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بغداد/ الزوراء:
حذر زعيم ائتالف العراقية اياد عالوي، 
من “تسويف” مطلب تعديل الدستور، 
معترباً إياه م�ن مطالب االصالح التي 
نادى بها ممثلو الشعب يف التظاهرات 
املليونية.وقال عالوي يف تغريدة له عىل 
توتري، إن “تعديل الدستور من مطالب 
االصالح التي نادى بها ممثلو ش�عبنا 
يف التظاهرات املليونية، وحل تفس�ري 
بدعة الكتلة االكرب التي ُفرست بحسب 
االه�واء واملصال�ح ابت�داًء م�ن ع�ام 
2010 حتى اآلن”.وأضاف “نحذر من 
تس�ويف هذا املطلب وغريه، كمسألة 

املحكمة الخاصة العلنية واالنتخابات 
املبك�رة وغريه�ا من مطالب الش�عب 

العراقي”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
الس�بت،  ام�س  ال�دويل،  البن�ك  توق�ع 
انكم�اش االقتص�اد العراق�ي وارتفاع 
عجز امليزانية إىل %29.واستنادا للتقرير 
فإن�ه من املتوق�ع ان “ينكم�ش معدل 
نمو الناتج املح�ي االجمايل للبالد خالل 
الع�ام 2020 بنس�بة 9.7 %، مس�جال 
هبوطا عن معدل نمو ايجابي تحقق يف 
العام 2019 بنس�بة 4.4 %، مما يجعل 
ذلك أس�وأ اداء اقتصادي س�نوي للبالد 

منذ العام 2003”.وأشار التقرير اىل أنه 
“مع ظ�روف العراق الس�ابقة ودخوله 
ه�ذه االزم�ة الحالي�ة، فقد قي�دت من 
قدرت�ه عىل معالج�ة األث�ر االقتصادي 
النات�ج  من�ه  والتخفي�ف  االجتماع�ي 
ع�ن هب�وط اس�عار النف�ط، وتقليص 
حص�ة االنتاج واالضط�راب الناجم عن 
اجراءات الحظر املتعلقة بوباء فايروس 

كورونا”.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
للنفط،امس  الليبية  قالت املؤسسة 
الس�بت، إن خزانات وق�ود الطريان 
أصيبت خالل قصف استهدف مطار 
معيتيقة الدويل بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت، خالل بيان، أن “حظرية 
التابع�ة  الط�ريان  وق�ود  خزان�ات 
لرشك�ة الربيق�ة لتس�ويق النفط، 
بمس�تودع مط�ار معيتيق�ة الدويل 
أصي�ب إصاب�ة خط�رية، ويج�ري 
التعام�ل مع الحرائق من قبل رجال 
اإلطفاء، حت�ى يتمكن فريق األزمة 
بإدارة األمن والسالمة بالرشكة من 
ح�ر وتقييم األرضار”.وناش�دت 

املؤسس�ة طريف النزاع باالبتعاد عن 
منش�آتها الحيوي�ة، والت�ي تمث�ل 
مق�ّدرات الش�عب الليبي.وتعرضت  
امس مواقع داخ�ل مطار معيتيقة 
يف العاصمة الليبية طرابلس لقصف 
الصاروخية، حيث  باملدفعية  عنيف 
أظه�رت صور متداول�ة عىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي تصاعد أدخنة 
س�وداء ف�وق امل�كان، ناتج�ة عن 
اندالع حرائ�ق بخزانات الوقود.كما 
تس�ّبب القص�ف يف إصابة طائرتني 
مدنيتني بش�ظايا، يف ح�ني لم تعلن 
أي جهة مس�ؤوليتها حتى اآلن عن 

القصف.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
يقرتب فريوس كورونا م�ن إصابة أربعة 
ماليني ش�خص يف العالم، يف حني تس�بب 
الوب�اء يف بوفاة أكثر من 275 ألفا وأثبتت 
تجرب�ة طبية بهونغ كونغ نجاعة توليفة 
عقاقري ملواجهة الفريوس.وحسب أحدث 
حصيلة، تم تسجيل حاالت إصابة باملرض 
يف أكثر من 210 دول ومناطق منذ ظهور 
الوب�اء، حيث بلغ�ت اإلصاب�ات 3 ماليني 
ونحو 960 ألف، والوفيات 275 ألف وأكثر 

م�ن 328، واملتعاف�ني ملي�ون وأكث�ر من 
333 ألف�ا. والواليات املتحدة ه�ي الدولة 
التي تش�هد حاليا أكرب عدد من اإلصابات 
والوفيات باملرض، إذ س�جلت مليونا 294 
ألف�ا و527 إصابة، و77 ألفا و238 وفاة.

وثاني أكرب عدد لإلصاب�ات موجود حاليا 
يف إس�بانيا، التي س�جلت حت�ى اآلن 240 
ألف�ا و711 إصابة، و26 ألفا و299 وفاة، 
يف ح�ني يوجد ثاني أعىل عدد وفيات حاليا 
يف بريطاني�ا، التي وصل فيه�ا إىل 31 ألفا 

و241 ش�خصا.وتتقدم دول كث�رية بحذر 
يف اتجاه رفع الحجر املنزيل عن مواطنيها، 
وس�ط مخاوف من حص�ول موجة ثانية 
من اإلصابات بفريوس كورونا املس�تجد.

وه�ذه آخر نهاية أس�بوع قبل بدء العودة 
ببطء إىل أوضاع طبيعية يف إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا )باس�تثناء برشلونة والعاصمة 
مدريد( وبلجي�كا واليونان ودول أوروبية 
أخرى.غ�ري أن “الحي�اة اعتب�ارا م�ن 11 
مايو/أي�ار الج�اري ل�ن تك�ون كما من 

ال�وزراء  رئي�س  تعب�ري  حس�ب  قبل�ه”، 
الفرن�ي إدوار فيلي�ب.إىل ذل�ك أش�ارت 
نتائج تجربة صغرية جرت يف هونغ كونغ 
إىل أن توليف�ة م�ن ثالث�ة عقاقري مضادة 
للفريوس�ات ساعدت يف تخفيف األعراض 
لدى املصابني بحاالت بني خفيفة ومعتدلة 
م�ن م�رض كوفي�د19-، وقلل�ت برسعة 
أجس�امهم.وقارنت  يف  الف�ريوس  كمي�ة 
تل�ك التجربة التي ش�ملت 12 مريضا بني 
من ت�م إعطاؤهم ال�دواء املركب من دواء 

لوبينافري/ريتوناف�ري ال�ذي يس�تخدم يف 
عالج مرض نقص املناعة املكتسبة ودواء 
ريبافريين املستخدم يف عالج التهاب الكبد 
الوبائ�ي ودواء إنرتفريون بيتا املس�تخدم 
يف ع�الج التصلب املتعدد.وأظهرت النتائج 
أن األش�خاص الذي�ن حصلوا ع�ىل الدواء 
املرك�ب وصل�وا إىل نقطة عدم اكتش�اف 
الفريوس يف أجس�امهم، قبل املشاركني يف 
مجموعة التحكم بخمسة أيام، أي بواقع 

سبعة أيام مقابل 12 يوما.

بغداد/ الزوراء:
كشف نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي،عن 
مساع لش�مول جميع الصحفيني بقطع 
س�عيه  اك�د  وفيم�ا  الس�كنية،  االرايض 
لتضمني املنحة التش�جيعية الس�نوية يف 
املوازن�ة العام�ة، اعلن وج�ود ألف موقع 

الكرتوني مس�جل لدى نقابة الصحفيني 
العراقيني.وق�ال الالمي يف مقابلة أجرتها 
معه وكالة األنباء العراقية )واع(، تابعتها 
»ال�زوراء«: إن »أغل�ب املحافظات وزعت 
وجبة أو وجبتني وأخ�رى ثالث وجبات«، 
الفتاً إىل أن »محافظت�ي البرة وكربالء 
املقدسة وزعتا أرايض، فيما سيتم  خالل 

أي�ام توزي�ع قط�ع األرايض يف محافظة 
النج�ف األرشف وواس�ط وبابل وذي قار 
وميس�ان واألنبار وصالح الدين ودياىل«.
وأش�ار الالمي اىل توزي�ع أكثر من 9 آالف 
قطع�ة أرض س�كنية يف بغ�داد«، مؤكداً 
»وجود مساع مع املحافظ إليجاد مساحة 
أفضل وأكرب لش�مول جمي�ع الصحفيني 

»أي  أن  الالم�ي  األرايض«.وب�ني  بقط�ع 
صحف�ي يقال م�ن مؤسس�ته اإلعالمية 
بإمكان�ه اللج�وء اىل القض�اء والنقاب�ة 
بدورها سرتسل معه املستشار القانوني 
إللزام املؤسسة اإلعالمية بتعويضه حتى 

إذا لم يكن لديه عقد عمل«.

الالمي يكشف عن مساع لشمول مجيع الصحفيني بقطع االراضي السكنية 
أكد سعيه لتضمني املنحة التشجيعية باملوازنة

الكويت/ متابعة الزوراء:
اك�د أم�ري دولة الكويت الش�يخ صب�اح األحمد 
الجابر الصباح ، إن جائحة كورونا هزت اقتصاد 
العال�م والكويت جزء منه، فيم�ا دعا الحكومة 
الكويتي�ة لرتش�يد اإلنف�اق وتقلي�ل االعتم�اد 
عىل م�ورد واح�د ناضب.وقال أم�ري الكويت يف 
كلم�ة بثها التلفزي�ون الرس�مي: إن انخفاض 
أس�عار النفط وأس�عار األصول واالس�تثمارات 
سوف يؤثر س�لبا عىل املالءة املالية للدولة، وان 
“جائح�ة كورونا ھ�زت أركان اقتص�اد العالم 
والكوي�ت ج�زء منه”.واض�اف ”إن كويت الغد 
تواج�ه تحدي�ا كب�ريا وغ�ري مس�بوق يتمثل يف 
الحفاظ عىل س�المة ومتانة اقتصادنا الوطني 
من اله�زات الخارجية الناجمة ع�ن هذا الوباء 
السيما الرتاجع الحاد ألسعار النفط وانخفاض 
قيم األصول واالس�تثمارات مما س�يؤثر س�لبا 
عىل املالءة املالية للدولة“.وأكد أنه دعا يف العديد 
من املناس�بات ”إىل تركيز جهودنا لبناء اقتصاد 
مس�تقر ومس�تدام أساسه االنس�ان مستغلني 
ثرواتن�ا الطبيعي�ة الت�ي حبان�ا الل�ه به�ا كما 
وجهت إىل مراجعة منهج ونمط حياتنا اليومية 
وترشيد اس�تغالل مواردنا وتقليل االعتماد عىل 
الغ�ري يف أعمالنا“.ودعا الحكومة ومجلس األمة 
يف ظل ه�ذه الظروف إىل ”التكات�ف والعمل عىل 

تطوير برنامج يرش�د اإلنفاق الحكومي ويضع 
الخط�ط لتقليل االعتماد عىل مورد واحد ناضب 
حت�ى ينع�م أبناؤن�ا وأجيالنا القادم�ة بالحياة 
الكريمة“.واض�اف الصب�اح :م�ر علینا ش�ھر 
رمض�ان يف ظل تطورات انتش�ار وب�اء كورونا 
املستجد وتداعیاته املتسارعة حیث أصبح العالم 
ونحن يواجه بسببه مشاكل قصوى مما أوجب 
تظاف�ر جھود املجتم�ع الدويل ب�أرسه وتكاتف 
العلم�اء وذوي اإلختص�اص ومراك�ز البح�وث 
الطبیة إليجاد لقاح ناجح لھذا الوباء”.وأش�ار 
إىل أن “ھذه الجائحة تستوجب إستخالص العرب 

والعظات منھا”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس الس�بت، املوقف 
الوبائ�ي اليومي لإلصابات املس�جلة بف�ريوس كورونا 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 76 اصابة جديدة 
وثالث حاالت وفيات و41 حالة شفاء بالفريوس.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: انها أرشت 
استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا يف 
ع�دم االلتزام بحظر التجوال الجزئي يف عدد من مناطق 
العراق مما يش�كل خطرا كبريا قد يؤدي اىل حالة تفيش 
وبائي.واضاف: انه تم فحص )١9٧9( نموذجا يف كافة 
املخت�ربات املختصة يف العراق ليوم ام�س، وبذلك يكون 
املجم�وع الكي للنم�اذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل 

املرض يف العراق )١٢٤9٢٠).واش�ارت اىل ان مخترباتها 
سجلت ليوم امس )٧٦( إصابة يف العراق موزعة كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: ٢٥، بغداد/ الكرخ: ١٠، مدينة الطب: 
١9، ميسان: ١، البرة: ١٧، واسط: ١، انبار: ٢، صالح 
الدين: ١، مبينة ان عدد حاالت الشفاء:  ٤١حالة ،  وكما 
يي: بغداد / الكرخ: ١١، النجف: ٢، البرة : ٨، بابل: ٤، 
اربيل؛ ٥، كركوك: ١، املثنى: 9، صالح الدين: ١.وتابعت: 
ان ع�دد ح�االت الوفي�ات : ٣ ح�االت؛ حال�ة يف بغداد / 
الرصاف�ة ، وحال�ة يف مدين�ة الط�ب ، وحال�ة يف دياىل ، 
مؤك�دة ان مجموع االٕصاب�ات :  ٢٦٧9، بينما مجموع 
الوفيات:    ١٠٧، اما مجموع حاالت الش�فاء:    ١٧٠٢، 

يف حني الراقدين الكي: ٨٧٠.

الزوراء / يوسف سلمان:
انتقدت كتلة ائتالف دولة القانون خلو كابينة رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي م�ن أي تمثي�ل وزراي للمحافظات 
الجنوبية التي تعد مصدر رئيس�ا إلنت�اج النفط والزراعة 
.وقال املتحدث الرس�مي للكتلة النائب بهاء النوري ، أن “ 
ن�واب املحافظات الجنوبية  املنتج�ة للنفط اتفقوا مبدئياً 
ع�ىل عدم التصوي�ت عىل املوازنة االتحادي�ة لعام2020 يف 
حال ل�م يضمنوا حق�وق محافظاتهم “، مش�ريا اىل ان “ 

ميس�ان تطلب الحكوم�ة املركزية تريلي�ون و 700 مليار 
دين�ار من مبال�غ الب�رتودوالر يف حني تمتن�ع االخرية عن 
تس�ديدها.واضاف ، يف تري�ح صحف�ي ، أن “ الحكومة 
املركزية ل�م تمنح املحافظات الجنوبية مس�تحقاتها من 
مبالغ النفط املنتج فيها ، ما جعل عجلة االقتصاد متوقفة 
فيها وأصبحت مناطق فق�رية لم تحصل من إنتاج النفط 
س�وى عىل األوبئة واألم�راض الخبيثة ، رغ�م ان ميزانية 

الدولة تعتمد عىل ما تنتجه تلك املحافظات من نفط “.

دولة القانون تكشف لـ           كواليس مفاوضات الكتل مع الكاظمي بشأن حقيبيت النفط واخلارجية
تيار احلكمة ينفي مطالبته بوزارة يف احلكومة اجلديدة

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت كتلة ائتالف دول�ة القانون، عن 
السياس�ية  الكتل  كوالي�س مفاوض�ات 
مع رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
بشأن حقيبتي النفط والخارجية، وفيما 
استبعدت حسم الحقائب السبع قبل عيد 
الفطر املب�ارك، نفت كتلة تي�ار الحكمة 
الوطن�ي، مطالبته�ا ب�وزارة النف�ط يف 

حكومة الكاظمي.
وقال النائب عن كتلة ائتالف دولة القانون 
كاط�ع الركاب�ي يف حديث ل�”ال�زوراء”: 
ان كتل�ة ائت�الف دول�ة القان�ون ابعدت 
نفس�ها عن تش�كيل الحكوم�ة، الفتا اىل 
ان الحكومة الحالية يبدو انها لم تختلف 
ع�ن س�ابقاتها م�ن الحكوم�ات، حيث 
مبدا املحاصصة كان واضحا س�واء عىل 
مس�توى الكيان�ات او الكت�ل املوجودة.

واض�اف: ان بع�ض الكت�ل تن�أى ع�ن 
نفسها وتقول بانها تركت الخيار لرئيس 
الوزراء الختيار كابينت�ه الوزارية، اال ان 
يف الواق�ع كان هناك تش�ديد ومحارصة 
وضغط شديد عىل رئيس الوزراء وبالتايل 
نت�ج عنه�ا حكومة محاصص�ة، وكذلك 
حكوم�ة منقوصة.واش�ار اىل ان س�بب 
والخارجي�ة  النف�ط  حقيبت�ي  تاجي�ل 
يرج�ع اىل االختالف حول مرش�حي هذه 
الحقيبتني، مبين�ا ان وزارة النفط كانت 
م�ن حص�ة كتل�ة الحكم�ة حي�ث انه�ا 
رشحت عدة اس�ماء وكانت غري مقبولة 
وعليه�ا اش�كاالت ومخالف�ات وعليه�ا 

ايضا ملفات فساد لدى النزاهة.واوضح: 
ان ارصار الكتل�ة ع�ىل بعض املرش�حني 
الذي�ن لم يحظوا بمقبولي�ة وتاييد الكتل 
السياس�ية ادى اىل تاجي�ل حس�م ه�ذه 
الوزارة، مؤكدا ان مساء الجمعة طرحت 
ع�دة اس�ماء من قب�ل الحكم�ة لحقيبة 
جاري�ة  املفاوض�ات  ومازال�ت  النف�ط 
ب�ني الكتل�ة والكاظمي والكت�ل االخرى 
لحس�م هذه الحقيب�ة املهمة.وتابع: انه 

يف ليل�ة التصويت ع�ىل الحكومة خرجوا 
نواب البرة بمؤتم�ر صحفي يطالبون 
فيه بان تك�ون وزارة النف�ط من حصة 
املحافظ�ة، ووعد رئيس ال�وزراء ورئيس 
مجل�س الن�واب ب�ان تكون ال�وزارة من 
حصة البرة، مؤك�دا ان االختيار يبدوا 
للكتل السياس�ية ولي�س للنواب.واكد ان 
حقيب�ة النف�ط تحتاج اىل بع�ض الوقت 
لغرض حسم االتفاق بني الكتلة واملرشح 

ورئيس ال�وزراء والكتل االخرى.واش�ار 
اىل ان حقيبة الخارجية كانت باالس�اس 
من حصة املكون الشيعي، اال ان لرئيس 
ال�وزراء وبع�ض الكتل كان هن�اك راي 
بع�د اعط�اء وزارة املالية للك�رد يف حني 
ان الكت�ل الكردية تر عىل وزارة املالية 
مع بق�اء فؤاد حس�ني وزي�را لها.وبني 
الركاب�ي، ان الكت�ل السياس�ية اتفق�ت 
يف بداي�ة تش�كيل الحكومة بع�دم اعادة 

ال�وزراء املوجودين يف حكومة عادل عبد 
امله�دي ضمن الحكوم�ة الجديدة، حيث 
كانت هن�اك رغبة ل�دى رئي�س الوزراء 
ببق�اء وزي�ر الصح�ة جعفر ع�الوي يف 
منصبه لكونه نجح خالل توليه الوزارة، 
اال ان هذا االتفاق حال دون بقائه.ولفت 
اىل ان الكرد وبعد تويل املرش�ح املس�تقل 
عي ع�الوي وزارة املالية اصبحت وزارة 
الخارجي�ة م�ن حصته�م، مؤك�دا انهم 
ايضا يرون عىل ترش�يح فؤاد حس�ني 
لهذه الوزارة وه�ذا ايضا يخالف االتفاق 
املس�بق.وزاد بالقول: ان حسم الوزارات 
الس�بع املتبقية قب�ل عيد الفط�ر راجع 
اىل مس�توى االتفاق�ات بني الكت�ل التي 
من حصصه�ا ه�ذه الوزارات لرتش�يح 
ش�خصيات مقبول�ة اىل رئي�س الوزراء 
عليه�ا  والتصوي�ت  تمريره�ا  لغ�رض 
وخالف ذلك س�تاخذ وقتا اطول.بدوره، 
نفى النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن 
فدعم، مطالب�ة كتلته ب�وزارة النفط يف 
حكوم�ة الكاظمي.وقال فدعم يف حديث 
ل�”الزوراء”: ان كتلة الحكمة لم ترش�ح 
مصطف�ى  ال�وزراء  لرئي�س  وزي�ر  أي 
الكاظم�ي ولم تطالب باية وزارة س�واء 
النفط او غريها وكل ما يقال عن ذلك فهو 
عاري عن الصحة.واض�اف: ان الحكمة 
اعط�ت حري�ة االختيار لرئي�س الوزراء 
يف اختيار كابينت�ه الوزارية وكانت تر 
عىل ان تكون الحكومة الحالية مستقلة 

وغري خاضعة للمحاصصة السياسية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اعلن العميد يحيى رسول، امس السبت عن 
يف  رسول  السابق.وقال  منصبه  اىل  اعادته 
جمعة  الدفاع  »وزير  ان  صحفي:  تريح 
السابق   منصبي  اىل  باعادتي  امر  عناد 
كناطق رسمي ومدير العالم الوزارة«. يذكر 
الشمري  نجاح  السابق  الدفاع  وزير  ان 
باحالة  املايض  نيسان  من  ال�١١  يف  امر 
وزارة  الدفاع/  صنف  واعالم  عالقات  مدير 
الدفاع العميد يحيى رسول اىل دائرة شؤون 

املحاربني )االمرة(.

اعادة العميد حييى رسول ملنصبه 
مديراً إلعالم وزارة الدفاع

عالوي حيذر من “تسويف” مطلب 
تعديل الدستور

البنك الدولي يتوقع انكماش االقتصاد 
العراقي وارتفاع عجز امليزانية إىل 29 %

ليبيا.. قصف على مطار معيتيقة 
يشعل حرائق ويصيب طائرتني

أمري الكويت : جائحة كورونا هزت أركان 
اقتصاد العامل والكويت جزء منه

الصحة تسجل 76 اصابة جديدة و41 حالة 
شفاء بفريوس كورونا

دولة القانون تنتقد خلو احلكومة من اي متثيل 
وزاري للمحافظات اجلنوبية

دعا احلكومة لرتشيد اإلنفاق وتقليل االعتماد على مورد واحد  اكدت تسجيل ثالث حاالت وفيات يف بغداد ودياىل

»الزوراء« تنشر السري الذاتية للوزراء اجلدد يف حكومة  الكاظمي

ص 6عدنان درجال : افتتاح ملعيب الزوراء والشهداء سيعيد لبغداد ريادتها الرياضية

ص 3

 

الكاظمي يعيد عبد الوهاب الساعدي للخدمة 
وترقيته ويطلق سراح معتقلي التظاهرات

املالية : صرف رواتب املتقاعدين 
ابتداًء من اليوم 

جملس الوزراء خيول وزير املالية بصرف رواتب املتقاعدين

بغداد/ الزوراء:
عق�د مجل�س ال�وزراء، ام�س الس�بت، 
جلس�ته االعتيادية االوىل برئاس�ة رئيس 
الكاظم�ي، واص�در  ال�وزراء مصطف�ى 
مجموع�ة من الق�رارات، ابرزه�ا تخويل 
وزي�ر املالية اط�الق روات�ب املتقاعدين، 
وفيم�ا قرر الكاظمي اعادة الفريق الركن 
عبد الوهاب الساعدي اىل الخدمة وترقيته 
رئيس�ا لجه�از مكافحة االره�اب، اعلن 
التظاهرات.واعلن  اطالق رساح معتق�ي 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعادة 
الفري�ق الركن عبد الوهاب الس�اعدي اىل 
جه�از مكافح�ةو االره�اب، مؤك�دا انه 

س�يكون رئيس�ا للجهاز.وقال الكاظمي 
يف كلم�ة له عق�ب انتهاء جلس�ة مجلس 
الوزراء، انه تم عقد الجلسة األوىل ملجلس 
الوزراء ، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات، 
يف مقدمته�ا إط�الق روات�ب املتقاعدي�ن 
والحرص عىل عدم تأخريها .واكد تشكيل 
لجن�ة قانوني�ة عليا لتق�ي الحقائق يف 
كل األح�داث التي حصلت من�ذ األول من 
ترشي�ن األول ع�ام ٢٠١9 وحت�ى اليوم، 
وبم�ا يحقق العدل واإلنصاف ومحاس�بة 
املقرين بالدم العراقي وتعويض عوائل 

الشهداء ورعاية املصابني.

بغداد/ الزوراء:

روات�ب  رصف  املالي�ة،  وزارة  ق�ررت 

املتقاعدين اعتباراً من صباح اليوم  االحد. 

وقال�ت الوزارة يف بي�ان : إنه »إنه »تنفيذاً 

مل�ا تم إق�راره يف جلس�ة االمان�ة العامة 

لرئاس�ة الوزراء ومن خالل التخويل الذي 

اقره رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 

لرف روات�ب املتقاعدين، ق�ررت وزارة 

املالي�ة رصف رواتب املتقاعدي�ن اعتباراً 

من صباح اليوم األحد«.

إصابات كورونا يف العامل تقرتب من 4 ماليني وجناح جتربة ملواجهة الفريوس

بغداد/ متابعة الزوراء: 
ونظاماً.وقال  ارضاً وشعباً  العراق  بالدفاع عن  للشعب  اإلرهاب  تعهد جهاز مكافحة 
رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي الكناني يف بيان : »دولة 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي باسمي وباسم 
بمناسبة تسنمكم  والتربيكات  بالتهاني  لكم  أتقدم  اإلرهاب  منتسبي جهاز مكافحة 
منصب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة متمنياً لكم تحقيق النجاح 
يف منهاجكم الحكومي وإدارة السياسة العامة للحكومة العراقية نحو التقدم والنجاح 
للبالد وتلبية طموحات ابناء الشعب العراقي ومايتطلع اليه من العيش يف عراق آمن 
اإلرهاب  مكافحة  جهاز  يف  »إننا   : وازدهار«.وأضاف  وكرامة  وأمن  بعز  أبناؤه  ينعم 
نعاهد الشعب العراقي أن نبقى حماة الوطن واملواطن من رشور اإلرهاب واإلرهابيني 

وأن ندافع عن العراق ارضاً وشعباً ونظاماً«.٠

مكافحة االرهاب يهنئ الكاظمي ويعاهد الشعب 
بالدفاع عن العراق ارضا وشعبا ونظاما

تكثيف محالت التعفري بعد ارتفاع االصابات بفريوس كورونا

تفاصيل ص2   



بغداد/ الزوراء:
جلسته  السبت،  امس  الوزراء،  مجلس  عقد 
الوزراء مصطفى  رئيس  برئاسة  االوىل  االعتيادية 
الكاظمي، واصدر مجموعة من القرارات، ابرزها 
املتقاعدين،  رواتب  اطالق  املالية  وزير  تخويل 
عبد  الركن  الفريق  اعادة  الكاظمي  قرر  وفيما 
رئيسا  وترقيته  الخدمة  اىل  الساعدي  الوهاب 
رساح  اطالق  اعلن  االرهاب،  مكافحة  لجهاز 

معتقيل التظاهرات.
اعادة  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  واعلن 
جهاز  اىل  الساعدي  الوهاب  عبد  الركن  الفريق 
رئيسا  سيكون  انه  مؤكدا  االرهاب،  مكافحةو 

للجهاز.
جلسة  انتهاء  عقب  له  كلمة  يف  الكاظمي  وقال 
مجلس الوزراء، انه تم عقد الجلسة األوىل ملجلس 
يف  القرارات،  من  مجموعة  اتخاذ  وتم   ، الوزراء 
عىل  والحرص  املتقاعدين  رواتب  إطالق  مقدمتها 

عدم تأخريها .
الحقائق  لتقيص  واكد تشكيل لجنة قانونية عليا 
يف كل األحداث التي حصلت منذ األول من ترشين 
العدل  اليوم، وبما يحقق  األول عام 2019 وحتى 
العراقي  بالدم  املقرصين  ومحاسبة  واإلنصاف 

وتعويض عوائل الشهداء ورعاية املصابني.
ووجه الكاظمي األجهزة األمنية بإطالق رساح كل 
تمت  كما  التظاهرات،  يف  شاركوا  الذين  املعتقلني 
مطالبة مجلس القضاء األعىل بالتعاون يف إطالق 
بسيطة  قضايا  ارتكبوا  ممن  املتظاهرين  رساح 

بإستثناء من تورط بالدم العراقي.
ولفت اىل ان مجلس الوزراء قرر تشكيل خلية أزمة 
والعالقات  الخارجية  الشؤون  يف  املختصني  من 

االمريكي  الجانب  مع  املباحثات  إلجراء  الدولية 
الخاصة بمراجعة االتفاق اإلسرتاتيجي بني البلدين 

بما يحمي وحدة وسيادة العراق  .
تم  انه  الكاظمي،  ذكر   ، اإلنتخابات  إجراء  وعن   
للتنسيق  الخرباء  من  لجنة  بتشكيل  قرار  اصدار 
إجراء  أمام  العقبات  لتذليل  املعنية  الجهات  مع 

انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة .
 ولفت اىل أن الحكومة ستكون شفافة ولن تكون 
حكومة غرف مظلمة ويف كل قرار نتخذه لخدمة 

الصالح العام  .
الدقة  توخي  اىل  اإلعالم  وسائل  الكاظمي،  ودعا 
الصادرة عن  املعلومات والقرارات  نقل  والحذر يف 

مجلس الوزراء واإلعتماد عىل املصدر الرسمي.
بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  اخر،  بيان  ويف 
الوزراء  مجلس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 

عقد جلسته االعتيادية األوىل، امس السبت، برئاسة 
ويف  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 
بداية الجلسة رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء 
الحكومة ، داعيا اىل العمل الجاد يف خدمة شعبهم 
عملنا  قيمة  إن  البيان:  بحسب  الكاظمي،  .وقال 
وتحويل  الصعب  الوضع  يف  النجاح  تحقيق  هي 
االنتخابات  اىل فرصة وأمل .وعن موضوع  األزمة 
الحكومة  هذه  أولويات  من  أن  الكاظمي  أكد 
االنتخابات،  إلجراء  وسليمة  آمنة  ظروف  تأمني 
املستقلة  العليا  املفوضية  لعمل  داعمون  ونحن 
لالنتخابات وهي رشيك حقيقي للحكومة للوصول 

اىل انتخابات نزيهة وعادلة .
آليات  ناقش  الوزراء  مجلس  ان  اىل  البيان  واشار 
والقضايا  والصحية  االقتصادية  واألوضاع  عمله 

املعّدة لجدول اعماله .

واضاف: ان املجلس وافق عىل القرارات التالية :-
أوال / تخويل رئيس مجلس الوزراء ووزير املالية 

صالحية اطالق رواتب املتقاعدين .
رقم  السابق  الوزراء  مجلس  قرار  إلغاء   / ثانيا 
)9٧( لسنة 2020 بشأن موضوع ايقاف التمويل 
، اىل جانب املوافقة عىل مرشوع قانون االقرتاض 
املايل لعام 2020  العجز  املحيل والخارجي لتمويل 
املواد  ألحكام  استنادا  النواب  مجلس  اىل  واحالته 

الدستورية .
بإعادة  والثقافة  النقل  وزارتي  قيام  ثالثا/ 
تخفيض  لغرض  الفنادق  مديري  مع  التفاوض 
اسعار الغرف يف الفنادق ويكون اإلطعام عىل عاتق 
ومسؤولية وزارة الصحة إلستيعاب العائدين من 

الخارج لغرض حجزهم يف تلك الفنادق .
استكمال  النواب  مجلس  من  الطلب   / رابعا 
الجديد وارساله  االنتخابات  قانون  التصويت عىل 
اىل رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ 

بعد نرشه يف الجريدة الرسمية.
كافة  وتوفري  اللوجستي  الدعم  خامسا/تقديم 
املستقلة  العليا  للمفوضية  املتاحة  االمكانات 
لالنتخابات بما يمكنها من اجراء االنتخابات بعد 

تحديد موعدها.
املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات  عىل  سادسا/ 
املستقلة  العليا  املفوضية  مع  التعاون  بوزارة 
البرشية  املالكات  توفري  خالل  من  لالنتخابات 

للقيام بالعملية االنتخابية.
سابعا/ تعديل قانون األحزاب بما يؤدي إىل تنظيم 
الوضع القانوني لعمل األحزاب عىل أسس وطنية 
والتحول  السياسية  التعددية  تضمن  ديمقراطية 

الديمقراطي.

بغداد/ الزوراء:
العراقيني  الصحفيني  نقيب  كشف 
مؤيد  العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس 
جميع  لشمول  مساع  الالمي،عن 
السكنية،  االرايض  بقطع  الصحفيني 
املنحة  لتضمني  سعيه  اكد  وفيما 
التشجيعية السنوية يف املوازنة العامة، 
اعلن وجود ألف موقع الكرتوني مسجل 

لدى نقابة الصحفيني العراقيني.
معه  أجرتها  مقابلة  يف  الالمي  وقال 
تابعتها  )واع(،  العراقية  األنباء  وكالة 
»الزوراء«: إن »أغلب املحافظات وزعت 
وجبة أو وجبتني وأخرى ثالث وجبات«، 
الفتاً إىل أن »محافظتي البرصة وكربالء 
سيتم   فيما  أرايض،  وزعتا  املقدسة 
يف  األرايض  قطع  توزيع  أيام  خالل 
محافظة النجف األرشف وواسط وبابل 
وذي قار وميسان واألنبار وصالح الدين 

ودياىل«.
وأشار الالمي اىل توزيع أكثر من 9 آالف 

مؤكداً  بغداد«،  يف  سكنية  أرض  قطعة 
إليجاد  املحافظ  مع  مساع  »وجود 
جميع  لشمول  وأكرب  أفضل  مساحة 

الصحفيني بقطع األرايض«.
من  يقال  »أي صحفي  أن  الالمي  وبني 
اللجوء اىل  مؤسسته اإلعالمية بإمكانه 
القضاء والنقابة بدورها سرتسل معه 
املؤسسة  إللزام  القانوني  املستشار 
يكن  لم  إذا  حتى  بتعويضه  اإلعالمية 
»هناك  بأن  منوهاً  عمل«،   عقد  لديه 
الصحفيني  حقوق  قانون  ضمن  فقرة 
يف  العاملة  اإلعالمية  املؤسسات  تلزم 
بإبرام عقود مع منتسبيها من  العراق 
يحفظ  بما  الصحفيني  نقابة  خالل 

حقوق الصحفي وحقوق املؤسسة«.
وتابع أن »نقابة الصحفيني أجرت مع 
مفاوضات  اإلعالمية  املؤسسات  أغلب 
العقود  موضوع  بشأن  جماعية 
بالفكرة«،  مرحبة  كانت  وجميعها 
تعاني  اإلعالم  أن »جميع وسائل  مبينا 

من مشكلة األموال وهو ما يجعل سوق 
اإلعالم بالعراق ضعيفا«.

