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نص احلوار ص3   

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  الس�بت، 
لإلصاب�ات املس�جلة لف�روس كورون�ا 
املس�تجد يف العراق، فيما اكدت تس�جيل 
67 اصاب�ة جديدة وارب�ع حاالت وفيات 
و37 حال�ة ش�فاء بالفروس.وذك�رت 
الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
من�ه: ان�ه ت�م فح�ص )٣١٠٠( نموذج 
يف كاف�ة املخت�رات املختص�ة يف العراق 
ليوم امس، وبذل�ك يكون املجموع الكيل 
للنم�اذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل 
املرض يف الع�راق )١٤٦٥٩٤(.واضافت، 
ان مختراتها س�جلت لي�وم امس )٦٧( 

إصاب�ة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد/ 
 ،٢٥ الك�رخ:  بغ�داد/   ،٢٥ الرصاف�ة: 
مدينة الطب: ٨، البرصة: ١، ميس�ان: ١، 
كرك�وك: ١، ذي قار: ٥، نينوى: ١، الفتة 
اىل ان ع�دد ح�االت الش�فاء:  ٣٧حالة ،  
وكم�ا ييل: بغ�داد / الك�رخ: ١٣، مدينة 
الطب: ٣، البرصة: ١٣، بابل : ٣، كركوك: 
٢، واس�ط: ١، اربي�ل: ٢.واش�ارت اىل ان 
ع�دد حاالت الوفي�ات : ٤ حاالت حالتني 
يف بغ�داد/ الرصاف�ة ، حالت�ني يف مدينة 
الط�ب، مبين�ة ان مجم�وع االٕصابات :  
٣٢٦٠، بينم�ا مجموع حاالت الش�فاء:   
٢١٢٦، ام�ا الراقدي�ن ال�كيل:  ١٠١٣، يف 

حني مجموع الوفيات:   ١٢١.

بغداد/ الزوراء:
ال�دوالر  رصف  أس�عار  انخفض�ت 
ببورص�ة الكف�اح واألس�واق املحلية، 
امس السبت. وسجلت أسعار بورصة 
الكف�اح يف بغداد  123.450 الف ديناراً 

ل�كل 100 دوالر.وكانت أس�عار البيع 
وال�راء يف محالت الصرف�ة كاآلتي: 
س�عر بيع الدوالر بل�غ 124.000 الف 
دينار. أما س�عر رشاء الدوالر فس�جل 

123.000 الف دينار.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أق�ال الرئيس األمريك�ي، دونالد ترامب، 
املفت�ش العام لوزارة الخارجية، س�تيف 
ليني�ك، وذل�ك عقب فت�ح تحقيق يخص 
إس�اءة اس�تخدام وزير الخارجية، مايك 
بومبيو.وق�ال ترام�ب إن ليني�ك ل�م يعد 
يتمت�ع بثقته الكاملة، وإنه س�يقال من 
يوما.وأف�ادت   30 غض�ون  يف  منصب�ه 
وس�ائل إعالم أن لينيك ب�دأ التحقيق مع 
وزير الخارجية، مايك بومبيو، لالش�تباه 
يف إس�اءته اس�تخدام منصب�ه. يف ح�ني 
يق�ول الديمقراطي�ون إن ترام�ب ينتقم 
من املوظفني الحكومي�ني الذين يريدون 
محاس�بة إدارت�ه.ويف رس�الة وجهه�ا، 
لرئيس�ة مجلس النواب، نانيس بيلويس، 
قال ترامب “من الرضوري أن أكون واثقا 
تماما فيمن أعني كمفتشني عامني، ولم 
تعد هذه هي الحال يف ما يتعلق باملفتش 
العام”، يف إشارة إىل ستيف لينيك.ونقلت 
وس�ائل إع�الم مختلفة عن مس�اعدين 

يف الكونغ�رس، طلبوا عدم الكش�ف عن 
هويته�م، الق�ول إن ليني�ك كان يحق�ق 
يف ش�كاوى مفاده�ا أن بومبي�و أس�اء 
اس�تخدام منصبه، وطل�ب من املوظفني 
رد  أول  ل�ه.ويف  ش�خصية  مه�ام  أداء 
للديمقراطي�ني عىل ه�ذه الخطوة، قالت 
رئيسة مجلس النواب، نانيس بيلويس، إن 
لينيك “عوقب ألن�ه أدى واجبه يف حماية 

دستورنا وأمننا القومي برف”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ال ت�زال 196 دول�ة يف العال�م تس�جل 
إصابات جدي�دة بفروس كورونا رغم 
تف�اوت األرقام ب�ل وتراجعها يف بعض 
منه�ا، يف حني تحافظ الس�عودية عىل 

املرتب�ة األوىل عربياً يف أع�داد املصابني 
ب�49176 إصابة.وأودى فروس كورونا 
أكثر من 308 آالف شخص حول العالم 
من�ذ تم اإلعالن عن ظهوره يف الصني يف 
كانون األول/ديسمر، بحسب ما أعلن 

مركز بيان�ات كورونا التاب�ع لجامعة 
األمريكية.وُس�ّجلت  هوبكن�ز  جون�ز 
رس�مياً أكث�ر من أربع�ة ماليني و628 
ألف إصابة وال تعك�س اإلحصاءات إاّل 
جزءاً من العدد الحقيقي لإلصابات، إذ 

إن دوالً عدة ال تجري فحوصا لكش�ف 
الفروس إال للحاالت األخطر وبني هذه 
الح�االت، ب�ات مليون ونص�ف املليون 
شخص يف عداد املتعافني.وتجاوز عدد 
اإلصاب�ات املُعلنة بف�روس كورونا يف 

الدول العربية، أمس الس�بت، 160 ألفاً 
)باس�تثناء أرقام األرايض الفلسطينية 
االحت�الل  قب�ل  م�ن  املعلن�ة  املحتل�ة 

اإلرسائييل(.

