوالد حفنة من 
املاجينة او الزالبية او البقالوة 
او الحالوة التمرية . كلها كانت 
تم�ارس يف ازقة بغداد وخاصة 

يف محل�ة الفض�ل ويتجمعون 
بع�د الفط�ور للحص�ول ع�ىل 
الحلوي�ات من خ�الل املاجينة 
واحيان�ا ترش العوائ�ل عليهم 

املاء بدال عن ذلك.
التكنولوج�ي وع�دم  التط�ور 
اس�تقرار الوضع األمني كانت 
من بني األس�باب الت�ي يعتقد 
كثريون أنه�ا تقف وراء غياب 
الرمضانية،  والعادات  التقاليد 
ولك�ن البغداديني يحنون إليها 
ويتمن�ون أن تع�ود إىل س�ابق 

عهدها مرة أخرى.

املربع البغدادي

املسحراتي جرس الصائمني

املائدة الرمضانية يف العراق

ماجينه يا ماجينه

رغم كورونا.. تبقى احللويات الرمضانية حاضرة على املوائد العراقية
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ارتب�ط الف�روس التاج�ي كورونا 
بعدد من األعراض الش�ائعة، وهي  
الس�عال الج�اف وضي�ق التنف�س 
، وم�ع تط�وره وزي�ادة األبح�اث 
العلمية ظهرت عالمات أخرى مثل 
االرتب�اك العق�ي وتناقص حاس�ة 

الشم.
وأجتم�ع عدد أطب�اء الجلدية حول 
العال�م ووج�دوا أن هن�اك تغي�ر 
واضح يف إصبع القدم عند مصابي 

فروس كورونا، وذلك سبب كاف إلجراء االختبارات والدراسات للتأكيد.
يف البداي�ة تبدو أصابع القدم متورمة وتتخذ لوًن�ا أحمر، ويف بعض األحيان 
يك�ون ج�زء من إصبع الق�دم متورًم�ا، ويمكن رؤي�ة اآلف�ات أو النتوءات 

الفردية، و بمرور الوقت تصبح اآلفات أرجوانية اللون.
وصف�ت ورق�ة حديثة لألطباء الجلدية، أن س�ت حاالت مل�رىض يعانون من 
آفات يف أصابع القدم وتضمنت صوًرا لنتوءات تش�به الفلفل الحار أرس�لها 

املرىض إىل أطبائهم عرب الربيد اإللكرتوني.
وكان معظ�م امل�رىض من املراهقني أو الش�باب، بمن فيهم ش�ابا عمره 15 
عاًما اكتش�ف أنه مصاب ب� ف�روس كورون�ا COVID-19 عندما ذهب إىل 

غرفة الطوارئ بحًثا عن رعاية طبية ألصابع قدميه.
ويبدو أن اآلفات التي تظهر يف األشخاص األصحاء تختلف عن تلك التي يراها 
األطب�اء يف بع�ض مرىض  ف�روس كورون�ا COVID-19 املصابني بأمراض 

خطرة يف العناية املركزة والذين هم عرضة لتطوير جلطات الدم.

هن�اك أش�ياء يريدها الرج�ال و لكنهم ال 
يجرؤن عىل قولها، نذكرك ببعض منها.

يري�د من امرأت�ه أن تأخذ زم�ام األمور و 
املبادرة

الرج�ل بطبيعت�ه قائ�دا, و لك�ن ذل�ك ال 
يعن�ي أنه لن يحب أن تأخ�ذ حبيبته زمام 

املبادرة.
يريد من حبيبته أن تعرف أنه يحبها

من املمكن أن يترصف بغرابة و قد فشل يف 
الكلمات, و لكنك يجب أن تعريف أنه يحبك, 
يمكن�ك أن تش�عري بذل�ك يف ترصفاته أو 

بصمته.
الرجل يريد االحرتام

الرج�ل بطبعه حس�اس ج�دا ، وال يتقبل 
التقليل من شأنه ، حتى عىل سبيل املزاح . 

انه يريد االحرتام ، وليس االستهزاء .
يريد االطراء

الرج�ل يس�تمتع باالط�راء, مج�رد القاء 
نظرة عليه بأعجاب ستجعله سعيدا.

يريد أن يكون معك
الرجل مس�تقل ، لكنه ال يزال يحب لك أن 

يكون حول حبيبته .
يريد أن يكون مع امرأة جميلة

 الرجل يحب أن تعجبه فتاته . ليس عليها 
أن تك�ون عارض�ة أزي�اء نحيل�ة ج�دا و 

الشخص الذي يرتدي ماكياج طوال الوقت 
- بل مجرد الفتاة التي تش�عر بالرضا عن 

نفسها .
يريد أن يشعر بالتقدير

الرجل لديه أحيانا الش�كوك, فانه يحتاج 

لكلمة “ شكرا” ، والكلمات الحلوة الخاصة 
و يحب أيضا التعبر عن االمتنان .

يريد امرأة مستقلة
إذا كن�ت تنتظرين دائم�ا اتصاله أو ليس 
لديك أي حياة خارج عنه، الرجل  قد يجدك 

مملة قلي�ال . فالرجل يحب من حبيبته أن 
يك�ون لديها مش�اريع خاصة به�ا و أنها 

يمكن أن تعتني بنفسها . 
يريد أن يأكل.

الرج�ل يح�ب الطع�ام و يتمت�ع برؤي�ة 

حبيبته تأكل من دون أن تحس�ب كميات 
الطعام أو السعرات الحرارية.

الرجل لديه مشاعر أيضا
ان عرض جانب الرجل الحساس ليس من 
الس�هل أبدا و لكن للرجل مشاعر و يجب 

عليه أن يشعر بالراحة الظهارها.
يريد أن يسرتيح

االس�رتخاء,  تعن�ي  العط�الت  للرج�ل 
واالس�رتخاء ال يعن�ي رمي حفل عش�اء، 
الذه�اب اىل الس�ينما ، وتنظي�ف املنزل أو 
تشغيل املهمات . وسائل االسرتخاء القيام 

بأي يشء. ال يسمح التخطيط
يريد أن يتكلم

الرج�ل ال يخاف م�ن املناقش�ات, أفتحي 
موضوع من اهتمامه و ستتحول األمسية 
اىل أمس�ية ثرث�رة, الن�ه ل�ن يتوق�ف عن 

الكالم.
يريد أن يبقى عىل طبيعته

الرجل ال يريد التغير اال اذا أراد ذلك
يريد أن يحميكي

الرج�ل يريد أن يعرف أن�ه يمكنه حمايتك 
. و انه س�وف يفعل أي يشء لذلك. و يريد 
أن يع�رف أن�ه يمكن�ه الوق�وف بحانب�ك 
و يخرج�ك م�ن الف�وىض عندم�ا يتطلب 

الوضع ذلك.
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م�ع ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا ودخول فصل 
الصيف، سيبدأ الكثرون يف تشغيل مكيفات الهواء 
يف بيوته�م. إال أن ه�ذا العام يختلف ع�ن أي وقت 

مىض!
فبعض حاالت اإلصاب�ة بفروس كورونا يف الصني 
ألق�ت الض�وء ع�ىل دور مكيف�ات اله�واء يف نرش 
الفروس املس�تجد كوفيد19-، حتى م�ع االلتزام 

بمسافة التباعد بني األشخاص يف نفس القاعة.
فع�ىل ذم�ة موق�ع “دويت�ش في�ال” DW األملاني، 
اكتش�ف العلم�اء سلس�لة محرة م�ن العدوى يف 
مطع�م بمدينة غوانزو جنوب�ي الصني، حيث ثبت 
إصابة 10 أشخاص بفروس كورونا بعد زيارتهم 
له�ذا املطعم ع�ىل الرغم من أنهم ليس�وا من أفراد 
عائلة، واحدة ولم يختلطوا أو يجلس�وا عىل املائدة 

نفسها.
والحظ العلماء أن املطعم ليس به نوافذ، ويستخدم 

مكيفات الهواء لتهوية طوابقه الخمسة.
رج�ح العلم�اء أن الع�دوى تم نقلها من ش�خص 
واحد مصاب يف املطعم إىل بقية األش�خاص. إال أن 
ذلك الشخص كان قادراً فقط عىل نقل العدوى ملن 
جلسوا بالقرب منه، فكيف نقلها لألشخاص الذين 
جلس�وا بعي�داً عنه ول�م يكن من املمك�ن أن يصل 

إليهم الرذاذ الناتج عن سعاله أو عطاسه؟
وتوص�ل العلماء إىل أن انتقال ال�رذاذ حدث يف هذه 
الحال�ة عىل األرجح من خالل تي�ار الهواء الصادر 

من املكيفات.
ويق�ي أغلب البرش نحو %90 من وقتهم يف بيئة 
داخلية مثل املباني والسيارات أو وسائل املواصالت 

العامة. ويعني ذلك أننا نتنفس هواء نتشاركه مع 
اآلخرين يف نفس البيئة.

