
تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة املالي�ة، اط�اق روات�ب 
املتقاعدين اعتبارا من اليوم الخميس، 
تحدث�ت  الت�ي  االنب�اء  نف�ت  فيم�ا 
ح�ول وج�ود اس�تقطاعات بالرواتب 
بي�ان  يف  ال�وزارة  التقاعدية.وذك�رت 
تلقت “الزوراء” نسخة منه: انها تنفي 
م�ا تناولت�ه بع�ض وس�ائل التواصل 
االجتماعي من أخبار تفيد بانه س�يتم 
قطع او اس�تقطاع رواتب املتقاعدين.
وأضافت: أن�ه بمتابعة من قبل رئيس 
ال�وزراء ونائ�ب رئيس ال�وزراء وزير 
املالية س�يتم اطاق رواتب املتقاعدين 
ابتداء م�ن الي�وم الخميس.يش�ار اىل 

ان مدي�ر ع�ام هيأة التقاع�د الوطنية 
احمد عبد الجليل ، حدد يف وقت سابق، 
موعد رصف روات�ب املتقاعدين، نافياً 
استقطاع جزء من الرواتب أو إيقافها.
وق�ال عبد الجلي�ل يف بي�ان: إن بعض 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي تداولت 
جمل�ة معلوم�ات ع�ن تأخ�ر رصف 
الروات�ب التقاعدي�ة، مبين�اً أن وزارة 
املالية وهي�اة التقاعد الوطنية تعمان 
جاهدتني عىل توفري الس�يولة النقدية 
لغ�رض رصف الروات�ب التقاعدي�ة يف 
اليومني القادمني.وأضاف، أنه ال صحة 
ألي ق�رار يقيض باس�تقطاع جزء من 

الرواتب أو إيقاف الرصف.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النقل، انقاذ طاقم الساحبة 
الصالحي�ة بالكامل بعد تعرضهم للغرق 
يف ميناء ام قرص.وذكرت الوزارة يف بيان 
: انه تم انقاذ طاقم الساحبة الصالحية 
بالكام�ل ، بع�د تعرضها للغ�رق ضمن 
ح�دود ميناء ام قرص اثن�اء تأدية العمل 
نتيج�ة العاصفة الرتابي�ة املفاجئة التي 

رضب�ت محافظ�ة البرصة، الفت�ا اىل ان 
العم�ل ج�اري ع�ىل انتش�ال الس�احبة 
الغارقة.واضاف، ان�ه تم االطمئنان عىل 
صحة الطاقم ع�ر الهاتف وهم بصحة 
جي�دة بفض�ل جه�ود املخلص�ني م�ن 
ماكات املاح�ة البحرية وف�رق االنقاذ 

البحري.

رام الله/ متابعة الزوراء:
ج�دد الرئي�س الفلس�طيني محمود 
عب�اس التأكي�د ع�ىل رفض�ه ض�م 
إرسائيل ألي أراض بالضفة الغربية، 
مه�ددا بإلغ�اء جمي�ع االتفاقي�ات 
املوقع�ة معه�ا إذا أقدم�ت عىل ذلك.

وحس�ب وكالة الق�دس لألنباء، قال 
عب�اس: “إذا أعلن�ت “إرسائيل” أنها 
س�تضم ول�و س�نتمرتا واح�دا م�ن 
الضفة الغربية، فس�نعتر أنفسنا يف 
حل من كل االتفاق�ات املوقعة بيننا 
وبينه�م وم�ع األمريكان”.وأض�اف 
الرئيس الفلس�طيني خ�ال اجتماع 
اللجنة املركزية لحركة فتح “يف حال 
الحكوم�ة “اإلرسائيلية” هذا  ب�دأت 

الض�م س�واء يف الح�رم اإلبراهيمي 
غ�ور  يف  أو  املس�توطنات  يف  أو 
األردن، نعت�ر أنفس�نا يف ح�ل م�ن 
كل االتفاق�ات املوقع�ة بيننا وبينهم 
وم�ع اإلدارة األمريكي�ة، ألنه�ا ه�ي 
الت�ي ج�اءت بصفقة الع�رص، وهم 
الذين أوحوا “لإلرسائيليني” بمسألة 
الض�م، وهم الذي�ن دفعوهم إىل هذه 
املس�ألة، وال يقولوا لن�ا أن ليس لهم 
عاقة وأن “إرسائيل” هي التي تتخذ 
القرارات”.وق�ال عب�اس:  “نحن لن 
ننتظر التطبيق. مج�رد أن أعلن عن 
هذا، فنحن س�نكون يف ح�ل من كل 
االتفاقات الت�ي وقعت والتي التزمنا 

بها كلها دون استثناء. 

بغداد/ متابعة الزوراء: 
بف�ريوس  اإلصاب�ات  ع�دد  تخط�ى 
ملي�ون   3.7 العال�م  ح�ول  كورون�ا 
حالة، تتص�در الوالي�ات املتحدة دول 
العال�م من حيث عدد ح�االت اإلصابة 
والوف�اة، بينما تش�هد روس�يا قفزة 
يف اإلصاب�ات إىل م�ا ف�وق 10 آالف يف 

املجمع�ة  البيان�ات  اليوم.وأظه�رت 
لع�دد ح�االت ف�ريوس كورون�ا حول 
العالم تجاوز عدد اإلصابات لنحو 3.7 
مليون حالة وأظه�رت بيانات منصة 
“وورلد مي�رت”، الدولية املتخصصة يف 
اإلحصائيات، أن إجمايل عدد املتعافني 
ارتفع إىل أكثر م�ن مليون 204 حالة، 

كما أش�ارت أيضا إىل أن عدد الوفيات 
تج�اوز 258 ألفا.وتتص�در الوالي�ات 
املتح�دة دول العال�م م�ن حي�ث عدد 
حاالت اإلصابة والوفاة، تليها من حيث 
اإلصاب�ات إس�بانيا وإيطاليا واململكة 
وروس�يا  وأملاني�ا  وفرنس�ا  املتح�دة 
وتركي�ا والرازي�ل وإي�ران والص�ني، 

وتج�اوز ع�دد اإلصاب�ات يف الواليات 
املتح�دة املليون و237 أل�ف إصابة إىل 
جان�ب نح�و 72 ألف وفاة. وس�جلت 
إس�بانيا نحو 250 أل�ف إصابة ونحو 
26 أل�ف وف�اة، فيما س�جلت إيطاليا 
نح�و 213 ألف إصابة ونح�و 29 ألف 
وفاة.وعربي�ا، ادت جمي�ع القطاعات 

االقتصادي�ة يف األردن للعم�ل بكام�ل 
طاقاتها اإلنتاجية بعد قرار حكومي، 
بدأ رسيانه أمس األربعاء.ويأتي القرار 
يف إط�ار التخفيف من إجراءات القيود 
التي فرضتها الحكومة ملواجهة تفيش 

فريوس كورونا.

الزوراء/ ليث جواد:
أن  النيابي�ة،  النزاه�ة  لجن�ة  أك�دت 
ان  يج�ب  الفس�اد  عمليات مكافح�ة 
تك�ون قب�ل وق�وع الفعل ولي�س بعد 
ارتكاب الجريمة ورسقة اموال الشعب 
وهروب املس�ؤول اىل الخارج، مش�ددا 
عىل أن حيتان الفساد بحاجة اىل حملة 
قوي�ة للقض�اء عليه�م ألنه�م دمروا 
معظ�م املؤسس�ات الحكومي�ة، فيما 
حدد تحالف الفتح أمرا متعلقا برئيس 
الوزراء يش�رتط توفره لوقف »نهب« 
أموال البلد.وقال عض�و لجنة النزاهة 

حسن شاكر يف حديث ل�«الزوراء«: إن 
عملية مكافحة الفس�اد من املفرتض 
ان تتم اثناء تواجد الوزير او املسؤول يف 
الخدمة وليس بعد انتهاء املهام املوكلة 
اليه ومغادرته خ�ارج البلد حينها تبدأ 
الجهات الرقابية بفتح ملفات املتعلقة 
باملسؤول، مؤكدا أن هذا االجراء متبع 
االن يف بعض الجهات الرقابية.واضاف 
ش�اكر: أن عملية مكافحة الفساد من 
املف�رتض ان تكون قبل وق�وع الفعل 
او الح�دث وليس بعد ارتكاب الجريمة 
ورسقة اموال الشعب وهروب املسؤول 

اىل الخ�ارج، وفق�دان قيم�ة فتح تلك 
امللفات.وأش�ار ش�اكر اىل أن حيت�ان 
الفس�اد يف البلد بحاجة اىل حملة قوية 
للقض�اء عليه�م ألنهم دم�روا معظم 
املؤسس�ات الحكومية، مؤكدا أنه غري 
املعقول رصف تريليونات الدنانري عىل 
مل�ف الكهرب�اء واملاء ط�وال 15 عاما 
املاضي�ة واىل االن التزال غري جيدة ولم 
تش�هد أي تحس�ن ملح�وظ، موضحا 
ال�وزارات  الت�ي تنفذها  أن املش�اريع 
بحاج�ة اىل تدقي�ق ومتابع�ة من قبل 
دقي�ق  وبش�كل  الرقابي�ة  الجه�ات 

والتأكد هل فعا رصفت تلك املشاريع 
االم�وال  بص�ورة صحيحة.أما النائب 
ع�ن تحال�ف الفت�ح س�عد الخزع�ي، 
ق�ال يف حدي�ث ل�«ال�زوراء«: إن آمال 
الشعب العراقي معلقة باملجلس االعىل 
ال�ذي اعلن عن انش�اءه خ�ال الفرتة 
املاضية للحد من الفس�اد املس�ترشي 
يف معظ�م مفاص�ل ال�دول العراقي�ة، 
مطالبا الجه�ات الرقابية يف البلد كافة 
بتفتح ملفات الوزراء والوكاء واملدراء 
الحكوم�ات  يف  العامل�ون  العام�ني 
الس�ابقة ع�ىل االق�ل ملعرفة اس�باب 

تردي االوضاع الخدمي�ة واالقتصادية 
والرتبوي�ة يف العراق.واوضح الخزعي: 
أن نج�اح  املجلس مرهون بش�جاعة 
رئي�س ال�وزراء يف التص�دي لحيت�ان 
الفساد، الن الشعب العراقي لم يعد له 
صرا عىل ما يحص�ل يف البلد من نهب 
ثروات�ه واموال�ه وتهريبه�ا للخ�ارج، 
مش�ددا عىل أن رئيس ال�وزراء الجديد 
مطال�ب بالوقوف عىل مس�افة واحدة 
يف التعام�ل م�ع الكتل السياس�ية الن 
العملي�ة الديمقراطية االن عىل ش�فى 

حفرة.

النزاهة النيابية لـ           : حيتان الفساد دمروا املؤسسات احلكومية وجيب 
القضاء عليهم حبملة قوية

الفتح حيدد أمرا يتعلق برئيس الوزراء ميكنه وقف »نهب« البلد  

بغداد/ الزوراء:
االمتحان�ات  ج�دول  ع�ن  الرتبي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
ال�درايس  للع�ام  الخارجي�ة  للدراس�ة  التمهيدي�ة 
2019 - 2020 للمراح�ل الدراس�ية كاف�ة، فض�ًا 
عن الدراس�تني العربية والكردية، فيما اكدت وزارة 
الرتبية عن حصول موافقة الوزيرة سها خليل العي 
بك عىل اطاق مكافأة نهاية الخدمة ملوظفي مديرية 
التعليم املهني الذين تمت احالتهم عىل التقاعد العام 
الح�ايل 2020 .وأوضحت الوزارة يف بي�ان : إن “من 
املق�رر ان تب�دأ االمتحان�ات النهائي�ة التحريرية / 
الدور االول املرحلة االبتدائية   اعتبارا من يوم االثنني 
املواف�ق 13/7/2020 لغاي�ة ي�وم الثاث�اء املوافق 
28/7/2020، ام�ا االمتحان�ات الخاص�ة باملرحلة 
املتوس�طة فمن املق�رر ان تب�دأ يوم االح�د املوافق 
12/7/2020 وتنته�ي يوم الثاث�اء 28/7/2020 
عىل ان يحتس�ب الس�بت ضمن اي�ام االمتحانات”.

وأضاف�ت، “س�تبدأ االمتحانات للمرحل�ة االعدادية 
اعتباراً من يوم االحد املوافق 9 / 8 / 2020  وتنتهي 
ي�وم األثن�ني 24 / 8 / 2020 ، ع�ىل ان يحتس�ب 
الس�بت ضمن اي�ام االمتحانات”، م�رشة اىل أن “يف 
حال صادف االمتحان عطلة رس�مية سيتم تاجيله 
اىل الي�وم الذي يلي�ه وبنفس الجدول اع�اه ،  حيث 
س�تبدأ االمتحان�ات للمراحل كافة يف تمام الس�اعة 
الثامن�ة صباح�اً  داخل وخارج العراق”.ويف س�ياق 
اخراعلنت وزارة الرتبية عن حصول موافقة الوزيرة 
سها خليل العي بك عىل اطاق مكافأة نهاية الخدمة 
ملوظفي مديري�ة التعليم املهني الذين تمت احالتهم 
عىل التقاع�د العام الحايل 2020 .وذكر بيان للوزارة  
انه ”تم اس�تحصال موافقة وزارة املالية عىل رصف 
مكاف�اة تقاعدية راتب ٦ اش�هر ملتقاع�دي مديرية 

التعليم املهني، وذلك تثمينا لجهود هذه الكوادر.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة التخطيط، تفاصيل املرشوع الوطني 
لام�ن الغذائ�ي الذي اطل�ق بالتعاون م�ع وزارات 
الزراع�ة واملوارد املائية والتجارة والقطاع الخاص، 
وفيما اعلن�ت املبارشة بتنفيذ امل�رشوع عىل ارض 
الواق�ع، اوضح�ت ان امل�رشوع يس�تهدف زي�ادة 
املس�احات املزروعة وتطوير معدالت االنتاج.وقال 

املتح�دث باس�م الوزارة عب�د الزه�رة الهنداوي يف 
حديث ل�”الزوراء”: ان وزارة التخطيط اطلقت قبل 
اسبوعني املرشوع الوطني لامن الغذائي بالتنسيق 
مع وزارات الزراعة واملوارد املائية والتجارة وكذلك 
القطاع الخ�اص لكونه رشيك اس�ايس باملرشوع، 

مؤكدا انه تم تنفيذ املرشوع عىل ارض الواقع.

جملس النواب مينح الثقة لـ 15 وزيرا يف حكومة الكاظمي ويرفض 5 مرشحني ويؤجل التصويت على حقيبتني
رئيس الوزراء:نرفض استخدام العراق ساحة لالعتداءات وسنعمل على اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة

بغداد/ الزوراء:
صوت مجلس النواب، عىل منح الثقة ل� 
15 وزارة لحكومة مصطفى الكاظمي، 
وفيما لم يصوت املجلس عىل 5 مرشحني 
التصوي�ت  اج�ل  مختلف�ة،  ل�وزارات 
عىل وزارت�ي النف�ط والخارجي�ة، اكد 
رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي ان 
حكومته ترفض استخدام ارض العراق 
س�احة لاعتداءات وستعمل عىل اجراء 

انتخابات مبكرة ونزيهة.
وصوت املجل�س عىل عثم�ان الغانمي 
وزي�را للداخلية، و جمعه عن�اد وزيرا 
للدف�اع، وعي عبد االم�ري عاوي وزيرا 
للمالية، وخالد بت�ال وزيرا للتخطيط، 
وحس�ن التميمي وزيرا للصحة، بينما 
الع�ايل،  للتعلي�م  نبي�ل كاظ�م وزي�را 
وماج�د مه�دي وزي�را للكهرباء.كم�ا 
صوت املجلس عىل  نازين محمد وزيرا 
للبلديات، ونارص حس�ني وزيرا للنقل، 
وعدن�ان درجال وزيرا للش�باب، كذلك 
صوت عىل منهل عزيز وزيرا للصناعة، 
وأركان شهاب احمد وزيرا لاتصاالت، 
وعادل حاشوش وزيرا للعمل ، ومهدي 
رشيد وزيرا للموارد املائية، وعي حميد 
مخل�ف وزي�را للرتبية.بينما لم تحصل 
الن�واب ع�ىل ن�وار  موافق�ة مجل�س 
نصيف جاس�م وزيرا للتجارة، وهشام 
صال�ح داود وزيراً للثقاف�ة، باالضافة 

اىل مرش�حي وزارات الزراع�ة والع�دل 
ق�رر  ح�ني  يف  واملهجري�ن،  والهج�رة 
املجلس تاجيل التصويت عىل مرشحي 
وزارت�ي النف�ط والخارجي�ة.وادى ال� 
15 وزي�را بحكوم�ة الكاظم�ي اليمني 
الدس�تورية وبه�ذا اصبح�ت حكومة 
الكاظم�ي نائل�ة ثق�ة الرملان.بدوره، 

ذكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
بع�د التصوي�ت ع�ىل حكومت�ه ، أن�ه 
س�يعمل بش�كل حثيث عىل كسب ثقة 
ودعم الش�عب العراقي.وقال الكاظمي 
يف تغري�دة، ع�ىل حس�ابه يف “تويرت”، 
مجل�س  من�َح  “ال�زوراء”:  تابعته�ا 
ثقت�ه لحكومت�ي، وس�أعمل  الن�واب 

بمعّي�ة الفريق الوزاري بش�كٍل حثيٍث 
عىل كس�ب ثقة ودعم شعبنا. امتناني 
ل�كل م�ن دعمن�ا، وأم�ي ان تتكات�ف 
ملواجه�ة  السياس�ية جميع�اً  الق�وى 
الع�راق  س�يادة  الصعب�ة  التحدي�ات 
وامنه واس�تقراره وازدهاره مسارنا”.

وكأن مجل�س الن�واب، ق�د ص�وت يف 

جلس�ته الت�ي عق�دت ام�س االربعاء، 
ع�ىل من�ح الثق�ة لحكوم�ة مصطفى 
االعامي�ة  الدائ�رة  الكاظمي.وذك�رت 
ملجلس النواب يف بيان ان رئيس مجلس 
النواب محمد الحلب�ويس افتتح اعمال 
الجلسة االعتيادية ملنح الثقة لحكومة 
مصطف�ى الكاظم�ي والتصوي�ت عىل 
املنهاج الوزاري واعض�اء الوزارة وفق 
املادة )76/ رابعاً( من الدس�تور.وكان 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، 
قد عق�د اجتماع�ا مغلقا مع رؤس�اء 
الكتل النيابية بحض�ور رئيس الوزراء 
املكلف مصطفى الكاظمي وتش�كيلته 
الجمهوري�ة  رئي�س  الوزارية.وهن�أ 
برهم صال�ح، رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي لنيل�ه الثق�ة، فيم�ا دعا اىل 
االرساع باس�تكمال الحكومة ملواجهة 
التحديات.وق�ال صال�ح يف تغري�دة له 
عىل “تويرت”، انه يبارك لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي نيل الثقة.واضاف: 
“وبه�ذا نك�ون ق�د تجاوزن�ا مرحل�ًة 
عصيب�ة يف تاري�خ وطنن�ا”، داعي�ا اىل 
استكمال التش�كيلة الحكومية بأرسع 
وقت ملواجهة تحدي�ات الصحة واألمن 
اإلص�اح  وإس�تحقاق  واالقتص�اد، 
ع�ىل  النزيهة.وش�دد  واالنتخاب�ات 
رضورة التكات�ف لدع�م الحكومة عىل 

إنجاز مهامها الجسيمة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

السعر 500 دينار غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
عن  االربعاء،  امس  االمني،  االعام  خلية  اعلنت 
سقوط ثاثة صواريخ كاتيوشا يف محيط مطار 
بغداد.وقالت الخلية يف بيان : ان »ثاثة صواريخ 
فجر  من  مبكرة  ساعة  يف  سقطت،  كاتيوشا 
امس االربعاء، يف محيط مطار بغداد«.واضافت 
اإلطاق  منصة  عىل  عثرت  األمنية  »القوات  ان 
غربي  البكرية  منطقة  يف  التايمر«   « جهاز  مع 
العاصمة«، مشرية اىل ان »ذلك لم يؤدي اىل وقوع 

اية خسائر«.

سقوط ثالثة صواريخ كاتيوشا 
يف حميط مطار بغداد 

املالية تعلن اطالق رواتب املتقاعدين 
اليوم من دون استقطاع

النقل: انقاذ طاقم الساحبة الصاحلية 
الغارقة مبيناء ام قصر بالكامل

الرئيس الفلسطيين يهدد إسرائيل جمددا 
إذا أعلنت ضم أي أراض بالضفة

الرتبية تعلن مواعيد االمتحانات النهائية 
للصفوف املنتهية والتمهيدية للخارجني

التخطيط تكشف لـ           تفاصيل املشروع الوطين 
لالمن الغذائي وتعلن املباشرة بتنفيذه

أطلقت مكافأة نهاية اخلدمة ملتقاعدي التعليم املهين  

االتصاالت تعلن عن قرب تقديم خدمة اإلنرتنت عرب تقنية اجليل الرابع

االخريةجهاز حبجم عقلة االصبع قد يكون »نقطة حتول« يف احلرب ضد كورونا

ص 5

الصحة تسجل 49 اصابة جديدة و31 حالة شفاء بفريوس كورونا 

وزير الصحة يتوعد مبعاقبة املخالفني 
لقرارات جلنة االمر الديواني

بغداد/ الزوراء:
توعد وزي�ر الصحة والبيئ�ة جعفر صادق 
ع�اوي، بمعاقبة املخالفني لق�رارات لجنة 
االمر الديواني 55 لسنة 2020، فيما اعلنت 
وزارة الصح�ة والبيئة، تس�جيل 49 اصابة 
جدي�دة و31 حالة ش�فاء بفريوس كورونا 
املس�تجد.وقال وزير الصح�ة يف بيان تلقت 
»الزوراء« نس�خة منه: ان�ه يف الوقت الذي 
تهيب فيه الوزارة بجميع املواطنني ملمارسة 
دورهم اإليجابي يف دعم وزارة الصحة بكافة 
تشكياتها والجهات الساندة لها يف التصدي 
النتشار فريوس كورونا املستجد واحتواءه 
جمي�ع  وس�امة  صح�ة  ع�ىل  والحف�اظ 
املواطنني.واضاف: اننا نود ان نذكر الجميع 
باملس�ؤولية الجزائية ع�ن انتهاك القرارات 

الصادرة عن لجنة األمر الديواني رقم )55( 
لس�نة 2020 وعىل رأس�ها منع التجمعات 
بكافة اش�كالها بما يف ذل�ك مجالس العزاء 
ان  واألفراح واملناس�بات والوالئم.واوضح: 
امل�ادة )3٦٨( م�ن قان�ون العقوب�ات رقم 
)111( لس�نة 19٦9 املع�دل وتحت عنوان 
)الجرائم امل�رة بالصح�ة العامة( نّصت 
عىل »يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثاث 
سنوات كل من ارتكب عمًدا فعًا من شانه 
ن�رش مرض خطري مر بحياة األفراد فإذا 
نش�أ عن الفع�ل م�وت إنس�ان او إصابته 
بعاهة مس�تديمة عوقب الفاعل بالعقوبة 
املقررة لجريمة الرب املفيض إىل املوت او 

جريمة العاهة املستديمة«.

جائحة كورونا تطال حنو 3 ماليني و700 ألف إنسان واحلصيلة متواصلة الصعود  
كورونا يضرب بقسوة يف أمريكا وروسيا

بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس هيئة املنافذ الحدودية عمر الوائي، استئناف التبادل التجاري عر منفذ زرباطية 
الحدودي ليومني يف االسبوع.وقال الوائي يف بيان : إنه ستم »استئناف التبادل التجاري عر 
منفذ زرباطية الحدودي بعد أن قدمت محافظة واسط طلباٌ بهذا االستئناف«، مشريا إىل أن 
الوطنية يف اجتماعها السابع  العليا للصحة والسامة  اللجنة  »القرار جاء بعد عرضه عىل 
والذي ترأسه رئيس الوزراء عادل عبد املهدي والذي عقد عر الدائرة التلفزيونية املغلقة«.
وأضاف أن »القرار نص بالسماح بالتبادل التجاري بني العراق وإيران عر منفذ زرباطية 
الغذائية  املواد  لتأمني  االسبوع  يف  يومني  ولفرتة  ارسالية   )250( دخول  وبواقع  الحدودي 
»اتخاذ  عىل  الوائي  االسعار«.وأكد  إستقرار  عىل  واملحافظة  املحلية  األسواق  يف  والزراعية 
اإلجراءات الوقائية الصحية كافة أثناء عملية التبادل التجاري من عمليات التطهري والتعفري 

للسلع والبضائع الداخلة مع التأكيد عىل عدم دخول املسافرين واستمرار املنع بذلك«.

املنافذ: استئناف احلركة التجارية يف 
منفذ زرباطية وملدة يومني يف االسبوع
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
تس�تمر االتهام�ات ب�ني بك�ني وواش�نطن 
بش�أن الجائحة، حيث جدد وزير الخارجية 
األمريكي مايك بومبيو، تأكيده عىل أن هناك 
أدلة كثرية تؤكد خ�روج فريوس كورونا من 

مخت�ر يف ووه�ان بالصني.وق�ال يف مؤتمر 
صحف�ي “ليس لدينا )إثبات( يقني، و)لكن( 
هن�اك أدل�ة مهم�ة ع�ىل أن ه�ذا ج�اء من 

املختر”.

بومبيو يؤكد: أدلة كثرية على خروج الفريوس 
من خمترب ووهان بالصني

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



الزوراء/ حسني فالح:
املرشوع  تفاصيل  التخطيط،  وزارة  كشفت 
بالتعاون  اطلق  الذي  الغذائي  لالمن  الوطني 
والتجارة  املائية  واملوارد  الزراعة  وزارات  مع 
والقطاع الخاص، وفيما اعلنت املبارشة بتنفيذ 
املرشوع عىل ارض الواقع، اوضحت ان املرشوع 
وتطوير  املزروعة  املساحات  زيادة  يستهدف 

معدالت االنتاج.
وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي 
التخطيط  وزارة  ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف 
لالمن  الوطني  املرشوع  اسبوعني  قبل  اطلقت 
واملوارد  الزراعة  وزارات  مع  بالتنسيق  الغذائي 
لكونه  الخاص  القطاع  وكذلك  والتجارة  املائية 
تنفيذ  تم  انه  مؤكدا  باملرشوع،  اسايس  رشيك 

املرشوع عىل ارض الواقع.
االول  محورين  يتضمن  املرشوع  ان  واضاف: 

و2012،   2020 بعامي  محدد  املدى  قصري 
والثاني بعيد املدى محدد من عام 2021 اىل عام 
دعم  يستهدف  االول  املحور  ان  مبينا   ،2025
الواقع الزراعي املوجود حاليا وتمكني املزارعني 
من  التي  االجراءات  من  جملة  اتخاذ  خالل  من 
حاليا  املوجود  املنتج  عىل  تحافظ  ان  شانها 
وزيادة املساحات املزروعة وفق ما متوفرة من 
املحاصيل  بعض  هناك  ان  اىل  امكانات.واشار 
فيمكن  الذاتي  االكتفاء  اىل  منها  قريبا  وصلنا 
لها  والحماية  الدعم  وسائل  كل  توفري  يتم  ان 
من خالل منع االسترياد وتطبيق قانون حماية 
املنتج املحيل، مؤكدا ان االسترياد سيكون حسب 
الحاجة املحلية اي كلما ازدادت معدالت االنتاج 

قلة نسبة االستريادات.
واوضح: ان هناك امكانات زراعية غري مستغلة 
سواء عىل مستوى املساحات املزروعة او املياه 

املتوفرة ، الفتا اىل ان هناك نحو 50 مليون دونم 
تم  للزراعة  صالحة  ارايض  هي  البالد  عموم  يف 
بني  مساحتها  ترتاوح  ارايض  منها  استغالل 
سيستهدفه  تبقى  وما  دونم  مليون   12 اىل   10
املساحات  سعة  زيادة  خالل  من  املرشوع 
الدونم  انتاج  غلة  زيادة  خالل  من  املزروعة 
الواحد واستثمار املياه املوجودة سواء يف نهري 
دجلة والفرات او مياه االمطار او املياه الجوفية 

املوجودة يف عموم العراق.
الستخدام  التوجه  يتضمن  املرشوع  ان  وتابع: 
او  بالري  سواء  الزراعة  يف  الحديثة  التقنات 
االخرى،  واملتطلبات  االسمدة  توفري  او  البذور 
منحهم  خالل  من  املزارعني  دعم  يتضمن  كما 
الحديثة،  املكننة  وتوفري  امليرسة  القروض 
االوىل 2020  ان املرشوع خالل 3 سنوات  مبينا 
لغاية 2023 سيحقق االمن الغذائي يف املنتجات 

الزراعية، اما بعد سنتني من هذا املوعد سيحقق 
والحيوانية  الزراعية  باملنتجات  الغذائي  االمن 

عىل حد سواء.
من جهته، توقع وزير الزراعة صالح الحسني، 
اىل  الحايل  للعام  الحنطة  محصول  انتاج  زيادة 

نحو 6 ماليني طن.
تابعته  متلفز،  ترصيح  يف  الحسني  وقال 
تسلمت  التجارة  وزارة  مخازن  ان  »الزوراء«: 
من  طن  الف  و750  ماليني   4 املايض  العام 
معدالت  زيادة  ونتوقع  الحنطة،  محصول 
ماليني   6 نحو  اىل  الحايل  العام  خالل  االنتاج 
نحو  اىل  املزروعة  املساحات  زيادة  مؤكدا  طن، 
16 مليون دونم بعدما كانت 8 ماليني دونم يف 

عموم البالد.
محصول  من  طن  الف   850 هناك  ان  واضاف: 

الشعري فائض عن الحاجة وجاهز للتصدير .

بغداد/ الزوراء:
عن  املدني،  الدفاع  مديرية  اعلنت 
مجموع الحرائق يف الحقول الزراعية 
أن  مؤكدة  الحصاد،  موسم  بدء  منذ 
 )370( بلغت  املحرتقة  املساحات 

إن   : بيان  يف  املديرية  دونماً.وقالت 
التي  الحريق  حوادث  »مجموع 
املدني  الدفاع  فرق  معها  تعاملت 
موسم  بدأ  منذ  الزراعية  الحقول  يف 
الحصاد املوافق 21/4/2020 اىل يوم 

 5/5/2020 املوافق  الثالثاء  أمس 
بلغت )370( دونما«.وأضاف أن »فرق 
الدفاع املدني تمكنت من انقاذ وابعاد 
مزروعا  دونما   )4020( عن  النريان 
بمحصول الحنطة والشعري يف عموم 

أن  اىل  عازية  املنتجة«،  املحافظات 
»اغلب اسباب حوادث حريق يف حقول 
التماس  اىل  تعود  الزراعية  املحاصيل 
اعقاب  برمي  واالهمال  كهربائي 
الدفاع  مديرية  السكائر«.ودعت 

اىل  الزراعية  الحقول  أصحاب  املدني 
ووسائل  مستلزمات  توفري  »رضورة 
مع  التعامل  لغرض  الالزمة  االطفاء 
الندالعها  األوىل  الوهلة  من  الحرائق 

وتجنب االهمال«.

بغداد/ الزوراء:
توعد وزير الصحة والبيئة جعفر صادق عالوي، 
بمعاقبة املخالفني لقرارات لجنة االمر الديواني 
الصحة  وزارة  اعلنت  فيما   ،2020 لسنة   55
حالة  و31  جديدة  اصابة   49 تسجيل  والبيئة، 

شفاء بفريوس كورونا املستجد.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الصحة  وزير  وقال 
نسخة منه: انه يف الوقت الذي تهيب فيه الوزارة 
يف  اإليجابي  دورهم  ملمارسة  املواطنني  بجميع 
دعم وزارة الصحة بكافة تشكيالتها والجهات 
الساندة لها يف التصدي النتشار فريوس كورونا 
املستجد واحتواءه والحفاظ عىل صحة وسالمة 

جميع املواطنني.
باملسؤولية  الجميع  نذكر  ان  نود  اننا  واضاف: 
عن  الصادرة  القرارات  انتهاك  عن  الجزائية 
 2020 لسنة   )55( رقم  الديواني  األمر  لجنة 
اشكالها  بكافة  التجمعات  منع  رأسها  وعىل 
بما يف ذلك مجالس العزاء واألفراح واملناسبات 

والوالئم.
واوضح: ان املادة )368( من قانون العقوبات 
عنوان  وتحت  املعدل   1969 لسنة   )111( رقم 
عىل  نّصت  العامة(  بالصحة  املرضة  )الجرائم 
»يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل ثالث سنوات 
كل من ارتكب عمًدا فعاًل من شانه نرش مرض 
خطري مرض بحياة األفراد فإذا نشأ عن الفعل 
موت إنسان او إصابته بعاهة مستديمة عوقب 
الرضب  لجريمة  املقررة  بالعقوبة  الفاعل 
املفيض إىل املوت او جريمة العاهة املستديمة«.

واشار اىل ان إقامة التجمعات يف هذه الظروف 
تنطبق عليه احكام املادة القانونية أعاله فاننا 
يف  تجمعات  اية  إقامة  تجاوز  بالجميع  نهيب 
هذه الفرتة العصيبة من اجل سالمة العراقيني 

والعراق.

الظواهر  لهذه  الفعال  التصدي  لغرض  وتابع: 
العالقة  ذات  الجهات  بكل  نهيب  فاننا  السلبية 
باملوضوع بدءا بوزارة الداخلية ووزارة الصحة 
الجهات  مراجعة  املترضرين  واملواطنني 
انتهك  من  ضد  الدعاوى  لتحريك  التحقيقية 
سالمة العراقيني بمخالفته للتعليمات الصادرة 

من الجهات املختصة.
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت  ذلك،  اىل 
لإلصابات  اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء، 

املسجلة بفريوس كورونا املستجد يف العراق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: انه نظرا لتكرار حاالت الخروقات السافرة 
يشكل  مما  والبيئة  الصحة  وزارة  لتوجيهات 
خطرا وبائيا كبريا، أكدت الوزارة ببيان رسمي 
عىل وجوب تفعيل املواد القانونية التي تحاسب 
خطرا  يشكل  بفعل  يترصف  من  كلَّ  وتعاقب 

عىل الصحة العامة.
يف  نموذجا   )4242( فحص  تم  انه  واضافت: 
العراق ليوم امس،  كافة املختربات املختصة يف 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة 
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق )117726(.