للحفاظ  تسعى  »النقابة  أن  اىل  ولفت 
وكذلك  الصحفيني  حقوق  عىل 
املؤسسات اإلعالمية من خالل إلزامهم 
األدنى  الحد  وتحديد  العقود  بإبرام 
وكذلك  االشتغال  ساعات  عىل  للراتب 
إلزامهم  وعدم  سالمتهم   عىل  الحفاظ 
بقضايا قد تؤدي بحياتهم للخطر وأي 
بذلك ستغلق وسيتم  تلتزم  ال  مؤسسة 
تحويلها اىل القضاء«، مشرياً اىل أن »أي 
وليس  مؤسسته  من  يطرد  صحفي 
كسب  وسيتم  للقضاء  يلجأ  عقد  لديه 
مع  فعال  حصل  األمر  وهذا  الدعوى 

قنوات كثرية«.
التي  التشجيعية  املالية  املنحة  وعن 
للفنانني  سنويا  الثقافة  وزارة  تقدمها 
أن  الالمي  ذكر  والصحفيني  واملثقفني 
مساع  وهناك  موجودة  كانت  »املنحة 
إال  العام  هذا  موازنة  ضمن  لتضمينها 

ربما  البلد  يف  االقتصادية  الظروف  أن 
»يف  أنه  مبيناً  املرشوع«،  هذا  تعرقل 
تواجد  لنا  سيكون  املوازنة  إقرار  حال 
تضمني  عىل  العمل  أجل  من  الربملان  يف 
هناك  كانت  إن  املوازنة  ضمن  املنحة 

موازنة حقيقية«.
الذين  الفعليني  »الصحفيني  أن  وذكر 
العراق  داخل  عملهم  يمارسون 
يبلغ عددهم  اآلن  النقابة  يف  ومسجلني 
»عدد  أن  اىل  الفتاً  صحفي«،  ألف   12
 1959 عام  منذ  النقابة  يف  املسجلني 
األموات  بينهم  صحفي  ألف   20 بلغ 

واملتقاعدون«.
عملية  يف  مستمرة  »النقابة  أن  وأكد 
الجدد  الشباب  حق  من  ألن  القبول 
رشيطة  الصحفيني  نقابة  اىل  االنتماء 
إعالمية  ملؤسسة  منتمياً  يكون  أن 
الصحفيني  من  كان  وإذا  معتمدة 
تحريري  اختبار  اىل  فسيخضع  الجدد 
بالتأكيد سيمنح  االختبار  وإذا نجح يف 

أن  موضحاً    ،« مبارشة  العضوية 
»عملية تجديد الهوية سنوياً يهدف اىل 
التأكد من استمرارية عمل الصحفي يف 
األشخاص  بعض  ألن  املهنة  ممارسة 
يقومون بإصدار جريدة وقد ال يستمر 
العمل فيها أكثر من ستة أشهر ويف هذا 
الحال نستطيع أن نتأكد من استمرارية 
الصحفي يف العمل عن طريق مطالبته 
أحد  يف  العمل  تأييد  كتاب  بجلب 

املؤسسات اإلعالمية«.
الصحفيني  »نقابة  أن  الالمي  وأضاف 
إجازة  منح  أجل  من  رشوطاً  تضع 
منها  اإلعالمية  للمؤسسة  تأسيس 
اىل  إضافة  البلدي  املجلس  من  تأييد 
حضور  مع  ملكية  سند  أو  إيجار  عقد 
معه  جالبا  بنفسه  املؤسسة  رئيس 
اىل  مشرياً  الرسمية«،  مستمسكاته 
إلكرتوني  موقع   1000 نحو  أن«هناك 
معروفة  وجميعها  بالنقابة  مسجل 

أماكنها ومن هو رئيس تحريرها«.

بغداد/ الزوراء:
منح  بشان  واسع  واقليمي  دويل  ترحيب  وسط 
تلقى  الجديدة،  للحكومة  النواب  مجلس  ثقة 
التهنئة  الكاظمي رسائل  الوزراء مصطفى  رئيس 
واتصاالت عدة بمناسبة توليه رئاسة الوزراء، حيث 
هنأ كل من وزير الخارجية االمريكي مايك بومبيو 
وامري الكويت الشيخ صباح االحمد الصباح، وويل 
العهد السعودي محمد بن سلمان وملك االردن عبد 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  والرئيس  الثاني  الله 
ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيل بري بمناسبة 

تسنمه رئاسة الحكومة.
اتصاال  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  وتلقى 
هاتفيا من وزير الخارجية االمريكي مايك بومبيو 

.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء ، ان رئيس مجلس 
هاتفيا  اتصاال  تلقى  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
الذي   ، من وزير الخارجية االمريكي مايك بومبيو 
الجديدة  الحكومة  تشكيل  بمناسبة  التهنئة  قّدم 

ونيلها ثقة مجلس النواب.
عىل  بالده  حرص  البيان،  بحسب  بومبيو،  واكد 
الوقوف مع الحكومة العراقية لتجاوز آثار األزمة 
اإلسرتاتيجي  الحوار  إلجراء  والتطلع  االقتصادية، 

بني البلدين .
الخارجية  لوزير  شكره  عن  الكاظمي  واعرب 
العالقات  تشهد  ان  متمنيا  التهنئة،  االمريكي عىل 

بني البلدين املزيد من التطور .
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  تلقى  كما 
رجب  الرتكي  الرئيس  من  تهنئة  رسالة  الكاظمي 

طيب أردوغان، بنيل حكومته ثقة مجلس النواب.
بيان  يف  الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
ثقة  الحكومة  نيل  أن  أكد  الرتكي  أن«الرئيس   :
املستمرة  للجهود  نتيجة  جاء  النواب  مجلس 
العراقي  للشعب  أن تكون خرياً  ،متمنياً  لتشكيلها 

واملنطقة« .

التامة  ثقته  »عن  البيان  بحسب  أردوغان  وأعرب 
الفرتة  هذه  خالل  مهمتها  يف  الحكومة  بنجاح 
العراق  وليس  أجمع  العالم  بها  يمر  التي  الصعبة 
العراق من  أن«تركيا ستكون مع  فحسب« مؤكداً 
أجل وحدته وازدهاره وأن لدى تركيا اإلرادة لدفع 
يخدم  بما  ذلك  من  أبعد  اىل  البلدين  بني  العالقات 
وجدد  الصديقني«.  الجارين  الشعبني  مصالح 
من  باملزيد  وشعباً  حكومة  للعراق  »التمنيات 

االزدهار« .
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  تلقى  وكذلك، 
رسالة تهنئة من امري الكويت الشيخ صباح االحمد 

الصباح بمناسبة تسنمه رئاسة الحكومة.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء : ان رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى رسالة تهنئة من 
األحمد  الجابر  صباح  الشيخ  الكويت  دولة  أمري 
الصباح، اعرب فيها عن تهانيه للكاظمي بمناسبة 

نيل حكومته ثقة مجلس النواب .
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  بحث  بدوره، 
خالد  صباح  الشيخ  الكويتي  نظري  مع  الكاظمي 
من  تبقى  ما  تعالج  لجنة  تشكيل  الصباح  الحمد 

ملف التعويضات.
 : الوزراء  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  مجلس  أن«رئيس 
قّدم  الكويتي  نظريه  من  هاتفياً  اتصاالً  تلقى 
الشعب  ممثيل  ثقة  عىل  بالحصول  التهاني  خالله 
العراقي، وتمنى له املوفقية يف مهامه بقيادة العراق 
اإلرهابية  والتهديدات  كورونا  وباء  أزمة  وتجاوز 
األمن  بتحقيق  العراق  دور  وتعزيز  واالقتصادية، 

واالستقرار يف املنطقة«.
لرئيس  شكره  قدم  الكاظمي  أن«  البيان  وأضاف 
عن«رغبته  معرباً  الكويتي«،  الوزراء  مجلس 
أسس  عىل  الشقيقني  البلدين  بني  العالقة  بتقوية 

األخوة واملصالح املشرتكة والخطوات الجادة«.
لجنة  تشكيل  بحثا  أن«الجانبني  إىل  البيان  وأشار 
برئاسة العراق تعالج ما تبقى من ملف التعويضات، 

وكذلك تنفيذ مقررات مؤتمر الكويت«.
بن  محمد  السعودي  العهد  ويل  هنأ  جهته،  من 
لنيل  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  سلمان، 
له  الدعوة  مقدما  النواب،  مجلس  ثقة  حكومته 

لزيارة اململكة العربية السعودية.

وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء : ان رئيس مجلس 
هاتفيا  اتصاال  تلقى  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
سلمان،  بن  محمد  األمري  السعودي  العهد  ويل  من 
قّدم خالله التهنئة بمناسبة تويل الكاظمي رئاسة 

الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب.
واضاف البيان، ان ويل العهد السعودي نقل تهاني 
تقوية  يف  ورغبته  عبدالعزيز،  بن  سلمان  امللك 
مؤكدا  الشقيقني،  الجارين  البلدين  بني  العالقات 
النظر  وجهات  تقريب  يف  اساسيا  دورا  للعراق  ان 

باملنطقة.
واشار اىل ان األمري محمد بن سلمان قّدم دعوة اىل 

الكاظمي لزيارة اململكة.
عن  الوزراء،  مجلس  رئيس  اعرب  جهته،  من   
البلدين الشقيقني،  العالقة بني  حرصه عىل تمتني 
محّمال األمري محمد بن سلمان سالمه وتحياته اىل 

العاهل السعودي.
مصطفى  الوزراء  رئيس  اكد  اخر،  جانب  من 
مع  العالقات  تطوير  عىل  تصميمه  الكاظمي، 

االردن يف جميع املجاالت.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء: ان رئيس مجلس 

هاتفيا  اتصاال  تلقى  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
امللك عبدالله  من عاهل اململكة االردنية الهاشمية 
بن الحسني، قدم خاللها تهانيه للكاظمي بمناسبة 

نيل حكومته ثقة مجلس النواب.
واعرب بن الحسني، بحسب البيان، عن تطلعه اىل 
من  مزيد  اىل  الجديدة  الحكومة  تشكيل  يؤدي  ان 
والبلدين  الشعبني  بني  للعالقات  والتطور  التعاون 

الجارين الشقيقني .
وتقديره  شكره  عن  الكاظمي  عرّب  جهته  من 
عىل  تصميمه  مؤكدا  امللك،  ابداها  التي  للمشاعر 
ملا  املجاالت  جميع  يف  االردن  مع  العالقات  تطوير 

فيه مصلحة الشعبني الشقيقني .
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  تلقى  كما 
الدولة  مجلس  رئيس  من  تهنئة  رسالة  الكاظمي 
لجمهورية الصني الشعبية يل كتشيانغ، نقل فيها 
وشعباً  حكومة  الشعبية  الصني  جمهورية  تهاني 

اىل الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة.
الوزراء:  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  بيان  وبحسب 
الصينية  العراقية  العالقات  أن  كتشيانغ  أوضح 
األخرية  السنوات  يف  مستمراً  تطوراً  شهدت  قد 

املجاالت،  شتى  يف  املثمرة  التعاون  نتائج  وحققت 
كورونا،  وباء  مكافحة  مجال  يف  التعاون  ومنها 
الرشاكة  عالقات  تسود  التي  التكاتف  روح  مؤكداً 

االسرتاتيجية بني البلدين الصديقني .
اهتماماً  تويل  الصينية  الحكومة  أن  اىل  وأشار 
بالغاً بتطوير العالقات بني البلدين وأنها مستعدة 
ملواصلة هذا النهج مع الجانب العراقي يف مكافحة 
االقتصادي  البناء  بنشاط  واملشاركة  كورونا  وباء 
عالقات  تشهد  أن  متمنياً  العراق،  يف  واالجتماعي 
ونحو  االرتقاء  من  املزيد  البلدين  بني  الرشاكة 

مستويات أعىل بما يخدم الشعبني الصديقني.
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  تلقى  كذلك، 
النواب  مجلس  رئيس  من  تهنئة  رسالة  الكاظمي 
اللبناني نبيه بري ، نقل خاللها تهانيه بمناسبة نيل 
حكومته ثقة مجلس النواب، متمنياً له املوفقية يف 
األمن  العراق من خالل تحقيق  دور  عمله وتعزيز 

واالستقرار يف املنطقة.
وحسب بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء ، أكد 
بري »عمق العالقات التي تربط البلدين الشقيقني 
ورغبة  »حرص  عن  ،معرباً  املستمر«  وتطورها 
يخدم  بما  البلدين  بني  العالقات  تمتني  يف  لبنان 

مصالح الشعبني الشقيقني« .
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  تلقى  وايضا، 
لويس  الكاردينال  من  تهنئة  رسالة  الكاظمي 
روفائيل ساكو بطريرك الكلدان يف العراق والعالم، 
نقل فيها تهانيه وتربيكاته اىل الكاظمي بمناسبة 
بالخري  للعراقيني  الحكومة،داعياً  رئاسة  توليه 

واالستقرار .
الوزراء،  لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وحسب 
أعرب الكاردينال لويس روفائيل ساكو عن »ثقته 
والفّعالة  الواضحة  ورؤيتها  الجديدة  بالحكومة 
للعراقيني  »الدعوة  مجدداً   ، األزمات«  تخطي  يف 
 ، الجديدة  الحكومة  لدعم  والتضامن  بالتكاتف 

متمنياً للعراق املزيد من االستقرار والسالم«.

بغداد/ الزوراء:
بإعادة  النيابية  االزمة  خلية  طالبت   
يوماً.   14 ملدة  البالد  يف  الشامل  الحظر 
الدائرة  أن  الرصافة  صحة  أكدت  وفيما 
كانت قريبة جدا من االنتصار، اوضحت 
ان جهود الكوادر الصحية هدرت وعادت 

اىل مرحلة الدفاع.
جواد  النيابية،  االزمة  خلية  مقرر  وقال 
تلقت  بيان  يف  السبت،  امس  املوسوي، 
إنه »بسبب عدم  »الزوراء« نسخة منه، 

الصحية  الوقاية  بتعليمات  االلتزام 
واعداد  نسب  وزيادة  الصحي  والحظر 
الناس،  بني  الشديد  واالختالط  التالمس 
الكامل  التجوال  حظر  اىل  العودة  يجب 
االخرية  ايام  العرش  خالل  يوما   14 ملدة 
الفطر  عيد  وايام  رمضان  شهر  من 

املبارك«.
الحظر  اعادة  قبل  »يجب  انه  وأضاف 
اكمال توزيع منحة الطوارئ املالية عىل 

مستحقيها«.

الرصافة،  صحة  مدير  أكد  جهتها،  من 
امس  الساعدي،  سعدون  الغني  عبد 
الدائرة كانت قريبة جدا من  السبت، أن 
الصحية  الكوادر  جهود  ولكن  االنتصار 

هدرت وعادت اىل مرحلة الدفاع.
»الزوراء«  تلقت  بيان  الساعدي يف  وقال 
إنه »لم ولن تدخر مالكات  نسخة منه، 
تضييق  أجل  من  جهدا  األبيض  الجيش 
والتضحية  كورونا  فريوس  عىل  الخناق 
من  عدد  أصيب  وقد  سهلة،  تكن  لم 

ضد  حربهم  يف  املرض  بهذا  منتسبينا 
اشواط  وبعد  اللعينة  كورونا  جائحة 
مهمة وحرب مريرة كنا قريبني جدا من 

االنتصار«.
عدم  فأن  الشديد  »لألسف  وأضاف: 
الجزئي  الحظر  رفع  قرار  احرتام  
وتخيل  ازائه  سلبي  بشكل  والترصف 
الوقاية  أساليب  عن  املواطنني  من  عدد 
الصحية، فكثر التزاور واالختالط وفتحت 
العديد من املقاهي وعادت التجمعات يف 

وعاد  اإلصابات  إعداد  فزادت  الشوارع 
املالكات  جهود  وهدرت  يساورنا،  القلق 
الصحية، وعدنا من جديد ألسلوب الدفاع 
بعد أن دخلنا مرحلة متقدمة من خطة 

الهجوم عىل الفريوس«.
الحظر  رفع  ان  يقني  »نحن عىل  وتابع: 
خلية  توجيهات  وفق  كان  لو  الجزئي 
يكن  لم  الصحية  واإلرشادات  األزمة 
رقعة  يوسع  أن  للفريوس  املمكن   من 
املواطنني  بعض  إهمال  لكن  انتشاره، 

وعودة  بالتوجيهات  التزامهم  وعدم 
حقيقيا  متنفسا  كانت  التجمعات، 
أن  بعد  جديد  من  وانعشته  للفايروس 
ووفقا  واضح،  انحسار  حالة  يف  كان 
املاضية  األيام  يف  اإلصابات  إعداد  لتزايد 
إلعادة  ملحة  حاجة  هناك  تكون  قد 
الحظر الشامل مجددا والحجر املناطقي 
وفرض تطبيق اإلرشادات الصحية وعدم 
التهاون مع هذا اإلهمال بشكل مطلق«.

وتكرارا  مرارا  »حذرنا  الساعدي:  وبني 

بأن عدم االلتزام يعني الدخول يف مرحلة 
االمنة  املرحلة  ندخل  لم  وبأننا  الخطر، 
لجميع  رسالتنا  نوجه  لذلك  اآلن،  اىل 
بالتوجيهات  بااللتزام  الوطن  يف  أحبتنا 
الصحية واالبتعاد  والوصايا والتعليمات 
عن التجمعات واملناسبات وعدم التزاور 
املنزل  يف  بالبقاء  واإللتزام  بينهم،  فيما 
القصوى،  للرضورة  إال  الخروج  وعدم 
وإال سنقع بما ال يحمد عقباه ونعود إىل 

املربع األول ال سمح الله«.

بغداد/ الزوراء:
أن  الدفاع جمعة عناد سعدون،  وزير  أكد 
من  سيكون  العسكرية  املنظومة  تطوير 

أولويات عمله.
سعدون،  عناد  جمعة  الدفاع  وزير  وقال 
خالل مبارشته مهام عمله يف وزارة الدفاع، 
امس السبت ولقائه كبار الضباط يف وزارة 
األولويات  »من  :إن  بيان  حسب  الدفاع 
قوي  جيش  بناء  هي  عليها  سأعمل  التي 
بمعنويات وهّمة عالية، وتطوير املنظومة 
الخربات  خالل  من  وذلك  العسكرية، 

واملواهب التي يمتلكها أغلب املقاتلني«.
الجندي  إنصاف  عىل  الدفاع  وزير  وشدد 
إعداد  يف  قدماً  امليض  مؤكداً  العراقي، 

الخطط ملكافحة الخاليا اإلرهابية.
وكان يف استقبال الوزير أثناء مبارشته يف 
تسلم مهامه معاون رئيس أركان الجيش 
املشرتكة  العمليات  قائد  نائب  للعمليات، 
الله،  يار  رشيد  األمري  عبد  الركن  الفريق 
العام  الرس  وأمني  للوزارة  العام  واألمني 
وقادة  الجيش  أركان  ورئيس  ومعاون 

األسلحة.

موسكو/ متابعة الزوراء:
مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  أكد 
الدفاع الجوي  بومبيو أن سحب أنظمة 
وسيلة  ليس  باتريوت«  »بطاريات 
»للضغط عىل اململكة العربية السعودية 

بشأن قضايا النفط«.
وقال بومبيو تعليقا عىل سحب بطاريات 
أن  »أود  السعودية:  من  »باتريوت« 
»باتريوت«  بطاريات  ذلك...  أوضح 
والقوات  فرتة  منذ  منترشة  كانت  هذه 
إعادة  إىل  بحاجة  وهي  تعود،  أن  يجب 

انتشارها«.

االعرتاف  يعني  ال  الوزير: »هذا  وأضاف 
برتاجع الخطر. نود أن يكون األمر كهذا 

، لكن الخطر ما يزال قائما«.
قد  الدفاع  وزارة  أن  إىل  بومبيو  وأشار 
بهذا  التفاصيل  من  مزيد  عن  تكشف 

الخصوص يف وقت الحق.
ليست  الخطوة  هذه  أن  بومبيو  وأكد 
تخفيضا لدعم اململكة العربية السعودية 
»ونحن نقوم بكل ما يف وسعنا من أجل 
الدفاع  بأنظمة  وتزويدها  أمنها  ضمان 
اإليرانيون  يستطيع  ال  حتى  الجوي 

تهديدها«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
رواتب  تسديد  عىل  قادر  العراق  أن  الصفار،  احمد  الربملانية  املالية  اللجنة  مقرر  رأى 

املتقاعدين واملوظفني والرعايا االجتماعية والفئات االخرى حتى نهاية العام برشوط.
هنالك  لكن  مالية،  ازمة  يف  انه  ورغم  »العراق  إن  صحفي:  حديث  يف  الصفار  وقال 
حالة تلكؤ يف التعامل معها، كونها لم تصل اىل مستوى املساس برواتب الفئات الدنيا 
واملتقاعدين«، مبينا انه »ضمن تقديري الشخيص فإن العراق قادر عىل تسديد رواتب 
العام برشوط  املتقاعدين واملوظفني والرعايا االجتماعية والفئات االخرى حتى نهاية 

محددة«.
خطوات  تخطو  ان  منها  ونتمنى  جديدة  حكومة  لدينا  اليوم  »اننا  الصفار،  واضاف 
جادة يف النظام والسياسة املالية واعادة توزيع الدخل والثروة بشكل عادل«، الفتا اىل 
ان »مسألة الرواتب والتخصيصات املالية تعود للحكومة وليس اىل مجلس النواب، الن 

دورنا هو وضع اطار عام لعمل الحكومة من خالل قانون االدارة املالية واملوازنة«.
واكد الصفار، عىل »اهمية اعادة النظر يف الرواتب والتقليل يف الفوارق بني االعىل واالدنى، 
مع  متالئمة  تعد  لم  كونها  كامل  بشكل  املوازنة  هيكلة  العادة  رضورة  هنالك  ان  كما 
والصحية  املالية  الحالية  االزمات  مع  والسياسية،  واالجتماعية  االقتصادية  التطورات 
ابواب  العام غري الرضوري يف  االنفاق  البلد«، مشددا عىل »اهمية ضغط  بها  التي يمر 
والرضائب  الحدودية  كاملنافذ  العامة  االيرادات  وتعظيم  لها،  بحاجة  لسنا  ومسميات 

وعقارات الدولة وغريها من االبواب لتعظيم الواردات«.

وزير الدفاع  يباشر مهام عمله ويؤكد على 
تطوير املنظومة العسكرية 

واشنطن : سحب »باتريوت« من السعودية 
ليس وسيلة للضغط بشأن النفط

املالية الربملانية: العراق قادر على تسديد 
الرواتب حتى نهاية العام بشروط

No: 7245   Sun    10     May    2020العدد:   7245    االحـد   10    آيار     2020

الكاظمي يعيد عبد الوهاب الساعدي للخدمة وترقيته ويطلق سراح معتقلي التظاهرات

الالمي يكشف عن مساع لشمول مجيع الصحفيني بقطع االراضي السكنية 

بومبيو واردوغان وامري الكويت وولي العهد السعودي يهنئون الكاظمي بتسنمه رئاسة الوزراء

خلية األزمة النيابية تطالب بإعادة احلظر الشامل ملدة 14 يومًا

جملس الوزراء خيول وزير املالية بصرف رواتب املتقاعدين

أكد سعيه لتضمني املنحة التشجيعية باملوازنة

ترحيب دولي واقليمي واسع بشأن منح ثقة الربملان للحكومة اجلديدة

صحة الرصافة: عدم االلتزام بالتعليمات أعادنا ألسلوب الدفاع



بغداد/ الزوراء: 
انته�ت أكث�ر من خمس�ة أش�هر من 
الف�راغ ال�ذي غطته حكوم�ة ترصيف 
أعم�ال، بعد إق�ر الربملان لي�ل األربعاء 
املايض الكابينة الوزارية التي تقدم بها 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.  
تعه�د  ل�ه،  متلف�ٍز  خط�اٍب  أول  ويف 
الكاظم�ي بإج�راء انتخاب�ات مبك�رة 
كورون�ا  ف�روس  تف�ي  ومكافح�ة 
وترشيع قانون للموازنة العامة وصفه 
ب�� “االس�تثنائي”، ومحاربة الفس�اد 
وح�رص الس�اح بي�د الدول�ة وإعادة 

النازحني إىل ديارهم.
وج�اء من�ح الثق�ة له�ذه ال�وزارة يف 
تصوي�ت ش�ارك في�ه 255 عضوا من 
أعضاء الربملان املكون من 329 عضوا، 
وس�بقته مفاوضات صعبة مع الكتل 
الك�ربى املمثل�ة لألح�زاب تح�ت قبة 
للربمل�ان أدت إىل م�ا وص�ف بصفقات 
اللحظ�ة األخ�رة وق�ادت إىل تعديات 

إلرضاء هذه الكتل.
بع�ض  ع�ى  التصوي�ت  أُوج�ل  كم�ا 
املناصب الوزارية املهمة املختلف عليها 

كوزارتي الخارجية والنفط.
وأق�ر الربملان 15 من املرش�حني الذين 
تق�دم به�م الكاظم�ي ورف�ض أربعة 
مرش�حني وه�م: هش�ام صال�ح داود 
لوزارة الثقافة وعبد الرحمن مصطفى 
ل�وزارة العدل وإس�ماعيل عب�د الرضا 
ل�وزارة الزراع�ة وثن�اء حكمت نارص 
ل�وزارة الهجرة واملهجري�ن، يف حني تم 
تأجي�ل التصوي�ت عى وزي�ري النفط 

والخارجية. 

وزير املالية: علي عبد األمري عالوي
استوزر عاوي غر مرة منذ عام 2003، 
ويوصف بأنه أحد األكاديميني والوزراء 
التكنوقراط الذين استوزروا غر مرة يف 
الحكومات العراقية بعد عام 2003، إذ 
ت�وىل وزارة التج�ارة يف حكومة مجلس 
الدفاع  الحكم )2004-2003(، ووزارة 
يف عام 2004، ث�م وزارة املالية )2005 

.)2006 -
وع�ى الرغ�م م�ن انتخاب�ه نائب�ا عن 
االئت�اف الوطني العراق�ي يف الجمعية 
الوطنية يف عام 2005، إال أنه لم يعرف 
عن�ه انتمائ�ه لح�زب مع�ني، وإن ظل 
قريبا من األحزاب الدينية التي هيمنت 

ع�ى العملية السياس�ية الحالية؛ ومن 
بينها حزب الدعوة.

ولد عيل حيدر عبد األمر عباس عاوي 
يف ع�ام 1948 يف كن�ف أرسة عراقي�ة 
ثرية معروفة إبان العهد امللكي، وكان 
والده طبيبا يف الب�اط امللكي ثم وزيرا 
للصح�ة، كم�ا يرتب�ط بصل�ة قراب�ة 
بش�خصيتني م�ن أب�رز الش�خصيات 
السياسية التي قادت التحول السيايس 
يف الع�راق بعد عام 2003 ؛ وهما خاله 
أحمد الجلبي وابن عمه رئيس الوزراء 

األسبق إياد عاوي.
وع�ى الرغم من مش�اركته الفاعلة يف 
العملية السياسية انتقد عاوي تفي 
الفس�اد لدى أعضاء النخبة السياسية 
إح�دى  الذي�ن وصفه�م يف  الحاكم�ة 
ترصيحات�ه ب�� “املرتش�ني وفاق�دي 

الكفاءة”.
املتح�دة  الوالي�ات  يف  ع�اوي  ودرس 
األمريكية وحصل ع�ى بكالوريوس يف 
الهندس�ة املدنية يف عام 1968، ثم عى 
ش�هادة املاجس�تر يف مجال االقتصاد 
والتمويل ال�دويل من جامعة هارفرد يف 
ع�ام 1971. وعم�ل يف مجموع�ة البنك 
كخب�ر  وأرشف  واش�نطن،  يف  ال�دويل 
اس�تثماري عى عدة مشاريع يف الفرتة 

.)-1979 1971(
وعم�ل مديرا تنفيذيا يف تأس�يس أوائل 
املصارف االس�تثمارية العربية الدولية 

يف لن�دن )1979 - 1992(، كما أس�س 
اس�م  حمل�ت  اس�تثمارية  مجموع�ة 
“Progas Energy” عمل�ت يف تطوي�ر 
وتنفي�ذ مش�اريع يف حق�ول الطاق�ة 
والبن�ى التحتي�ة يف ال�رشق األوس�ط. 
وعمل أستاذا زائرا يف جامعة برنستون 
2008 وأس�تاذا يف  األمريكي�ة يف ع�ام 
جامعة نان يانج يف س�نغافورة يف عام 

.2015
وله عدد من املؤلفات يف الش�أن العراقي 
باللغة اإلنجليزية، من أبرزها كتاب عن 
مؤس�س الدولة العراقي�ة الحديثة امللك 

فيص�ل األول، وكتاب “احت�ال العراق: 
ربح الحرب وخسارة السام”.

وزير الداخلية: عثمان الغامني
عثم�ان ع�يل فره�ود الغانم�ي هو أحد 
ضباط الجيش العراقي السابق، وتدرج 
يف املراتب العسكرية حتى وصل إىل رتبة 

فريق أول ركن.
ولد الغانمي يف إحدى نواحي قضاء عفك 
بمحافظة الديوانية عام 1958، والتحق 
الفني�ة  بالكلي�ة   1977  1976- ع�ام 

العسكرية ليتخرج منه برتبة مازم أول 
مهندس، بعد أن حصل أيضا عى شهادة 
بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية، ثم 
حصل عى ش�هادة املاجستر يف العلوم 

العسكرية من كلية األركان يف بغداد.
ت�درج يف املناص�ب العس�كرية من أمر 
فصي�ل إىل آم�ر ل�واء، وأس�هم يف إعادة 
تش�كيل الجي�ش العراق�ي بع�د الغ�زو 

األمريكي يف عام 2003.
ش�غل منصب قائ�د الفرق�ة الثامنة يف 
الجيش العراقي، وش�ارك يف املعارك ضد 

تنظيم الدولة اإلسامية “داعش”.

يف ع�ام 2014 ُرق�ي إىل منص�ب معاون 
رئي�س أركان الجي�ش، وت�وىل منص�ب 
رئيس أركان الجيش يف عام 2015، الذي 
استمر فيه حتى اختياره وزيرا للداخلية 

يف الحكومة العراقية الجديدة.

وزير الدفاع: مجعة عناد
ول�د جمع�ة عناد س�عدون خط�اب يف 
محافظ�ة صاح الدين وس�ط العراق يف 

عام 1956.
يحمل ش�هادتي بكالوريوس يف هندسة 

الكهرباء والعلوم العس�كرية وش�هادة 
ماجستر يف العلوم العسكرية.

وتدرج يف املناصب العسكرية يف الجيش 
العراقي الس�ابق والحايل، وتوىل منصب 
آم�ر لواء مغاوير يف عام 1996، ثم لواء 

مشاة يف عام 1997.
درس يف كلي�ة الحرب يف عام 1998، ثم 
أصب�ح ضمن ال�كادر التدرييس فيها يف 

عام 2000.
ورأس أركان فرقة مشاة يف عام 2001، 
ث�م ت�وىل منص�ب مدي�ر ح�ركات عام 

2002 قبل الغزو األمريكي للعراق.

ويف ع�ام 2004 أصبح نائب قائد قوات 
ح�رس الح�دود، وت�وىل قي�ادة رشطة 

صاح الدين يف عام 2013.
قائ�د  نائ�ب  أصب�ح   ،2014 ع�ام  ويف 
عمليات صاح الدين ثم قائدا للعمليات 

فيها يف عام 2015.
وُرق�ي يف ع�ام 2019 إىل منص�ب قائد 

القوات الربية.

وزير التخطيط: خالد بتال جنم
ولد خالد بتال نجم عبد الله يف محافظة 

األنبار غربي العراق يف عام 1976.
يف  الدكت�وراه  ش�هادة  ع�ى  حص�ل 
الهندس�ة املدنية من جامع�ة نوتنغهام 

يف بريطانيا.
ش�غل قب�ل اس�تيزاره منص�ب رئي�س 
جامع�ة األنبار. التي عمل فيها أس�تاذا 
يف الهندس�ة اإلنش�ائية. وعمل مهندسا 
التصمي�م  يف  مختص�ا  استش�اريا 

واإلرشاف عى مش�اريع البن�ى التحتية 
والخراسانية، ونفذ العديد من مشاريع 

إعادة اإلعمار يف العراق.
كما رأس عددا من اللجان االستشارية 

م�ن بينه�ا لجنة وض�ع اس�رتاتيجية 
التعليم الهنديس يف العراق.

وزير االتصاالت: أركان شهاب أمحد كاظم
ول�د يف بغ�داد ع�ام 1977، وتخرج من 
كلية الهندسة يف الجامعة املستنرصية 

يف بغداد.
عم�ل مهن�دس يف وزارة االتصاالت منذ 
عام 2002، وتدرج يف املناصب الوظيفية 
ليصبح رئيس مهندس�ني أقدم، وشغل 
مناصب: مدير املباني ومدير املش�اريع 

ومدير التخطيط يف الوزارة نفسها.
كم�ا عم�ل مع�اون مدير ع�ام الرشكة 
العام�ة لاتصاالت والربي�د، ومدير عام 
ورئيس مجل�س إدارة رشكة االتصاالت 
واملعلوماتي�ة. وانتخب لعضوية مجلس 

إدارتها لثاث دورات.

وزيرة اإلعمار واالسكان: نازنني شيخ حممد
ولدت نازنني محمد وس�و ش�يخ محمد 
يف أربي�ل بإقلي�م كردس�تان يف ش�مايل 

العراق.
حصل�ت ع�ى ش�هادة البكالوريوس يف 
الهندسة املدنية من جامعة السليمانية 

يف العراق عام 1980.
عملت مهندس�ة ومرشفة عى مشاريع 
يف وزارة اإلعم�ار واإلس�كان يف الع�راق 

للفرتة من 1981 إىل 1990.
تولت منصب مديرة اإلعمار والتنمية يف 

محافظة أربيل )1991 - 1995(.
ثم مدي�رة يف وزارة اإلعم�ار والتنمية يف 
حكومة إقليم كوردستان العراق )1995 
- 1996(، وُرقي�ت إىل منصب وكيل هذه 

الوزارة عام 1996.
تول�ت ع�ددا م�ن املناص�ب الوزارية يف 
حكومة اإلقليم من بينها: وزيرة اإلعمار 
والتنمية ووزيرة األشغال العامة ووزيرة 

البلديات منذ أواخر التسعينيات.

وزير الرتبية: علي محيد خملف حمسن
ول�د يف بغ�داد ع�ام 1963. وحصل عى 
دبلوم فني من معهد املوصل عام 1983، 
ثم عى بكالوري�وس يف اللغة اإلنجليزية 
من كلية الرتبية -ابن رش�د عام 1997، 
وعى شهادة املاجستر من كلية العلوم 

السياسية يف عام 2005.
عم�ل يف وزارة الرتبية وت�درج يف العمل 

الوظيفي مطل�ع الثمانينيات؛ بدءا من 
مع�اون ماحظ ثم رئي�س ماحظني يف 
املديرة العامة للتعليم العام عام 1983.

وتوىل منصب مدير مكتب وزير الرتبية 

)1992 - 1998( ومع�اون مدي�ر عام 
تربية الرصاف�ة األوىل للفرتة )1998 - 

.)2006
عمل مدرس�ا عى ماك التعليم الثانوي 
للف�رتة م�ن 2007 إىل 2017، ث�م عني 
بمنصب مدير ع�ام ُمكلف بمهام مدير 

التعليم الثانوي )2017 2019-(.
وكان يشغل قبل استيزاره منصب مدير 

عام التعليم العام واألهيل واألجنبي.

وزير التعليم العالي: نبيل كاظم عباس

ولد نبيل كاظم عب�د الصاحب عباس يف 
بغ�داد ع�ام 1964. و درس يف جامع�ة 
بغ�داد وحص�ل منه�ا ع�ى ش�هادتي 
البكالوري�وس واملاجس�تر، ث�م حصل 
ع�ى الدكتوراه يف الهندس�ة امليكانيكية 

من جامعة موسكو عام 2008.
عمل يف س�لك التعليم الجامعي تدريسيا 
يف كلي�ات الهندس�ة يف جامع�ات بغداد 

وذي قار والنهرين.
توىل عمادة كلية الهندس�ة-الخوارزمي 

يف جامعة بغداد )2003 - 2013(.
ورأس جامعة ذي قار )2012 - 2014( 

وجامعة النهرين )2014 - 2019(.