ونقل عن كينجيان تشن، أستاذ هندسة ميكانيكية 
بجامع�ة بوردو األمركية، قول�ه: “تأخذ املكيفات 
اله�واء وتعي�د تدوي�ره يف املكان، وبه�ذه الطريقة 

تنتقل القطرات يف جميع أنحاء الغرفة”.
ويش�ر تش�ن إىل مث�ال بتف�ي الوباء ع�ىل متن 
س�فينة “دياموند برنس�يس” الس�ياحية بإصابة 
700 م�ن أص�ل 3000 راك�ب بف�روس كورون�ا، 
حتى بعد تطبيق إج�راءات الحجر الصحي: “حتى 
بعد الحجر اس�تمر عدد اإلصابات يف االرتفاع، وأنا 
أرجح أن نظام التكييف املركزي لعب دورا محوريا 
يف ذل�ك”. وبالرغ�م من هذه النتائ�ج، إال أنه مازال 

مبكراً الحكم بخطورة مكيفات الهواء.

كل يوم معلومة

هل تنتقل عدوى كورونا عن طريق مكيفات اهلواء؟

تع�د منتج�ات جم�ال األطفال من 
أخ�ف املس�تحرضات ع�ىل البرشة، 
وربم�ا يك�ون ذل�ك م�ا تحتاج�ه 
برشتك، فصابون األطفال له العديد 
م�ن الفوائد لبرشت�ك، باإلضافة إىل 
الزيت، وىف هذا التقرير نس�تعرض  
ط�رق مختلف�ة الس�تخدام زي�وت 

األطفال ىف روتني العناية بجمالك.
مرطب يومي

زي�ت األطف�ال ل�ه فوائ�د عدي�دة 
كمرط�ب،  إن�ه لطي�ف بم�ا في�ه 
الكفاي�ة ألن�واع الب�رشة املختلف�ة 
ويعط�ى تأث�ًرا ناعًم�ا ومتوهًج�ا 
مرطب�ك  اس�تبدىل  الب�رشة،   ع�ىل 
املعتاد بزيت األطفال وس�تحبى كل 

االمتيازات التى سيأتى بها.
زيت لألظافر الجافة

الب�رشة الجاف�ة ت�ؤدى إىل ضع�ف 
األظاف�ر وهشاش�تها،  غالًب�ا م�ا 
وغس�ل  األظاف�ر  ط�الء  يتس�بب 
املنظفات واملواد الكيميائية األخرى 
بم�رور الوق�ت إىل جف�اف األظافر 
وهشاشتها، لذلك يمكنك استخدام 

زيت األطفال ع�ىل األظافر الجافة، 
من خ�الل وضع القلي�ل يوميا قبل 

النوم.
عالج تشققات الكعب

يمكن لزي�ت األطفال ترطيب كعبك 
س�تعتمد  بالطب�ع  فع�ال  بش�كل 
فعاليته أيًضا عىل عدد مرات تقشر 
قدميك أيًضا،  قوم�ى دائًما بإقران 
باديكرك بتدليك من زيت األطفال.

مزيل املكياج

زيت األطفال هو بديل رائع ملزيالت 
املكياج القاس�ية التى تس�تخدمها 
العدي�د من النس�اء،  كم�ا أنه بديل 
العادي�ني  وامل�اء  للصاب�ون  جي�د 
ألن تل�ك يمك�ن أن تجف�ف الجل�د 
بم�رور الوق�ت،  ضع�ى القليل من 
زي�ت األطف�ال عىل وس�ادة قطنية 
وافركيه�ا برفق إلزال�ة كل املكياج،  
إن�ه أفضل ملنطقة العني ألنه لطيف 

للغاية.

مقرش الشفاه
إذا كن�ت تبحثني عن مقرش ش�فاه 
مث�اىل لك�ى يجعله�ا  ناعم�ة، فقد 
يك�ون زي�ت األطف�ال ه�و الخيار 
األفض�ل ل�ك،  يمكنك خل�ط بعض 
الس�كر مع الزي�ت وفرك ش�فتيك 
بلط�ف لبض�ع ث�وان، ثم ش�طفه،  
يساعد ذلك بش�كل فعال عىل إزالة 
الجل�د املي�ت، ويرتكه أكث�ر إرشاًقا 

ونعومة.
زيت للتدليك

اس�تخدمى زي�ت األطف�ال لتدليك 
برشتك، فهو مغ�ذى للبرشة وغنى 
بفيتامني  E، سيس�اعد ع�ىل إزالة 
الل�ون وه�و آم�ن لالس�تخدام ألن 

الجلد حول العينني رقيق.
زيت أطفال لشعرك

زي�ت األطف�ال س�يصلح نهاي�ات 
ش�عرك،  ويعطيه�ا اللمع�ان الذى 
تحتاج�ه، ضع�ى القلي�ل منه عىل 
ش�عرك ودلكى فروة رأس�ك أيًضا، 
لك�ن احذري ألنه قد يجعل ش�عرك 

دهنًيا بسهولة.

التخمة هي الش�عور املزعج الذي 
يتعرض ل�ه الكثرون بع�د تناول 
الطعام وخصوصا وجبات اإلفطار 
يف ش�هر رمض�ان، مم�ا يس�بب 
االنتفاخ والغازات والشعور بالثقل 
الش�ديد وع�دم الراح�ة يف املعدة، 

حسب ما جاء ىف “سبوتنيك”.
يف بع�ض النصائ�ح للتخلص من 
التخم�ة التي تالزم الش�خص بعد 

تناول الوجبات الدسمة، وهي:
م�ن أكثر األخطاء الت�ي يقع فيها 
الطع�ام  تن�اول  ه�ي  الكث�رون 
والن�وم مب�ارشة أو الجلوس مما 
يس�بب التخمة، ولك�ن يفضل أن 
نمارس النشاط البدني بعد تناول 
الطع�ام حي�ث يس�اعد ذل�ك عىل 
تحري�ك األمع�اء وتس�هيل عملية 

الهضم.
بع�ض وضعي�ات تماري�ن اليوغا 

تعم�ل ع�ىل تعزيز صح�ة الجهاز 
الهضمي والتخل�ص من االنتفاخ 

والغازات والتخمة.
النعن�اع، من أبرز الطرق للتخلص 
وع�ر  البط�ن  تش�نجات  م�ن 
الهض�م، فمن املمك�ن تناوله بعد 
وجب�ه الطع�ام للحد م�ن التخمة 

واضطرابات الجهاز الهضمي.
تدلي�ك البطن، يس�اعد عىل تجنب 
الش�عور بالتخمة وع�ر الهضم 
كما إنه بعمل عىل الشعور بالراحة 

ومنع الغازات واالنتفاخ.
حم�ام داف�ئ، فيس�اعد ذلك عىل 
وتقلي�ل  باالس�رتخاء  الش�عور 
مس�تويات التوت�ر مم�ا يس�مح 
للجهاز الهضمي أن يعمل بش�كل 
جيد وأكث�ر فعالية ويس�اعد عىل 

تقليل االنتفاخ.
تن�اول األطعمة الت�ي تحتوي عىل 

نس�بة كب�رة م�ن األلي�اف التي 
تحد من الشعور باالنتفاخ وعر 

الهضم والتخمة.
تجنب تن�اول املرشوب�ات الغازية 
باملي�اه  واس�تبدالها  والكحولي�ة 

والعصائر الطبيعية.
فابت�الع  العلك�ة،  تن�اول  تجن�ب 
الهواء أثناء املضغ يسبب االنتفاخ 

وعر الهضم.
تناول الطعام بكميات قليلة حتى 
ال تزي�د م�ن الش�عور بالتخمة أو 
االنتفاخ، فم�ن املمكن تناول أكثر 

من وجبة ولكن بكميات قليلة.
الحد م�ن تناول األطعم�ة الحارة 
والدس�مة، ألنها تزيد من الشعور 

بالتخمة وعر الهضم.

طبيبك يف بيتكلطلة ابهى...

عشر نصائح لتجنب التخمة بعد اإلفطار يف رمضانسبعة استخدامات لزيت األطفال يف العناية جبمالك

اكتش�ف باحث�ون أن فروس كورونا املُس�تجد 
يعلق يف الهواء لفرتات طويلة باألماكن املزدحمة 
أو الغ�رف التي تفتق�ر إىل التهوية، وجاء ذلك يف 
إطار دراس�ة تدع�م الفكرة القائل�ة بأن مرض 
كوفي�د19- الناج�م ع�ن الف�روس يمك�ن أن 
ينترش من خالل الجس�يمات الدقيقة املحمولة 

جوا، والتي تعرف باسم الهباء الجوي.
وعث�ر الباحثون ع�ىل أجزاء من امل�ادة الوراثية 
لف�روس كورونا تطفو يف الهواء من مراحيض 
تض�م  داخلي�ة  مس�احات  ويف  املستش�فيات، 
حش�وًدا كب�رة، وداخ�ل غ�رف يتخل�ص فيها 
الطاق�م الطبي من الكمام�ات واملعدات الواقية 
ووه�ان  يف  مستش�فيني  داخ�ل  املس�تعملة، 

بالصني.
ل�م تمتد الدراس�ة إىل تحدي�د م�ا إذا كانت تلك 
الجزيئ�ات املحمولة يف الهواء يمكن أن تس�بب 
العدوى أم ال. ولكن عندما ثار جدل وتس�اؤالت 
حول مدى س�هولة انتش�ار الع�دوى بفروس 
كورون�ا املُس�تجد عرب اله�واء، كان�ت منظمة 
الصح�ة العاملي�ة قد أعلن�ت أن عوام�ل الخطر 
تقت�رص ع�ىل ظ�روف مح�ددة، مش�رة إىل أن 
تحلي�ل أكثر من 75 ألف حال�ة إصابة بالعدوى 
يف الص�ني لم يتضمن أي إش�ارة لحدث العدوى 