امس  ليوم  سجلت  مخترباتها  ان  واوضحت: 
بغداد/  كالتايل:  العراق موزعة  يف  إصابة   )49(
 ،3 كربالء:   ،7 الطب:  مدينة   ،24 الرصافة: 
عدم  مؤكدة   ،3 اربيل:   ،1 املثنى:   ،11 البرصة: 

وجود حالة وفيات.
حالة  الشفاء:  31  حاالت  عدد  ان  اىل  واشارت 
 / بغداد   ،8 الرصافة:   / بغداد  ييل:  ،  وكما 
 ،15  : البرصة   ،1 األرشف:  النجف   ،4 الكرخ: 
بابل: 3، مبينة ان مجموع اإلصابات :  2480، 
مجموع  اما  الوفيات:    102،  مجموع  بينما 
حاالت الشفاء:    1602، يف حني الراقدين الكيل: 

.776

واشنطن/ متابعة الزوراء:
بشأن  وواشنطن  بكني  بني  االتهامات  تستمر 
األمريكي  الخارجية  وزير  الجائحة، حيث جدد 
مايك بومبيو، تأكيده عىل أن هناك أدلة كثرية 
يف  مخترب  من  كورونا  فريوس  خروج  تؤكد 

ووهان بالصني.
)إثبات(  لدينا  »ليس  صحفي  مؤتمر  يف  وقال 
يقني، و)لكن( هناك أدلة مهمة عىل أن هذا جاء 
من املخترب«.كما أكد أن عىل الحزب الشيوعي يف 
مشرياً  كورونا،  بشأن  شفافا  يكون  أن  الصني 
يف  الشيوعي  النظام  مع  اتفاق  يوجد  ال  أنه  إىل 
بكني.جاء ذلك، بعدما أكدت بكني يف وقت سابق 
أدلة«  تقديم  يمكنه  »ال  بومبيو  أن  األربعاء 
املستجد من مخترب  عىل ترسب فريوس كورنا 

ووهان الصيني »ألنه ال يملكها«.
هوا  الصينية  الخارجية  باسم  الناطقة  وقالت 
شونيينغ إن »بومبيو تحدث مرات عدة لكنه ال 
»ملاذا؟ ألنه ال  أدلة«. وأضافت  تقديم  يستطيع 
املرض  أن مصدر  أيا منها«، مشددة عىل  يملك 
مسألة يجب أن ترتك للخرباء العلميني »بدال من 
السياسة  رضورات  باسم  يكذبون  سياسيني 
لدى  الصني  سفري  أعلن  جانبه،  الداخلية«.من 
فتح  ترفض  بالده  أن  جنيف،  يف  املتحدة  األمم 
تحقيق دويل بشأن مصدر كوفيد-19، يف وقت 

االتهامات  ومعه  التفيش  الوباء  فيه  يواصل 
األمريكية بحق بكني.

كما أضاف شن جو خالل مؤتمر صحفي عرب 
مكافحة  عىل  الرتكيز  هي  »األولوية  الفيديو 
أمامنا  وقت  ال  النهائي  االنتصار  حتى  الوباء 

لنضيعه فيما ننقذ األرواح«.
وعند سؤاله عن إمكانية توجيه دعوى ملنظمة 
الصحة العاملية إلرسال خرباء إىل ووهان، بؤرة 
الوباء األوىل، اعترب شن أن السياق الدبلومايس 
املسؤولني  بترصيحات  مندداً  بذلك،  يسمح  ال 
الفريوس  إن  فيها  يقولون  التي  األمريكيني 

ترسب من مخترب أبحاث فريوسية يف ووهان.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
حول  كورونا  بفريوس  اإلصابات  عدد  تخطى 
العالم 3.7 مليون حالة، تتصدر الواليات املتحدة 
اإلصابة  حاالت  عدد  حيث  من  العالم  دول 
والوفاة، بينما تشهد روسيا قفزة يف اإلصابات 

إىل ما فوق 10 آالف يف اليوم.
وأظهرت البيانات املجمعة لعدد حاالت فريوس 
كورونا حول العالم تجاوز عدد اإلصابات لنحو 
3.7 مليون حالة وأظهرت بيانات منصة »وورلد 
أن  اإلحصائيات،  يف  املتخصصة  الدولية  ميرت«، 
إجمايل عدد املتعافني ارتفع إىل أكثر من مليون 
204 حالة، كما أشارت أيضا إىل أن عدد الوفيات 

تجاوز 258 ألفا.
العالم من حيث  وتتصدر الواليات املتحدة دول 
حيث  من  تليها  والوفاة،  اإلصابة  حاالت  عدد 
املتحدة  واململكة  وإيطاليا  إسبانيا  اإلصابات 
وفرنسا وأملانيا وروسيا وتركيا والربازيل وإيران 
الواليات  يف  اإلصابات  عدد  وتجاوز  والصني، 
املتحدة املليون و237 ألف إصابة إىل جانب نحو 
ألف  إسبانيا نحو 250  ألف وفاة. وسجلت   72
إصابة ونحو 26 ألف وفاة، فيما سجلت إيطاليا 

نحو 213 ألف إصابة ونحو 29 ألف وفاة.
يف  االقتصادية  القطاعات  جميع  ادت  وعربيا، 
بعد  اإلنتاجية  طاقاتها  بكامل  للعمل  األردن 

قرار حكومي، بدأ رسيانه أمس األربعاء.
إجراءات  من  التخفيف  إطار  يف  القرار  ويأتي 
تفيش  ملواجهة  الحكومة  فرضتها  التي  القيود 

فريوس كورونا.
واستثنت الحكومة من القرار بعض القطاعات 
والجامعات  املطالعة  وصاالت  كاملدارس 
واملسابح والنوادي الرياضية، باإلضافة اىل دور 
العبادة، ولم يسجل األردن أي إصابة بالفريوس 

لليوم الثامن عىل التوايل.
تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  الكويت،  ويف 
عدد  لريتفع  كورونا  بفريوس  جديدتني  وفاتني 
تسجيل  أعلنت  كما   ،42 إىل  اإلجمايل  الوفيات 
لريتفع  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة   485

العدد اإلجمايل إىل 6289.
أما يف قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 830 
إصابة جديدة بالفريوس لريتفع اإلجمايل إىل 17 

ألفا و972، تعاىف منهم 2070.
 9 تسجيل  الصحة  وزارة  أعلنت  لبنان،  ويف 
العدد  إصابات جديدة بفريوس كورونا لريتفع 
الداخلية  وزارة  أعلنت  كما   .750 إىل  اإلجمايل 
تخفيف بعض اإلجراءات االحرتازية املطبقة يف 
دور العبادة ملواجهة تفيش فريوس كورونا، من 
بينها السماح بإقامة صالة الجمعة يف املساجد، 
عدد  يتعدى  أال  عىل  الكنائس،  يف  األحد  وقداس 

املصلني نسبة 30% من القدرة االستيعابية.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة  املغرب،  ويف 
واحدة بفريوس كورونا لريتفع العدد اإلجمايل إىل 
182، كما سجلت 163 إصابة جديدة بفريوس 

كورونا لريتفع العدد اإلجمايل إىل 5382.
يف  الثانوية  املرحلة  طالب  بدأ  الصني،  ويف 
رفع  بعد  مدارسهم،  إىل  العودة  ووهان  مدينة 
السلطات الصينية إجراءات الحجر الصحي عن 
املدينة، وألزمت الحكومة جميع املدارس باتباع 
تفيش  لعودة  منعا  مشددة  وقاية  إجراءات 

فريوس كورونا.
وأعلنت وزارة التعليم الصينية أنه سيتم قياس 
املدارس،  مداخل  عند  الطالب  حرارة  درجة 
عىل  الصحي  األخرض  الرمز  يربزوا  أن  ويجب 
شخص  تعرض  فرص  يحتسب  خاص  تطبيق 
ما لإلصابة، كما ألزم الطالب بوضع الكمامات 

مع الحفاظ عىل مسافة مرتين بينهم.
ويف كوريا الجنوبية، بدأت الحياة تعود تدريجيا 
بعودة  الحكومة  سمحت  حيث  طبيعتها،  إىل 
جميع  فتح  أعيد  كما  الرشكات،  جميع  نشاط 

املتاحف واملكتبات.
يسمح  قرار  من  واحد  يوم  بعد  ذلك  يأتي 
باستئناف بعض الرياضات املحرتفة بما يف ذلك 
التي  البيسبول وكرة القدم مواسمها الجديدة، 
ومن  كورونا.  جائحة  بسبب  توقفت  قد  كانت 
املقرر أن تعيد كوريا الجنوبية فتح املدارس عىل 

مراحل بدءا من 13 من الشهر الجاري.
املتحدة  لألمم  العام  األمني  قال  جهته،  من 
حول  شخص  مليار  إن  غوترييش  انطونيو 
بني  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  العالم 
يتعلق  فيما  كورونا  فريوس  من  ترضرا  األكثر 

بالوفيات. 

وزارة الدفاع 
اعالن صادر من الدائرة القانونية / احملكمة العسكرية السادسة

وزير الصحة يتوعد مبعاقبة املخالفني لقرارات 
جلنة االمر الديواني

بومبيو يؤكد: أدلة كثرية على خروج الفريوس 
من خمترب ووهان بالصني

جائحة كورونا تطال حنو 3 ماليني و700 ألف 
إنسان واحلصيلة متواصلة الصعود  

الدفاع املدني: املساحات احملرتقة بلغت )370( دومناً منذ بدء موسم احلصاد

الصحة تسجل 49 اصابة جديدة و31 حالة شفاء بفريوس كورونا

كورونا يضرب بقسوة يف أمريكا وروسيا
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التخطيط تكشف لـ            تفاصيل املشروع الوطين لالمن الغذائي 
وتعلن املباشرة بتنفيذه

يستهدف املشروع زيادة املساحات املزروعة وتطوير معدالت االنتاج



دبي/ العربية.نت:
حالة من االستنفار والرعب تشهدها مدينة 
عفرين الخاضعة لس�يطرة القوات الرتكية 
والفصائل املوالية لها بريف حلب الش�مايل 
الغربي، بعد تأكيد إصابة نحو 7 جنود أتراك 
بفريوس كورونا املس�تجد، بحسب ما أفاد 

املرصد السوري لحقوق اإلنسان.
فق�د أظهرت نتائج الفحوص�ات والتحاليل 
الت�ي أجريت لعن�ارص القاعدة العس�كرية 
الرتكي�ة يف املدينة، إصابة نحو 7 أش�خاص 
بالوب�اء، كم�ا تم أخ�ذ مس�ح للمخالطني 
بالعنارص املصابة وحجر القاعدة بالكامل.

استنفار كامل
وتعيش املنطقة اس�تنفاراً كب�رياً، يتضمن 
تش�ديداً كب�رياً لعمليات الدخ�ول والخروج 
منه�ا وإليه�ا، وإغ�اق معظ�م الطرق�ات 
ما تس�بب بأزمة س�ري خانقة عن�د املعابر 
الواصلة ببقية املناطق، وسط حالة تخوف 

لدى سكان من تفيش املرض.
يشار إىل أن املرصد السوري لحقوق اإلنسان 
كان أك�د يف منتصف نيس�ان/أبريل املايض 
أن عن�را من الرشطة املوالي�ة لرتكيا بتل 

أبي�ض أصي�ب بف�ريوس كورون�ا، وحجر 
جميع زمائه يف القسم.

كم�ا جهز املجلس املحيل يف تل أبيض مركزا 
للطوارئ يف مدرس�تني ضمن املدينة للحجر 

الصحي عىل املشتبه بإصابتهم.
وأكدت مصادر أنه تم االشتباه بعدة حاالت، 
بينهم عنارص يف صف�وف الفصائل املوالية 
لرتكيا، وش�ابان من بلدة س�لوك، حيث تم 

وضعهم بالحجر الصحي.
يأت�ي ذلك بعد تحول مس�توصفات كل من 
مدينة رأس العني وتل أبيض إىل مراكز حجر 

صحي للمصابني القادمني من تركيا.
وتس�ّببت الح�رب يف س�وريا بمقت�ل أكثر 
م�ن 380 أل�ف ش�خص، وأدت إىل ترشي�د 
وتهج�ري أكث�ر م�ن نص�ف الس�كان داخل 
الباد وخارجها. كما دّم�رت البنى التحتية 
واس�تنزفت االقتصاد وأنهك�ت القطاعات 

املختلفة، منها القطاع الصحي.
كما ترّضرت املنشآت الصحية بشكل كبري. 
وبحسب منظمة الصحة العاملية، بقي نحو 
%60 من املستش�فيات قي�د الخدمة نهاية 
الع�ام امل�ايض، بينما غادر نح�و %70 من 

العاملني الصحيني الباد.
األزم�ات  تتال�ت   ،2019 الع�ام  ومن�ذ 
االقتصادي�ة مع تس�جيل اللرية الس�ورية 
انخفاضاً قياس�ياً أمام الدوالر وأزمة وقود 
ح�ادة ش�هدتها مناط�ق س�يطرة ق�وات 

النظام.
إىل ذل�ك، ارتفع�ت أس�عار امل�واد الغذائي�ة 
بمعدل %107 خ�ال عام واحد فقط، وفق 
برنامج األغذية العاملي، يف وقت ترزح الفئة 

األكرب من السوريني تحت خط الفقر.

القدس/رويرتز:
 قالت وكالة األمم املتحدة إلغاثة 
الفلسطينيني  الاجئني  وتشغيل 
)أون�روا( اول ام�س الثاثاء إن 
األم�وال التي لديه�ا ال تكفي إال 
للعم�ل حت�ى نهاي�ة ماي�و أيار 
الوالي�ات  ق�رار  بس�بب  وذل�ك 

املتحدة وقف تمويلها للوكالة.
أف�راد من األمن خارج مدرس�ة 
تابع�ة لوكال�ة أون�روا يف مخيم 
لاجئ�ني يف بعلبك ب�وادي البقاع 
يف لبنان ي�وم 29 أبريل نيس�ان 
2020. تصوي�ر: عزي�ز طاهر-

رويرتز.
وحجبت إدارة الرئيس األمريكي 
 2018 يف  ترام�ب  دونال�د 
الت�ي  الس�نوية  مس�اهماتها 
ع�ن  دوالر  ملي�ون   360 تبل�غ 
أون�روا الت�ي تق�دم مس�اعدات 
لنح�و 5.5 مليون م�ن الاجئني 
لديها  املس�جلني  الفلس�طينيني 
يف الضف�ة الغربي�ة وقطاع غزة 
والقدس الرشقية واألردن ولبنان 

وسوريا.

إليزابيث كامب�ل مديرة  وقال�ت 
واش�نطن  يف  أون�روا  مكت�ب 
للصحفيني إن قطع املس�اعدات 
األمريكية كان ل�ه ”تأثري كبري“ 
عىل قدرة الوكالة عىل مس�اعدة 
يحتاج�ون  الذي�ن  األش�خاص 

املساعدة.
وأضافت يف مؤتمر من واشنطن 
عرب تطبيق زووم ”نعمل أساسا 

عىل نحو ش�هري. األم�وال التي 
بحوزتنا اآلن تكفي لدفع رواتب 
العاملني يف مج�ال الصحة لدينا 
وعددهم 30 ألفا حتى نهاية هذا 

الشهر“.
وقال�ت إن أونروا ل�م تحصل إال 
ع�ىل ثل�ث ميزانيته�ا الس�نوية 
التي تبلغ 1.2 مليار دوالر وإنها 
تواجه ”أس�وأ أزم�ة مالية“ منذ 

ب�دء عملياته�ا قب�ل 70 عام�ا 
تقريبا.

الوكال�ة  أن  كامب�ل  وأضاف�ت 
تس�عى إىل ح�د ما لس�د العجز 
البال�غ 800 ملي�ون دوالر م�ن 
خ�ال توجيه مناش�دات لدول 
لتقدي�م  وخليجي�ة  أوروبي�ة 

تربعات طارئة.
وقالت إن التربعات التي قدمها 
االتح�اد األوروب�ي وبريطاني�ا 
وأملانيا والسويد وكندا واليابان 
يف  الفج�وة  س�د  يف  س�اهمت 
ميزاني�ة أونروا لع�ام 2020 يف 
ح�ني قدم�ت الس�عودية أيضا 

تمويا ملرشوعات بعينها.
املتح�دة أكرب  الواليات  وكان�ت 
مانح عىل اإلط�اق للوكالة قبل 
وتطال�ب  تمويله�ا  توق�ف  أن 
وتق�رتح  إصاح�ات  بإج�راء 
نق�ل خدماته�ا إىل ال�دول الت�ي 

تستضيف الاجئني.
هم  الفلس�طينيون  والاجئ�ون 
 700 يف األس�اس أحف�اد نح�و 
م�ن  ُهًج�روا  فلس�طيني  أل�ف 

دياره�م أو ف�روا منها يف خضم 
ح�رب 1948 التي قادت إىل قيام 
إرسائيل. ويعيش قرابة الثلث يف 
58 مخيما ويحظون بالخدمات 

التي تقدمها أونروا.
ويخ�ى الكثري من الاجئني من 
تراجع املس�اعدات الضئيلة التي 
يحصل�ون عليه�ا خاصة يف ظل 
اس�تمرار أزمة ف�ريوس كورونا 
وظه�ور أولوي�ات أخ�رى ل�دى 

الجهات املانحة.
وتس�عى أون�روا جاه�دة لوقف 
الذي  انتش�ار مرض كوفيد19- 
يتس�بب في�ه ف�ريوس كورون�ا 
داخ�ل وحول املخيم�ات فقامت 
بإغ�اق جميع مدارس�ها هناك 
وعدده�ا 276 وتض�م نحو 300 

ألف تلميذ.
وأطلقت أونروا مناش�دة طارئة 
للحص�ول ع�ىل 14 مليون دوالر 
من أجل التصدي لجائحة كورونا 
وتق�ول إنها س�توجه مناش�دة 
أخرى يف األي�ام املقبلة للحصول 

عىل مساعدات أكرب.

 لندن/أ ف ب:
 مطلع آذار/ مارس، كانت بريطانيا تقول إنها 
مس�تعّدة ملواجهة كورونا املس�تجّد وتش�اهد 
ب�دون قل�ق ظاهر ال�دول األوروبي�ة املجاورة 
تفرض العزل عىل سكانها. وكان يصعب آنذاك 
التص�ور بأنها س�تصبح بعد ش�هرين الدولة 
األكث�ر تأثراً بالوباء يف أوروب�ا وثاني بدل أكثر 

ترضراً يف العالم.
يف الخامس من آذار/ مارس، أعلنت السلطات 
الربيطانية أول وفاة جراء كورونا املستجّد. ويف 
17 من الشهر نفسه، رّصح املستشار العلمي 
للحكوم�ة باتريك فالنس أن عرشين ألف وفاة 

ستكون “نتيجة مقبولة”.
وباتت حصيل�ة الوفيات تتجاوز 32 ألفاً جراء 
وباء كوفي�د19-، ويرجح أن تكون أعىل حالياً 
إذ إن هذه اإلحصاءات توقفت نهاية نيس�ان/ 
أبريل. وبالتايل، أصبح�ت اململكة املتحدة أكثر 
ت�رضراً م�ن إيطالي�ا فيم�ا تتج�اوز الواليات 
املتحدة وحدها ه�ذه الحصيل�ة الهائلة والتي 
ارتفع�ت كثرياً بعد احتس�اب مؤخ�راً الوفيات 
يف دور الرعاي�ة باملس�نني.واعترب ديفيد كينغ 
املستش�ار العلمي للحكوم�ة بني عامي 2000 
يس”  ب�ي  “ب�ي  لش�بكة  حدي�ث  يف  و2007 
األس�بوع املايض، أن ع�دد الوفي�ات “هائل”. 
وقال “هناك سلس�لة خط�وات يجب اتخاذها 
للتعام�ل مع وباء من هذا النوع لكن يبدو أنها 

لم تكن موجودة هنا”.
تغيري االسرتاتيجية

اُته�م رئيس ال�وزراء بوريس جونس�ون الذي 
أُصي�ب بدوره بامل�رض، بعدم أخ�ذ الوباء عىل 
محم�ل الج�ّد. وذه�ب إىل ح�ّد التباه�ي بأنه 
صافح مصابني بكورونا املس�تجّد أثناء زيارة 

إىل مستشفى يف الثالث من آذار/ مارس.
وفيم�ا كان عدد اإلصاب�ات يرتفع يف منتصف 
آذار/ م�ارس، ت�م التخ�يل ع�ن البح�ث ع�ن 

األشخاص الذين احتكوا بمصابني وتتبعهم.
واس�ُتخدمت هذه االسرتاتيجية بشكل كبري يف 
كوريا الجنوبية وحتى يف نيوزيلندا بهدف الحّد 

من معدالت انتقال العدوى.
وبدا أن الس�لطات فقدت السيطرة عىل املرض 
لكن بوريس جونس�ون بقي م�رتدداً يف فرض 

الحجر عىل الس�كان.وأثار مستش�اره العلمي 
باتري�ك فالنس البلبل�ة عندما ط�رح احتمال 
اكتس�اب “مناعة جماعية” إذا تعاىف قسم من 
الس�كان م�ن الفريوس.ومقاب�ل االنتقادات، 
س�ارعت الحكوم�ة لنفي أن تك�ون تتبع هذه 
املقارب�ة مؤكدًة أنها مجرّد “مبدأ علمي وليس 

هدفاً”.
“فشل”

وجاء تحذير جامعة “امبرييل كولدج لندن” من 
احتمال وقوع آالف الوفيات ليغرّي املعطيات.يف 
العرشين م�ن آذار/ م�ارس، يف حني كان عدد 
اإلصاب�ات والوفي�ات يتزاي�د برسع�ة، أمرت 
الحكومة بإغاق امل�دارس والحانات واملطاعم 
وص�االت الرياضة. وج�اء قرار ف�رض العزل 
بعد ثاث�ة أيام.وبات�ت بريطاني�ا وعاصمتها 
لندن، بؤرة للوباء.ويف منتصف نيسان/ أبريل، 
بلغ ع�دد الوفيات يف املستش�فيات وحدها 10 
آالف بينه�م حواىل ألف يف الثامن من نيس�ان/

أبري�ل. وواصل هذا الع�دد االرتفاع حتى لو أن 
السلطات أكدت إن الباد تجاوزت ذروة الوباء.
وتواصلت النقاش�ات ح�ول االنتش�ار الفعيل 
للوب�اء يف اململكة املتح�دة، إذ إن املقارنة بدول 
أخرى معقدة بس�بب طرق مختلفة الحتساب 
األعداد عىل املس�توى الدويل.وبعد فرض العزل 
يف 23 آذار/ م�ارس وما نتج عن�ه من عواقب 
اقتصادية واجتماعية خطرية، س�عت اململكة 
املتحدة للعودة إىل تتبع االحتكاك مع املصابني، 
وهي اسرتاتيجية لم يكن ينبغي عىل الحكومة 
التخ�يل عنه�ا، وف�ق ق�ول منتقديها.وأك�دت 
الحكوم�ة أنها بلغ�ت هدفها األق�ى بإجراء 
مئة ألف فحص يف اليوم بحلول نهاية نيسان/ 
أبري�ل وب�دأت تجرب�ة تطبي�ق جدي�د للتتبع 
الثاث�اء ع�ىل جزيرة واي�ت يف الجن�وب.ورأى 
رئيس تحري�ر صحيفة “ذي النس�ت” الطبية 
ريتش�ارد هورتون أن االس�تجابة الربيطانية 
للوباء هي “أكرب فشل يف السياسة العلمية منذ 
جيل كامل”.وقال مؤخراً لصحيفة “فاينانشل 
تايم�ز”، “ل�و رفعنا منذ ش�باط/فرباير قدرة 
التتبع والبحث عن االحتكاكات ولو بدأنا برفع 
ع�دد األرّسة يف أقس�ام العناي�ة املرك�زة، فمن 

الواضح تماماً أننا كنا أنقذنا أرواحاً”.

مسؤولة املكتب يف واشنطن: وكالة أونروا تعمل على أساس “شهري”

رعب يعم املدينة.. كورونا يطال أتراكاً يف عفرين

كيف أصبحت بريطانيا األكثر تضرراً 
بكورونا املستجّد يف أوروبا؟
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بسبب وقف التمويل األمريكي

     

سيئول تكشف مفاجأة بشأن حالته الصحية وحقيقة خضوعه جلراحة يف القلب
 سيئول/متابعةالزوراء: 

الجنوبي�ة،  كوري�ا  مخاب�رات  كش�فت 
امس األربع�اء، مفاجأة بش�أن التقارير 
الت�ي تحدثت مؤخرا ع�ن خضوع الزعيم 
الكوري الش�مايل كيم جونغ أون لجراحة 

يف القلب.
ونقل�ت وكال�ة “يونه�اب” لألنب�اء، عن 
مخاب�رات كوري�ا الجنوبي�ة قوله�ا إنه 
“ما من إش�ارة ع�ىل أن الزعي�م الكوري 
الش�مايل كيم جون�ج أون خضع لجراحة 

يف القلب”.
ول�م تنرش وس�ائل اإلع�ام الرس�مية يف 
كوريا الش�مالية شيئا عن كيم ملدة ثاثة 
أس�ابيع، ما أثار عاصفة م�ن التكهنات 
عن صحت�ه ومكان�ه قب�ل أن يظهر من 

جديد يوم السبت املايض.
وكان موق�ع “دي�يل إن كي�ه” اإلخب�اري 
اإللكرتوني، الذي يتخذ من س�يئول مقرا 
له ولديه مصادر داخل كوريا الش�مالية، 
ق�ال يف أبريل/ نيس�ان امل�ايض، إن “كيم 
يتعاىف بعد خضوعه إلجراء خاص بالقلب 

واألوعية الدموية”.
ع�ىل الصعيد ذاته يرى البعض أن اختفاء 
كي�م أش�به ب�� “صفق�ة” م�ع ترامب، 
وكاهم�ا اس�تفاد منه�ا ع�ىل املس�توى 

الداخيل
حي�ث علقت صح�ف عربية ع�ىل ظهور 
الزعي�م الك�وري الش�مايل، كي�م جونغ-

أون، بع�د اختفاء اس�تمر لنحو 20 يوما 
والتكهنات التي تداولتها وس�ائل اإلعام، 
السيما الغربية منها، عن سبب اختفائه.

ورأت بع�ض الصحف أن هذا االختفاء ثم 
الظهور كان “لعب�ة” لتحافظ بها كوريا 
الشمالية عىل صورتها أمام العالم، بينما 
ق�ال آخ�رون إن م�ا حدث كان أش�به ب� 
“صفق�ة” بني كي�م والرئي�س األمريكي 
دونالد ترامب، وكاهما استفاد منها عىل 

املستوى الداخيل.
يف حني أب�دت صحيف�ة ترحيبها بظهور 
الزعيم الكوري الش�مايل باعتباره ودولته 

“س�ندا للش�عوب املقه�ورة الت�ي تعاني 
م�ن الغطرس�ة األمريكي�ة”، أب�دى أحد 
الُكتاب استغرابه من أن بعض اليساريني 
واإلس�اميني “من مح�ور املقاومة” يعد 
كوريا الشمالية “عضوا عاما يف الجبهة 

املناهضة لإلمربيالية”.
“لعبة”

صحيف�ة  يف  ع�رار،  أمج�د  ويق�ول 
اختف�اء كي�م  إن  اإلماراتي�ة،  “البي�ان” 
“قوبل بس�يل من الش�ائعات والتكّهنات 
والس�يناريوهات، ذل�ك أن بيون�غ يان�غ 
)عاصمة كوريا الش�مالية( لم تقل شيئا 
يوّض�ح س�بب الغي�اب، وه�ي بالتأكي�د 
تراقب وتقرأ وتس�مع، م�ا يعني أن عدم 
التوضي�ح عملية مقص�ودة ولها غاية يف 

نفس الزعيم”.
ه�ذه  مخاب�رات  كان�ت  “إذا  وأض�اف: 

الدول�ة الحصين�ة ووس�ائل إعامه�ا لم 
تتح�دث، ف�إن حديث اآلخري�ن، أصدقاء 
وخصوم، لن يخرج ع�ن دائرة التكهنات 
التي يجرفها بعضهم باتجاه الش�ائعات 

والسيناريوهات املمزوجة بالرغبات”.
ويؤكد عرار أن كي�م “عندما يرتك العالم 
يغ�رق يف لغ�ز مح�رّي وال يقّدم تفس�ريا، 
فهذا ربما يعني أنه يقصد هذا السيناريو 
الغام�ض، ربم�ا كذل�ك، ليع�زز رس�الة 
لخصومه فحواها ب�ا كام أن عليكم أن 

تتوّقعوا كل يشء من هذا الغموض”.
ونقلت صحيف�ة “الرؤية” اإلماراتية عن 
عدن�ان رش�يد، الباحث يف ش�ؤون األمن 
الدويل بجامعة جورج ماسون األمريكية، 
قول�ه إنه “ال يمكن الجزم بعد إذا كان ما 
أُش�يع عن صحة كي�م كان مقصودا منه 

إثارة الرأي العام الدويل”.

الت�ي  ووص�ف م�ا ح�دث ب�� “اللعب�ة 
اس�تطاعت كوري�ا الش�مالية تس�يريها 
ع�ىل  به�ا  لتحاف�ظ  األمث�ل  بالطريق�ة 

صورتها أمام العالم”.
وقال رش�يد، واصف�ا الح�رب اإلعامية: 
“حت�ى اللحظ�ة ال يمكن التأك�د مما إذا 
كان�ت كوريا تعمدت ترسي�ب هذا النوع 
م�ن األخب�ار لتتص�در العناوي�ن، كوريا 
الش�مالية ورئيس�ها هم أساسا موضع 
خ�رب يف كاف�ة وس�ائل اإلعام من�ذ عّدة 

سنوات”.
واعترب بيشوي رمزي، يف صحيفة “اليوم 
عنوان�ه  مق�ال  يف  املري�ة،  الس�ابع” 
“صفقة ترامب- كيم.. بني معجزة الزعيم 
وانتص�ار الرئيس”، ظهور كيم بعد حالة 
الج�دل يف وس�ائل اإلعام الغربية بش�أن 
وفاته “انتصارا مهما للزعيم، الذى طاملا 

تس�ابق اإلعام الغربى يف تشويه صورته 
لسنوات عدة”.

ورأى الكاتب التوقيت الذي ظهر فيه كيم 
“صفع�ة قوية تلقاه�ا اإلع�ام الغربي، 

وخاصة املنصات األمريكية”.
ويقول رمزي إن ظهوره “يبقى يف الوقت 
نفس�ه انتص�ارا فارق�ا ومهم�ا للرئيس 
ترام�ب، وال�ذى يس�تعد ملواجهة حمات 
إعامية أكثر رشاسة، من تلك التي سوف 
يش�نها عليه خصومه الديمقراطيون، يف 
جوالته�م االنتخابي�ة، لتصب�ح ’أكذوبة‘ 
وفاة كي�م، بمثابة الس�اح الذى س�وف 
يستخدمه س�يد البيت األبيض، لتقويض 
ما تبقى من مصداقية املنصات اإلعامية 
املناوئ�ة ل�ه، والت�ي س�بق وأن وص�ف 
م�ا تن�رشه م�رارا وتك�رارا ب�’األخب�ار 

املفربكة‘“.
ويضي�ف: “هن�ا تتجىل صفق�ة جديدة، 
ربم�ا تكون ضمني�ة، بني ترام�ب وكيم، 
ولدت من رحم الش�ائعات الت�ي أطلقها 

اإلعام األمريكي”.
ويضيف: “يبقى إعان ترامب عن معرفته 
بالحالة الصحية للزعيم الكوري الشماىل، 
دون اإلعان عن أية تفاصيل، دليا دامغا 
ع�ىل محاول�ة س�يد البيت األبي�ض، عىل 
توري�ط اإلعام ال�ذى فقد أدن�ى درجات 
املوضوعية والنزاه�ة، يف فضيحة مدوية 
تكرس م�ا تبقى ل�ه من مصداقي�ة أمام 

الرأي العام األمريكي”.
كما ي�رى أن ه�ذا الظهور “يمث�ل دعما 
رصيح�ا ل�’املعج�زة‘ الت�ي يس�عى كيم 
للرتويج لها داخل باده ليحتفظ برشعيته 

’املقدسة‘ أمام شعبه يف املستقبل”.
“سند الشعوب املقهورة”

وترى صحيفة “رأي الي�وم” اإللكرتونية 
اللندني�ة يف افتتاحيته�ا أن “ظه�ور كيم 
جون�غ-أون متعافي�ا ويف صح�ة جيدة، 
يعن�ي  الرس�مية  أنش�طته  مس�تأنفا 
اس�تمرار التحدي والتهديد الذي يش�كله 

للواليات املتحدة األمريكية”.

ي�رى البعض أن التوقي�ت الذي ظهر فيه 
كيم “صفعة قوية تلقاها اإلعام الغربي، 

وخاصة املنصات األمريكية”
وتؤك�د الصحيف�ة أن “الزعي�م الك�وري 
الش�مايل يشكل سندا للش�عوب املقهورة 
الت�ي تعان�ي م�ن الغطرس�ة األمريكية، 
وع�ىل رأس�ها معظ�م الش�عوب العربية 

واإليرانية والعالم الثالث”.
وتق�ول الصحيف�ة: “نحمد الل�ه يف هذه 
الصحيف�ة ’رأي اليوم‘ ع�ىل عودة الزعيم 
كي�م جون�غ-أون ملمارس�ة أعمال�ه عىل 
قمة الُحكم يف كوريا الش�مالية حتى وإن 
كان لن�ا تحفظاتنا عىل بعض سياس�اته 
الداخلية، ألنه يقدم نموذجا لكل ش�عوب 
العال�م الثال�ث يف كيفي�ة التعاط�ي م�ع 
الغطرس�ة األمريكية، وتطوي�ر قوة ردع 
نووي وباليس�تي وفرت الحماية لكوريا 
الش�مالية يف محيط من الجريان بزعامة 

أمريكا يتمنى زوالها”.
صحيف�ة  يف  الرنت�اوي،  عري�ب  أم�ا 
“الدستور” األردنية، فيقول: “كل ما قيل 
ويق�ال عن البل�د املس�ّيج بالحديد والنار 
والرؤوس النووية، يصلح مادة لسلس�لة 

ال تنتهي من أفام الرعب”.
ويضي�ف: “يصب�ح صعب�ا علين�ا، نحن 
الذين ’نتس�ّقط‘ أخبار تلك الباد، التمييز 
ب�ني ما ه�و حقيق�ي وما ه�و زائف من 

أخبار تنرش عنها”.
ويق�ول الرنتاوي إن “أغ�رب الغرائب، أن 
بعض اليس�اريني واإلساميني من محور 
املقاوم�ة، م�ا زال يعد كوريا الش�مالية، 
املناهض�ة  الجبه�ة  يف  عام�ًا‘  ’عض�واً 

لإلمربيالية”.
نظ�رة  أن  حق�ا،  “األغ�رب  ويضي�ف: 
’املقاومني‘ يف منطقتنا لكوريا الش�مالية 
وديكتاتوره�ا، ال يش�اطرهم فيه�ا أحد، 
س�وى دونالد ترامب، الذي أبدى قلقا عىل 
حي�اة الزعي�م كي�م، أكثر م�ن قلقه عىل 
مصائ�ر أزيد من ملي�ون أمريكي مصاب 

بفريوس كورونا؟”

هل استفاد ترامب من “لعبة” ظهور كيم جونغ أون بعد اختفائه؟
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بغداد/ الزوراء:

الساحبة  طاقم  انقاذ  النقل  وزارة  اعلنت 

الصالحية الغارقة يف ميناء ام قرص بالكامل. 

الطواقم  جميع  بتكريم  الوزير  اوعز  وبينما 

رشكة  اكدت  الحادث،  هذا  من  الناجية 

املالحة  حركة  تأثر  عدم  العراقية  املوانئ 

البحرية واملمر املالحي بحادثة غرق الساحبة 

الواصلية.

بيان  يف  لعيبي،  الله  عبد  النقل،  وزير  وقال 

انقاذ  »تم  إنه  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت 

وتم  بالكامل  الغارقة  الساحبة  طاقم  جميع 

اآلن  وهم  الهاتف،  عرب  عليهم  االطمئنان 

من  املخلصني  جهود  بفضل  جيده  بصحة 

مالكات املالحة البحرية وفرق االنقاذ البحري 

بعد تعرضها للغرق ضمن حدود ميناء ام قرص 

الرتابية  العاصفة  نتيجة  العمل  تأدية  اثناء 

والعمل  االمس،  مساء  البرصة  رضبت  التي 

اآلن جار عىل انتشال الساحبة الغارقة«. 