وزير الرياضة والشباب: عدنان درجال
ولد عدنان درجال مطر جاس�م يف بغداد 
عام 1959، وهو العب كرة قدم ش�هر 
يف املنتخب العراقي قبل انتقاله للعمل يف 

تدريب الفرق الرياضية.
يحم�ل درجال ش�هادة البكالوريوس يف 
الرتبية الرياضي�ة، وعمل مدربا ملنتخب 
بغداد ثم مدربا للمنتخب العراقي للفرتة 

.)1993 - 1991(
كم�ا درب نوادي: الق�وة الجوية ونادي 
الرشيد يف العراق وكان نائبا لرئيس هذا 

النادي.
وأصبح أمينا عاما لاتحاد العراقي لكرة 

القدم )1990 - 1993(.
وعمل مدربا محرتفا عى الصعيد العربي 
يف عدد من النوادي، من بينها: نادي السد 
ونادي الشمال والنادي العربي القطري 

ونادي السيلية.

وزير الصحة والبيئة: حسن حممد سلمان
ول�د حس�ن محم�د عب�اس س�لمان يف 
محافظة دياىل رشق العراق عام 1969.

حص�ل ع�ى ش�هادة البكالوري�وس يف 
الصيدلة من جامعة بغداد يف عام 1992 
واملاجس�تر عام 2002 ثم الدكتوراه يف 

2012 من الجامعة نفسها.
ت�وىل ع�ددا م�ن املناص�ب يف القط�اع 
الصحي من بينها: إدارة أقسام الصيدلة 
يف مستش�فى حمادي شهاب العسكري 
س�ابقا ومستشفى الرش�يد العسكري 

سابقا.
وت�وىل منصب مدي�ر مستش�فى بغداد 
التعليمي ومدي�ر دار التمريض الخاص 
يف مدين�ة الطب. كما عم�ل عميدا ملعهد 

االختصاصات الطبية.
وُع�ني يف ع�ام 2006 بمنص�ب مع�اون 
مدي�ر ع�ام مدين�ة الط�ب، ث�م أصبح 
مديرها العام يف 2015 وحتى استيزاره.

وزير التخطيط : منهل عزيز عبد الرمحن
ولد منهل عزيز محمود عبد الرحمن يف 
املوصل عام 1964 وحصل عى شهادة 
البكالوري�وس يف عل�وم الفيزي�اء م�ن 

جامعة املوصل.
ُي�ورد يف س�رته املهني�ة أن�ه عم�ل يف 
االس�رتاتيجي  التخطي�ط  مج�االت 

للرشكات وإدارة املخاطر واألزمات.
توىل مناصب مع�اون مدير عام رشكة 
الصناع�ة  وزارة  يف  العام�ة  الكن�دي 
واملعادن ومدير مركز بحوث الس�يطرة 
نفس�ها. كم�ا  الرشك�ة  يف  والتوجي�ه 
عم�ل يف رشك�ة املنص�ور للصناع�ات 

اإللكرتونية.
 ”Land of Lamassu“ ويرأس منظم�ة

للشؤون اإلنسانية والسامة البيئية.

وزير الكهرباء: ماجد مهدي
ولد ماجد مه�دي حنتوش عيل يف بغداد 
ع�ام 1961، وهو حاصل عى ش�هادة 

البكالوريوس يف الهندسة.
وزارة  يف  االداري�ة  املناص�ب  يف  ت�درج 
الكهرب�اء م�ن رئيس قس�م يف محطة 
كهرب�اء املس�يب، م�رورا ب�إدارة عدد 
م�ن مش�اريع إع�ادة إعم�ار محطات 
الكهرب�اء، وانته�اء ب�إدارة ع�دد م�ن 
مديريات ال�وزارة: كمديرية مش�اريع 
اإلنتاج ومديرة الدائرة الفنية، التي ظل 

مديرا عاما لها حتى الحظة استيزاره.
وس�بقت تكلي�ف الكاظم�ي يف أبريل/ 
نيس�ان امل�ايض بتش�كيل الحكوم�ة، 
محاولتان فاشلتان بعد اعتذار املكلفني 
عدنان الزريف، وم�ن قبله محمد توفيق 
عاوي، إثر تعث�ر حصولهما عى تأييد 
الكتل األساس�ية يف الربمل�ان ويف خضم 

أشهر من االحتجاجات.
وتواجه حكومة الكاظمي تحديات 
اقتصادية صعبة يعيشها  وظروف 
الع�راق يف ظ�ل انخف�اض أس�عار 
النفط وش�بح تج�دد االحتجاجات 
واملطالب�ة  للحكوم�ة  املناهض�ة 
واألح�زاب  النخ�ب  باس�تبدال 

السياسية الحاكمة.
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بغداد/ الزوراء:
انطالق  عن  العميد  دياىل  رشطة  قيادة  اعلنت 
العسكرية  العبارة  عملية  من  الثالثة  الصفحة 
ابي  ناحية  اعلنت  وفيما  داعش.  خاليا  لتعقب 
الناحية،  يف  القانون  فرض  خطة  نجاح  صيدا 
أكد مصدر قتل اثنني من ارهابيي داعش بكمني 

نوعي قرب منطقة عني ليلة.
نهاد  العميد،  دياىل  رشطة  قيادة  مدير  وقال 
املهداوي، امس السبت، يف ترصيح صحفي ان” 
بساتني  يف  داعش  تنظيم  خاليا  تعقب  عملية 
رشق  شمال  14كم  وقراها)  العبارة  ناحية 
بعقوبة( مستمرة لليوم الثالث عىل التوايل«. الفتا 
اىل »ان انطالق الصفحة الثالثة من العملية التي 
تجري بإرشاف مبارش من قبل قائد رشطة دياىل 

اللواء حامد الشمري«.
اضافية  قوات  ارسال  تم  انه”  املهداوي  واضاف 
إلسناد عملية العبارة العسكرية التي تتالف من 
محاور متعددة«. الفتا اىل »ان الطائرات املسرية 
العملية لتعقب خاليا داعش  دخلت ألول مرة يف 
بساتني  من  جزء  تمثل  التي  الوقف  بساتني  يف 
لحني  ستستمر  العملية  »ان  مؤكدا  العبارة«. 

تحقيق كل االهداف املرسومة لها«.
امنية  احداث  شهدت  العبارة  ناحية  وكانت 

نقاط  مهاجمة  منها  املاضية  االيام  يف  متكررة 
مرابطة وقصف قرى بالهاونات من قبل داعش 

االرهابي ما ادى اىل سقوط ضحايا.
وكالة  صيدا  ابي  ناحية  مدير  قال  جهته،  من 
الحيايل  عبدالله  بعقوبة(  رشق  شمال  )30كم 
يف ترصيح صحفي ان” خطة فرض القانون يف 
ناحية ابي صيدا والتي انطلقت قبل نحو اسبوع 

املهمة،  االهداف  من  جملة  تحقيق  يف  اسهمت 
ابرزها استعادة االستقرار االمني واعادة احياء 
االسواق وبدء نشاط الدوائر الخدمية، باالضافة 
اىل عودة اكثر من 30 ارسة نازحة اىل منازلها مع 

ضبط اسلحة مختلفة”.
واضاف الحيايل ان “اهم مداخل ابي صيدا والذي 
اغلق بسبب النزاعات العشائرية تم اعادة فتحه 

من جديد باالضافة اىل تشكيل لجنة عليا للنظر 
لحسمها  االطراف  كل  ودعوة  النزاعات  ملف  يف 
نظرا ملا سببته من تداعيات سلبية خالل االشهر 

املاضية«.
حاليا  تتمتع  صيدا  “ابي  أن  إىل  الحيايل  وأشار 
انتشار فوج  بأجواء امنية مستقرة خاصة بعد 

العقرب التابع لقوات الرد الرسيع«.
عشائرية  نزاعات  شهدت  صيدا  ابي  وكانت 
عن  اسفرت  املاضية  االشهر  خالل  محتدمة 

سقوط ضحايا ونزوح الكثري من العوائل. 
السبت،  امس  دياىل،  يف  امني  مصدر  افاد  بينما 
بأن اثنني من ارهابيي داعش قتال يف كمني شمال 

رشق املحافظة.
من  قوة  ان”  صحفي  حديث  يف  املصدر  وقال 
من  اثنني  قتل  من  تمكنت  الخامسة  الفرقة 
ارهابيي داعش بكمني نوعي قرب منطقة عني 

ليلة)86كم شمال رشق بعقوبة(«. 
وفق  عىل  جرى  الكمني  ان”  املصدر  واضاف 

معلومات استخبارية دقيقة«.
ايام  قبل  شهدت  ليلة  عني  منطقة  وكانت 
قناصة  بنريان  اخر  واصابة  جندي  استشهاد 
تتميز بتضاريس  االرهابي وهي منطقة  داعش 

معقدة وتقع بني ناحيتي قره تبه والعظيم.

بغداد/ الزوراء:
املرشوع  عىل  التخطيط  وزارة  تعول   
الوطني لتشغيل الشباب من اجل توفري 
100 الف فرصة عمل بحلول نهاية العام 
الحايل، وسط دعوات نيابية ألهمية ايجاد 
ترشيعات إلنجاح هذا املرشوع من خالل 
املحيل..  املنتج  حماية  تضمن  قوانني 
وبعد أن اعلنت انجاز املرشوع يف ثماني 
التخطيط  وزارة  تستعد  محافظات، 
واسط  محافظتي  يف  قريبا  إلطالقه 
ودياىل حال استكمال االجراءات االدارية، 
وفقا للمتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة 
الهنداوي، الذي اشار اىل: ان املحافظات 
التي اطلق فيها مرشوع تشغيل الشباب 
هي ذي قار والديوانية واالنبار والنجف 
قبل  واخرها  والبرصة،  االرشف وكربالء 
محافظتي  يف  املرشوع  عقد  توقيع  ايام 

بابل ونينوى.
االوىل  املرحلة  ان  عن:  الهنداوي  وكشف 
من املرشوع ستوفر ما ال يقل عن  الفي 
فرصة عمل يف كل محافظة، ومع مرور 
اىل  وصوال  الفرص  هذه  ستزيد  الوقت 
100 ألف فرصة عمل بحلول نهاية هذا 

العام.
اىل  بحاجة  املرشوع  هذا  نجاح  ولعل 
املنتج،  دعم  مجال  يف  سيما  ال  دعم، 
واالقتصاد  االستثمار  لجنة  لعضو  وفقا 
جودت،  شاكر  ندى  الدكتورة  النيابية، 
التي وصفت املرشوع بأنه من الخطوات 
يف  الهدف  ان يحقق  له  الواعدة، ويمكن 
تم  لو  ما  يف  الوطنية  الصناعة  تفعيل 
من  وحمايته  الحكومة  قبل  من  دعمه 

املنتج املستورد.
واشارت جودت اىل: أن هذا املرشوع أقر 
االتفاق  حينها  وتم  السابقة  الدورة  يف 
املرشوع،  لتمويل  املركزي  البنك  مع 
دون  حالت  مشكالت  عدة  هناك  ان  إال 
املنتج  منافسة  ابرزها  استكماله، 

املستورد.
واكدت يف هذا الصدد اهمية فرض رسوم 
جمركية للمادة املستوردة من اجل حماية 
الصناعة املحلية، مبينة أن »فرص نجاح 
كبرية  الحارض  الوقت  ويف  املبادرة  هذه 
جدا، السيما انها تستهدف الفئة املهمة 
من الشباب العاطلني عن العمل، وبالتايل 
ستوفر فرص عمل لهم، فضال عن منع 

خروج العملة الصعبة اىل الخارج«.
كما اكدت: ان املرشوع سريفع املستوى 
يف  تطورا  ويحقق  للشباب،  املعييش 
القطاع الخاص، وبالتايل يسهم يف تفعيل 

االقتصاد.

واوضحت عميد كلية اقتصاديات االعمال 
حسني  نغم  الدكتورة  النهرين،  جامعة 
لتشغيل  الوطني  املرشوع  أن  نعمة: 
بني  الرشاكة  مبدأ  عىل  يعتمد  الشباب 
الشباب وتطوير قدراتهم وتمكينهم من 

إنشاء مشاريع واعدة ومدرة للدخل.
أكرب  من  تعد  »املبادرة  ان  نعمة  وعدت 
يف  الوطني  املستوى  عىل  التحديات 
البطالة  الشباب وتقليص نسبة  تشغيل 
يف العراق«. مؤكدة ان »أهم عوامل نجاح 

التخطيط  لوزارة  تكون  بأن  املرشوع 
تصورات اسرتاتيجية متكاملة لقطاعي 
الصناعة والزراعة والخدمات التي تكفل 
تمكني الشباب واستيعابهم يف مشاريع 
اقتصادية  جدوى  بدراسات  تنموية 

ضامنة لنجاحها«.
للعلوم  بغداد  كلية  يف  االستاذ  ويرى 
ان  النجم:  احمد  الدكتور  االقتصادية، 
يتطلب  الشباب  تشغيل  مرشوع  نجاح 
لالستثمار  الوطنية  الهيئة  مع  التعاون 
االجتماعية  والشؤون  العمل  ووزارة 
دور  تفعيل  اىل  اضافة  املركزي،  والبنك 
ترعى  ان  يمكن  التي  الدولية  املنظمات 

مثل هذه املبادرات.
ان  ممكن  املرشوع  هذا  ان  النجم:  وأكد 
يوفر ثالثة ماليني فرصة عمل يف غضون 
حد  اىل  ويسهم  املقبلة،  الثالث  السنوات 
كبري يف القضاء عىل البطالة التي وصلت 
بيانات  بحسب  باملئة   13.8 نسبة  اىل 

وزارة التخطيط.
البطالة  من  النسبة  هذه  ان  واوضح: 
حكومية  معالجات  وضع  تستدعي 

جذرية بمديات قصرية وطويلة األمد.

الذي  الوطني  باملرشوع  النجم  واشاد 
انه  واكد  التخطيط،  وزارة  أطلقته 
يسهم يف تحقيق هدف التنمية بالتعاون 
تعد  التي  الخاص  القطاع  رشكات  مع 
تنمية  إلحداث  الحاضن  الوعاء  بمثابة 
التقليدي  التوجه  من  بدال  استثمارية، 
ارهقت  التي  الحكومية  التعيينات  نحو 
املوازنة التشغيلية واضافت اعباء مالية 
يف  تنموية  عوائد  تحقق  ان  دون  من 

البلد.
النجم،  وبحسب  املرشوع،  ان  كما 
سيسهم بشكل أو بآخر يف تفعيل الدور 
اقامة  الخاص، ويف  للقطاع  االستثماري 
من  بدعم  ومتوسطة  صغرية  مشاريع 
وبالتايل  والخاصة،  الحكومية  املصارف 
خلق فرص عمل كبرية تمتص نسبة ال 

يستهان بها من البطالة.
االعتبار  بعني  األخذ  اهمية  عىل  وشدد 
ودرجة  املحافظات  يف  البطالة  نسب 
توزيع  يف  الضامنة  التحتية  البنى  توافر 
يف  يسهم  بما  املحافظات  بني  املشاريع 
والنهوض  تنميتها  يف  كبري  اثر  احداث 

بواقعها الصناعي والزراعي والخدمي.

بغداد/ الزوراء:
واالسكان  االعمار  وزارة  اعدت 
 250 لتنفيذ  خطة  العامة  والبلديات 
الف وحدة سكنية سنوياً موزعة بني 

عموم املحافظات.
صحفي  حديث  يف  الوزارة  عن  ونقل 
مصدر  عن  »الزوراء«  عليه  اطلعت 
وضمن  “الوزارة  إن  قوله،  فيها 
اعدت  السكن  ازمة  ملعالجة  خططها 

وحدة  الف   )250( إلنشاء  خطة 
توزيع  خالل  من  سنويا  سكنية 
عدة  قطاعات  بني  تنفيذها  مهام 
الوحدات  يف  الحاصل  النقص  لسد 

السكنية”.
التي  “الدراسة  ان  املصدر  وأضاف 
يقوم  ان  تتضمن  الوزارة  اعدتها 
القطاع الخاص بتنفيذ 50 الف وحدة 
ما  عىل  باالعتماد  سنويا  سكنية 

يمتلكه من معامل بناء جاهز يف عموم 
املحافظات، فضال عن 100 الف وحدة 
الرشكات  بتنفيذها  تقوم  سكنية 
األجنبية ذات الخربة يف تنفيذ وتشغيل 
معامل البناء الجاهز، اىل جانب تنفيذ 
50 الف وحدة سكنية سنوياً من قبل 
معاملها  طريق  عن  الوزارة  رشكات 
بينما  املحافظات،  عموم  يف  املنترشة 
بتنفيذ  االستثمارية  الرشكات  تقوم 

50 الف وحدة سكنية سنويا باعتماد 
مبدأ النافذة الواحدة يف الحصول عىل 

األرض”.
وتابع، أن “الوزارة ستعمل عىل تعزيز 
للدور  انتاجية  بخطوط  معاملها 
السكنية، اما عن طريق االستثمار او 
اذ ال بد من استخدام معامل  الرشاء، 
والتي  والشقق  الدور  لبناء  خاصة 
الطرق  عن  بعيدا  بالجودة  تمتاز 

حاجة  تلبي  تعد  لم  التي  التقليدية 
البالد ملاليني الوحدات السكنية”.

سبق  “الوزارة  أن  املصدر،  وأوضح 
السكنية  الدور  تصاميم  أنجزت  أن 
السكنية  املدن  مرشوع  بموجب 
وفق  مختلفة  وبمساحات  الجديدة 
واملواصفات،  البناء  معايري  أحدث 
سكنية  وحدات  توفري  يف  يسهم  بما 

بأسعار مناسبة”. 

بغداد/ الزوراء:
الجديد،  واملعـادن  الصناعـة  وزيـر  تسلم 
رسميـاً  السبت،  امس  الخبـاز،  عزيـز  منهـل 
مهـام منصبـه، معلنا انتهـاج خطـة واضحـة 
الصناعـي  بالقطـاع  للنهـوض  وسليمـة 

خـالل املرحلـة القادمـة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة،  وذكرت 
الصناعة  وزارة  مركز   »يف  إن  منه،  نسخة 
االستالم  مراسم  امس،  جرت  واملعادن 
واملعادن  الصناعة  لوزير  الرسمية  والتسليم 
صالـح  سلفه:  من  الخبـاز  عزيـز  منهـل 
الوكالء  بحضور  الجبـوري  الله  عبـد 
يف  واملسؤولني  العامني  واملدراء  واملستشارين 

مركز الـوزارة«.
وعرض الوزير، خالل لقائه الكوادر املتقدمة 
بعمل  املتعلقة  امللفات  أبرز  »حول  الوزارة  يف 
واهم  لها  التابعة  والتشكيالت  الوزارة  واداء 
الفرتة  خالل  وإنجازات  أنشطة  من  ماتحقق 
القطاع  تهم  التي  املواضيع  وبعض  املاضية 

الصناعي املحلـي«.

وأكد ان »املرحلة القادمة ستكون مرحلة تحد 
ال مرحلة شعارات«، كاشفاً عن »وضع خطة 
واضحة وسليمة سيتم تطبيقها بالتعاون مع 
املسؤولني يف الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة، 
وسندعم كل وزارات الدولة واملحافظات لتلبية 

متطلباتها واحتياجاتهـا«.
وأشـار الوزير، إىل أنه »سيتم الرتكيز يف برنامجه 
وزارة  يف  األساسية  املقومات  عىل  الوزاري 
من  البرشية  املوارد  وأهمها  واملعادن  الصناعة 
أصحاب الخربات والكفاءات التي تعد رأس املال 
املستطاع  قدر  سيادته  سيعمل  والتي  للوزارة 

عىل املحافظة عليها واسرتداد حقوقها«.
أيضاً  سريكز  الوزاري  »الربنامج  بأن  مضيفاً   
عىل تنشيط القطاع الخاص وزجه مع القطاع 
العام وتشغيل املعامل الصناعية، وكذلك اعتماد 
مجال  وتكثيف  السليم  االسرتاتيجي  التخطيط 
البحث والتطوير كونه خطوة مهمة يف تطوير 

االنتـاج«.
واملعادن  الصناعة  وزير  بارك  جانبه،  مـن 
السابق، صالـح عبـد الله الجبـوري: »للحكومة 

الجديدة والوزير الجديد تسلمه مهامه يف وزارة 
التوفيق  لسيادته  متمنياً  واملعادن،  الصناعة 
والسداد يف أداء مهامه يف ظل الظروف الحرجة 

التي يمر بها البلد صحياً واقتصادياً«.

 مؤكداً أنه »استطاع خالل الفرتة املاضية وضع 
الكوادر  بجهود  الصحيح  املسار  عىل  الوزارة 
والتشكيالت  الوزارة  املتقدمة وجميع منتسبي 

التابعة لهـا«.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت محافظة نينوى البدء بتأهيل ثالثة فنادق يف املوصل التي تعرضت اىل دمار خالل 

االحداث التي رافقت عمليات تحرير املدينة. بينما أعلنت قائممقام املوصل، عن البدء 

بإعادة بناء 400 منزل يف املدينة القديمة.

وقال محافظ نينوى، نجم الجبوري، امس السبت، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء« إن 

“املالكات الهندسية يف بلديات املوصل، وبالتعاون مع رشكتني تابعتني لوزارة االعمار 

خالل  دمار  اىل  تعرضت  التي  املوصل  فنادق  اكرب  من  ثالثة  بإعمار  رشعت  االسكان، 

االحداث التي رافقت عمليات تحرير املدينة من عصابات داعش اإلرهابية«.

منها  االنقاض  رفع  انجاز  بعد  بدأت  الفنادق  اعمار  “عملية  أن  الجبوري  وأضاف 

اشور،  وفندق  املوصل،  فندق  هي  باالعمار  املشمولة  “الفنادق  أن  مبينا  بالكامل”، 

وفندق املدينة«.

املناطق  اعمار  صندوق  من  بتمويل  يتم  الفنادق  هذه  “اعمار  ان  املحافظ  واوضح 

املترضرة، من دون ان يتم تحديد مدة االنجاز بسقف زمني”.

من جهة اخرى، أعلن قائممقام املوصل، زهري االعرجي، امس السبت، عن البدء بإعادة 

بناء 400 منزل يف املدينة القديمة، ضمن الدفعة الثامنة من حملة إعمار وترميم املنازل 

املترضرة جراء العمليات العسكرية.

وقال االعرجي يف بيان اطلعت عليه »الزوراء« إن “املالكات الهندسية والفنية يف بلدية 

إعمار  إعادة  بارشت  الهندسية  الخري  عطاء  رشكة  مع  وبالتعاون  نينوى  وبلديات 

وتأهيل دفعة جديدة تضم نحو 400 منزل مترضر داخل مدينة املوصل القديمة«.

سبعة  نحو  ستستغرق  وإعمارها  املنازل  هذه  إنجاز  “مدة  أن  االعرجي  وأضاف 

شهور”.

بغداد/ الزوراء:

القبض  السبت،  امس  الداخلية،  وزارة  اعلنت    

ذي  يف  مختلفة  جنائية  بقضاية  متهما   19 عىل 

قار.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 

واملنشآت  قار  ذي  محافظة  رشطة  »مديرية  ان 

القبض  املاضية تمكنت من  الـ 24 ساعة  خالل 

القتل  أهمها  قضايا  يف  مطلوبا  متهما   19 عىل  

العمد والرشوع بالقتل والرسقة، واالحتيال«.

 272 عىل  القبض  من  »تمكنت  انها  واضافت 

سالح  قطعتني  ضبط  اىل  باإلضافة  مخالفاً، 

وعدد من السيارات، والدراجات النارية املخالفة 

اإلجراءات  اتخاذ  تم  حيث  والقوانني،  للضوابط 

القانونية الالزمة«.

بغداد/ الزوراء:
وجهت امانة بغداد، امس السبت، مناشدة البناء العاصمة بالتعاون معها يف الحفاظ 
تلقت  بيان  يف  االمانة  كان.وقالت  سبب  ألي  حرقها  او  تقطيعها  وعدم  االشجار  عىل 
»الزوراء« نسخة منه ان »عددا من االشجار التي قمنا بزراعتها ورعايتها لسنوات عدة 
النفوس، ال سيما ما حدث مؤخراً يف شارع  تعرضت للتقطيع الجائر من قبل ضعاف 
العابدين )عليهما السالم(  الكاظم وشارع االمام زين  الدامرجي وشارع االمام موىس 
يف مدينة الكاظمية املقدسة«.واضافت ان »ذلك ادى بدوره اىل تشويه منظر الشوارع 

وضياع جهد االقسام الزراعية يف الدوائر الخدمية«.

بغداد/ الزوراء:
كربالء  يف  الحسينية  قضاء  بلدية  مدير  اكد 
يف  العمل  استئناف  عن  السبت،  امس  املقدسة، 
عدد من املشاريع التي اوقفتها جائحة كورونا.

وقال مدير البلدية، حيدر املسعودي، يف ترصيح 
املسارين  ذو  الطريق  “مرشوع  إن  صحفي: 
الصناعي  الحي  من  بالقرب  القضاء  مدخل  يف 
والذي يعد من اهم شوارعه استأنف العمل فيه 
املنفذة، بعد ان توقفت بسبب  من قبل الرشكة 

بها  تمر  الذي  الصحي  والظرف  جائحة كورونا 
البالد«.

التشجري  “مشاريع  ان  املسعودي  واضاف 
اىل  عادت  القضاء  مناطق  جميع  يف  واالنارة 
وضعها الطبيعي، وبدأت اعمالها بعد رفع حظر 

التجوال الجزئي«.
واشار مدير بلدية قضاء الحسينية اىل ان “اكمال 
باالضافة  الحويل،  الشارع  الصندوقي يف  الجرس 

اىل عملية صيانة لشوارع القضاء”. 

بغداد/ الزوراء:
عملية  الشعبي  بالحشد  الثاني  اللواء  نفذ 
استباقية يف محور بادية النجف لتأمني املحافظة 
سامراء  عمليات  قاطع  قيادة  فيما  املقدسة. 
املقدسة للحشد الشعبي عن دك اربع مضافات 
تابعة لتنظيم داعش االجرامي بقذائف الهاون 

شمال رشق مدينة سامراء املقدسة.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي، امس السبت، 
من  “قوة  أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
االستخبارات وفوج القوات الخاصة للواء الثاني 
يف الحشد رشعت ليلة االمس بعملية استباقية 
الصحراء  عمق  يف  مشرتكة  أمنية  وممارسة 
محافظة  بني  الفاصل  الحدودي  والرشيط 
النجف االرشف ومحافظة املثنى بالتنسيق مع 

رشطة النجف والرشطة االتحادية«.
اىل  تهدف  كانت  “املمارسة  أن  البيان  وأضاف 
هويات  من  والتأكد  الصحراء  ومسح  تمشيط 
االغنام،  ورعاة  الرحل  البدو  من  السكان 
البيانات”،  قاعدة  وفق  للمزارعني  باإلضافة 
أهدافها  جميع  حققت  “املمارسة  أن  مبينا 

املرسومة لها “.

ينترش  للحشد  الثاني  اللواء  أن  بالذكر  الجدير 
يف محور بادية النجف االرشف والخندق األمني 
التي تحيط باملحافظة املقدسة  املراقبة  وابراج 
يصل  وبامتداد  40كم  من  اكثر  اىل  يصل  بعمق 

ألكثر من 100كم.
سامراء  عمليات  قاطع  قيادة  أعلنت  بينما 
املقدسة للحشد الشعبي، امس السبت، عن دك 
االجرامي  داعش  لتنظيم  تابعة  مضافات  اربع 
سامراء  مدينة  رشق  شمال  الهاون  بقذائف 

املقدسة.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  للقيادة  بيان  وذكر 
إىل  وردت  استخباراتية  “معلومات  أن  منه، 
اللواء 313 أفادت بوجود اربع مضافات  قيادة 
يتواجد فيها عنارص من تنظيم داعش االٍرهابي 
جلوب  وحويجة  مسرية  حويجة  منطقتي  يف 

شمال رشق مدينة سامراء«.
وأضاف البيان أن “اإلسناد املدفعي والصاروخي 
تواجد  أماكن  امطروا  الساندة  واالختصاصات 
العدو بقنابر الهاون، مما أسفر ذلك عن وقوع 
إصابات دقيقة وكبرية يف صفوف العدو وتدمري 

املضافات”.

دياىل تطلق الصفحة الثالثة من عملية العبارة العسكرية لتعقب خاليا »داعش«
أعلنت فرض القانون يف »أبي صيدا« وقتل إرهابيني قرب »عني ليلة«

دعوات ألهمية إجناح املشروع من خالل قوانني تضمن محاية املنتج احمللي

البدء بتأهيل ثالثة فنادق مدمرة 
وإعمار 400 منزل يف نينوى

اعتقال 19 متهما بقضاية جنائية 
خمتلفة يف ذي قار

اإلعمار واإلسكان ختطط لبناء ربع مليون وحدة سكنية سنويا

الصناعة تعلن ضرورة انتهـاج خطـة واضحـة وسليمـة يف املرحلـة املقبلة

التخطيط: مشروع تشغيل الشباب يوفر 100 ألف فرصة عمل 

أمانة بغداد: العاصمة تعرضت للتشويه 
بعد التقطيع اجلائر لألشجار

كربالء تستأنف العمل مبشاريعها املتوقفة 
بسبب »كورونا«

احلشد الشعيب ينفذ عملية استباقية يف 
حمور بادية النجف 
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إعالنك  في 

عّده أسوأ أداء سنوي منذ العام 2003 الدوالر يسجل اخنفاضا يف 
االسواق احمللية

إيران تصدر 1500 ميغاواط من 
الكهرباء يوميا للعراق

كربالء تتوقع إنتاج 140 طنا من 
العسل باملوسم احلالي

لالستفسار:

بغداد/ الزوراء:
الدوالر  انخفضت اسع�ار رصف 
واالٔس�واق  الكف�اح  ببورص�ة 
املحلية، ام�س السبت.. وسجلت 
أسعار بورصة الكف�اح يف بغداد 
124.000 دينار لكل 100 دوالر.

 وكانت أسع�ار البيع والرشاء يف 
مح�ات الصريفة كاآلت�ي: سعر 
 125.000 سج�ل  ال�دوالر  بي�ع 

دين�ار. أم�ا سع�ر رشاء ال�دوالر 
فبلغ 123.000 دينار.

ال�دوالر  رصف  اسع�ار  وكان�ت 
املاضية  خال االسابيع االخ�رية 
سجلت تذبذبا يف االسواق املحلية 
بسب�ب من يمر به البل�د والعالم 
م�ن تبع�ات انخف�اض اسع�ار 
النفط فضا ع�ن تفيش فريوس 

كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اف�اد متحدث اتحاد مصدري املشتقات النفطية االيراني، حميد 
حسيني، امس السبت، بتصدير نحو 1500 ميغاواط من الطاقة 

الكهربائية، و30 مليون مرت مكعب غاز يوميا للعراق.
وذكر حسيني يف ترصيح اطلعت عليه »الزوراء«: أن “امريكا، ويف 
ض�وء حاجة العراق للكهرباء يف فصل الصيف، اضطرت لتمديد 

اعفاء هذا الباد من الحظر عىل خاف اداعائتها السابقة«.
واض�اف أن “اي�ران تص�در 1000 اىل 1500 ميغ�اواط كهرباء 
للع�راق يومي�ا، ويف فصل الصي�ف وبسب�ب ذروة االستهاك ال 

يمكن توريد الكهرباء لهذا البلد بكميات غري محددة”.

بغداد/ الزوراء:
يف  الزراع�ة  مديري�ة  أعلن�ت 
كرباء املقدسة، امس السبت، 
ع�ن حص�ول زي�ادة يف انتاج 
العس�ل الطبيع�ي ملوسم هذا 
الع�ام نتيج�ة املكافحة وعدم 

حصول االصابات.
وقال مسؤول شعبة الحرشات 
عب�د  املديري�ة،  يف  النافع�ة 
الست�ار الدعم�ي، يف ترصيح 
صحفي ان “مناحل املحافظة 
يف القطاع�ن الع�ام والخاص 
ش�هدت ه�ذا الع�ام وف�رة يف 

انتاج العسل الطبيعي وزيادة 
الساب�ق بسب�ب  الع�ام  ع�ن 
مكافح�ة م�ن قب�ل النحالن 
وع�دم حص�ول اصاب�ات بن 

الخايا«.
واض�اف الدعمي ان “انتاجية 
العام امل�ايض بلغت 120 طنا، 
فيما نتوق�ع ان تبلغ انتاجية 
العام الح�ايل 140 طنا بزيادة 
20 طنا ع�ن الع�ام املايض”، 
مش�ريا اىل ان “ازم�ة كورونا 
اثرت يف نقل خايا النحل التي 

تزيد من االنتاجية”. 

No: 7245  Sun  10 May 2020العدد: 7245    االحد  - 10  آيار 2020

بغداد/ متابعة الزوراء:
توقع البنك الدويل، امس السبت، انكماش 
االقتصاد العراقي وارتفاع عجز امليزانية 

إىل 29%.
واستن�ادا للتقري�ر فإن�ه م�ن املتوق�ع 
ان »ينكم�ش مع�دل نمو النات�ج املحيل 
االجمايل للباد خال العام 2020 بنسبة 
9.7 %، مسج�ا هبوط�ا عن معدل نمو 
ايجابي تحقق يف العام 2019 بنسبة 4.4 
%، مم�ا يجعل ذلك أس�وأ اداء اقتصادي 

سنوي للباد منذ العام 2003«.
وأشار التقرير اىل أنه »مع ظروف العراق 
السابق�ة ودخوله هذه االزم�ة الحالية، 
فقد قيدت من قدرت�ه عىل معالجة األثر 
االقتص�ادي االجتماع�ي والتخفيف منه 
الناتج عن هبوط اسعار النفط، وتقليص 
حصة االنت�اج واالضط�راب الناجم عن 
اجراءات الحظر املتعلقة بوباء فايروس 

كورونا«.
وبن التقريره أن »اقتصاد القطاع العام 
للبلد الذي يعتمد كلي�ا عىل النفط، َعّوق 
خل�ق ف�رص عم�ل يف القط�اع الخاص. 
عاوة عىل ذلك ف�إن االمتعاض املتنامي 
ازاء القصور يف توف�ري الخدمات وزيادة 
الفس�اد وانع�دام ف�رص العم�ل، كله�ا 
امور ال ت�زال قائمة، مضافا لها الجمود 
السي�ايس حول تشكي�ل حكومة جديدة 

.«
ويق�ول، سارج�و كوم�ار جح�ا، املدير 

االقليمي للبنك الدويل ملنطقة املرشق: إن 
»التنظيم املايل وتنويع مصادر االقتصاد 
عرب مساهمة اوسع للقطاع الخاص تعد 
أم�ورا حيوية للتقليل من تعرض العراق 

للصدمات الخارجية«.
موج�ه  اص�اح  »وج�ود  أن  ويضي�ف 
وبرنام�ج تعزي�ز نم�و من ش�أنهما ان 
يساع�دا يف االبق�اء ع�ىل جه�ود اع�ادة 

التط�ورات  ع�ىل  واملحافظ�ة  االعم�ار 
االيجابي�ة املتحققة يف قطاعي الكهرباء 

والزراعة عرب السنة املاضية«.
 مش�رياً اىل أنه »مثل هك�ذا برنامج يعد 
اساسي�ا ايض�ا لخل�ق كثري م�ن فرص 
العمل الرضورية للشباب، ويساعد ايضا 

يف اسرتجاع ثقة املواطنن العراقين .«
وب�ن التقري�ر أن�ه »يف ح�ال استق�رار 

اسعار النفط ملا دون 30 دوالرا للربميل، 
ول�م تتخ�ذ اي اج�راءات اصاحية، فإن 
عجز امليزانية سيتجاوز نسبة %29 من 
النات�ج املح�يل لع�ام 2020، وان اجمايل 
احتياج�ات التمويل ستصل اىل 67 مليار 
دوالر )اكثر م�ن %39 من الناتج املحيل 

االجمايل(«.
وأوض�ح البن�ك الدويل ان�ه »وفق�ا لهذا 

الوضع ف�إن خيارات التموي�ل ستكون 
محدودة، واالعتم�اد الكبري عىل التمويل 
املح�يل يمك�ن ان يؤث�ر ع�ىل السيول�ة 
الخ�اص،  القط�اع  الئتم�ان  املتوف�رة 
ويضعف ميزانية البنك املركزي العراقي، 
مما يخل�ق بذلك ضغوطا ع�ىل التضخم 

املايل ومعدل سعر بيع العملة«. 
مضيفاً: »يف الوقت نفس�ه فإن امكانية 
تثب�ت  ق�د  عاملي�ة  ألس�واق  الوص�ول 
صعوبتها، آخذين بنظر االعتبار ظروف 
السوق العاملية وضعف منظومة اقتصاد 

العراقي«.
وتضم�ن التقري�ر »تسلي�ط الضوء عىل 
اهمية التحول الرقم�ي بالنسبة للعراق 
والحاج�ة امللح�ة وراء ذل�ك«، مبين�اً أن 
»الفوائد الناجمة ع�ن االقتصاد الرقمي 
النشط ضخمة جدا، واالرتقاء باالقتصاد 
الرقمي سيساعد العراق يف تحسن فرص 
اقتصادي�ة، باألخ�ص بالنسبة للشباب، 

وبالتايل تلبية مطالب املواطنن«.
ونب�ه اىل أن »التحول الرقم�ي لاقتصاد 
العراقي سيتطل�ب اصاحات اقتصادية 
واولوي�ات تنموية طويل�ة االجل، فضا 
عن اط�ار عم�ل اقتصادي رقم�ي بعدة 
مح�اور تشتم�ل ع�ىل اتاح�ة الوص�ول 
لشبكة انرتنيت عالي�ة الرسعة، وتوفري 
خدمات ادارة رقمي�ة وتحسن الوصول 
اىل املعلوم�ة وتطوي�ر مه�ارات الشباب 

بعلوم التكنولوجيا«.