عرب الهواء.
وم�ع انتش�ار جائح�ة كورونا يف جمي�ع أنحاء 
العال�م وانتق�ال الع�دوى ملا يزيد ع�ن 3 ماليني 
نس�مة، س�عى العلماء إىل محاول�ة فهم كيفية 

حدوث التلوث والعدوى بشكل دقيق.
م�ن املع�روف أن اإلنس�ان ينت�ج نوع�ني م�ن 
القطرات عندما يتنفس أو يسعل أو يتكلم، وهي 
القطرات ذات الحجم الكبر والتي تتساقط عىل 
األرض قب�ل أن تتبخ�ر، وه�ي تنق�ل العدوى يف 
الغالب عن طريق مالمس�ة األشياء التي تستقر 
عليه�ا. أما القطرات األصغ�ر حجما، فهي التي 
تش�كل الهب�اء الج�وي، والتي يمك�ن أن تبقى 

عالقة يف الهواء محمولة لعدة ساعات.
وقام فريق الباحثني، بقيادة بروفيسور كي الن 
من جامعة ووهان، بإنش�اء ما يسمى بمصائد 
الهب�اء الج�وي داخ�ل وح�ول مستش�فيني يف 

ووهان، ظهرت بهما أول حاالت الوباء.
وتمكن الباحثون بالفعل من العثور عىل القليل 
م�ن الهباء الج�وي يف أجنحة امل�رىض وكذلك يف 
املباني الس�كنية بل ومحالت البقال�ة القريبة. 
وتم الكش�ف ع�ن املزي�د يف املراحي�ض العامة 
ومنطقتني كان تمر عربهما حش�ود كبرة، بما 
يف ذلك س�احة صغرة مغط�اة بالقرب من أحد 
املستش�فيات.وقال الباحثون إن النتائج تسلط 
الضوء ع�ىل أهمية التهوية والح�د من الزحام، 
والتأك�د من ج�ودة خدمات ال�رصف الصحي، 
واالهتم�ام بالنظاف�ة الدقيقة ل�دورات املياه يف 

املنشآت العامة واملراحيض العمومية.

دراسات حديثة

فريوس كورونا يعلق يف اهلواء بهذه األماكن

نصائح طبية

عالمة يف إصبع القدم تشري لإلصابة 
بفريوس كورونا

املقادير:
8 كوب ماء

1 كيلو لحم دجاج مسحب
Penne 1 باكيت معكرونة رفيعة

1 بصلة
4 جزرات مقطعة

3 حص ثوم مهروس
1 ملعقة كبرة زعرت ناشف

حصالبان  أوراق  كبرة  ملعقة   2
ناشفة

2 ملعقة كبرة زيت
رشة ملح وفلفل أسود

الطريقة:
النار يف قدر كبر  املاء عىل  يسخن 

حتى الغليان.

والثوم،  والبصل،  الدجاج،  يضاف 
النار  عىل  الكل  ويرتك  واألعشاب، 

ملدة ساعة.
والزيت  املقطع  الجزر  يضاف 
النار  عىل  الكل  ويرتك  واملعكرونة، 

ملدة 20 دقيقة.
وتقّدم  والفلفل  امللح  يضاف 

الشوربة.

املطبخ

شوربة الدجاج باملعكرونة 
واألعشاب

قد تنبعث أحياًن�ا روائح مزعجة من املفارش، 
ج�رَّاء البكتري�ا املُتكاث�رة يف داخله�ا. وه�ذه 
األخرة تموت عند غس�ل املف�ارش وتعريضها 
ا الرائحة املنبعثة  ألشعة الش�مس املبارشة. أمَّ
ر ج�ّو برائح�ة ذكيَّة  منه�ا، فتحت�اج إىل معطِّ
للتخلُّ�ص منه�ا. ويف ه�ذا اإلط�ار، نتطلع عىل 

ر املفارش: طريقتني لصنع معطِّ
معّطر املفارش برائحة عيدان البخور:

-ُيضاف إىل عبوة رذاذ بالستيك )240 ميلليليرتًا( 
ة، ح�واىل 120 ميلليليرتًا من ماء  نظيف�ة وجافَّ
ال�ورد وعودان من البخ�ور وملعقتان كبرتان 
من مسحوق املس�تكة وملعقة كبرة من زيت 
الليم�ون العط�ري أو أّي زي�ت عط�ري آخ�ر. 
وُتغلق العبوّة بإح�كام، وُتهّز جيًِّدا حتَّى يذوب 

مسحوق املستكة يف ماء الورد.
-ُترتك العبوة ليومني أو ثالثة أيَّام حتَّى تتفاعل 
امل�واد املكوِّن�ة للمعّط�ر مع بعضه�ا البعض، 
وتظه�ر الروائح جيًدا، م�ع الحرص عىل هزِّها 
بني الح�ني واآلخر لتري�ع تفاعل امل�واد مًعا 

وخروج الروائح العطرية.
ر عىل جميع أنواع  -ُيمكن اس�تعمال هذا املعطِّ

املفارش والستائر والسجاد.
معّطر املفارش برائحة الياسمني:

ر، إىل: عطر الياس�مني  -يحتاج إعداد هذا املُعطِّ
واملي�اه ومي�اه الريح�ان وروح ال�ورد وبودرة 

املسك وماء الورد ومجموعة من زهور الفل.
- ُتس�تخدم عبّوة رذاذ نظيفة وخالية من آثار 
أّي روائ�ح س�ابقة كانت فيه�ا، فُيضاف إليها 
نصف فنجان صغر من املياه املرّطبة للقماش، 
واملقدار نفسه من مياه الريحان، فثالث مالعق 
كبرة من بودرة املسك وبضع قطرات من روح 

الورد. وُتس�حق زهور الفل، وتضاف إىل العبوة 
مع نصف فنجان من ماء الورد.

-ُت�رشُّ ذرات م�ن عط�ر الياس�مني يف داخ�ل 
العبوة، التي ُتغلق بإح�كام وُترّج جيًِّدا لبعض 
الوق�ت، حتَّى تتفاعل املواد مع بعضها البعض 
مكون�ًة معط�ر برائح�ة جدي�دة للمف�ارش. 
ل االنتظار لثالث س�اعات قبل استخدام  وُيفضَّ

ر. املعطِّ

تدبري منزلي

طريقتان لتحضري معطر للمفارش برائحة البخور أو اليامسني
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 إّن الحّب ال يعرف النس�ب بالتأكيد، فإن 
كانت املرأة مغرمة بالرجل فس�تحّبه من 
دون أّي حدود، وس�تفعل املس�تحيل من 
أجل�ه غري آبه�ة لألمور التي ق�د تجعلها 

عىل خالف كبري معه،
ولكن يمكن للمرأة أن تضع نس�بة للحّب 

بينها وبني زوجها.
توافقكم�ا  نس�بة  تع�ريف  أن  أردت  إن 
أجيبي عن األسئلة التي سنطرحها عليك 

واحسبي وحدك.
االختبار:

• أنت وزوجك تتوافقان يف كّل األمور:
- نعم   – كاّل   - أحياًنا

• إّن أكثر ما يخيفك يف عالقتك مع زوجك 
هو أن يرتكك ويرحل:
- نعم   - كاّل  - رّبما

• إذا رأيت زوجك غاضًبا أّول ما تفعلينه:
- ال تكرتثني  - تقرتبني منه وتكلّمينه   - 

تنصدمني وتخرجني من املن�زل
م�ا  وتعرف�ني  ام�رأة عصامي�ة  أن�ت   •

تريدين:
- كاّل  - نعم  - رّبما

• هل تستطيعني التخّل عن زوجك يوًما:
- نعم بكّل سهولة  - كاّل  - أحياًنا

• هل أنت من األبراج:
- النارية  - الرتابية  - الهوائية واملائية

• إن لم تتمّكني من الوصول إىل هدفك يف 
مسألة ما، فمن تلومني؟

- تلوم�ني زوج�ك   - تلوم�ني نفس�ك   - 
تلومني اآلخرين.

يف  دائًم�ا  الراب�ح  الط�رف  ه�و  م�ن   •
الن�زاعات؟

- أنت   - ال أحد فأنتما مّتفقان   - هو
هدن�ة  إىل  التوّص�ل  تس�تطيعني  ه�ل   •

رسيعة يف الحّب؟
- كاّل وال مرّة   - نعم برسعة   - أحياًنا

• بأّي األحرف يبدأ اسمك؟
- م�ن أ إىل د    - م�ن د إىل ظ     - م�ن ظ 

إىل ي
النتيجة:

- إذا كان�ت إجابات�ك كلّه�ا أو بمعظمها 
تقع يف الخانة األوىل، إًذا نسبة توافقك مع 

الحبيب ال تتخّطى %50 عىل اإلطالق.
- إذا كان�ت إجابات�ك كلّه�ا أو بمعظمها 
تقع يف الخانة الثانية، إًذا نس�بة توافقك 
مع زوجك تصل إىل %90، وأنتما تعيشان 
حياًة رائع�ة وتتخّطيان املش�كالت كلّها 

بسهولة.
- إذا كان�ت إجابات�ك كلّه�ا أو بمعظمها 
تق�ع يف الخانة الثالثة، إًذا نس�بة توافقك 
و60%،   45 ب�ني  ت�رتاوح  زوج�ك  م�ع 

وتتوافقني مع زوجك بشكٍل أو بآخر.