من جهته، اوعز وزير النقل، عبد الله لعيبي، 

امس األربعاء، بتكريم جميع الطواقم الناجية 

غرقت  التي  الصالحية  الساحبة  حادثة  من 

أثناء عملها يف مياه ام  جراء عاصفة ترابية 

قرص .

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  لعيبي  وقال 

منه، إن »عملية االنقاذ كانت من قبل وحداتنا 

املتواجدة  والساحبات  قرص   ام  يف  البحرية 

 - الواصلية   - كركوك  كساحبة   املنطقة  يف 

سامراء- الداودية - الشيماء - زوارق االنقاذ 

- وخفر السواحل البحري«.

وأوضح أن »العملية اسفرت عن إنقاذ جميع 

واجراء  للمستشفى  نقلهم  وتم  الطاقم 

سالمتهم  من  للتاكد  الالزمة  الفحوصات 

واالطمئنان عىل صحتهم«.

امس  العراقية،  املوانئ  رشكة  اكدت  فيما 

البحرية  املالحة  حركة  تأثر  عدم  االربعاء، 

الساحبة  غرق  بحادثة  املالحي  واملمر 

الواصلية.

ان  اثيل:  الكابتن  الرشكة،  عام  مدير  وقال 

لم  السويس  بقناة  البحرية  املالحة  »حركة 

يف  الواصلية   الساحبة  غرق  بحادث  تتأثر 

مدخل نهر ام قرص«.

باملناخ  حدث  مفاجئا  »تغيريا  أن  وأوضح 

اىل  ادى  االقليمية،  املياه  يف  واضطراب 

األجنبية  البواخر  بإحدى  الساحبة  اصطدام 

ام قرص، ما  املالحي يف نهر  املمر  عند مدخل 

ادى اىل اغراقها«.

واضاف ان »وضع الباخرة األجنبية الطافية 

اإلقليمية مستقر«، مشيدا  املياه  عىل سطح 

هرعت  التي  البحري  االنقاذ  فرق  »بجهود 

بحارتها  وانتشال  البحري  الغريق  نجدة  اىل 

العرشة ونقلهم اىل مستشفى أم قرص«.

متوجهة  كانت  الصالحية  الساحبة  ان  يذكر 

 ١٠:٣٠ الساعة   تمام  يف  املرفأ  ربان  إليصال 

مساء يوم أمس لتنفيذ عملية ادخال الباخرة 

داڤني املحملة بالحاويات لغرض االرساء إىل 

الرصيف التي تعرضت إىل رياح قوية وصلت 

١٠٠كم  من  اكثر  اي  ميل   ٨٠ إىل  رسعتها 

بالساعة سببت انعدام الرؤية إىل درجة صفر 

ترسب  اىل  ادى  مما  الرتابية  العاصفة  بسبب 

املياه إىل سطح الساحبة.

بغداد/ الزوراء:
عن  املشرتكة  العمليات  قيادة  كشفت 
الجارية  العسكرية  العمليات  نتائج 
ويف  االجرامي.  داعش  فلول  ملالحقة 
كربالء  عمليات  أكدت  نفسه،  السياق 
بشكل  مؤمنة  املحافظة  أن  املقدسة 
كامل من جهة ناحية جرف النرص التي 

تشكل أكرب تهديد أمني للمحافظة.
العمليات  قيادة  باسم  املتحدث  وقال 
الخفاجي،  تحسني  اللواء  املشرتكة، 
إن  االربعاء، يف ترصيح صحفي:  امس 

داعش  لتنظيم  االرهابية  “العمليات 
مهم  لسبب  االخرية  االونة  يف  ازدادت 
وهو تمكن القوات االمنية من الوصول 
منابع  وتجفيف  انطالقها  مواقع  اىل 

االرهاب”.
“الهجمات  ان  الخفاجي  وأضاف 
الوضع  عىل  مؤثرة  غري  هي  االرهابية 
االمني بشكل عام كون القوات االمنية 
التنظيم  ودحر  ملواجهة  مستعدة 

االرهابي بشكل ممتاز”.
وتابع ان “العمليات يف اسود الصحراء 

عىل  الحصول  من  تمكنت  االخرية 
التنظيم  عن  الدقة  غاية  يف  معلومات 
االرهابي فضال عن قطع امداد العنارص 
الدين  صالح  محافظات  يف  االجرامية 

واالنبار واملوصل”.
هي  الحالية  ”املعركة  ان  مبينا   
استخبارية والقوات االمنية تتعامل مع 
جميع الخاليا النائمة االرهابية لقضاء 

عليها بشكل نهائي”.
عمليات  قائد  أكد  نفسه،  السياق  ويف 
عيل  الركن  اللواء  املقدسة،  كربالء 

الهاشمي، امس األربعاء، أن املحافظة 
ناحية  جهة  من  كامل  بشكل  مؤمنة 
تهديد  أكرب  تشكل  التي  النرص  جرف 

أمني للمحافظة.
وقال الهاشمي يف مؤتمر صحايف مشرتك 
جاسم  نصيف  كربالء  محافظ  مع 
»الزوراء«:  عليه  واطلعت  الخطابي، 
مؤمنة  املقدسة  كربالء  “محافظة  إن 
الحدود  جانب  من  سواء  كامل  بشكل 

الغربية أو من جهة جرف النرص”.
استباقية  عمليات  “وجود  إىل  وأشار 

جميع  يف  استخباراتية  معلومات  وفق 
الحدودية  او  الصحراوية  املناطق 
او  اعتداءات  اي  من  املحافظة  لتأمني 

مخاطر ارهابية”.
صفاء  العسكري  املستشار  وكان 
لـ/ سابق  ترصيح  يف  كشف  االعسم 

“داعيش”  مخطط  عن  املعلومة/، 
كربالء  يف  الدينية  املراقد  الستهداف 
الديني  املرجع  واستهداف  والنجف 
بعد  السيستاني  عيل  السيد  االعىل 

احتاللها ناحية جرف النرص. 

بغداد/ الزوراء:
وجه وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، 
باستكمال  باإلرساع  االربعاء،  امس 

إجراءات توزيع منحة الطوارئ.
وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نسخة 
عمليات  سري  تفقد  »الدليمي  أن  منه، 

مقاطعة بيانات منحة الطوارئ يف ديوان 
الرقابة املالية«.

رسعة  إىل  دعا  »الدليمي  أن  وأضاف 
استكمال إجراءات املقاطعة والتدقيق، من 
وصولها  وضمان  املنحة  توزيع  بدء  أجل 

ملستحقيها يف أقرب وقت ممكن«.

بغداد/ الزوراء:
اىل  حاجتها  عن  األربعاء،  امس  العامة،  والبلديات  واالسكان  االعمار  وزارة  أعلنْت 

تخصيص مايل للبدء بإجراءات فرز وتوزيع االرايض داخل التصميم االساس للمدن.
واوضح مدير عام البلديات العامة بالوزارة، عيل حسني عبد االمري، يف ترصيح أوردته 
صحيفة “الصباح”، واطلعت عليه »الزوراء«: إن “املديرية رفعت طلبا رسميا اىل وزارة 
اىل  االرايض  وتخصيص  فرز  نفقات  لتغطية  مالية  مبالغ  رصف  اجل  من  التخطيط 
االرايض  بتوزيع  الخاصة  املادة 7٠ لسنة 2٠١9  املتقدمني عىل  املستحقة من  الرشائح 

داخل التصميم االساس للمدن التي تشمل جميع الرشائح”.
وأضاف عبد األمري أن “عدد املتقدمني تجاوز املليونني بموجب استمارة الكرتونية بمدة 
تقديم استمرت ٣ اشهر”. منوها بأن “املديرية بحاجة اىل مبالغ مالية من اجل تنفيذ 

خطة التوزيع ملن تمت املوافقة عليهم”.
ويف شأن اخر، اوضح عبد االمري ان “الوزارة اطلقت نظام متابعة الشكاوى الكرتونيا 
للمتقدمني عىل االرايض بموجب املادة 25 من قانون بيع وايجار اموال الدولة”. منوها 
بأن “الكثري من املواطنني يتقدمون بطلب االرايض، بيد ان معامالتهم تتأخر بشكل كبري 
املعاملة، فضال عن بعض  اكتمال  او عدم  اعدادهم  اىل كثرة  ألسباب مختلفة قد تعود 

االمور اإلدارية”.
والنظر  الشكوى  االلكرتوني يشمل تسلم  “النظام  ان  العامة  البلديات  واكد مدير عام 
بها ومتابعتها الكرتونيا لضمان رسعة االنجاز واالجابة عن االستفسارات، ال سيما ملن 

تتعذر عليهم مراجعة املديريات البلدية”.

بغداد/ الزوراء:
انطالق  عن  االربعاء،  امس  املهداوي،  نهاد  العميد  دياىل،  رشطة  اعالم  مدير  اعلن 

عملية عسكرية يف حوض الوقف شمال رشق املحافظة.
وقال املهداوي يف ترصيح صحفي ان “عملية عسكرية واسعة من ٣ محاور انطلقت 
يف حوض الوقف املمتدة بني ناحيتي العبارة وابي صيدا)25كم شمال رشق بعقوبة( 

لتعقب خاليا تنظيم داعش االرهابي خاصة بعد االحداث االخرية”
واضاف املهداوي ان “افواج الطوارى والرشطة املحلية بإسناد من قطعات الجيش 

تشارك يف تنفيذ محاور العملية التي تجري يف بساتني كثيفة للغاية”.
حدود  وتأمني  الوقف  يف  للتنظيم  مخاطر  اي  إلنهاء  تأتي  “العملية  أن  مؤكدا   

القرى”. 

النقل تعلن إنقاذ مجيع طاقم الساحبة الغارقة يف ميناء أم قصر 

الكشف عن تفاصيل عمليات “أسود الصحراء” بني ثالث حمافظات

جداول مواعيد االمتحانات النهائية للصفوف املنتهية للعام الدراسي احلالي

عمليات كربالء تؤكد تأمني احملافظة من جهة جرف النصر

املوانئ: حركة املالحة مل تتأثر بهذا احلادث التخطيط توجه بسرعة استكمال إجراءات 
توزيع منحة الطوارئ

اإلعمار توضح: التخصيص املالي وراء تأخر 
توزيع األراضي

دياىل تبدأ عملية أمنية لتعقب خاليا 
»داعش« يف حوض الوقف 
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كشفت عن تضاؤل فرص العراق يف مشروع القمر الصناعي ارتفاع الدوالر يستمر يف األسواق 
احمللية

دعوات لبدء عمليات احلصاد حلماية 
األراضي من احلرائق

العراق يواجه صعوبات يف التطبيق 
الكامل التفاق خفض اإلنتاج

بغداد/ الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية 
األربع�اء،  ام�س  الع�راق،  يف 
ارتفاع�اً بسع�ر رصف الدوالر 
الدين�ار  مقاب�ل  األمريك�ي 
العراق�ي. وج�اءت أسعار بيع 
رشك�ات  يف  ال�دوالر  ورشاء 

ومكات�ب الصريف�ة، كاآلت�ي: 
سع�ر البي�ع لل�دوالر الواح�د 
1247.5 دين�اراً، أي 124 ألف�اً 
دوالر.  للمائ�ة  دين�اراً  و750 
أما سع�ر الرشاء لل�دوالر فهو 
1237.5 دين�اراً، أي 123 ألف�اً 

و750 ديناراً للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
الع�ام  االتح�اد  رئي�س  دع�ا 
التعاونية  الفالحية  للجمعيات 
يف العراق، حيدر العصاد، امس 
األربع�اء، الفالح�ن كاف�ة إىل 
البدء بعمليات الحصاد الخاصة 
بأراضيه�م بأقرب وقت ممكن 

لحمايتها من الحرائق.
وق�ال العص�اد يف بي�ان تلقت 
»الزوراء« نسخ�ة منه: »ندعو 
الب�دء  إىل  الفالح�ن  جمي�ع 
الزراعي�ة  أراضيه�م  بحص�اد 
الكب�رية  املساح�ات  وخاص�ة 
التي تق�ع يف املناط�ق البعيدة 
الحرائ�ق  م�ن  له�ا  حماي�ة 

املجهولة والغريب�ة، وذلك بعد 
األرايض  بع�ض  تعرض�ت  م�ا 
املزروع�ة بالحنط�ة والشع�ري 
إىل  بأي�ام  حصاده�ا  قبي�ل 
الحرائق املفتعلة يف محافظات 

عدة«.
»الجه�ود  العص�اد  وثم�ن 
يبذله�ا  الت�ي  االستثنائي�ة 
رج�ال الدفاع املدن�ي يف إخماد 
إىل  اياه�م  داعي�اً  الحرائ�ق«. 
ملساع�دة  الجه�ود  »تكثي�ف 
الفالح�ن ع�ى تج�اوز ه�ذه 
املشاكل من اجل مصلحة البالد 
و حماي�ة للواق�ع االقتصادي 

العراقي«.

بغداد/ الزوراء:
قال�ت مص�ادر تجاري�ة، وبالقط�اع، إن الع�راق ل�م يخطر بعد 
املشرتي�ن املنتظمن للنفط منه بخف�ض صادراته، مما يشري إىل 
أنه يواج�ه صعوبات يف التطبيق الكامل التف�اق أوبك مع روسيا 
ومنتج�ن آخرين بش�أن خفض قيايس لإلم�دادات. وقال مصدر 
ب�وزارة النف�ط إن العراق، ثان�ي أكرب منتج يف أوب�ك، وجه كربى 
رشكات�ه، نفط الب�رة، بخفض اإلنتاج من ماي�و/ أيار يف إطار 
جه�ود لخفض إنتاج�ه مليون برمي�ل يوميا أو واح�د باملئة من 

اإلمدادات العاملية.
لك�ن متحدثا باسم رشكة نفط الب�رة قال إن الرشكة لم تتفق 
بعد عى خطة عمل مع بقية رشكات النفط مثل بي.بي وإكسون 

وإيني ولوك أويل التي تشغل أكرب حقول يف البالد.
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بغداد/ الزوراء:
كش�ف وزي�ر االتص�االت، نعي�م الربيعي، عن 
ق�رب تقديم خدمة االنرتنت ع�رب تقنية الجيل 
الرابع، يف ظ�ل ازدياد التطبيق�ات التي تحتاج 
اىل سع�ات كبرية، بينما اك�د ان امتالك العراق 
قم�را صناعي�ا م�ن ش�أنه ان يع�زز الجان�ب 
االمني وحماية الحدود م�ع االرتقاء بمستوى 

االتصاالت وتحقيق ايرادات مالية.
وق�ال الربيع�ي، يف تريح صحف�ي: ان »لدى 
وزارة االتص�االت عالق�ة وثيق�ة م�ع ادارات 
االقم�ار الصناعي�ة وكربى الرشك�ات العاملية 
بضمنه�ا الرشك�ات الفرنسي�ة، ومنها رشكة 
)EADS سابق�اً( واستكمل�ت بع�د ذل�ك م�ع 

رشكة )AIRBUS( الفرنسية”.
 مش�ريا اىل ان�ه “يف كل عام ي�زور وفد فرنيس 
فن�ي واقتص�ادي مق�ر ال�وزارة بغي�ة تقديم 
عرض تفصييل ع�ن التطورات الفنية يف مجال 
تصنيع االقم�ار الصناعية واالطالق وبحضور 

جميع املختصن يف هذا املجال”.
واض�اف ان “الوفد العراقي، ال�ذي زار باريس 
يف االول م�ن نيس�ان م�ن الع�ام 2015، وق�ع 
مذك�رة تفاهم م�ع الجان�ب الفرنيس تتضمن 
تقدي�م الدعم للع�راق يف الحصول ع�ى املوقع 
امل�داري املخص�ص ل�ه )65.45E( وتوسي�ع 
خدماته وفقا للمتطلبات الفنية ملرشوع القمر 
الصناع�ي العراقي وغريها م�ن القيود الفنية 
م�ع مسان�دة الحكوم�ة العراقي�ة يف اختي�ار 
الرشكات الفرنسي�ة ذات االهلية لتنفيذ القمر 

الصناعي واطالقه”.
وتابع الوزير: »كما تضمنت االتفاقية مساعدة 
وزارة االتص�االت يف تحدي�د امليزاني�ة املطلوبة 
ملختل�ف مراح�ل املرشوع وتقدي�م الدعم يف ما 
يخ�ص تدري�ب العامل�ن الفني�ن، ويف املجال 
املايل والقانوني مع مساندة عملية رصد حسن 
تنفيذ مراحل مرشوع القمر الصناعي العراقي 
بضمنها تأمن املوقع املداري، وتصنيع واطالق 

القمر الصناعي”.
واش�ار اىل انه “ع�ى اثر ذلك ت�م تشكيل لجنة 
تنسيقية مشرتكة بن الطرفن لغرض متابعة 
التط�ورات الحاصلة مل�رشوع القمر الصناعي 

الفض�اء  وكال�ة  تع�اون  وكيفي�ة  العراق�ي، 
الفرنسي�ة )CNES( وهيئ�ة تنظي�م الرتددات 
الفرنسي�ة )ANFR( م�ع الحكوم�ة العراقية 
وبحض�ور  االتص�االت،  وزارة  تمثله�ا  الت�ي 

السفري العراقي يف باريس”.
ولف�ت الربيع�ي اىل ان�ه “ع�ى م�دى االرب�ع 
سن�وات الت�ي تل�ت توقي�ع االتفاقي�ة استمر 
 )AIRBUS( الجانب الفرنيس املتمث�ل برشكة
لصناعة االقمار الصناعية بالقيام بزيارات اىل 
بغ�داد وآخرها كانت ع�ام 2019 وبإسناد من 
rAi )السف�ارة الفرنسي�ة، كما اب�دت رشكة 

bus( استعداده�ا ملساع�دة الحكومة العراقية 

يف الحص�ول ع�ى ق�رض للم�رشوع بالكامل 
ت�رتاوح قيمته م�ن 500 اىل 600 مليون دوالر، 
وبتسهيالت مرفي�ة وحسب تعليمات وزارة 
املالي�ة الفرنسية واملبل�غ يعتمد عى متطلبات 
الجانب العراقي. وكشف الوزير عن “عدم احراز 
 )Airbus( اي تق�دم يف املفاوضات مع رشك�ة
بخصوص مذك�رة التفاهم الفرنسية العراقية 
يف ما يخص م�رشوع القمر الصناعي العراقي 
بسبب القوان�ن واللوائح املعمول بها مع عدم 
وج�ود ثقاف�ة واهمي�ة االستثم�ار يف الفضاء 
املنظوم�ات  يف  االستثم�ار  ع�ى  واقتصاره�ا 
االرضية، مما يعن�ي ان حقوق العراق وفرصة 

عمل�ه يف الفضاء الخارجي تتض�اءل يوما بعد 
آخر”. ويرى أن “امت�الك العراق قمرا صناعيا 
م�ن ش�أنه ان يع�زز الجانب االمن�ي وتحقيق 
السيادة يف حماية الح�دود، اضافة اىل االرتقاء 
بمست�وى تصنيف االتصاالت والبن�ى التحتية 

مع املردود املايل الكبري الذي سوف يتحقق”.
ويف م�ا يخ�ص خدم�ة االنرتن�ت، اف�اد وزي�ر 
االتص�االت بأن “ال�وزارة جمع�ت استبيانات 
عشوائية م�ن املواطنن، ويت�م تحليلها حاليا 
من قبل قسم خدمة الزبائن يف الرشكة لتحديد 
الرشكات املق�رة، وعقدت لق�اءات مع عدد 
من أصحاب أب�راج االنرتنت كونهم عى تماس 
مب�ارش م�ع املواط�ن ملعرف�ة اسب�اب ضعف 
الخدم�ة املقدمة، وقد تب�ن للوزارة وجود عدة 
 ، ISP��اسب�اب، منه�ا م�ا يتعل�ق برشكات ال
حي�ث أن املوض�وع يتطل�ب م�ن الرشكات ان 
تقوم برشاء سعات اكث�ر وتجهيز منظوماتها 
وتوسيعها لتغطية طلب السوق، ومنها تتعلق 
باصل املوضوع وهي التقنية املستخدمة، وهي 
تقنية ال��wifi التي ال تلبي الطلبات مع ازدياد 

التطبيقات التي تحتاج إىل سعات كبرية”.
وافصح عن لجوء الوزارة اىل استحصال رخصة 
لتقديم خدمة االنرتنت الثابت عرب تقنية الجيل 
الراب�ع LTE ، إذ سيت�م ذلك قريب�ا، فضال عن 
استمراره�ا باستكمال البن�ى التحتية إليصال 
خدمة االنرتنت اىل املنازل عرب الكيبل الضوئي، 
وتشغيل املشاريع الجاهزة حاليا مثل مرشوع 

بغداد املمول من القرض الياباني.

بغداد/ الزوراء:
كشف�ت دائ�رة التحقيقات يف هيئ�ة النزاهة، امس 
األربع�اء، ع�ن قيامه�ا بضب�ط مخالف�ات يف عقد 
رشاء سي�ارات مكافحة الحرائ�ق النفطية املجهزة 
لرشكة نفط ميسان، مبين�ة أن قيمة العقد تقارب 
)2,000,000( مليون ي�ورو. وقالت الهيئة يف بيان 
تلق�ت »الزوراء« نسخة منه، إن “الفريق تمكن من 
ضب�ط أوليات التعاقد ونسخة العقد الخاص برشاء 
سيارات مكافحة الحرائق النفطية املجهزة لرشكة 
نفط ميسان ع�ام 2009، إضافة إىل ضبط الوثائق 

الت�ي تؤيد حص�ول مخالفاٍت يف فق�رات العقد من 
حي�ث مواصف�ات السي�ارات املجه�زة”. وأض�اف 
البيان أن “تحرياته�ا توصلت إىل وجود عيوٍب فنيٍة 
واخت�الف بشهادة املنش�أ، فضالً عن ع�دم تجهيز 
ملحق�ات السيارات التي نصَّ عليه�ا العقد البالغة 

قيمته )1,920,000( مليون يورو”.
وأكدت الهيئة أن�ه “تم تنظيم محرض ضبط أصويل 
باملضبوط�ات يف العملية، وعرضه عى السيد قايض 
محكم�ة التحقي�ق املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة يف 

ميسان؛ التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة”.

بغداد/ الزوراء:
املرك�زي  البن�ك  أعل�ن 
العراقي، امس االربعاء، 
عن بيعه ألكثر من 166 
مليون دوالر وبمشاركة 

31 مرفا.
البنك،  مبيع�ات  وبلغت 
يوم امس، 166 مليونا و 
277 ال�ف دوالر غطاها 
رصف  بسع�ر  البن�ك 
اساس بلغ 1190 دينارا 

لكل دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البنك 

جميعها لتعزيز االرصدة 
يف الخ�ارج ع�ى ش�كل 
واعتم�ادات  ح�واالت 
بالكامل  البن�ك  غطاها 
بسعر رصف بلغ 1190 
دين�ارا لكل دوالر واحد، 
فيما لم يك�ن هناك أي 

بيع نقدي للمصارف.
فيم�ا لم تتق�دم اي من 
املص�ارف ال�بالغ�ة 31 
يف  املشارك�ة  مرف�ا 
مزاد العملة بأي عروض 

لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
استثم�ار  هيئ�ة  أك�دت 
بغ�داد، ام�س االربع�اء، 
العم�ل  استئن�اف 
االستثمارية  باملشاري�ع 

بعد رفع حظر التجوال.
وقال رئيس الهيئة، شاكر 
»الظ�روف  إن  الزام�يل: 
البل�د  به�ا  يم�ر  الت�ي 
السيما األزمة املالية التي 
أّث�رت عى بع�ض رجال 
األعم�ال الذي�ن يطلبون 
الدول�ة األم�وال، إضافة 

بدخ�ول  التسهي�الت  إىل 
املواد بسب�ب الحظر أديا 
إىل تلكؤ معظم املشاريع 

االستثمارية وتوقفها«.
»توق�ف  أن  واض�اف 
ه�ذه املشاري�ع سيكون 
مؤقت�اً لح�ن رفع حظر 
أن  مبين�اً  التج�وال«. 
بظ�روف  م�ر  »الع�راق 
ع�ام  يف  صعب�ة  أمني�ة 
املشاري�ع  لك�ن   2014
االستثماري�ة ل�م تتأث�ر 

وبقيت مستمرة«.

االتصاالت تعلن قرب تقديم خدمة اإلنرتنت عرب تقنية اجليل الرابع

النزاهة تضبط خمالفات مبليوني يورو يف عقد 
سيارات احلرائق النفطية

املركزي يبيع 166 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

استثمار بغداد تعلن موعد 
استئناف العمل باملشاريع رويرتز/ متابعة الزوراء:

تباين أداء أسعار النفط، امس 
ارتف�اع  تسب�ب  إذ  األربع�اء، 
أك�رب من املتوق�ع للمخزونات 
يرك�ز  أن  يف  األمريكي�ة 
املستثم�رون مجددا عى خطر 
فائض املعروض عى الرغم من 
اآلم�ال بأن يتع�اىف الطلب مع 
تخفيف بعض الدول إلجراءات 
العزل العام املرتبطة بفريوس 

كورونا.
ونزل�ت العق�ود اآلجل�ة لخام 
الوسي�ط  تكس�اس  غ�رب 
األمريك�ي 26 سنت�ا أو 1.06 
باملئة إىل 24.30 دوالرا للربميل 
بحلول الساعة 0723 بتوقيت 
سلسل�ة  لتنه�ي  جرينت�ش، 

مكاس�ب استم�رت ع�ى مدى 
خمسة أيام.

وتراجع خام غرب تكساس بعد 
أن أظه�ر تقري�ر أن مخزونات 
األمريكي�ة  الخ�ام  النف�ط 
برمي�ل  ملي�ون   8.4 ارتفع�ت 
األسبوع املايض وه�و ما يزيد 
التوقعات بحس�ب بيانات  عن 
ص�ادرة ع�ن معه�د الب�رتول 

األمريكي مساء الثالثاء.
اآلجل�ة  العق�ود  وارتفع�ت 
لخ�ام برن�ت بمق�دار سنت أو 
دوالرا   30.98 إىل  باملئ�ة   0.03

للربميل.
وصع�دت أسعار برن�ت 13.9 
باملئ�ة يف الجلس�ة السابقة، يف 

إطار ارتفاع لليوم السادس.

اآلون�ة  يف  األسع�ار  وزادت 
األخرية، إذ أنه�ت بعض الدول 
إجراءات العزل الع�ام الهادفة 
لوقف انتش�ار فريوس كورونا 
ويف الوق�ت ال�ذي خف�ض فيه 
انهيار  بعد  اإلمدادات  املنتجون 
الطلب. لك�ن محللن يحذرون 
من أن إع�ادة موازن�ة السوق 

ستتسم بالتقلب.
وم�ا زال�ت رشك�ات التكري�ر 
حذرة، ع�ى األخ�ص بالنسبة 
للطل�ب ع�ى وق�ود الطائرات. 
إنوفيش�ن،  إس.كي�ه  وقال�ت 
مالكة رشك�ة التكرير الكبرية 
إس.كيه إنرجي، امس األربعاء، 
إنه�ا تتوق�ع تع�رض هوامش 
التكرير للرب�ع الثاني لضغوط 

بسب�ب انخف�اض الطلب عى 
املنتج�ات  وتخم�ة  الوق�ود 

النفطية بسبب الجائحة.
وتراجع�ت مخزون�ات البنزين 
يف الوالي�ات املتحدة، أكرب منتج 
ومستهل�ك للوقود، 2.2 مليون 
برميل بحس�ب ما أورده معهد 
الب�رتول مقارنة م�ع توقعات 
املحلل�ن يف استط�الع أجرت�ه 
رويرتز بزي�ادة 43 ألف برميل 
يومي�ا كم�ا ارتفع�ت معدالت 

استهالك املصايف من الخام.
وسيتطل�ع املتعامل�ون لتأكيد 
إض�ايف لبيانات املخ�زون حن 
تص�در إدارة معلومات الطاقة 
األمريكي�ة تقريره�ا يف وق�ت 

الحق امس األربعاء.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
هبط�ت أسع�ار الذه�ب، امس 
األربع�اء، م�ع ارتف�اع ال�دوالر 
أكث�ر  يف  مستويات�ه  أع�ى  إىل 
إقب�ال  وتحس�ن  أسب�وع  م�ن 
املستثمرين ع�ى األصول عالية 
املخاطر نتيج�ة تخفيف القيود 
التي يفرضه�ا العديد من الدول 
بفع�ل ف�ريوس كورون�ا، مم�ا 

قلص الطلب عى الذهب.

وبحلول الساع�ة 0957 توقيت 
جرينتش، نزل�ت أسعار الذهب 

يف املعام�الت الفورية 0.3 باملئة 
لألوقي�ة  دوالرا   1700.52 إىل 
)األونص�ة(. وانخف�ض الذهب 
يف العقود األمريكية اآلجلة 0.2 

باملئة إىل 1707 دوالرات.
وق�ال، أويجن فاين�ربج، املحلل 
لدى كومرتس بنك: ”قلة الطلب 
واملعنوي�ات  املجوه�رات  ع�ى 
اإليجابية جدا يف أسواق األسهم 
مع فت�ح االقتصادات من جديد 

تضغطان عى أسعار الذهب“.
يخف�ف العديد من ال�دول مثل 
إيطاليا وأملانيا والواليات املتحدة 

إج�راءات الع�زل الع�ام بشكل 
تجريبي.

ومم�ا زاد اإلقب�ال ع�ى الذهب 
تثبيط�ا، ارتف�ع م�ؤرش الدوالر 
0.4 باملئ�ة إىل أع�ى مستوى يف 

أكثر من أسبوع.
وكانت أسعار الذهب قد أغلقت 
عى ارتف�اع يف الجلسات الثالث 
الضبابية  إذ استمرت  السابقة، 
يف  العامل�ي  االقتص�اد  حي�ال 
ظل تواص�ل انتش�ار الفريوس 
وعودة ظه�ور التوتر األمريكي 

الصيني.

وبالنسب�ة للمع�ادن النفيس�ة 
األخ�رى، ربح�ت الفض�ة 0.3 
دوالر   15.07 لتبل�غ  باملئ�ة 
لألوقي�ة، وهب�ط البالت�ن 0.7 
دوالر..   758.53 إىل  باملئ�ة 
وتراجع البالديوم 1.1 باملئة إىل 
1780.68 دوالرا بعد بلوغه قاع 
أكثر من ش�هر الثالثاء. وهوت 
أسع�ار املعدن، ال�ذي يستخدم 
يف صناع�ة املحوالت التحفيزية 
للسيارات، بحوايل أربعن باملئة 
ع�ن ارتفاع قي�ايس بلغه يف 27 

فرباير/ شباط.

تباين أسعار النفط العاملي مع ارتفاع املخزونات األمريكية

الذهب يهبط مع صعود الدوالر والفتح التدرجيي لالقتصادات

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير التخطيط، ن�وري صباح الدليمي، امس 
األربع�اء، املصادقة عى إدراج مرشوع إعادة تأهيل 

املحطة الكهرومائية يف سد حديثة.
وقال الدليمي يف بي�ان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
ان »مك�ون )تأهي�ل املحط�ة الكهرومائي�ة يف سد 
حديثة( تم إدراجه ضمن مرشوع )تأهيل محطات 

التوليد الكهرومائية يف املنطقة الوسطى(«.
مبين�اً ان »محطة سد حديثة تعد من اكرب محطات 
بطاق�ة  الع�راق  يف  الكهرومائي�ة  الطاق�ة  انت�اج 

تصميمي�ة قدره�ا 660 ميك�ا واط بواق�ع س�ت 
وحدات«.

واوض�ح ان »املحطة، ومن�ذ انشائها يف عام 1985، 
لم تجر عليها أية عمليات تأهيل«.

ويف سعيه الختصار الروتن وتقديم أفضل الخدمات 
للمواطن�ن يف اقر فرتة زمنية ممكنة؛ خّول وزير 
الكهرب�اء  وزارة  يف  املعني�ة  »الجه�ات  التخطي�ط 
بصالحي�ات التنفي�ذ والرف مع مراع�اة االلتزام 
بالتعليم�ات والصالحيات الخاص�ة بتنفيذ املوازنة 

االستثمارية لعام 2019«.

التخطيط: املصادقة على إعادة تأهيل احملطة 
الكهرومائية يف سد حديثة

أعلن�ت »جن�رال إلكرتي�ك« ع�ن تعين 
نبيل حباي�ب، الرئيس واملدير التنفيذي 
للرشك�ة يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط 
و ش�مال أفريقي�ا وتركي�ا، يف منصب 
نائب أول للرئيس يف »جنرال إلكرتيك«، 
والرئي�س واملدير التنفي�ذي يف »جنرال 
إلكرتي�ك العاملية« اعتب�اراً من 1 يونيو 
2020. ويخل�ف حباي�ب راش�يل دوان 
الت�ي كانت تشغ�ل منص�ب نائب أول 
للرئيس يف »جن�رال إلكرتيك« والرئيس 
واملدي�ر التنفي�ذي يف »جن�رال إلكرتيك 
العاملية«، والتي قررت مغادرة الرشكة 
حياته�ا  م�ن  جدي�د  بفص�ل  والب�دء 

املهنية.

ويف ه�ذا السي�اق، قال لورن�س كولب 
والرئي�س  اإلدارة  املجل�س  رئي�س 
التنفي�ذي لرشك�ة »جن�رال إلكرتيك«: 
»تقدم ’جن�رال إلكرتي�ك العاملية مزايا 
يف  تتمث�ل  لرشكتن�ا  قوي�ة  تنافسي�ة 
دع�م نمون�ا وحف�ز وت�رية االزدهار، 
وصقل مهارات املواهب املحلية وإدارة 
املخاط�ر. وق�د أثب�ت حباي�ب سج�اًل 
حاف�اًل بالنج�اح تجس�د يف قدرته عى 
دف�ع عجل�ة النم�و وتعزي�زه، وأظهر 
إمكانات إدارية ف�ذة وقدرة كبرية عى 
تخطي العقبات الجغرافية عى مختلف 
درجات صعوبتها، ع�الوة عى تشكيل 
كوادر قيادية عاملي�ة. لذلك تعد خطوة 

تعيين�ه يف منصب�ه الجدي�د إيجابي�ة 
للغاية، وأتطلع قدماً للتعاون والرشاكة 
مع�ه يف مختل�ف قطاع�ات األعمال«. 
وبدوره ق�ال نبيل حباي�ب: »يسعدني 
تعييني يف منصبي الجديد الذي سيتيح 
م�ع  والرشاك�ة  التع�اون  فرص�ة  يل 
مختلف الرشكات واملناطق للدفع قدماً 
بمسرية نمو ’جن�رال إلكرتيك‘ السيما 
خالل ه�ذا الوقت اله�ام بالنسبة لها. 
والش�ك أن تقنياتن�ا السباق�ة وكوادر 
عملن�ا املاهرة تمكنت م�ن تحقيق أثر 
إيجابي ملم�وس يف املجتمعات والدول 
الت�ي نعيش ونزاول أعمالن�ا فيها منذ 
عقود، ويسعدني أن أقدم كامل دعمي 

لعمالئن�ا ح�ول العال�م ليتمكن�وا من 
مواصلة النمو واالزدهار«.