البنك الدولي يتوقع انكماش االقتصاد العراقي وارتفاع عجز 
امليزانية إىل 29%

بغداد/ متابعة الزوراء:
االندبندن�ت  لصحيف�ة  تقري�ر  أف�اد 
الربيطانية بأن العراق يمكن أن يترضر 
بشدة من هبوط اسعار النفط اكثر من 
ترضره من داعش او فايروس كورونا.

وذك�ر التقري�ر، ال�ذي اطلع�ت علي�ه 
ع�ىل  الرتكي�ز  ه�ذا   ” أن  »ال�زوراء«: 
خطر داعش وفاي�روس كورونا يحول 
االنتب�اه عن خط�ر اكرب يواج�ه الباد، 
وكم�ا يفعل مصدرو النف�ط يف الرشق 
األوسط، فالتهديد يف العراق هو يف أشد 
م�ا يكون ألن 38 مليون نسمة يف الباد 
يخرجون للتو من 40 سنة من األزمات 

والحروب”.
واض�اف ” قد يب�دو ان املشكل�ة تبدو 
بسيط�ة بالنسبة للع�راق، ولكنها غري 
قابلة للحل ، فهي تتمثل يف نفاذ االموال 
مع انخف�اض عائدات الب�اد النفطية 
نحو حافة الهاوية، فبعد انهيار اسعار 
النفط الكارثية بسبب فايروس كورونا 
يف الوق�ت ال�ذي تعتمد في�ه 90 باملائة 
م�ن ميزانتها ع�ىل اي�رادات النفط، لم 
تستطع الباد سوى كس�ب 1.4 مليار 
دوالر يف ش�هر نيسان امل�ايض، يف حن 
انه�ا تحت�اج اىل ح�وايل 5 ملي�ار دوالر 
لتغطي�ة الرواتب واملعاش�ات واالنفاق 

الحكومي “.
واضاف أن ” الع�راق اليمكنه يف الوقت 
الحايل دفع روات�ب 4.5 مليون موظف 
الحكومي�ة  الروات�ب  كشوف�ات  ع�ىل 

و 4 ماي�ن آخري�ن يتلق�ون الروات�ب 
التقاعدية مم�ا قد يثبت حالة من عدم 
االستقرار هي اكث�ر عمقا من تصاعد 
عمليات داعش او الخراب املحتمل الذي 

يسببه فايروس كورونا«.
وقال، كامران كاراداغي، املعلق العراقي 

ورئي�س األركان الرئ�ايس السابق: “لم 
تدف�ع الحكوم�ة معاش�ات تقاعدي�ة 
حت�ى اآلن يف ه�ذا الشه�ر، ع�ىل الرغم 
من أنه�ا تواصل التعه�د بأنها ستقوم 
بذلك يف غضون يوم�ن”، “ليس لديهم 
املال” فيما تنترش شائعات يف بغداد بأن 

مرتب�ات الدولة ستخف�ض بنسبة 20 
أو 30 باملائ�ة، يمكن التصدي للكوارث 
الفورية عن طري�ق االقرتاض وسحب 
االحتياطي�ات ، ولك�ن ه�ل هن�اك حد 
لطول املدة التي يمك�ن أن تحل محلها 

عائدات النفط املفقودة؟«.

وب�ن التقرير اىل أن ” العراق ومصدري 
النف�ط اآلخرين يف ال�رشق األوسط لن 
يحصلوا عىل الكثري من التعاطف دولًيا 
يف عال�م يعاني من اإلغاق واالضطراب 
االقتصادي غ�ري املسب�وق، وقد يكون 
املستقبل قاتما بشكل خاص يف العراق، 
لك�ن ال�دول املنتج�ة للنف�ط األخ�رى 
تتع�رض لضغوط مماثل�ة، والواقع أن 
عرص منتجي النف�ط األغنياء الذي بدأ 
م�ع أسعار النف�ط العظيمة يف النصف 
األول م�ن السبعيني�ات ق�د يقرتب من 

نهايته«.
واوضح التقري�ر أن ”املشكلة تكمن يف 
أن االعتم�اد عىل ص�ادرات النفط يحل 
محل معظم أشكال النشاط االقتصادي 
األخرى، فالجميع يري�دون العمل لدى 
الحكوم�ة ألن ه�ذا ه�و املك�ان ال�ذي 
توجد فيه أفضل الوظائف، اما األعمال 
الخاص�ة فطفيلي�ة عىل دول�ة فاسدة 
حي�ث يت�م است�رياد كل يشء وال يت�م 
إنتاج أي يشء محلًيا فالنخبة الفاسدة 

تحتكر الثروة والسلطة«.
وأش�ار التقري�ر اىل أن ” داعش ليست 
التهدي�د ال�ذي يتخيل�ه البع�ض، وق�د 
لإلصاب�ة  عرض�ة  الشب�اب  يك�ون  ال 
بفاي�روس كورونا، لكن التأثري السلبي 
لانخف�اض املط�ول يف أسع�ار النفط 
الناجم ع�ن الوباء سي�ؤدي إىل زعزعة 
ككل  األوس�ط  ال�رشق  يف  االستق�رار 

بشكل كبري “.

االندبندنت: اخنفاض النفط أكثر ضرراً على العراق من داعش وكورونا

فقدان هوية
الهوي�ة  من�ي  فق�د 
نقاب�ة  م�ن  الص�ادرة 
العراقين  الصحفي�ن 
سعيد  )سمي�ة  بأس�م 
واملرقم�ة  عب�اس( 
)775( ، ع�ىل من يعثر 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

سكاي نيوز / متابعة الزوراء:
تراج�ع الذهب، الجمع�ة، عن أعىل 
زادت  إذ  أسبوع�ن،  يف  مستويات�ه 
آم�ال املستثمري�ن يف إع�ادة فت�ح 
االقتص�ادات بع�د إج�راءات العزل 
لك�ن  كوفي�د19-،  بسب�ب  الع�ام 
استم�رار موجة تحفي�ز من البنوك 
املركزي�ة أبق�ى املع�دن النفيس يف 
مكس�ب  تحقي�ق  ص�وب  مس�اره 

أسبوعي.

املعام�ات  يف  الذه�ب  وانخف�ض 
 1704.53 إىل  باملئ�ة   0.8 الفوري�ة 
دوالرا لألوقي�ة )األونص�ة( بحل�ول 
الساع�ة 1831 بتوقي�ت جرينتش، 
بع�د أن بل�غ أع�ىل مستويات�ه منذ 
27 أبري�ل/ نيسان عن�د 1722.56 
دوالرا.. وجرت تسوية عقود الذهب 
األمريكي�ة اآلجل�ة بانخف�اض 0.7 

باملئة عند 1713.90 دوالرا.
ومم�ا ح�د أيضا م�ن اإلقب�ال عىل 

الذه�ب بيان�ات أفض�ل قلي�ا من 
املتوقع من الواليات املتحدة أظهرت 
أن الفاق�د يف الوظائ�ف يف أبري�ل/ 
نيس�ان بلغ 20.5 ملي�ون، وهو ما 
يقل عن 22 مليون�ا كانت متوقعة. 
وبل�غ مع�دل البطال�ة 14.7 باملئة، 
بما يقل ع�ن توقع�ات السوق عند 

16 باملئة.
وأذكت أحدث مجموعة من البيانات 
االقتصادي�ة األمريكي�ة األسبوعية 

التحفي�ز  م�ن  بمزي�د  التوقع�ات 
م�ن مجل�س االحتياط�ي االتحادي 
)البن�ك املركزي األمريكي(، إذ تضع 
األس�واق يف الحسب�ان بيئ�ة سلبية 

ألسعار الفائدة األمريكية.
ويضغ�ط خف�ض أسع�ار الفائ�دة 
الضغط عىل الدوالر وعوائد السندات 
ويع�زز الطلب عىل املع�دن األصفر 

الذي ال يدر عائدا.
وب�دا الن�زاع الصين�ي األمريكي يف 

انحس�ار بع�د أن قال�ت بك�ن إن 
مفاوض�ن تجارين من كا البلدين 
اتفقوا عىل تحس�ن البيئة لتطبيق 
اتف�اق املرحل�ة 1، وذل�ك بع�د أيام 
من تهدي�د الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب برسوم جمركية جديدة.
إىل  باملئ�ة   0.7 البادي�وم  وزاد 
1869.25 دوالرا لألوقي�ة، وارتف�ع 
 767.48 إىل  باملئ�ة   0.5 البات�ن 

دوالرا.

الذهب يرتاجع بفعل زيادة آمال املستثمرين مع إعادة فتح االقتصادات 

بغداد/ الزوراء:
 اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب يف وزارة 
التج�ارة، ام�س السب�ت، تج�اوز كمي�ات الحنط�ة 
املحلي�ة املسوقة ملخازنها وسايلواتها )542( الف طن 
ومب�ارشة صومعة خ�ان ض�اري ببغ�داد بتسلم اول 
الكمي�ات املسوقة م�ن الفاحن واملزارع�ن.  وقالت 
الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »حملة 
التسوي�ق يف املحافظ�ات تتواص�ل بوت�رية متصاعدة 
بتسلم الحنطة املحلي�ة وبأنواعها«. مؤكدة »مبارشة 
ماك�ات صومعة خان ضاري غ�رب بغداد بتسلم اول 
كمي�ات الحنطة املسوقة ملوس�م 2020 والتي كانت ) 
7،٦٦٠( ط�ن«. وأضاف�ت ان »رقعة التسويق يف بغداد 
أخذت تتس�ع لتصبح ثاثة مراك�ز تسويق قد فتحت 
ابوابها أمام الفاحن وهي صوامع الرصافة و الدورة 
وخان ضاري«. كاش�فة أن »كمي�ات الحنطة املحلية 

املسوق�ة للمركز التسويقية التابع�ة لفرع الرشكة يف 
واس�ط بلغت ) 134,533( الف طن حنطة بأنواعها«.  
م�ن جهتها، أعلن�ت مديرية زراعة واس�ط عن وضع 
خطة إلنشاء مركز تسويقي لتسلم محصويل الحنطة 
والشعري يف كل أقضية املحافظة نظراً لكون املحافظة 
تض�م مساح�ات زراعية كبرية.  وقال مدي�ر الزراعة، 
أركان مري�وش، يف ترصيح صحفي: انه تم تخصيص 
قط�ع أراض له�ذا الغرض لتجنب ح�االت االختناق يف 
التسوي�ق الت�ي كان�ت تحص�ل يف السن�وات السابقة 
والت�ي تص�ل أحيان�ا إىل تأخ�ر املزارع�ن يف التسويق 
إىل ع�رشة أيام. ولف�ت مريوش إىل إنش�اء مركزين يف 
املحافظ�ة خال ه�ذا العام أحدهم�ا يف ناحية واسط 
وال�ذي دخل الخدم�ة املوسم الح�ايل، واآلخر يف ناحية 
الدبون�ي ال�ذي من املؤم�ل أن يكتمل العم�ل به خال 

األسبوعن القادمن.

واسط تعتزم إنشاء مركز تسويقي جديد لتسلم احملاصيل

جتارة احلبوب تعلن تسويق أكثر من 500 ألف طن من 
احلنطة احمللية

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

15٠٠ دينارالربتقال5٠٠ دينارالطماطم

2٠٠٠ دينارالالنكي5٠٠ دينارالخيار

15٠٠ دينارالتفاح75٠ ديناراالبطاطا

125٠ ديناراملوز5٠٠ دينارالباذنجان

25٠٠ ديناراالخوخ75٠ ديناراالفلفل

15٠٠ دينارالليمون75٠ دينارالباقاء

5٠٠ ديناراالرقي25٠٠ دينارالباميا

75٠ ديناراالبطيخ125٠ ديناراللوبيا

25٠٠ دينارااملشمش5٠٠ ديناراالشجر

25٠٠ ديناراالرمان5٠٠ دينارالقرنابيط

25٠٠ دينارالبازالء 5٠٠ دينار اللهانة

3٠٠٠ دينارالعنب5٠٠ دينارالبصل



بغداد/ الزوراء

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  اكد 

درجال يف اول زيارة له ملنشا ريايض 

الشباب  وزير  منصب  تسنمه  منذ 

بـ  وبداها   ، االول  امس  والرياضة 

الف متفرج  الزوراء سعة 15  ملعبّي 

وملعب الشهداء سعة 32 الف متفرج 

يف منطقة الحبيبية بجانب الرصافة ، 

ان العمل يف امللعبني تأثر قليالً بسبب 

جائحة  بـ  املتمثل  الراهن  الظرف 

كورونا، لكنه يسري نحو يوم اإلنجاز 

واالفتتاح النهائي بصورة جيدة.

وقال: ما نطمح له ان يكون مكتمال 

 ،  %100 بنسبة  التفاصيل  أدق  بـ 

ملٌك  هو  منشاته  بجميع  وامللعب 

وحدهم  وهم  والرياضيني،  للشعب 

والنقد  واالشارة  الرقابة  حق  لديهم 

لذلك اجد اننا كوزارة قطاعية معنية 

بهذا الشان علينا ان نكون حريصني 

عىل ارضاء شعبنا وجماهرينا والنرتك 

اية ثغرة يف العمل .

املنفذة  بالرشكة  درجال  واهاب 

عند  يكونوا  ان  الهندسية  واملالكات 

حتى  والطموح  املسؤولية  مستوى 

اخر لحظة لالنجاز النهائي.

الشباب  وزير  اكد  منفصل  شأن  ويف 

والرياضة  عدنان درجال ان االستثمار 

هو  العالم  يف  جدوى  واالكثر  االفضل 

عليا  كقيمة  االنسان  يف  االستثمار 

وهو  وازدهارها  املجتمعات  لبناء 

ينشد  متحرض  بلد  لكل  االضمن 

املستقبل .

شباب  ملنتدى  زيارته  خالل  واضاف 

الهدف  ان  الكرخ  بغداد  يف  الفاروق 

اليوم هو االستماع الراء  من وجودنا 

الرياضيني والشباب

االستثماري  العقد  ومراجعة  واالهايل 

يف املنتدى الذي توقف نتيجة مناشدات 

االول  الهدف  ان  مبينا   ، سابقة 

للوزارة هو إحتضان الشباب وتنمية 

االمثل  بالشكل  وتطويرها  مواهبهم 

الذي يلبي طموحنا، وليس االستثمار 

احيانا  انها  مع  املالية  املوارد  لتنمية 

الرؤى  وفق  املشرتك  الهدف  تحقق 

االقتصادية الحديثة.

نظر  وجهة  عىل  درجال  واطلع 

بوجود  اللقاء  حرض  الذي  املستثمر 

مدير املنتدى وممثيل الشباب واالهايل 

فيما  نظرهم  لوجهات  واستمع 

الرياضية  االنشطة  تفعيل  يخص 

والفنية والعلمية يف املنتدى واملبادرات 

جميع  ان  مؤكدا  العمل،  تخص  التي 

االراء االيجابية التي تنمي واقع العمل 

واعتمادها  بها  االخذ  سيتم  الشبابي 

بمرونة تامة لتحقيق رغبات شبابنا 

املبدع.

ووجه وزير الشباب والرياضة، عدنان 

الريايض  الشارع  اىل  رسالة  درجال، 

العراقي بعد تسنمه منصبه رسمياً.

وفيما ييل نص رسالة درجال ادنه:

السادة  املحرتمات..  »السيدات 

من  وكل  لنا  املهنئون  املحرتمون.. 

التهنئة  الفرصة لتقديم  له  لم تسنح 

بجميع الصفات واملسميات

الشكر  كلمات  جميع  تسعكم  ال 

واالمتنان التي غمرتمونا بها، وصدق 

اجدها  التي  االمنيات  املشاعر وطيب 

التي  املهمات  إلكمال  عنقي  يف  امانة 

الشبابي  الشارع  ويرتقبها  تنتظرنا 

خط  والتي  الريايض  والجمهور 

السادة  وأساسها  سفرها  من  الكثري 

املكان  هذا  يف  سبقوني  ممن  الوزراء 

مسؤوليته  ثقل  استشعر  بدأت  الذي 

وجسامتها مبكرا .

عهد  اعاهدكم  ان  اال  يسعني  ال 

أكون  أن  الصادقني،  االوفياء  الرجال 

حملة  مواصلة  يف  ظنكم،  حسن  عند 

قطاعّي  يف  واإلصالح  واإلعمار  البناء 

وان  سيما  ال  والرياضة،  الشباب 

املرحلة الحالية تتطلب تظافر جميع 

الجهود إلنجاح مسرية العمل، متوكالً 

عىل الله ومستعينا بكم وبمساندتكم 

ُيحملنا  الذي  املعنوي  ودعمكم  لنا، 

مسؤولية مضاعفة لتقديم كل ما يف 

وسعنا خدمة لبلدنا العزيز.

الله  وأسأل  النبيلة،  ملشاعركم  شكراً 

وشعبنا  ولبلدنا  جميعا  لكم  التوفيق 

الكريم دوام األمن واإلزدهار«.

تسلم  درجال،  ان  اىل  االشارة  تجدر 

حقيبة الشباب والرياضة من الوزير 

السابق احمد رياض.

بغداد/ متابعة الزوراء
وصف النجم الدويل السابق عماد محمد، 
الزمالك  مع  السابقة  االحرتافية  تجربته 
مسريته  يف  األسوأ  أنها  عىل  املرصي، 

الرياضية.
وقال محمد، احرتايف بالزمالك هو القرار 
عاد  وإن  الرياضية،  حياتي  يف  األسوأ 

الزمن للخلف لن أكرر التجربة«.
وأضاف: »دفعت ثمن قويل الحقيقة بعد 
إبعادي  فتم   ،18 خليجي  من  الخروج 
آسيا  بلقب  املتوج  الوطني  املنتخب  عن 

.»2007
وتابع: »تمت معاقبتي أنا والالعبني رزاق 
رئيس  قبل  من  كاظم  وأحمد  فرحان 
ونائبه  سعيد،  حسني  آنذاك،  االتحاد 

ناجح حمود«.
وأشار إىل أن وقفاته اإلنسانية ومساعدة 
الفقراء يف زمن كورونا طبيعية وواجب 
سبب  والناس  »الجماهري  أخالقي: 
منصبا  أملك  أن  أتمنى  وكنت  شهرتنا، 
عن  الفقر  لرفع  وأعمل  الدولة  يف  رفيعا 

الناس«.
العبي  أهم  أحد  محمد،  عماد  أن  يذكر 
من  عددا  خاض  حيث  العراق،  يف  الكرة 

التجارب االحرتافية خارج البالد.
وتسقط العديد من األندية داخل وخارج 
مرص، يف فخ الصفقات الفاشلة، بإهدار 

الكثري من األموال لجلب العبني ال يقدمون 
املردود املنتظر.

عماد  العراقي  مع  الزمالك  تعاقد  ويعد 
محمد صيف 2010، قادًما من سباهان 
أصفهان، من بني أبرز الصفقات الفاشلة 

يف تاريخ الكرة املرصية.
الزمالك،  مع  موسمه  محمد،  عماد  وبدأ 
حسام  للمدرب  الفنية  القيادة  تحت 
املشاركة مع  استبعده من  الذي  حسن، 

الفريق يف الكثري من املباريات.
العراقي  الالعب  قضاها  أشهر   6 وخالل 
لم يشارك سوى يف مباراتني  الزمالك،  يف 
العرب، وهو  إنبي واملقاولون  أمام  فقط 

ما أثار غضب عماد محمد.
فريقه  تدريبات  عن  الالعب  وانقطع 
بسبب عدم املشاركة يف املباريات، وأغلق 
يف  الزمالك  مسئولو  ليفشل  هاتفه، 

التواصل معه. 
وكرس عماد محمد، لوائح االتحاد الدويل، 
بعدما تجاهل رفض إدارة ناديه، املشاركة 
مع منتخب بالده يف بطولة خليجي 20، 

بحجة عدم إدراجها يف األجندة الدولية.
وكان االتحاد العراقي قد خاطب مسئويل 
الزمالك، للسماح بمشاركة عماد محمد 
القلعة  مجلس  لكن  الخليج،  كأس  يف 
البيضاء رفض بسبب انقطاع الالعب عن 

التدريبات. 

وتقدم الزمالك بشكوى ضد الالعب لدى 
عىل  للتأكيد  واملرصي،  الدويل  االتحادين 
يف  وانتظامه  التدريبات،  عن  انقطاعه 
يف  للمشاركة  بالده  منتخب  معسكر 
األجندة  ضمن  مدرجة  ليست  بطولة 

الدولية.
محمد  عماد  دفعت  الزمالك،  شكوى 
االنتقاالت  بالرحيل خالل فرتة  للمطالبة 
يف  استمراره  صعوبة  مؤكًدا  الشتوية، 

مرص بسبب مشاكل عائلية. 
ودخل عماد محمد يف أزمة كربى مع إدارة 
األبيض،  مجلس  تمسك  بعدما  الزمالك، 
للموافقة  يورو،  مليون  عىل  بالحصول 

عىل إعارته لبوشهر اإليراني.
وعرض الالعب، رد املبلغ الذي حصل عليه 
عند التعاقد مع الزمالك )250 ألف دوالر( 

نظري إتمام اإلعارة لصفوف بوشهر. 
وحذر عماد محمد، الالعبني العراقيني من 
خوض تجارب احرتافية بنادي الزمالك يف 
املستقبل، رافًضا فكرة العودة ملرص مرة 

أخرى.
لنادي  رحيله  عقب  محمد،  عماد  وأكد 
العودة  لفكرة  التام  رفضه  بوشهر، 
تم  ما  وهو  األمر،  كلفه  مهما  للزمالك 
ناديه  قميص  الرتداء  عاد  حيث  بالفعل، 
بداية  مع  أصفهان  سباهان  السابق 

موسم 2012-2011.

بغداد/ متابعة الزوراء
طالب املدير التنفيذي للجنة األوملبية الوطنية العراقية، 
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  السهالني،  جزائر 
يمارسون  الذين  »املوظفني  من  عدد  بمراقبة  درجال، 

سلطتهم خارج القانون«.
وقال السهالني إن »موظفني يمارسون سلطات خارج 
عملوا  والرياضة  الشباب  وزارة  يف  يعملون  القانون 
اللجنة  موظفي  بمرتبات  والتالعب  ايقاف  عىل  بتعمد 
عرشة  من  أكثر  منذ  قانوني  سند  اي  بدون  االوملبية 

اشهر«.
واكد أنه »يتوجب عىل وزير الشباب والرياضة الجديد 

اداء موظفيه واالنتباه اىل هذه  عدنان درجال مراقبة 
الظواهر التي تربك ثقة املواطن بالحكومة«.

قانوني  ملف  اعداد  عىل  »سأعمل  السهالني،  واوضح 
متكامل لعمليات التالعب بمقدرات الحقوق القانونية 
ملوظفي اللجنة واتحاداتها، سأقدمها اىل لجنة النزاهة 

يف مجلس النواب واىل مجلس الوزراء قريبا«.
االوملبية  للجنة  التنفيذي  املدير  اخر طالب  ومن جانب 
موقفها  بإيضاح  اللجنة  السهالني،  جزائر  العراقية 
املستوى  عىل  العراق  شهدها  التي  املتغريات  من  من 

الريايض.
وقال السهالني إن »األوان قد أتى عىل اللجنة االوملبية 

إليضاح موقفها من سياستها املقبلة يف ظل املتغريات 
قرار  مواقع  واستحداث  العراق  شهدها  التي  االخرية 

جديدة«.
بخطوات  التقدم  االوملبية  »عىل  ان  السهالني  وأكد 
االوملبية  الحركة  مالمح  بتحديد  واملبادرة  االمام  اىل 
استقالليتها  عىل  للحفاظ  االوملبية  اللجنة  وتوجهات 
املهدي  عبد  حكومة  عملت  التي  صفوفها  واعادة 

تشتيت اجهزتها ومصادرة حقوقها«.
معمًقا  جهًدا  تتطلب  الحالية  »املرحلة  ان  عىل  وشدد 
من  االوملبية  الحركة  بانتشال  املوحد  الفريق  لروحية 

املوقع الذي زجت به بمؤثرات مقصودة«.

بغداد/ الزوراء
وليد  العميد  الجوية  القوة  لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  نائب  رصح 
الزيدي بان ابواب النادي مفتوحة للنجم السابق اكرم عمانوئيل وتحت 
قدم  اكرم عمانوئيل  السابق  الالعب   « أن  إىل  الزيدي  منصب.واشار  اي 
احراز  يف  كبري  بشكل  وساهم  جمهوره  وافراح  الكثري  الصقور  لكرة 
لقب الدوري مرتني وبطولة الكاس مرتني وكاس السوبر وبطولة اندية 
عىل  يحتم  الذي  االمر  التسعينيات  فرتة  يف  االلقاب  من  والعديد  النخبة 
ادارة النادي رد الدين له وهو مرحب به يف اي منصب سواء كان اداريا 
او فنيا«.واكد نائب رئيس النادي أن » اكرم عمانوئيل املتواجد حاليا يف 
يليق  الذي  العمل  واالختيار  النادي  اروقة  يف  التواجد  بامكانه  اسرتاليا 
باسمه كنجم ادخل الفرحة عىل جمهور الصقور يف مناسبات عديدة ».

بغداد/ متابعة الزوراء
الوطني  املنتخب  حارس  كشف 
احمد  األسبق،  الزوراء  ونادي 
املفاجئ  اعتزاله  سبب  عيل، 
املتحدة  الواليات  اىل  وهجرته 

األمريكية.
يرغب  العب  »أي  إن  عيل  وقال 
بعد  اعتزالية  مباراة  بإقامة 

الدولية  املالعب  يف  مسريته 
واملحلية لسنوات«.

وأضاف »اعرتف ان اعتزايل كان 
لكن  له،  اخطط  ولم  مفاجئاً 
فهو  ابنائي  مستقبل  يف  فكرت 
اليشء األهم، لذلك قررت الهجرة 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  اىل 

حيث كانت فرصة ال تكرر«.

عدنان درجال : افتتاح ملعيب الزوراء والشهداء سيعيد لبغداد ريادتها الرياضية
احتضان الشباب هو اهلدف االمسى للوزارة

عماد حممد: ندمت كثريا على اللعب يف صفوف الزمالك املصري

السهالني: موظفون يف الوزارة تالعبوا برواتب االوملبية

الزيدي :ابواب نادي القوة 
اجلوية مفتوحة الكرم عمانوئيل

احلارس امحد علي: قرار 
اعتزالي كان مفاجئا للجميع

No: 7245   Sun    10     May    2020العدد:   7245    االحـد   10    آيار     2020

االوملبية الدولية تطالب رعد 
محودي بابعاد سرمد عبد االله

بغداد/ متابعة الزوراء
تلقـى رئيـس اللجنة االوملبية العراقية، رعـد حمودي، اتصاالً من اللجنة االوملبية الدولية بشـأن 
االتحاد العراقي للسـباحة.وذكر مصدر مطلع ان »رعد حمودي رئيس اللجنة االوملبية العراقية، 
تلقى اتصاال هاتفًيا من اللجنة االوملبية الدولية«.وأوضح ان »االوملبية الدولية، حثت حمودي عىل 
رضورة احـرتام قرارات الدولية ولوائحها والتعجيل بإبعاد رسمـد عبداالله من املكتب التنفيذي 
عـىل خلفية قرار االتحاد الدويل للسـباحة«.وأضاف ان »االوملبيـة الدولية قرر ابعاد عبد االله من 
رئاسـة االتحاد العراقي للسـباحة، والذي سـبق للدولية طالبت به اكثر من مرة ، مما يؤكد بان 

االوملبية العراقية اصبح عليها ضغوط دولية باالضافة اىل الضغوط املحلية لتنفيذ هذا االمر«.

أصفر وأمحر



أك�د تقري�ر صحفي إيط�ايل، الس�بت، أن يوفنتوس 
اس�تعاد بش�كل كامل خدمات املهاجم األرجنتيني 

باولو ديباال.
ووفًقا لصحيفة “توتو سبورت” اإليطالية، فإن 
ديباال عقب زيارة العيادة الطبية ليوفنتوس، 
يف  األوىل  للم�رة  الس�بت  ام�س  ش�ارك   ،

تدريبات السيدة العجوز.
وكان ديب�اال تخلف عن املش�اركة 

يف التدريب�ات األوىل ليوفنت�وس عقب العودة، بس�بب إصابته 
بفريوس كورونا املستجد.

وأعل�ن يوفنتوس تعايف املهاجم األرجنتيني من كورنا بش�كل 
نهائي، األربعاء املايض، بعدما خضع ديباال لالختبار املزدوج، 

وجاءت النتيجة سلبية.
يذكر أن 3 العبني من الفريق األول ليوفنتوس أصيبوا بفريوس 
كورونا املستجد، وهم دانيييل روجاني وبليز ماتويدي وديباال، 

وأعلن النادي تعايف الثالثي.

ق�ررت فانيس�ا براين�ت مقاضاة 
مكت�ب الرشي�ف يف مقاطع�ة لوس 
أنجلي�س بس�بب التقاط عن�ارصه صوراً 
بحي�اة  أودى  ال�ذي  املروحي�ة  ملوق�ع تحط�م 
زوجها كوبي، أس�طورة دوري كرة السلة األمريكي 

للمحرتفني، وابنتهما جيانا.
وحصل�ت مجلة “بيب�ول” التي تعنى بأخبار املش�اهري، 
عىل نس�خة من الدع�وى القانونية التي ُرِفَعت وتس�عى 
م�ن خاللها براين�ت إىل الحص�ول عىل تعويض�ات نتيجة 
ال�رر العاطفي واملعاناة الذهنية، يف أعقاب الكش�ف عن 
أن ثماني�ة من مس�اعدي رشيف املقاطع�ة التقطوا صوراً 

للحطام والجثث وشاركوها مع آخرين.
 ولق�ي براينت وابنته وس�بعة أش�خاص آخرين مرصعهم 
يف حادث تحطم مروحي�ة رشق لوس أنجليس يف 26 كانون 

الثاني/يناير املايض.
وبحس�ب مل�ف الدع�وى: “تواج�د يف املوقع م�ا ال يقل عن 
ثماني�ة م�ن مس�اعدي الرشيف التقط�وا ص�وراً بهواتفهم 
الخلوي�ة لألطفال القتىل وأهلهم واملدرب�ني. وكما أقر مكتب 
الرشيف الحقاً، لم يكن هناك غرض تحقيقي ملس�اعديه من 
أج�ل التقاط الصور يف موقع التحطم، بل التقط املس�اعدون 

الصور ألهدافهم الشخصية”.
واألش�خاص الوحي�دون امل�رصح لهم بالتقاط ص�ور ملوقع 
التحطم ه�م محققون م�ن املجلس الوطني لس�المة النقل 

ومكتب الطبيب الرشعي.
وأق�ر رشيف مقاطع�ة لوس أنجلي�س أليك�س فيالنويفا يف 
آذار/مارس بأن مس�اعديه قد التقطوا صوراً ملوقع التحطم، 

بعدما كشفت صحيفة “لوس أنجليس تايمز” وجودها.
وذكر موقع “تي أم زي” لألخبار الرتفيهية، الذي كان أول من 
أفاد عن تحطم مروحية تقل أس�طورة لوس أنجليس ليكرز، 
آن�ذاك أن ن�ادالً قدم ش�كوى بعد س�ماعه أن أحد مس�اعدي 

الرشيف يعرض الصور أمام زبون يف الحانة.
وكش�ف فيالنويفا أن مكتبه حدد العن�ارص املعنيني وحرص 

عىل إتالف الصور للحد من تداولها.
ويف حينها، طالبت فانيسا براينت بفتح تحقيق داخيل وفرض 
عقوب�ات عىل جميع املعنيني، لكن لم يت�م اتخاذ أي إجراءآت 
جدية بحسب ملف الدعوى الذي نرشته “بيبول” ألنه “عوضاً 
ع�ن التحقيق رس�مياً يف املزاعم لتحديد مدى انتش�ار الصور 
واحتواء ذلك، أفادت التقارير أن قيادة القسم أبلغت املساعدين 

بأنهم لن يواجهوا أي تدابري تأديبية إذا ألغوا الصور”.
وتن�ص الدع�وى أيض�اً عىل أن فانيس�ا براينت ع�ىل علم بأن 

بعض الصور قد انترشت عىل شبكة اإلنرتنت.
وقال متحدث باس�م عائلة براينت للمجلة إن “هذه )الدعوى( 
تتعلق فقط بفرض املساءلة وحماية الضحايا والتأكد من عدم 

اضطرار أي شخص للتعامل مع هذا السلوك يف املستقبل”.

سيؤول / متابعة الزوراء 
أختري سون هيونغ مني العب نادي توتنهام هوتسرب، ضمن أفضل 
خمس�ة مجندين، وذلك بعدما أنهى الخدمة العس�كرية اإللزامية 

التي استمرت عىل مدار ثالثة أسابيع، يف كوريا الجنوبية.
ون�رشت القوات البحري�ة يف كوريا الجنوبية صورة لس�ون وهو 
يحمل بندقية ويقوم بأداء التحية العسكرية، بعدما أنهى الخدمة 

بشكل رسمي.
ويش�ار إىل أن القان�ون يف كوري�ا الجنوبية ينص ع�ىل أن جميع 

الرج�ال البالغني والقادري�ن يجب أن يقوموا 
بتأدية الخدمة العسكرية ملدة عامني.