مثل ش�عبي عراقي يرضب مل�ن يقوم بعمل 
بدون تأثري او تأثريه ال يذكر وقصة املثل انه 
يف زم�ن البهلول ) وهو ذل�ك الرجل الحكيم 
ال�ذي تبهلل - اي اصطن�ع او ادعى الجنون 
- عندما واله هارون الرش�يد قايض القضاة 
بس�بب عدم رغبته بهذا املنصب ( ويقال ان 
ش�ابا من عامة الناس ق�د افتتن بفتاة كان 
والدها من وزراء هارون فخطبها من والدها 
ولع�دم رغبة االخ�ري بتزويجها اي�اه لكونه 
ليس من ال�وزراء او االعيان ق�رر ان يطلب 
منه طلب�ا تعجيزيا فكان من�ه ان يطلب ان 
يب�ات ليلة م�ن ابرد ليايل الش�تاء يف وس�ط 
نه�ر دجلة مخرجا رأس�ه فقط من املاء مع 
غمر باقي جس�مه، ففعل الشاب وكان هو 
الوحيد لوالدته فما كان منها بعد ان عجزت 
ع�ن اقناعه عن العزوف ع�ن الزواج من تلك 
الفتاة لكي ال يقوم باملبيت باملاء خوفا منها 
ع�ىل حياته ان توق�د النار عىل ج�رف النهر 
ع�ى ولعله ان يؤن�س ابنها قطع�ة كبدها 

رغم تأكدها ان ذلك ليس له تأثري يذكر.
 ويف الصب�اح رج�ع الش�اب اىل وال�د الفتاة 
متوقع�ا منه ان يعطيه اياه�ا فاجابه الوالد 
بالرف�ض ك�ون ام�ه قد اش�علت الن�ار عىل 
جان�ب النهر فرجع الش�اب مهموما حزينا 
لفش�له رغ�م صربه ع�ىل ب�رد ليل الش�تاء 
القارص فهنا س�مع البهل�ول بالخرب ففكر 
بحيل�ة كي يرف�ع الظلم عن الش�اب فطاف 
املدين�ة مناديا يعزم الناس لوليمة قد اعدها 
لوجه الله تعاىل فدعى فيمن دعى من الناس 
هارون الرش�يد ووالد الفت�اه وباقي الوزراء 
واالعيان وكذلك الش�اب فحني حرض الناس 

من اجل الوليمة. 
انتظروا وانتظروا س�اعات وساعات طويله 
يس�ألون البهل�ول ع�ن وقت طعام�ه وكان 
املفروض ان يكون وقت غداء فامى املساء 
وقاربت الش�مس عن املغيب والبهلول كلما 
يس�ألونه ع�ن غدائ�ه وكان يمنعه�م م�ن 
املغ�ادرة يجيبهم بأنه لم ينض�ج بعد ،وبعد 

ان الح�و عليه بأن لديهم اعمال ليقومو بها 
اخربه�م ان يلقوا نظرة ع�ىل القدر فوجدوه 
ق�د وضع�ه ف�وق نخل�ة عالي�ة وق�د قطع 
س�عفها واوق�د النار تحت جذعه�ا وكان ال 
يصل من حرارة النار حتى القليل من الديفء 
فضحك�وا وتعجب�وا فقالوا للبهل�ول اهكذا 
تس�خر منا ايها املجنون.. الذنب ليس ذنبك 
ب�ل ذنبن�ا ان اتينا ل�ك طائعني وه�ل يعقل 
ان يص�ل يشء م�ن حرارة الن�ار للقدر وهو 
به�ذا البعد فهن�ا توجه بكالم�ه لوالد البنت 
هذا وان�ا املجنون فكيف ب�ك ان تصدق بأن 
تأث�ر النار الت�ي اوقدتها والدة الش�اب وهو 
يف وس�ط النهر وماء النهر الجاري يس�اوي 
الف ال�ف قدر مثل قدري وما ه�و رأيك ايها 
املل�ك هارون فهنا توجه هارون الرش�يد اىل 
وال�د الفتاة وام�ره ان يزوجها له لكونه نفذ 
ال�رط وان حكم والد الفت�اة باطال فاتخذ 
الن�اس من هذه القصة مث�ال فيقولون مثل 

قدر البهلول.

الق�رى  إح�دى  يف  ام�رأة  ج�اءت 
ألحد الحكماء وهي تظنه س�احرا 
وطلب�ت منه أن يصنع لها س�حراً 
بحي�ث يحبها زوجه�ا حبا ال يرى 
معه أحدا من نساء العالم غريها، 
فقال لها “إنك تطلبني ش�يئا ليس 
بسهل لقد طلبت شيئا عظيما فهل 

أنت مستعدة لتحمل التكاليف؟.”
قالت “نعم”..

ق�ال له�ا “إن األم�ر ال يت�م إال إذا 
أحرضت شعرة من رقبة األسد”..

قالت “األسد؟”
قال “نعم”

قال “كيف أس�تطيع ذلك واألس�د 
أن  أضم�ن  وال  مف�رتس  حي�وان 
يقتلني أليس هناك طريقة أس�هل 

وأكثر أمنا؟”
ق�ال له�ا “ال يمكن أن يت�م لك ما 
تريدي�ن من محبة ال�زوج إال بهذا 
وإذا فك�رت س�تجدين الطريق�ة 

املناسبة لتحقيق الهدف”..

ذهبت املرأة وهي ترضب أخماس 
بأسداس تفكر يف كيفية الحصول 
الشعرة املطلوبة فاستشارت  عىل 
م�ن تث�ق بحكمت�ه فقي�ل لها إن 
االسد ال يفرتس إال إذا جاع وعليها 

أن تشبعه حتى تأمن رشه.
إىل  وذهب�ت  بالنصيح�ة  أخ�ذت 
وب�دأت  منه�ا  القريب�ة  الغاب�ة 

ترمي لألس�د قطع اللح�م وتبتعد 
واس�تمرت يف إلق�اء اللح�م إىل أن 
ألفت األس�د وألفها مع الزمن، ويف 
كل م�رة كان�ت تقرتب من�ه قليال 
إىل أن جاء اليوم الدي تمدد األس�د 
بجانبها وهو ال يشك يف محبتها له 
فوضعت يدها عىل رأس�ه وأخدت 
تمسح بها عىل شعره ورقبته بكل 

حن�ان ..وبينما األس�د يف هدوء لم 
يك�ن من الصع�ب أن تأخ�د املرأة 

الشعرة بكل هدوء.
وما إن أحس�ت بتمكنها للش�عرة 
حتى أرسع�ت للحكيم الذي تظنه 
س�احرا لتعطيه إياه�ا و الفرحة 
تم�أل نفس�ها بأنه�ا الح�ل الذي 
س�يجعلها ترتبع عىل قلب زوجها 
وإىل األب�د، فلم�ا رأى الحكيم هذه 
الشعرة قال لها “ماذا فعلت حتى 
اس�تطعت أن تحص�ل ع�ىل هده 

الشعرة؟”.
فرحت له خطة ترويض األس�د 
و التي تلخص�ت يف معرفة املدخل 
لقلب األس�د ث�م الصرب ع�ىل ذلك 
حتى أصبح س�هالً معه�ا.. فقال 
له�ا الحكي�م “زوجك لي�س أكثر 
رشاس�ة م�ن األس�د، افع�ل معه 
م�ا فعلته م�ع األس�د.. تعريف عىل 
املدخ�ل لقلب�ه فتأرسي�ه وضعي 

الخطة لذلك واصربي”.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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اختبارات شخصية

قصة مثل

قصة وعربة

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

كم تبلغ نسبة التوافق بينك وبني زوجك؟

مثل جدر ) قدر ( البهلول

الزوجة واألسد

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1950 - بوميب�ول أدوليادي�ج يتوج نفس�ه 
ملًكا عىل تايالند.

1955 - أملانيا الغربية تحصل عىل س�يادتها 
كامل�ة وإعالنه�ا دولة مس�قلة تحت اس�م 

جمهورية أملانيا االتحادية.
1980 - القوات الخاصة الربيطانية تقتحم 

السفارة اإليرانية يف لندن.
2006 - الحكوم�ة الس�ودانية توقع اتفاًقا 

مع حركة تحرير السودان.
2010 - اإلع�الن ع�ن وفاة رئي�س نيجرييا 
عمر ي�ارادوا بع�د رصاع طوي�ل مع املرض 
قام خاللها بتس�ليم السلطة لنائبة غودالك 

جوناثان.
2011 - محكم�ة مرصي�ة تص�در حكًم�ا 
ع�ىل وزير الداخلية الس�ابق حبي�ب العاديل 
بالسجن ملدة 12 عاًما وذلك بتهم الرتبح غري 
املروع وغس�يل األموال، ليك�ون بذلك أول 
حكم يصدر عىل مس�ؤول يف النظام السابق 

قبل ثورة 25 يناير.

2016 - حري�ق هائل يف كن�دا يدفع عرات 
اآلالف م�ن الس�كان إىل النزوح م�ن مدينة 

فورت ماكموراي.
2018 - إطالق املس�بار الفضائي إنس�ايت 

بنجاح نحو املريخ.
الديمقراطي�ني  ح�زب  -مرّش�ح   2019
االش�رتاكيني س�تيفو بنداروفس�كي، يفوز 
م�ن  الثاني�ة  بالجول�ة   ،53,59% بنس�بة 
االنتخاب�ات الرئاس�ية يف جمهورية ش�مال 

مقدونيا.
الديمقراط�ي  الث�وري  الح�زب  مرّش�ح 
يف�وز  كورتي�زو،  لورنتين�و  )االش�رتاكي( 
بنس�بة %33,27، يف االنتخابات الرئاسية يف 

بنما.
الطائرة الروسيَّة رحلة رقم 1492 إيروفلوت 
تهب�ط اضطراريًّ�ا يف مطار ش�رييميتييفو 
ال�دويل ُبعيد إقالعها ِبقليل الش�تعال النريان 
فيه�ا، مما أدَّى إىل مقت�ل 41 راكًبا من أصل 

78 كانوا عىل متنها.