وخب�رياً  متمرس�اً  حباي�ب  ويعت�رب 
يف رشك�ة »جن�رال إلكرتي�ك«، حي�ث 
ش�غل العديد من املناص�ب القيادية يف 
رشكاته�ا ومناطقها يف أرج�اء أوروبا 
وال�رشق األوسط وأفريقيا. كما يشغل 
عضوية العديد م�ن مجالس اإلدارة يف 
قطاع�ي التعلي�م واألعم�ال. واستهل 
مسريت�ه املهنية لدى »جنرال إلكرتيك« 
املتح�دة األمريكي�ة بع�د  الوالي�ات  يف 
حصوله عى بكالوري�وس وماجستري 
العل�وم يف الهندس�ة امليكانيكي�ة م�ن 

جامعة سرياكيوز.

نبيل حبايب يتوىل منصب نائب أول للرئيس يف »جنرال إلكرتيك« والرئيس 
واملدير التنفيذي يف »جنرال إلكرتيك العاملية«



حوار / حارث النعيمي

الفارق كبري ما بني  قد يكون 

ورياضات  العراقية  الرياضة 

ناحية  من  األخرى,  العالم 

أخذ  يف  والنجوم  املواهب  دعم 

واستحقاقاتهم,  مكاناتهم 

نتيجة ملا قدموه من خدمات 

البلد  مصلحة  يف  تصب  جليلة 

زمن  يف  العراقية  والرياضة 

أن  بحيث  والحصار,  األزمات 

الرياضية  النجوم  من  كثري 

تأخذ  ولم  ظلمت  بأنها  ترى 

فرصتها أو مكانتها الحقيقية 

استحقاقها  األقل  عىل  أو 

السنوات  لتلك  تكريماً  العايل, 

التي كرست يف خدمة الرياضة 

حامي  ويصنف  العراقية, 

هاشم  عماد  العراق   عرين 

النقاد واملحللني  من قبل أكثر 

أفضل  من  واحداً  الرياضيني 

كرة  تاريخ  يف  املرمى  حراس 

هاشم  ويرى  العراقية،  القدم 

الالعبني  أكثر  من  نفسه 

األحداث,  بعد  للظلم  تعرضاً 

والالفت  الواضح  تألقه  رغم 

لألنظار ومساهمته الفعالة يف 

فوز املنتخب الوطني يف الكثري 

ما  دائماً  املناسبات, لكنه  من 

طموحات  بسقف  يصطدم 

يف  نفسه  يجد  فال  منخفض، 

ولهذا  يستحقه.  الذي  مكانه 

الزوراء(    ( صحيفة  عملت 

عىل اجراء حوار شامل معه ال 

تنقصه الرصاحة ليحدثنا فيه 

بقريحة مفتوحة عن كثري من 

األمور, وليخربنا عن مسريته 

الذي  الحوار  وطموحه يف هذا 

تطالعونه يف السطور التالية

حوار/ حارث النعيمي

• البطاقة الشخصية ؟

االسم: عماد هاشم حسن

املواليد: ١٩٦٩

الحالة االجتماعية: متزوج

الهوايات: السباحة والسفر 

مدرب  الحايل:  عملك  هو  ما 

الرشطة  نادي  مرمى  حراس 

الريايض

مسريتك  بدأت  وأين  متى   •

الكروية ؟

انطالقاً  الكروي  مشواري  بدأ 

الشباب  نادي  ناشئة  من 

الريايض عام ١٩٨٦.

• ما هو رأيك بالدوري العراقي 

قبل احداث ٢٠٠٣ وما بعدها 

؟

بني  ما  متأرجح  الدوري  أن 

والسبب  واإليجابي,  السلبي 

املسابقة  انتظام  عدم  هو 

والقرارات  املثالية,  بالصورة 

التي  املفاجأة  االرتجالية 

ومن  االتحاد  إدارة  تتخذها 

وااللغاء  التأجيل  ضمنها 

واملجاميع وغريها. 

• اجمل مباراة استمتعت بها 

هي  وما  كانت  سنة  اي  يف 

مناسبة املباراة ؟

استمتعت  مباراة  أجمل 

يف  حيزاً  تشغل  ومازالت  بها 

مع  مباراتنا  هي  ذاكرتي, 

 ١٩٩٩ عام  األردني  املنتخب 

انتهت لألردن برضبات  والتي 

التعادل  كان  أن  بعد  الجزاء, 

حيث  حارضاً,  الدراماتيكي 

الوطني  منتخبنا  تراجع  كان 

لكن  نظيفة,  أهداف  بأربعة 

منتخبنا  عاود  ما  رسعان 

مع  حساباته  الوطني 

املعروفة  والعزيمة  الحماسة 

الكفة  ليعادل  العراقيني  لدى 

ويسجل  ساعة  ربع  بغضون 

رضبات  أن  إال  أهداف,  اربعة 

الحظ حسمت النتيجة لصالح 

املنتخب األردني الشقيق. 

صاحب  املدرب  هو  من   •

الفضل عليك ؟ 

بالتأكيد شيخ املدربني الكابتن 

من  هو  بابا  عمو  املرحوم 

اكتشف موهبة عماد هاشم, 

جسام  اَنور  القدير  والكابتن 

فرصة  يل  اعطى  من  هو 

الظهور للمنتخبات الوطنية. 

العراقي  التشجيع  هل   •

عليه  كان  ما  عن  اختلف 

التي  سابقاً وما هي األسباب 

أدت إىل ذلك ؟ 

ما  جذري  اختالف  هناك  نعم 

أصبح  حيث  الفرتتني,  بني 

بعد  ما  الريايض  الجمهور 

يف  متجذر   ٢٠٠٣ أحداث 

منهم  البعض  ويتدخل  الفرق 

التدريبي  املالك  بتسمية  حتى 

الالعبني,  وتشكيلة  للفرق 

خصوصاً عرب مواقع التواصل 

االجتماعي.

مدربي  عمل  تقيم  كيف   •

املنتخبات  يف  املرمى  حراس 

الوطنية ؟ 

أن عمل مدربي حراس مرمى 

املنتخبات الوطنية غري مستقر 

أي بمعنى متذبذب بسبب عدم 

املدراء  برامج  التنظيم وتنفيذ 

الوطنية  للمنتخبات  الفنيني 

بصورة كما يصبوا لها هؤالء 

املدربني, أرى من وجهة نظري 

إىل  نحتاج  بأننا  الشخصية 

تدريب  يف  االستقرار  من  مدة 

ألصحاب  يعطوا  وان  الفرق, 

لتنفيذ  كافية  مساحة  القرار 

أفكار املدربني. 

اىل  تعرضت  انك  تعتقد  هل   •

التي  ظلم واضح من االدارات 

تعاقبت عىل اتحاد الكرة كونك 

الكافية  بالفرصة  تحظى  لم 

والوافية لتدريب حراس مرمى 

املنتخبات الوطنية ؟

واضح  ظلم  اىل  تعرضت  نعم 

املنتخب  مع  عملت  كوني 

الفني  الجهاز  بمعية  الوطني 

رايض  الكابتن  رأسهم  وعىل 

عام  اَسيا  أمم  يف  شنيشل 

٢٠١٥ التي أقيمت يف اسرتاليا 

يوم   ٤٠ آنذاك  الفرتة  وكانت 

فقط وهو بالتفصيل معسكر 

وخضنا  اإلمارات  يف  ايام   ١٠

ودية  مباريات  ثالث  خاللها 

الكويتي  املنتخب  ضد  أولها 

منتخب  مع  منها  واثنني 

إىل  ودخلنا  أوزبكستان, 

نعمل  ولم  البطولة  أجواء 

ضغط  بسبب  مكتمل  بشكل 

فقط  عملنا  ولكنا  املباريات, 

اَسيا  أمم  يف  حاالت  ثالث  عىل 

النفسية  الحالة  إعادة  وهي 

املخيبة  النتيجة  بعد  لالعبني 

التي  الخليج  بطولة  يف  لآلمال 

سبقت بطولة أمم اَسيا وكان 

منتخبنا يقبع يف املركز األخري 

يف هذه البطولة, وأيضاً عملنا 

عىل أسلوب اللعب وعن كيفية 

اللعب مع فرق املجموعة من 

باإلضافة  التكتيكية,  الناحية 

بتهيئة  أيضاً  عملنا  ذلك  إىل 

لكل  املناسبة  التشكيلة 

الثالث  النقاط  هذه  مباراة, 

ومع  برنامجنا,  يف  كانت 

أن  استطعنا  البطولة  انتهاء 

العراقي  املنتخب  بهيبة  نعود 

بالحصول عىل املركز الرابع.

• برأيك هل العراق يعاني من 

ازمة مدربي حراس مرمى ام 

ازمة يف حراسة املرمى ؟

أنا أرى بأن العراق يعاني من 

للفئات  املرمى  مدربي حراس 

الفئات  أن  كون  العمرية, 

العمرية هي املحطة األساسية 

ملرحلة النضج والتعليم, وهذه 

هذه  حتى  نفتقدها  الخصلة 

عندما  الحارس  ألن  اللحظة, 

نحن  األول  الفريق  إىل  يأتي 

كمدربني لحراس املرمى نعمل 

عىل تكملة عمل مدربي الفئات 

العمرية, وهي مرحلة التعليم 

للحراس يف وقت نحن كمدربي 

املمتاز  بالدوري  حراس نعمل 

الحراس  تطوير  عىل  نعمل 

وليس تعليمه. 

بمجاملة  اتهمك  البعض   •

نادي  يف  باسل  احمد  الحارس 

الرشطة عىل حساب الحارس 

بسبب  وذلك  حميد  محمد 

خالفات شخصية مع الحارس 

محمد حميد  ؟

اي مجاملة  تكن هنالك  لم  ال 

نادي  مرمى  حراس  كل 

وأي  احرتام  محط  الرشطة 

نادي  يف  موجود  حارس 

عن  يدافع  أن  يجب  الرشطة 

عن  بعيداً  وشعاره  كيانه 

املسميات, فهذا عميل يخترص 

الحارس اإليجابي يف  أداء  عىل 

بعيداً  املباريات  ويف  التدريب 

عن األسماء. 

ظهر  خالفاً  هناك  ان  يقال   •

مؤخراً عىل السطح مع مدرب 

زيدان  جليل  وزميلك  الحراس 

بسبب ما تحدث به يف االعالم 

.

من  زيدان  جليل  زمييل 

بالنسبة  املحببة  الشخصيات 

إحدى  يف  ظهوره  لكن  يل, 

الربامج وطرحه الغري مقبول 

أثر بي بشكل كبري جداً, خاصة 

زميل  تأريخك  يخدش  عندما 

اعتربها  فأني  عليك  قريب 

بمثابة إهانة لشخيص. 

• هل انت مع الرأي الذي يقول 

يبقى  ان  الرضوري  من  انه 

عىل  كاتانيتش  السلوفيني 

رأس الهرم التدريبي للمنتخب 

الوطني، ام لديك رأياً اخراً ؟

نعم انا مع االستقرار التدريبي 

للمنتخب الوطني إذا ما علمنا 

االَن  يعمل  كاتانيتش  أن 

بخطوات جيدة وأمالنا للتأهل 

كبرية جداً.

بغداد/ متابعة الزوراء
العراقي  الوطني  املنتخب  مهاجم  اقرتب 
عالء  القدم،  لكرة  الكويتي  الكويت  ونادي 
دوري  فرق  احد  اىل  االنضمام  من  عباس، 

نجوم قطر يف االنتقاالت الصيفية املقبلة.
“عالء  عن  الالعب  من  مقرب  مصدر  وقال 
اىل  عباس، اصبح قريباً جداً من االنضمام 
االنتقاالت  القطرية خالل فرتة  الفرق  احد 

الصيفية املقبلة”.
من  جداً  قريبا  كان  “عباس  أن  وأوضح 
الشتوية  االنتقاالت  يف  قطر  فريق  تمثيل 
املاضية، لكن نادي الزوراء تمسك بالالعب 

قبل ان يرضيه الكويت بعقد مغٍر”.
الحلقة  يف  عباس  عالء  النجم  وشارك 
الجديدة من حملة # إيقاف سلسلة املرض 
القدم،  التي أطلقها االتحاد اآلسيوي لكرة 
من  اإليجابي  التأثري  لتحقيق  والهادفة 
ضمن  والوحدة،  األمل  رسالة  نرش  خالل 
جهود التوعية العامة وتشجيع الناس من 
يف  بدورهم  القيام  عىل  العالم  أرجاء  كافة 
املستجد  كورنا  فايروس  انتشار  إيقاف 

)كوفيد-١٩(.
دول  ثالث  حضور  الحلقة  هذه  وتشهد 
للمرة األوىل، حيث يشارك إىل جانب عباس 
عبد  أكرم  املالديف  منتخب  قائد  من  كل 
الغني، وقائدة منتخب تيمور الرشقية نيلدا 

رومانا.

بإطالق  اآلسيوي  االتحاد  االتحاد  وقام 
إيقاف سلسلة املرض، عرب هاشتاغ  حملة 
تحمل  والتي   )BreakTheChain#(
وكذلك  الظروف،  هذه  يف  التضامن  رسالة 
التي  العامة  الصحة  لقواعد  الرتويج 
خاصة  العاملية،  الصحة  منظمة  وضعتها 
وممارسة  املنازل  يف  البقاء  خالل  من 
من  والتأكد  والتعقيم،  النظافة  إجراءات 
احرتام  وكذلك  اآلخرين،  مع  مساحة  ترك 
هذه  حظيت  وقد  الشخيص.  العزل  قواعد 
الحملة باهتمام ومتابعة وإشادة من قبل 

االتحادات الوطنية األعضاء.
الحملة،  هذه  من  أسبوعني  أول  وشهد 
وشخصية  نجماً   ١٠٠ من  أكثر  مبادرة 
آسيا،  قارة  يف  القدم  كرة  وجوه  أبرز  من 
للمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل الجهود 

املبذولة إليقاف سلسة مرض كورونا.
الكويت  نادي  العب  عباس  عالء  وقال 
األول  الدويل  هدفه  سجل  والذي  الكويتي، 
عندما فاز العراق عىل اليمن ٣-٠ يف كأس 
آسيا ٢٠١٩: »هذا الوباء ليس فقط تحدياً 
يؤكد  وهو  إنسانية،  كارثة  إنه  استثنائياً، 
ترصفات  وأن  مرتابطني،  جميعناً  أننا 

الشخص الواحد تؤثر عىل اآلالف«.
األرواح  وإنقاذ  اآلخرين  »حماية  وأضاف: 
ألنه  تركيزنا،  محور  يكون  أن  يجب 
أفضل  مستقبل  لضمان  األفضل  الطريقة 

كرس  عرب  وذلك  واحد،  عاملي  كمجتمع  لنا 
سلسلة انتشار املرض«.

وأوضح: »الجميع، سواء يف املدن أو القرى، 
من  كل  أرجو  وأنا  الوباء،  بهذا  مهددون 

بيته  يف  يبقى  أن  الصحي  للحجر  يخضع 
من  بدوره،  ويقوم  هدوءه  عىل  ويحافظ 
يف  األمامية  الخطوط  أبطال  مساعدة  أجل 
الخدمات الصحية من تأدية عملهم بأفضل 

صورة ممكنة«.
تجدر اإلشارة اىل ان عباس يعد احد نجوم 
يف  كبرية  مستويات  وقدم  الرافدين  اسود 

كأس اسيا باإلمارات ٢٠١٩.

بغداد/ متابعة الزوراء
أحمد  والرياضة  الشباب  وزير  كشف 
من  املهدى  امللعب  مصري  العبيدي، 
عن  كشف  كما  العراق،  اىل  السعودية 

دخول نظام الـVAR للمالعب.
وقال العبيدي إن »الرياضيني العراقيني 
هم اكثر الرياضيني عدم التزاما بالنظام 
»الوزارة  أن  مبيناً  العالم«،  يف  الغذائي 
وزارة  وبقيت  الشباب  اسم  منها  سلب 
كان  وهو  حرصا  القدم  كرة  لرياضة 

اكرب تحدي لنا خالل الفرتة املاضية«.
وبخصوص امللعب املهدى من السعودية 
واملوافقات  »االموال  أن  العبيدي  قال 

التاخري  لكن  جاهزة  السعودية  مللعب 
امللف من  استلمت  وانا  االرض  باختيار 
حاول  والرجل  السابق  الشباب  وزير 
قطعة  عىل  يحصل  ان  يمكنه  ما  بكل 
رأينا  مجيئي  بعد  ولكن  للملعب  ارض 
ان موقع بسماية غري مالئم لبعده عن 
املطار واملستشفيات وكل قوانني الفيفا 
ال تنطبق عليه لذلك اوقفت انشاء امللعب 

يف بسماية«.
واشار اىل انه »تم تحديد عدة مواقع يف 
مكيطينة وقرب منطقة العامرية ونحن 
بأنتظار موافقة لرئاسة الوزراء الختيار 
»استحصلت  مؤكداً:  الرسمي«،  املوقع 

مدينة  لجعلها  السعودية  موافقة 
وبمساحة  فقط  ملعباً  وليس  رياضية 

٣٠٠ دونم«.
اي  لدينا  يوجد  »ال  العبيدي:  واضاف 
دولية  اجازة  ملعب عراقي حاصل عىل 
ولن يسمح باللعب بمالعبنا لخلوها من 
نظام الـ var«، مبيناً »ادخلنا نظام الـ

var  اىل مالعب البرصة وامليناء والنجف 
وكربالء والزوراء والحبيبية«.

والزوراء  الحبيبية  ملعبي  وبخصوص 
اكد العبيدي: »وصلت لنا طلبات عديدة 
الحبيبية«  مللعب  اسم  تحديد  بشأن 
إنشاء  بشأن  كثرياً  »عانينا  بأنه  مبيناً 

الـ٩٠  قريب  ووصلنا  الزوراء  ملعب 
باملئة من االنجاز واقرتبنا من التشطيب 
الداخيل النهائي للملعب وتاخرنا بسبب 
مالعبنا  »كل  ان  إىل  الفتاً  كورونا«، 
جاهزة للعمل واالدامة فيها متواصلة«.
وتابع العبيدي: »حاولت وزارة الشباب 
قانون  وضع  السابق  يف  والرياضة 
رزقهم  ومصدر  الالعبني  مسألة  يعالج 
وتم وضع قانون الرواد عىل عجالة وال 
مفتوحا  الباب  ترك  النه  الطموح  يلبي 
عبئ  وعمل  االعداد  وضاعف  للجميع 
ووصل  الحقيقيني  املستفيدين  عىل 

العدد اىل اكرب من رياضيي الصني«.

ملنح  شهريا  »نرصف  انه  اىل  واشار 
مليون  و٤٠٠  مليارين  مبلغ  الرواد 
بل  بيانات نعتمدها  لدينا قاعدة  وليس 
االتحاد«،  او  االوملبية  من  كتاب  فقط 
مضيفاً: »انتظر موافقة مجلس شورى 
الدولة للرشوع بتصفية شاملة لقائمة 

الرواد«.
وبني العبيدي: »ال يوجد لدينا اي رصاع 
لوائح  وضعنا  ولكننا  االتحادات  مع 
كانت  السابق  يف  وزارتنا  النه  وضوابط 
قانوناً  تمتلك  ال  االموال  لرصف  فقط 
يسمح بمتابعة اموال الدولة املرصوفة 
من الدولة والسؤال عن االموال القادمة 

من الخارج«.
أكد  املنشطات  موضوع  وبخصوص 
نرشة  تنزل  فرتة  »كل  أنه  العبيدي 
دولية للمنشطات املسموحة واملمنوعة 
يف  لدينا  يكن  ولم  صارمة  وضوابطها 
وكانت  الرياضيني  ملتابعة  آلية  العراق 
فحص  تعمل  اتحادات  عن  عبارة 
الدولية  االوملبية  من  اشعار  او  متقطع 
بكل  ويفرتض  اساسها  عىل  يعملون 
يملك  ان  العراق  بخارج  يشارك  العب 

شهادة فحص كاملة«.
وبني ان »الرباعني الثالثة الذين حرموا 
جهال  وتناولوا  رباعينا  افضل  هم 

منشطات ممنوعة قدمنا تظلم ونحاول 
منع اصدار عقوبة بحق العراق«.

الصحة  بوزارة  »يفرتض  واضاف: 
لتحديد  الرياضة  وزارة  مع  التعاون 
ويجب  املمنوعة  واملكمالت  املنتجات 
الغذائية  املكمالت  بيع  مراكز  تكون  ان 

خاضعة للفحص املفاجيء«.
اشار  العراقية  االندية  وبخصوص 
محلياً  نادياً   ٦٠ اىل   ٥٠ ان   اىل  العبيدي 
حقيقي  ناتج  تعطي   ٤٠٠ اصل  من 
العراقية  واالندية  العراقية  للرياضة 
منحها  وتنتظر  بمركزية  تدار  الكبرية 

من الوزارات«.

بغداد/ متابعة الزوراء
وضع اسطورة العاب القوى العراقية عدنان طعيس، رشطاً للعدول 
عن قرار االعتزال.وقال طعيس إن “الوضع العام للرياضة العراقية 
من مشاكل يف تمويل االتحادات، اجربني عىل اعتزال اللعبة التي ال 
أستطيع العيش بدونها”.وأضاف أن “الظروف املعاشية لصعبة التي 
اواجهها باإلضافة اىل عدم وجود دعم مادي من قبل االتحاد من اهم 
أسباب اعتزايل”، مؤكداً أنه “سيعدل عن قرار االعتزال يف حال تلقى 
الدعم املادي املطلوب”.يذكر ان طعيس حصد ١٤ ميدالية ملونة يف 

جميع املنافسات الدولية واالسيوية.

انا مظلوم مع املنتخبات وجليل زيدان خدش تأرخيي ومل اجامل احلارس امحد باسل
عماد هاشم لـ          :

جنم اسود الرافدين عالء عباس حيرتف يف الدوري القطري

امحد رياض: الرياضي العراقي غري ملتزم وملعب الزوراء سيبصر النور قريبا

عدنان طعيس يضع شرطاً 
للعدول عن قرار االعتزال
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اعفاء مدير الشباب والرياضة 
يف ميسان من منصبه

بغداد/ متابعة الزوراء
قـرر محافظ ميسـان، عـيل دواي، اعفـاء مدير 
مديرية الشباب والرياضة يف املحافظة جواد زغري 

وتعيني رشيف رايض مديراً بالوكالة.
وقـرر املحافـظ بحسـب الوثيقـة الغـاء جميـع 
األوامر اإلدارية السـابقة وتنفيذ القرار من تاريخ 

صدوره.

أصفر وأمحر



الصح�ف  س�لطت 
الص�ادرة  اإلس�بانية 
األربع�اء،  صب�اح 
الضوء عىل ترصيحات 
تيبو كورتوا  البلجيكي 
ري�ال  مرم�ى  ح�ارس 
مدريد، حول عدم أحقية 
بالتتوي�ج  برش�لونة 
بالليجا حال إلغاء املوسم، 
رغم تصدره الرتتيب بفارق 

نقطتني عن املرينجي.
 وتص�در ترصي�ح خافي�ري تيب�اس 
رئي�س الليجا، صحيف�ة “ماركا”: 

“هناك مخاطرة أكرب بالذهاب للصيدلية من 
خوض املران”.

وأضاف�ت: “تيباس يرس�ل رس�الة اطمئنان 
للجميع قبل عودة التدريبات”.

 وتابع�ت: “كورت�وا رصح: لق�د تفوقنا عىل 
برش�لونة، وليس عدال أن يتوج باللقب حال 

تم إلغاء الليجا”.
ديبورتيف�و”  “مون�دو  صحيف�ة  وخرج�ت 

بعنوان: “سيميدو قطعة رئيسية”.
وأضافت: “لم ُيجدد عقده بعد، فهو مطلوب 
لدى نصف أندية أوروبا، وبرش�لونة يس�عى 

لدمجه يف إحدى الصفقات”.
وتابعت: “ممكن أن يخ�رج بصفقة تبادلية 

م�ع كانس�يلو، أو يكون ضم�ن صفقة ضم 
الوت�ارو مارتيني�ز، وباريس س�ان جريمان 
يري�ده أيًض�ا وربم�ا يك�ون ضم�ن صفقة 

نيمار”.
وعىل الصفحة الرئيسية لصحيفة “سبورت” 

جاء عنوان: “كورتوا.. ملاذا ال تخرس؟”
وأضافت: “ح�ارس مرمى ريال مدريد، يعتقد 
أن فريقه األحق بالليجا عىل أساس املواجهات 
املب�ارشة، ورصح: ل�ن يك�ون ع�دال إذا ت�وج 

برشلونة باللقب ألننا كنا أفضل منه”.
نتمك�ن م�ن  ل�م  إذا  رد:  وتابع�ت: “س�يتني 
استكمال املوسم، سيكون من املنطقي اعتماد 

الرتتيب الحايل وتتويج البارسا”.

تطرق�ت رابطة الالعبني املحرتفني يف الدوري اإلنكليزي لكرة 
الق�دم إىل إمكاني�ة تقصري وقت املباريات يف حال اس�تئناف 
النش�اط الكروي هذا الصيف يف ظّل اس�تمرار انتش�ار وباء 

كورونا املستجد.
وتجري رابط�ة الدوري اإلنكليزي املمتاز 
حالي�اً محادثات م�ع خرباء طبيني 
األندي�ة  وممث�ي  والحكوم�ة 
طريق�ة  إليج�اد  والالعب�ني 
إلنه�اء املوس�م ال�ذي توقف 
منذ التاسع من آذار/مارس، 

وتبقى منه تسع مراحل.
وتبقى إقامة املباريات 
ويف  جمه�ور  ب�دون 
عدد محدد من املالعب 
من أجل تفادي مخاطر 
بالف�ريوس،  االصاب�ة 
املطروحة  الفرضي�ات  بني 

الستكمال املوسم.
الالعب�ني  رابط�ة  رئي�س  وق�ال 

ف�ني  ملحرت غ�وردون تايلور يف ترصيح لش�بكة “بي ا
ب�ي يس” الربيطاني�ة: “ال نع�رف املس�تقبل، م�ا نعرف�ه هو 
االقرتاحات التي تّم تقديمها وإمكانية الحصول عىل املزيد من 
التبدي�الت وأّن املباريات لن تق�ام بالرضورة ملدة 45 دقيقة يف 

كل شوط”.
ويتع�ني الحصول ع�ىل مصادق�ة املجلس الدويل لك�رة القدم 
)ايف�اب( الذي يرشع قوانني اللعبة، عىل هذا االقرتاح من أجل 

اعتماده يف مختلف البطوالت املحلية الوطنية.
وكان االتح�اد ال�دويل للعبة )فيفا( اقرتح يف نهاية نيس�ان/

أبري�ل املايض رفع عدد التبديالت يف املب�اراة الواحدة من ثالثة 
املعم�ول به�ا يف القوان�ني الحالي�ة، إىل خمس�ة، باإلضافة إىل 
ح�ارس املرم�ى، وذلك م�ن أجل تخفي�ف الع�بء البدني عىل 
الالعبني الذين س�يضطرون دون شك ملواجهة جدول مزدحم 

باملباريات يف حال كانوا يرغبون يف إنهاء املوسم هذا الصيف.
وتعق�د ي�وم غد الجمع�ة جمعي�ة عمومية جدي�دة لألطراف 
املعنية بالدوري اإلنكلي�زي املمتاز، وقد أعرب تايلور عن أمله 
يف أن يت�م: “بع�د ذلك االنتهاء من وثيقة الع�ودة إىل العمل ويف 
األس�بوع التايل، األسبوع املقبل، ويف أقرب وقت ممكن، سيتم 

إبالغ الالعبني واملدربني”.
وأض�اف: “إن جدوى كّل هذه االجراءآت س�تدرس مع كل ناد 

عىل حدة”.
وكانت الرابطة أعربت يوم الجمعة املايض عن رغبتها يف إنهاء 
املوس�م من خالل لعب املباريات ال�92 املتبقية يف الدوري، مع 
تأكيده�ا أّن الالعب�ني واملدربني س�يلعبون “دوراً رئيس�ياً” يف 

إعداد خطة العودة إىل اللعب.

اعت�رب وزي�ر الخارجي�ة الربيطاني دوميني�ك راب أن عودة منافس�ات 
ال�دوري اإلنكليزي لك�رة القدم، واملعلقة حاليا بس�بب فريوس كورونا 

املستجد، ستشكل دفعة معنوية للبالد ككل.
وتوقف�ت منافس�ات اللعبة الش�عبية يف إنكلرتا منتص�ف آذار/مارس 
املايض، حالها كحال مختلف النش�اطات الرياضية حول العالم، بسبب 
جائحة “كوفيد19-” التي تس�ببت حتى أول أم�س الثالثاء بوفاة أكثر 
م�ن 251 ألف ش�خص يف العالم.وتأمل الس�لطات الكروي�ة واألندية يف 
التمكن من اس�تئناف املوس�م يف حزيران/يونيو املقبل، عىل رغم ان أي 
موعد رسمي لم يتم تحديده بعد. وتبقى خطوة من هذا النوع مرتبطة 
بتط�ورات الوضع الصحي والضوء األخرض الرس�مي بعودة املباريات، 
وإن خل�ف أب�واب موصدة بوج�ه املش�جعني.وعىل رغم إقدام فرنس�ا 
وهولندا عىل إنهاء موسم 2020-2019 بشكل مبكر، أيد راب النقاشات 
الدائرة حاليا لتحديد موعد وصيغة لعودة الدوري.وقال وزير الخارجية 
خ�الل مؤتمر صح�ايف: “أعتقد أن ذل�ك )عودة املباريات( س�ريفع من 

معنويات البالد، والن�اس يريدون أن يرونا نعود اىل العمل، واألطفال 
يعودون اىل املدارس، وأيضا عودة الرياضة”.

وأض�اف: “أعرف أن الحكومة عقدت اجتماع�ات بناءة مع الهيئات 
الرياضي�ة للتخطيط من أج�ل عودة الرياضي�ني اىل التمارين عندما 

يصبح ذلك آمنا”.
لك�ن راب الذي ف�ّوض يف اآلونة األخ�رية لفرتة موقت�ة بمهام رئيس 
ال�وزراء بع�د إصاب�ة بوريس جونس�ون بالف�ريوس، أك�د أن عودة 

املنافسات ليست متاحة قبل التأكد من أن خطوة كهذه ستكون 
آمنة عىل الصعيد الصحي.

وأوض�ح: “النقط�ة األه�م بطبيعة الح�ال هي أنه 
يمكننا القيام بذلك فقط عندما تشري التوصية 

الطبي�ة والعلمي�ة اىل أن القي�ام بذل�ك بات 
آمنا”، مش�ددا عىل أن ذل�ك هو “موضع 

دراسة نشطة”.
وباتت اململكة املتحدة أول بلد أوروبي 
يتجاوز عتبة ثالثني ألف وفاة بسبب 
“كوفيد19-”، مع ارتفاع الحصيلة 
اىل 32 ألفا و313 شخصا، علما بأن 

هذا الرقم يش�مل فقط الحاالت 
املستش�فيات  يف  املس�جلة 

ودور املسنني.وبذلك، باتت 
الب�الد الثاني�ة عامليا من 

الوفيات بس�بب  حي�ث 
خل�ف  الف�ريوس 

الواليات املتحدة.  

أعلن�ت س�لطات ك�رة امل�رضب أن صن�دوق 
اإلغاث�ة الذي أنش�أته من أجل دع�م الالعبني 
الذين تأثروا بتعليق املنافسات بسبب فريوس 
كورونا املس�تجد، جمع أكثر من ستة ماليني 
دوالر.وأنش�أت الهيئ�ات الحاكم�ة ع�ىل كرة 
واملحرتف�ات،  املحرتف�ني  )رابطت�ا  امل�رضب 
االتحاد الدويل للعبة والبطوالت األربع الكربى( 
صندوق إغاثة يف 21 نيسان/أبريل الفائت من 
أجل مس�اعدة الالعب�ني الذين تأث�روا بتعليق 

املنافسات منذ أوائل آذار/مارس.
وج�اء يف بي�ان مش�رتك للهيئ�ات الس�بع أن 
املبلغ س�يوزع “عىل قراب�ة 800 العب والعبة 

يف منافس�ات الفردي والزوج�ي بحاجة اىل 
مساعدة مالية”.

وتاب�ع البي�ان أن األم�وال س�توزع “وفق 
تصني�ف الالعب�ني والجوائز املالي�ة” التي 
حصلوا عليها سابقا يف الدورات والبطوالت 

التي شاركوا فيها.
وأف�ادت تقاري�ر صحافي�ة أمريكي�ة أن 
كل بطولة م�ن األربع الكربى )أس�رتاليا 
الفرنس�ية،  غ�اروس  روالن  املفتوح�ة، 
ويمبلدون اإلنكليزية، وفالش�ينغ ميدوز 
األمريكية( وكل من الرابطتني، ساهمت 

صن�دوق  يف  دوالر  ملي�ون  بمبل�غ 
اإلغاثة.

وأش�ار البيان أن مبالغ إضافية 
ق�د تض�اف اىل الصن�دوق يتم 

جمعه�ا م�ن مب�ادرات مثل 
تربعات  امل�زاد،  “مبيع�ات 

الالعب�ني ومباري�ات كرة 
مرضب افرتاضية”.

رغ�م ع�ودة الالعب�ني للتدريب�ات الفردية 
تمهي�داً لع�ودة التدريب�ات الجماعي�ة فإن 
ش�كوك اس�تئناف املوس�م ما زال�ت قائمة 

بسبب فريوس كورونا.
عاد النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو إىل 
تورينو لاللتح�اق بفريقه يوفنتوس حامل 
اللقب واملتصدر تزامناً مع معاودة التمارين 
الفردي�ة، لكن ذل�ك ال يعني بال�رضورة أن 
مسألة استئناف الدوري اإليطايل محسومة 
ب�ل هن�اك ش�كوك بإمكانية إنهاء املوس�م 
يف ظ�ل اس�تمرار تف�ي ف�ريوس كورون�ا 

املستجد.
وأف�ادت الصحف املحلي�ة أن طائرة خاصة 
ع�ىل متنها رونالدو وعائلته حطت يف مطار 
تورين�و حوايل الس�اعة الع�ارشة وعرشين 
دقيق�ة مس�اء بالتوقيت املح�ي، وذلك بعد 
أن أمىض النجم الربتغايل أسبوعني يف العزل 

املنزيل يف مسقط رأسه جزيرة ماديرا.
لكن أولئك الذين يأملون بأن الضوء األخرض 
ال�ذي منحت�ه الحكومة من أجل اس�تئناف 
التماري�ن الفردي�ة س�يكون بمثابة مؤرش 
الستئناف الدوري، رسعان ما تلقوا صفعة 
م�ن وزير الرياضة فينتش�نزو س�بادافورا 
الذي قال يف صفحته عىل فايسبوك: “هناك 
الكث�ري من األمور الغريبة التي يتم تداولها، 
لكن ش�يئا 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 أفضل 
الرتكيز عىل الرياضات واملجمعات الرياضية 
األخرى )ليس مالعب كرة القدم، بل النوادي 

الرياضية وأحواض السباحة...( التي يجب 
أن ُيعاد فتحها يف أقرب وقت ممكن”.