ولكن سون حصل عىل تخفيض للخدمة 
العس�كرية، وذلك بعد املساهمة يف 
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الدفعة.وق�ال  ذات 
“سون  عسكري:  متحدث 

ق�ام بعمل ممي�ز واس�تثنائي 
خ�الل التدريبات، بم�ا يف ذلك املبادئ 

العسكرية وتدريبات األمن”.

توج فريق برش�لونة لكرة القدم 
للس�يدات رس�ميا بلق�ب دوري 
األضواء اإلسباني بعد أن وافقت 
اللجن�ة التنفيذية لالتحاد املحيل 
للعبة ع�ىل إلغاء كل مس�ابقات 
وب�اء  بس�بب  املحرتف�ني  غ�ري 

كوفيد19-.
وقال االتحاد يف بي�ان إن اللجنة 
صدقت ع�ىل كل الق�رارات التي 
اتخذتها املؤسسة ما يعني أيضا 
ع�دم وجود هب�وط م�ن دوري 

األض�واء للس�يدات أو الدرجتني 
الثاني�ة والثالثة من ك�رة القدم 

للرجال.
وأضاف البيان أنه سيكون هناك 
صع�ود إىل دوري الدرجة الثانية 
للرجال ودوري األضواء للسيدات 
ع�رب مواجهات فاصلة س�تقام 

بدون جماهري.
وكان برش�لونة يتف�وق بتس�ع 
مدري�د  أتليتيك�و  ع�ىل  نق�اط 
صاحب املركز الثاني قبل تعليق 

املنافس�ات يف مارس آذار بسبب 
الوب�اء قب�ل تس�ع ج�والت عىل 

النهاية.
وسينضم أتليتيكو اىل برشلونة 
يف دوري أبطال أوروبا املوس�م 
املقب�ل بينما س�ينجو متذيال 
وإسبانيول  بلنس�ية  الرتتيب 

من الهبوط للدرجة الثانية.
م�ن  فريق�ان  وس�يصعد 
الدرجة الثاني�ة ما يعني أن 
دوري األضواء املوسم املقبل 
س�يضم 18 فريق�ا بدال من 

16 يف املوسم الحايل.
وبينما تم إلغاء مس�ابقات 
س�يتم  املحرتف�ني  غ�ري 
منافس�ات  اس�تئناف 
أرف�ع درجتني يف الدوري 
يوني�و  يف  اإلس�باني 
حزي�ران حي�ث عادت 
إىل  األندي�ة  بع�ض 
التدريبات الفردية أول 
ألول  الجمع�ة  أم�س 

مرة منذ شهرين.

AFP / متابعة الزوراء
ح�ذر األم�ني الع�ام لالتحاد ال�دويل لالعبي 
ك�رة الق�دم املحرتف�ني )فيف�ربو( يوناس 
باير-هوفمان م�ن أن نجاح تجربة الدوري 
األملاني يف اس�تئناف منافس�اته س�يعود يف 

جانب منه اىل الحظ.
م�ن  دوري  أول  البوندس�ليغا  وس�تصبح 
الدوريات الكربى، تستأنف منافسات موسم 
2020-2019، وذلك بدءا من 16 أيار/مايو 
)السبت املقبل(، بعدما نالت رابطة الدوري 
ضوءا أخر لذلك من السلطات السياسية. 
وس�تقام املباريات م�ن دون جمهور، عىل 
أن تعتمد األندية بروتوك�والً صحياً صارماً 

للوقاية من “كوفيد19-”.
وس�تكون التجرب�ة األملاني�ة مح�ط ترقب 
العدي�د م�ن البط�والت األخ�رى، الس�يما 
إس�بانيا وإنكل�رتا وإيطالي�ا الت�ي تأمل يف 
اس�تكمال املوس�م، لكنها لم تحدد خريطة 
طريق عملي�ة وزمنية واضحة لذلك بعد، يف 
ح�ني أن فرنس�ا كانت األوىل ب�ني الدوريات 
الك�ربى التي تض�ع ح�داً للموس�م وتعلن 

تتويج باريس سان جريمان باللقب.

ومع بدء العد العكيس لعودة الكرة األملانية، 
حّذر باير هوفمان يف حديث نرشته ش�بكة 
“س�كاي”، م�ن أن األمور قد تس�ري يف غري 

اتجاه.
وأوضح: “هم )األملان( س�يكونون األوائل، 
لذل�ك بالتأكيد ثمة العديد من األس�ئلة التي 

تطرح”.
وتابع: “علين�ا أن نكون رصيحني يف القول 

إن نجاح أو فش�ل هذا الربوتوكول س�يعود 
يف ج�زء منه اىل بعض الحظ الجيد أو العاثر 
)...( ربم�ا لن يلتقط أح�د العدوى وحينها 
يمكن اعتبار األمر نجاحاً. لكن ذلك سريتبط 
ربم�ا بعد مخالطة أي أحد )من الفرق( مع 
أي ش�خص من املجتمع يحم�ل الفريوس، 

وتالياً أن ال يقوم بنقله إىل الفريق”.
وأضاف: “اآلن البوندس�ليغا س�تكون األوىل 

عىل صعي�د العودة )بني البطوالت الكربى(. 
بروتوكولهم س�يكون موض�ع مراقبة من 
كثريي�ن يف عال�م ك�رة الق�دم، )س�يكون( 
بمثابة اختب�ار. يبقى علين�ا أن نرى ما اذا 
كان سيش�كل نجاحاً بالطب�ع مع األخذ يف 
االعتب�ار صح�ة الجمي�ع )...( ونأمل يف أن 

ينجح”.
وتأم�ل األندي�ة األوروبي�ة يف التمك�ن م�ن 
استكمال املوسم الحايل ألسباب شتى أبرزها 
الحد من الخسائر املالية التي تتكبدها جراء 

توقف إيرادات املباريات والبث التلفزيوني.
وخ�الل األس�بوع الح�ايل، وم�ع ب�دء دول 
أوروبي�ة تخفيف إج�راءآت اإلغالق، فتحت 
أندي�ة يف إس�بانيا وإيطالي�ا أب�واب مراكز 
التدريب لالعبيها لتمارين فردية مع اعتماد 
بروتوكول صحي صارم يتضمن اخضاعهم 
لفح�وص “كوفي�د19-” واح�رتام قواع�د 
التباع�د االجتماع�ي، عىل أم�ل التمكن من 
اس�تئناف التمارين الجماعية يف وقت الحق 
ه�ذا الش�هر، وربما املباري�ات يف حزيران/
يوني�و.يف املقاب�ل، ال ت�زال أندي�ة ال�دوري 
اإلنكلي�زي املمتاز تبحث عن صيغة للعودة، 

وهي تعقد اجتماعاً جديداً يف 15 أيار/مايو، 
بعد يوم من إع�الن متوقع لخطة حكومية 

لتخفيف إجراءآت االغالق.
وع�ىل رغ�م رغب�ة األندي�ة والدوري�ات يف 
اس�تكمال املوس�م، أعرب العبون يف اآلونة 
األخ�رية قلقه�م م�ن القي�ام بذل�ك يف ظل 
الظ�روف الصحي�ة الراهن�ة، الس�يما وأن 
بعض األندية خصوصاً يف إيطاليا وإسبانيا، 
كشفت تس�جيل حاالت إصابة ب�”كوفيد-

19” يف صفوفه�ا م�ع بدء إج�راء فحوص 
ألفرادها.

الح�ال،  “بطبيع�ة  باير-هوفم�ان:  وق�ال 
أع�رب العديد م�ن الالعبني مخ�اوف كبرية 
بشأن صحتهم وصحة أفراد عائالتهم )...( 
وبالطبع ثمة الوض�ع العام يف مجتمعاتهم 

حيث يقدمون مثاالً جيداً”.
وتاب�ع: “يف الوق�ت عينه، عندم�ا ننظر إىل 
الالعب�ني ذوي الروات�ب املنخفضة وظروف 
التوظيف الصعبة، بالنس�بة إليهم الضغط 
يتزايد من أجل تحقيق الدخل والحفاظ عىل 
مس�ريتهم، حالهم كحال العديد من الناس 

حول العالم”.

ق�دم مف�وض دوري كرة الس�لة األمريك�ي للمحرتفني 
آدم س�يلفر، خريطة الطريق الس�تئناف املوسم املعلق 
بس�بب ف�ريوس كورونا املس�تجد، م�ع مخطط حرص 
مكان املباريات يف مدين�ة أو اثنتني قد تكونان أورالندو 
)رشق( والس فيغاس )غرب(، لكن أي قرار بهذا الشأن 

لن يصدر قبل حزيران/يونيو.
ويف اتصال مفتوح مع العبي الدوري وبمشاركة املديرة 
التنفيذي�ة لرابط�ة الالعبني ميش�يل روبرت�س، تحدث 
س�يلفر عن إمكانية خوض املوس�م املقب�ل بأكمله من 
دون جمهور يف حال لم يتم ايجاد لقاح ل�”كوفيد19-”، 

بحسب ما كشفت شبكة “إي أس بي أن” الرياضية.
وتطرق سيلفر إىل إجراءات السالمة الصحية التي يجب 
اتباعها الس�تئناف املوس�م املتوقف من�ذ آذار/مارس، 
مش�دداً عىل  رضورة اخض�اع الالعبني لفحوص يومية 
وإذا تبني أن أحدا منهم مصاب بالفريوس س�يتم عزله، 
دون أن يؤثر ذلك عىل مواصلة املباريات، لكن مع التشدد 

بمراقبة اآلخرين واخضاعهم للفحوص باستمرار.
وت�رى رابطة ال�دوري أنه يف ظل قيود الس�فر وتطبيق 
التباعد االجتماع�ي ومتطلبات التزام البقاء يف املنزل يف 
عدد م�ن الواليات األمريكية، س�يكون من اآلمن حرص 
املباري�ات يف موقع واحد أو موقع�ني عىل أقىص تقدير، 
قد يكونان الس فيغاس يف املنطقة الغربية وأورالندو يف 

املنطقة الرشقية.
ويف تس�جيل حصل�ت علي�ه “أي أس ب�ي أن” لالتصال 
الذي أجراه س�يلفر م�ع الالعبني بمش�اركة روبرتس، 
رأى مف�وض ال�دوري أنه “ال جدوى م�ن إضافة خطر 
س�فركم )الالعب�ني( م�ن مدين�ة إىل أخ�رى إذا لم يكن 
هناك مش�جعون. نعتقد أنه س�يكون من اآلمن أن نبدأ 

)العودة( يف موقع واحد أو موقعني”.
وأش�ار س�يلفر إىل أن أحد “أكرب التحدي�ات يف حياتنا” 
هو حضور املشجعني ألن 40 باملئة من عائدات الدوري 
تأتي مب�ارشة من تذاك�ر املباريات، صفق�ات الرعاية 
واالمتيازات، كاشفاً أن مالكي األندية الثالثني ملتزمون 
باستئناف اللعب وأن الدوري يميل نحو تخصيص ثالثة 
أسابيع عىل األقل ملعسكرات التدريب قبل بدء العودة إىل 
املنافسة.لكن الشبكة األمريكية الواسعة االطالع كانت 
قد أشارت إىل أن الالعبني قابلوا ما يتم تداوله عن اقرتاح 
وضع الفرق يف منطقة معزولة ضمن خطط اس�تئناف 

املوسم، بتشكيك وتحفظ.

ونقلت الش�بكة عن روبرتس قوله�ا إن فكرة عزلهم يف 
م�كان واحد )طرح بات يع�رف ب�”الفقاعة”( لتفادي 
اصابته�م ب�”كوفي�د19-” ال�ذي ش�ل الرياض�ة حول 

العالم، قوبلت بتحفظ.
ويمث�ل املخط�ط مش�كلة بالنس�بة لالعب�ني، ترتب�ط 
بإجراءآت ضبط منطقة العزل لضمان عدم حصول أي 
اتص�ال بالعالم الخارجي بحس�ب روبرتس، موضحة: 
“عندما خ�رج )االقرتاح إىل العلن( للم�رة األوىل، حصل 
بعض الذعر. هل سنس�لح حراس�اً حول الفندق؟ يبدو 

يل وكأنه سجن”.
وتابع�ت: “تس�اءل الالعب�ون، ال نعل�م إذا كان األم�ر 

يس�تحق أن نك�ون بعيدين ع�ن عائالتنا له�ذه الفرتة 
الطويلة. يمكننا أن نفعل كل ذلك، لكن ماذا س�يحصل 
عندما يتبني بأن العب�ني أو عرشة مصابون بالفريوس 

بعد 28 يوماً من العزل؟ هل نلغي األمر؟”.
وأفادت تقارير الش�هر املايض أن رابطة الدوري درست 
خطط إقام�ة األدوار اإلقصائية “ب�الي أوف” بأكملها 
يف ج�زء مغلق من الس فيغاس، لكن س�يلفر تراجع يف 
حينها عن ذلك بعد تلقيه ردود فعل سلبية من الالعبني، 

بحسب “أي أس بي أن”.
وأقرت روبرتس بأن املعنيني يف الدوري استسلموا لفكرة 
أن أي ع�ودة للعب هذا العام س�تحمل مخاطر طاملا أن 
تفيش “كوفيد19-” مستمر، مضيفة: “إنه عالم موبوء 
بالف�ريوس، وعلينا أن نكتش�ف طريق�ة للعمل، اللعب 

والعيش يف عالم مصاب بالفريوس”.
وتابعت: “تطورت األسئلة اآلن من، هل سنعاود اللعب؟ 

إىل إذا لعبنا، كيف ستكون املخاطر؟”.
وتستش�ف الرابط�ة الس�بل الكفيلة بإع�ادة الحياة إىل 
مالع�ب ال��”NBA”، حيث افتتحت بع�ض األندية بدءاً 
م�ن أول أمس الجمع�ة مراف�ق التدريب�ات الفردية يف 
الواليات حيث خففت الس�لطات قيود الحجر الصحي، 
لكنها س�تجري بموجب بروتوكوالت س�المة صارمة، 
علماً ب�أن بعض الفرق تعتزم الرتي�ث يف فتح مراكزها 

لغرض التمارين الفردية لالعبني.
ول�م تكش�ف رابط�ة ال�دوري النق�اب ع�ن أي جدول 
زمني محتمل الس�تئناف اللعب، حيث يتبقى شهر من 
مباريات الدوري املنتظ�م، بينما كان من املقرر أن تبدأ 
من�ذ نحو ثالثة أس�ابيع، منافس�ات األدوار االقصائية 

“بالي أوف” التي عادة ما تمتد لفرتة شهرين.

          

7الرياضي
السماح خبمسة تبديالت 

يف مباريات كرة القدم

اعالم الكرتوني جناح جتربة العودة األملانية أو فشلها يعتمد على احلظ

NBA آدم سيلفر يقدم خريطة الطريق لعودة الـ

ص�ادق مجلس االتحاد الدويل لكرة الق�دم )إيفاب( عىل اقرتاح 
االتح�اد ال�دويل للعبة )فيفا( بزي�ادة عدد التبدي�الت يف املباراة 
من ثالثة إىل خمسة بش�كل مؤقت، بمجرد استئناف البطوالت 

املعلقة بسبب فريوس كورونا.
ولفت�ت الهيئت�ان يف بيان مش�رتك إىل أن هذا التعديل س�يطبق 
ع�ىل القانون الرقم 3 للعبة، ع�ىل أن “يدخل حيز التنفيذ فوًرا” 
ويشمل املسابقات التي تنتهي بنهاية كانون األول/ديسمرب، يف 

حال أخذ به منظمو البطوالت.
وعلقت الغالبية العظمى من مس�ابقات كرة القدم حول العالم 

منذ منتصف آذار/مارس املايض بسبب “كوفيد19-”. 
ويه�دف تعديل القان�ون إىل تجنيب الالعب�ني الضغوط الناتجة 
عن كثاف�ة املباريات التي من املتوق�ع أن يخوضونها يف الفرتة 
املقبل�ة، لتعوي�ض التوق�ف ال�ذي يقرتب م�ن اتمام ش�هرين 
كاملني، الس�يما أن لفرتة التعليق أيضاً عامل س�لبي عىل لياقة 

الالعبني.
وأوض�ح “إيف�اب” و”فيفا” أنهما “س�يحددان يف وقت الحق” 
م�ا إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى نهاية 2021، وبالتايل 

إمكان تطبيقه خالل كأس أوروبا يف صيف العام املقبل.
ولف�ت البي�ان إىل أن�ه سيس�مح للمس�ابقات التي تس�تخدم 
تقنية املس�اعدة بالفيديو )“يف ايه آر”( بالتخيل عنها يف الوقت 

الراهن.
وس�يمنح التعديل للفرق خيار اس�تخدام خمس�ة ب�دالء كحد 
أقىص يف ثالث مناس�بات خالل املباراة، وكذلك بني الشوطني أو 

قبل الوقت اإلضايف )يف حال التمديد(.
ومن ش�أن الحد من عدد املناسبات التي يمكن للفرق أن تجري 
فيها تغي�ريات، أن يزي�ل الحافز للقيام بذل�ك ألغراض إضاعة 
الوق�ت فقط.ويمكن للف�رق حالياً إجراء ثالث�ة تبديالت خالل 
املب�اراة، علم�اً بأنه تم الس�ماح لها منذ الع�ام 2018، بإجراء 

تغيري رابع لكن يف الوقت اإلضايف فقط.
ويف املسابقات التي تسمح بإجراء تبديل إضايف يف تمديد الوقت، 

سيكون بإمكان الفرق إجراء تبديل سادس.
وق�ال )ايف�اب( إن ق�رار التعدي�ل اتخذ “حيث يمك�ن أن تقام 
مباري�ات بش�كل مكث�ف ويف ظ�روف مناخية مختلف�ة، وكال 

األمرين يمكن أن تكون له آثار عىل سالمة الالعبني”.
وأش�ار إىل أن اعتم�اد ه�ذا التعدي�ل من عدمه يع�ود ملنظم كل 
بطولة.وأوضح “إيفاب” ال�ذي يعنى بالقوانني الناظمة للعبة، 
إنه س�يدرس مع “فيف�ا” يف وقت الح�ق إمكاني�ة اإلبقاء عىل 
اإلجراء الجديد طوال املوسم املقبل 2021-2020، ما قد يفيض 
إىل اعتماده يف بطولة كأس أوروبا التي ستقام يف صيف 2021، 
بعدم�ا أرج�ئ موعدها األص�يل صي�ف 2020 بس�بب جائحة 
“كوفيد19-”.وق�ال مص�در مقرب من امللف إن�ه “إذا كان هذا 
االجراء ال يزال سارياً، فإن االتحاد األوروبي لكرة القدم )ويفا( 

يمكن أن يعتمده يف كأس أوروبا”.

ديباال يقهر كورونا ويسجل حضوره بتدريب يوفنتوس

زوجة براينت تقاضي مكتب 
شريف لوس أجنليس

سون هيونغ مني ينهي اخلدمة العسكرية وحيصل على تكريم

سيدات برشلونة يتّوجن بلقب دوري األضواء اإلسباني
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الضغط الحكومي يهدد وجود الصحافة الجزائرية

إجراءات حكومية لدعم الصحافة التونسية ال ترقى إلى حجم األزمة

نقابة الصحفيني التونسيني تلّوح مبقاضاة احلكومة  وتطالبها بالتدخل ملواجهة التداعيات الكارثية على الصحفيني
تونس/ متابعة الزوراء:

ه�ددت نقاب�ة الصحفيني يف تونس بش�ن 
إرضاب ع�ام يف القط�اع، احتجاج�ا ع�ى 
م�ع  تعاطيه�ا  يف  الحكوم�ة  سياس�ات 
واالجتماعي�ة  االقتصادي�ة  التداعي�ات 
لفاي�روس كورون�ا املس�تجد ع�ى أوضاع 
الصحافي�ني، كما لوح�ت بمقاضاة رئيس 
الحكوم�ة، فيم�ا أق�رت رئاس�ة الحكومة 
التونسية جملة من اإلجراءات االستثنائية 
العاجل�ة لدع�م قط�اع الصحاف�ة، خ�ال 
مجل�س وزاري مضي�ق ُخّص�ص للنظ�ر 
يف مس�اندة قط�اع اإلع�ام والتضامن مع 
املؤسسات اإلعامية ملجابهة تداعيات أزمة 

الكورونا.
وتحت�ج النقابة ضد حزمة ق�رارات كانت 
الحكومة قد كشفت عنها األربعاء ملساعدة 
قط�اع الصحافة عى مجابهة آث�ار الوباء 
غري أن النقابة اعتربتها غري مناس�بة وغري 

كافية.
وحّذرت النقابة من خطورة هذه اإلجراءات 
التي وصفتها ب�”العرجاء وغري الشفافة”، 
مس�توى  إىل  ترتق�ي  ال  أّنه�ا  واعت�ربت 
الصحافي�ني مؤّك�دة رفضه�ا  انتظ�ارات 
املطل�ق لسياس�ة الخن�وع مقاب�ل الغذاء، 
والت�ي تريد الحكومة تكريس�ها يف القطاع 
ضاربة بذلك ع�رض الحائط كل االتفاقات 
الس�ابقة التي تم التوص�ل إليها مع رئيس 

الحكومة ومستشاره اإلعامي.
 وبناء عى إجراءات الحكومة، فإّن النقابة 
عرّبت عن خشيتها من وجود شبهات قوية 
تحوم ح�ول خلفيات هذه الق�رارات، التي 
تستبطن مساعي العودة إىل سياسة تلميع 
ص�ورة الحكوم�ة ورئيس�ها ورشكائ�ه يف 
الحكم، يف الوقت الذي يعاني فيه العاملون 
يف قطاع اإلعام من وضع اجتماعي صعب، 
حيث كش�ف التقرير الس�نوي حول حرية 
الصحافة تس�جيل 303 حاالت طرد خال 

الفرتة املاضية.
 وتع�د حري�ة التعبري والصحافة املكس�ب 
األبرز يف تون�س إثر الثورة التي أنهت حكم 
الرئي�س الراحل زي�ن العابدي�ن بن عيل يف 
2011 غ�ري أن طفرة الحري�ات لم يرافقها 

انفراج يف األوضاع املالية للصحافيني.
 وال يتلق�ى الكثري من الصحافيني العاملني 
يف مؤسس�ات إعامية مص�ادرة بعد حكم 
ب�ن ع�يل، أجوره�م بش�كل منتظ�م حتى 
الي�وم.  وجاءت األزم�ة الصحية لتضاعف 
م�ن محن�ة الصحافي�ني املترضرين حيث 

ترسي�ح  إىل  إعامي�ة  مؤسس�ات  دفع�ت 
العرشات، من بينهم من تم ترسيحه خال 
فرتة الحجر الصحي العام الذي ألزم صحفا 
ورقية بالتوقف عن الصدور وقلص بالتايل 

من عائدات اإلشهار )اإلعان(.
 وم�ن أبرز مطالب النقابة التي ضمنتها يف 
بي�ان لها “إنهاء التش�غيل الهش يف اإلعام 
العموم�ي والقط�ع م�ع أس�لوب التاعب 

بالقانون”. 
كم�ا طالب�ت الحكوم�ة بالتدخ�ل العاجل 
ملواجه�ة التداعي�ات الكارثي�ة ع�ى وضع 

الصحافيني الذين أحيلوا للبطالة.
 والخاف قائم بني النقابة والحكومة بسبب 
عدم االلتزام بتطبيق اتفاقات سابقة ظلت 
ح�ربا عى ورق. وقال�ت النقابة إنها “تعلم 
الرأي العام بتشكيل لجنة قانونية لدراسة 
إمكاني�ة مقاض�اة رئي�س الحكوم�ة عى 
خلفية وجود شبهة توظيف ألموال دافعي 

الرضائب للدعاية السياسية”.
من جهتها، أعلنت الجمعية العامة لإلعام 
ع�ن تح�رك احتجاج�ي رفضا إلج�راءات 
الحكوم�ة املعلن�ة يف قط�اع اإلع�ام، وعن 
استغرابها من تهميش الصحافة املكتوبة. 
الحكوم�ة كان�ت  إج�راءات  أّن  واعت�ربت 

بمثابة الصدمة لكافة العاملني بالقطاع.

وأص�درت الحكوم�ة التونس�ية جملة من 
الق�رارات لدع�م قطاع الصحاف�ة واإلعام 
الذي يعاني من أزمة حادة بسبب تداعيات 
وباء كورونا، حيث تم إغاق عدة مؤسسات 
صحفي�ة وأُحي�ل املئ�ات م�ن الصحفيني 

والعاملني يف القطاع عى البطالة.
وأقرت رئاس�ة الحكومة التونس�ية جملة 
من اإلج�راءات االس�تثنائية العاجلة لدعم 
قط�اع الصحاف�ة، خ�ال مجل�س وزاري 
مضي�ق ُخّص�ص للنظر يف مس�اندة قطاع 
اإلعام والتضامن مع املؤسسات اإلعامية 

ملجابهة تداعيات أزمة الكورونا.
وأكد رئي�س الحكومة إلي�اس الفخفاخ يف 
بداي�ة أعم�ال املجل�س، ح�رص الحكومة 
عى مس�اندة القطاعات األكثر ترضرا من 
أزم�ة كورون�ا، ومنه�ا قطاع اإلع�ام، بما 
يدعم إيرادات اإلعانات ويس�اعد الصحف 
الورقي�ة ع�ى مواصل�ة الص�دور يف ف�رتة 

الحجر الصحي الشامل.
وأعل�ن املجل�س تكف�ل الدولة بنس�بة 50 
يف املئ�ة م�ن رس�وم البث ع�ام 2020 لكل 
القنوات اإلذاعي�ة والتلفزيوني�ة الخاصة، 
الت�ي تلت�زم بدف�ع  الرس�وم املذك�ورة يف 
مواعيدها املحددة، إضافة إىل منحها مهلة 
لتسديد رسوم الربع األول من العام الجاري 

حتى نهاية 30 يونيو القادم.
وأف�اد بيان املجلس بأنه قرر املس�اهمة يف 
االش�رتاكات الرقمي�ة للنس�خ اإللكرتونية 
م�ن الصح�ف املطبوع�ة م�ن قب�ل الدولة 
واملؤسس�ات العمومية وفق ميزانية تقدر 
ب��1.2 مليون دينار )ح�وايل نصف مليون 
االعتم�ادات  م�ن  ذل�ك  ويقتط�ع  دوالر(، 
املرصودة يف امليزانية بعنوان االشرتاكات يف 

الصحف الورقية لسنة 2020.
وتم اإلقرار بإنشاء صندوق أموال مشاركة 
لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 مايني دينار 
لدعم املجهود االتص�ايل للدولة يف الحمات 

التوعوية والتثقيفية.
يض�اف إىل ذل�ك تخصي�ص اعتم�اد م�ن 
ميزاني�ة الدول�ة بقيم�ة 5 ماي�ني دين�ار 
لتمويل برنامج تأهيل القطاع ومس�اندته 

يف الدخول إىل منظومة التحول الرقمي.
ويش�كك بع�ض الصحافيني يف ق�درة هذه 
اإلجراءات عى انتش�ال القط�اع من أزمته 
الحالية، معتربين أنها متواضعة وال يمكنها 
أن تغطي جميع املؤسسات الصحافية التي 

ترضرت جراء أزمة كورونا.
وأكدوا أنها جاءت بعد مطالبات عديدة من 
قب�ل هيئ�ات ومنظمات وطني�ة برضورة 
دعم الدولة للقطاع الصحايف أس�وة بما تم 

اتخاذه يف قطاعات أخرى.
وشكلت تداعيات وباء كورونا رضبة قوية 
لقط�اع الصحافة واإلع�ام يف تونس الذي 

يعاني أصا من أزمات مالية كبرية.
وتوقف�ت س�بع صح�ف يومي�ة يف تونس 
وقراب�ة عرشي�ن مطبوع�ة دوري�ة أخرى 
اس�تجابة لتوصية من الجمعية التونسية 
ملديري الصحف صدرت يف 23 مارس املايض 
بعد اجتماع رئيس�ها مع رئيس الحكومة، 
من أجل اتخ�اذ تدابري حكومية ورئاس�ية 
الحت�واء مخاطر عدوى فاي�روس كورونا، 
نظ�را إىل العقب�ات الت�ي قد تعيق نش�اط 
بعض وس�ائل اإلعام وخاصة عند طباعة 
الصحف، ما تس�بب يف إحالة العرشات من 

الصحافيني عى البطالة القرسية.
وأش�ار مركز تون�س لحري�ة الصحافة يف 
تقريره الس�نوي بمناس�بة الي�وم العاملي 
لحرية الصحاف�ة املوافق ل�3 مايو من كل 
عام، إىل أن أزم�ة كورونا وتداعياتها طغتا 

عى القطاع اإلعامي هذا العام.
وتضّم�ن التقري�ر اس�تبيانا ع�ن مخاوف 
الصحافيني التونسيني وهواجسهم يف خضّم 
تغطية أخب�ار فايروس كورونا املس�تجّد. 
حيث خلص االس�تبيان إىل أّن رواتب 54.8 
يف املئ�ة م�ن الصحافي�ني املس�تجوبني لم 
تتع�رض لاقتطاع أو الخص�م، يف حني أكد 
33.9 يف املئة منهم تعرض رواتبهم للخصم 

بنسب ترتاوح بني 27.4 و11.3 يف املئة.
وذك�ر 50 يف املئ�ة م�ن املس�تجوبني أنهم 
“التزموا ب�رشوط الحماي�ة” عندما كانوا 
يغط�ون أخب�ار كورونا ع�ى املي�دان. أما 
بخص�وص اإلج�راءات االقتصادي�ة الت�ي 
اتخذته�ا الدول�ة ملجابه�ة وب�اء كورون�ا 
وحماي�ة العاملني يف قط�اع اإلعام، فريى 
72.6 يف املئة من املستجوبني أن الدولة “لم 
تتخذ أي إج�راء لفائدة الصحافة”، يف حني 
أك�د 27.4 يف املئة أن ذلك “ت�م إىل حد ما”.

وأص�در التقرير الجديد الذي منعت ظروف 
الحج�ر الصح�ي الراهن�ة تقديم�ه خال 
مؤتم�ر صحايف كما جرت العادة، توصيات 
وجهها إىل املسؤولني السياسيني واملرشفني 
عى وسائل اإلعام وإىل الصحافيني، أبرزها 
رضورة دعم الصحاف�ة الجيدة فقد أثبتت 
األزم�ة الحالية أن املجتم�ع التونيس صار 
اآلن يف حاجة ماسة أكثر من أي وقت مىض 
إىل الصحافي�ني املحرتف�ني وإىل الصحاف�ة 

ذات املضمون الجّيد.
البني�ة  بمراجع�ة  التقري�ر  أوىص  كم�ا 

االقتصادية واملالية للمؤسس�ات اإلعامية 
بما تس�مح ب�ه الصاحي�ات والترشيعات 
املنظم�ة للقطاع، من أج�ل أن تصمد أكثر 
يف أزمنة الطوارئ، ومراجعة آليات التمويل 
بم�ا يف ذل�ك مص�ادر اإلش�هار )اإلع�ان( 
وف�ق ضواب�ط ومعايري ش�فافة، وهو أمر 
كفي�ل بضم�ان تكاف�ؤ الف�رص وحقوق 
الصحافيني، ويضمن االستقالية واملهنية 
ويحّد م�ن تدخل لوبيات امل�ال واألعمال يف 

فرض السياسات التحريرية.
بدورها كشفت نقابة الصحفيني التونسيني 
األحد امل�ايض، أن 190 صحافي�ا يف تونس 
فقدوا وظائفهم بس�بب اآلثار االقتصادية 

لفايروس كورونا املستجد.
وق�ال ناج�ي البغ�وري نقي�ب الصحفيني 
التونس�يني ل�دى طرحه التقرير الس�نوي 
لحري�ة الصحفة بمناس�بة الي�وم العاملي 
للصحاف�ة، إن الجائح�ة العاملية هذا العام 
االجتماعي�ة  األوض�اع  أث�رت س�لبا ع�ى 

للصحفيني يف تونس.
وقال البغوري إن أغلب املؤسسات اإلعامية 
الخاصة تعيش أزمات اقتصادية، حيث تم 
طرد 303 صحفيني منذ مايو املايض، 190 

منهم تم التخيل عنهم خال أزمة كورونا.
وتابع البغ�وري “الصحافة الورقية تعاني 
أزم�ة مالي�ة من�ذ س�نوات وق�د ترضرت 
بش�كل كب�ري حيث أغل�ق أغلبه�ا وأحالت 
مئات الصحفيني والعاملني عى البطالة”.

وشدد عى “أن الحكومة تخاذلت يف القيام 
بواجبه�ا تجاه الصحفي�ني عى غرار باقي 
القطاعات”.وتابع أن دور النقابة الوطنية 
للصحفيني ه�و إطاق مب�ادرة ورشاكات 
خاصة ملس�اندة الصحفيني املترضرين من 
األزمة عرب تنظيم دورات تدريبية وإس�ناد 
منح.ويتواصل منذ سنوات تراجع  الصحف 
الورقية يف تونس، ما أدى إىل خس�ائر مالية 
جسيمة، وإذا كان التغيري الجذري يف البيئة 
اإلعامية أحد األس�باب بع�د ظهور قنوات 
وتكاث�ر  وإخباري�ة  ترفيهي�ة  تلفزيوني�ة 
املواق�ع اإلخبارية عرب اإلنرتن�ت واملدونات 
والصح�ف الرقمي�ة، ولج�وء الش�باب إىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي�ة، فإنه يجب 
االعرتاف أيضا بأن س�بب تدهور الصحافة 
الورقية مرتب�ط كذلك بتقصريها يف ابتكار 
محت�وى يواكب التطور ال�ذي تقدمه بقية 
وسائل اإلعام التقليدية والرقمية، ونتيجة 
له�ذا التقص�ري اضط�رت ع�دة صحف إىل 

اتخاذ قرار بإيقاف صدورها.

البرصة / نينا :
 ثم�ن نقي�ب الصحفي�ني العراقيني مؤيد الام�ي “ الدور 
الكب�ري الذي يؤديه الصحفيون يف الب�رصة وماقدموه من 

جهد مضاعف خال مواجهة أزمة كورونا..
وق�ال يف اتص�ال هاتف�ي خ�اص أج�راه مع رئي�س فرع 
النقابة يف البرصةعباس الفياض “ نش�د عى أيدي جميع 
الصحفيني وندعمهم ألداء واجبهم املهني والوطني يف كل 
الظروف التي تواجه البل�د وخاصة أزمة كورونا..و نثمن 

هذه الوقفة واألداء املهني السليم”.
ووج�ه الامي بوضع آلية جديدة ألعض�اء فرع النقابة يف 
الب�رصة تليق وتتناس�ب مع ماقدموه م�ن تميز واجتهاد 
يف املي�دان ، تضمنت اعفاء الصحفيني الرواد من الرس�وم 
ورشوط ومتطلبات التجديد وتخفيض رس�وم االش�رتاك 
املتمرن�ني  واألعض�اء   50% اىل  املمارس�ني  لألعض�اء 

واملشاركني بنسبة 30%. 
كما وجه نقيب الصحفيني العراقيني “ بتفقد عائلة املغفور 
له الصحفي ريس�ان حاتم الفهد وتوفري متطلباتهم وفاًء 

للمرحوم وملكانته الصحفي�ة ..كما أوىص بتجديد وكالته 
)امل�رىس نيوز( وإعفائه�ا من جميع الرس�وم وطلب من 
العامل�ني فيها مواصلة النش�اط بذات الهم�ة التي كانوا 

يعملون بها مع املرحوم الصحفي ريسان الفهد.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
فتح�ت وزيرة اإلع�ام اللبنانية منال 
عبدالصمد باب تقديم طلبات الرتشح 
ملنصب رئاسة مجلس إدارة تلفزيون 
لبن�ان عرب املوق�ع اإللكرتوني لوزارة 
معه�ودة  غ�ري  س�ابقة  يف  اإلع�ام، 
وبعيدا عن البريوقراطية التي تسببت 

يف تأجيل هذا التعيني فرتة طويلة.
ويتب�ع اختي�ار رئيس مجل�س إدارة 
التلفزي�ون تعي�ني ألعض�اء املجلس، 
وف�ق آلية تعتمد للمرة األوىل يف تاريخ 
وزارة اإلعام اللبنانية، عرب اإلنرتنت.