أفقي
1أعىل قمة يف أفريقيا

2يهتز o خيالء
3جرس عىل ماء

 o 4خصوم اليونانيني يف قربص
حرف عطف

5حسام o ضعف لدرجة املرض
الجنوبي�ة  أم�ريكا  يف  6بح�رية 
العال�م ع�ن س�طح  األع�ىل يف 

البحر
 o )7ج�دة )باللهج�ة املرصي�ة

جمع رسير )معكوسة(.
8الذه�ب البن�ي o أش�هر ملكة 
عرصه�ا  امت�از  فرعوني�ة 

باالستقرار
9يدهش o ارتفع يف السماء

تجس�س  قص�ص  10سلس�لة 
سينمائية كتبها إيان فلمنج

رأيس
1اسمها القديم بيزنطة

عمل�ة   o الس�مر  فيه�ا  2يحل�و 
اليابان

3عك�س حل�و o تفن�ن o نص�ف 
أريج

4ماتت الحيوانات o تقال للحبيبة 
أو الحبيب

5الهاتف أصدر صوتا )معكوسة( 
o تلقى االهتمام

6يمل�ك األرض ومن عليه�ا o ذو 
طباع حادة وغري محبوب

7ضعيف وغري مقبول
8م�ن الدواج�ن o املعل�م الخاص 

لالسكندر املقدوني
9دع�اؤه جاء يف فيل�م لقصة طه 

حسني
10عملة اوروبية o استعاد

ارد انشد العقال واهل العدال���������ه 
لو نشف ملح الزاد شنحط بدال������ه

لو نشف ملح الزاد حط ماي العيون
فانهم ترى يا فالن ماسخ يكول��ون 

اسمر واخاف عليك ممىش الغروب 
جاهل وبعده صغري ما ين��دل دروب 

ليل الشتاء يهواي مكدر انام��������ه
حط بالكلب نيشان هاي العالم������ة

أبـــــــراج

مهنياً: يشري هذا اليوم إىل فرص جديدة آتية وإعادة 
تنظي�م أف�كارك والتخطي�ط للمس�تقبل املهني الذي 

تطمح إليه
عاطفياً: تميض يوماً مميزاً ج�داً مع الحبيب وتفّكران جدياً 

يف االرتباط وتأسيس أرسة كبرية
صحي�اً: تمضي�ة س�اعات وس�اعات وراء املكت�ب غري جيد 

صحياً، فحاول أن تخفف بعض اليشء

مهنياً: يحمل هذا اليوم واأليام املقبلة فرصاً تجعل 
أح�د الزم�الء يدّبر إس�اءة ما ض�دك ويخفي عنك 

معلومات مهمة
عاطفياً: حافظ عىل رّسي�ة ما يحدث بينك وبني الريك 

وال تسمح لطرف ثالث بالتدخل يف شؤونكما
صحي�اً: م�ن أراد املحافظ�ة عىل صح�ة س�ليمة ال يوفر أي 

وسيلة من أجل ذلك

مهنياً: تس�تقطب االهتمام، وتعمل بنشاط كبري 
وثقة بالنفس وترق بشخصية ممّيزة ويهتم بك 

املحيط
عاطفياً: طريقتك املميزة يف اإلقناع تحرّي الريك، فيصبح 

متخوّفاً من فرض ضغوط غري معلنة عليه لتحقيق أهدافك
صحياً: س�وء التفاهم مع اآلخرين يولد مضاعفات خطرية، 

لذا، يفضل أن تأتي املعالجات هادئة

 مهنياً: تدخل مرحلة مهنية مهمة جداً، ويس�لط 
الضوء عليك وتحلق يف سماء النجاح وتنال مكافأة 

كبرية جداً
عاطفياً: إهتّم بنفسك وبمظهرك أكثر حتى تلفت األنظار 

وتكسب فؤاد أحد األشخاص لبناء عالقة جديدة
صحياً: انتبه إىل ظروفك الصحّية وال تهمل أي إشارة، تحاَش 

االنفعاالت فهي تسّبب رضًرا للقلب

مهني�اً: يجلب لك هذا اليوم دعم�اً من أحد الزمالء 
الذي يع�رف قدراتك وتع�وّض عن الخس�ارة التي 

لحقت بك
عاطفي�اً: ُيث�ري إعجابك ش�خص التقيته أخ�رياً وتتمنى 

إقامة عالقة جدية معه ثم االرتباط به
صحي�اً: تطلب إجازة م�ن العمل لتمضية أس�بوع يف القرية 

والقيام ببعض األعمال الزراعية لرتتاح نفسياً

مهنياً: تشعر باالرتياح وتتحّمس لجديد تستقبله 
يف حيات�ك كعملي�ة إبداعي�ة تقوم به�ا أو فنية أو 

طفل يبتسم يف منزلك
عاطفي�اً: تغايض الريك عن تهّورك هو املرحلة الهادئة 

قبل االنفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه
صحي�اً: تش�نج أعصاب�ك بني ح�ني وآخ�ر يصيب�ك بالكآبة 

وبالشعور بعدم إيجاد الحل املناسب

مهني�اً: يدع�وك أرب�اب العم�ل أو املس�ؤول عنك 
مب�ارشة إىل الع�ودة إىل الواق�ع والت�رصف بدق�ة 

ورصانة
عاطفي�اً: عالقت�ك بالحبيب يف خط�ر، ب�ادر إىل إنقاذها 

رسيعاً وإال خرست من تحب
صحياً: حاول أن تضبط أعصابك قدر املستطاع وسيطر عىل 

انفعاالتك، ودع جهودك للنشاطات املفيدة لصحتك

مهني�اً: يدفعك هذا الي�وم العصيب إىل إجراء حوار 
هادئ م�ع الزمالء لرح وجهة نظ�رك وإقناعهم 

بصحة القرارات التي تنوي اتخاذها
عاطفياً: تش�كو الوحدة وامللل بس�بب بعدك عن الريك 

وعدم تمكنك من لقائه ساعة تشاء
صحياً: إذا الحظت أن اإلزرقاق يتكاثر ويتكاثف تحت عينيك، 

يكون السبب قلة النوم التي تعانيها

مهنياً: بدعمك أحد الزمالء ويساعدك بعدما وضع 
لك العيص يف الدواليب، وتتبدل الصورة وترى الحظ 

ينساب إليك
عاطفي�اً: ال تكرتث باملظاهر عند بحثك عن رشيك حياتك 

بل ابحث عن اإلخالص
صحي�اً: م�ارس النش�اطات الرتفيهية لتتخلص م�ن توّترك 

وتريح أعصابك املتشنجة

مهني�اً: يدع�وك هذا الي�وم إىل تنظي�م أولوياتك يف 
العمل، فه�ذا يفيدك كثرياً ويس�ّهل مهمتك ويريح 

أعصابك ويخلصك من التوتر
عاطفي�اً: تكون األج�واء العاطفية اليوم ع�ىل أفضل ما 

يرام، ويقدم إليك الريك اقرتاحاً مهماً تتلقفه وتسري به
صحي�اً: تج�اوز األم�ور العالقة بين�ك وبني اآلخري�ن بهدوء 

وروية، واضبط أعصابك وخفف من توترك

مهنياً: إحذر الرتاجع املهن�ي ونّظم جدول أعمالك 
وسيطر عىل انفعاالتك وتكتم عىل أرسارك

عاطفي�اً: ال تفتع�ل الخالف�ات مع الحبيب وال س�يما 
هذا الي�وم، بل كن متفهماً معه فهو بحاجة ماّس�ة إليك 

للوقوف إىل جانبه
صحي�اً: أن�ت يف حالة صحي�ة ممت�ازة، وتبدو س�عيداً بهذا 

الوضع بعد خوضك مساراً عسرياً مع املرض

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

 مهني�اً: يجعل�ك هذا الي�وم غري قادر ع�ىل إنجاز 
مهّم�ة أوكلت إليك وتس�عى إليجاد مخ�رج منها، 

وتنجح يف ذلك عىل الرغم من املعوّقات
عاطفياً: تشعر بالحنني إىل شخص أحببته بصدق وتتمنى 

لو تستطيع استعادته
صحي�اً: مج�رد التفك�ري يف التخلص من املش�كالت الصحية 

الناجمة عن السمنة أمر يدعو إىل التفاؤل
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

بدأ بعض صانعي الس�يارات 
تقدي�م  الص�ن  يف  املحلي�ن 
جدي�دة  تصمي�م  ممي�زات 
ومبتك�رة يعتربونه�ا بأنه�ا 
م�ن  الح�د  يف  ستس�هم 
البكتريي�ا  وانتش�ار  انتق�ال 
ذل�ك  يف  بم�ا  والفريوس�ات، 
فريوس كوفيد 19، إذ تتضمن 
أزراراً ووح�دات تحك�م ذات 
للفريوس�ات  مض�اد  ط�اء 
قوي�ة  ه�واء  ومرش�حات 
م�ع مصابي�ح أش�عة ف�وق 
الهواء  لتعقي�م  البنفس�جية 

داخل السيارات.
وأطلقت مجموعة تشجيانغ 
مب�ادرة  ج  القابض�ة  جي�ي 
دوالر  ملي�ون   52 بقيم�ة 

)370 ملي�ون ي�وان صيني( 
الس�يارة  »م�روع  باس�م 
بتقديم  وتعه�دت  الصحية«، 
مبتك�رة  جدي�دة  مي�زات 
ال�ركاب  حماي�ة  إىل  ته�دف 
م�ن الفريوس�ات والبكترييا. 
وقالت املجموعة إن السيارات 
الجديدة التي س�يتم إنتاجها 
س�ُتجهز تح�ت هذا الش�عار 
الجديد، بنظام خاص لتنقية 
nGnClean I  الهواء يسم ى
telligent System Purin
وال�ذي   ،«  fication System
أنه س�يوفر  تدعي املجموعة 
نفس مستوى األقنعة الطبية 
يف الحماية م�ن والوقاية من 
الجسيمات العالقة يف الهواء.