واخت�رصت الص�ورة املركبة الت�ي نرشتها 
صحيفة “كوريريي ديلو س�بورت”: لوزير 
الرياض�ة حام�اًل خنج�راً وع�ىل وش�ك أن 
يغرزه يف بال�ون، ما يعني�ه املوقف الصادر 
عن س�بادافورا ال�ذي قام ب�� “هجوم عىل 
كرة القدم” بحس�ب ما عنون�ت الصحيفة 

الرياضية.
عىل الصعيد الرس�مي، أعرب القيمون عىل 
اللعب�ة يف إيطالي�ا ع�ن رغبته�م يف إكم�ال 
البطول�ة التي توقفت يف التاس�ع من آذار/
م�ارس قب�ل 12 مرحلة ع�ىل نهايتها، وتم 
التأكي�د ع�ىل ه�ذا املوقف م�ن قب�ل أندية 
الدرج�ة األوىل العرشي�ن يف األول م�ن أيار/

مايو.
لكن ع�اد التباين يف املواقف إىل الواجهة من 

خ�الل ما صدر عن ناديي بريش�يا وتورينو 
ال�ذي أكد رئيس�ه ومالك�ه أوربان�و كايرو 
وج�ود “آراء متباين�ة”، بحس�ب تعليقات 

نقلتها صحيفة “غازيتا ديلو سبورت”.
وأش�ار كايرو إىل أن “الجميع يف طور تقييم 
م�ا إذا كان االس�تئناف ممكن�ا وه�ذا أمر 
طبيعي، حتى لو كانت الكلمة األخرية يف يد 

املؤسسات” الحكومية.
وش�دد عىل أهمية إج�راءآت األمن الصحي 
األساس�ية للموظف�ني: “دون أن نن�ى أن 
الالعبني قد توقف�وا )عن التمارين واللعب( 
ووضع�وا أنفس�هم يف الحج�ر املن�زيل مل�دة 
ش�هرين”، ما يعن�ي أنهم ليس�وا جاهزين 

بدنيا ملعاودة نشاطهم الكروي.
ويف األول من أيار/مايو أكدت أندية الدرجة 
األوىل إنه�ا س�تلتزم بالق�رارات الحكومية، 
يف وقت حذر مس�ؤولو اللعبة م�ن التبعات 

االقتصادي�ة لقطاع تصل أرق�ام أعماله إىل 
4.7 مليار يورو.

فينانس�ا”  آي  “كالتش�يو  ملوق�ع  ووفق�ا 
املتخصص، فإن قرار عدم استكمال املوسم 
الذي قد ُيتخذ األربعاء من قبل رئيس الوزراء 
جوسيبي كونتي بحسب ما أفادت صحيفة 
“ال ريبوبلي�كا”، يط�رح تس�اؤالت بش�أن 
عائ�دات حق�وق النقل التلفزيون�ي املقدرة 
ب�400 مليون ي�ورو، بما يف ذلك مبلغ 340 
مليون يورو عن املوس�م الحايل، والتي كان 

من املفرتض أن تدفع يف أيار/مايو.
وإدراكاً منها بحجم املس�ؤولية املرتتبة عن 
قرار اس�تئناف املوس�م من عدمه، وضعت 
األندية الكرة يف ملعب الحكومة لكي تتسلح 
بالحج�ج تجاه ال�رشكات الناقل�ة للدوري 
والرع�اة يف ح�ال حاول ه�ؤالء التنصل من 

االلتزامات املالية.
وكان من املق�رر أن يعقد االتح�اد اإليطايل 
للعب�ة اجتماع�ا ق�د يك�ون حاس�ما، قبل 
أن يعل�ن يف بي�ان: “إرج�اءه ألنن�ا بحاجة 
ملعلوم�ات إضافي�ة” م�ن أجل اتخ�اذ قرار 

بشأن مصري الدوري.
وس�بق أن أك�د رئي�س االتح�اد غابريي�ي 
غرافين�ا إن�ه “ل�ن أوق�ع أب�داً ع�ىل نهاية 
البطوالت” ألن ذلك س�يكون، بحسب قوله، 

بمثابة “موت الكرة اإليطالية”.
وق�دَّر غرافين�ا األربع�اء امل�ايض خس�ائر 
القطاع الكروي بنح�و 700 أو 800 مليون 

يورو يف حالة توقف الدوري بشكل نهائي.
املوس�م  كان  إذا  م�ا  معرف�ة  دون  وم�ن 
سُيس�تأنف، بدأت األندية إعادة فتح مراكز 
التماري�ن لكن عىل أن تبق�ى فردية التزاماً 

بق�رار وزارة الداخلي�ة، يف الهواء الطلق مع 
احرتام التباع�د االجتماعي وتخفيف وجود 
الطواق�م الفنية بالح�د األدن�ى إن لم تكن 

غائبة بالكامل.
وطال�ب يوفنت�وس بعودة العبي�ه األجانب 
الع�رشة اىل تورين�و، بينه�م رونال�دو الذي 
س�يلتزم الحج�ر املن�زيل مل�دة 14 يوما قبل 

االلتحاق بالتمارين.
وب�دأ بطل املواس�م الثماني�ة املاضية الذي 
كان يتص�در الرتتي�ب بف�ارق نقط�ة ع�ن 
بإخض�اع  املوس�م،  تعلي�ق  قب�ل  التس�يو 
العبيه للفحوص للتأك�د من عدم اصابتهم 
بف�ريوس “كوفي�د19-”، وكان فيديريك�و 
برنارديس�كي والكولومبي خوان كوادرادو 
والحارس كارلو بيس�نوليو والويلزي آرون 
راميس وليوناردو بونوتي أول الواصلني اىل 

املركز الطبي الخاص بعمالق تورينو.
“سُتس�تأنف  بي�ان:  يف  يوفنت�وس  وق�ال 
التماري�ن الفردي�ة وع�ىل مراح�ل وص�ول 

متفرقة احرتاماً للقواعد املعمول بها”.
الفحوص�ات  م�ن  ي�وم  “بع�د  وتاب�ع: 
واالختبارات، ع�اود بعض العبي يوفنتوس 
التمارين يف مركز التدريبات يف كونتيناس�ا، 
حيث بدأوا رس�ميا برنامج استعادة اللياقة 

البدنية”.
وينتظ�ر فريق املدرب ماوريس�يو س�اري 
ع�ودة كل من الهولن�دي ماتيس دي ليخت 
والفرن�يس بلي�ز ماتوي�دي الذي س�افر اىل 
بالده بعد تعافيه م�ن الفريوس، فيما بقي 
األرجنتيني غونزال�و هيغوايني حتى اآلن يف 
بالده التي س�افر إليها لكي يكون إىل جانب 

والدته املرضية.

حظي�ت رابطة الدوري األملاني لك�رة القدم بدعم وزير الصحة ينز ش�بان 
ال�ذي أيد مخططها الس�تئناف املوس�م يف األيام العرشة املقبل�ة، عىل رغم 

تسجيل إصابات بفريوس كورونا املستجد يف صفوف الالعبني.
ورأى ش�بان يف ترصيح إلذاعة “دويتش�الندفونك” أن “الربنامج األس�ايس 
)لرابط�ة ال�دوري( منطقي ويمك�ن أن يك�ون بمثابة نم�وذج للرياضات 

املحرتفة األخرى. لكن علينا أن نرى كيف ستسري األمور”.
وتأم�ل رابط�ة الدوري يف أن تنال الضوء األخرض الس�تئناف املوس�م يف 15 
أيار/مايو حني تجتمع املستش�ارة أنغيال مريكل بقادة املقاطعات األملانية 

ال�16 يف اتصال عرب تقنية الفيديو.
لكن مخطط اس�تئناف املوسم أصبح محط ش�ك بعدما كشفت الفحوص 
الت�ي خض�ع لها الالعب�ون، املدرب�ون والطواقم، عن إصابة 10 أش�خاص 

بفريوس “كوفيد19-”، بينهم ثالثة من فريق الدرجة األوىل كولن.
وكش�فت رابطة الدوري أنه من أصل 1724 فحصا تم إجراؤه يف األندية ال� 
36 )18 يف كل درج�ة(، ج�اءت 10 إيجابية، دون الكش�ف عن أي تفاصيل 

بخصوص مكان الحاالت وحتى هوية األشخاص املصابني.
وبحس�ب القوانني املعم�ول بها يف أملانيا، فإن كل ش�خص كان عىل اتصال 

بحالة إيجابية يتعني عليه االلتزام بفرتة عزل ملدة أربعة عرش يوما.
وأعرب�ت الرابطة ع�ن رضاها عن النتائج وقالت يف بي�ان: “الفحوص التي 
أجريت يف األيام األخرية بلغت هدفها وهو ضمان س�المة وحماية الالعبني 

من انتقال العدوى إليهم خالل التدريبات أو املباريات”.
لكن االلتزام باالرشادات الصحية ليس مطبقا بشكل كامل، إذ اضطر هرتا 
برلني إىل إيقاف العبه اإليفواري سالومون كالو بعدما نرش مهاجم تشيليس 
اإلنكلي�زي الس�ابق فيديو يظه�ر فيه وهو يصاف�ح زم�الءه يف التمارين، 

مخالفا بذلك أبسط القواعد التي حددها املسؤولون.

وأوقف هرتا عىل الفور كالو )34 عاما( الذي ينتهي عقده الصيف املقبل، يف 
خطوة رحب بها شبان قائال: “كان من املهم أن يظهر النادي وجود عواقب 

بعد هذا الفيديو. وآمل أن يفهم الجميع اآلن أن املسألة خطرية”.
وكانت أملانيا من الدول األقل تأثرا بجائحة “كوفيد19-” يف القارة األوروبية، 
حيث س�جلت 6831 وف�اة من أص�ل 163860 حالة، والفض�ل بذلك يعود 

جزئيا إىل تكثيف الفحوص.
ووضع فريق العم�ل يف االتحاد األملاني لكرة القدم قواعد نظافة العتمادها 
يف حال اس�تؤنف املوس�م، تتضمن اختبارات دورية يف جميع األندية ال� 36 
للدرجت�ني األوىل والثانية، يف خطوة تحظى بدعم مجموعة من السياس�يني 

املؤثرين.
وأعطى كل من شبان ووزير الداخلية والرياضة هورسن سيهوفر موافقته 
ع�ىل القواعد اإلرش�ادية الصارمة، كم�ا الحال بالنس�بة لرئييس حكومتي 

مقاطعتي بافاريا وشمال الراين وستفاليا.
وقال ش�بان إنه إذا اس�تؤنف املوس�م الكروي، فس�يصبح الدوري األملاني 
مثاال يحتذى به كأول بطولة من الدوريات الخمس الكربى تعاود نشاطها، 
موضحا: “أعتقد من املنطقي للرياضات املحرتفة أن تس�ري خطوة بخطوة 
نح�و حياة يومية جديدة، لك�ن علينا أن نرى ما س�يحدث. يجب أن تكون 
األندي�ة قادرة عىل ضم�ان أن يلتزم العبوها بالقواعد بغض النظر إذا كانوا 

صغارا أو كبار”.
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تقارير صحفية تؤكد متديد تياغو 

ألكانتارا لعقده

برشلونة باشر إجراء فحوصات فريوس 
كورونا لالعبيه

اعالم الكرتوني شكوك بشأن استئناف الكالشيو رغم عودة التدريبات

وزير الصحة يدعم خمطط استئناف املوسم األملاني قريبا

مدد العب خط الوسط اإلسباني تياغو ألكانتارا عقده مع نادي 
بايرن ميونيخ األملاني لكرة القدم لفرتة غري محددة، بحسب ما 

أفادت تقارير صحفية محلية.
وأش�ارت صحيف�ة “بيلد” األملاني�ة اىل أن اإلس�باني البالغ من 
العمر 29 عاماً، مدد عقده مع النادي البافاري، والذي كان من 

املقرر أن ينتهي يف حزيران/يونيو 2021.
ويداف�ع تياغو عن ألوان بايرن من�ذ العام 2013 حني انضم إىل 
صفوفه آتيا من برشلونة اإلسباني، يف صفقة بلغت قيمتها 25 

مليون يورو.
وأحرز العب خط الوس�ط لقب الدوري األملاني مع بايرن س�ت 
مرات، ولقب مس�ابقة الكأس ثالث مرات، وس�جل 31 هدفاً يف 

227 مباراة.
وعمد بطل أملانيا يف املواس�م الس�بعة املاضي�ة، إىل تمديد عقود 
ع�دد من أف�راده يف اآلون�ة األخرية، مث�ل املدرب هان�زي فليك 

واملهاجم توماس مولر، وذلك حتى العام 2023.
كما يخوض النادي الذي كان يتصدر ترتيب البوندسليغا بفارق 
أرب�ع نقاط ع�ن بوروس�يا دورتموند قب�ل توقف املنافس�ات 
منتصف آذار/مارس املايض بس�بب فريوس كورونا املس�تجد، 
يف مفاوضات بش�أن عقدي قائده ح�ارس املرمى مانويل نوير 

والدويل النمساوي ديفيد أالبا.

أعل�ن نادي برش�لونة االس�باني أنه بارش أم�س األربعاء إجراء 
فحوصات كشف فريوس “كوفيد19-” لالعبيه، مع عودتهم إىل 
التمارين الفردية يف إطار اس�تعدادات األندية الستئناف الدوري 
املحي لكرة القدم الشهر املقبل بموجب اقرتاح للرابطة.وأعلنت 
رابط�ة الليغ�ا أنها تن�وي “الع�ودة إىل املنافس�ات يف حزيران/

يوني�و”، بعدم�ا أعط�ت الس�لطات املحلي�ة الض�وء األخ�رض 
الس�تئناف التمارين الفردية للبطوالت االحرتافية هذا األسبوع 
بش�كل تدريج�ي. وق�ال الن�ادي الكاتالوني يف بيان: “س�يعود 
الفري�ق األول إىل التمارين إلجراء الفحوصات قبل بدء التمارين 
الفردي�ة يف األي�ام املقبلة”.وتاب�ع متصدر الرتتي�ب قبل تعليق 
املنافس�ات منتصف آذار/مارس الفائت: “أعطت الليغا الضوء 
األخ�رض إلجراء هذه الفحوص�ات بعد تفتيش منش�آت النادي 
هذا الصباح”.وس�بق لقطبي العاصمة مدري�د، ريال وأتلتيكو، 
أن أعلنا أنهما س�يخضعان العبيهم للفحوصات أمس األربعاء.

ومنح�ت الس�لطات الصحي�ة يف البالد الض�وء االخرض، يف حني 
تعاون االتحاد اإلس�باني لكرة الق�دم والرابطة واختصاصيون 
يف املج�ال الطبي يف وض�ع بروتوكول صحي خاص باس�تئناف 
التدريبات “بهدف ضمان سالمة جميع األشخاص املشاركني”.

تصرحيات كورتوا ُتشعل الصحف اإلسبانية

رابطة الالعبني تقرتح تقصري وقت مباريات الدوري املمتاز

وزير اخلارجية الربيطاني: عودة منافسات الدوري سرتفع املعنويات

صندوق لدعم العيب كرة املضرب
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حرية الصحافة تنحدر يف لبنان.. أرقام وشهادات
 بريوت/متابع�ة ال�زوراء:

ش�هادات ع�ن من�ع الوص�ول للمعلوم�ة 
ُتظه�ر  فيدي�و  مقاط�ع  ومصادره�ا، 
توّث�ق  وص�وٌر  الوحش�ية،  االعت�داءات 
انتهاك حرية العم�ل اإلعالمي، كلّها كانت 
لبناني�ون،  محت�وى ش�اركه صحفي�ون 
خالل األيام املاضي�ة، ضمن حملٍة بعنوان 
“الحري�ة للصحافة”، يف محاول�ٍة إلظهار 
حقيقة طبيعة عمله�م وانتهاك حقوقهم 
وحرّياتهم، يف ظّل شعاراٍت رّنانة ووهمية 
يطلقها املس�ؤولون يف البالد عن الصحافة 
كان  ال�ذي  فلبن�ان  الرابع�ة.  وس�لطتها 
ُيعترب إحدى ال�دول امللتزم�ة بالحريات يف 
العالم العربي، بات كغريه منها، مس�تبداً، 
أجه�زة  ع�رب  ذاك  اس�تبداده  وُيم�ارس 
مختلفة، ويحاول فرض سطوة رأس املال 

واملحاصصة عىل ما تبّقى من القطاع. 
الصحاف�ة  لحري�ة  العامل�ي  الي�وم  م�ّر 
)املص�ادف للثالث م�ن مايو/أيار الجاري 
م�ن كل س�نة( ع�ىل لبن�ان، بينم�ا حّل يف 
املرتب�ة 102 م�ن أص�ل 180 دول�ة ضمن 
التصني�ف الس�نوي الذي تص�دره منظمة 
“مراسلون بال حدود” يف 21 إبريل/نيسان 
املايض مس�تمراً يف مساره االنحداري الذي 
بدأه عام 2015 يف ما يخّص حرية التعبري. 
وبحس�ب تقري�ر املنظم�ة، فق�د الحقت 
املحاك�م املذيع�ن ملج�رد إتاح�ة الفرصة 
لضيوفه�م النتق�اد الس�لطات اللبناني�ة، 
علماً بأن املصري نفس�ه طاول أيضاً بعض 
الصح�ف لقيامه�ا بالتحقيق يف الفس�اد. 
وأش�ار إىل أّن�ه بينم�ا ك�رت انتفاض�ة 
17 أكتوبر/ترشي�ن األول الخ�ط األحم�ر 
املتمثل يف عدم انتقاد الشخصيات النافذة، 
تكثفت الهجمات عىل وسائل اإلعالم خالل 
التظاهرات، حيث تستخدم الرشطة القوة 
بش�كل غري متناس�ب وتهاجم الصحفين 
بعن�ف، حت�ى وإن أدل�وا بم�ا يثب�ت أنهم 
يمارس�ون عملهم اإلعالم�ي. كما تعرّض 
املراس�لون الذين يعملون لوس�ائل اإلعالم 

املقربة من السلطة إىل سوء معاملة من قبل 
املتظاهرين الذين يش�ككون يف صدقيتهم. 
كم�ا ال ُيس�تثنى املدون�ون والصحفي�ون 
اإللكرتونيون من هذه القاعدة، إذ يمكن أن 
تكلفهم منشوراتهم عىل منصات التواصل 
االجتماعي اس�تدعاء من مكتب مكافحة 
الجرائم املعلوماتية عقب تلقي شكوى من 
جهة خاصة، غالباً ما تكون من شخصية 

ب�ارزة له�ا صل�ة بالحكوم�ة.
يكشف املسؤول اإلعالمي ملؤسسة “سمري 
أّن   ، ش�حرور  ج�اد  س�كايز”   – قص�ري 
االنتهاكات الت�ي ارتكبت بحق الصحفين 
من�ذ بداي�ة 2020 وحت�ى بداي�ة ش�هره 
الخامس تخّطت الثمانن، وكانت كالتايل: 3 
حاالت شتم، 12 استدعاًء أمنياً، 21 حكماً 
قضائي�اً، 9 حاالت من�ع تصوير، 17 حالة 
رضب، 7 حاالت رشق حجارة وقنابل غاز، 
و3 رصاص�اً مطاطي�اً، باإلضافة إىل حالة 
واحدة لرصاص عادي من مصدر مجهول، 
إىل جان�ب 3 ح�االت اعتق�ال مصوري�ن، 
مع اعتق�ال صح�ايف واح�د، باإلضافة إىل 
مخالفات بحجة كورونا، تم إلغاء بعضها 

بعد حالة الغضب التي سّببتها.
ويش�ري شحرور إىل أن تحوالً جذرياً حصل 
يف طريق�ة التعاط�ي م�ع الصحفين منذ 
فف�ي   ،2019 األول  أكتوبر/ترشي�ن   17
األع�وام املاضية كانت االنته�اكات ترتبط 
باستدعاءات أمنية لصحافين وناشطن، 
لكن بعد االنتفاضة تحّول املشهد إىل اعتداء 
مب�ارش من قب�ل العن�ارص األمني�ة، لعّل 
أبرزها ما حصل أمام “ثكنة الحلو” ألن ما 
حصل يومها ال يمكن وصفه بالتفصييل يف 

بلٍد يتغّنى بالديمقراطية.
ويلف�ت إىل أّن تراجع لبن�ان من املرتبة 98 
خالل الس�نوات املاضية إىل 102 هذا العام 
يؤكد أن مساحة القمع زادت مقابل تقلّص 
مس�احة الحرية. علماً أّن التدخل يف العمل 
الصحف�ي ال يقت�ر ع�ىل ذاك الس�يايس 
واألمن�ي، بل أيضاً هن�اك تدخل من جانب 

الس�لطات الدينية يف أي محتوى صحفي، 
وخصوص�اً يف الس�نوات الث�الث املاضية، 
لنصب�ح أمام ثالث س�لطات ي�د واحدة يف 
توسيع قمع الحريات. مشرياً إىل أّن اإلعالم 
املس�تقّل برز خ�الل االنتفاضة مثل موقع 
“درج” ال�ذي تمّكن من خلق الصوت الحّر 
لك�ن االس�تقاللية مطلوبة عىل مس�توى 

عام ال خاص.
الجامع�ي  األس�تاذ  يق�ول  جهت�ه،  م�ن 
واإلعالمي يف املؤسس�ة اللبنانية لإلرس�ال 
LBCI يزبك وهب�ة ، إّن “واقع الحريات يف 
لبنان تحّسن منذ عام 2005 أي مع انتهاء 
زمن الوصاية الس�ورية، ي�وم كان النظام 
األمن�ي يضغط ع�ىل أصحاب املؤسس�ات 
اإلعالمي�ة والصحفي�ن، وب�ات التضييق 
الي�وم ال يذك�ر، م�ع تس�جيل ترف�ات 
تص�در عن بعض القض�اة واألمنين تجاه 

الصحفي�ن لك�ن لبن�ان بنس�بة كبرية ال 
يعان�ي من قمٍع للحريات”، بحس�ب رأيه، 
مؤك�داً أّنه ضد القمع س�واء الس�يايس أو 

األمني أو حتى الديني.
وي�رى وهب�ة أن “التع�رّض للصحفين يف 
التظاه�رات والتح�ركات الش�عبية يصدر 
عن األمنين واملتظاهرين يف الوقت نفس�ه 
س�واء عن قصد أو بغ�ري قصٍد، ولكن هذه 
ه�ي الصحافة مهنة البح�ث عن املتاعب. 
من هنا رضورة ترك الصحايف يقوم بعمله 
س�واء كان يعم�ل يف قناة تع�رّب عن توّجه 
املتظاهر أو لم تكن من رأيه. وال شك يف أن 
وس�ائل التواصل االجتماعي خلقت مساراً 
ومس�لكاً جديدين يف العمل الصحفي لكن 
النظرة إليها تختلف بحسب كل شخص”، 

حسب قوله.
ويؤك�د الصحف�ي رشبل عب�ود الذي عمل 

يف وس�ائل إع�الم لبنانية ويعم�ل اليوم يف 
مؤسس�ة أجنبي�ة ، أن “منس�وب الحرية 
يختلف حس�ب املؤسس�ة اإلعالمي�ة التي 
يعم�ل فيها الصحفي تبع�اً للضوابط التي 
تضعها وال سيما القنوات املحلية وهامش 
الحري�ة املعط�ى يل داخ�ل املؤسس�ة التي 
أعم�ل فيه�ا كبري ج�داً، لك�ن مقارنة مع 
الدول الرشق أوسطية يبقى لبنان محافظاً 
عىل هامش أوس�ع وأكرب من ناحية حرية 
التعب�ري، كون ه�ذا البلد تم تأسيس�ه عىل 
منط�ق الديمقراطية وه�و يتنفس حرية 
م�ن إعالمه وه�ذا ما ينطبق عىل الش�عب 
اللبنان�ي وحتى مع حص�ول انتهاكات أو 
اعت�داءات دائماً ما تنتر الكلمة يف نهاية 

املطاف”. 
ويش�دد عبود عىل أّن من حق الصحفي أن 
يثري امللف الذي يريد فهو صوت الشعب، وإن 

وقع يف بعض األخط�اء أو األخبار الكاذبة، 
يكفي أن ينرش الخرب الصحيح أو التوضيح 
يف الوس�يلة اإلعالمية التي يعمل فيها، لكن 
من غري املقب�ول أن يتعاط�ى القانون مع 
جرائم القدح والذم وكأنها جرائم رسقة أو 
قت�ل، وأن تدّون يف س�جله العديل أو يعاقب 
بالس�جن والتغريم امل�ايل، ألن تاريخ األمم 
يكتبه الصحف�ي وال ديمقراطي�ة أو حتى 

سياسة من دون صحافة.
بدوره، يقول الصحفي ربيع دمج وهو أيضاً 
منتج ومنفذ أف�الم وثائقية عربية وبحقه 
الكث�ري من الدع�اوى القضائي�ة التي َمثل 
فيها أمام املحاكم بسبب كتاباته وتقاريره 
أفض�ل  لبن�ان  يف  الصحاف�ة  حري�ة  أّن   ،
بكثري م�ن بلدان أخ�رى، خصوصاً لناحية 
الحديث عن السياسين وانتقاد ترفاتهم 
ومواقفهم، كما يمك�ن إثارة “التابوهات” 
بحرية، ألن الدس�تور اللبناني يكفل حرية 
التعبري ويحميها، بيد أن املش�كلة تكمن يف 
املؤسس�ات اإلعالمية التي تضع فيتوهات 
ع�ىل ملفات أو أش�خاص ال يمكن التطرق 
اليه�م أو بالعك�س تق�وم بالتحريض عىل 

بعض األسماء والشخصيات.
ويش�ري دم�ج اىل أّن سياس�ة املؤسس�ات 
اإلعالمي�ة تظه�ر أيضاً يف طريق�ة تغطية 
التظاه�رات التي تغيب عنه�ا املوضوعية 
وهذا ما يالحظه القارئ أو املشاهد العربي 
ال�ذي تصل إلي�ه معلوم�ات مختلفة وغري 
موّح�دة عىل صعي�د التحركات الش�عبية. 
ويلف�ت إىل أّن القم�ع ال�ذي يم�ارس عىل 
الصحفين ال تتحمل مس�ؤوليته العنارص 
األمنية فقط، ب�ل النقابات الغائبة لناحية 
الدف�اع عن الزمالء، وه�ي تكتفي بإصدار 
بيانات استنكار وشجب من دون أن تكثف 
جهوده�ا يف تعي�ن محام�ن يقف�ون اىل 
جانب الصحافين يف الدعاوى القضائية أو 
االنتهاكات التي ُتماَرس بحقهم ألن تدخل 
النقاب�ات يف حاالت كهذه ق�د يكون رادعاً 

أمام ترفات األجهزة األمنية.

 الجزائر/متابعة الزوراء:
وّج�ه 29 صحفياً ينتم�ون إىل 14 
دول�ة ن�داًء إىل الرئي�س الجزائري، 
عب�د املجي�د تب�ون، لإلف�راج ع�ن 
الصحف�ي خال�د درارن�ي، املعتقل 
منذ 27 م�ارس/آذر امل�ايض، عىل 
خلفي�ة تغطيته الحراك الش�عبي، 
ووجهت له الس�لطات تهماً تخص 

املساس بالوحدة الوطنية.
وش�ارك صحفي�ون م�ن فرنس�ا 
والربازي�ل  وإيطالي�ا  وإس�بانيا 
وأم�ريكا ودول أفريقي�ة يف فيدي�و 
العاملي  الي�وم  مش�رتك بمناس�بة 
لحري�ة الصحاف�ة، تضم�ن دعوة 
للرئيس تبون لإلفراج عن درارني.

وق�ال الصحف�ي الفرن�ي، إيدي 
بلينال، إن�ه يتعن عىل الس�لطات 
الجزائرية اإلفراج ف�وراً ومن دون 

رشوط مسبقة عن خالد درارني.
وق�ال الصحفي اإليط�ايل، إيميديو 
ريش�كي، إن الس�لطات الجزائرية 
الحواج�ز  كل  برف�ع  مطالب�ة 
الصحاف�ة  ع�ن  والضغوط�ات 
والصحفين، كرشط مسبق إلقامة 

أية ديمقراطية.
واعتقل درارن�ي، وهو مدير موقع 
“قصب�ة” ومراس�ل قن�اة “ت�ي يف 
منظم�ة  وممث�ل  الفرنس�ية   ”5
“مراس�لون بال حدود” يف الجزائر، 
يف الس�ابع من مارس/آذار، عندما 
الح�راك  مظاه�رات  يغط�ي  كان 
الش�عبي، وأفرج عنه أليام قبل أن 
يقرر القضاء إيداعه السجن يف 27 

مارس/آذار املايض.
ووجه�ت عائلته الحقاً رس�الة إىل 
الرئي�س الجزائ�ري، عب�د املجي�د 
تبون، ملطالبت�ه باإلفراج عنه، من 

دون جدوى.
ووج�ه القض�اء للصحف�ي تهمة 
غ�ري  التجمه�ر  ع�ىل  التحري�ض 
املس�لح واملس�اس بس�المة وحدة 
الوطن، لكن درارن�ي كان قد اتهم 
بالس�عي إلدانته بسبب  السلطات 
الرئاس�ية  مواقفه من االنتخابات 
املاضية، ودعمه الحراك الش�عبي، 
واس�تمراره يف تغطي�ة مظاهرات 

الحراك حتى توقيفه.
واالس�بوع امل�ايض، وج�ه الرئيس 
لدرارن�ي،  اتهام�ات  الجزائ�ري 
م�ن دون تس�ميته، بالتخاب�ر مع 
السفارة الفرنسية، وقال إن “هناك 
صحفي�اً ت�م توقيف�ه والتحقي�ق 
معه، بعد أن خرج من مركز األمن 
ذهب مبارشة إىل الس�فارة )يقصد 
الفرنس�ية( ليعط�ي تقري�را عمن 

اس�تنطقه، هذا أصب�ح قريباً من 
الخبارجي ) املخرب(”.

ويف وقت الح�ق، دانت هيئة الدفاع 
ع�ن الصحفي ه�ذه التريحات، 
بش�أن  باملغلوط�ة  ووصفته�ا 
موّكلهم، الذي ل�م تتابعه محكمة 
س�يدي امحمد بتهم�ة التخابر أو 
تهمة تقرتب منها، وال حتى وقائع 

ملفه تحاكي هكذا سياقات.
س�ابقة  تريح�ات  دان�ت  كم�ا 
النياب�ة العام�ة ولوزي�ر  لقض�اة 
اإلعالم عم�ار بلحيمر، الذي وصف 
بزارع�ي  املس�جونن  الصحفي�ن 
الفتنة ومهددي املصلحة الوطنية، 
“التريح�ات  ه�ذه  واعت�ربت 
املتك�ررة  اإلعالمي�ة  والخرج�ات 
مساس�اً حقيقياً باملبادئ املكفولة 
دس�تورياً، م�ن قرينة ال�رباءة إىل 
الفصل بن الس�لطات، كما ُتشّكل 
ضغطاً عىل القضاة وتأثرياً عليهم، 
بري�ة  مساس�ها  إىل  باإلضاف�ة 

التحقيق”.

 نواكشوط/متابعة الزوراء:
فتح�ت نقاب�ة الصحفي�ن املوريتاني�ن، اول امس 
الثالثاء، باب الرتش�ح يف انتخاب�ات تجديد هيئاتها، 
وأعلنت عن تش�كيل لجنة تحضريية للمؤتمر الرابع 
املرتق�ب تنظيمه يف 30 و31 ماي�و/ أيار الحايل، من 
دون أن توض�ح الكيفي�ة الت�ي س�تعتمدها لتنظيم 
املؤتم�ر واالنتخاب�ات، يف ظل اإلج�راءات االحرتازية 
التي اتخذتها الس�لطات ملواجهة تفيش وباء كورونا 

املستجد، ومن بينها منع التجمعات.

وأوض�ح بيان ص�ادر ع�ن النقابة أن باب الرتش�ح 
يف االنتخابات س�يفتح مل�دة 10 أيام، فيما س�تمنح 
فرتة 5 أيام إلجراء التغيريات عىل اللوائح املرش�حة. 
وأضاف البيان أن باب الرتش�ح سيغلق يف 20 مايو/

أيار الجاري.
وص�ادق املكت�ب التنفي�ذي للنقاب�ة ع�ىل تش�كيل 
لجن�ة من خارج املكتب التنفيذي الس�تقبال ملفات 
املرش�حن يف االنتخابات، والبت يف صحة ترش�حهم 

لعضوية الالئحة املتقدمن بها لالنتخابات.
وكان نقي�ب الصحفين، محمد س�الم ولد الداه، قد 
دعا الس�لطات إىل “مواصلة تري�ع اإلجراءات التي 
قام�ت به�ا إلص�الح الحق�ل اإلعالم�ي وتحقيق ما 
تعه�دت به من دعم يف هذا االتجاه”. وقدمت النقابة 
عريض�ة مطلبية ل�وزارة الثقافة تتضمن تخصيص 
امتي�ازات وتحفي�زات خاص�ة للصحفي�ن يف ه�ذه 
الظروف، تقديراً لدورهم يف التصدي لجائحة كورونا 

العاملية.
يذك�ر أن موريتاني�ا س�جلت 8 إصاب�ات بف�ريوس 

كورونا املستجد، وشفاء 6 حاالت، ووفاة واحدة.

الرباط /متابعة الزوراء:
يف الوق�ت ال�ذي يتواص�ل في�ه 
الجدل بش�أن م�رشوع القانون 
وس�ائل  باس�تخدام  املتعل�ق 
باعتباره  االجتماع�ي،  التواصل 
األف�واه”  ل�”تكمي�م  مرشوع�ًا 
وف�ق م�ا ي�رى كث�ريون، ح�ّل 
“اليوم العاملي لحرية الصحافة” 
يف  املغ�رب  يف  مايو/أي�ار(   3(
ظ�ل أج�واء اس�تثنائية فرضها 
انتش�ار فريوس كورونا الجديد، 
واس�تمرار مالحق�ة الصحفين 
الجنائ�ي.  القان�ون  بموج�ب 
وقالت الجمعية املغربية لحقوق 
اإلنس�ان، أكرب تنظي�م حقوقي 
غ�ري حكوم�ي، إن الوضع تميز 
حري�ة  انته�اكات  باس�تمرار 
الصحاف�ة ترشيعاً وممارس�ة، 
“األم�ر  أن  بي�ان،  يف  معت�ربًة، 
دخ�ول  م�ع  صعوب�ة  س�يزداد 
قوانن الطوارئ الصحية وفرض 
إجراءات الحجر الصحي ملحاربة 
جائحة كورونا من خالل اللجوء 
لتجري�م  الجنائ�ي  القان�ون  إىل 
التعبري املرشوع ع�ن الرأي، بما 
يف ذلك ع�رب اإلنرتن�ت ومواصلة 
حم�الت االعت�داءات واملالحقات 
التعس�فية  واالعتق�االت 
واملحاكم�ات غ�ري العادل�ة ضد 

الصحفين واملدونن”.
وفيم�ا ق�ررت النقاب�ة الوطنية 
للصحاف�ة املغربية تأجيل موعد 
تقديم تقريرها الس�نوي بشأن 
حرية ممارس�ة الصحافة، لهذه 
الس�نة إىل موعد الحق، “اعتباراً 
للظرفي�ة التي تجتازه�ا البالد، 
ونظراً النش�غال أغلب الزمالء يف 
معركة التصدي لجائحة كورونا، 
الوقائ�ع  رص�د  ألهمي�ة  وك�ذا 
واألحداث التي عاشها ويعيشها 
الصحفي�ون والصحفيات خالل 
ه�ذه املرحل�ة”؛ أب�دى املنت�دى 
املغرب�ي للديمقراطي�ة وحقوق 
اإلنس�ان، يف بي�ان ل�ه، “قلق�ه 
االنته�اكات  تزاي�د  إزاء  البال�غ 
املرتكب�ة ض�د حري�ة الصحافة 
ومب�ادرات ترشيعية تهدد حرية 
بمح�اوالت  واإلع�الم  التعب�ري 
القانون الخاص  تمرير مرشوع 
بمنص�ات التواص�ل االجتماعي 
لجائح�ة  ف�ج  اس�تغالل  “يف 
كورونا لتكميم وسائط االتصال 
املواطنن  واضطهاد  االجتماعي 
ومقاض�اة  والصحفي�ن، 
األش�خاص بس�بب تعليقاته�م 
وتدويناتهم ع�ىل اإلنرتنت حول 
الع�ام،  الش�أن  ته�م  مس�ائل 
س�البة  عقوب�ات  وترس�يم 

للحرية”.