وأوضح�ت وزيرة اإلع�ام عبدالصمد 
أن “ف�رتة تقديم الطلب�ات محددة ب� 
15 يوم�ا، وقد يت�م تمديدها إذا تبني 
وجود أشخاص آخرين لم يستطيعوا 
تقديم ترشيحهم خال املهلة الزمنية 

املحددة”.
بالش�فافية  التعي�ني  آلي�ة  وتتمت�ع 
أفض�ل  وض�ع  ت�م  فق�د  املطلق�ة، 
املعاي�ري التي تحك�م رشوط التعيني 

يف الفئ�ة األوىل يف الدول�ة، باإلضاف�ة 
إىل رشوط إضافي�ة تراع�ي التط�ور 
الهائل الذي ش�هده قط�اع اإلعام يف 
العرص الرقمي، وتسمح بوصول من 
يستطيع خدمة هذه املحطة العريقة 
ونقله�ا إىل الحداث�ة، وف�ق م�ا ذكره 

بيان الوزارة.
وأضاف�ت عبدالصمد أن�ه “من جملة 
املعاي�ري الخاص�ة املطلوب�ة، اإلمل�ام 
باإلع�ام الرقم�ي وإدارة ال�رشكات 

والخربة يف مجال اإلعام، ومواصفات 
خاص�ة تتضح خال املقاب�ات التي 
س�تتم مع املرش�حني ضم�ن قائمة 
املراح�ل  كل  وس�نعرض  قص�رية، 

بشفافية”.
ويتهم صحفيون لبنانيون الحكومات 
الس�ابقة بالتقاع�س ع�ن معالج�ة 
ملف تلفزيون لبنان الذي ال يستطيع 
اللبنانية الخاصة،  منافسة املحطات 

ويعاني من اإلهمال الحكومي.
ويرى هؤالء أن وزراء اإلعام هم سبب 
تأخري تعيني مجلس إدارة ومدير عام 
لتلفزيون لبنان يف عهد الرئيس الحايل 
ميش�ال ع�ون، حي�ث يق�وم الوزير 
مقام املدي�ر العام ومجل�س اإلدارة، 
بالتعيين�ات  ويق�رر كل م�ا يتعل�ق 
واإلق�االت تبعا للتيار الس�يايس الذي 
ينتم�ي إليه.كم�ا تع�رض تلفزي�ون 
لبنان النتقادات عديدة بسبب طريقة 
تغطيته لاحتجاجات الش�عبية التي 

انطلقت يف أكتوبر 2019. 

الجزائر/ متابعة الزوراء: 
تعيش وس�ائل اإلعام الجزائرية أوقاتا عصيبة 
وترسم العديد من املنظمات املدافعة عن حقوق 
اإلنس�ان ووس�ائل اإلع�ام ص�ورة قاتم�ة عن 

وضعية حرية الصحفة يف الباد.
وقالت صحيفة “أوبس�ريف ألجريي”، إنه وعى 
غرار باقي بل�دان العالم، تحتفل الجزائر باليوم 
العامل�ي لحري�ة الصحاف�ة، لكن “ذك�رى هذه 
السنة، ليس�ت لاحتفال”، مربزة أنه باإلضافة 
إىل فاي�روس كورونا ف�إن الصحافة ليس�ت يف 

أفضل أيامها بالجزائر.
تعي�ش  الجزائري�ة  الصحاف�ة  أن  وأوضح�ت 
لحظة صعبة تعد األش�د يف تاريخها، معتربة أن 

“السبب، هو أنها باتت مهددة يف وجودها”.
وذك�رت، بأن بع�ض الصحف، ومنه�ا “لوتون 
دالج�ريي” و”النه�ار”، أغلق�ت أبوابها عى إثر 
األزمة املالية الت�ي تهزها، محذرة من أن منابر 
أخرى قد تغلق أبوابها إذا لم تتحس�ن وضعيتها 
املالية.والصح�ف الورقية تختنق بش�كل جدي 
وهو وضع يتواصل منذ أزيد من أربع إىل خمس 
س�نوات، وعدد كبري من الصحف “تقاوم” لكن 

ال يعرف إىل متى ستستطيع الصمود.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن “الصح�ف ل�م تتوقف 
فق�ط عن التش�غيل، بل تق�وم بترسيح العمال 
لتقلي�ص النفق�ات. وأصبحت ت�دار بعدد قليل 
جدا من العاملني”.وأحد األسباب الرئيسية لهذه 
األزمة ه�و التقليص م�ن اإلع�ان، وذلك جراء 
األزم�ة املالي�ة التي ت�رضب الباد من�ذ 2014، 
بداية انهيار أس�عار الب�رتول، فإعانات الدولة 
الت�ي توزعها الوكالة الوطنية للنرش واإلش�هار 
أصبح�ت قليلة جدا فيم�ا تلقت املبيعات رضبة 

موجعة.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن تط�ور العالم الرقمي 
مك�ن م�ن خل�ق وتط�ور الصحاف�ة الرقمي�ة 
بالجزائ�ر، ومع ذل�ك فإن الوض�ع ليس عى ما 
يرام بالنس�بة إىل ه�ذه الصحف الت�ي غالبا ما 

تتعرض للمضايقة من قبل النظام القائم.
وأمام عدم تمكن النظام القائم من التحكم فيها 
لج�أ إىل الخطة “البديل�ة” واملتمثلة يف “اإلغاق 
والرقابة”، فخال األي�ام القليلة املاضية فقط، 
حج�ب أربع�ة مواق�ع إلكرتوني�ة، يف ح�ني أن 
الصح�ف اإللكرتونية األخرى التي ال تزال تزاول 

نشاطها، تلعب مع السلطات لعبة القط والفأر 
لكي “تنجو” من اإلغاق.

وكان�ت ثاث وس�ائل إعام إلكرتونية، تنش�ط 
يف تغطي�ة “الح�راك”، هدفا للرقاب�ة: موقعان 
ملجموع�ة “أنتري فاس ميدي�ا”، وهما “ماغرب 
إيمرجنون” اإلخب�اري، و”رادي�و ام”، والثالث 

موقع “أنرتلني” اإلخباري.
كما أن العديد من الصحفي�ني ما زالوا يقبعون 
يف الس�جن، مث�ل خالد درارني، مؤس�س موقع 
“قصب�ة تريبون” اإلخباري وهو كذلك مراس�ل 
محط�ة “ت�ي.يف 5 مون�د” الفرنس�ية وممث�ل 
منظمة “مراس�لون با حدود” بالجزائر، بينما 
الذين يتمتع�ون ب�”حريتهم” أصبحوا عاجزين 
من الناحية املادية ألن “املهنة التي يزاولونها لم 

تعد تضمن لقمة العيش بالجزائر”.
وأودع درارن�ي الحبس املؤق�ت يف 29 مارس، يف 
انتظار تحدي�د موعد ملحاكمت�ه، و”هو ُيعاقب 
ملج�رد أنه تج�رأ عى القي�ام بعمل�ه الصحفي 

بشكل مستقل وشجاع”.
وأك�دت هيئة الدفاع عن درارن�ي أنه “يقدم كل 
الضمان�ات ملُثول�ه للمحاكمة، وأن س�جنه هو 
إجراء تعس�في خاصة وأن�ه كان يؤدي مهامه 

الصحافية عندما تم إيقافه”.
منظم�ات  ع�دة  طالب�ت  الس�ياق،  ه�ذا  ويف 
غ�ري حكومية وأح�زاب سياس�ية، الس�لطات 

الجزائري�ة بإنهاء املاحقات القضائية واإلفراج 
ع�ن الصحفيني املس�جونني، وم�ن بينهم خالد 

درارني.
وبحس�ب مدافعني ع�ن حقوق اإلنس�ان، فإن 
حري�ة الصحافة والتعبري يرتاجع�ان بالجزائر، 
ع�ى خلفي�ة تعلي�ق الح�راك الش�عبي املناوئ 
للنظام، واألزمة الصحي�ة، مع وجود صحفيني 
ره�ن االعتق�ال وف�رض الرقاب�ة عى وس�ائل 

اإلعام الرقمية.
وقال املحامي مصطفى بوشايش إنه “ليس من 
الطبيع�ي أن يك�ون الصحافيون يف الس�جن”، 
مضيفا “لقد حدثت ثورة من أجل دولة القانون 
والحري�ات، بم�ا يف ذلك حري�ة التعب�ري، ولكن 
النظام الس�يايس ياح�ق صحافيني لديهم خط 
تحريري ال ي�روق له”.بدوره، اتهم حزب جبهة 
القوى االشرتاكية، أقدم حزب معارض بالجزائر، 
الحكوم�ة ب�”التموقع ضد تيار الحرية بش�كل 
ع�ام وحري�ة الصحافة خاصة”، وق�ال يف بيان 
“)يتم ذلك( بينما نحن يف حاجة ماسة إىل إعام 
يجعلنا نفهم ونواج�ه القلق املصاحب لجائحة 
كورونا”.واحتل�ت الجزائر املرتبة 146 )من بني 
180 بل�دا( يف الرتتيب العامل�ي لحرية الصحافة 
لعام 2020 ال�ذي أعدته منظمة مراس�لون با 
حدود. وقد تراجعت ب��27 مركزا باملقارنة مع 

عام 2015 .

الصحف اإللكرتونية ال تزال تزاول نشاطها وتلعب مع 
السلطات لعبة القط والفأر لكي “تنجو” من اإلغالق

الالمي يشيد بدور صحفيي البصرة ويعفي 
الرواد من الرسوم وخيفضها لالعضاء

وزيرة اإلعالم اللبنانية تفتح باب تقديم طلبات 
الرتشح ملنصب رئاسة جملس إدارة تلفزيون لبنان 
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خالد القشطيني
ضج�ت بغ�داد يف الثالثين�ات بالخالف�ات بني 
مع�روف الرصايف وجمي�ل صدق�ي الزهاوي. 
كان االثن�ان من أصول كردية ونش�آ يف العهد 
العثمان�ي٬ بي�د أن تنافس الش�عراء ّمس�هما 
وأق�ض مضاجعهما. ويظهر أن لألمر أس�باًبا 
يف حظوظهما من الحياة. فقد اختري الزهاوي 
ناًئبا يف مجلس املبعوث�ان العثماني ولم يحظ 
بذلك الرصايف. وكذا كان الحال يف عهد استقالل 
اململكة العراقية٬ حيث اختري الزهاوي ناًئبا يف 
مجلس الن�واب ثم عني يف مجل�س األعيان٬ يف 
حني ظل الرصايف شاًعرا مغضًوبا عليه. تفسري 
ذلك أن الرصايف كان من املعارضني للسلطة٬ يف 

حني كان الزهاوي مداًجيا لكل من يحكم.
حاول امللك فيصل أن يصلح بينهما فدعاهما 
إىل العش�اء معه. جيء بديك رومي س�مني 
ع�ى صينية من الرز والل�وز. راح الزهاوي 
يمع�ن يف التهام الرز حتى س�قط الديك إىل 

جانبه٬ فتمثل قائالً:
عرف الفضل أهله فتقدما!
أكمل الرصايف البيت فقال:

كثر النبش تحته فتهدما!
استأنس الحارضون وشاركهم امللك فيصل 

ضاًحكا.

س�ألوا الزه�اوي يوًما عن رأيه يف الش�اعر 
بأم�ري  وتلقيب�ه  ش�وقي  أحم�د  امل�ري 
الش�عراء. فأجابهم قائالً: ش�نو هذا أحمد 
ش�وقي؟ تلميذي مع�روف الرص�ايف ينظم 

شًعرا أحسن منه!
ل�م يكِتف بذل�ك فأضاف يف مناس�بة أخرى 

قصيدة قال فيها:
وللشعر يف بغداد روح

وللشعر أعباء أقوم بها وحدي
وكان يف ذلك ما يكفي إلغاظة زميله الشاعر٬ 
بل وكل ش�عراء الع�راق. نف�ي الرصايف إىل 
خارج العراق٬ بس�بب هجومه عى اإلنجليز 
والحكومة القائمة. عفي عنه بعد سنوات٬ 
فعاد إىل بغداد حي�ث نظموا له حفالً مهًيبا 
للرتحيب به. شارك الزهاوي يف ذلك الحفل. 

وقف وأنشد قصيدة إخوانية باملناسبة:
لقد عاد معروف أخي بعد غيبة
فأهالً برب الفضل واألدب الوفر

كالنا يريد الحق فيما يقوله
وإني وإياه إىل غاية نجري

فخذ بيدي اللهم يف كل دعوة
وهذا أخي معروف اشدد به أزري

وال بد أن البيت األخري من القصيدة الطويلة 
أث�ار أعصاب الزميل الواف�د. ولكن الرصايف 
صرب ع�ى ذل�ك وأظهر قًس�طا م�ن حلمه 
وس�ماحته بأبيات رش�يقة٬ قاله�ا عندما 
س�نحت مناس�بة أخرى يف حفل بمناس�بة 

عودة الزهاوي من مر:
أرى بغداد من بعد أغبار

زهت بقدوم شاعرها الزهاوي
زهت بكبريها أًدبا وعلًما

زهت بطبيب علتها املداوي
وما اآلداب يف بغداد لوال
يراع جميلها إال دعاوي

إذا ما قال يف بغداد شًعرا
رواه له بأقىص األرض راوي

مجرب بن علية                          
يف البي�ت أح�رَق كل رس�ائلها ، 
كل ذكرياته�ا ، بعد أن يئس من 
االنتظ�ار وعى الش�اطئ س�ار 
وحي�دا َيُع�دُّ خطاه لكن�ه تاه 

فضاع الحساب . 
م�ن بعيد ت�رآئ لناظره مركب  
يخت�زُل  الي�م  عب�اب  يمخ�ُر 

املسافات نحو الشاطئ .
من املركب نزلْت سيدة لم يعرّْها 
بادئ األمر أي اهتمام ، لكنها يف 
لحظة م�ا ج�ذَب منظرها  كل 
انش�غاله ، وكان من املفروض 

أن يغضَّ الطرف عنه .

س�ّيدة يف ربي�ع العم�ر تمس�ُك 
بيمناها صبيا وبأنامل يرساها 
أط�راف ثوبه�ا فانكش�ف عن 

ساق كالصولجان .
 قاوَم بكل جوارحه لكنَّه انهزَم 
فاستس�لَم دون رشوط وراقَب 
املش�هد كله عن كثب .  تقّدمْت 
منه كثريا حتى لكأنها تقصده 
وتعثَّرْت يف املاء حتَّى أوشكْت أن 
تسقط فرسمْت بذلك لوحة من 
أروع ما يحيكه تناغم الطبيعة 
َر يف مكانه وفغَر  والبرش . تس�مَّ
فاه كاملأخوذ وتالحقْت أنفاسه 
وراح يتمت�م : >< يا إالهي ماذا 

أرى ؟ ماذا أرى ؟ إنَّها هي ، هي 
بعينه�ا ، ي�ا الل�ه كل يشء باق 
فيها لم يتغرْي ،جمالها ، قوامها 
، أنوثته�ا ، وكأنَّ�ه ل�م يمر عى 

فراقنا عرش سنوات >< .
مرّْت من أمامه فالمسْت أطراف 

ثوبها بعضا منه .
ألق�ْت الّتحي�ة لكن�ه لم ي�رد ، 
فكأنما كان جس�دا ب�ال روح � 
تجاوزت�ه قليال ثّم التفتْت إليه ، 
لقد عرفته ، فرتاخْت يداها عّما 

تمسك  
 تأملت�ه كث�ريا ثم ابتس�مْت له 

ولكنه ظل واقفا بال حراك . 
بص�وت  وقال�ت  اس�تدارت   
جهوري تخاطب الصبي وترمي 
إلي�ه : >< ف�ات األوان وتأخ�ر 
الوق�ت فهل�مَّ بن�ا ي�ا حبيب�ي 
نس�تدعي والدك ليفد إلينا >< ، 
وأخرج�ْت نق�اال وراحت تهتف 

لشخص ما  . 
البح�ر  حال�ة  تغ�ريت  فج�أة   
فس�اءْت كث�ريا وم�ا ش�عَر إال 
وقد المس�ه املوج حتى اإلبطني 
يف ح�ني توقفْت س�يارة فخمة 
�يدة وابنه�ا  ولج�ْت إليه�ا السَّ
وأقلتهم�ا إىل حي�ث ال يعلم هذا 

املسك����ني .

عبد اإلله الصالحي
املنظ�ر  اش�تهر ري�كاردو بكون�ه 
الرس�مي لتيار »الرواية الجديدة«، 
الذي أس�س ل�ه الروائ�ي أالن روب 
غرييه برفقة كلود سيمون وناتايل 
س�اروت وآخ�رون. وكان ريكاردو 
التق�ى غرييه ألول م�رة يف باريس 
ع�ام 1958 وأثمرت صداقتهما عن 
ولع مش�رتك بكتابة روائية جديدة 
تتح�دى القواع�د التقليدية للرواية 
الحديثة. وكانت »الرواية الجديدة« 
أس�لوبية  س�مات  مج�رد  آن�ذاك 
مش�رتكة بني عدة روائيني ش�بان 
ين�رشون يف دار الن�رش »مين�وي« 
الت�ي احتضن�ت نصوصه�م من�ذ 
مستهل خمسينيات القرن املايض.

أخذ ريكاردو عى عاتقه منذ البداية 
»رئاسة أركان النظرية« لهذا التيار 
التجديدي واستنباط آلياته، وبالتايل 
الجدي�دة  الرواي�ة  مفه�وم  نح�ت 
النظري�ة  لقواعده�ا  والتأس�يس 
بتهمي�ش  األس�اس  يف  املتمثل�ة 
الحبك�ة والش�خصيات ومنح دور 

أكرب للسارد.
ق�ام ري�كاردو بذل�ك بداي�ة ع�رب 
سلس�لة منتظم�ة من الدراس�ات 
واملق�االت نرشه�ا يف مجل�ة »تي�ل 
كي�ل« الثقافي�ة التي أسس�ها عام 

1960 الروائي�ان فيلي�ب س�ولريز 
وجان إدير هاليي�ه وكانت مخترباً 
للتيارات املجددة يف األدب الفرنيس.

س�ينضم ريكاردو إىل هيئة تحرير 
املجل�ة ع�ام 1961 وبق�ي فيها إىل 
ح�دود ع�ام 1971. والحق�اً بل�ور 
نظرية الرواية الجديدة يف عدة كتب 
نقدي�ة تمي�زت بالدق�ة والرامة 
الجديدة«  الرواية  منها »إشكاليات 
)1967( و«من أجل نظرية للرواية 
و«إش�كاالت   )1971( الجدي�دة« 

جديدة للرواية« )1978(.
تناول ريكاردو بالدراسة والتحليل 
أعمال مؤس�يس »الرواية الجديدة« 
أالن روب غرييه وكلود س�يمون يف 

عملني أساس�يني« كلود س�يمون: 
تحلي�ل ونظري�ة« )1964( و«أالن 
ونظري�ة«  تحلي�ل  غريي�ه:  روب 

.)1978(
النظري�ة،  وإىل جان�ب اش�تغاالته 
ع�دة  أيض�اً  ري�كاردو  أص�در 
نص�وص روائية؛ م�ن بينها: »فتح 
دار  ع�ن  الص�ادرة  قس�طنطينة« 
»مين�وي« ع�ام 1965 والفائزة ب� 
»جائ�زة فينيون للرواي�ة« يف العام 
نفس�ه. ولربم�ا س�تبقى جملت�ه 
الش�هرية التي وصف به�ا مغامرة 
الرواي�ة الجديدة طويالً يف األذهان: 
»لم يعد ال�رسد كتاب�َة مغامرٍة بل 

مغامرًة يف الكتابة«.

 أمل رفعت
ملخص�ات  الرسدي�ة  املفاتي�ح  تعت�رب       
فوتوغرافية، وس�يناريوهات مشهدية تدعو 
إىل التأم�ل والتفك�ري، وهي ترتك�ز يف عنوان 
الن�ص، ث�م يت�وزع الرتكيز بنس�ب مختلفة 
عى عناوين الفصول الرئيس�ية ثم الفرعية، 
وأيًضا هن�اك مفاتيح متناثرة بني الس�طور 
تعت�رب دليل القارئ, والعنوان هو أول ما تقع 
عليه عني الق�ارئ، وربما يكون هو أس�اس 
اختي�ار هذا الق�ارئ لذل�ك الكت�اب بالذات،  
وال أق�ول عتبة، ألنني أعت�رب العنوان مفتاًحا 
للن�ص، وبتأثري م�ن وحي القص�ة القصرية 
جًدا؛  أملح أهمية العنوان لكريم صبح؛ فماذا 

يعني الوجه األخر للضباب؟
     إجاب�ة الس�ؤال س�وف تتض�ح تدريجًي�ا 
بالولوج إىل داخل بنية النص، ولكن بداية أظن 
أن الوج�ه اآلخر للضب�اب هو دع�وة القارئ 
للتأم�ل يف هذا العنوان الغامض، فكيف يكون 

للضب�اب وجًه�ا آخر، وهل يف األص�ل للضباب 
وج�ه؟ ومن الناحية العلمية فالضباب يحجب 
الرؤية ويطمس األش�ياء أو يش�وه مالمحها، 
وهنا يأت�ي التأويل من قبل الدخول يف امللحمة 
النصي�ة، وهذا التأويل يعطي القارئ نوًعا من 
التشويق أوال_ إلثبات صحة توقعاته أو تأويله، 
ثانيا_ نوع من الشعور باللذة للوصول إىل فكر 
املؤل�ف إن ص�دق تأويل�ه، أم�ا يف حالة فش�ل 
القارئ يف تأويل مفتاح النص أال وهو العنوان 
الرئييس؛ فنجد أن التش�ويق سوف يزيد لبحث 
ه�ذا القارئ عن تأويل جديد، وقد مهد القارئ 
املسكني نفس�ه منذ تأويله للعنوان أنه سوف 
يق�رأ ربم�ا رواية غرائبي�ة مثال أو سياس�ية، 
ويس�تمر يف البحث من الغ�الف إىل آخر كلمة؛ 
إليج�اد وإثب�ات العالقة بني ال�رسد والعنوان، 
ومن هنا نرى أهمية العنوان وخاصة بالنسبة 
للكات�ب ال�ذي يعل�م تماًم�ا أهميت�ه يف كتابة 
القصة القصرية جًدا؛ فيكون النجاح حليفه يف 

اختيار عنواًنا جاذًبا لفكر القارئ.
    الوج�ه اآلخ�ر للضباب جمل�ة غامضة بما 
يكف�ي لدعوة القارئ للدخ�ول لحل هذا اللغز 
فالضب�اب يغيم ع�ى النظ�ر، ويعطي صورة 
مشوش�ة فالناظر إىل الضباب ال يرى األشياء 
م�ن بعد مع�ني، فكيف ال يرى ال�يء األصيل 
واملطل�وب من�ه أن يرى وجهه اآلخ�ر، هذا ما 
فعله العنوان بي كقارئ�ة، ودفعني إىل الحرية 

والتأمل,
_اإله�داء الحقيقة أكثر غموًض�ا من العنوان، 

فاملؤل�ف يه�دي عمل�ه لش�خص يعرف�ه هو 
فق�ط، وزمن معرفت�ه به هو الزم�ن الذي بدأ 
به كتابة روايته، إنه�ا امرأة! بل بطلة لحكاية 
ه�و وحده يعرفها ونجهلها نحن القراء ولكن 
يراودن�ا األم�ل أن البطلة هي روايت�ه الجديدة 
التي سوف نقرأها حااًل، أو بطلة داخل الرواية 
املراوغة سوف تطل علينا من خالل املتن؛ وِمن 
َثم نتعرف عى هذه املجهولة املُهدى إليها هذا 

النص.
_ الفصل األول ) بوتني النبي(

إنه عنواًنا مثريًا للتس�اؤل ُيحفز شهية القارئ 
فاالس�م ربم�ا يجعلنا نفكر ه�ل بوتني رئيس 
روس�يا؟ هل هناك نب�ي يدعى بوت�ني؟ ها أنا 
قد س�ال لعابي أري�د التهام الفص�ل، فاملؤلف 
يلع�ب معنا لعب�ة املفاتيح! وهن�ا فصل يلمح 
إىل صناع�ة البط�ل الس�يايس، وكي�ف يصنع 
يف العق�ول ويصبح وش�ًما عليه�ا ال يغادرها، 
ويس�وؤها ش�ائبة فه�و بمثاب�ة نب�ي كما يف 
العنوان بوتن النبي، ويف كثري من األحيان تغزو 

العاطفة العقل وُتألِه هذا النبي.
بداية منطقية وواقعية يف هذا الفصل لتفاعل 
الق�ارئ م�ع تفكري املنط�ق الس�وفييتي من 
خ�الل ش�خصيتني مختلفتني ربم�ا متحدان 

الفكر كليًة أو جزئًيا.  
_نخ�ب اتحادن�ا الس�وفيتي، يف ه�ذا الفص�ل 
نج�د اختالفات عقائدي�ة يف بيت رويس واحد، 
فالكونتيس�ة زوجة اللواء املتقاعد من أصول 
أملاني�ة غربي�ة.. الحدي�ث ع�ن ش�يعية أفراد 

العائل�ة باس�تثناء األم واالبن�ة، واعتدال األخ 
ال�ذي يعيش بفرنس�ا، وق�د أعطان�ي املؤلف 
زمًنا، أن�ه بعر جورباتش�وف، ونجد الزمن 

مفتاًحا إضافًيا بجانب العنوان.
الج�و الح�واري ل�ألرسة كان هاًما بالنس�بة 
للزمن فه�و يبني للق�ارئ الخوف م�ن تفتت 
الوطن يف عهد جورباتش�وف، وه�و ما حدث 
بالفعل، باإلضاف�ة إىل وجود عقيدتني يف أرسة 
واحدة، وهي الش�يوعية املتطرفة واملسيحية 

التي تجلت يف الكونتيسة وابنتها.
_طفولة

ه�ي طفول�ة روزال�ني بالفع�ل وه�ي طفلة 
نتاج اتحاد مختل�ف العقائد والجغرافيا،  وقد 
أحسس�ت كق�ارئ بوج�ود عالق�ة ب�ني فتاة 
الفصل األول ال�ذي بدى منفصاًل عن الفصول 
حتى هذا الفصل، وقد توقعت أن تكون الفتاة 
ه�ي روزالني وهذا التناغ�م يف ترتيب األحداث 
يحسب للمؤلف الذي جر القارئ يف سالسة إىل 

التفكري والتوقع، ولم يفلت القارئ أبًدا.
_الجزء الثاني .. الفصل األول

ه�ذا التقس�يم ربم�ا يعد فص�اًل ع�ن الرواية 
بلس�ان ال�راوي العلي�م والج�زء ال�ذي ترويه 
روزالني البطلة أو إيفا كاس�م آخر لها تجى يف 

أواخر النص.
_البديل

أحسن املؤلف إىل عدم اإلفصاح عن وطن األب 
العرب�ي وقد اس�مته ابنت�ه روزال�ني بالوطن 
البديل يف القسم الثاني من الرواية.. الح الوطن 

ما بني الس�طور وذلك بولوج جملة )تصنيف 
الناس املس�لمني إىل ش�يعة وس�نة مفضيا إىل 
ح�روب ش�عواء( وه�ذا الذكاء بجع�ل الوطن 
ضمن�ي واالكتف�اء ب�أن البطل عرب�ي يعطي 
تأويالت للقارئ بأن ح�ال الوطن العربي كله 
واحد من ناحية الحكم والسياسات واالقتصاد 

والعقائد املتقاربة والبيئة
_الفصل الثالث )الهوية إىل موسكو ومنها(

  التري�ح بالجنس�ية الس�ورية، وكأنه رس 
أخفاه املؤل�ف عن املتلقي ليحتف�ظ بالهوية 
العربي�ة، فتق�ول البطلة أن معها جنس�يتني 
سورية وروس�ية ولو أنني اعتقدت أن الهوية 
العربي�ة كانت عراقية نظرًا ألن املؤلف ألقى يف 
طريقي بمفتاح للتأويل وهو الشيعة والسنة 
والتض�اد املتنازع بينهما مش�تعل غالًبا وأبًدا 
يف م�كان اجتماعهم�ا، وأينم�ا ُوج�دوا، لكننا 
ل�و رجعنا إىل الفصل األول حيث أن الجنس�ية 
األخرى روس�ية؛ لحللنا اللغز واكتش�فنا لعبة 
املؤلف بني روسيا وسوريا، وهي لعبة سياسية 
مغلفة بقال�ب اجتماعي مثري، أعتقد أن هذه 
العالقة السياس�ية بها الكثري من الرمزية ألن 
ارتب�اط الغرب بالرشق يع�رب غالًبا عن الغرب 
صاحب املصالح االستعماري والرشق العربي 

املحتل دوما من جنسيات مختلفة.
_الفص�ل الس�ابع _جم�ال وف�رح م�ع وقف 
التنفيذ.. هذا الفصل يخرج القارئ عن س�ياق 
النص ويشتته ولم يلق املؤلف مفتاًحا للرتابط! 
فالق�ارئ لم يعرف م�ن صاحب البن�ات الذي 

يتناول وجبته يف مطعم موسكو بالالذقية.
_الفصل 11نقيضان

العودة م�رة أخ�رة إىل صاحب البن�ات الثالثة 
واملجهول لدي القارئ، الذي ُكشف عنه الستار 
يف ه�ذا الفص�ل؛ فاملتح�دث هن�ا ه�و البطلة 
صاحب�ة املذك�رات، ولس�ت أدري لِ�َم تداخلت 
أح�داث كتاب�ة املذك�رات م�ع إن الع�رف هو 
كتابته�ا برتتيب األحداث من األقدم إىل األحدث 
ولك�ن قط�ع األحداث يف س�رية ذاتي�ة؛ أحدث 

ربكة يف سياق الدراما.
_الفصل ال14

يف ه�ذا الفصل إجابات األس�ئلة التي س�ألها 
البن�ات  ع�ن  بالتفصي�ل  لنفس�ه  الق�ارئ 
الصغريات الالتي تبنته�ن إيفا ولو أن اإلجابة 
جاءت متأخرة كثريًا ش�تت القارئ املس�كني، 
وق�د أفص�ح املؤلف يف هذا الفص�ل بأن النص 
ربم�ا يكون س�رية غريي�ة وأن الرواية حية ال 
تنته�ي وال زال قل�ب أبطالها ينب�ض حتى لو 

أعلن وفاتهم يف النص، وهذه لعبة طريفة من 
املؤلف أراد بها تأمل القارئ يف الحياة وعالقتها 
باألبط�ال  يف روايته، كما أنه أت�اح للقارئ أن 

يسميها كما يحلو له رواية أو سرية غريية. 
_النهاية

ج�اءت نهاية النص تفتح أفاًقا ألجزاء جديدة 
من الرواية وهي نهاية موفقة وذكية وال أقول 
أنها نهاية مفتوحة ألنها بالفعل ليست نهاية 

كما قال املؤلف.
_املشهدية 

تتج�ى املش�هدية الحية م�ن أول وهلة فأنت 
ترى إغارة الطائرة عى موقع الحبيب املنتظر 
وتس�مع صوت الطائرات ف�وق منزل الحبيبة 
القريب من املط�ار، ويف طريق اللواء  إىل بيته؛ 
أنت كق�ارئ تش�اهد املناظر الخالب�ة بعيون 
اللواء املتقاعد فهن�اك حركة، وصوت، وألوان 
تتجى يف لون ثمار، وأش�جار املزارع واملروج، 
ول�ون الثل�ج، والتنق�ل ب�ني ربي�ع، وش�تاء، 

وخريف، وصيف بدون تعاقب.
_الوصف

تقري�ري يف بعض املواض�ع ُيخرج القارئ من 
وح�دة العمل مما يجعل النص غري متماس�ك 

يف تلك املواضع.
الل�ون األحم�ر يف الوص�ف له ف�ارق ودالالت 
كثرية س�واء كان يف األعالم أو البسط أو فرش 
من�زل ال�واء املتقاع�د مث�اًل، وأهمه�ا الداللة 

السياسية.
     من الجمل الوصفية)الدب الرويس، الس�تار 
الحدي�دي...(  ومعظمها رم�وز، كذلك وصف 
معال�م بط�رس ب�رج حينم�ا زار األب واالبنة 

املدينة.
من الجدير بالذكر أن جغرافية املكان، ووصف 
املدن سواء يف سوريا، بريوت، الالذقية، دمشق، 
وبطرسربج س�ياحة مجانية تحيل القارئ إىل 
الرتحال بفكرة النص من حيث التباعد املكاني 
والعنري�ة الفكرية وااليدلوجي�ة الدينية إىل 
مش�هدية، والراع مع السياس�ات الدولية يف 
الن�ص تعترب سياس�ة املؤل�ف الوصفية وهذا 
التعب�ري اس�تلهمته كق�ارئ من الن�ص.. أما 
وصف األكالت الروسية والسورية كالشاكرية 
والس�مك الح�ر ل�م تفت ع�ى حنك�ة التنوع 

الوصفي يف بنية الدراما. 
البناء الدرامي_

 يتهادى إلينا يف مش�اعر األش�خاص املتباينة 
من حزن وأىس وحب وإشفاق وتأييد سيايس 
ون�زاع عرق�ي، كذل�ك يف التنقل بني مش�اعر 

الشخصيات الذي تم بتلقائية وبدون تكلف.
الحركة_

تتجى يف حركة الجيش، وغناء الكاتيوشا أمام 
القائد يف عرض عس�كري، ويف حكايات اللواء 
لحفيدت�ه عن أهل القري�ة وعاداتهم، ووصف 
نش�اط أهل القرية التي يعيشون فيها والذي 
يع�ج بالحركة واأللوان، كذل�ك حكايات الجد 
لحفيدت�ه كلها حرك�ة، أما حرك�ة الطائرات 

فهو واضح جًدا.
_الصوت

العديد من األص�وات موجودة من غناء وبكاء 
وأزيز طائ�رات، كذل�ك جلبة الكل�ب الصديق 

الويف للواء.
_ أخطاء رسدية

ص42 قالت كريستينا لثروت طوقان أن القدر 
جمع ب�ني اثن�ني مختلف�ني قومي�ة، وديانة؛ 
بالرغ�م من أن الحوار قد خ�ال من ذكر ديانته  
فإىل م�اذا اس�تندت يف معرف�ة الديان�ة، فهي 
كانت تح�ر قداس األحد م�ع والدتها، وهنا 
أعطانا املؤلف مفتاُحا بأنها مس�يحية الديانة 
كوالدته�ا األملاني�ة الرشقية، أم�ا هو فرشقي 
إًذا ربما كان يهودًيا، أو مس�يحًيا، أو مس�لًما، 

فكيف حسمت األمر بأنه  مسلم ص 51؟! 
املح�اور  م�ن  ع�دد  ح�ول  الرواي�ة  _ت�دور 

الرئيسية:
املؤرش األول الذي ملس�ته من الرواية هو أنه ال 
يمك�ن زرع نبته يف غ�ري موطنها إال يف ظروف 
رعاي�ة خاصة جًدا؛ حت�ى ال تذبل أو تموت، أو 
تعيش مبتورة، واملقصود هنا روزالني وعيشها 
م�ع أبيها يف الوطن البدي�ل، وهو لفظ أطلقته 
البطلة عى س�ورية وه�و اعرتاف ضمني بأنه 

وطن مؤقت وليس أصيل.
ثاني�ا الح�ب يصن�ع املعج�زات لكن�ه ال يغري 
العقائ�د والطب�اع م�ن دون اقتن�اع بالعقيدة 
ذاتها الدليل عى ذلك بقاء روزالني وأمهما عى 
دياناتهم�ا بالرغم من أن روزال�ني كانت تقرأ 
الق�رآن، وتعي�ش يف ظل أرسة مس�لمة؛ لكنها 

كانت مرغمة عى تقبل كل هذا.
ثالث�ا العنري�ة والتنمر ال تف�رق بني قريب 
وبعيد واتض�ح هذا يف معامل�ة األبناء ألختهم 

نصف األجنبية والتي عى دين آخر.
ويف النهاية اجدني كقارئ قد استمتعت بعمل 
جاد واقعي يحكى مأس�اة أمة عربية، ووطن 
س�وري، ومجتمع، وأرسة مثلها الكثري؛ عانى 
عض�و منها ول�م يتداع�ى األقربون بالس�هر 

والحمى له.
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ثقافية

قصة قصرية

مفاتيح السرد  يف رواية الوجه اآلخر للضباب لكريم صبح

بني الزهاوي والرصايف
 

قصيدة

د .عبد الجبار شكري 
 

* اكتشف الغري موجود ...
حارض.. يف كينونتي ..ويف فضائي ...