الزوراء / يوسف سلمان:
يعق�د ن�واب محافظة الب�رصة اجتماعا 
مرتقب�ا م�ع رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
مرش�حي  اس�ماء  لتس�ليمه  الكاظم�ي 
حقيب�ة وزارة النف�ط، والت�ي بل�غ عدد 
ش�خصية   ٥٠ للرتش�يح  املتنافس�ني 
برصية من ابناء املحافظة  سيتم اختيار 
ثالث�ة منه�م اليوم االح�د .وق�ال النائب 
ب�در الزي�ادي ل��« ال�زوراء »، ان » نواب 
محافظ  البرصة مس�تمرون يف التفاوض 
الختي�ار ثالثة مرش�حني لحقيب�ة وزارة 
النفط«، مش�را اىل ان » االس�ماء الثالث 
سيتم اختيارها بني ٥٠ متنافسا حاليا يف 
اجتم�اع اليوم وفقا لروط املنصب دون 

اي مجاملة سياسية او انحياز ».واضاف 
ان » وف�دا تفاوضيا من ن�واب املحافظة 
سيزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
لتس�ليمه اسماء املرشحني وتحديد موعد 
التصويت عليه يف مجلس النواب »، مبينا 
ان » الوزير املقبل يجب ان يتعهد باكمال 
م�روع مبن�ى مستش�فى الرسطان يف 
املحافظ�ة ودع�م بناء مستش�فيات عىل 
مع�دات  ورشاء  النف�ط  وزارة  حس�اب 
ن�واب   وكان   .« الرسط�ان  ملكافح�ة 
محافظ�ة الب�رصة اتفق�وا عىل ترش�يح 
ث�الث ش�خصيات م�ن املحافظ�ة لت�ويل 
حقيبة وزارة النفط ضمن حكومة رئيس 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي التي منحها 

مجل�س الن�واب الثق�ة مؤخ�را  . وقالت 
النائب ع�ن تحالف الفتح م�ن محافظة 
البرصة ميثاق الحامدي يف ترصيح سابق 
ل�« الزوراء »، ان » س�يتم تقديم اس�ماء 
املرش�حني اىل رئي�س ال�وزراء مصطفى 
لغ�رض  االس�بوع   نهاي�ة  الكاظم�ي 
اس�تكمال كابينته الوزارية امام مجلس 
النواب قبل عيد الفطر املبارك »، مش�رة 
اىل ان » نواب محافظة البرصة سيرتكون 
حري�ة االختي�ار للكاظم�ي بع�د تقدي�م 
مرشحيهم ولن يفرضوا عليه اسما معينا 
». واضاف�ت ان » إختيار مرش�ح حقيبة 
وزارة النفط سيتم من قبل اعضاء مجلس 
الن�واب ممثيل املحافظة بعي�داً عن الكتل 

السياسية »، مبينة ان » تم التفاوض مع 
رئيس مجل�س النواب محم�د الحلبويس 
ورئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي عىل 
املناس�بة لحقيب�ة  ترش�يح الش�خصية 
 .« الجدي�دة  الحكوم�ة  يف  النف�ط  وزارة 
واوضحت الحام�دي ان » الكاظمي تعهد 
ب�ان حقيب�ة وزارة النفط س�وف تكون 
للب�رصة ، وبقيت ه�ذه الوزارة ش�اغرة 
خ�الل جلس�ة التصوي�ت عىل مرش�حي 
الكابين�ة الوزاري�ة ، وت�م التصويت عىل 
أنها م�ن ضمن حص�ة محافظة البرصة 
» ، مبينا » س�وف يتم إختيار من يش�غل 
ه�ذه الحقيبة م�ن قبل أعض�اء مجلس 
النواب بعيداً عن الكتل السياسية ». وكان 

النائب االخ�ر عن محافظة البرصة عامر 
الفايز اعلن ترشيح اكثر من ٤٠ شخصية 
برصية لحقيبة وزارة النفط ، عىل ان يتم 
اختيار ثالثة مرشحي�ن منهم وتقديمهم 
اىل رئيس الوزراء لتس�مية احدهم .واك�د  
الفاي�ز ، ان » ن�واب محافظ�ة الب�رصة 
تسلموا ترشيحات اكثر من ٤٠ مرشح�ا 
حتى االن ، وجميعهم شخصيات برصية 
وم�ن اصح�اب الكف�اءات لت�ويل حقيبة 
وزارة النف�ط«، مش�را اىل ان » االختي�ار 
س�يكون ع�ىل اس�اس املهني�ة والكفاءة 
وال�روط الت�ي ح�ددت من قب�ل نواب 
الب�رصة ، وحس�ب االتف�اق م�ع رئي�س 

الوزراء مصطفى الكاظمي ».

نائب عن البصرة لـ         : اجتماع مرتقب مع الكاظمي لتسليمه امساء مرشحي حقيبة وزارة النفط
اليوم اختيار 3 مرشحني من اصل 50  مرشحا بصريا يتنافسون على املنصب احلكومي

الزوراء/ دريد سلمان:   
اعتر اس�تاذ العالق�ات الدولية والسياس�ية 
سعدون الساعدي، أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي “سيثخن بالجراح” وال يرتاح بسب 
التناف�س الحاصل يف العراق، وفيما أش�ار اىل 
ع�دم وجود مطبخ س�يايس عراقي قادر عىل 
صن�ع سياس�ة خارجية حقيقي�ة، حذر من 
جملة أمور ستؤدي إىل حصول “طامة كرى” 
يف البل�د إذا لم يت�م تداركها. وقال الس�اعدي 
يف حدي�ث ل�”ملتقى االخب�ار الوطني” الذي 
تش�ارك فيه صحيف�ة “ال�زوراء”: إن العالم 
يقف بمنعط�ف خطر ومس�تقبل ربما يغر 
الخارطة من الناحية السياسية واالقتصادية، 
مبينا أن عالم ما بعد كورونا سيكون مختلفا 
تمام�ا وربم�ا نش�هد قطبية اخ�رى جديدة 
وانهيار دول عظمى وبروز دول اخرى وربما 
نش�هد متغ�ر اقليم�ي، ولكن ه�ذه االوضاع 
تختلف عن سابقاتها، فالعالم يف ازمة 1929 

رضبت مرتكزات مالي�ة وعقارية يف الواليات 
املتحدة وبالتايل اثرت عىل العالم سلباً، وايضا 
يف ازمة 2008 رضب العالم يف قطاع العقارات 
والبنوك يف الواليات املتح�دة وايضا اثرت عىل 

العالم.