وكان التقري�ر الس�نوي ملنظمة 
“مراس�لون ب�ال ح�دود” ح�ول 
حرية الصحافة يف العالم لس�نة 
إبري�ل/  21 يف  الص�ادر   ،2020
أن  أك�د  ق�د  امل�ايض،  نيس�ان 
“موجة الضغوط القضائية ضد 
الصحفي�ن” تتواصل يف املغرب، 
“املحاكم�ات  إىل  فباإلضاف�ة 
الت�ي اس�تمرت لس�نوات ض�د 
العديد م�ن الفاعلن اإلعالمين، 
انهال�ت املتابعات القضائية عىل 
الصحفي�ن م�ن جدي�د، حي�ث 
أصدرت أحكاماً مشددة يف بعض 
الح�االت، علم�اً ب�أن العديد من 
الصحفي�ن ما زال�وا يقبعون يف 

السجن”.
تش�يكيطو،  لع�ادل  وبالنس�بة 
“العصب�ة  ورئي�س  الصحف�ي 
حق�وق  ع�ن  للدف�اع  املغربي�ة 
اإلنس�ان”، أقدم تنظيم حقوقي 
غ�ري حكوم�ي باململك�ة، ف�إن 
العامل�ي  بالي�وم  االحتف�ال 
للصحاف�ة يأت�ي يف وق�ت “نجد 
فيه أنفسنا، مع األسف، نحيص 
املعتقل�ن ونكاب�د للتخلص من 
كمام�ات القمع”، مش�رياً إىل أن 
“سنة 2019 وبداية 2020 كانت 
موصوم�ة باعتقاالت ومتابعات 
بح�ق الصحفي�ن واملعربين عن 
رأيهم، ورغم أننا استبرشنا خرياً 
حينما تم س�ن مدونة الصحافة 
والنرش، التي ال تتضمن عقوبات 
س�البة للحرية تفعيالً ملضمون 
الفصل 25 من الدس�تور، إال أن 
الدولة ما زالت تر عىل استعمال 
فصول القانون الجنائي من أجل 
تصفية حس�اباتها مع األصوات 

املزعجة لها”.
وأوض�ح املتحدث ذات�ه أن اليوم 
أيض�اً  للصحاف�ة ه�و  العامل�ي 
مناسبة لوضع حالة الصحفين 
املغاربة تح�ت املجهر، فعدد من 
املقاوالت )املؤسسات( اإلعالمية 

االتفاقي�ة  تلت�زم بمضم�ون  ال 
الصحفي�ن  الجماعي�ة وحال�ة 
يف املغ�رب ه�ي األضع�ف ع�ىل 
العربي بس�بب تعنت  املس�توى 
تلك املقاوالت، ناهيك عن حاالت 
الطرد التعسفي التي يتعرض لها 
بعض الصحفين بس�بب آرائهم 
أو رفضه�م االنصياع لرأي رأس 
امل�ال. وأضاف: “ال ب�د أيضاً من 
أن نجم�ل واقع الصحافة اليوم، 
يف طريق�ة تعامل الدول�ة معها 
خصوص�اً خ�الل ف�رتة الحظ�ر 
الصح�ي، حيث تم من�ع الجرائد 
م�ن الطبع وتقيي�د حركة تنقل 
الصحفين خصوصاً خالل شهر 
رمضان، فالصحفي ال يمكنه أن 
يسعى للبحث عن الخرب إال بإذن 
اإلقليمية خصوصاً  املصالح  من 

بعد السابعة مساء”.
من جهته، يرى س�امي املودني، 
املغرب�ي  “املنت�دى  رئي�س 
للصحفين الش�باب”، أن تقييم 
موض�وع حس�اس مث�ل حرية 
الصحاف�ة ال يج�ب أن يخض�ع 
الجاه�زة، وإنما  املعطيات  للغة 
ته�م  مضبوط�ة  م�ؤرشات  إىل 
اإلط�ار القانوني ومدى مالءمته 
الدولي�ة ذات الصل�ة  للمواثي�ق 
بحري�ة ال�رأي والتعب�ري، ورصد 
للتج�اوزات  وموث�وق  دقي�ق 
درج�ات  بأق�ى  واالنته�اكات 
إىل م�دى  باإلضاف�ة  الحيادي�ة، 
الفاعل�ن االقتصادين يف  تدخل 
التحريري�ة لوس�ائل  الخط�وط 
س�ؤال  ع�ن  فض�اًل  اإلع�الم، 
الصحاف�ة،  مهن�ة  أخالقي�ات 
باعتب�اره ج�زءاً ال يتج�زأ م�ن 
جدلي�ة الحري�ة واملس�ؤولية يف 

العمل اإلعالمي.
إذا  فإن�ه  املودن�ي،  وبحس�ب 
كان املغ�رب ق�د حق�ق تقدم�اً 
يف م�ا يتعل�ق بمالءم�ة قوانينه 
الوطنية مع املواثيق الدولية ذات 

الصل�ة بحري�ة ال�رأي والتعبري، 
الصحاف�ة  مدون�ة  خ�الل  م�ن 
والن�رش، كم�ا قبل�ت الحكومة 
بع�دد م�ن التوصي�ات الصادرة 
ع�ن مجل�س حق�وق اإلنس�ان 
بجنيف، التي تتج�ه نحو تعزيز 
حرية الصحافة، إال أن استمرار 
وج�ود قانون ي�ؤدي بالصحفي 
إىل املثول أم�ام املحاكم بموجب 
القانون الجنائي بتهم لها عالقة 
بالن�رش يفرغ ه�ذه الترشيعات 
م�ن محتواها. ويضيف: “تابعنا 
اس�تمرار  الس�نة  ه�ذه  خ�الل 
قضائي�اً  الصحفي�ن  متابع�ة 
يف  الجنائ�ي  القان�ون  بموج�ب 
قضاي�ا متعلق�ة بالن�رش، وهو 
م�ا يتع�ارض مع امل�ادة 19 من 
العه�د ال�دويل للحق�وق املدني�ة 
الذي ص�ادق عليه  والسياس�ية 
املغرب”، مشرياً إىل أن هذا الوضع 
يفرض تعدي�ل قانون الصحافة 
بش�كل ينهي مع هذا النوع من 
املتابعات القضائية وإحداث آلية 

وطنية لحماية الصحفين. 
وش�هدت الف�رتة م�ن 3 ماي�و 
الج�اري،  ماي�و   3 إىل  امل�ايض 
ح�ق  يف  ومالحق�ات  اعتق�االت 
مجموع�ة م�ن الصحفين كان 
من أبرزها الحكم عىل الصحفية 
الريس�وني بالحبس مدة  هاجر 
س�نة، قبل أن يعيد العفو امللكي 
األمور إىل نصابها. وفيما لم يطرأ 
أي تغي�ري عىل وض�ع الصحفي 
حمي�د امله�داوي املتاب�ع بثالث 
س�نوات حبساً نافذاً، صدر بحق 
الصحفي عمر الرايض يف مارس/ 
آذار املايض حكم بالحبس أربعة 
أش�هر موقوف�ة التنفي�ذ. كم�ا 
قضت محكمة االستئناف بالدار 
البيضاء يف أكتوبر/ ترشين األول 
الفائت برفع العقوبة الحبس�ية 
إىل 15 سنة نافذة بحق الصحفي 

توفيق بوعرشين.

الصحافة يف املغرب.. قلق من سيف القانون اجلنائي صحفيون من 14 بلداً يطالبون السلطات 
اجلزائرية باإلفراج عن درارني
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ابراهيم سبتي
الن�ص القص�ي محك�وم بمزاي�ا محددة 
تضيف اليه بعض الصور التي تتيح للمتلقي 
معرف�ة ارسار الن�ص املكت�وب النها تمنح 
القدرة عىل التأمل والتفكري والخيال  . اضافة 
اىل ان الحدث نفس�ه يعطي دالالت جمالية 
ق�د تك�ون غري محسوس�ة للوهل�ة االوىل ، 
لكنها تتفت�ح بعد حني عن مس�الك مرتبة  
تصاعدي�ا تعط�ي ذائقة خاص�ة ينتظرها 
املتلقي الباحث عن االبهار وتنشيط الذاكرة 
. يف قصص » ما كان وراء السديم » للقاص 
فاق�د حس�ني الحمدان�ي ، نج�د ان الن�ص 
القص�ي يعط�ي مدلوالته وف�ق االحداث 
املكتوبة لكي نش�عر بأن�ه يحاكي قصصنا 
املكبوت�ة يف دواخلن�ا ومن ث�م نتعاطف مع 
الش�خوص الذي�ن يقعون يف م�آزق وبؤس 
وقلق وحرية، نشعر بأن النصوص مكتوبة 
بنفس كاتب يمتلك زمام اللغة  املعربة. انها 
املأس�اة التي تنتظرهم وهم  يف مفرتق من 
الوه�م ال يعلم�ون م�ا الذي ج�رى لغريهم  
او لنق�ل انه�م ال يعرف�ون ما ال�ذي يجري 
حولهم. محنة تضع مصائرهم يف هّبة ريح 
عاصفة  وانتظار صعب محفوف باملخاطر 

واملصاع�ب. القصص  تنوعت بني القصرية 
ج�دا والقص�رية . وجميعه�ا ترتبط بخيط 
واحد واسلوب واحد . فهي تبحث عن منقد 
لها للتخل�ص من املحن املؤب�دة والحرمان 
واالس�تالب  واملصائر املجهول�ة.  فبعضها  

انفاس�ها  لحب�س  بالش�خصيات  يتج�ه  
للتخل�ص من املأزق املحك�م او من الروافد 
غري الّس�ارة  حاملة امني�ة التوجه اىل حياة 
اخ�رى اكثر ارشاق�ا وخالية م�ن املكابدات 
والخس�ارات . فف�ي قص�ة » م�ا كان وراء 
الس�ديم » ثمة ملجأ من الصفيح مهلهل ال 
يحمي من قذيف�ة او رصاصة او قصف ما 
. ينتظران مصريها فيه ويس�رتفان السمع 
عىس ان يتوق�ف القصف للخروج . لكنهما 
يحاوالن دون نتيجة واضحة ال يلقيان سوى 
االلم و ترقب امل�وت غي اية لحظة وينبذان 
الشعارات الزائفة التي يتحول كل يشء فيها 
حتى الهزائ�م اىل نرص مؤزر ، حتى االغاني 
فثمة واحدة جاهزة دائما  تنشد باالنتصار 
رغم االنكس�ار الفادح . خدعة كربى تعيش 
معهم�ا داخل امللجأ امله�زوز وهو هنا يعرب 
بأوض�ح العبارات ع�ن واقع غري مس�تقر 
ال يعرف س�وى الخديعة والزي�ف والقلق . 
انه�ا لعبة االقوي�اء املغرورين ع�ىل العامة 
املغلوب�ني دائما .حت�ى ان الحرب قد انتهت 

وهما ال يعلمان بذلك .. 
» يف ذل�ك الصب�اح املختل�ف تمام�ا عن أي 
صب�اح قضيت�ه يف حياتي اس�تيقظنا عىل 

اصوات القنابل والقص�ف الذي يقرتب منا 
كث�ريا ، كن�ا نجه�ل تماما م�اذا يحصل يف 
الخ�ارج ، النهم اخ�ذوا منا جه�از الراديو 
الصغ�ري ال�ذي كان خري مؤن�س لنا وخري 
واش ارسار .. هددون�ا .. من يخفي جهازا 

ولم يسلمه سوف يعدم » . ص 107 .
وكان الب�د للق�اص ان يضفي ع�ىل  ثيمته 
عنارص الرتقب والتش�ويق ، ف�كان له هذا 
وه�و يواص�ل رسده لهذه القص�ة املهمة 
يف املجموعة ويب�ني بأننا ال نعرف كل يشء 
ي�دور يف حياتنا انذاك وال يمك�ن ان نعرفه 
اب�دا ، فكانت صوالت الح�روب مجرد وهم 
. ان محاول�ة س�حب الق�اريء اىل منطقة 
اش�تغال القاص وجعل�ه يتأثر بما مكتوب 
، ق�د نجح فيها كثريا القاص فاقد حس�ني 
ح�ني جعلنا � الق�راء �  نتواصل ونتعاطف 
ونبني اعتقاداتنا بتش�غيل مخيلتنا لنتأمل 

املصائر والنهايات . 
» املمرات ما زالت تحمل بقاياهم وصخبهم 
، هناك رسالة عىل ارضية املمر ، كتبها احد 
الجنود ألمه ربما س�قطت م�ن جيبه بغري 
عل�م عن�د مغادرت�ه القط�ار .. كان يقول 
فيه�ا .. أمي الحبيبة ال تن�ي ان تهيئي يل 

الفراش عىل سطح الدار وسط اخوتي كما 
كنت تفعلني دوما فلربما يف يوم ما سأعود 

...... » ص 36 .
ان اختي�ار القاص لثيم�ات قصصه ، كان 
دقيق�ا  فيضيف للق�اريء متعة التأريخ � 
الوثيق�ة � الذي مّر  واخذ م�ن اعمارنا ما 
اخ�ذ .. وق�د نكون نحن من اكثر ش�عوب 
االرض الت�ي س�معت بيان�ات عس�كرية 
فكان�ت القص�ص تنث�ال برف�ق  وكأنه�ا 
وثيق�ة صادحة  تخبيء امل�آيس املتكررة . 
ان لغ�ة القصص ، كانت اقرب للمش�اعر 
التي اس�تطاع الق�اص بنصوصه االربعني 
ان يعط�ي انطباعا بان القص�ة القصرية 
وثيقة مهم�ة ومدّونة تاريخية قادرة عىل 
قل�ب املعادل�ة يف أي وق�ت .ان مجموعة » 
م�ا كان وراء الس�ديم » قصص االمس�ان 
املستلب الذي يبحث عن وجوده وقد وجد 
نفس�ه بأنه الوقود الدائم لح�روب عبثية 
اخ�ذت الكث�ري والكث�ري ومنح�ت البؤس 
والش�عارات الزائف�ة واالناش�يد املضلل�ة 
والبيانات الحماس�ية الت�ي بحت اصوات 
املذيع�ني وه�م يعلم�ون انه�ا  ال تق�ول 

الحقيقة .

رسول عبد األمري التميمي
كنَت تغني وجداً

بدهشِة َموسقة ناعمة
مجن�ون ت�رب م�ن أكس�رِي 

الصمت 
تالمُس عري الضباب 

يف عمِق قصائدك املوعظة
ظنك املتخُم 

ما بني انفرادَك 
ووحشِة فصولك املهربة

جرٌح يذرعه الصوت 
يتشمُس بألتماع مرسٍة راغبة 

أصابع�َك  رعش�ة  يس�تنطُق 
املستظلِة 

تحت الغبش الالذع 
للري�ِح  رسك  ال�وادُع  أيه�ا 

الساكنة 
السارد يف حرضِة األعرتاف

ببصمتَك الجاحظة
يف مرايا الليل

املبلل بضجيج الَعدم 
مدينت�ك  تش�تهي  عطش�ان 

الوطن
سمريَك كان الفرات

فرات العراق  
يوقُظ صمت زحاماتك 
تحاوُر موجُه املهاجر 

جسده الرصيح 
بابك املتكئ 
لنافذة الله 

تعيشان معاً
تتهجى بهدوٍء كالفواخِت

عن لون شموع زكريا
والصبايا الحاملات

ونذورهن يف الغروب 
ترسم مالمح التصقت

بزمنك الرطب 
وخفقان خيط الفجر 

لن يتحاىش
غيمة ترشُح خطاك  الوئيد 

وانت تقطع املسافة 
محتجزاً ما بني َشعرك االبيض 

وعمرك الخمسني  
الذي خالطته فن�ارات املدين�ة 

ليالً 
تشهد ان ال نهر غريه 

ال عط�ر غ�ري ام�رأة أب�رصت 
املسافة 

وهاجرت قبل أن تلوح 
الشمس رشقيا*

ونبضه�ا ال�كارس يف أرجوحة 
ماء 

أنَت ترتُل راعفا
تالوة أصداء هدأت

تتحسس دف الصوت بها
يف غرائب األزقة التي 

تنأى املساءات  
يا رشيد جرحك هذه الساعة 

يقرأ مرثيتك 
يقرأ أرسار قصائدك الراعفة 

يف خرائِب النزيف 

عيل لفتة سعيد
ما قلت للماء تعال

هكذا قالت يل الضفاف
لذلك غابت النوارس عن القصيدة

وكلّما تْهنا يف األحاديث
تبلَّل القميص وتراقصت أزراره

عىل أغصان كمثرى
عشقت بياض األفكار

حني تسابق معناها نحوِك
قد ال نعكف عىل دراسة الحقول

وقد نرتك الحدائق بال تناسق
كي ال تعشقها الحروب

ونرتدي زينتها جدوى لألغاني
وحده�ا ال تب�دي مقارن�ة األقفاص مع 

صدح البالبل
تخّمن أنها تعزف للصباح

وهي تراس�ل مروءتنا ك�ي نمنح الحرية 
ألجنحتها

فعمرها الفضاء
وسقفها املطر وهواؤها عنرب الحقول

ما قلت للبياض اختِف
فتلكم األحالم وحدها تقطف مواسمها

وتعلق م�ا تبلّ�ل منها عىل حب�ل أطراف 
السواقي

عمرها األزهار تغّني
ه�ي ال تمنحنا عطرها املزّكاة كي نش�ّم 

جيد الحبيبات
حني تن�ادي الفراش�اة ك�ي تكمل كحل 

أوراقها
كّفك أنٍت ايتها السادرة يف الغياب

ترمني الفرح مثل لعب األطفال
وتيّممني شطر أّول قبلٍة جاءتِك

تحملها قطرة املاء الساقطة عىل جنح بلبٍل
يلّف بياضه بالحروف 

حينها ال تسقط القبلة يف املراح
وال تمسكها غري يدٍي من حرير

وال تنحدر األصابع
عىل حاّفة ساعٍة قفز رّقاصها من محنة 

التوقيت
كنت يف تلك اللحظة اآلتية

تجلسني عىل مقعد من استربق
ولم أقل لك تعايل

فكي ما تشتهيه القصيدة آت
**

ال يفيض مني شيئا كي يهرب اىل البحر
وال يسابقني الريح وأنا ألج النوافذ

كل األشياء ربما 
ستكون ما يشبه الطري

تحلق األماني عىل بوصلٍة من روح
فتخلّف كل تلك األمنيات 

جسوٌر من املمرات
جسوٌر من املقايضات الرحبة

لكن أعمدة األماكن العالية
خنقتها العربات

وخلفت من أثري صوتها كّل تلك الحروف 
وهي تلّون جملها بالحناء

أقّل الهدايا رذاذ بحر
وأصع�ب الس�فر مرك�ٌب ال يق�اوم صّد 

املرافئ
فيا ليت الظّل الباحث عن أثري

يهديني ضوًءا أحتاجه يف املساءات

عادل كاطع العكييل
داهمها مرض القلب اللعني، كانت تلك الجارة يف الثالثني 
م�ن العمر، أما قلبها فكان يف الثمانني أو فوق ذلك، هي 

يف سن الشباب وقلبها هرم يف سن املوت.
كن�ت أعرفها ام�رأة تقي�ة صالحة، لم تتعل�م أبجديات 
الكتاب�ة لكنها تعلم�ت أبجديات الحي�اة حتى خربتها. 
وأكمل النس�اء عندي ليس�ت تلك التي مألت عينيها من 
بط�ون الكتب، وإنما تل�ك التي تكون عب�ارة عن كتاب 

مفتوح ولكن تصعب قراءة ما فيه.
كان�ت تؤمن بالقض�اء والق�در، وكان أق�رب يشء لها 
مح�راب الصالة، كانت عندي )م�الك آدمي(، فقد كانت 
تلك املرأة البائسة تش�اطر الحياة صديقي الذي أضناه 
الفق�ر والع�وز ولم تكن تش�كو ضي�ق ذات اليد، كانت 
صخ�رة صماء من كثرة التحمل والصرب، وأظنها أخفت 
ذلك امل�رض الذي كان ي�أكل عمرها ع�ن صديقي وقتاً 
طويالً كي ال ترهق كاهله. مش�ينا يف جنازتها من بيتها  

ال�ذي أخرجنا النعش م�ن بابه بصعوبة م�ن بني أيدي 
أيتامها ودموعهم التي تقاطرت عىل الواحه الخش�بية، 
ولقد كنت يف ما مىض من حياتي قليل املس�ري اىل مقربة 
وادي الس�الم يف النج�ف، ألن�ي  حني كنت أس�ري يف هذا 
الطريق فإني  أش�عر بأني اس�ري اىل عال�م املوت األبدي 
وما أوحش�ه م�ن طريق لكوني برفقة ميت مس�جى يف 

نعشه.
وكنت أتساءل حني تطأ قدماي ذلك الوادي املخيف ويقع 
برصي عىل ذلك البحر الرتابي العظيم من القبور املبعثرة 
وق�د اندرس ج�زء منها وته�دم الجزء اآلخ�ر. فلعمري 
بعد هذا املنظر املخيف كيف تس�ول لنا أنفس�نا أرتكاب 
اآلثام واألخطاء وهذه املقربه بانتظارنا يوما ما. وكنت 
أتمنى أن يخربنا املوتى ماذا حّل بهم ولكن واأسفاه! لن 
يقول  امليت للحي ش�يئاً. ومن ي�دري لعلنا ونحن نلّحد 
املوتى وننزلهم يف قبورهم، يرونا بأرواحهم الخالدة أننا 
مدفونون يف القرب الذي يس�مى)الدنيا(، وعندما هممنا 

بالرج�وع من ذلك الوادي املقدس إىل بي�ت أولئك األيتام 
املفجوعني الذين تركناه�م يف تلك الدار يذرفون الدموع 

ويعترصهم األلم لفراق أمهم.
الح لنا حني دخولنا عتبة ذلك املنزل املفجوع أكرب األيتام 
سناً واظنه يف التاس�عة من العمر، جاء إلينا كما يجيء 
الفزع القل�وب املطمئنة، إذ كان لعينيه الباكيتني معنى 
فق�د األم! ولقد رس�مت تلك الدموع ع�ىل وجهه معاني 
ُيتمها، وظهر الذل واالنكس�ار يف عينيه، يعرّب ببالغه أنه 
قد أح�ّس حقيقة ضعفه وطفولته ب�إزاء املصيبة التي 
نزلت ب�ه، حتى راح يج�ول بناظريه يف فض�اء الغرفة، 
كأنم�ا يح�سُّ أن أمه حوله يف الجو ولكن�ه الوحيد الذي 
يراه�ا يف وجدان�ه. ث�م راح يرخ�ي عيني�ه يف إغماض�ة 
خفيف�ة، كأنم�ا يرج�و أن ال تنمحي تل�ك الصورة من 
مخيلت�ه، لكونه لم يصّدق بعد أنه�ا ماتت، فإن صوتها 
حّي يف أذنيه ال يزال يس�معه م�ن أمس الفائت ثم يفتح 
عيني�ه وينص�دم بوجودنا ويع�ود االنكس�ار إىل وجهه 

ويتملم�ل يف وقفته فينطق جس�مه بكلمة )يا امي ملاذا 
تركتن�ي؟(، فق�د أح�س وال ري�ب أنه قد ض�اع يف هذه 

الحياة، ألن أمه كانت هي الحياة.
ويب�دو انه ملس خش�ونة الدنيا يف هذه الس�اعة بعد أن 
فق�د الصدرال�ذي  فيه وح�ده )لني الحي�اة( لكون ذلك 
الص�در الحنون يحتوي قل�ب أمه وروحه، وش�عر ذلك 
اليتيم بالذل ينس�اب إىل قلبه الصغري ولبس�ته املسكنة، 
ألن ش�يئاً عزي�زاً أصب�ح وراء الزمان والع�دم، لن يصل 
اليه بعد اآلن، حتى اغروقت عيناه بالدموع ورحت أردد 
مع نف�ي انهض أيها اليتيم واحمل رجولتك التي بدأت 
منذ ساعة وتحمل فقد أمك وهموم إخوتك الصغار فقد 

بدأت أيها الطفل املسكني أيامك مع مصاعب الحياة.
 ي�ا إلهي! أي حلم مفزع أعيش يف هذه اللحظة وأنا أرى 
أولئ�ك األيتام تنس�اب دموعه�م الربيئة كنه�ر ليس له 
ق�رار، وعندها أدركت حقيقة قول املصطفى )صىل الله 

عليه واله وسلم( )أََنا َوَكاِفُل الَْيِتيِم يِف الَْجنَِّة َهَكَذا(. 

    أحمد الشطري
تتأل�ف مجموعة ج�وان القصصي�ة للقاص 
حس�ن م�روح والص�ادرة ع�ن دار زيدون يف 
2019 م�ن خم�س ع�رة قص�ة، تتخ�ذ يف 
غالبه�ا الواقعي�ة منهجا واس�لوبا له�ا، وقد 
تك�ون س�مات الواقعي�ة النقدي�ة والواقعية 

االجتماعية هي السمات الغالبة عليها.
وهو منهج ربما ش�كل سمة غالبة يف روايات 
وقصص الكاتب، كما يمكننا أن نلحظ ونحن 
نق�رأ قص�ص ه�ذه املجموع�ة ان الق�اص 
حس�ن مروح ل�م يقت�رص يف مجموعته هذه 
ع�ىل تقنية واحدة يف نق�ل وقائع قصصه؛ بل 
اعتمد تقنيتي الرؤية من الداخل، والرؤية من 
الخارج بش�كل يكاد أن يكون متساويا. ومن 
املعروف أن ل�كل تقنية من هات�ني التقنيتني 
أثره�ا املنعكس عىل طريقة الرسد، والوصول 
بالح�دث اىل ذروت�ه، وأس�لوب التعام�ل م�ع 
مجري�ات األح�داث، وم�ا يحمل�ه النص من 
اف�كار ورؤى، إذ غالبا م�ا نالحظ لدى الكثري 

م�ن الروائي�ني والقصاصني، ومنه�م القاص 
حس�ن م�روح إن رواياته�م وقصصه�م التي 
تعتم�د الرؤية من الداخل يهيمن عليها الحوار 

الداخ�يل )املنول�وج monologue(، والوص�ف 
العميق لالنفعاالت والتفاعالت النفسية، فهذه 
التقني�ة تظهر ال�راوي« ملتحما بالحدث، كما 
يك�ون الحديث منصبا علي�ه يف مجمل فصول 
الرواي�ة )أو القص�ة( ع�ن طري�ق اإلض�اءة، 
واقن�اع املتلق�ي مس�تعمال جمي�ع قدراته  يف 
الحكي عن ذات�ه بموضوعي�ة مزعومة، وعن 
اآلخري�ن يف إب�راز أهم يشء يربطه�م بالحدث 
ع�ن طري�ق بنائه�م النف�ي والعق�يل« وفقا 
لش�عيب خليف�ي. بينم�ا نلح�ظ ان القصص 
التي تعتمد الرؤية من الخارج غالبا ما يهيمن 
عليها الوصف الخارجي لألحداث والشخوص، 
 )dialogue ويشكل الحوار الخارجي )الديلوج
س�مة بارزة لحوار ش�خوصها، وه�ي ظاهرا 
توحي بحيادية ال�راوي يف رسده للحدث، ولن 
يكون آلرائه ومتبنيات�ه الفكرية، أو انفعاالته 
وتفاعالته النفس�ية، ايَّ أثر ظاهر يف مجريات 

العملية الرسدية.
ومن بني املالحظات املهمة التي تظهر بش�كل 
ب�ارز أم�ام القارئ  لهذه املجموع�ة، أن أغلب 

قصصه�ا تعك�س اآلث�ار املرتس�بة يف أعماق 
القاص والروائي حس�ن م�روح ملآيس الحرب 
وأهوالها، فهي تكاد أن تهيمن عىل موضوعاته، 
بل ال ت�كاد تخل�و أيُّ قصة م�ن قصصها من 
صورة، أو إش�ارة للحرب، سواء ظاهرة جلية، 
أم مختبئة بني السطور، وهذا ما يفرس لنا ربما 
هيمنة الفض�اءات املعتمة عىل اجواء األحداث 
ظاهري�ا وباطنيا، اذ غالبا ما يكون ش�خوص 
القصص وخاصة الرئيسيني، شخوصا متعبني 

نفسيا واجتماعيا واقتصاديا.
ويمكننا أن نتلمس بش�كل ج�يل كّل أو جلَّ ما 
أرشن�ا اليه م�ن مالحظات من خ�الل  قراءتنا 
وتحليلنا للقصة التي تحمل عنوان )فاس�ييل( 

كنموذج من نماذج قصص هذه املجموعة.
فق�د أعتم�د الق�اص حس�ن م�روح يف ه�ذه 
القصة تقنية الرؤية من الداخل، وهي التقنية 
التي يكون فيها الراوي مش�اركاً بشكل فاعل 
يف مجري�ات األح�داث باعتباره جزءاً رئيس�ا، 
وهو م�ا مكن ال�راوي باعتب�اره مهيمنا عىل 
عملي�ة الرسد من التعبري بحري�ة وصدق أكثر 

عن االنثياالت العاطفية والنفس�ية للشخصية 
الرئيس�ة يف القصة، وربما س�اهم بنس�بة ما 

بنقل رؤية وافكار القاص أيضا. 
تدور فكرة القص�ة حول التداعي�ات الفكرية 
والنفس�ية ألحد الجنود العراقيني املشاركني يف 
حرب الثمان س�نوات بني الع�راق وايران، وقد 
اتخذ الق�اص من قص�ة القناص الس�وفيتي 
)فاس�ييل زايتس�يف( ال�ذي ش�ارك يف الحرب 
العاملية الثانية فضاء تنطلق من خالله تداعيات 
مش�اعر واحاس�يس ذلك الجندي العراقي، اذ 
ن�رى ان الراوي يح�اول أن يعق�د مقارنة بني 
ظروفه ومش�اعره التي عاشها يف تلك الحرب 
وبني ما يقرتحه من مش�اعر واحاسيس لذلك 
الجندي الس�وفيتي، ث�م يعق�د مقارنة أخرى 
بني األوس�مة التي حصل عليها وتلك األوسمة 
التي حصل عليها ) فاس�ييل(، والش�ك ان مثل 
تلك املقارنة تخضع بشكل جيل ملتحول فكري 
او متبنى راس�خ لدى القاص سيش�كل امليزان 
الذي س�ريجح كفة اح�د الطرفني ان كان ثمة 
ترجيح، وبغض النظر عن ذلك اال اننا نستطيع 

ان نلح�ظ ق�درة الق�اص ع�ىل ادارة أح�داث 
قصت�ه بتمك�ن، وانس�يابية عالي�ة، ورصانة 
يف خل�ق ت�وازن يف عملي�ة التنقل ب�ني الحوار 
الداخيل )monologue(، وبني الحوار الخارجي 
)الديلوج )dialogue م�ن جهة، وبني الوصف 
الخارجي لألبعاد املكاني�ة والزمانية من جهة 
أخرى. كما يمكنن�ا أن نلحظ أيضا أن القاص 
يمت�از برصانة لغته، وقدرته عىل االس�تطراد 
يف وص�ف ما يحيط بالحدث بسالس�ة وتمكن 
واض�ح، رغ�م التجائ�ه يف بع�ض األحي�ان اىل 
اس�تخدام مف�ردات قاموس�ية ال تتماىش مع 

لغة العرص. 
املجموع�ة  املجموع�ة ه�ي  أن ه�ذه  ورغ�م 
القصصي�ة األوىل الص�ادرة للق�اص بص�ورة 
منفردة اذ س�بقتها رواية ومجموعة مشرتكة 
م�ع القاص محم�ود يعق�وب، إال إنها تعكس 
بش�كل ج�يل - كما نعتق�د- نض�وج التجربة 
الرسدية للقاص وتمكنه م�ن أدواته االبداعية 
يف معظم جوانبه�ا التقنية والفكرية واللغوية 

والجمالية.  
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ثقافية

 مقاربة فنية وتقنية
يف اجملموعة القصصية )جوان( للقاص حسن مروح

اللغة اهلادئة يف قصص » ما كان وراء السديم » 
لفاقد حسني احلمداني

أظنها ماتت!!

 

قصيدة

اسماعيل خوشناو         
 

َشْهُر َرَمَضاَن
لََك يف الَْقلِْب َمْنزِلٌَة

وأَنَت لُِقرَِّة اأْلَعنُيِ
َسعٌد و أَْنوَاٌر
ُكلُّ الَْمواِئِد 

ُتَحلُِّق َفوَقها َبرَكاٌت
الُْبيوُت َعاِمرٌَة 

لِلَْخرِيِ أَْوَطاٌن
الُم َورٌد السَّ

يف َكفِّ ُكلِّ َفرٍد
الْلِقاُء ُيْثِمُر اْبِتساَمًة 

والَْعطُر 
َتْنُثُرُه اأْلَْبَداُن
بيَعُة َغنَِّت الطَّ
أَناِشيَد الُْخلِْد

وَصاَرْت َبلَْسَماً
َتطيُب ِبها اأْلَْشَجاُن

َبَشاِئُر الَجنَِّة
َتغُدو ُكلَّ َيوٍْم

ُتِصيُب ُكلَّ َمْن
ما َعاَد َتعرُِف َمكاَنُه 

أَْوزاٌر
َيُلوُح َرَمَضاُن

يف ُكلِّ َدرٍب 
لَوَحاٌت 

َتظَهُر عىل ُحروِفها
ِهداَيٌة و ُغْفرَاٌن

ُكلُّ الَْخالِئِق 
يف ُلطٍف ويف َكرٍَم

َيٌد ُتحِسُن
ٍع وَيٌد يف َترَضُّ

َيْقبُلُه الرَّحماُن

 َشْهُر َرَمَضان 
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نوارسإىل رشيد جميد



 مع دخول فصل الربيع، وتقلبات 
العديد  املس�تمرة، تبحث  الطقس 
م�ن الفتيات عن طريق�ة للعناية 
بالش�عر، ال�ذي يتس�اقط ويفقد 

كثافته، تأثرا باملناخ. 
الحل�ول  م�ن  البي�ض  ويع�د 
“الس�حرية” الرسيعة، التي تؤدي 
إىل كثافة الش�عر رسيع�ا وزيادة 

طوله.
وتتمي�ز ذلك املاس�ك بأنه يحتوي 
ع�ى العن�ارص الغذائي�ة املهم�ة 
لنم�و وصح�ة الش�عر، ويحتوي 

عى نس�بة عالية من الربوتينات، 
ويمكن تحضري قناع الش�عر منه، 
إع�داده يف  وفيم�ا ي�ي خط�وات 

املنزل.
مكونات قناع البيض

-  بيضة واحدة.
- ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضري قناع البيض
- خل�ط بيضة واح�دة مع ملعقة 
م�ن زي�ت الزيت�ون، م�ع وض�ع 
الخليط عى الشعر ملدة 20 دقيقة 

قبل غسله بالشامبو.