اكتشف الغري موجود ...
يف عشق.. وجودي االنساني ...

فيه...!!! 
اكتشف اني أتأمل ...صورة لذاتي ...

وأتأمله يف تواز لكياني ... 
صورة لآلخر...

يف حركية الوجود...نحن موجودان ...
انا .. والغري !!! ...

اىل جانب بعضنا البعض ...
يف تجاور أنطولوجي...رسمدي ...

يف عشق انساني...
مرتاكم .. عرب التاريخ ...

متعثر احيانا،، ومدمر احيانا اخرى ...
...bبإقصائه الدموي

* اكتشف الغري موجود ...
قائم يف مرأة وجهي ...

يف شكلني.. من الوجود ...
الوجود يف ذاته ..

جسد حيس.. خلية حيوانية ... 
تتعارك مع املكان والزمن ...

يف حركية رسمدية ...
هادئة احيانا..وعنيفة احيانا اخرى ...

وجود اخر قائم يف الخلية ...
وجود من اجل ذاته...

وجود مفكر،، ووعي مفكر ...
*اكتشف وجودك ايتها الغريية ...

يف سلبياتك ... 
ويف ايجابيات�ك .. يف كل ذلك ادرك بها اناي 

...
احيانا اجد نفيس .. يف عمق ..

كينونتك .. اتوحد معك ...
كوجود ذاتي .. وكوعي مفكر..

ولكن اه ،، اه ،، ايتها الغريية... 
املتمردة .. يف التصور ...

والعالقات...
تنفصلني عن كياني ... 

 وتحملني يف وعيك ...
وجود موضوعي...

لتضاريس الكون .. وتضاريس...
املكان .. والزمان .. والعالم الخارجي ... 

قائم باستمرار ..يف وعيك ...
ترشف منه تجاربك ايتها الغريية...

تجاربك.. الفاشلة.. والناجحة...
تقودك اىل.. املنتهى املرغوب..

يف رسمدية.. متعرتة!!!
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 معرف�ة كيفي�ة التعامل مع ش�خص يكرهك، هو 
م�ن خ�ال إدراك أنه مع مرور الوق�ت، يصبح كل 
يشء أفضل، ال أحد يستطيع أن يكره شخصاً طوال 
حياته، إنها مجرد مرحلة مؤقتة ولدت من مشاعر 
مقيت�ة، س�تختفي بمجرد االس�رخاء والس�ماح 

للوقت أن يقوم بمفعوله.
أن الكراهية يجب التعامل معها ومواجهتها وليس 
تجاهلها كما يزعم البعض، وهذا من أهم أس�اليب 

التعامل مع أشخاص يكرهونك.
التغلب عىل مشاعر الكراهية

ريق�ة األرَسع واألس�َهل لتحوي�ل كارِه�ك إىل  الطَّ
صديق، ه�و أن تطُلب من�ه ِخدم�ة، عندما تطلب 
م�ن األش�خاص الذي�ن ال يحبُّونك أن يس�اعُدوك؛ 
فإّنك تغيرِّ نظرتُهم للعاقة وتجعلهم ينُظرون إليك 

كصديٍق بدالً من عدو.
الِخدمة أو املُساعدة يشٌء خاٌص باألصِدقاء، فأنت 
عادًة ال تقدرِّم خدمة لعدوك أو إىل شخٍص ال يروُقك، 

كل هذا له عاقة بالتَّنافر املعريف.
وفق�اً لنظري�ة التَّنافر املع�ريف، هناك مي�ل للناس 
إلثب�ات ثباتهم عىل املب�دأ يف معتقداته�م وقيِمهم 
�لوكيات غي  وآراِئه�م، عندما ُتصبح املواقف والسُّ

متناسقة، يحدث التنافر.
يحت�اُج الدم�اغ إىل الَقض�اء ع�ىل التَّناف�ر، حي�ث 
ف كمراقٍب خارجي، يراقب باستمرار ويقيرِّم  يترصَّ
أعمالك ومن ثم يفسرِّ التفس�يات، مل�اذا تفعل ما 

تفعله.
اتبع قاعدة ال� 24 ساعة

كل مح�رف يف التعام�ل مع الكاره�ن يعرف هذه 
القاعدة، وهو يتعامل م�ع الناس بذلك املبدأ، وهو 
أنك كلما تعرضت للهجوم، قم بتأخي ردك ملدة 24 

س�اعة، ال تتفاعل مع الهجوم األويل، ألنك س�ترك 
للغضب والعاطفة أن تغّيب حكمتك، ألنك قد تقول 
وتفعل أش�ياء قد تندم عليه�ا يف وقت الحق، وهي 
بالتأكيد ليس�ت فكرة ذكية؛ لذلك انتظر واهدأ، ثم 

عاود الرد بشكل سليم.
الكراهية معدية

أال تسمح للكراهية التي يصنعها أشخاص آخرون 
أن تؤث�ر علي�ك، ه�و أم�ر أس�ايس ملعرف�ة كيفية 

التعامل مع األش�خاص الذي�ن يكرهونك، عليك أن 
تفكر يف الكراهية كس�م، إنها س�امة، إنها حقيقة 
مثبتة علمياً، أن الش�عور بالعواطف الس�لبية مثل 
الكراهي�ة س�يئ لصحت�ك البدني�ة؛ لذل�ك ال تكره 
الشخص اآلخر وال تبادل الكراهية بالكراهية؛ ألنك 
ال تس�تحق أن تش�عر بذلك ليشء قام به ش�خص 

آخر، وربما غي مهم حتى بالنسبة لك.
تجنب العنف بأي ثمن

العنف س�يؤدي إىل مش�اكل أكثر تعقيداً، كان حل 
النزاع�ات من خال القتال حتى املوت ش�ائعاً لدى 
الرومان، لكننا يف القرن الحادي والعرشين ونتطلع 

إىل مكان متحرض.
تجنب اس�تخدام اللكمات بأي ثم�ن، هذا يدل عىل 
أنك ضعيف يف الداخل، وس�وف ت�ؤدي إىل املزيد من 
املش�اكل، وعاوة عىل ذلك، فإن�ه يعطي الكثي من 

الناس سبباً لكرهك، وهذا هو آخر يشء تريده.

10واحة
كيفية التعامل من األشخاص الذين يكرهونك؟

حنو مستقبل افضل ..هلم

alzawraanews@yahoo.com

 ق�ال املس�ؤولون الفيدرالي�ون إنهم 
املتعلقة  الس�امة  يراقبون مخ�اوف 
بمطهر اليدين ألن هناك 1500 رشكة 
إضافي�ة تصن�ع املنت�ج اآلن نظرا إىل 
الحاج�ة إىل املعقمات بش�كل كبي يف 

ظل انتشار فيوس كورونا.
الحظوا أنه تم إرس�ال رس�الة تحذير 
إىل رشكة واحدة بس�بب ادعاءات غي 
مثبت�ة أن مطه�ر أيديه�م يمك�ن أن 

.COVID-19 يساعد يف منع
وتق�ول املبادئ التوجيهي�ة أن معقم 
اليدين يجب أن يكون عىل األقل 94.9 
يف املائة من الكحول من حيث الحجم 

ويحتوي عىل مكونات للرائحة.
مع تدفق املنتجات الجديدة يف السوق، 
كي�ف يمكن�ك التأك�د م�ن أن املطهر 
اليدوي الذي تشريه من متجر أو عرب 
اإلنرن�ت يلبي ه�ذه املعايي وأنه آمن 

لاستخدام.
األم�راض  ت�ويص مراك�ز مكافح�ة 
والوقاية منها أنه عند استخدام معقم 
اليدين ، يجب عليك تطبيق املنتج عىل 
راح�ة ي�د واح�دة  وف�رك املنتج عىل 
جميع أنح�اء يديك حتى يجف يتبخر 
الكحول أيًضا من الجلد بسعة ، لذلك 
ال تمس�حه حتى يجف وبذل�ك تتأكد 

من صحته.

كل يوم معلومة

طريقة التأكد من جودة معقم اليدين يف دقيقتني

 اإلصابة بالصداع أثناء الصيام من املش�كات الشائعة يف نهار رمضان، 
والتي يكثر اإلصابة بها خاصة نتيجة التغيي املفاجيء يف مواعيد تناول 
الوجب�ات، وأيًضا مواعيد النوم، فضا عن انخفاض س�كر الدم الناتج 
عن الصيام، كما أن املدخنن، ومعتادي تناول الش�اي والقهوة من أكثر 

الفئات التي تعاني من الصداع نتيجة احتياج الجسم للكافين.
وبالتأكيد خال ساعات الصيام لن يتمكن املصاب من تناول املسكنات 
الت�ي تس�اهم يف تقلي�ل آالم الص�داع، لذا يس�تعرض “الكونس�لتو” يف 

السطور التالية طرق طبيعية لتخفيف آالم الصداع.
تدليك فروة الرأس

يساهم تدليك فروة الرأس لعدة دقائق يف تنشيط الدورة الدموية وتعزيز 
تدفق الدم بصورة طبيعية إىل الرأس، وذلك لتقليل حدة االلم.

التعرض للماء الدايفء أو البارد
ويمك�ن تع�رض الرأس بش�كل مب�ارش للم�اء الب�ارد كوضعها تحت 
الصنب�ور لع�دة دقائق فذلك يس�اهم يف تقلي�ل حدة األع�راض وتقليل 
االلتهاب، وإبطاء تأثي األعصاب املسئولة عن نقل رسائل األلم إىل املخ، 
فض�ا عن أنها تس�اهم يف تضييق األوعية الدموية، كل ذلك يس�اعد يف 

تقليل ألم الصداع.
ويف حال كان الصداع ناتج عن شد عضيل يف الرقبة أو الكتف فهنا يفضل 
االعتماد عىل املاء الدايفء الذي يس�اهم يف اسرخاء العضات واألعصاب 

وبالتايل يقلل من الشد العضيل، ويحارب األلم.
النوم

يمك�ن ملحاربة آالم الصداع الخل�ود إىل النوم إذا كان ذل�ك متاًحا، فذلك 
يساهم يف تقليل الشعور باإلجهاد وتخفيف ألم الصداع.

االبتعاد عن الضوضاء
التع�رض للضوضاء يزيد من حدة الص�داع واأللم، لذا يجب االبتعاد عن 
مص�ادر الضوضاء والزحام والجلوس يف مكان هاديء وإضاءة خافتة، 
واالس�رخاء تماًما وغلق العينن فذلك يس�اعد عىل التخفيف من حدة 

األلم.
تدليك فروة الرأس لعدة دقائق بزيت الافندر الذي ثبت فعاليته يف تقليل 

آالم الصداع.

الضغط بمنشفة باردة عىل منطقة الرأس أو الرقبة لدورها يف انقباض 
االوعية الدموية وتقليل حدة األلم.

ممارس�ة تمرين�ات التأمل أو اليوجا التي تس�اعد عىل تنش�يط الدورة 
الدموي�ة وتدف�ق الدم ع�رب الرشاين إىل املخ فيس�اهم يف تقلي�ل األلم، 

ويكتفى بمد الرقبة برفق والتنفس ببطء لتعزيز تدفق الدم للدماغ.
إرشادات لتجنب الصداع يف نهار رمضان

وبما أن الوقاية خي من العاج فهناك بعض اإلرشادات التي تساهم يف 
تجنب اإلصابة بالصداع يف نهار رمضان، ومنها:

الحرص عىل تناول األطعمة الغنية باملاغنيسيوم الذي يساهم يف تنظيم 
نسبة السكر يف الدم ونقل رسائل العصب إىل املخ.

رشب كميات كافية من املاء يف الفرة بن اإلفطار حتى السحور بشكل 
متوازن وتوزيعها عىل س�اعات اإلفطار، ورشب كوب بمعدل كل ساعة 

الستفادة الجسم منها، ومقاومة الجفاف.
تناول الخرضوات والفواكه الغنية باأللياف والتي من شأنها االحتفاظ 

باملاء يف الجسم لفرة أطول.
الحصول عىل قدر كايف من النوم.

االبتعاد عن التوتر واإلجهاد قدر املستطاع.

طبيبك يف بيتك

تعاني من الصداع أثناء الصيام؟.. اليك احلل

لحماي�ة قلبك من جميع أنواع األمراض، يج�ب عليك التأكد من أنك 
تحصلن عىل كمية كافية من النوم

حماية قلبك بأفضل الطرق املمكنة، يمكن أن يس�اعدك عىل العيش 
لفرة أطول. وهناك الكثي من األمور التي يمكن أن تصيب قلبك إذا 
تجاهلِت األشياء الجيدة والصحية له، فالعادات السيئة التي تسبب 

أمراض القلب ال تعد وال تحىص.
من التدخن إىل عدم ممارس�ة الرياضة واتباع نظام غذائي خاطئ، 
كلّه�ا أمور لن تجلب لك س�وى املزيد من األلم لقلب�ك. هذه العادات 
السيئة وغيها ندعوِك للتعرف إليها من أجل التخلص منها والعيش 

بنمط حياٍة صحي.
اضطراب�ات النوم:لحماي�ة قلبك م�ن جميع أن�واع األمراض، يجب 
عليك التأكد من أنك تحصلن عىل كمية كافية من النوم. إن لم يكن 

ثماني ساعات، ست ساعات من النوم يومًيا أمر ال بّد منه.
عدم العناية باللثة:وفقا للعلماء، هناك ارتباط قوي بن عدم أمراض 

اللثة والقلب. مشاكل اللثة يمكن أن تكون سيئة لقلبك.
تن�اول األطعمة الدهنية:الس�منة ه�ي العادة الس�يئة األخرى التي 
يمكن أن تؤذي قلب�ك. الدهون تخلق بطانة حول القلب وتجعل من 
الصعب عليه ضخ الدم وبالتايل يتس�بب هذا األمر بحصول النوبات 

القلبية.
املبالغة يف ممارس�ة الرياضة:الكثي من التمارين يمكن أن تتس�بب 
بأذي�ة كربى للقل�ب. باإلضاف�ة إىل أّن عدم ممارس�ة الرياضة عىل 
اإلطاق هو باألمر الس�يئ. وبالتايل، ال بد من الحفاظ عىل ممارسة 

روتينية ومتوازنة للرياضة.
اإلكث�ار يف تناول للملح:تن�اول امللح الزائد يمكن أن يخلق مش�اكل 

لقلبك. يذّكر الخرباء بأّن األطعمة املالحة تس�بب انخفاًضا مفاجًئا 
يف دقات القلب، مما يؤدي إىل األمراض.

عدم تن�اول الفواك�ه والخرضوات:ع�دم إضافة ه�ذه املأكوالت اىل 
نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، ومرض 
الرشي�ان التاج�ي، وارتفاع الكولس�رول، وغيها م�ن مضاعفات 

القلب الخطية.
التوتر واإلجهاد : اإلجهاد موجود يف حياة كل فرد، ولكن األمر يعتمد 
عىل كيفية التغلب عليه. أس�وأ عادة سيئة يمكن أن تؤذي قلبك هو 

االجهاد الشديد. حاويل التغلب عليه.
التدخ�ن: التدخن يعزز جلطات الدم، ويمن�ع تدفق الدم إىل القلب. 

وهكذا، فإنه يساهم يف تراكم الرسبات يف الرشاين.

 يتعج�ل األب�اء واألمه�ات يف وق�وف ابنائه�م 
وتعليمه�م الحرك�ة وامليش اعتق�ادا منهم ان 
ذل�ك يس�اعدهم ع�ىل النم�و الس�ليم، ولكن 
لألس�ف الكثي ال يع�رف ما ال�رضر من ذلك.
فأول مش�كلة سيعاني منها طفلك إذا حاولت 
أن تجعليه يقف مبكرا هو تقوس القدمن لذا 
إليك مجموعة من املعلومات الهامة عن اسباب 
ل�ن العظام عن�د األطفال وتقوس الس�اقن.
يف البداي�ة ل�ن العظام هو مرض ش�ائع جدا 
يف مجتمعاتن�ا الرشقية وه�و ناتج عن نقص 
فيتامن د والكالس�يوم، ويعاني االطفال منه 
منذ سن 9 شهور. وتظهر أشهر االعراض عىل 
صورة تقوس او تباعد بن الركبتن ما يسمى 
بالتصاق الفخذين، ولكن هناك أعراض أخرى 
كث�ية ال يعلمها الكث�يون، وقد يكون الطفل 
مص�اب وال يعلم االبوان بوج�ود لن العظام، 
مث�ل ظه�ور ب�روز يف القفص الص�دري عىل 

شكل الس�بحة وظهور بروز أس�فل عظمتي 
الس�اعد عند مفصل الرس�غ وتغي بس�يط يف 
ش�كل الجمجمة.أحد أهم االسباب التي تؤدى 
بطفلك لتقوس الساقن هي محاولته الوقوف 
ع�ىل قدمي�ه يف عم�ر مبك�ر مم�ا يعم�ل عىل 

زيادة نس�بة تقوس الس�اقن اللينن. السبب 
الثاني يكمن يف استخدام املشاية يف ذلك السن 
وال�ذي ي�ؤدي إىل نف�س النتيج�ة أيض�ا. آخر 
س�بب هو عدم تعرض الطفل ألشعة الشمس 

الصباحية. 

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

نصائح طبية

عادات سيئة تسبب مشاكل فى القلب

أسباب لني العظام لدي األطفال

سلوكيات

 من الش�ائع بن األطفال ما بن 
خمس إىل عرش سنوات أن يكونوا 
أثناء  البول  ضحايا اضطراب�ات 
الن�وم رغ�م أنه�م ال يتعرضون 
للمش�كل خ�ال النه�ار، فه�ل 
ينبغ�ي علين�ا أن نقلق ؟ و كيف 

نترصف كآباء ؟
ماذا تفعلن عندما يصبح التبول 

يف السير عادة لدى طفلك ؟
عندم�ا يبل�ل طفل�ك رسي�ره يف 
اللي�ل ، ال داع�ي للذع�ر، و لكن 
حاويل معرفة السبب، و التحدث 
اىل طفل�ك، ح�اويل أيض�ا تهيئة 
كأن  وضع�ه  يناس�ب  ف�راش 
تضيفي فرش�ة من الباس�تيك 
إىل الف�راش و لك�ن دون إحراج 
الطفل أو اشعاره بأن ذلك يحط 

من قيمته .
اجعلي�ه يفه�م أن يمتن�ع ع�ن 
رشب�ه للس�وائل و للمي�اه قبل 
ل�ه  سيس�بب  ذل�ك  ألن  الن�وم 

املش�اكل و تأكدي من أن يذهب 
إىل املرح�اض قب�ل وق�ت النوم، 
و خص�ي ل�ه ماب�س داخلية 

محددة يرتديها ليا .

إذا ش�ككت أن التب�ول الاإرادي 
لطفل�ك يرج�ع إىل اضطراب�ات 
نفسية، ابدئي بالتحاور معه، و 
التحدث إليه، و اس�تمعي إىل ما 

يقوله و ح�اويل طمأنته ، ولكن 
إذا ش�عرت بأن املش�كلة كبية 
ال ت�رددي يف استش�ارة طبي�ب 

مختص .

كيف تتصرفني إذا كان طفلك يبلل فراشه

 املقادير
ديك رومي )من ٨ : ١٠ كجم(

صوص الدهان
2 كوب زبدة سايحة

2 كوب خل عنب أبيض
2 ملعقة كبية مسردة بودرة

ملعقة ثوم بودرة
ملح

فلفل
صوص التسوية

كوب جزر
كوب بصل

كوب عيدان كرفس
ثوم فصوص

3 ورق لورا
ربع كوب مرمرية

ملعقة صغية حبهان بودرة
مرقة
ملح

فلفل أبيض
ملعقة صغية قرفة

ملعقة صغية قرنفل
ملعقة صغية جوزة الطيب

3 عود روز مارى
ملعقة صغية شمر

ملعقة صغية جنزبيل بودرة
الحشوة

100 جرام برقوق أحمر
100 جرام مشمش

100 جرام نكتارين أو خوخ أصفر
100 جرام فراولة

100 جرام عنب أسود
100 جرام تفاح أصفر

100 جرام بندق محمص
100 جرام لوز محمص

100 جرام عن جمل محمص
100 جرام كاشيو )غي ملح(

علبة معجون أبو فروة
مكسبات طعم

نصف كوب خل عنب احمر
2 ملعقة كبية سكر بني

نصف كوب دبس رمان
التماسك

نصف كوب شوفان
2 كوب كريمة

خطوات التحضي
ويجفف  البارد  باملاء  الديك  اغسىل 
درجة  يف  ساعتن  ملدة  ويرك  جيداً 

حرارة الغرفة.
والقوانص  الكبد  سلق  يتم  ثم 
والقلب يف لر ماء حتى النضج مع 

بصل وملح وفلفل.
ثم يتم تسخن الفرن لدرجة حرارة 

.٢٣٠
بولة  يف  الدهان  مكونات  اخلطى 

كبية .
الصوص  مكونات  ضعى 
صينية  يف  والتوابل”  “الخرضوات 
يمكن  املرقة  من  كوب  مع  فرن 
عىل  وترفع  الفواكه  تقطعى  ان 
مع  دقائق   ١٠ ملدة  متوسطة  نار 
ويضاف  وترفع  وتقلب  الكريمة 
الشوفان والزبدة ويقلب جيداً ويرك 
ثم ضعى الفواكه داخل الديك ثم ابو 
فروة و الشوفان ضيفى املكسات 
إىل  الطعم  ومكسبات  والتوابل 
ويحىش  جيداً  وتخلط  الفواكه 
،تغلقى  ضغط  بدون  بها  الديك 
وربطها  الوراك  بضم  الديك  فتحة 
الخرضوات  صينية  بالدوبار،ضعى 

يف الفرن أسفل رف الديك
افركى  ١٨٠ْم  إىل  الحرارة  ،خفض 
يدهن  أو  الدهان  بمكونات  الديك 

بالفرشاة.
صينية  يف  الرف  عىل  الديك  ضعى 
الروستو ويكون الوراك للداخل ملدة 
بصوص  ويدهن  ونصف  ساعتن 
بواسطة  ساعة  نصف  كل  الدهان 
حسب  عىل  الديك  ،يسوى  الفرشاة 
أو  كيلو  لكل  ساعة  نصف  الوزن 
يف  ْم   ٨٢ حرارة  درجة  يبلغ  حتى 

أغلظ منطقة من الورك .

املطبخ

ديك رومى حمشى 
بالفواكه و املكسرات
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يف إحدى الس�نوات, كان يلق�ي مدرس للغة 
العربية ال�درس عىل طلبة الفصل أمام اثنني 
من رجال التوجيه لدى الوزارة الذين حرضوا 

لتقييمه.
وكان هذا الدرس قبي�ل االختبارات النهائية 
بأس�ابيع قليلة, وأثناء إلق�اء الدرس, قاطع 
أحد الطالب األستاذ قائالً: “يا أستاذ.. )اللغة 

العربية( صعبة جداً!”
وما كاد هذا الطالب أن يتم حديثه حتى تكلم 
كل الطالب بنف�س الكالم وأصبح�وا كأنهم 
ح�زب معارض�ة, فه�ذا يتكلم هن�اك وهذا 
ي�رخ وهذا يحاول إضاع�ة الوقت وهكذا. 
س�كت املعلم قليالً ثم قال: “حس�ناً ال درس 

اليوم، وسأستبدل الدرس بلعبة!”
فرح الطلبة وتجهم املوجهان.

رس�م هذا املعلم عىل الس�بورة زجاجة ذات 
عنق ضيق، ورس�م بداخلها دجاجة ثم قال: 
“م�ن يس�تطيع إخ�راج ه�ذه الدجاجة من 
الزجاج�ة؟ ب�رط أال يك�ر الزجاج�ة وال 

يقتل الدجاجة.”
فبدأت محاوالت الطلبة التي باءت بالفش�ل 
جميعها، وكذلك املوجهان اللذان انسجما مع 

اللغز وحاوال حل�ه ولكن باءت كل املحاوالت 
بالفشل!

ف�رخ أحد الطلبة من آخر الفصل يائس�اً: 
“يا أس�تاذ ال تخرج ه�ذه الدجاجة إال بكر 
الزجاج�ة أو قت�ل الدجاجة.” فق�ال املعلم: 
“ال تس�تطيع خرق الروط.” فقال الطالب 
متهكماً: “إذاً يا أستاذ قل ملن وضعها بداخل 

تلك الزجاجة أن يخرجها كما أدخلها.”
ضح�ك الطلب�ة, ولك�ن ل�م ت�دم ضحكتهم 

طويالً, فقد قطعها صوت املعلم وهو يقول: 
“صحي�ح، صحيح، ه�ذه ه�ي اإلجابة, من 
وض�ع الدجاج�ة يف الزجاجة ه�و وحده من 
يس�تطيع إخراجه�ا, كذل�ك أنت�م. وضعتم 
مفهوماً يف عقولكم أن اللغة العربية صعبة, 
فمهما رشح�ت لكم وحاولت تبس�يطها لن 
أفلح, إال إذا أخرجتم هذا املفهوم بأنفس�كم 
دون مساعدة كما وضعتموه بأنفسكم دون 

مساعدة.”

هل أنِت من محب�ي لعبة تحليل 
الش�خصية؟ الي�ِك ثالث أس�ئلة 
أجيبي عليه�ا واعريف  بس�يطة، 

نوع شخصيتِك:
االختبار:

1. رتبي الحيوانات التالية حسب 
املفضل لديِك.

- حصان.
- خروف.

- نمر.
- بقرة.

- خن�زير.
2. ضع�ي اس�م ش�خص واح�د 
بجان�ب كل لون، ع�ىل أن يكون 
كل شخص تعرفينه جيداً ومهم 
بالنس�بة ل�ِك )ال تك�رري اس�م 

الشخص مرتني(:
- أبيض.
- أحمر.

- برتقايل.
- أخرض.
- أصفر.

3. اكتب�ي كلمة واح�دة تصفني 
بها كل من اآلتي:

- قطة.
- كلب.

- فأر.
- بحر.

- قهوة.
النتيجة:

- حصان: يرمز اىل العائلة.
- خ�روف: يرم�ز اىل الح�ب.

- نمر: وهو رمز لعزة النفس.

املس�تقبل  اىل  ترم�ز  بق�رة:   -
املهني.

- خن�زير: يرمز اىل املال.
- أبيض: توأم روحك.

- أحمر: ش�خص تحبيه من كل 
قلبِك.

تعتربين�ه  ش�خص  برتق�ايل:   -
صديق حقيقي.

- أخرض: ش�خص س�تكرهينه 
لبقية حياتك.

- أصف�ر: ش�خص ال يمكنك أن 
تنسيه أبداً.

- قطة: يرمز لش�خصية رشيك 
حياتك.

- كلب: يرمز لوصف شخصيتك.
- فأر: يرمز لشخصية أعدائك.
- بحر: يرمز لوصفك لحياتك.

- قهوة: يرمز الحساس�ك اتجاه 
الحب.

يرضب للشخص الذي يعامل الناس حسب 
قدرهم ، وعىل قدر عقولهم . 

أصله: 
أن أح�د الحالق�ني كان يحل�ق يوم�ا ألحد 
زبائن�ه بموس ماضية فزلّ�ت يده فأصاب 
وج�ه الزبون بجرح غائر ، بدأ الدم يس�يل 
منه غزيرا فم�ا كان من الحالق إالّ أن مال 
عىل أذن الزبون وقال له : )) تره أكو بعكالك 
وس�خ (( وتلك كناية عن تعرّض س�معته 
لكالم الناس ! فث�ارت ثائرة الرجل وأحّمر 
وجه�ه غضبا وقفز من مكانه وصاح : )) 
اتخس�ه ! .. ان�ا أخو خيت�ه .. (( . فتوقف 
نزي�ف الدم يف الح�ال . فاعتذر الحالق إليه 
، وأخ�ربه بأنه قد ق�ال ما ق�ال حتى يثري 

غضبه ، ويه�ز أعصاب�ه ، فينقطع نزيف 
الدم . فسامحه الرجل وقبل عذره .

وكان للح�الق صب�ي ذكي مج�ّد وكان قد 
س�مع ورأى م�ا دار ب�ني أس�تاده الحالق 
والزبون . وبينم�ا كان يحلق ألحد الزبائن 
ذات ي�وم أص�اب الزبون بج�رح يف وجهه 
س�ال منه الدم غزيرا . فم�ال الصبي عىل 
الزب�ون وهتف يف أذنه : )) تره أكو بعكالك 
وس�خ (( فلم يتحرك الزبون ، ولم ينقطع 
نزف ال�دم ، فقال الصبي : )) تره س�معة 
بنتك موزينة باملحلة (( فلم تؤثر كلمته يف 
الزبون ش�يئا. فقال : )) الناس دا يحجون 
عىل بنت�ك (( فل�م يتحرك الزب�ون كذلك . 
وكان الح�الق يس�مع وي�رى مايجري بن 

الصب�ي والزبون ، فأرسع إىل الزبون ورفع 
كفه ورضبه س�طرة ش�ديدة عىل رقبته . 
فارتاع الزبون لذل�ك وانتابه الغضب وقام 
من مقعده ثائرا ، وس�أل الحالق : )) هاي 
ش�نو ؟ .. لي�ش ترضبن�ي ؟ (( . وقبل أن 
يجيب�ه الح�الق انقطع نزف ال�دم وتوقف 
.. فاعت�ذر الح�الق إىل الزب�ون ، وأطلع�ه 
ع�ىل حقيقة األمر ، وأن الس�طرة ماكانت 
إالّ لتوق�ف النزي�ف . ثم التف�ت الحالق إىل 
صانعه وقال له : )) ش�وف ابني .. الناس 
مو كلهم س�وه .. أكو من جلم�ة ... وأكو 
من س�طرة (( . فتعّج�ب الصبي من كالم 
الحالق ، وس�عة اطالعه ، وش�دة ذكائه .. 

وذهب ذلك القول مثال .

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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قصة وعربة

اختبارات شخصية

قصة مثل

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

اليوم من أنس�ب األي�ام التي يمكن�ك فيها بدء 
عالقات مع ش�خصيات جدي�دة. عليك ان تكون 
ذو عق�ل متفت�ح أثن�اء محاول�ة أح�د األش�خاص 
التقرب إليك. اهتم بعملك واحذر من املخاطر املحتملة. 
أن�ت محظوظ جدا الي�وم، فأنت عىل موعد مع الحب يف 

املساء.

أن�ت قلق ج�دا عىل األه�ل واألصدق�اء طوال 
الي�وم. ربم�ا ال تدرك م�ا يحدث حول�ك ولذلك 
تشعر أن السبل قد تقطعت بك. ال تحاول أن تعرف 
الحقيقة دون أن تبحث عن التفاصيل وتحدد ما حدث 
بالضبط. تأجيل بعض املواعيد قد ينتج عنها الش�عور 

بالفشل واإلحباط.

يوم مالئم للتخلص من أعباء العمل والفوىض 
الت�ي أوش�كت عىل تدم�ري حياتك. ربم�ا تؤثر 
عليك مش�اعرك الس�لبية ولكن يمكنك اس�تغالل 
ه�ذه املش�اعر لصالحك. موقف�ك الهادئ يس�اعدك 
ع�ىل أن تكون عمليا للغاية وكذلك يس�اعدك عىل اتخاذ 

قرارات صحيحة.

قد يتغ�ري يومك فج�أة بس�بب حصولك عىل 
رس�الة ما أو قصيدة رومانسية أو لوحة فنية 
رائعة، ولذلك ستشعر أن الحب يف طريقه إليك. كن 
مس�تعدا لاللتقاء بش�خص ما يهمه أم�رك وال تتخل 

عنه مهما كانت الظروف فهذه فرصة ال تعوض.

تأتي�ك مكامل�ة اليوم من ش�خص م�ا يحاول 
أن يدب�ر ل�ك مكيدة م�ا فكن حذرا من�ه. هذا 
الش�خص لديه الكثري من األخبار يريد أن ينقلها 
لك، ولك�ن تأكد ان معظمها غ�ري صحيح. حاول أن 
تهرب من هذا الحوار أو تنهيه يف أرسع وقت ممكن. إذا 
كن�ت ترى أن ما يقوله هذا الش�خص مهما من وجهة 

نظرك، تأكد منه أوال.

إذا وج�دت أن هناك أجواء متوت�رة يف عالقتك مع 
ش�خص م�ا، ربما يكون ذلك بس�بب ع�دم وجود 
تفاهم وانس�جام بينكم�ا. ال تفرتض ع�ىل الفور أن 
س�بب املش�كلة يف الطرف اآلخر. املواقف الصعبة تحتاج 
إىل مزي�د من الرتوي والحب، فبدال م�ن معاتبة الطرف اآلخر 

حاول أن تحل املشكلة بهدوء وحرص.

س�تتمكن م�ن تغي�ري وجه�ات نظ�ر أح�د 
األشخاص يف املشاريع التي يطرحها الزمالء. 
ال توقع عىل بعض األوراق اليوم ألن تفاصيلها لن 
تخدم مصالحك يف املستقبل عىل اإلطالق. عليك توقع 

األسوأ الفرتة املقبلة.

علي�ك أن تع�ي جي�دا أنه ليس لدي�ك خطة أو 
جدول مناسب إلنجاز أي مروع تبدأه اليوم، 
ولكن�ك عىل الرغم م�ن ذلك لديك طاقة ونش�اط. 
اس�تغل قدراتك الذهنية والبدنية لتحقيق املستحيل. 
انظر لألش�ياء الجميل�ة من حولك حتى تش�عر بقيمة 

الحياة.

يوم ميلء يالتحديات، ولذلك قد تتلقي مكاملة 
تحمل أخب�ارا مقلقة جدا ما األمر الذي يجعلك 
غاضب�ا أو حزين�ا. ربم�ا تنفعل ع�ىل املتصل بك، 
ولكن ننصحك بتجنب هذا السلوك، فهو مجرد رسول. 