بغداد/ ليث جواد:
السياس�ية  الكت�ل  معظ�م  أن  الفت�ح،  تحال�ف  أك�د 
ورئيس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي يرفضون الحزب 
الديمقراط�ي لحقيب�ة الخارجي�ة فؤاد حس�ني، عازيا 
الس�بب اىل أن األخ�ر لم يك�ن عادال ولم يعم�ل كوزير 
اتحادي وإنما ملكون معني.وقال النائب عن تحالف الفتح 
حس�ن ش�اكر يف حديث ل�”ال�زوراء”: إن معظم الكتل 
السياسية فضال عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
يرفضون مرشح الحزب الديمقراطي لحقيبة الخارجية 
فؤاد حسني والذي كان يشغل حقيبة املالية يف الحكومة 
الس�ابقة، موضحا أن هذا الرفض اوال بسبب ان األخر 
لم يعمل كوزير اتحادي يف الحكومة السابقة وانما كان 
يعم�ل كوزير مكون، وهذا ام�ر مرفوض الن عمله كان 
ينبغ�ي ان يك�ون لصال�ح العراق ولي�س لجهة محددة 
فضال عن انتهاكه العديد من مواد الدس�تور اثناء فرتة 
عمله كوزير للمالية.وأضاف ش�اكر: أن فؤاد حسني لم 
يكن عادال ومنصفا يف التعامل مع املحافظات الجنوبية 
والغربي�ة يف عملي�ة توزيع الث�روات ع�ىل املحافظات، 
لذا تم رفض ترش�يحه كوزير للمالي�ة لكن اليوم الكرد 
يحاول�ون طرحه كمرش�ح لحقيبة الخارجي�ة، مؤكدا 

أن معظم الكتل السياس�ية متفقة عىل رفض ترشيحه 
الي حقيب�ة يف حكوم�ة الكاظمي نتيج�ة للمالحظات 
واملآخذات املس�جلة عليه يف الفرتة الس�ابقة.أما املحلل 
السيايس قاسم الغراوي، قال يف حديث ل�”الزوراء”: إن 
احكومة الكاظمي التي نالت ثقة الرملان جميعها اسماء 
جدي�دة، وبالتايل ف�ان الكاظمي يريد تحمل مس�ؤولية 
كابينته الوزارية امام الرملان والشعب يف املرحلة املقبلة 
وال يريد اس�ماء مكرره مما ادى اىل رفض ترشيح فؤاد 
حس�ني.وأوضح الغ�راوي: يف كل دورة انتخابية تظهر 
العدي�د من املعرقالت واملش�اكل واملنغصات، الن جميع 
الكتل السياس�ية تنظر اىل مرش�يحها ع�ىل انهم اكفاء 
ووذوي خرة ويرفضون االعرتاف بفش�ل تلك االس�ماء 
التي تكررت يف العديد من الحكومات السابقة، مبينا أن 
ارصار الحزب الديمقراطي عىل فؤاد حس�ني كمرش�ح 
لحقيب�ة الخارجية، جاء نتيجة للمكاس�ب التي حصل 
عليها االقليم اثناء فرتة تولية حقيبة املالية لذا ارصارهم 
اليوم عىل تولية الخارجية للحصول عىل مكاسب معينة 
عر هذا املنصب.واوضح الغراوي: أن الكتل السياس�ية 
انتبه�ت اىل هذا االمر، لذا هي ترص عىل رفض توليه أية 

حقيبة وزارية.

الزراعة تكشف لـ            اسباب حرائق حماصيل احلنطة واملالية النيابية حتدد مقرتحات ملواجهة االزمة املالية
العراق..حرق للمحاصيل الزراعية وتفشي كورونا وازمة اقتصادية تلوح يف االفق

الزوراء/ حسني فالح:
الجديدة برئاس�ة  تواج�ه الحكوم�ة 
مصطف�ى الكاظمي تحدي�ات كبرة 
متمثل�ة بجائح�ة كورون�ا واالزم�ة 
انخفاض اس�عار  االقتصادية نتيجة 
النف�ط وزيادة نش�اط تنظيم داعش 
االرهاب�ي يف بعض املناط�ق املحررة، 
فضال عن تعرض املحاصيل الزراعية 
اىل حرائق ممنهجة والتي تهدد االمن 
الغذائي يف البلد، حيث كش�فت وزارة 
الزراعة اس�باب الحرائ�ق التي طالت 
بع�ض م�زارع محاصي�ل الحنط�ة، 
وفيما حددت اللجنة املالية مجموعة 
مقرتحات ملواجهة االزمة االقتصادية 
الراهن�ة، حذر خبر امن�ي من زيادة 
املناط�ق  يف  داع�ش  تنظي�م  نش�اط 
املفتوحة لبعض املحافظات، داعيا اىل 

تنفيذ عمليات استباقية لدحره.
وقال مستش�ار وزارة الزراعة مهدي 
القييس يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان يف 
كل ع�ام وتحدي�دا يف موس�م حصاد 
املحاصيل الزراعية الس�يما الحنطة، 
تتع�رض امل�زارع اىل حرائ�ق، حي�ث 
وبفع�ل  ممنهج�ة  تك�ون  بعضه�ا 
فاع�ل واخرى تكون نتيج�ة االهمال 
والس�هو.واضاف، ان م�ا تعرضت له 
بع�ض م�زارع محاصي�ل الحنطة يف 
محافظ�ات النج�ف ودي�اىل وص�الح 
الدين كانت نتيج�ة اما اللقاء رشارة 
من ماكن�ة الحاص�ودة ع�ىل املزارع 

م�ن  رشارة  او  احراقه�ا  اىل  وادى 
س�كارة نتيجة االهمال والس�هو من 
قب�ل بعض املزارع�ني، واحيانا تكون 
ه�ذه الحرائق بفعل فاع�ل اما نتيجة 
ش�خيص. ع�داء  او  ارهاب�ي  عم�ل 
واش�ار اىل ان املساحات التي احرتقت 
يف ه�ذا الع�ام اق�ل بكثر مم�ا كانت 