كش�فت دراس�ة علمي�ة حديثة، 
أرشف عليه�ا باحث�ون م�ن كلية 
ألربت أينش�تني للط�ب بنيويورك، 
ع�ن معلوم�ات جدي�دة وخطرية 
أح�د  الس�منة،  م�رض  بش�أن 
الغذائ�ي  التمثي�ل  اضطراب�ات 
ف�رص  ترف�ع  والت�ي  الخط�رية، 
اإلصاب�ة بالعدي�د م�ن األم�راض 
املزمن�ة، أبرزه�ا: مرض الس�كر 
وأم�راض القل�ب وارتف�اع ضغط 
الدم املزمن، وأصبحت وباًء عاملياً 
يه�دد املاليني من الب�ر يف اآلونة 

األخرية.
وأشار الباحثون إىل أن األشخاص 
املفرط�ة،  بالس�منة  املصاب�ني 
يمتلكون بشكل مؤكد قدرا ضخما 

من دهون األحشاء بالبطن، وهي 
الده�ون الت�ي تربط ب�ني أعضاء 
الجس�م املختلفة املوج�ودة داخل 
تجويف البطن، مثل املعدة والكبد 
والبنكرياس والطحال، وكش�فت 
النتائج عن أن دهون األحشاء تلك 
ترفع بش�كل كبري خط�ر اإلصابة 
برسط�ان القولون، وه�و ما يعد 

أمراً خطرياً للغاية.

 ليس من السهل أن تكوني زوجة مثالية وإن كان 
زوجك شخصاً مثالياً. ولكي تصبحي تلك الزوجة، 
عليك أن تتمتعي بالقدرة عى التواصل الفعال وأن 
توفري أجواء منزلية مريحة وأن تكوني الصديقة 
مع الحفاظ عى هويتك األساس�ية. ولذلك، عليك 

أن تمري بهذه املراحل.
-1تواصي بتفاعل

ي بوضوح عن مش�اعرك وحاجاتك وإال فلن  عربرّ
يتمكن زوجك من معرفتها. فإذا أردت أمراً، أطلبيه 
بش�كل رصيح ب�دالً م�ن أن تلجئ�ي إىل التلميح. 
كذل�ك، من األفضل أن تتحدثي بنربة إيجابية وأن 
تس�تمعي إىل ما يقول�ه زوجك وأن تتخ�ي دائماً 
ع�ن لهجة االتهام. ال تبحثي عن س�بل ملجادلته، 
فثمة أمور تس�تحق ذلك وثمة أخرى ال تس�تحق 
وأظهري تفهمك له حني تناقش�ان مشكلة ما. ال 
تدعي الغضب يتحكم بك وإال سوف تندمني يف ما 

بعد.
-2تحدثي إىل زوجك وليس عنه

ال تتحدرّثي بش�كل س�لبي عن زوجك عى مسمع 
من صديقات�ك أو أفراد عائلت�ك، تحدثي إليه أوالً 
بش�أن ما يزعجك. فبعد الزواج، أصبحت تنتمني 
إىل عائلت�ك الصغ�رية ولي�س إىل مجتمعك العائي 

األول فقط.
-3كوني واقعية ومتساهلة

ال تجع�ي توقعاتك غري قابل�ة للتحقيق وإال فإن 
حياتك لن تعرف االس�تقرار. مثالً، ال تنتظري أن 

تعييش حياة رغيدة يف حال كان زوجك يش�اركك 
تن�اول كل الوجب�ات. ف�إذا أردت أن تميض املزيد 

م�ن الوقت معه، عليك التخطي�ط لالمر من دون 
أن يؤثر ذلك سلباً عى عالقتكما

10واحة
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حنو مستقبل افضل ..له
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  األنف الكبري هي مش�كلة تعاني منها معظم نس�اء العالم، ألنه يطغى 
عى معظ�م الوجه ويغط�ي املالمح التي ت�ربز جمالها كالخ�دود والعن 
والشفاه. لهذا السبب تلجأ معظمهنرّ إىل عمليات التجميل املؤملة واملكلفة 

لتصغريه، أو حتى تستعني بخيل املكياج لتنحيفه.
ولك�ن هل فكرِت يوماً بإس�تعمال الزنجبيل للحص�ول عى أنف صغري؟! 
هذه النبتة الطبيعية التي ال تبخل علينا بمواردها الطبيعية، فهي مفيدة 
للب�رة وللذاكرة وتس�اعد عى التنحيف وحرق الده�ون برسعة وبدون 
أي مجهود. ولهذا الس�بب نقدم لِك هذه الخلطات السهلة التطبيق لحرق 

الدهون املرتاكمة يف األنف من دون أي ألم.
- الخلط�ة األوىل: قومي بخلط ملعقة صغرية من الزنجبيل املطحون مع 
ملعق�ة صغرية من معجون األس�نان يف وع�اء الخل�ط، وأضيفي القليل 
م�ن خل التفاح )مق�دار ملعقة كبرية( عى املزيج كي يتماس�ك. حركي 
الخلطة جيداً وضعي القليل منها عى أنفِك ملدة 10 دقائق. كرررّي العملية 
لثالثة أو أربع أيام وستالحظني الفرق، الدهون املرتاكمة يف األنف ستذوب 

وسيأخذ األنف شكله الطبيعي.
- الخلطة الثانية: هي خلطة س�هلة تقترص عى طحن الزنجبيل الطازج 
)أو حت�ى الزنجبيل البودرة املوجود عند العط�ار( ومزجه مع القليل من 
املاء ليصبح الخليط متجانس ويش�به املعجون يف تركيبته. ضعي القليل 

منه عى األنف أو املنطقة التي ترغبني بتنحيفها ملدة 15-10 دقيقة، وبعد 
إنتهاء املدة قومي بغسل األنف تفادياً للحروق التي يسببها الزنجبيل.

الرجاء اإلنتباه لهذه املالحظات: خلطات الزنجبيل هي قادرة عى تذويب 
الدهون يف األن�ف، ولكنها غري قادرة عى معالجة إنحرافه أو حتى تغيري 
حجم ومكان عظام وغرضوف الخش�م. ولهذا الس�بب ننصحِك بتطبيق 
الخلط�ات ع�ى املناطق التي ترغب�ني بتصغريها ألن الزنجبيل س�يحرق 
برت�ِك عن�د وض�ع املزيج. أم�ا إذا زاد الحريق س�وءاً وأصيب�ت برتِك 

بالحساسية، قومي بإزالته فوراً كي ال يتورّرم الخشم.

سر االعشاب..؟؟؟

خلطات الزجنبيل لتنحيف األنف يف 3 أيام

 تمنح وجبة اإلفطار الصحية جس�م اإلنس�ان طاقة وحيوية بعد يوم 
صيام شاق، وتعيد له الشعور بالنشاط.

واعت�اد كث�ري منا خالل وجب�ة اإلفطار يف ش�هر رمضان ع�ى تناول 
الوجبات الدس�مة واملقلية وبكميات كب�رية، معتقدين أن ذلك يمدهم 

بالطاقة ويعوضهم عن جوع الصيام.
من جانبه قال استشاري التغذية العالجية”عى الصائم اختيار نوعية 
الطع�ام الذي يتناوله عى اإلفطار حتى ال يص�اب بأمراض عديدة”.. 
كم�ا قدم استش�اري التغذي�ة العالجية خالل الس�طور التالية بعض 
املأك�والت الت�ي يفض�ل أن تتجنبها تماًم�ا يف وجبة اإلفط�ار ، وهي 

كالتايل:
- املخلل

تن�اول املخل�ل قد يكون ل�دى الكث�ري بمثابة فاتح للش�هية، ويفضل 
البعض بدء الطعام به غري عابئني أنه مرض للصحة خاصة خالل فرتة 
الصيام، ألن املخلالت املخزن�ة تحتوي عى كمية كبرية من الفطريات 
واألمالح والصوديوم بجانب األلوان الصناعية، ويزيد من خطر ارتفاع 
ضغ�ط الدم وأم�راض القلب، واإلف�راط منه يزيد م�ن خطر اإلصابة 

برسطان املعدة، عى حد قول استشاري التغذية
- األطعمة املقلية

جميع األطعمة املقلية تحمل العديد من الس�عرات الحرارية والدهون 
املش�بعة، مث�ل ) الف�راخ البانية والربج�ر والبطاطس( الت�ي يرتبط 
تناولها بالكثري من املخاطر الصحية، كزيادة نس�بة الكولس�رتول يف 
الدم، ويعمل عى انس�داد الرايني، ويسبب السمنة، ويؤدي إىل عرس 

هضم وحموضة والتهاب يف املعدة.
-السكريات

إذا كن�ت من محبي تن�اول الكنافة والقطايف يفض�ل أن تأكلها بعد 
اإلفط�ار بثالثة س�اعات عى األق�ل، الحتوائها عى نس�بة هائلة من 

الدهون والس�كر. إذ يعد اإلفراط يف تناولها يرفع نسبة السكر يف الدم 
باإلضافة إىل اإلصابة بمرض الس�كري، وهو مرض ناتج عن مشكلة 
يف إفراز هرمون األنسولني ووجود خلل يف أدائه، و ترسب الدهون عى 

الكبد.
-الشوربة

يشعر الصائم بالرضا بعد تناول الشوربة الدسمة التي تجعله ممتلًئا 
قبل تن�اول حتى وجبة اإلفط�ار، فيما يؤدي ذل�ك إىل أرضار بالجهاز 
الهضمي، والغازات واالنتفاخ واإلمس�اك؛ الحتوائها عى نس�بة عالية 

من األلياف الغذائية والدهون، والشعور بالشبع.
- اللحوم الحمراء

تحت�وى اللحوم الحمراء عى نس�بة عالية من الده�ون والربوتينات، 
وهي كفيلة بإرهاق جس�مك ط�وال الليل وعدم حصولك عى قس�ط 
واف�ر من النوم الهادئ، وذل�ك أيًضا ألنها تحتاج وق�ت أطول للهضم 
أكثر من باقي األطعمة، لذا يفضل تناول جرام واحد من كل كيلو من 

وزنك فقط. 

 يف املطب�خ، هناك العدي�د من الحيل 
الت�ي يمك�ن أن تس�اعدنا يف توف�ري 
ع�ى  والحف�اظ  والجه�د  الوق�ت 
الطع�ام طازج�اً لفرتة أط�ول. وهذا 
ما س�نعرضه يف ه�ذا املقال. الجميع 
يحبون النصائح الت�ي تعلمنا أرسار 
امليكرووي�ف،  يف  الطع�ام  تس�خني 
وتخزين الزجاجات بطريقة ال تشغل 
مس�احة كب�رية داخل الثالج�ة، وما 
عى ش�اكلتها. لذا نقدم اليكم بعض 

الحيل الذكية واملفيدة يف املطبخ.
مم�ا ال ش�ك في�ه ان ه�ذه الحي�ل 
س�تخدمك يف ش�هر رمض�ان املبارك 
االطب�اق  وتس�اعدك ع�ى تحض�ري 
بطريق�ة جدي�دة، او ربم�ا لخزي�ن 

االطعمة وضمان صحتها. 
- للحفاظ عى البيض طازجاً

يمكن�ك تخزين البي�ض لفرتة أطول 
إذا قمت ببساطة بدهنه بالقليل من 
الزيت النباتي قبل وضعه يف الثالجة.

- لتقشري البيض بسهولة
هن�اك ع�دة ط�رق لتقش�ري البيض 
املسلوق، ومنها تكسري قرة البيضة 

قليالً ثم وضعها يف املاء البارد.
- الستخراج بضع قطرات من عصري 

الليمون
ال داعي لقط�ع الليمونة ثم التخلص 
منها بعد استخدام بضع قطرات من 

عصريها.
اثقبها باستخدام عود أسنان واعرص 
منه�ا م�ا تش�اء، ث�م ألص�ق الثقب 

وأعدها إىل الثالجة.
- لجع�ل رقائ�ق البطاط�ا الرطب�ة 

مقرمشة مرة أخرى
إذا تعرضت رقائ�ق البطاطس للماء 
ف�ال  رطب�ة،  وأصبح�ت  اله�واء  أو 

تتخل�ص منه�ا ع�ى الف�ور ب�ل:
نش�اف  ورق  أو  مندي�اًل  اف�رش   �
عى صينية واس�عة، وانث�ر الرقائق 

فوقها.
� يمكنك أيضاً تغطيتها بمنديل آخر. 
ثم ضعها يف فرن امليكروويف ملدة 30 
ثاني�ة. وهاهي رقائقك تقرمش مرة 

أخرى!.
-لتحضري عجة بيض مثالية

أن�ت بحاج�ة إىل حلق�ة غط�اء إناء 
دائري، يمكن وضعه يف املقالة وكرس 
البيض�ة بداخل�ه. وهكذا ل�ن ينتر 
بياضه�ا يف جميع أنحاء املقالة، لكن 
ال تن�س إزال�ة الحلقة قب�ل التقديم. 

يمكن�ك أيض�اً الحص�ول ع�ى نفس 
النتيجة باستخدام حلقات البصل.
- طهي السمك الهش عى املشواة

ض�ع قطع الس�مك عى “فرش�ة” 
مصنوع�ة م�ن رشائ�ح الليم�ون. 
األس�ماك  تلتص�ق  ل�ن  وهك�ذا 
بمشواتك وستكتسب نكهة ليمون 

لذيذة.
-لتس�هيل التعامل مع لفافة نايلون 

تغليف الطعام
عندما نحاول لف طعامنا بالنايلون، 
فإنه ع�ادة ما يتجع�د ويتالصق من 
كل األط�راف. ولتجنب ه�ذه املعركة 
اليومية، ننصحك بتخزينه يف الثالجة 
ع�ى ال�دوام، لجعل�ه أكث�ر “قابلية 

للتفاهم”.
- لحفظ الخضار طرية وطازجة

اغس�ل منتجات�ك جي�داً وجففها ثم 
ضعه�ا يف كي�س بالس�تيكي تربطه 

بعد ملئ�ه بالهواء. ستس�اعدك هذه 
الطريقة عى الحف�اظ عى خضارك 

طرية.
- لشحذ السكاكني

 إذا لم تكن لديك أداة خاصة لشحذ 
الس�كاكني، يمكنك استخدام كوب 
س�رياميك ع�ادي. ضعه رأس�اً عى 
عق�ب وم�رر الس�كني علي�ه عدة 
م�رات. بالطبع، إذا كانت الس�كني 
باهظة الثمن وعالية الجودة، فمن 
األفض�ل ع�دم تعريضه�ا للخطر، 

ورشاء أداة للشحذ.
- ملن�ع ل�وح تقطي�ع الخض�ار م�ن 

االنزالق
 ل�ن “يهرب” منك ل�وح التقطيع إذا 

وضعت تحته منديالً مبلالً باملاء.
يف  بالتس�اوي  الطع�ام  لتس�خني   -

امليكروويف
 لتس�خني طعامك بالتساوي يف فرن 
امليكروي�ف، ان�ره يف دائ�رة ح�ول 
وات�رك  للطب�ق  الخارجي�ة  الحاف�ة 

املركز فارغاً.
وأخرياً: امليزة الرسية للوح التقطيع!

ال شك أنك رأيت تلك الفتحة الطويلة 
عى أل�واح التقطيع من قبل، أليس 
كذلك؟ نح�ن عادة ما نس�تخدمها 
طريق�ة  إلي�ك  ولك�ن  كمقاب�ض، 
أخرى لالس�تفادة منها: ستس�مح 
ل�ك بإس�قاط الخض�ار املقطعة يف 
الوع�اء م�ن خاللها حت�ى تتفادى 

تناثر القطع هنا وهناك.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

تدبري منزلي

منها الشوربة ..أسوأ أطعمة ميكنك تناوهلا على اإلفطار
حيل ذكية يف الطبخ ستوفر الوقت يف رمضان 

طبيبك يف بيتك

أطب�اق  ع�ن  الكث�ريون  يبح�ث   
الحلوي�ات الدس�مة ع�ى مائ�دة 
إفط�ار رمضان، والتي تس�بب يف 
النهاي�ة زي�ادة الوزن واكتس�اب 
املزيد من الس�عرات الحرارية غري 
املرغوب فيها، لذا ُيراعى استبدالها 

بحلوى صحية ولذيذة.
الحلوي�ات  بع�ض  نس�تعرض 
الصحية التي تس�اعد عى فقدان 
ال�وزن والحص�ول ع�ى العنارص 

الغذائية الالزمة للجسم.
-1 قطعة شوكوالتة

اختي�ار  ع�ى  الح�رص  يج�ب 
تحت�وي  الت�ي  الش�وكوالتة 
ع�ى %70 م�ن ال�كاكاو، حي�ث 
تع�د غني�ة بمض�ادات األكس�دة 
)الفالفونيدات(، والتي تساعد عى 
تعزيز صحة القلب وفقدان الوزن 

بشكل صحي.
-2 زبادي بالعسل والفواكه

يمك�ن تناول ك�وب م�ن الزبادي 

املحى بالعس�ل، مع إضافة بعض 
الفواك�ه الطازج�ة إلي�ه، وبالتايل 
يحص�ل الجس�م ع�ى العديد من 
العنارص الغذائية مثل الكالس�يوم 
والفيتامينات، وذلك دون اكتساب 
املزيد من الس�عرات الحرارية التي 

تساهم يف السمنة وزيادة الوزن.

-3 كوب من املكرسات
تعت�رب املك�رسات م�ن األطعم�ة 
الغني�ة بالدهون الصحي�ة، والتي 
تساعد عى خس�ارة الوزن بشكل 
مثايل، ل�ذا يمكن تن�اول كوب من 
املكرسات املحمص�ة املتنوعة مثل 
الل�وز والس�وداني وع�ني الجمل، 

وإضافة رش�ة م�ن القرف�ة التي 
تعمل عى رفع معدل حرق الدهون 
بالجس�م، كما يمكن إضافة قليل 
من الشوكوالتة الداكنة املبشورة.

-4 التمر
يع�د التم�ر م�ن املص�ادر الغنية 
بالس�كريات الطبيعي�ة، التي تمد 
الجس�م بالطاقة، وتناسب مرىض 
الحمي�ات  ومتبع�ي  الس�كري 
إضاف�ة  يمك�ن  كم�ا  الغذائي�ة، 
حش�و من زب�د الفول الس�وداني 
واملكرسات لالس�تمتاع بمزيد من 

الفوائد الصحية.
-5 أيس كريم

يمكن خفق نوع من الفواكه جيًدا 
حتى تصبح ناعمة، ثم تجميدها يف 
الفريزر، وإضافة رشة من القرفة 
والفانيلي�ا واملك�رسات املحمصة، 
وبالتايل يتم الحص�ول عى حلوى 
صحي�ة قليلة الس�عرات الحرارية 

تساعد عى فقدان الوزن.

بدون حرمان.. مخس حلويات صحية تساعدك على فقدان الوزن يف رمضان

لطلة ابهى.....

دراسات حديثة

مع ارتفاع احلرارة.. ماسك البيض 
يساعد يف عالج الشعر وإطالته

السمنة املفرطة تعرضك 
لسرطان القولون

 املقادير
فخده خروف خايل من العظم

1كوب رز
1/2 بصل صغرية مفرومة ناعم

2فص ثوم مهروس
2ملعقه صلصة طماطم

6 مالعق طعام من زيت الزيتون
1 ملعق�ة صغ�رية م�ن مزي�ج التوابل 

االيطالية) روزماري وزعرت(
1/2 كوب مرق لحم

بوكي�ه جارنيه ) ج�زر _ بصل _ ثوم _ 
كرفس _ طماطم(

ملح وفلفل

صنوبر محمص
زبيب منقوع ومصفي

الطريقة
- نقوم برفع مقالة عى نار متوس�طة 
به�ا قلي�ل م�ن الزي�ت ونق�وم بوضع 
البصل ونقلب مل�ده 5 دقائق ثم نضيف 
ال�رز ونقلبه حت�ي يت�م تطجينه جيدا 
م�ع إضافة املل�ح والفلف�ل وتقلب مع 
اضافه قلي�ل من الصلص�ة وقليل جدا 
من ش�وربه اللحم ونقلبه حتي يتبخر 
املاء من الرز وتك�ون قريبه من خلطه 
املحيش م�ع إضافه الصنوب�ر والزبيب 

املنقوع لخليط األرز.

- نق�وم بف�رد الفخ�دة وبطه�ا جي�دا 
بلمبط ونق�وم بوضع خليط الرز ولفه 
روول وغلق�ه وربطه بدوب�اره املطبخ 

جيدا.
- نرف�ع طاس�ة تيف�ال عي الن�ار بها 
قليل من الزيت ونقوم بقي الفخده من 

الجانبني مع الحفاظ عي الحشو.
- نقوم بوضع الفخ�ده يف صينيه فرن 
به�ا بوكي�ه جارنيه ونصق�ي الصدور 
بمرق اللحم ورشه توابل ايطاليه فوقها 

وندخلها الفرن حتي يتم النضج.
ن�رتك الفخده ت�ربد ونق�وم بتقطيعها 

رشائح وتقدم.

فخذ خروف حمشو بالرز
املطبخ
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 يت�م تن�اول القه�وة يومياً يف 
ويمك�ن  مختلف�ة.  مواعي�د 
املوعد الذي يت�م اختياره لذلك 
ان يس�اعد ع�ى معرفة بعض 
ارسار الش�خصية وخفاياه�ا 
وطباعه�ا الب�ارزة وصفاته�ا 

املميزة. 
الساعة 6 صباحاً 

التمتع بش�خصية  يعني ه�ذا 
جدي�ة واملي�ل اىل ع�دم اضاعة 
الوقت والقدرة عى االس�تفادة 
منه اىل اقصى�ى الحدود. وهذا 
ي�دل ايض�اً عى التمت�ع بطبع 
عميل وع�ى االس�تعداد الدائم 
لخ�وض التحديات واملنافس�ة 
اىل  النظ�ر  يف  العم�ق  وع�ى 
االمور والتفكري. كما يشري اىل 
الحرص عى االهتمام بالصحة 
وبط�ل  والنفس�ية  الجس�دية 
ما يس�اعد ع�ى اداء الوظائف 
صحي�ح.  بش�كل  الحياتي�ة 
ويعني يف املقابل اعتماد الروية 
واله�دوء اس�لوباً للتعامل مع 
والظ�روف  الصعب�ة  املواق�ف 

السيئة واالزمات.  
الساعة 7 صباحاً

االش�خاص  بع�ض  يفض�ل   
اختي�ار ه�ذا التوقي�ت لرشب 
القه�وة. وه�ذا يكش�ف ح�ب 
التنظي�م وااللت�زام بالقواع�د 
واملي�ل اىل تحقيق التوازن التام 
بني الحياة املهنية والشخصية. 
كما يش�ري اىل االهتم�ام بأدق 
التفاصي�ل واىل الح�رص ع�ى 
اداء كل املهم�ات ع�ى اكم�ل 
وجه. ويدل عى امليل اىل التغيري 
نحو االفضل واىل دفع اآلخرين 
اىل اصالح ترصفاتهم الخاطئة 
والتخيل ع�ن العادات الس�يئة 
التي يمكن ان تنعكس بش�كل 

سلبي عى الحياة العامة.  
الساعة 9 صباحاً  

اذا كان هذا الوقت هو املفضل 
لتن�اول القهوة فه�ذا يدل عى 
التمت�ع بطب�اع عفوي�ة وعى 
م�ن  اكث�ر  اداء  ع�ى  الق�درة 
مهمة واحدة يف الوقت نفس�ه 
الكث�ري  ارت�كاب  دون  وم�ن 
من االخط�اء. ويعن�ي التمتع 
بالكثري من الطاق�ة والحيوية 
اي  ن�داء  لتلبي�ة  واالس�تعداد 
ش�خص يف اي وق�ت وظ�رف 
واياً تكن املعوقات والصعوبات 
التي يمك�ن مواجهته�ا. وهو 
الش�خصية  ع�ى  ايض�اً  ي�دل 
الجذابة والتي يرغب الجميع يف 
كش�ف غموضها اآلرس واملثري 

للفضول. 
الساعة 11 صباحاً 

التوقي�ت مثالي�اً  يعت�ر ه�ذا 
م�ن  العدي�د  اىل  بالنس�بة 

يمنحه�م  حي�ث  االش�خاص 
رشب القه�وة يف فرتة الظهرية 
باالرتي�اح  للش�عور  فرص�ة 
ع�ن  بعي�داً  اله�واء  ولتنش�ق 
الضغوط اليومية. وهذا الخيار 
يدل عى الثقة الكبرية بالنفس 
وع�ى الرغبة يف ارض�اء الذات 
واس�تغالل الفرص املفيدة من 
اجل تحقيق النجاح والتقدم يف 

مجاالت الحياة املختلفة. 
بع�د  م�ن  الواح�دة  الس�اعة 

الظهر 
اذا ت�م تن�اول القه�وة يف ه�ذا 
اىل  يش�ري  فه�ذا  التوقي�ت، 
الق�درة عى العطاء يف املجاالت 
املهنية واالجتماعية والعائلية. 
كما ي�دل عى امت�الك موهبة 
اكتساب ثقة اآلخرين بسهولة 
وعى بن�اء الكثري من العالقات 
املفي�دة والحرص ع�ى تقديم 
العون لكن من يحتاج اىل ذلك. 

الساعة 7 مساء
االش�خاص  بع�ض  يتخ�ى  ال 
عن ع�ادة تناول القهوة يف هذا 
التوقيت. وهذا يكش�ف بعض 
ارسار الشخصية ومنها امتالك 
الق�درة عى االس�تماع اىل آراء 
اآلخرين وترتي�ب األولويات يف 
للمش�اريع  والتخطيط  الحياة 
بدق�ة م�ن اج�ل تنفيذها من 
دون ارت�كاب االخط�اء. كم�ا 
يدل ذلك عى امليل اىل االستمتاع 
بالحي�اة من خالل االس�تفادة 
م�ن اوق�ات الف�راغ وتنظي�م 
للمش�اريع  والتخطيط  الوقت 
والنشاطات وتنظيم الجلسات 
مع االصدقاء واالق�ارب. ومن 
ارسار الش�خصية التي يعلنها 
اختي�ار ه�ذا التوقي�ت ايض�اً 
الش�عور الدائ�م بال�رىض مع 
عدم التوقف عن ب�ذل الجهود 

من اجل تحقيق التقدم.  

رضب للشخص الذي يعرض نفسه إلنتقاد 
الن�اس وتقّوالته�م ، ف�ال يبعد عن نفس�ه 

الظنون ، وال يجّب عنها الشبهات .
أصله: 

يتنزّه�ان  ي�وم  ذات  خرج�ا  صديق�ني  أن 
ماش�يني ، فرأي�ا أمامهما رجال يس�ري وله 
علب�ة عريضة ) قف�ا الرقب�ة ( . فقال أحد 
الصديق�ني لصديقه : )) ش�نو رأيك؟ .. هذا 
مايس�تاهل ف�د س�طرة ع�ى هالعلب�ات ؟ 
((. فقال صديقه : )) إس�كت .. اليس�معك 
ويس�وي لن�ا مش�كلة ((. فق�ال األول : )) 
طيب إنطيني دينار وآني أرضبه سطرة ((. 
فده�ش صاحبه لقوله ، ولكنه ملا رأى الجد 
يف كالم صاحب�ه أعطاه دينارا 0 فأخذ األول 
الدين�ار ووضع�ه يف جيبه ، ث�م توّجه به إىل 
الرج�ل ، ورضبه س�طرة قوية ع�ى علباته 
، وص�اح ب�ه : )) ولك أبو جاس�م إنت وين 
؟ ص�ار يل س�اعة أدّور علي�ك (( . فالتف�ت 

الرجل إليه مغضب�ا ، فقال األول : )) العفو 
أخي. ت�ره حس�بايل صديقي أبو جاس�م و 
آن�ي غلطان (( فقال له الرجل : )) دير بالك 

التشتبه مرة ثانية (( 
وع�اد الصديق إىل صديقه ، فس�أله صديقه 
: )) إش�لون خلّصت مّن�ه؟ (( فقال األول : 
)) إنت ش�عليك! جيب دين�ار ثاني وأرضبه 
س�طرة ثانية (( فتعّجب صاحبه من ذلك ، 
ولكن�ه أخرج دينار آخر م�ن جيبه فأعطاه 
لصديق�ه. فأخذه وس�ار إىل الرجل ورضبه 
س�طرة قوي�ة وق�ال : )) ول�ك أبو جاس�م 
هاي وين إنت؟ مو هّس�ه اش�تبهنا بلرّجال 
ورضبنا سطرة بالغلط من وراك (( فالتفت 
الرجل إليه مغضبا ، وقال له : )) هاي شنو 
ولك (( فقال : )) العفو أخي إش�تبهت مرة 
ثانية وحسبايل أبو جاسم (( 0 فقال الرجل 
: )) آن�ي ابتليت بأبو جاس�م ! عى كل حال 
دير بالك، مرة ثانية ما أسامحك وتصري مو 

زينة تره ((!!
ث�م رج�ع األول إىل صاحب�ه ، فس�أله : )) 
هامل�رة اش�لون خلّصت من�ه ؟ (( 0 فقال : 
)) إنت ش�عليك ؟ جيب دينار ثالث وأرضبه 
س�طرة ثالثة (( فازداد عج�ب صاحبه من 
ذل�ك الق�ول ، ولكنه أعط�اه دين�ارا ثالثا . 
فأخ�ذه األول ثم انطل�ق إىل الرجل ، ورضبه 
س�طرة قوي�ة ، ولكن ب�دون أن يتكلّم هذه 
امل�رة . فالتفت الرجل ، وق�ال له : )) هاملرة 
ش�نو ع�ذرك ؟ (( فقال األول : )) ش�وف دا 
أگ�ول ل�ك يف الحقيقة كل ع�ذر ماكو ، بس 
إنت } مادام عندك هيچ علبات .. تظل تاكل 
س�طرات{ لو رگبتك تنگطع! لو آني أنِقتل! 
فل�وس هذا تخلّ�ص!! ((. فضحك من قوله 
، بالرغ�م م�ن غضب�ه وتألّمه، وس�أله عن 
مغزى قول�ه ، فأصدقه الخر . فزال غضب 
الرجل ، وعفا عن ذنبه ، وصفح عن إساءته 

وذهب ذلك القول مثال. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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اختبارات شخصية

قصة مثل

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

مهني�اً: ترتف�ع املعنوي�ات والثقة بالنفس بش�كل كبري، 
فتبحث ش�ؤوناً مهنية وتساعدك أعصابك املتينة واندفاعك 

عى املغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد 
عاطفي�اً: ي�وم ي�يء حياتك ويجعل�ك تقرتب أكث�ر ممن تحب، 

وخصوصاً بعدما وجدته إىل جانبك يف أوقات محنتك 
صحي�اً: ابتعد ع�ن األجواء الس�لبية وغري الصحية، واس�تعد قوتك 

املعنوية ثم عد إىل حياتك اليومية املعتادة

مهني�اً: ال تخف م�ن التغيري واملجازف�ة، برهن عن ثقة 
بالنفس وال ترتدد، يحمل إليك هذا اليوم ارتياحاً ويجعلك 

تنظر إىل الحياة بتفاؤل 
عاطفياً: تبدأ صفحة جدي�دة أوعالقة عاطفية جديدة، إنه يوم 

رائع تتلقى خالله جواباً ساراً يريحك ويعيد األمل إليك 
صحياً: بسبب بعض املشاكل التي قد تطرأ عليك، أنت معرض لتوتر 

يف األعصاب يجعلك تشعر ببعض التعب الفكري والجسدي

مهنياً: ال تعلق آماالً عى نتائج أي جهد أوعمل، بل قد ال 
يقدر أحد جهدك، أنت لست عى الساحة وحدك، ال تنس 

هذا، وبالتأكيد ال تستفز أحداً كي ال تعاقب 
عاطفي�اً: تفاجئك ترصفات الرشيك وال تفهم�ه جيداً، غري أن 
املراقب�ني من الخ�ارج واثقون أن للس�بب عالقة بك كونك مش�تت 
الذه�ن وتفتقد الرتكيز ال�كايف .صحياً: تتغلب عى جميع املش�اكل 
الصحية، وتزداد نش�اطاً وتمارس رياضت�ك املفضلة، وتأخذ األمور 

بخفة ومرح حتى تبقى دائماً متفائالً

مهني�اً: يك�ون الج�و ضاغطاً بس�بب كث�رة الواجبات 
واألعباء، فتش�عر بالقلق، خفف عنك املسؤوليات واحذر 

سوء التفاهم وتوتري مزاجك بسبب حادث أو خالف 
عاطفياً: العالقة مع الرشي�ك مرضية للطرفني، عى الرغم من 
ميل�ك إىل وض�ع الك�رة يف ملعبه، لدفع�ه إىل اتخاذ بع�ض املبادرات 

بالنيابة عنك 
صحياً: أنت بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مىض إىل الراحة للتخلص 

من الضغوط التي تكاثرة عليك يف اآلونة األخرية

مهنياً: تعمل فوراً عى إزالة العراقيل وتصحيح األخطاء، 
وترب�ح قضاياك ب�كل جدارة واح�رتام وتتلقى اتصاالت 

متعددة لدعمك والوقوف إىل جانبك 
عاطفي�اً: أترك أف�كارك لنفس�ك وال تعّر عنها أم�ام الرشيك 
منتق�داً أو محاس�باً، فعالقت�ك به تمر بفرتات اضط�راب وصعود 

ونزول 
صحي�اً: الصح�ة نعمة من الخال�ق، إنما التفريط فيه�ا نقمة منك 

وخطأ كبري بحق نفسك

مهني�اً: تواج�ه عرقل�ة ومعارض�ة، ال تل�ق اللوم عى 
زمالئك وال تترسع يف االنفعال، تجاوب مع املس�تجدات 

واهتم بشؤونك 
عاطفي�اً: ال ت�رتدد كثريًا وبادر بإقامة عالق�ة جدية، فالحياة 
ال تقف عى أش�خاص، لذا حاول أن تس�مح ملن ه�م أصلح فقط 
بالوج�ود يف حياتك .صحياً: تعان�ي من بعض االضطرابات الصحية 
بس�بب تقلبات الجو ونقص مناعتك، فاحرص عى تناول األطعمة 

التي تقوي من مناعتك أكثر

مهني�اً: إنه يوم قلي�ل املنفعة والج�دوى، وال تنتظر أن 
تس�مع خالله جواباً حاس�ماً، خصصه للقيام بأبحاث 

ودراسات واالعتناء بنفسك وأمورك الشخصية 
عاطفياً: إحذر الخالفات العاطفية، قد تكون متأثراً باالنتقال 
إىل مكان جديد، األحداث ال تساعدك عى اتخاذ القرار،  وقد تضطر 

إىل االنسحاب  أو الخضوع  لقرار الرشيك 
صحياً: اعمل بروية وهدوء، وترصف بوعي وحكمة تجد أن أعصابك 

تهدأ وأن صحتك تتحسن بشكل واضح

مهني�اً: األمور الت�ي كنت تري�د تحقيقها خ�الل األيام 
املاضي�ة تتحق�ق فجأة ه�ذا اليوم، إنه ي�وم اإلنفراجات 

وغياب الهموم 
عاطفي�اً: بعد أش�هر من االنتظ�ار والرتقب، عليك أن تحس�م 

موقفك املرتّدد يف الشأن العاطفي، ألن ذلك يكون يف مصلحتك 
صحياً: كن صب�وراً جداً يف التعامل مع اآلخري�ن، فعصبيتك الزائدة 

تضعك يف مواجهة غري مجدية مع الزمالء

مهنياً: قد يكون توقي�ع العقود هوالعنوان األبرز، فكل 
ما تتفق عليه اليوم يبدو ناجحاً ومثمراً، ويكون الحدس 
دليلك الثمني الذي يمكن أن تتكل عليه وتلجأ إليه عند الحرية 
.عاطفياً: إس�أل قلب�ك يعطك الجواب، إن�ه الوقت األفضل لكي 
توظف كل طاقاتك باتجاه تنفيذ األهداف العاطفية، يبدو هذا اليوم 
مش�وقاً جداً .صحياً: امنح نفس�ك عطلة تبتع�د خاللها عن كل ما 
يش�غل بالك، والجأ إىل القيام بنش�اط ريايض معتدل يس�اعدك عى 

إبقاء توازنك الصحي والنفيس

مهني�اً: يزول التوتر ويب�دو التناغم س�يد املوقف، لذلك 
وظف كل طاقاتك لتعزيز أوضاعك املهنية، فقد ال تحصل 
عى فرصة أخرى كهذه .عاطفياً: رتب األمور وس�ّوها بالتي 
هي احس�ن، رّفه عن نفس�ك وال تبق وحيداً، اطلب االستش�ارة 
والنصيح�ة من الرشيك .صحياً: يستحس�ن مراجع�ة الطبيب عند 
الل�زوم، وال داع�ي للقل�ق والخوف، لك�ن ال تهمل نفس�ك أكثر من 

الالزم، فهذا له انعكاسات سلبية عديدة

مهني�اً: ترّصف�ك ال�ذي كان ينال تقدي�راً واضح�اً منذ 
مطلع الس�نة يبدو يف نظر املسؤولني اليوم طائشاً وغري 

مسؤول، كن حذراً وال تثق بأي شخص 
عاطفي�اً: تلم�س دعم�اً واضحاً م�ن قبل الرشي�ك، وترغب يف 
تقديم خدماتك وتنوب بملء إرادتك عمن تحب لتحّمل مس�ؤوليات 

كبرية وصعبة 
صحياً: كل ما أنت بحاجة إليه هو الهروب أو تمضية عطلة األسبوع 

بمكان بعيد عن التوتر والتشنج جراء األعمال والواجبات اليومية

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يبتس�م لك القدر ويكون مزاجك هادئاً، وتالقي 
الدعم م�ن ِقَبل رشيك مهن�ي، وتتلقى أخباراً  جيدة  أو 

تعرف حظاً سعيداً يف  مجالك 
عاطفي�اً: تتذكر أن للعائلة حقاً عليك ومكانة مهمة يف حياتك 
فتبادر إىل االتصال بهم وإظهار األسف بعد اعرتافك أخرياً بأخطائك 
تجاههم .صحياً: ال تتناول املرشوبات الغازية أو مرشوبات الطاقة 
وأنت تقوم بممارس�ة التمارين الرياضية، وحافظ عى نس�بة املاء 

لديك برشب املاء فقط

غزل عراقي
مو طبعي الجذب لو كلت احبك موت 

الن حبي الك ما صار من نظرة 
ومو طبعي الجذب لو كلت ميت بيك 

الن دونك احس مخنوك بالعرة 
وموطبعي الجذب لو كلت ما انساك 
... الن صورة خيالك بالكلب جمرة 

ومو طبعي الجذب صدكني هايم بيك 
الن حبك عذاب ونار مستعرة

*****
غريني حبك ورصت بس بيك مجنون

وكمت ماشوف بس حبك كبايل
لنئ حبك سكني وبيا كام يدور
واحس وياي تميش جن خيايل
بس حبك ملكني وكمت اهواك

لنئ انت حلو وكلك مثايل
تدلل علكلب واطلب شنو تريد

مرفضلك طلب صدك يغايل
من شفتك متت وتغري الحال

اشو كلبي رجف وتغريت احوايل
شجاني وكمت اسوالف بيك واشتاك

واحس صورتك متفاركيل بايل
وهسه بالنهايه وياك اضل للموت 

ولنئ انت الذي غريت حايل

acebook Fمن الفيسبوك

اسرار الشخصية يكشفها املوعد املفضل لشرب القهوة

مادام عندك هيچ علبات .. تظل تاكل سطرات

كلمات متقاطعة

1250 - ف�ك أرس مل�ك فرنس�ا لوي�س التاس�ع 
وخروج�ه من محبس�ه يف دار ابن لقمان بمدينة 

املنصورة يف مرص.
1914 - أول باخرة تعر قناة بنما.