ــن باي حال من االحوال  ــب املوظفني حق قانوني ألميك روات
املس به. إمنا ميكن ختفيض املخصصات اخلاصة بالدرجات 
واملناصب العليا وبعض املخصصات اإلضافية بدوائر معنية.

ــا رواتبهم ُتدفع من صندوق التقاعد  اما املتقاعدين فأساس
ــتحيل منطًقا وقانونا  الذي ال عالقة له  باملوازنة فمن املس

ختفيضها او ادخارها

ــا ان املعركة مل  ــر على داعش حذرنا وقلن ــذ اعالن النص من
ــة ملراجعة  تنته مادام لالرهاب خاليا نائمة،حنن حباجة ماس
امللف االمين وحتديث اخلطط ومضاعفة اجلهد االستخباري 
ــتباقية،نصر اهلل ابطالنا يف احلشد  واعتماد الضربات االس
الشعيب والقوات االمنية والرمحة لشهدائنا االبرار والشفاء 

العاجل جلرحانا.

اللبناني�ة،  املخرج�ة  أعلن�ت 
نادين لبك�ي، أنه�ا انضمت إىل 
املب�ادرة الت�ي أطلقه�ا الكاتب 
ش�اكر  الفلس�طيني-الكندي، 
خزع�ل، والت�ي تحم�ل عن�وان 
 Candle of ش�معة األم�ل« أو«
Hope وتهدف إىل إضاءة شمعة 

ونر األمل يف كل مكان.
إىل  الجمي�ع  نادي�ن  ودع�ت 
إضاءة هذه الش�معة من خال 
candle.app/ التطبي�ق  ه�ذا 

download، طالبة بتعداد عدد 
الشمعات بدالً من تعداد حاالت 

اإلصابات بفريوس كورونا.
ً م�ن مقدمة الربامج  ودعت كااّ
العاملية أوب�را وينفري واملمثلة 
س�لم ى  املكس�يكية-األمريكية 

حاي�ك واملمثل�ة األمريكية غلن 
كلوز إىل املشاركة يف هذه املبادرة 

لتتوسع عىل أكرب نطاق.
الفك�رة أطلقها خزعل الش�هر 
املايض، حيث ن�ر صورة عىل 
حسابه عىل انستغرام داعياً إىل 
التطبيق وإضاءة شمعة  تنزيل 

أمل.
وقال: »خلينا نعد ش�موع مش 
بس ضحايا #الكورونا. أي أكثر 

بلد رح يضوي الشموع؟«.
وكان�ت الديف�ا هيف�اء وهب�ي 
أواّل م�ن لباّ ى ه�ذا النداء وقبلت 
التح�داّي لت�يء تلك الش�معة 
اإللكرتونية، حيث أعلن ش�اكر 
يف حلقة ح�لاّ فيه�ا ضيفاً عىل 
برنامج »مناّ�ا وجر« مع هيفاء 

وهبي ع�ن مفاج�أة لها، وهي 
أن صورته�ا ُعلاّق�ت عىل إحدى 
أك�رب لوح�ات مدين�ة نيويورك 
ش�ارع  أه�م  ويف  األمريكي�ة، 

لإلعانات.
ومن بن املشاهري الذين شاركوا 
يف ه�ذه الحمل�ة، ملك�ة جمال 
أمريكا الس�ابقة اللبنانية ريما 

فقيه، عارضة األزياء التونسية 
ريم س�عيدي، الفنانة السورية 
روي�دا عطياّة، املمثلة الس�ورية 
كن�دة علاّ�وش، املتحدث باس�م 
مجموع�ة MBC م�ازن حايك، 
املؤثاّ�رة اللبنانية غن� ى غندور، 
اإلعامية اللبنانية ناديا بساط، 

وغريهم.

 
                 

مقاهي األعظمية يف أواسط 
القرن العشرين

االعظمية من املحات الت ى كانت تقع خارج بغداد شأنها شأن الكاظمية حت ى 
ثاثين�ات القرن العري�ن، حيث ان املنطقة املحصورة ب�ن االعظمية والباب 
املعظ�م حصل�ت فيها العمران والس�كن ى فيها، وهي قديمة أنش�أها الخليفة 
العب�ايس املهدي ابن باني بغداد الخليفة املنصور، لذلك فأن الدكتور مصطف ى 
جواد يقول ان أول من دفن فيها البانوقه ابنة املهدي التي كانت تتشبه بالغلمان 
وتتمنطق بالس�يف وتترف ت�رف القواد، وان كان الج�اري ان االمام أبي 
حنيفة أول من دفن فيها، اذ كانت تس�م ى بمقربة الخيزران وهو اس�م زوجة 
الخليفة املهدي وأم الخليفتن هارون الرش�يد واله�ادي، واذا كانت االعظمية 
تتألف من محاتها القديمة النصه والسفينه والشيوخ ورأس الحواس والحاره، 
ف�أن محات االعظمية الجديدة أنش�ئت يف القرن العري�ن كالصليخ وهيبت 
خات�ون وراغبه خات�ون، وال غرو يف ان االعظمية احت�وت الكثري من املقاهي، 
خاصة أواسط القرن العرين نهاية العهد امللكي يوم كان للمقاهي دور كبري 
انته ى هذا الدور بعد ذلك وكانت مقه ى الچرداغ من مقاهي االعظميه القديمه 
واملش�هورة، اذ تم تأسيسها سنة 1924، وسميت بهذا االسم تشبهاً بالچرداغ 
ال�ذي اعتاد البغداديون اقامته بصورة مؤقتة يف فصول الربيع والصيف والذي 
ال يأخ�ذ الصفة الدائمية عادة حول مج�اري النهر ومناطق اللهو، ويكون من 
الحران والخش�ب كم�ا ان هنالك منطقه يف قلب االعظميه القديمة تس�م ى 
الچ�رداغ خاصة عندما كان أه�ل بغداد يرومون الذه�اب اىل الكاظميه عندما 
كان الجرس الخش�بي حت ى س�نة 1957 والش�ارع الذاهب للكاظمية والقادم 
منها يم�ر بالقرب من الچرداغ، واذا كانت هذه املقه ى ش�أنها ش�أن املقاهي 
االخرى يرتادها الجميع لكنها اش�تهرت بروادها من أرباب الثقافه واالداب يف 
أوقات متأخرة والرياضين الذين تغلب عليهم هواية صيد الطيور والحيوانات 
الربية، ومن روادها الش�خصيه البغدادية املعروفه ال�ذي قىض حياته موظفاً 
يف أمان�ة بغ�داد وأعني به املرحوم فخ�ري الزبيدي الرتاثي املع�روف، وقد كان 
م�ن رواد هذه املقه ى زوار االمام االعظم كما كانت تعقد فيها أمس�يات أدبية 
وثقافي�ة، وهي وان كانت موس�ميه وليس دائمية بش�كل ع�ام، فأنها كانت 
مكاناً للمقام والبسته البغدادية، ال سيما وان اثنن من أشهر العاملن باملقام 
وموس�يقيي املقام يف بغداد من أهل االعظمي�ه، وأعني بذلك خري من كتب عن 
املق�ام يف نهاي�ة القرن العرين وهو الحاج هاش�م الرجب ش�يخ أهل املقام 
صاحب املؤلفات الكثريه يف املوس�يق ى والذي أجاد العزف عىل االالت املوسيقية 
الخاصه بالچالغي البغدادي، هو وشعوبي ابراهيم الذي يجيد العزف عىل االالت 
املوس�يقيه الخاصه بالچالغي البغدادي ذل�ك انهما من أهل االعظمية، فكانت 
الچ�رداغ مق�راً لحفات املق�ام من هذا، واملقه� ى الرتاثي الثان�ي يف االعظميه 
هو مقه ى الواق واق التي تأسس�ت س�نة 1946 والتي تحول مكانها اىل بيوت 
ومح�ات كونها كانت بالقرب من س�احة عنرت وال�ذي كان مدخل االعظمية، 
وق�د جمعت هذه املقه ى أغلب الذين امتهن�وا الثقافه واحرتفوا االدب وتمكنوا 
من الفنون من س�كنة االعظميه بشكلها الواسع والتي تضم املحات الجديدة 
يف االعطميه، وخاصة محلة راغبة خاتون، حيث تم تشكيل مجموعات ثقافية 
منها مجموعة خفقة الطن للشاعر املعروف بلند الحيدري ومجموعة الفرئان 
خاص�ة والتي تضمان عددا من الفنانن واالدب�اء بحيث تفوقت املقاهي التي 
سموها الواق الواق هذه الجزيرة الخرافية عىل كثري من مقاهي شارع الرشيد 
وش�ارع أبي ن�واس. ومن مقاه�ي االعظمي�ة الرتاثيه مقه ى اس�ماعيل التي 
يع�ود تاريخها اىل ثاثينات القرن العرين، ويروى ان من أس�س هذه املقه ى 
اسماعيل سلوم محيس�ن العزاوي الذي كان مختاراً ملحلة رأس القرية، وكان 
م�كان هذه املقه� ى يف محلة رأس الحواش مدخل الش�ارع املع�روف يف محلة 
راس الحواش ش�ارع عرين، وكان من ب�ن رواد هذه املقه ى الباحث الرتاثي 
جمي�ل الطائي الذي كت�ب يف تراث بغداد، وقد أزيلت هذه املقه ى يف س�بعينات 
القرن العري�ن. ومن مقاهي االعظميه الرتاثية مقه ى عطيه وقد اش�تهرت 