تحرق يف االعوام الس�ابقة، مؤكدا ان 
املساحات قليلة جدا مقارنة بالخطة 
الزراعي�ة لهذا العام التي تفوق خطة 
العام املايض بعد توس�عة املس�احات 
وزارة  أك�دت  جهت�ه،  املزروعة.م�ن 
التج�ارة، أن حرق املحاصيل الزراعية 
املنت�ج  تدم�ر  إىل  يه�دف  مخط�ط 

الوطني.وقال املتحدث باس�م الوزارة 
محم�د حن�ون يف ترصي�ح صحفي: 
إن”اله�دف م�ن عملي�ات الحرق هو 
تدمر املنتج الوطني وتقليل الكميات 
املس�وقة وتوجيه العراق اىل االعتماد 
عىل تسويق الحنطة األجنبية”، الفتاً 
إىل أن “الوزارة لديها تنس�يق عال مع 

املحافظ�ات ع�ىل جميع املس�تويات 
ملنع عمليات تكرار حرق املحاصيل”.

عق�د  ال�وزراء  أن”رئي�س  وأض�اف 
اجتماع�ات متع�ددة لدعم وتس�هيل 
محص�ول الحنط�ة ملا له م�ن أهمية 
م�ن الناحي�ة االقتصادي�ة فضالً عن 
اعتماد العراق عىل الحنطة املس�وقة 
واملزارع�ني”، مبين�ًا  الفالح�ني  م�ن 
أن”األجه�زة األمنية مكلف�ة بالقيام 
بخطوات اس�تباقية ملتابع�ة الحرائق 
فض�اًل ع�ن وج�ود لج�ان التس�ويق 
يف املحافظ�ات بغي�ة الحف�اظ ع�ىل 
الحنطة وملعرفة األس�باب الحقيقية 
القانوني�ة  اإلج�راءات  اتخ�اذ  بغي�ة 
للح�د م�ن ه�ذه العملي�ات”.اىل ذلك، 
يعان�ي البل�د م�ن ازم�ة اقتصادي�ة 
خانقة نتيج�ة انهيار اس�عار النفط 
اىل مستويات متدنية االمر الذي جعل 
هناك صعوبة كبرة امام الحكومة يف 
تامني الرواتب واملتطلبات االساس�ية 
للدول�ة، حي�ث يق�ول مق�رر اللجنة 
املالي�ة النيابية النائ�ب احمد الصفار 
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان الحكومة 
الحالي�ة ام�ام اختبار صع�ب يف ظل 
االزمة املالية، مؤك�دا ان من اولويات 
عمل الحكومة الجديدة اعداد موازنة 
مؤقتة او طوارئ او يمكن ان نسميها 
موازنة ازمة ملا تبقى من االشهر لهذه 

السنة.

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:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس السبت، 
املاجستر  شهادتي  لنيل  دراسية  منحة   ١١٠ توفر  عن 
الروسية. الجامعات  يف   ٢٠٢٠-٢٠٢١ للعام  والدكتوراه 
الثقافية،  والعالقات  البعثات  لدائرة  العام  املدير  وقال 
حازم باقر طاهر، يف بيان: إن الجانب الرويس منح العراق 
١١٠ منحة دراسية لنيل شهادتي املاجستر والدكتوراه 
 ٢٠٢٠/٢٠٢١ الدرايس  للعام  املوظفني  وغر  للموظفني 
الزماالت  بنظام  الخاصة  والضوابط  للروط  وفًقا 
الدراسية.واوضح: أن آخر موعد للتقديم سيكون يف تاريخ 
٣١/٥/٢٠٢٠. منوها اىل ان التقديم سيكون عر الرابط 

االلكرتوني الخاص بدائرة البعثات والعالقات الثقافية.

التعليم تعلن منحا دراسية لنيل 
املاجستري والدكتوراه يف روسيا  

الصحة تسجل 67 إصابة جديدة 
و37 حالة شفاء بفريوس كورونا

اكدت تسجيل اربع حاالت وفيات يف بغداد

الدوالر يشهد اخنفاضا يف األسواق 
احمللية

ترامب يقيل مفتشا عاما عقب فتحه حتقيقا 
يف إساءة استخدام بومبيو للسلطة

سعدون الساعدي: الكاظمي “سيثخن باجلراح” 
ولن يرتاح بسبب التنافس احلاصل يف البلد 

الفتح لـ         : فؤاد حسني مل يكن عادال يف املالية 
وترشيحه للخارجية مرفوض

يف حوار مع”ملتقى األخبار الوطين”

الصحة العاملية: اجهزة تنفس جديدة ستصل العراق وتطرح حلوال للحد من ارتفاع االصابات

ص 6عدنان درجال: تشريع القانون الرياضي املوحد سينهي صفحة التقاطعات بني االحتادات

ص 2

للمرة األوىل ..رئيس الوزراء يرتدي  
زي احلشد الشعيب 

الرافدين : توطني رواتب عدد من املوظفني 
ومنحهم املاسرت كارد الدولية

بغداد/ الزوراء:
ارت�دى رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة الجدي�د، 
مصطفى الكاظمي، امس السبت، زي الحشد 
الش�عبي يف العراق. خالل زيارت�ه مقر الهيئة 
ولقائ�ه م�ع رئيس�ها فال�ح الفي�اض وقادة 
االلوي�ة والفصائ�ل . وارت�دى الكاظمي بدلة 
الحش�د تأكيدا لدوره الفع�ال يف الحفاظ عىل 

وح�دة الع�راق والعراقي�ني .وأظه�رت بعض 
الص�ور خالل زيارته ملقر الهيئة يف بغداد وهو 
ينزع زيه املدني ويرتدي بدالً عنه زي الحش�د 
الشعبي العسكري.وهذه هي املرة األوىل التي 
يظهر فيها رئيس حكومة عراقية بزي الحشد 
الش�عبي، ولم يرتده من قبله رئيس�ا الوزراء 

السابقان، حيدر العبادي وعادل عبد املهدي.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدين، امس الس�بت، عن 
توطني رواتب موظفي عدد من وزارات ودوائر 
الدولة ومنحهم بطاقة املاسرت كارد الدولية.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان 
تلقت »الزوراء« نس�خة منه، انه “تم توطني 
رواتب عدد من موظفي وزارات ومؤسسات 

الدولة ومنحهم البطاقة االلكرتونية واستالم 
رواتبهم الشهرية عرها”.وأضاف البيان أنه 
انه “بإمكان حاميل املاس�رت كارد االستفادة 
م�ن املميزات والخدم�ات املالية التي اطلقها 
املرصف مؤخرا واالستفادة من تلك البطاقة 
يف التس�وق وال�راء م�ن األماك�ن واملراكز 

التجارية األخرى”. 