مارس رياضة امليش لتتخلص من االكتئاب واإلحباط.

كن حذرا فربما يح�دث خالف بينك وبني أحد 
األصدقاء اليوم ألسباب تافهة، وإذا لم تسيطر 
عىل نفسك، سريتفع ضغطك وستصاب باالكتئاب. 
علي�ك أن تعي�د التفكري يف س�بب حدوث هذه املش�اكل 

ولكن يف يوم آخر.

أن�ت ش�خص اجتماع�ي بطبعك. تش�عر أنك 
أسعد إنس�ان اليوم لوجود جميع أفراد األرسة 
حول�ك. تري�د أن تظ�ل يف املنزل وبجان�ب األرسة 
ط�وال اليوم بعي�دا عن م�كان العمل وع�ن الزمالء. 
م�ارس رياضتك املفضلة اليوم لكي تش�عر بالنش�اط 

والحيوية وتحافظ عىل صحتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لس�وء الحظ س�تقع بين�ك وب�ني صديق ما 
مش�ادات وخالفات تؤثر عىل عالقتكما. تبدو 
اليوم خائفا ومضطربا بدون أي أس�باب، ولذلك 
ربم�ا تعيد النظر يف الخالف�ات التي حدثت بينك أنت 
وصديق�ك. ال تقلق فه�ذه الخالقات س�تقوي الروابط 

والعالقات بينكما.

غزل عراقي
*يا صاح انت الكبد وانت بحياتي ورد
اتمنيت اوصل الك وانطيك روحي ورد
بالروح حبك زرع بستان هيل و ورد

وسهام حبك صفن بالكلب ميه والف 
انت وليفي رصت وماعندي غريك ولف

لو ابقى كل العمر افرت وادور ولف
ما ألكه مثلك محب وال ألكه مثلك ورد

*كصت شعره الخلك بس مو مثل كصتك
وماشفت بني البر طولك والكصتك

جن واله انس كيل شنو كصتك
عجبني طيفك معاي ايبات عجبني
وكل ما اروح الدرب الكاه عاجبني

تدري شنو انته الفتني وبيك عاجبني
عاجبني كلك حلو من جدمك الحد كصتك

acebook Fمن الفيسبوك

حارب أفكارك السلبية بنفسك

اكتشفي شخصيتِك من اجاباتِك!

أكو من جلمة ... وأكو من سطرة 

هـــــــل تعلــــــم

كلمات متقاطعة

-يتع�ني عىل معدة اإلنس�ان أن تف�رز بطان�ة مخاطية جديدة 
كل أس�بوعني وإال فإنها س�تهضم نفس�ها،كما تحتوى معدة 

اإلنسان عىل نحو 35 مليون غدة هضمية.  
-هن�اك نوع من النمل يش�تهر باس�م »النمل الس�فاح« وذلك 
ألنه يش�ن غ�ارات عىل مس�تعمرات النم�ل املج�اورة له حيث 
يقتل ملكاته�ا وينهب محتوياتها ثم يقتاد عددا من ذلك النمل 

ويجربه عىل العمل كعبيد لديه! 
-الذه�ب عي�ار 24 قرياط�ا لي�س 
ذهبا خالصا بنس�بة 100 يف املائة 
بل يحت�وي عىل نس�بة ضئيلة من 
النحاس ، وذلك أن الذهب الخالص 
مئة يف املائة يكون لينا كالصلصال 
لدرج�ة ان�ه يصب�ح م�ن املمك�ن 

تشكيله باليدين. 
-الرع�ة القصوى للعي�ار الناري 
تبلغ حوايل 1065 مرتاً يف الثانية أي 
ما يوازي 3 أضعاف رسعة الصوت 

تقريباً. 
-يف العام 1894م كان يف الواليات املتحدة األمريكية 4 س�يارات 

فقط. 
-أي قطعة ورق مربعة الش�كل ال يمكن أن تطوى عىل نفسها 

أكثر من 8 مرات ، مهما كانت مساحتها كبرية. 
-أكثر من 2500 ش�خص أعر يلقون حتفهم س�نوياً بسبب 
ح�وادث يتعرض�ون له�ا يف أثن�اء اس�تخدام آالت أو األجه�زة 

املصممة أساساً ملن يستخدمون أيديهم اليمنى. 
-الرق�م القيايس الذي حققته دجاجة يف االس�تمرار يف الطريان 

حتى اآلن هو 13 ثانية فقط. 
-الك�ريس الكهربائي الذي ُيس�تخدم يف اإلع�دام هو من اخرتاع 

طبيب أسنان. 
-العضوان الوحيدان يف جس�م اإلنس�ان الل�ذان ال يتوقفان عن 

النمو طوال الحياة هما األنف واألذنان. 

1497 - البحار اإليطايل أمريكو فسبوتيش يخرج 
ع�ىل رأس مجموعة من الس�فن يف رحلة البحث 
ع�ن طريق جدي�د إىل الرق األقىص وآس�يا غري 
الطريق الذي كان معروًفا حول أفريقيا، وعندما 
إصطدم باليابس�ه تص�ور إنه وص�ل بالفعل إىل 

الھند إال أنه كان قد إكتشف أرضا
جدي�دة ل�م تطأھا ق�دم أوروبية م�ن قبل وھي 
أمري�كا الجنوبي�ة، لذلك ف�إن األوروبيني أطلقو 

عليھا اسم »أمريكا«.
1529 س�ليمان القانون�ي يبدأ بحمل�ة من أجل 

حصار فيينا يف قلب أوروبا
1774 - لوي�س الس�ادس ع�ر يعت�يل ع�رش 

فرنسا.
الثان�ي  ألكس�ندر  روس�يا  إمرباط�ور   -  1862
يق�ر خط�ة إع�ادة توط�ني الرك�س يف الدولة 

العثمانية.
1869 - تدش�ني أول خط لس�كة حديدية عابرة 

للقارة وذلك يف الواليات املتحدة.
-1940أملانيا النازية تغزو بلجيكا وھولندا وذلك 

يف الحرب العاملية الثانية.
ونستون ترشل يتوىل رئاسة الوزراء يف اململكة 

املتحدة.
1960 - اإلعالن عن قيام جمھورية الكامريون.

1994 - الزعيم األفريقي نيلسون مانديال يصبح 
أول رئيس أفريقي لجمھورية جنوب أفريقيا.

1995 - اململك�ة املتح�دة تق�رر رف�ع الحظ�ر 
املفروض ع�ىل املحادث�ات الوزارية م�ع الجناح 

السيايس للجيش الجمھوري اإليرلندي / شني
ف�ني ً الذي يخ�وض رصاع�ا من أجل اس�تقالل 

أيرلندا الشمالية عن اململكة املتحدة.
1997 - زلزال يرضب الشمال الرقي من إيران 

ويحصد 2400 شخص.
2004 - مقت�ل 16 ش�خص يف اش�تباكات ب�ني 

القوات األمريكية وجيش املھدي يف بغداد.

الكلمات االفقية
-1 ع�ني يف الجن�ة - تع�ب و 

مشقة 
-2 مدينة جزائرية - اعتاد
-3 سقي )م( - املثيلة )م(

-4 يف البيضة )م( - مرنة )م( 
- عمر

-5 خث�ر اللب�ن - من أس�ماء 
الله الحسنى

-6 نلهو - إرتواء
- يعط�ي  إش�ارة م�رور   7-

رجليه للريح
-8إسم أحد الخلفاء الراشدين 

)ريض الله عنهم( - املظلم
-9 إس�م رئيس عرب�ي راحل 
- م�ادة قاتل�ة )م( - مخالف 

و مناف
-10 خبأ - إعط�اء بمقابل - 

ثبت

الكلمات العمودية
-1 متشابهان - طليق - نكرر

-2 أول من كتب البسملة - ذاق
-3 حي�وان مفرتس - امللكة التي 

قرأت أول بسملة
-4 س�ورة قرآنية - امتنع عما ال 

يحل - إله
-5 العب كرة قدم جنوب إفريقي 
,وس�ط ميدان فريق  بيدفيس�ت 

ويتس )م(
املناط�ق  يف  تنب�ت  أش�جار   6-

الحارة - برق
ش�بيه  مائ�ي  حي�وان    7-

بالروبيان
-8 حاز - إسم زوجة هتلر

-9 حيوان مفرتس آخر - مخفي 
)م(

-10 ال تق�ال للوالدين - لني )م( 
- صوب
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

العاملية  تن�وي منظم�ة الصح�ة 
ط�رح تطبي�ق ذكي ه�ذا الشهر، 
يتيح لسك�ان البلدان قليلة املوارد 
معرف�ة م�ا إذا كانوا ق�د أصيبوا 
بفريوس كورونا املستجد، وتدرس 
أيضا إضافة خاصي�ة تعتمد عىل 
تقني�ة ال�«بلوت�وث« القتفاء أثر 
املخالطني. وقال برناندو ماريانو 
كب�ري مس�ؤويل نظ�م املعلوم�ات 
باملنظم�ة، إن »التطبي�ق سيسأل 
ويق�دم  األع�راض  ع�ن  الن�اس 
إرش�ادات بش�أن م�ا إذا كانوا قد 
أصيبوا بم�رض كوفيد 9« الناجم 

عن اإلصابة بالفريوس«.
بمعلوم�ات  التطبي�ق  وسي�زود 

أخ�رى، منه�ا كيفي�ة الخض�وع 
للكشف وفقا لبلد املستخدم.

املنظم�ة  أن  ماريان�و  وأض�اف 
متاج�ر  ع�ىل  نسخ�ة  ستط�رح 
التطبيق�ات يف أنحاء العالم، لكنه 
أوض�ح أن أي بل�د سيتمك�ن من 
الخاصة  التكنولوجي�ا  استخ�دام 
خ�واص  وإضاف�ة  بالتطبي�ق، 
الخاص�ة ع�ىل  وط�رح نسخت�ه 

متاجر التطبيقات.
وتكث�ف ع�دة دول جه�ود اقتفاء 
له�ا  ينظ�ر  حي�ث  املخالط�ني، 
باعتباره�ا عملي�ة حيوي�ة لفتح 
االقتصادات الت�ي أصابها الركود 

من جراء اإلغالقات األخرية.

ــراق مل يكن عفوياً ودون  ــن أن تدمري إقتصاد الع لدي يق
قصدية وختطيط َمسّبق، بل مت ذلك خبطة خبيثة متكاملة 

وفعل خترييب ألضعاف قدراته. 
- املطلوب رؤيا واضحة لتنويع إقتصاديات العراق، واإلسراع 
يف وضع سياسية  اقتصادية تنموية، تستند باألساس على 

الصناعة والزراعة، واإلسراع يف تنفيذها.

مازالت املؤسسات االمنية تعاني من اشكالية عميقة يف فلسفة 
حفظ امن الوطن واملواطن..ومازال تطبيق القانون ال يطال 
ــلطة و دهاقنة املال  ــوى الفقري اما كهنة املعبد وارباب الس س

فمحرم على القانون أن يقرتب منهم.
#جناح_الدولة_بقوة_القانون_فيها

الرمضاني�ة  املسلس�الت  معظ�م  أن  يب�دو 
له�ذا املوسم استلهمت فك�رة قصص الحب 
والعاطفة، وبنت عليها أبرز املسلسالت التي 
تحقق أعىل نسبة مشاهدة، يف القاهرة مثالً 
مجموعة من مسلس�الت تحقق أعىل نسبة 
مشاه�دة واالختي�ار والنهاية.ل�م يتمّك�ن 
مشّغ�ل الفيدي�و م�ن تحمي�ل امللف.) رم�ز 

الخطأ: 100013(
ونحب تاني ليه وفرصة تانية ولعبة النسيان  
لك�ن الواض�ح أن عدوى استنس�اخ األفكار 
ظاهرة بني مسلسيل دينا الرشبيني يف »لعبة 
النسي�ان« وبني ياسمني ص�ري، التي يقال 
إنها لم تفقد ذاكرتها يف »فرصة تانية«، كما 
هي حال الرشبيني يف »لعبة النسيان«، التي 
تتعرّض وف�ق األحداث للسق�وط يف حديقة 
املن�زل الذي تسكنه وتقيض أربعة أش�هر يف 
املشف�ى  بسب�ب الغيبوبة لتع�ود وتستفيق 
فتج�د نفسها ناسيًة تمام�اً كل ما حصل يف 

قتل فرتة زواجها  بناف�ذ 

يف تضارب مع م�ن اّتهم بأنه عشيق زوجته 
حيث لم يّتضح املوضوع حتى الساعة.

يف ظ�ّل تبادل الته�م بني الزوج�ة وبني أهل 
زوجه�ا، وكيفي�ة قبوله�ا الع�ودة إىل منزل 
العائل�ة بعد أن مرض طفلها الوحيد وطالب 

ببقاء أّمه اىل جانبه،
فيم�ا تص�اب ياسمني صري بح�ادث سري 

يؤّدي اىل فقدانها املحدود ايضاً للذاكرة. 
ويب�دو أنها لعبة تحاول م�ن خاللها اختبار 
خطيبها الذي كشفت�ه مع سيدة أخرى بعد 
أيام من الخطوبة، وطالبت باالنفصال عنه، 
ول�م تشف�ع للعري�س أّي محاول�ة للعودة 
مجدداً، حت�ى استغّل ضع�ف ذاكرتها وعاد 
مج�ّدداً ليطل�ب منه�ا العمل وربم�ا الزواج 

مجّدداً. 
 فه�ل ما ن�راه مجرد صدفة أم ت�وارد أفكار 
واستنساخ ب�ني جميلت�ني؟ وكيف ستكون 
النهاية؟ يف انتظار اإلجابة، يحقق املسلسالن 

نسبة مشاهدة ال بأس بها. 

 
                 

يف رمضان ٠٠ تدني الذوق 
العام يف الربامج التلفازية

كل عام يرتق�ب املشاهدون ماخصص من برام�ج تلفازية  لشهر رمضان 
السيما وان هذا الشهر الفضيل اهم شهر يشد فيه انتباه املواطنني  ملتابعة 
ما تعرض�ه القنوات الفضائية من برامج خاص�ة وان املواطن يعيش فرتة 
انكماش وش�د عصبي وسط اجواء فرض حظر التج�وال بعد انتشار وباء 
الكورون�ا  جنبن�ا الل�ه رشه ٠٠   لك�ن الذي ح�دث خالل هذا العام اش�به 
باالنتكاس�ة بسب�ب  املبالغة يف االسف�اف يف اغلب الرام�ج التلفازية التي 
عرضته�ا القن�وات الفضائية  العراقية بالتحديد. برام�ج   اتصفت  بغياب 
املوضوعي�ة فقد وص�ل التجريح يف بعض الرامج ح�د التقزز وغض العني 
ع�ن مشاه�دة هذه الرامج السخيفة   ولو اطلعن�ا عىل االعمال املقدمة  يف 
القن�وات االخرى غ�ري العراقية  الحسسن�ا بحجم الف�ارق يف العمل الفني  
الهادف الذي يحمل مضامني فنية وثقافية ووطنية متميزة  مثل مايعرض 
م�ن مسلس�الت يف القنوات املرصي�ة كمسلسل “  االختي�ار” والذي يحكي  
قصة  حقيقية لصور من صور مقاومة االرهاب باسلوب مشوق  من خالل 
املقارن�ة بني فع�ل الخري والرش ٠٠ او ما يعرض من برامج يف قنوات عربية 
اخ�رى الغرض منه�ا االساءة للعراق ٠٠ ولوقارن�ا مايعرض من برامج  يف 
قنواتنا الفضائية الصابن�ا الذهول واالرباك اعمال عراقية تشعرك بالخجل 
والخذالن لسذاج�ة القائمني بهذه االعمال حتى اصب�ح االسفاف واالبتذال 
هو الصفة الغالبة يف اكثر الرامج ومن ثم الهبوط بالذوق العام حتى يأخذ 
املتابع العربي لهذه الرامج انطباع خاطيء عن املواطن العراقي الذي يظهر 
يف بعض الرامج ذلك االنسان  الجبان او املتوتر االعصاب او الشاذ باسلوب 
ي�ؤرش تدني الذوق العام ووصوله مرحل�ة االبتذال مثلما يحصل يف الرامج 
التي تقدمها قناة  ) ؟؟؟ ( والتي تعكس رداءةلغة  الحوار  وتعاطي مفردات 
مبتذلة والقيام بترصفات منافي�ة لالخالق العراقية التي تتسم بالشفافية  
والرق�ي يف التعام�ل وم�ن يشاهد تل�ك الرامج يظ�ن ان العراق ب�ات بلدا 
مستباحا مجردا من القيم واالخالق ومن يتمعن يف استعراض هذه الرامج 
سيع�رف ان الغ�رض م�ن عرض هذه الرام�ج اعد مسبق�ا بخبث  لغرض 
مسخ هوية املواط�ن العراقي ومحاولة تدمري  وتمزيق نسيجه االجتماعي 
وتدمري املنظومة االجتماعية وخاصة  تدمري القيم الجميلة التي يتمتع بها 
املواطن الجنوبي او الكردي او اي رشيحة من املجتمع وتاريخهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وتناولها باسلوب همج�ي لالستهزاء بهذه الشخصيات  وليس 
ع�ىل سبيل العرض التاريخ�ي املرمج الهادف ال�ذي  يعكس مستوى رقي 
ه�ذه القيم ٠٠ ولو كان هن�اك ذوق وحس اجتماعي لرف�ض املمثلون تلك 
الع�روض الشبيهه باملزبلة ولو ك�ان  هناك ذوق فني ملثلوا بطوالت الجيش 
العراق�ي يف حروبه دفاعا ع�ن ارض العراق  وخاصة ص�ور من مواجهات 
داع�ش او مقارع�ة الحكومات املستب�دة ٠٠  برام�ج اومسلسالت تعكس 
القي�م النبيل�ة التي يتحىل به�ا املواطن مثال  تجسيد ش�جاعة املواطن ابن 
النارصي�ة   حسني رخيص الذي قتل الجنرال الريطاني بعد ان  مس رشف 
امرأة عراقية جنوبية وتقديرا ملا قام به هذا البطل الجنوبي وضع  له نصب 
مازال ش�اخصا وسط املدينة او بطوالت عن�ارص الجيش والحشد الشعبي 
ل�دى مقاومتهم العنارص االرهابية وتحرير املدن او نقل انني ش�اب عراقي 
ذب�ح عىل مذبح الحقد الطائفي يف سبايك�ر  او القوة والعزيمة التي تتمتع 
بها املرأةالعراقية اميمة   يف ناحية العلم يف مواجهتها عنارص االرهاب دفاعا 
ع�ن رشف االرض العراقي�ة ٠٠ وهناك العديد العديد م�ن بطوالت لم يتجرأ 
كاتب عراقي عىل الكتابة عنها او لم تتحرك االجهزة املختصة لتجسيدها يف 
اعم�ال فنية تعكس عظمة الشخصية العراقية التي اصابها ما اصابها من 
ذل وطمس واالسب�اب معروفه الن القائمني باالرشاف عىل  تنفيذ  االعمال   
ونقوله�ا للتاريخ ٠٠ كله�م  ان استجد االمر علم�اء  يف حقل اختصاصهم 
الحزب�ي  وليس الفني لكن اليوجد بينهم حكماء ٠٠  ومادام الوسط الفني 
جام�د وال يقوى التحرك لخل�ق االعمال الدرامية الجيدة فال بأس يف ش�هر 
رمضان  هذا الشهر الفضيل من اعادة الرامج القديمة  او استنساخها بعد 
ربطها بالحداثة مثل مسلسل تحت موس الحالق  او مسلسل الذئب وعيون 

املدين�ة وغريها م�ن الرامج التي 
اثبتت حض�ورا متميزا خالل 

العقود املاضي�ة ٠٠ وكان 
الل�ه يف ع�ون العراقيني 

رمض�ان  وكل   ٠٠
وانتم بخري

أعلن�ت املمثل�ة املرصية غادة عب�د الرازق 
زواجه�ا م�ن هيث�م زنيت�ا مدي�ر تصوير 
أحدث مسلسالتها »سلطانة املعز«، حيث 

يعد الزوج الثاني عرش لها.
ورصحت غادة عبد الرازق لوسائل اإلعالم 
املرصي�ة، بأنها احتفلت بعقد قرانها أثناء 
تصوي�ر املسلسل عىل أن يقام حفل زفاف 
بسي�ط بع�د العيد، وتن�وي قضاء ش�هر 

العسل يف الجونة.
يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت مع هيثم 
زنيت�ا يف مسلس�ل »حكاي�ة حي�اة« الذي 
عرض يف رمضان 2013، وخرجت شائعات 
وقته�ا تفيد بارتباطهما ولكنها نفت ذلك. 
وكشف�ت الفنان�ة املرصية قب�ل ذلك أنها 
تزوج�ت 11 م�رة خ�الل حياته�ا، وك�ان 
أول زواج له�ا يف عم�ر 17 عاما، موضحة 

أن الزيج�ة األوىل ه�ي الت�ي أنجبت منها 
ابنته�ا روتانا بعد عام م�ن الزواج. 
وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، 

وك�ان الزوج األخري أصغر منها يف 
الس�ن، لكنها ال تلتف�ت إىل ذلك، 
ألنه�ا ال تنظ�ر إال إىل اإلنسانية 
الت�ي ترتبط بالتفك�ري والحب 

واالحتواء.

رامز جالل ينتصر 
والـ “أم بي سي” 

تجد الحّل

ليس جديداً النجاح يف مسرية الديفا سريين عبد النور؛ 
فه�ي تميم�ة حظ ألّي عم�ل فّن�ي، وأّي تجربة تحمل 
اسمه�ا يحالفها النجاح، وبتجربته�ا ضمن الخريطة 
الرمضاني�ة عر شاش�ة ال�«أم ب�ي يس« يف برنامجها 
اليومي »سهرانني بالبيت« إىل جانب أحمد فهمي نجم 
فري�ق واما، نجحت أيضاً يف أن تحتّل مكانة أوىل وسط 
برامج الرتفيه عر شاشة املحطة، لتعوّض جمهورها 
عن الغياب الدرام�ي هذا املوسم بعد خروج مسلسلها 
الدرامي »دانتي�ل« من املنافس�ة الرمضانية بعد أزمة 

فريوس كورونا. 
يف تم�ام الساعة الواح�دة صباحاً بتوقي�ت السعودية 
ولبنان والثانية عرشة بتوقيت مرص، يلتقي الجمهور 
بحلقة جدي�دة من حلقات برنامج »سهرانني بالبيت« 
ليتشارك�وا م�ع سريي�ن عب�د الن�ور وأحم�د فهم�ي 
املسابق�ات الخفيفة ضمن الحلقة، التي يذهب ربحها 
لصال�ح املؤسسات الخريية، وه�ي مبادرة من محطة 
ال��«أم ب�ي يس« يف برام�ج املسابقات الت�ي تعرضها 

خالل خريطتها الرمضانية.
وقد احتّل اسم سريين عبد النور ترند يف وسائل التواصل 
االجتماع�ي بلبنان فور ع�رض حلقات الرنامج األوىل 
الت�ي حّل فيها كبار نجوم الوط�ن العربي ضيوفاً عر 
سكاي�ب، ليكشفوا أرساره�م داخل الحج�ر الصّحي، 
بدايًة من نانيس عجرم وظافر العابدين ومحمد عّساف 

حتى يرسا وأسيل عمران وماغي بو غصن.
عىل صعيد آخر، تقوم سريين عبد النور بطقوس يومية 
قب�ل بداية تصوير كل حلقة، حيث تحرص عىل تعقيم 
كّل فري�ق العمل والتأكد من نظاف�ة استديو التصوير 
ال�ذي يجمعها بأحم�د فهمي، حرصاً ع�ىل سالمة كّل 

املوجودين خوفاً من عدوى فريوس كورونا.
وكانت سريين قد استأنف�ت تصوير مشاهدها ضمن 
أح�داث مسلسله�ا الدرام�ي الجدي�د »دانتي�ل« أم�ام 

محمود نرص تمهيداً لعرضه خالل الفرتة املقبلة.

تطبيق جديد لكورونا

سيرين عبد النور تحصد نجاح رمضان

نجوم عالمّيون يمّدون يد العون 
لتخّطي أزمة كورونا

غادة عبد الرازق تتزوج للمرة الـ12 وتكشف عن زوجها الجديد

أصغر فنان شاب يغني أغنية شارة مسلسل رمضاني

مسلسالت رمضان بين االستنساخ وتشابه السيناريوهات

كشفت منصة عرض الفيديوهات 
األش�هر يف العال�م »يوتيوب« عن 
تقني�ة جدي�دة يمكنه�ا أن تقدم 
ل�ك موسيق�ى حس�ب »حالت�ك 

املزاجية«.
تطبيق »يوتيوب ميوزيك« الجديد 
أض�اف  باملوسيق�ى  الخ�اص 
تقني�ة جديدة أطل�ق عليها اسم 

»استكشاف«.
وباتت تلك التقنية متاحة لجميع 
مستخدم�ي »يوتي�وب ميوزيك« 
عىل نظام�ي تشغي�ل »أندرويد« 

و«آي أو إس«.
ويمك�ن م�ن خ�الل تل�ك املي�زة 
مساعدة املستخدم يف العثور عىل 

موسيق�ى جديدة حس�ب الحالة 
املزاجي�ة مثل السع�ادة والفرح، 

الرد والرتكيز.
كم�ا يمك�ن تصفي�ة املوسيقى 
حس�ب ن�وع املوسيق�ى س�واء 
أو  ألبوم�ات  أو  فردي�ة  أغان�ي 
موسيق�ى من دون ص�وت، وما 

إىل ذلك.
وستتضمن تلك امليزة عىل يوتيوب 
أيضا خدمة جديدة أطلقت عليها 
»كلم�ات األغان�ي«، والتي يمكن 
م�ن خاللها أن يتعرف »يوتيوب« 
ع�ىل األغنية الت�ي تريد االستماع 
إليها م�ن بع�ض كلماتها فقط، 

ليعثر لك عليها.

إش�ارات إيجابية جديدة تأتي من 
هونغ كونغ، ع�ىل طريق الجهود 
الدولية املبذول�ة ملكافحة فريوس 
كورون�ا املستجد ال�ذي يثري ذعر 

العالم منذ أواخر العام املايض.
فق�د كشف�ت نتائ�ج تجرب�ة أن 
توليف�ة م�ن 3 عق�ارات مضادة 
للفريوس�ات ساع�دت يف تخفيف 
األعراض ل�دى املصاب�ني بحاالت 
م�ن  معتدل�ة  إىل  خفيف�ة  ب�ني 
مرىض ف�ريوس كورونا املستجد، 
وقل�ل برسعة كمي�ة الفريوس يف 

أجسامهم.
 وقارن�ت تل�ك التجرب�ة الصغرية 
التي ش�ملت 12 مريضا، بني من 
ت�م إعطاؤه�م ال�دواء املركب من 
الذي  دواء »لوبينافري-ريتونافري« 
يستخ�دم يف ع�الج م�رض نقص 
املناعة املكتسب�ة )اإليدز(، ودواء 
»ريبافريي�ن« املستخ�دم يف عالج 
ودواء  الوبائ�ي،  الكب�د  الته�اب 
»إنرتف�ريون بيت�ا« املستخ�دم يف 
ع�الج التصلب املتعدد، ومجموعة 
تحك�م ت�م إعطاؤه�ا دواء نقص 

املناعة املكتسبة فقط.
دوري�ة  يف  النتائ�ج  ون�رشت 

وأظه�رت  الطبي�ة،  »النسي�ت« 
حصل�وا  الذي�ن  األش�خاص  أن 
إىل  املرك�ب وصل�وا  ال�دواء  ع�ىل 
نقط�ة ع�دم اكتش�اف الفريوس 
يف أجسامه�م قب�ل املشارك�ني يف 
مجموع�ة التحك�م بخمسة أيام، 
أي بواق�ع 7 أي�ام مقابل 12 يوما 

لآلخرين.
وقال كوك يونغ يوي�ن األستاذ يف 
جامعة هونغ كونغ، الذي ش�ارك 
يف رئاس�ة البح�ث، إن »تجربتن�ا 
تظه�ر أن العالج املبدئ�ي لحاالت 
تراوح�ت ب�ني  الت�ي   19 كوفي�د 
باألدوي�ة  ومتوسط�ة  خفيف�ة 
املضادة للفريوس�ات، ربما يعجل 
بكب�ح كمي�ة الف�ريوس يف جسم 
األع�راض  وتخفي�ف  املري�ض 
وتقليص الخطر ع�ىل العاملني يف 

مجال الرعاية الصحية«. 
وأض�اف أن تقلي�ص الخطر عىل 
العاملني يف مجال الصحة سيكون 
راجع�ا إىل تأث�ري ه�ذه التوليف�ة 
الثالثي�ة عىل »الف�رز الفريويس«، 
الذي يحدث عندما يكون باإلمكان 
واحتم�ال  الف�ريوس  اكتش�اف 

إمكانية نقله.

»موسيقى حسب حالتك المزاجية«.. 
تقنية جديدة من »يوتيوب«

خبر سار حول كورونا.. »خلطة ثالثية« 
تثبت كفاءتها في عالج الفايروس

نج�ح الفنان الش�اب اللبنان�ي )نجم ذا 
فويس – The Voice( يف أن يصبح اليوم 
أصغر فنان شاب يغني أغنية مسلسل يف 

السباق الرمضاني لهذا العام 2020. 
 بعد النجاح الكبري الذي حققه مسلسل 
ال�ذي    MBC4شاش�ة ع�ىل  »الع�ودة« 
ُيعرض للمرة الثانية خالل شهر رمضان 
املبارك عىل شاشة LBCI.، يرتقي بشار 

بأغنيته إىل القمم.
»صعب�ة الرجعة« م�ن كلم�ات وألحان 
وتوزيع فادي مارديني، ُقدمت بإحساس 
ع�اٍل م�ن خ�الل ص�وت بش�ار الرائ�ع 
يف مسلس�ل »الع�ودة« م�ن إخ�راج إييل 
السمعان وانترشت عر مواقع التواصل 
االجتماعي، والقت استحساناً كبرياً عىل 

جميع املنصات الرقمية.
بش�ار هو نج�م م�ن نج�وم برنامج ذا 
فويس ))The Voice، وقد ملع هذا الشاب 

يف الوس�ط الفني ويعد بمستقبل ناجح. 
وأشاد به كبار النجوم من ضمنهم النجم 

ملحم زين وشريين عبدالوهاب. 
بجعبة بشار خالل األشهر املقبلة، أغنية 

لبناني�ة ش�عبية كالسيكية م�ن كلمات 
وألح�ان فض�ل سليم�ان، توزي�ع عمر 
صباغ، سيصدرها ريثما تعود الحياة إىل 

طبيعتها يف لبنان والدول العربية.

 سعد حمسن خليل

منذ بداي�ة أزمة كورون�ا وتداعياتها عىل 
العال�م كلّه، تهاف�ت النج�وم واملشاهري 
للمساع�دة، أكان عن طريق التّرع باملال 

أو باملساعدات العينّية.
البع�ض رّصح ع�ن تل�ك املساع�دات 
والبعض اآلخر تكّتم، ولعّل منّصات 
السوشيال ميديا كانت املنابر األكثر 
إعالن�ًا عن تلك املب�ادرات، فمن هم 
أب�رز املشاهري الذين قّدموا املساعدة 
يف اآلون�ة األخ�رية، وما ه�ي نوعّية تلك 

املساعدات؟
اإليطالي�ة  األمريكي�ة  املغّني�ة 
أريان�ا غراندي ش�اركت عىل تويرت 
الت�ي  املنظم�ات  م�ن  مجموع�ة 
تدعمها خالل هذه الفرتة بما فيها 
م�رشوع الكفالة، صندوق  للعائالت، 
باإلضاف�ة إىل صن�دوق الصح�ة العقلية 

وغريها...
بدوره�ا، ترّع�ت مغّني�ة الب�وب والروك 
الكولومبية شاكريا بأجهزة تهوية وآالف 
األقنع�ة من نوع N95  للعاملني يف مجال 

الرعاي�ة الصحي�ة يف مدين�ة بارانكوي�ال 
الكولومبية، وقد شكرها عمدة منطقتها 
ع�ىل تلك املبادرة عن أحد مواقع التواصل 
االجتماعي، وأش�اد بمبادرتها اإلنسانية 

التي ستنقذ حتماً حياة الكثريين.
األم�ر سّيان بالنسب�ة إىل النجمة العاملية 
مادونا التي ترّعت ب�100 ألف قناع لعدد 
 ،Reform من السجون من خالل تحالف
وذلك بهدف الحد من انتشار الفريوس بني 

السجناء الذين يرقدون وراء القضبان.
وكان�ت الجمعي�ة نفسه�ا ق�د ترّعت يف 
وقت سابق ه�ذا الشهر ب�100 ألف قناع 
أيض�اً لجزيرة رايك�رز يف مدينة نيويورك 

األمريكية. 
إىل ذل�ك، أعلن�ت الي�دي غاغا م�ن خالل 
حسابها عىل تويرت يف بداية الشهر املايض 
بأنه�ا ترّعت لصندوق الغ�ذاء األمريكي؛ 
وه�ي مب�ادرة جدي�دة لدع�م صن�دوق 
الغ�ذاء وWckitchen لإلسه�ام يف إطعام 
املحتاجني واألش�خاص واملترّضرين من 

فريوس كورونا.

جدل كبري أثاره برنامج »رامز مجنون 
رسمي« بعد انطالق الحلقات األوىل من 
الرنامج، وجعل الكث�ري من الجمهور 
يطالب بوقف عرض الرنامج ملا يثريه 

من رعب وتنّمر بضيوفه هذا املوسم.
ولك�ن إدارة ال�«أم ب�ي يس« قّررت أن 
تلج�أ إىل أم�ر آخ�ر حتى ته�دأ حمالت 
الهج�وم املستمرة ع�ىل الرنامج، رغم 
أنه أكثر الرامج مشاهدة عر شاش�ة 
املحطة، فكيف واجهت إدارة ال�«أم بي 

يس« هذه الحمالت؟
وكان برنامج »رام�ز مجنون رسمي« 
قد واجه العديد من الدعاوى القضائية 
لوقف بث الرنامج نهائياً عر شاش�ة 
ال�«أم بي يس«، ولكن أصدرت محكمة 
القض�اء اإلداري امل�رصي يف جلسته�ا 
قراره�ا برف�ض الدع�وى املقامة من 
ع�دد م�ن املحامني ملن�ع ب�ث حلقات 

الرنامج. 

فور عرض الحلقة املنتظرة من برنامج 
»رام�ز مجن�ون رسمي« الت�ي ظهرت 
فيه�ا فيفي عبده ضيفًة ضمن الحلقة 
فوج�ئ الجمه�ور بح�ذف الكث�ري من 
فقرات الرنامج. وق�د علم من مصدر 
أّن إدارة ال��«أم ب�ي يس« قّررت حذف 
الفق�رة الخاص�ة بتع�رّض الضي�وف 
لوصل�ة »كهرباء« ع�ىل الكريّس؛ وهي 
الفق�رة الت�ي تث�ري غض�ب الكثري من 
الجمه�ور يف كّل حلق�ة، األم�ر ال�ذي 
لجأت إليه ال��«أم بي يس« بعد تعرّض 
الرنامج للكثري م�ن الهجوم وحمالت 
املقاطعة هذا املوسم. عىل صعيد آخر، 
م�ن املقّرر أن يبدأ رامز جالل التحضري 
ملرشوع سينمائي جديد يجمعه بغادة 
عادل بعد غياب سنوات طويلة، عىل أن 
ُيع�رض يف موسم عي�د األضحى املقبل 
يف ح�ال استقرار األوض�اع بشأن أزمة 

عدوى فريوس كورونا.