النصف االول م�ن القرن العرين من مقريء املقام  املشهور يف 
وكانت هنالك مقه ى عرب وه�و نجم الش�يخي، 

ابن  أنش�أها  البغدادية التي  الش�خصيه 
ة  ر ملش�هو ابراهيم ع�رب الذي ا

م�ن  ظرفاء بغداد.كان 

رغ�م أنه كان من املقرر أن تكون ضمن املنافس�ة 
املوس�م بمسلس�لها »هجم�ة  الرمضاني�ة ه�ذا 
مرتداّة«، لم يحالف الحظ هند صربي هذا املوس�م 
لتغيب عن املنافس�ة الرمضانية، وتقي املوس�م 
الرمضان�ي يف الحجر املن�زيل الذي جعله�ا تفتقد 
الكث�ري م�ن األش�ياء، حيث كتب�ت قبل أي�ام عن 
افتقاده�ا التج�واّل يف مدن ال تعرفه�ا، واحتضان 
�ل الن�اس يف املط�ارات  عائلته�ا وأحبابه�ا، وتأماّ
واملطاع�م ولع�ب التن�س، لتس�أل جمهورها عن 
األشياء التي يفتقدونها يف هذا الفرتة. وكشفت هند 
صربي، أثناء استضافتها ضمن برنامج »نجوم يف 
الحجر«، عن أول يشء ستفعله فور انتهاء الحجر 
املنزيل، فقالت إنها س�تحضن أمها. وأوضحت أنه 

من املقرر أن تس�تكمل تصويرمش�اهدها ضمن 
أح�داث مسلس�ل »هجمة مرتدة« أم�ام أحمد عز 
ف�ور انتهاء هذه الفرتة، حيث تجس�د ش�خصية 
ل معه الكثري من  زوج�ة عز ضمن األحداث وتتحماّ
الصعاب بس�بب عمله يف املخاب�رات، باإلضافة إىل 
تصوير مشاهدها ضمن أحداث الفيلم السينمائي 
الضخم »كرية والجن« أيضاً أمام أحمد عز وكريم 
عبد العزيز وروبي، واملقرر أن يكون أضخم إنتاج 
سينمائي لعام 2020. وكشفت هند صربي، خال 
تريحاته�ا، عن أن الس�بب األول لوقف تصوير 
مسلس�لها الدرام�ي »هجم�ة مرت�دة« ه�و أزمة 
كورونا؛ خاص�ة أن العمل ضخم، وفيه تصوير يف 
كثري من الدول األوروبية. وكانت هند قد كش�فت 

ع�ن حبه�ا املطب�خ االس�يوي كث�رياً، واألطب�اق 
االسيوية، وهي أكثر األطعمة التي ترغب دائماً يف 
إعدادها. وأضافت أنها كانت من ضمن املتفائلن 

بعام 2020 ، وكان الفرق بن توقعاتها وبن 
الواقع كالفرق بن السماء واألرض.

إىل ذل�ك، أطلقت النجم�ة هند صربي 
ع�ىل   Tayarah Play قن�اة  ع�ىل 

اليوتي�وب أوىل حلق�ات برنامجها 
هن�د  مسلس�ل  »م�ش  الجدي�د 

ص�ربي«، ويعتمد هذا الربنامج 
ع�ىل فك�رة م�ن كان�ت لديه 
بفع�ل  ل�ت  وتأجاّ مش�اريع 

الكورونا. 

طارق حرب

منمنمات 

يب�دو أن ياس�من ص�ربي الت�ي 
مسلس�لها  حلق�ات  يف  تحق�ق 
الدرام�ي الجدي�د »فرص�ة ثانية« 
نسبة مشاهدة عالية منذ حلقات 
املسلس�ل األوىل الت�ي ت�زداد فيها 
األحداث اشتعاالً حلقة تلَو األخرى، 

وقعت يف أزمة جديدة قبل أيام .
تعراّضت حلقات مسلسل »فرصة 
ثانية« لبعض حمات الهجوم من 
قبل بعض رواد السوش�يال ميديا 
بع�د الحلقة الثالثة من املسلس�ل، 
حي�ث تتعرض فيها بطلة األحداث 
»ملك« لحادث س�ري يجعلها تفقد 
الذاكرة عىل إثره وتفقد الكثري من 
ذكرياتها خال عام واحد فقط؛ ما 
جعلها تن�ى خطيبها »زياد« وما 
فعله بها قبل الح�ادث لتجمعهما 
الصدف�ة مجدداً، فيبدأ معها رحلة 

حب جديدة.
ويبدو أن هذه األحداث تشبه كثرياً 
الش�هري  األجنبي  الفيل�م  أح�داث 
أحداث�ه  ت�دور  ال�ذي    the vow
ح�ول زوج�ن يتعرض�ان لحادث 
س�ري تفقد الزوجة خاله ذاكرتها 
ملدة عرة أش�هر؛ فتس�تيقظ من 

الغيبوية ال تعرف عنه شيئاً، ويبدأ 
معها أيضاً رحلة جديدة.

ولكن نف ى مصدر خاص أن يكون 
العم�ل مأخ�وذا من فك�رة الفيلم 
األجنبي ذاك، وأكد أن أي تعليقات 
ترِد عىل املسلس�ل سواء باإليجاب 
أو بالس�لب يعني أن العمل ناجح، 
ويحق�ق نس�بة مش�اهدة عالية، 

وهذا يكفي فريق عمل املسلسل.
عىل صعيد آخر، س�افرت ياسمن 
صربي يف إجازة قصرية مع زوجها 
رج�ل األعم�ال أحمد أبو هش�يمة 
يف رحلة بحرية لتقي أيام ش�هر 
العس�ل برفقت�ه يف ع�رض البحر، 
وكانت ياس�من قد احتفلت بعقد 
قرانه�ا قبل أيام من بداية الش�هر 
الكريم، واحتل اسمها ترند وسائل 
التواص�ل االجتماعي أكثر من مرة 
خ�ال األيام املاضي�ة، خاصة بعد 
ظهورها ألول م�رة ضمن حلقات 
مقالب رامز ج�ال، والحديث عن 
األج�ر ال�ذي حصلت علي�ه، حيث 
تردد أنها حصلت عىل أجر يتجاوز 
امللي�ون دوالر مقاب�ل ظهورها يف 

هذه الحلقة.

حلق�ات  أوىل  م�رور  بع�د 
الجدي�د  الدرام�ي  مسلس�لها 
أثبت�ت  النس�يان«،  »لعب�ة 
دين�ا الربين�ي أنها تس�تحق 
وبج�دارة املنافس�ة ع�ىل قمة 
املنافسة الرمضانية هذا العام؛ 
ففي كل مش�هد تثب�ت أنها يف 
مرحلة نضج فن�ي ما يجعلها 
تؤكد موهبته�ا الفنية، ويف كل 
ثوب فن�ي ترتديه تج�د نجمة 

م�ن ط�راز خ�اص تختار 
بعناي�ة  أدواره�ا 

تحاف�ظ  حت� ى 
مكانتها  عىل 
الفنية وسط 
ت  نجم�ا
لص�ف  ا

األول.
مش�هد  ويف 

جه�ة  ا ملو ا
ب�ن  الرس�ة 

األح�داث  بطل�ة 
»رقي�ة« ووال�د زوجه�ا 

»يحي� ى«، احتل�ت دين�ا ترن�د 
السوش�يال ميديا ف�ور انتهاء 
عرض أح�داث الحلقة الجديدة 
م�ن املسلس�ل، حي�ث وصفها 
رواد مواقع التواصل االجتماعي 
بلقب »ملك�ة الدراما«، وقالت 
دين�ا يف إن ه�ذه املواجه�ة بن 

رقية ويحي ى لن تكون املواجهة 
املفاجآت  األخرية، فالكثري من 

ستأتي تباعاً.
ش�خصية  أن  دين�ا  وأضاف�ت 
رقية شخصية فيها الكثري من 
الصعوب�ة لغموضه�ا، فا أحد 
ي�درك الحقيقة إن كانت تداّعي 
فق�دان الذاك�رة أم أنه�ا فعاً 