كورونا خييم على 196 دولة والسعودية يف املرتبة األوىل عربيا بأكثر من 49 ألف إصابة
اجلائحة تصيب اكثر من أربعة ماليني وتودي بأكثر من 308 آالف إنسان

عمان/ متابعة الزوراء:
اعتر مجلس محافظ العاصمة األردنية يف بيان له أن قيام إرسائيل بضم أجزاء من الضفة 
يف  األوضاع  ويعيد  اإلرسائيلية،  األردنية  السالم  اتفاقية  سينسف  األردن  وغور  الغربية 
املنطقة إىل مربع العنف والصدام.وأشار املجلس يف بيانه إىل ترصيحات امللك األردني عبدالله 
الثاني إىل صحيفة »دير شبيغل« األملانية، معترا أنها دعوة رصيحة للعالم أجمع بتحمل 
مسؤولياته السياسية واألخالقية تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتني.ونوه املجلس يف 
بيانه إىل أنه بدون هذه املسؤوليات األخالقية والسياسية ستعود املنطقة بأرسها إىل مربع 
العنف والرصاع الذي »ال تحمد عقباه«، بحسب موقع »الرأي«.واعتر املجلس أن »موقف 
األردن يرتجم مواقف شعوب األمتني العربية واإلسالمية بكل حكمة وشجاعة واستبسال«، 
األردني  والشعب  األردن  موقف  عىل  التأكيد  املجلس  مطبق«.وجدد  عربي  »صمت  ظل  يف 

تجاه القضية الفلسطينية، ووقوف الشعب األردني خلف قيادته يف موقفها من القضية.

عمان: ضم أجزاء من الضفة وغور األردن 
إلسرائيل ينسف اتفاقية السالم 

تفاصيل ص2   



بغداد/ الزوراء:
ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوس، سبل دعم الحكومة مع السفري األمريكي 
لدى بغداد ماثيو تولر،فيما اكد السفري االمريكي حرص بالده عىل تعزيز العالقات بني 

البلدين. 
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس النواب يف بيان : إن »رئيس مجلس النواب محمد 
الحلبويس استقبل امس السبت السفري األمريكي لدى العراق ماثيو تولر«، الفتا إىل أن 
»اللقاء ناقش العالقات الثنائية بني البلدين، وسبل دعم الحكومة العراقية الجديدة يف 
السياسية  القوى  الوضع األمني، كما بحث جهود  مجال االقتصاد واملوازنة واستقرار 

إلكمال الكابينة الوزارية«.
تعزيز  عىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  »حرص  تولر  أكد  االمريكي  السفري  جانبه   من 

العالقات بني البلدين، واستعداد بالده لتقديم الدعم للعراق«.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
الحكومي  الربنامج  تنفيذ  لجنة  علقت 
والتخطيط االسرتاتيجي، عىل قرار مجلس 
الوزراء الجديد برئاسة مصطفى الكاظمي 
القايض بتقليص وترشيد الهياكل اإلدارية 

يف الدولة العراقية.
وقال عضو اللجنة ستار جبار، يف ترصيح 
كانت  السابقة  »الحكومات  إن  صحفي: 
الوزارات،  بعض  ودمجت  قلصت  قد 
ايجابيات،  فيها  كانت  التجربة  وهذه 
كما كانت ال تخلو من السلبيات«، مؤكداً 
خانق،  اقتصادي  بظرف  يمر  »العراق  ان 
يحد  الدولة،  وتقليص مؤسسات  وترشيد 
الرتشيد  هذا  لكن  الرصفيات،  بعض  من 
والتقليص او االلغاء، يجب ان يتم دراسته 

بشكل دقيق«.
وبني جبار ان »هذه الخطوة مهمة جداً، 
من  الكثري  يف  تداخال  هناك  ان  خصوصاً 

العراقية  الدولة  مؤسسات  صالحيات 
ببعض  املؤسسات  بني  فيما  وتضارب 
»مراجعة  عىل  مشددا  املهمة«،  القرارات 
بعضها  ودمج  الدولة  مؤسسات  عمل 

ببعض او الغاء قسم منها«.
وأوضح ان اللجنة »بانتظار وصول كتاب 
من رئاسة الوزراء، بشأن املؤسسات التي 
سوف تلغى او تدمج، لغرض دراسة هذه 
ومقرتحاتنا،  رأينا،  نقدم  حتى  الخطوة، 
ستكون  مقرتحاتنا  بعض  أن  سيما 
دمج  او  »الغاء  ان  اىل  مشرياً  ملزمة«، 
اىل  بحاجة  العراقية،  الدولة  مؤسسات 

تصويت الربملان«.
جلسته  خالل  الوزراء  مجلس  وقّرر 
يف  الكاظمي  برئاسة  الثانية  االعتيادية 
الهياكل  وترشيد  تقليص  الحايل،  ايار   12
حكومية  جهة  كل  داعيا  للدولة،  اإلدارية 

اىل تقديم رؤيتها يف هذا املجال.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
األطليس  شمال  حلف  عام  أمني  أكد 
عدم  عىل  ستولتنربغ،  ينس  )الناتو(، 
اعرتاف الحلف بأي حكومة يف ليبيا سوى 