1920 - إنشاء بنك مرص.
1945 - أملاني�ا تستس�لم للحلف�اء دون قي�د أو 

رشط يف الحرب العاملية الثانية وانتهاء النازية.
لهندس�ة  طوكي�و  رشك�ة  تأس�يس   -  1946
اإلتص�االت ذات العرشي�ن موظف. وتغري اس�م 
الرشك�ة فيم�ا بع�د إىل س�وني وكان أول منتج 

صناعى لرشكة سوني هو جهاز لطبخ األرز.
1952 - ظه�ور التطبيق�ات النظري�ة للدوائ�ر 
املتكامل�ة والتي أصبحت نواة كل حاس�ب آىل أو 

جهاز الكرتوني.
1960 - ليوني�د بريجينيف يتوىل رئاس�ه اإلتحاد 

السوفييتي.
1992 - اإلنطالقة األوىل ملركبة الفضاء األمريكية 

انديفور.
1998 - رشك�ة أب�ل األمريكية تعل�ن عن جهاز 

.iMac- اآليماك
رشك�ة ديملري بن�ز األملاني�ة للس�يارات املنتجة 
لس�يارات مارك�ة مرس�يدس تش�رتي رشك�ة 
الس�يارات األمريكية كرايزلر العمالقة نظري 40 
بليون دوالر مش�كلتني بذلك أكر رشكة سيارات 

عاملية باسم ديملري كرايزلر.
2002 - تحط�م طائ�رة م�رص للط�ريان الرحلة 
843 بع�د اصطدامه�ا بجب�ل أثن�اء هبوطه�ا يف 

مطار تونس قرطاج الدويل.
2004 - الرئي�س الرويس فالديم�ري بوتني يؤدي 

اليمني الدستورية لوالية ثانية.
2005 - قائ�د الجي�ش اللبناني األس�بق ورئيس 
الحكومة العسكرية العماد ميشال عون يعود إىل 

لبنان بعد سنوات قضاها باملنفى.
2008 - اش�تباكات مس�لحة يف ب�ريوت وبعض 
املناط�ق اللبنانية بني أنصار امل�واالة واملعارضة 

بما يشبه حرب أهلية مصغرة.
ديم�رتي ميدفيدي�ف يت�وىل الرئاس�ة يف روس�يا 

اإلتحادية خلفاً لفالديمري بوتني.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

كشفت رشكة »جوجل« األمريكية 
لتطبيقه�ا  جدي�د  تحدي�ث  ع�ن 
»جوجل ديو«، والذي يسمح ألول 
م�رة بإجراء املكامل�ات بدون رغم 
هاتف. ويسم�ح تحديث »جوجل 
دي�و« بإمكاني�ة إج�راء مكاملات 
الحاج�ة  دون  ومرئي�ة  هاتفي�ة 
للتسجي�ل برق�م هات�ف؛ كل م�ا 
علي�ك ه�و تحمي�ل التطبيق عرب 
نظام تشغي�ل »أندرويد« الخاص 
بك. وذكر أن »جوجل« قررت عدم 
ربط رقم الهاتف بخدمة »جوجل 
دي�و« يف تحديثها الجديد؛ وهو ما 
سيجعله تطبيًق�ا فريًدا من نوعه 
يف إمكاني�ة إجراء مكامل�ات دون 
الحاج�ة إىل رقم هات�ف. ويعتمد 
تطبي�ق »جوج�ل دي�و« لتفري�ق 
املستخدم�ن ع�ن بعضه�م، عىل 
الربي�د اإللكرتون�ي ولي�س رق�م 
الهاتف. وأتاح�ت كذلك جوجل يف 

تحديثها إمكاني�ة إجراء مكاملات 
فيدي�و جماعي�ة بعدد أش�خاص 
ش�خًصا؛   12 إىل  يص�ل  أك�رب، 
ملساع�دة املستخدم�ن يف إنه�اء 
أعماله�م خ�ال ف�رتات اإلغ�اق 
الواسع�ة بسبب ف�روس كورونا 
املستجد. وأشارت »جوجل« إىل أن 
تطبيقها يعتمد عىل تقنيات الذكاء 
الصناع�ي؛ لضم�ان تشف�ر عاٍل 
لاتص�االت وتقلي�ل االنقطاعات 
الصوتي�ة. وأعلن�ت »جوج�ل« أن 
استخدام »ديو« ارتفع بنسبة من 
%180 إىل %800 بسب�ب تطبيق 
االجتماع�ي  التباع�د  إج�راءات 
دول  معظ�م  يف  الذات�ي  والع�زل 
العال�م. وأضاف تطبي�ق »جوجل 
ديو« أيًضا إمكانية الحصول عىل 
لقط�ات خ�ال االتص�ال؛ بحيث 
يمكن�ك االستفادة منه�ا يف وقت 

الحق.

ــاف عصر #كورونا  ــوت بالتصوير البطيء،ال أخ العامل مي
ــي قبله وإن  ــا عصور األوبئة ال ــه ذاهب ال حمالة، كم فإن
طال الزمان به، الذي خييفين، العصر الذي بعده، الكساد 
ــدول العظمى، على  ــيجرب ال ــب، والذي س ــم املرتق العظي
ــم خرائط  ــرب الكونية، من أجل البقاء، عندها، سرتس احل

جديدة، فنكون حنن، اخلاسر األكرب.

ــبع باحلروب واحلرمان وفقدان اإلحساس  جيل الشباب املش
ــية  ــتقبل، مل يعد مرتبطا بالنظرة التقليدية للقدس باملس
ــرة، وهو يرى وطنه  ــيخ العش والرمزية لرجل الدين أو ش
ــاركتهم،  ــار الرموز أومش ــادوالضياع امام أنظ ــرق بالفس يغ
ــباب متردهم وال تقتلوهم بساحات اإلحتجاج أو  عاجلوا اس

اإلعتداء عليهم بالضرب واإلهانة.

أكد مدير وكال�ة الفضاء األمريكية »ناسا«، 
جي�م بريدنستاي�ن، أن نجم هولي�وود توم 
ك�روز، سيق�وم بتصوي�ر فيلم�ه القادم يف 
يف  فيل�م سينمائ�ي  أول  ليك�ون  الفض�اء، 

التاريخ، يتم تصويره فعليا خارج األرض.
وق�ال بريدنستاي�ن يف تغري�دة نرشها عرب 
حساب�ه ع�ىل توي�رت إن »ناس�ا متحمس�ة 
للعمل مع توم كروز بفيلم عىل متن محطة 

الفضاء الدولية!«.
وأض�اف: »نري�د أن تله�م وسائ�ل اإلع�ام 
الرائجة جيا جديدا من املهندسن والعلماء 

لتحويل طموحات ناسا إىل حقيقة«.
وال تتوفر أي تفاصي�ل عن طبيعة مشاركة 
توم كروز بالفيلم الجديد، أو عن الدور الذي 
سيؤديه. وقدم ك�روز خال مسرته أعماال 
ح�ازت عىل رواج كبر ح�ول العالم، وأدوارا 
ممي�زة«. وع�رف املمث�ل باملشاه�د املذهلة 
التي يقدمه�ا، كمشهد التشبث بطائرة »إير 
ب�اص« خ�ال إقاعها يف نسخ�ة 2015 من 

فيلم »ميشن إيمبوسيبل«.

وسبق موقع »ديدالين« وكالة ناسا واملواقع 
الت�ي تناقلت خرب تمثيل ت�وم كروز مشاهد 
حقيقية يف الفضاء الخارجي، إال أن ناسا لم 
تدل بأي ترصيح ح�ول األمر سوى بتغريدة 
مديره�ا. وك�ان املوق�ع ق�د ق�ال إن كروز 
سيمث�ل يف الفضاء بالتع�اون مع »سبيس-

إكس«.

أي  بدوره�ا،  سبيس-إك�س،  تق�دم  ول�م 
تعليقات.

ورفض�ت وكال�ة ناس�ا الترصي�ح ع�ن أي 
تفاصيل ملوقع »ذي فرج« التقني.

وقال متحدث باسم ناسا للموقع »سنفصح 
أكثر عن املرشوع يف الوقت املناسب )..( وما 

عدا ذلك سيكون سابقا ألوانه«.

 
                 

الوطنية بني اإلدعاء 
والنصب واالحتيال

عندم�ا نكتشف، بص�ورة أو أخ�رى، ان الوطني�ة أصبحت ش�عارات رنانة 
يطلقه�ا البعض من أجل  املناف�ع الشخصية، أو لكسب ال�رأي العام، فهذا 

يشء مخجل ومخل باالخاق والقيم.
وعندما يدعي شخص ما انه وطني وحريص يف عمله، وانه بعيد كل البعد عن 
النص�ب واالحتيال والرسقة والكذب، ويكتشف فيما بعد انه يفعل عكس ما 
يدع�ي تماما، هنا تسكب العربات وتنهار القيم امام هكذا اعمال، والوطنية 

تصبح منهم براء، الن ايديهم تلطخت بأموال جاءت بطرق غر رشعية.
ان إدعاء الشخص للوطنية والنزاهة يف زمننا هذا يشء عظيم.. لكن االدعاء 

بالوطنية ليس كافيا إلثبات ذلك، واملهم ان يلتمسه االخرون بكل وضوح.
سابقا إذا قيل لشخص ما انك “كذاب” فإنه يشعر بالخجل الن أمره انكشف، 
وأصب�ح وضعه بن الناس مخجا.. وسابقاً ايض�ا عندما يقال لشخص ما 
انك “س�ارق” او “مرتٍش”، تبق�ى هذه الصفة مازمة ل�ه، ووصمة عار يف 
جبين�ه مدى الزمن، ويبقى ه�ذا “السارق” او “املرت�ي” مطأطيء الرأس 
أم�ام الناس من الُجرم ال�ذي ارتكبه بحق نفسه أو غره، ولو بعد حن، وان 

تاب وأصبح مواِطناً صالِحاً.
العالم يف زمننا هذا يتقدم ويزدهر.. فعلم الحاسوب، وبضغطة واحدة عليه، 
يك�ون العالم بن يدي�ك.. واملعلومة والخرب تجدهما أم�ام عينيك دون عناء 
يذك�ر، الن العل�وم التكنولوجية والحداث�ة والتقنية العلمي�ة كلها أصبحت 

متاحة من خال “االنرتنت”.
هن�ا انقل لك�م واقع�ة حدثت يف فرنس�ا، اطلع�ت عليها من خ�ال مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي، وهي ان هناك “لصا يدعي الوطني�ة”!.. والقصة انه 
عندم�ا إكتم�ل عدد الركاب بالقط�ار املتجه من فرنس�ا إىل بريطانيا، كانت 
هن�اك إمرأة فرنسية يجلس بجانبها رجل انجلي�زي.. بدا التوتر ظاهراً عىل 
وج�ه املرأة الفرنسية/ فسألها اإلنجليزي لم أن�ت قلقة؟ قالت: أحمل معي 
دوالرات ف�وق املرصح به وه�ي 10,000 دوالر.. قال اإلنجلي�زي: اقسميها 
بينن�ا، فإذا قبضت عليك الرشطة الفرنسية، أو قبضت عيّل نجوت بالنصف، 
واكتبي يل عنوانك ألعيدها لك عند وصولنا إىل لندن، فاقتنعت املرأة الفرنسية 
وأعطت�ه عنوانه�ا!.. ولكن عند التفتي�ش كانت املرأة الفرنسي�ة تقف أمام 
اإلنجلي�زي عن�د الرشط�ة، وم�رت دون أي�ة مش�اكل.. وهنا ص�اح الرجل 
اإلنجلي�زي: يا حرضة الضابط، هذه املرأة تحم�ل عرشة آالف دوالر نصفها 
عن�دي والنصف اآلخر معها، وأنا ال أخون وطن�ي، فقد تعاونت معها ألثبت 

لكم حبي لربيطانيا العظمى!
وفع�ًا أع�ادوا تفتيشها مرة أخ�رى، ووجدوا املبلغ وص�ادروه.. هنا تحدث 
الضاب�ط عن الوطنية، وعن رضر التهريب عىل اإلقتصاد الوطني، وش�كروا 

الرجل اإلنجليزي، ثم عرب القطار لربيطانيا.
وبع�د يومن، فوجئ�ت املرأة الفرنسي�ة بالرجل اإلنجلي�زي نفسه عند باب 
بيته�ا، فقالت له بغضب: يا لوقاحتك وجرأتك ما الذي تريده اآلن؟.. فناولها 
ظرف به “15,000 دوالر”، وقال بربود: هذه أموالك مع املكافأة.. فاستغربت 
م�ن أمره! فقال الرجل اإلنجلي�زي: ال تعجبي يا سيدتي، فقد أردت إلهاءهم 

عن حقيبتي التي كان بها ثاثة ماين دوالر، وكنت مضطراً لهذه الحيلة.
العربة من هذه الواقعة هي انه أحيانا قد يكون الذي يدعي الوطنية والرشف، 

هو اللص الحقيقي، فما أكثر أشباه هذا اإلنجليزي يف يومنا هذا.
الكث�ر من الناس أصبح هّمه�م الوحيد هو “كسب املال” بأي ش�كل كان، 
والنف�وذ بأي�ة وسيلة كان�ت، فلم يع�روا أي اهتم�ام لبلده�م ولسمعتهم 
وتاريخهم، وان خرج الناس عليهم يرش�قونهم بأبشع عبارات االستهجان 

واالحتقار لهم.
نع�م، الفاسدون قد تطورت اساليبهم وأدواتهم الفنية بكيفية االحتيال عىل 

مبتكرة.. أي رسقة الشع�وب، وسلب ث�روات الب�اد والعباد بطرق 
مقنعة يرسقوننا دون أن نشعر.

لك�ن باملقاب�ل هناك ان�اس يدعون 
الوطنية الحقيقية، وهم صادقون 

مع الله ومع أنفسهم، ونزيهون 
وحريص�ون ع�ىل مكانته�م، 

واملال الذي أؤتمنوا عليه.
فطوب�ى ملن أفن�ى حياته 

واالخ�اص  الج�د  ب�ن 
العم�ل،  يف  والنزاه�ة 

مهم�ا ك�ان منصبه، 
رفيعا أم بسيطا.  

داعبت الفنانة وفاء عامر، ش�قيقتها آيتن 
بعد التفاع�ل السلبي الكبر م�ن الجمهور 
ع�ىل ش�خصية »ريه�ام«، الت�ي تجسدها 
األخرة، يف مسلس�ل »فرصة ثانية«، والتي 
يسخ�ر كث�رون م�ن حبه�ا املبال�غ في�ه 

ل�«زياد« أحمد مجدي.
قائل�ة:  »فيسب�وك«  ع�رب  وف�اء  وكتب�ت 
»أيت�ن عام�ر من�ك لل�ه الن�اس كلت ويش 

كل سن�ة بي�دوروا عليك�ي وأتحاي�ل ع�ىل 
الن�اس يسيبوك�ي علش�ان عن�دك عيال.. 
ويش يف األرض من ك�رت ما الناس بيتكلموا 
عنك«. وكانت أيتن ق�د كتبت عىل حسابها 
ب�«إنستغرام: »هو أنا لو قولتلكوا إني بحب 
ريهام وبتصعب عليا بجد هتزعلوا مني؟.. 
صدقوني بعيداً عن الهزار ش�خصية ريهام 
واليل زيها مثرة للشفقة بجد وزياد قهرها 

وكرسه�ا ألن�ه ببساط�ة ك�ان بيحاول 
ينىس ملك بيها، وه�ي اليل اتاخدت يف 

الرجلن«. ويذكر أن مسلسل »فرصة 
ثانية« يع�د البطولة املطلقة الثانية 
للفنان�ة ياسم�ن ص�ربي، بعد أن 
امل�ايض مسلس�ل  الع�ام  قدم�ت 
يف  وف�اء  وش�اركتها  »حكايت�ي 

بطولته.

لج�أت الشاش�ات الفضائي�ة اللبناني�ة إىل 
عرض بعض األعم�ال الرتكية املدبلجة هذا 
املوس�م بدايًة م�ن »حكايتنا« له�ازال كايا 
الشه�رة بفريحة، ومسلس�ل »حب أبيض 
وأس�ود« الذي حقق نسب�ة مشاهدة عالية 
منذ عرض حلقته األوىل عرب شاش�ة الجديد 
اللبناني�ة. ويب�دو أن هذا هو الح�ل البديل 
ال�ذي لجأت إليه القنوات الفضائية، خاصة 
بعد خروج أكثر من عم�ل رمضاني لبناني 
م�ن املنافسة بسبب أزمة ف�روس كورونا 
الت�ي أوقف�ت تصوي�ر الكثر م�ن األعمال 
الدرامي�ة ه�ذا الع�ام، ولكن هن�اك خطوة 

جديدة ستفاجىء صّناع الدراما اللبنانية .
وذكر أن هناك نّية من داخل إحدى رشكات 
اإلنت�اج الدرام�ي لتحوي�ل املسلسل الرتكي 
الشه�ر »حب أبيض وأس�ود« لعمل درامي 
بنجوم الدراما اللبناني�ة، خاصة بعد نجاح 
العم�ل كث�راً يف املوس�م الرمضان�ي، وق�د 
ُرّش�ح لبطولة املسلسل يوسف الخال الذي 

يش�ارك يف املوس�م الرمضان�ي يف مسلسل 
»ل�و ما التقينا« ليجّس�د دور النجم الرتكي 
إبراهي�م تشليكول ضمن أحداث العمل، أما 
داليدا خليل فقد ُرّشحت لدور الرتكية برجا 
أك�االي. ويب�دو أن نجاح تجرب�ة  املسلسل 
الشه�ر »عروس ب�روت«  لظافر العابدين 
وكارمن بصيبص الذي يحمل قصة املسلسل 
إسطنب�ول  يف  مشاه�دة  األكث�ر  الرتك�ي 
»عروس إسطنبول« أوزج�ان دينيز وآصيل 
أنف�ر، هو م�ن جعل رشك�ات اإلنتاج تفكر 
يف تقدي�م تج�ارب مشابه�ة خ�ال الفرتة 
املقبلة. كما يبدو أن الرومانسية التي تتميز 
بها األعم�ال الرتكي�ة هي السب�ب الرئيس 
يف ج�ذب الجمهور العربي له�ا، حيث تدور 
أحداث مسلس�ل »حب أبيض وأسود« حول 
قصة حب بن أصيل وهي فتاة جميلة تعمل 
طبيبة تعيش مع أخيه�ا الذي تراه عائلتها 
كلها، إىل أن تقاب�ل فرحات وتنقلب حياتها 

رأساً عىل عقب.

يوسف الخال على خطى ظافر العابدين

تستع�د الفنان�ة آمال ماهر إلقام�ة أول حفل 
غنائ�ي أكوستك )Unplugged( بدون جمهور 
من أمام األهرامات، ومن املقرر أن ُيقام الحفل 
بع�د انتهاء ش�هر رمض�ان املبارك. ل�م تعلن 
الفنان�ة آمال ماهر ع�ن أي تفاصي�ل أخرى، 
ع أن ُينقل الحفل مبارشة عىل  ولك�ن من املتوقَّ
واحدة م�ن أكرب القن�وات الفضائية يف الوطن 
العرب�ي باإلضافة إىل بّثه ع�ىل اإلنرتنت. ُيذكر 
أن الفنان�ة آمال ماه�ر طرحت منذ أيام أغنية 
»اليل قادرة«، وهي األغني�ة الرسمية ملسلسل 
»لي�ه أل« وحّقق�ت أكثر من ملي�ون مشاهدة 
وتصّدرت الرتند املوسيقي عىل موقع يوتيوب، 
والقت انتشاراً واسعاً بن رواد مواقع التواصل 
االجتماع�ي. وتعي�ش آم�ال ماه�ر حالة من 
النش�اط الفني من�ذ بداية ع�ام 2020، حيث 
طرحت أغنية منفردة يف يوم الحب بعنوان »ما 
تسبنيش« وصّورتها فيديو كليب يف العاصمة 
الفرنسي�ة باريس مع املخ�رج العاملي نيهات 
اودابايس، كما قّدمت حفاً غنائياً كامل العدد 
يف ي�وم الحب، ثم طرحت أغني�ة بعنوان »أنت 
وح�دك« من كلم�ات تركي آل الشي�خ وألحان 
رابح صق�ر، والقت األغنية تفاع�ًا كبراً منذ 
طرحه�ا بسب�ب لونه�ا الطرب�ي املفّضل لدى 

جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.

قبي�يل  غري�س  السوري�ة  النجم�ة  أك�دت 
سعادته�ا بهذا املوس�م الذي تؤدي 

في�ه بطولة ثاث�ة أعمال هي 
و«ول�د  خاط�ئ«  »اتج�اه 

وبنت« ع�ىل منصة جوي 
ع�ىل  و«الساح�ر«   tv
أم�ا  ظب�ي.  أب�و  قن�اة 
النج�م عب�اس جعف�ر، 
»ول�د  نج�اح  أن  فأك�د 

وبن�ت« يؤكد صدق رهان 
eI see m  رشكتي اإلنت�اج

dia - إي�اد الخ�زوز و غول�دن 
الين ناي�ف ودياال األحمر.  ويف الوقت 

نفس�ه، تواص�ل منص�ة ج�وي tv  وس�ط 
ردود فع�ل إيجابية عرض حلقات 
مسلس�ل »ول�د وبن�ت« م�ن 
النجم�ن عب�اس  بطول�ة 
جعف�ر وغري�س قبي�يل، 
وهو مسلس�ل كوميدي 
أحداث�ه  ت�دور  طري�ف 
ح�ول زوج�ن ش�ابن، 
الحياة  يقعان يف م�أزق 
الزوجية، حيث نتابع من 
خاله كي�ف يعيش حبهما 
وس�ط ه�ذه العواص�ف وه�ل 

سيستمر أم ال؟.

»جوجل ديو« يطرح تحديًثا يسمح 
بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف

آمال ماهر في حفل غنائي أكوستك بدون جمهور

وفاء عامر تهاجم شقيقتها أيتن: »منك لله«

غريس قبيلي: رمضان هذا العام خاص جدًا 
بالنسبة إلّي

بعد استغاثة مريم حسين بالمسؤولين.. أنباء عن القبض على 
اإلعالمي صالح الجسمي

ألول مرة في تاريخ البشرية.. توم كروز يصور فيلماً في الفضاء

ن علماء من ابتكار جهاز جديد  تمكَّ
بحجم عقلة اإلصبع، والذي يوصف 
بأن�ه ق�د يك�ون »نقط�ة تح�ّول« 
رئيسي�ة يف الح�رب ض�د ف�روس 
كورون�ا املستج�د املسب�ب مل�رض 
الجه�از  أن  وذك�ر   .»19 »كوفي�د 
الجديد، سيساعد يف رسعة تشخيص 
إصاب�ات كورونا، وحرصه�ا، قبل 
أن تتف�ى العدوى بص�ورة أوسع 
يف املجتمع�ات. ويعم�ل الجهاز عىل 
رص�د العام�ات املبك�رة للع�دوى 
بف�روس كورون�ا، ورصد تطورات 
املرض واألع�راض رسيًعا، وتحذير 
الشخ�ص والهيئات الطبي�ة إذا ما 
تدهورت حال�ة أحد املرىض. وُيثّبت 
الجهاز أعىل صدر الشخص وتحديًدا 
عن�د بداي�ة الرقبة أم�ام الحنجرة، 
وت�م تزوي�د الجه�از بمستشعرات 

السلكي�ة، يمكنه�ا تحدي�د طبيعة 
وم�دة السع�ال والتنفس، وم�ا إذا 
كانت مرتبطة بعدوى »كوفيد 19« 
أم لسبب آخ�ر. كما يكشف الجهاز 
أيًض�ا ع�ن مع�دل رضب�ات القلب 
ودرجة الحرارة. كما يمكن للجهاز 
نقل تلك البيانات ومزامنتها مع أي 
جهاز ذكي قريب، وتحميل البيانات 
سحابيًّا إىل الهيئ�ات الصحية، التي 

تفحصها عرب 
الجه�از ع�ىل مناف�ذ  وال يحت�وي 
للطاق�ة أو البطاري�ة؛ مم�ا يسهل 
عملي�ة تعقيمه. وب�دأ فعليًّا مخترب 
جامع�ة نورثويسرتن يف ش�يكاغو 
حالًي�ا يف إنت�اج الع�رشات من ذلك 
الجه�از أسبوعيًّا، لتوسي�ع القدرة 
ع�ىل تتبع حاالت الع�دوى بفروس 

كورونا.

أضاف�ت رشكة فيسب�وك زر تفاعل 
جديد عن�د اإلعج�اب بمنشور، عىل 
ش�كل عناق إلظهار الدعم للعائات 
واألصدق�اء يف ظ�ل انتش�ار فروس 
كورون�ا. فقد بدأت عام�ة التفاعل 
الجدي�دة الت�ي تجسد رم�زاً تعبرياً 
يحض�ن قلب�اً، تظه�ر ل�دى بع�ض 
مستخدم�ي فيسب�وك من�ذ ال��18 
مدي�ر  وك�ان  نيسان/ابري�ل.  م�ن 

ألكسن�ادرو  بالرشك�ة  االتص�االت 
فويسا قد كشف ع�ن األمر بتغريدة 
ج�اء فيها:«سنطلق تفاع�ًا جديداً 
تطبي�ق  ع�ىل  بالرعاي�ة  مرتبط�ا 
كطريق�ة  وماسنج�ر،  فيسب�وك 
يستطيع الناس من خالها مشاركة 
دعمه�م لبعضهم البعض خال هذه 
الفرتة غ�ر املسبوق�ة«. ويحمل زر 

التفاعل الجديد اسم »اهتم«.

عقدت وزارة العدل السعودية ورش�ة 
عمل »عن بع�د« ملأذون�ي األنكحة يف 
اململكة، تسته�دف 5 آالف مأذون، إذ 
سيتع�رِّف املأذونون بم�رشوع العقد 
اإللكرتون�ي للزواج، تجهي�ًزا إلطاقه 
يف م�دن اململك�ة كافة، عق�ب نجاح 
الف�رتة التجريبية يف الرياض. وتهدف 
الورش�ة إىل تأهيل مأذون�ي األنكحة 
الجدي�دة،  اإللكرتوني�ة  للمرحل�ة 
لتوثي�ق ال�زواج إلكرتونًي�ا بالكام�ل 
باستخدام جهاز رقمي يغني املأذون 
عن حمل املستن�دات الورقية، ويغني 
املستفيدي�ن عن الذه�اب إىل املحاكم. 

ويه�دف عق�د ال�زواج اإللكرتوني إىل 
بش�كل  إلكرتونًي�ا  البيان�ات  توثي�ق 
كام�ل، وأتمتة إجراءات عق�د الزواج 
من املنزل، وتقديمه�ا إىل املستفيدين 
بج�ودة وأمان، األمر الذي من ش�أنه 
أن يح�دث تح�واًل إيجابًي�ا كب�ًرا يف 
تسجي�ل وقائع ال�زواج باململكة، بما 
يخدم املستفيدي�ن وييرس تعاماتهم 
الع�دل،  وزارة  أن  يذك�ر  العدلي�ة. 
كان�ت ق�د أطلق�ت الخدم�ة تجريبًيا 
يف الري�اض، عرب 300 م�أذون، قاموا 
بتوثي�ق 2000 عق�د زواج إلكرتون�ي 

خال الفرتة التجريبية.

جهاز بحجم عقلة اإلصبع قد يكون 
»نقطة التحول« في الحرب ضد كورونا

زرّ تفاعل جديد من فيسبوك خالل 
الحجر... ما الهدف منه؟

السعودية تدرب مأذونيها على كيفية عقد 
الزواج إلكترونيًا

تلق�ت الفنانة نوال الزغب�ي تغريدة من 
متاب�ع تتضمن عدة ص�ور من مشاهد 
مسلس�ل ش�اهد عي�ان، وعل�ق عليه�ا 
بقول�ه: »بمسلسل ش�اهد عيان بطولة 
حسن الرداد وهنا شيحا حاطن صورة 
نوال الزغبي وهي طفلة عىل أساس انها 
صورة البطلة وهي صغرة ما بيعرفوا انه 
حتى نوال الزغبي الطفلة مشهورة وكل 

العال�م عارفينها«. فوجئت النجمة نوال 
الزغبي، باستغ�ال صورتها باملسلسل، 
مما دفعها إلعادة مشاركة الصورة عرب 
حسابها بموقع تويرت، وعلّقت ضاحكة: 
»ب�دي حقوقي«. مسلسل ش�اهد عيان 
ه�و أح�د املسلس�ات الرمضاني�ة لهذا 
الع�ام، وال�ذي يق�وم ببطولت�ه كل من 
حسن الرداد وهنا شيحة، وتدور أحداث 

مسلس�ل ش�اهد عي�ان ح�ول ضاب�ط 
رشطة يعيش حيات�ه بسام مع عائلته 
الصغ�رة فيقيض وقته يف العمل وبعض 
الوقت مع زوجته وابنته الصغرة إال أن 
األحداث تتغ�ر بعد مقتل اخت�ه، والتي 
تختفي قبل أن يص�ل خرب وفاتها إليهم 
ليبدأ رحلة البحث عنها ملدة طويلة حتى 

اكتشف حادث مقتلها.

خطأ فادح بمسلسل مصري يدفع نوال الزغبي للمطالبة بحقوقها

نقل�ت مص�ادر مطلعه أنباًء ع�ن إلقاء 
القب�ض عىل اإلعام�ي اإلماراتي صالح 
حس�ن  الفن�ان  ش�قيق  الجسم�ي، 

الجسمي.
ج�اء ذلك بعد استنج�اد املمثلة املغربية 
مري�م حس�ن ُبحك�ام اإلم�ارات، ع�رب 
مقط�ع نرشت�ه ع�ىل سن�اب ش�ات ثم 
حذفته، ظه�رت خالها تبك�ي وتقول: 
»صال�ح الجسم�ي حّل عّن�ي .. خاص 
بط�ت جب�دي .. دخلتن�ي السج�ن م�ا 

ارتحت«.
وبع�د أنباء القبض علي�ه، نرشت مريم 
عرب خاصية »الست�وري« عىل حسابها 
الرسم�ي بانستج�رام، تعليًق�ا كتب�ت 
في�ه: »الحمدلل�ه ع�ىل نعم�ة القانون 
باإلم�ارات«. كان�ت األزمة قد اش�تعلت 

بن مري�م حسي��ن واإلعام�ي صالح 
الجسم�ي، عندما أعلن األخ�ر أنه يريد 
مقاضاته�ا ع�ىل خلفية انتش�ار فيديو 
مصور لها وهي ترقص مع فنان عاملي، 

وعل�ق عليه: »مريم حس�ن ال تكّف عن 
أن تصن�ع  املغام�رات ودائًم�ا تح�اول 
لنفسها النجاح، لك�ن بطريقة خارجة 

عن اللياقة«.

حييى الزيدي

يف املرآة