فقدتها.
ورغم أن املسلسل مقتبس من 
عم�ل إيط�ايل ش�هري تدور 
أحداث حلقاته يف 8 
حلق�ات درامية 
ام�رأة  ح�ول 
ض  تتع�راّ
ن  ا لفق�د
الذاكرة بعد 
ضه�ا  تعراّ
إثر  لغيبوية 
زوجها  مقتل 
 ، حبيبه�ا و
األح�داث  لتنته�ي 
بع�ودة ذاكرتها ومعرفة 
الحقيق�ة وأنه�ا بالفعل زوجة 
خائن�ة، لك�ن دين�ا الربيني 
مسلس�لها  نهاي�ة  أن  أك�دت 
الرمضان�ي »لعب�ة النس�يان« 
نهاية غري متوقعة، وس�يكون 
العديد م�ن االحتماالت  هن�اك 

بشأن نهاية البطلة »رقية«.

nGol  حصدت النجمة الجزائرية، كنزة مرسي، جائزة
en Panther Music Awards 2020 ع�ن فئ�ة أفض�ل 
فنانة ش�ابة يف الرق األوس�ط، وُتعد املرة الثانية التي 
تفوز بجائزة عاملية بعد جائزة Big Apple Music عام 
٢٠١٦. نالت مرسي جائزة »غولدن بانثر« يف حفل أُقيم 
»أوناي�ن« ع�ىل اليوتيوب م�ن مدينة نيويورك بس�بب 
فريوس كورون�ا، وحصدت الجائزة نتيجة عدة عوامل، 
أهمه�ا اإلقبال الجماهريي عىل الفن�ان وقوة األغنيات 
الت�ي ُيقدمه�ا. وش�كرت املغني�ة الش�ابة جمهوره�ا 
ع�ىل دعمهم املتواصل له�ا، وتصويته�م املكثف لنيلها 
الجائزة، وتوجهت بالش�كر لهم عرب حسابها الرسمي 
ع�ىل انس�تغرام، ُمعت�ربًة أن أجم�ل هدية ق�د يتلقاها 

الفن�ان من جمه�وره، تلك الجائ�زة العاملية. وتوجهت 
أيض�اً رشكة اليف س�تايلز س�توديوز بتهنئة مرس�ي 
ع�ىل الجائزة، خاصًة بعد التعاون املس�تمر بينهما منذ 
عامن، حيث تع�اون الطرفان بأرب�ع أغنيات مصورة 
حققت ماين املشاهدات، وآخرها أغنية »كانت باينة« 
التي حققت نحو 9 مليون مشاهدة يف غضون 3 أشهر. 
وش�كرت الركة عىل دعمها املس�تمر لها، وقالت عرب 
حس�ابها الرس�مي ع�ىل تويرت »ش�كر كب�ري للركة 
الغالي�ة عىل قلوب الكل، وأنا بدوري اهدي هذه الجائزة 
العاملية لك�م نتاج نجاحنا س�ويا ومجهوداتنا الجبارة 
واألعم�ال الفنية الراقية، وعقب�ال نجاحات اخرى عىل 

اعىل مستوى«.

الصين تبدأ بتصنيع سيارات ضد 
كورونا

ياسمين صبري تواجه السرقة خالل رحلة شهر العسل

هند صبري: سأحتضن أمي قريبا

 Golden Panther Music Awards كنزة مرسلي تفوز بجائزة
للعام 2020

دينا الشربيني: مواجهاتي لم 
تنتِه بعد

كاريس بشار تكسب الرهان وتعّوض فراغ باب الحارة

شمعة األمل تطوف بين النجوم

»أجيبلك حتة م�ن القمر« لم 
تعد مزح�ة أو دليا عىل فعل 
املس�تحيل، فق�د ب�ات األمر 
متاحا اآلن يف دار »كريستي«، 
حي�ث تعرض قطعة من أكرب 
الني�ازك القمري�ة يف العال�م 

بسعر 2.49 مليون دوالر. 
القم�ر  قطع�ة  وزن  ويبل�غ 
املعروض�ة للبيع باملزاد 13.5 
كيلو جرام، وهي خامس أكرب 
قطع�ة من القمر ت�م العثور 
عليه�ا ع�ىل األرض، حيث ال 
يوجد إال 650 كيلوجراما عىل 
األرض م�ن صخ�ور القم�ر.  
ويش�ري العلم�اء إىل أن تل�ك 
القطعة ربما جاءت إىل األرض 
وتحدي�ًدا الصح�راء الك�ربى 

بع�د انش�قاقها ع�ن القم�ر 
عندم�ا اصط�دم بكويكب أو 
مذنب. وأثبت العلماء أن هذه 
الصخرة تعود للقمر بالفعل، 
فق�د تم�ت مطابقته�ا م�ع 
عين�ات أخرى كان�ت بعثات 
أحرضتها  األمريكية  الفضاء 
جيم�س  وأك�د  قب�ل،  م�ن 
قس�م  رئي�س  هيس�لوب، 
العل�وم والتاري�خ الطبيع�ي 
للم�زادات:  كريس�تي  ل�دار 
»إنها قطعة من القمر فعليا، 

وبحجم كرة القدم«.
كما س�يتم ع�رض مجموعة 
أخ�رى مميزة م�ن 13 نيزكا 
للبيع بنفس املزاد بمبلغ 1.7 

مليون دوالر.

كشفت دراسة عن أن فريوس 
كورون�ا ق�ادر ع�ىل إصاب�ة 
الخايا املعوية والتكاثر فيها، 
مما يشري إىل إمكانية انتشار 
العدوى ليس فقط عن طريق 

القطرات املحمولة جوا.
فق�د ق�ام علم�اء هولنديون 
بفحص آثار الفريوس التاجي 
ع�ىل نماذج زراع�ة الخايا يف 
األمع�اء البرية واس�تجابة 
ه�ذه الخاي�ا، فعندم�ا تمت 
إضافة الف�ريوس التاجي إىل 
جينيوم هذه الخايا، رسعان 
وزاد  بالع�دوى  أصيب�ت  م�ا 
ع�دد الخايا املصابة بش�كل 

مفاجئ.

ووفقا للخ�رباء، فإن كثريين 
م�ن  يعان�ون  امل�رىض  م�ن 
COVIDn ��أع�راض أخرى ل

19 مث�ل الغثيان واإلس�هال، 
ع�ن  الكش�ف  ع�ن  فض�ا 
يف  الفريوس�ية  الجس�يمات 
التي  البيانات  الرباز، وتش�ري 
ت�م الحصول عليه�ا من هذه 
الف�ريوس  أن  إىل  الدراس�ة، 
يمك�ن أن ينت�ر م�ن خال 
ما يس�م ى »انتق�ال فريوس 
ال�رباز عن طري�ق الفم«، أي 
أن الف�ريوس املوجود يف براز 
ش�خص مص�اب يمك�ن أن 
ينتق�ل بالعدوى إىل ش�خص 

سليم من هذا الرباز.

قطعة من القمر للبيع بسعر خيالي

الكشف عن طريقة جديدة مفاجئة 
النتقال عدوى فيروس »كورونا«

بمسلسل سوري ضخم، تشارك ال�أم بي يس يف العرض الرمضاني خال املوسم الرمضاني الحايل؛ فبعد خروج الجزء العارش 
من مسلسل »باب الحارة« من املنافسة الرمضانية، الحالية هل سيكون مسلسل »سوق الحرير« لكاريس بشار وسلوم حداد 
بدياً للملحمة السورية الشهرية »باب الحارة«؟ بعد تصداّر الحلقة السابعة من مسلسل »سوق الحرير« ترند السوشيال ميديا 
بعد األحداث التي ش�هدتها الحلقة من زيارة غريب )س�لوم حداد( للحارة التي تدور فيها أحداث املسلسل، واكتشاف لغز قمر 
)كاريس بش�ار( التي تضع الس�حر لكريمة نادين تحس�ن بك لتشتعل األحداث، تصداّر اس�م مسلسل »سوق الحرير« البحث 

يف ع�رب غوغل خال الس�اعات املاضية. وقد راهنت ال�أم بي يس عىل هذا العمل الس�وري لتش�ارك  ب�ه 
املنافسة الرمضانية هذا املوسم، حيث رصدت استديوهات ال�أم بي يس ميزانية مفتوحة 

لهذا العمل الذي يضم مجموعة كبرية من نجوم الدراما العربية، بدايًة من سوريا مع 
بس�ام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار ونادين تحسن وقمر خلف، وصوالً إىل 

دارين حداد من تونس.. وُيعرض املسلس�ل عرب شاش�ة ال�أم بي يس وشاشة 
املنصة اإللكرتونية شاهد. ولم يكن النجاح الجماهريي فقط حليف مسلسل 

»س�وق الحرير«، حيث حصل العمل عىل إش�ادة قوية من النقاد العرب بعد 
ع�رض حلقاته األوىل. واملسلس�ل تدور أحداثه يف الخمس�ينيات من القرن 
امل�ايض داخل أحياء دمش�ق عن ش�خصية عم�ران، وهو من كب�ار تجار 
س�وق الحرير ،ورجل لديه ثاث زوجا،ت كل منهن تحاول »اختطافه« من 
األخرى. والبعض يردد أن هذا املسلسل أعاد إليهم األجواء الخاصة ب�«باب 

الحارة« الذي انحس�ب من السباق الرمضاني هذا املوسم، ليحلاّ مكانه هذا 
العمل الذي ينتمي إىل األجواء نفسها التي تدور فيها أحداث املسلسل.