حكومة الوفاق الوطني.
تناول  الوفاق،  لحكومة  بيان  وبحسب 
بني  السبت  عشية  تم  هاتفيا  اتصاال 
الرئايس  املجلس  ورئيس  ستولتنربغ 
للحكومة، فايز الرساج، »أكد األمني العام 
الوطني  الوفاق  حكومة  يعترب  الحلف  أن 
مع  يتعامل  وال  الرشعية  الحكومة  هي 
املدنيني  استهداف  أن  واعترب  غريها، 
ال  وأنه  مقبول،  غري  أمر  التحتية  والبنى 
الليبية، مؤكداً  يوجد حل عسكري لألزمة 
عىل رضورة االلتزام بمخرجات )مؤتمر( 

برلني«.
عىل  الجانبان  »اتفق  البيان،  وتابع 

الحلف  أجهزة  بني  والتعاون  التنسيق 
ليبيا  يف  واألمنية  العسكرية  واملؤسسات 
وفقا ملا تم بحثه يف لقاءات سابقة، وبما 
العسكرية  القدرات  وبناء  يساهم يف دعم 
والرفع  الليبية  الكوادر  وتدريب  واألمنية 

من إمكانياتها«.
وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/
للسيطرة  عسكرية  عملية   ،2019 أبريل 
حكومة  مقر  العاصمة،  طرابلس  عىل 
برئاسة فائز  بها  املعرتف  الوطني  الوفاق 
االتفاق  بموجب  تشكلت  والتي  الرساج، 

السيايس املوقع يف 2015.
وتعاني ليبيا من نزاع مسلح راح ضحيته 
الزعيم  نظام  سقوط  عقب  وذلك  اآلالف، 
كما   ،2011 عام  القذايف  معمر  الراحل 
مؤسسات  يف  حادا  انقساما  البالد  تشهد 

الدولة.

بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  تلقى 
الرئيس  من  هاتفيا  اتصاال  الكاظمي 
اردوغان، فيما كشف  الرتكي رجب طيب 
اردوغان عن رغبته يف زيارة بغداد يف أقرب 

فرصة ممكنة.
يف  الوزراء   لرئيس  االعالمي  املكتب  وقال 
هاتفيا  اتصاال  تلقى  الكاظمي  ان  بيان: 
اردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  من 
الكاظمي  السيد  اىل  التهنئة  خالله  قّدم   ،
بمناسبة توليه رئاسة الحكومة. واضاف 
بالده  استعداد  أكد  الرتكي  الرئيس  ان   :
واقتصاديا،  وأمنيا  سياسيا  العراق  لدعم 
وأنه يتطلع اىل زيارة بغداد يف أقرب فرصة 
العالقة ضمن  ممكنة، لبحث سبل تعزيز 
إطار اإلتفاقيات الثنائية واالحرتام املتبادل 

للسيادة ووحدة أرايض البلدين.
من جانبه شكر الكاظمي الرئيس الرتكي 
عىل التهنئة، وأكد ان العراق يتطلع اىل بناء 
تركيا،  الجارة  مع  أقوى  رشاكة  عالقات 

عىل أسس من الثقة واالحرتام املتبادلني.
دواعي  من  سيكون   : الكاظمي  وقال 
وتبادل  بغداد،  يف  استقبالكم  الرسور 
اتخاذ  يف  يسهم  الذي  بالشكل  الزيارات 

خطوات عملية لتعزيز العالقات الثنائية.
وذكر البيان انه تم بحث مسألة الحصص 
حركة  تعزيز  وسبل  البلدين،  بني  املائية 
ودور  واإلستثماري،  التجاري  التبادل 
الطاقة  مجاالت  يف  الرتكية  الرشكات 
واإلعمار، كما ناقشا سبل تسهيل حركة 
املواطنني بني البلدين، و بحثا التنسيق يف 

مواجهة أزمة كورونا.

الزوراء/ حسني فالح:
مصطفى  برئاسة  الجديدة  الحكومة  تواجه 
بجائحة  متمثلة  كبرية  تحديات  الكاظمي 
انخفاض  نتيجة  االقتصادية  واالزمة  كورونا 
داعش  تنظيم  نشاط  وزيادة  النفط  اسعار 
عن  فضال  املحررة،  املناطق  بعض  يف  االرهابي 
ممنهجة  حرائق  اىل  الزراعية  املحاصيل  تعرض 
والتي تهدد االمن الغذائي يف البلد، حيث كشفت 
وزارة الزراعة اسباب الحرائق التي طالت بعض 
اللجنة  مزارع محاصيل الحنطة، وفيما حددت 
االزمة  ملواجهة  مقرتحات  مجموعة  املالية 
االقتصادية الراهنة، حذر خبري امني من زيادة 
نشاط تنظيم داعش يف املناطق املفتوحة لبعض 
استباقية  عمليات  تنفيذ  اىل  داعيا  املحافظات، 

لدحره.
القييس  مهدي  الزراعة  وزارة  مستشار  وقال 
وتحديدا  عام  كل  يف  ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف 
السيما  الزراعية  املحاصيل  حصاد  موسم  يف 
حيث  حرائق،  اىل  املزارع  تتعرض  الحنطة، 
واخرى  فاعل  وبفعل  ممنهجة  تكون  بعضها 

تكون نتيجة االهمال والسهو.
مزارع  بعض  له  تعرضت  ما  ان  واضاف، 
ودياىل  النجف  محافظات  يف  الحنطة  محاصيل 
وصالح الدين كانت نتيجة اما اللقاء رشارة من 
احراقها  اىل  وادى  املزارع  الحاصودة عىل  ماكنة 
والسهو  االهمال  نتيجة  سكارة  من  رشارة  او 
هذه  تكون  واحيانا  املزارعني،  بعض  قبل  من 
اما نتيجة عمل ارهابي او  الحرائق بفعل فاعل 

عداء شخيص.
واشار اىل ان املساحات التي احرتقت يف هذا العام 
اقل بكثري مما كانت تحرق يف االعوام السابقة، 
مؤكدا ان املساحات قليلة جدا مقارنة بالخطة 
العام  خطة  تفوق  التي  العام  لهذا  الزراعية 

املايض بعد توسعة املساحات املزروعة.
حرق  أن  التجارة،  وزارة  أكدت  جهته،  من 
تدمري  إىل  يهدف  مخطط  الزراعية  املحاصيل 

املنتج الوطني.
يف  حنون  محمد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
ترصيح صحفي: إن«الهدف من عمليات الحرق 
هو تدمري املنتج الوطني وتقليل الكميات املسوقة 
وتوجيه العراق اىل االعتماد عىل تسويق الحنطة 
تنسيق  لديها  »الوزارة  أن  إىل  الفتاً  األجنبية«، 

ملنع  املستويات  املحافظات عىل جميع  عال مع 
عمليات تكرار حرق املحاصيل«.

اجتماعات  عقد  الوزراء  أن«رئيس  وأضاف 
له  ملا  الحنطة  محصول  وتسهيل  لدعم  متعددة 
عن  فضالً  االقتصادية  الناحية  من  أهمية  من 
اعتماد العراق عىل الحنطة املسوقة من الفالحني 
مكلفة  األمنية  أن«األجهزة  مبيناً  واملزارعني«، 
الحرائق  ملتابعة  استباقية  بخطوات  بالقيام 
املحافظات  يف  التسويق  لجان  وجود  عن  فضالً 
األسباب  وملعرفة  الحنطة  عىل  الحفاظ  بغية 
الحقيقية بغية اتخاذ اإلجراءات القانونية للحد 

من هذه العمليات«.
اقتصادية خانقة  ازمة  البلد من  اىل ذلك، يعاني 
نتيجة انهيار اسعار النفط اىل مستويات متدنية 
امام  كبرية  صعوبة  هناك  جعل  الذي  االمر 
الحكومة يف تامني الرواتب واملتطلبات االساسية 
النيابية  للدولة، حيث يقول مقرر اللجنة املالية 
لـ«الزوراء«:  حديث  يف  الصفار  احمد  النائب 
يف  صعب  اختبار  امام  الحالية  الحكومة  ان 
عمل  اولويات  من  ان  مؤكدا  املالية،  االزمة  ظل 
الحكومة الجديدة اعداد موازنة مؤقتة او طوارئ 
تبقى من  ملا  ازمة  ان نسميها موازنة  او يمكن 

االشهر لهذه السنة.
 6 ستكون  ربما  املتبقية  االشهر  ان  واضاف، 

اشهر لذلك املوازنة ستكون ملدة 6 اشهر، مبينا 
الحكومة  عىل  يتطلب  املالية  االزمة  ظل  يف  انه 
منها  االيرادات  لتوفري  اجراءات  جملة  اتخاذ 
النفطية  االيرادات غري  النفقات وتعظيم  ضغط 
كاملنافذ الحدودية والرضائب والكمارك وغريها، 
استمر  حال  يف  داخلية  سندات  طرح  عن  فضال 

انهيار اسعار النفط.
واشار اىل ان هناك توقعات بزيادة اسعار النفط 
اتفاق  دخول  بعد  سيما  ال  العاملية،  االسواق  يف 
التنفيذ، مستبعدا تخفيض  االنتاج حيز  خفض 

رواتب املوظفني يف حال استمرار االزمة.
بدوره، أكد وزير املالية عيل عبد األمري عالوي، أن 
رواتب املوظفني وحقوق املواطنني من أولويات 

الحكومة.
»هذه  إن  صحفي،  ترصيح  يف  األمري  عبد  وقال 
جدية«،  بصورة  األزمات  ستواجه  الحكومة 
لجهاز  الرضورية  »االصالحات  أن  إىل  مشرياً 

الدولة تتطلب تغيرياً يف الجو االقتصادي«.
واوضح أن »الوضع العاملي اآلن صعب جداً وأثر 
»اسعار  أن  إىل  الفتاً  االقتصادية«،  الحركة  يف 
ونتوقع  قريب  تحسن  يف  تكون  سوف  النفط 
العاملي  املستوى  عىل  واقتصادياً  مالياً  استقراراً 

خالل االشهر املقبلة«.
االرهابي  داعش  تنظيم  أعاد  اخر،  جانب  ويف 

التي  املناطق  بعض  عىل  جديدا  تهديدا  ليشكل 
تم تحريرها، السيما يف محافظات صالح الدين 

ونينوى وجنوب كركوك ودياىل.
حديث  يف  الرشيفي  احمد  االمني  الخبري  ويقول 
لـ«الزوراء«: ان تنظيم داعش االرهابي باالساس 
لم يغادر العراق كتهديد وكان مستمر لكن تحول 
عسكريا  تهديده  كان  حيث  حالة  اىل  حالة  من 
تحول فيما بعد اىل تهديد امني السيما بعد اعالن 
االنتصار عليه، مؤكدا ان هناك جملة من االمور 

حصلت يف العراق ادت اىل عودة التنظيم مجددا.
وتابع: ان العامل االول الذي جعل التنظيم بهذه 
املرونة هي االزمة السياسية واثرها عىل امليدان 
املتابعة  غياب  خالل  من  والعسكري  االمني 
واملراقبة واالرشاف، مبينا ان االزمات السياسية 
بشكل العام تحرك املكنونات يف ساحات االحداث 

مما ينعكس عىل الوضع االمني.
ان  حيث  االقليمية  التوازنات  عن  فضال  وزاد: 
للتسلل  قابلة  والحدود  قلق  االقليم  يف  الوضع 
يتم  ان يكون هناك ضغط يف سوريا  ففي حال 
دفعهم باتجاه العراق، كما ان االنسحاب الدويل 
من  املتحدة  والواليات  الدويل  بالتحالف  واملتمثل 
مفتوحة  املناطق  هذه  جعل  املناطق  بعض 

ومعرضة للتهديد.
من  االمنية  القوات  تحول  اىل  نحتاج  واضاف، 
وليست  االستباقية  عمليات  اىل  الدفاع  عمليات 
تقوم  االستباقية  العمليات  ان  مبينا  هجومية، 
ويستعلم  يرصد  استخباري  جهد  اساس  عىل 
القيام  ثم  تواجدها  اماكن  يف  الجماعات  هذه 
االماكن  هذه  يف  وتدمريها  ملطاردتها  بعمليات 
الستهداف  اما  الوصول  من  تمكنها  دون 

القطعات او املدنيني .
القدرات  تطوير  اىل  تحتاج  هذه  ان  واوضح، 
القتالية  فيجب ان ال تكون قوة جهاز مكافحة 
ان  يجب  وانما  فقط  برية  قتالية  قوة  االرهاب 
دحر  تستطيع  حتى  جوا  محمولة  قوة  تكون 

الجماعات االرهابية.
االزمات  من  العاملية  كورونا  جائحة  ازمة  وتعد 
عىل  البلد  يف  االوضاع  مجمل  عىل  اثرت  التي 
اذا  واالجتماعي،  والصحي  االقتصادي  املستوى 
عىل  البالد  سيطرة  فقدان  من  مختصون  حذر 
الوباء السيما بعد زيادة اعداد االصابات يف عموم 

البالد خاصة يف العاصمة بغداد.

احللبوسي يناقش مع السفري األمريكي سبل 
دعم احلكومة 

جلنة تنفيذ الربنامج احلكومي تؤيد 
الكاظمي برتشيق الدولة 

الناتو يؤكد للسراج اعرتاف احللف 
حبكومة الوفاق الوطين فقط

الكاظمي يتلقى اتصاال هاتفيا من اردوغان 
الزراعة تكشف لـ           اسباب حرائق حماصيل احلنطة واالخري يؤكد رغبته بزيارة العراق

واملالية النيابية حتدد مقرتحات ملواجهة االزمة املالية

خبري امين حيذر من زيادة نشاط داعش ويدعو لتنفيذ عمليات استباقية لدحره

بغداد/ متابعة الزوراء:
ادهم  العراق  يف  العاملية  الصحة  منظمة  ممثل  أكد 
إسماعيل ، أن فرض حظر التجوال وحجر املناطق يف 
فريوس  اإلصابة  معدل  بانخفاض  سيساهم  العراق 
كورونا، وفيما اعلن أن اجهزة تنفس جديدة ستصل 
الصحة  ملنظمة  العام  املدير  اشار  البالد،  إىل  قريباً 
العاملية اىل ان اللقاح والدواء لن ينهيا جائحة كورونا 

إذا لم نضمن توزيعهما بعدل.
يف  إسماعيل  ادهم  العراق  يف  املنظمة  ممثل  وقال 
ستقوم  العراقية  »الحكومة  إن  صحفي:  ترصيح 
رمضان،  شهر  نهاية  يف  التجوال  حظر  بإجراء 
باإلضافة إىل عزل وحجر بعض املناطق يف العاصمة 
اإلصابات  عدد  فيها  يتكاثر  التي  والبرصة  بغداد 

بفريوس كورونا«.
وأضاف أن »الكوادر الطبية يف وزارة الصحة ستقوم 
بأجراء مسح ميداني للمناطق التي سيتم عزلها إثناء 
حظر التجوال«، مؤكدا أن »هذه اإلجراءات ستساهم 
يف  كورونا  بفريوس  اإلصابات  معدل  بانخفاض 
ومجالس  »األفراح  أن  إسماعيل،  العراق«.وبني 
ساهمت  عنها  نسمع  التي  والتجمعات  األعزاء 

أنه  إىل  بالفريوس«، منوها  اإلصابات  بارتفاع معدل 
»نحتاج إىل التزام املواطنني باإلجراءات الصحية التي 

تصدر عن الحكومة العراقية«.

أدهم  العراق  يف  العاملية  الصحة  ممثل  اعلن  كما 
اسماعيل، أن اجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إىل 

البالد.
وقال اسماعيل يف حديث صحفي إنه »يجب التشديد 
عىل القادمني من الخارج وعزلهم 14 يوماً«، مشريا 
اىل أن »هنالك اجهزة تنفس جديدة ستصل قريباً إىل 

العراق«.
الصحة  ملنظمة  العام  املدير  قال  ذلك  غضون  يف 
اللقاح  إن   ، غيربيسوس  أدهانوم  تيدروس  العاملية 
بعدل  لم يوزعا  إذا  ينهيا جائحة كورونا  لن  والدواء 

عىل الجميع.
والباحثني  العلماء  أن  اليومية  إحاطته  يف  وأضاف 
يعملون برسعة فائقة إليجاد حلول ملرض »كوفيد-

19« الذي يسببه فريوس كورونا.
التقليدية لن توفر )الدواء  وتابع »إن نماذج السوق 

واللقاح( كما يلزم للعالم بأرسه«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تسجل  العالم  يف  دولة   196 تزال  ال 
إصابات جديدة بفريوس كورونا رغم 
تفاوت األرقام بل وتراجعها يف بعض 
السعودية عىل  منها، يف حني تحافظ 
املصابني  أعداد  يف  عربياً  األوىل  املرتبة 

بـ49176 إصابة.
وأودى فريوس كورونا أكثر من 308 
تم  منذ  العالم  حول  شخص  آالف 
اإلعالن عن ظهوره يف الصني يف كانون 
األول/ديسمرب، بحسب ما أعلن مركز 
جونز  لجامعة  التابع  كورونا  بيانات 

هوبكنز األمريكية.
أربعة  من  أكثر  رسمياً  وُسّجلت 
تعكس  وال  إصابة  ألف  و628  ماليني 
العدد  من  جزءاً  إاّل  اإلحصاءات 
عدة  دوالً  إن  إذ  لإلصابات،  الحقيقي 
ال تجري فحوصا لكشف الفريوس إال 
الحاالت،  هذه  وبني  األخطر  للحاالت 
بات مليون ونصف املليون شخص يف 

عداد املتعافني.
املُعلنة  اإلصابات  عدد  وتجاوز 
العربية،  الدول  يف  كورونا  بفريوس 
)باستثناء  ألفاً   160 السبت،  أمس 
املحتلة  الفلسطينية  األرايض  أرقام 
اإلرسائييل(،  االحتالل  قبل  املعلنة من 
وفاة،   2336 نحو  بينها  من  ل  وُسجِّ

حتى  املتعافني  عدد  تجاوز  فيما 
املصابني  عدد  وتخّطى  ألفاً،   55 اآلن 
ماليني  أربعة  العالم  حول  بالفريوس 
بينهم  من  ل  ُسجِّ مصاب،  ألف  و629 
عدد  تجاوز  فيما  وفاة،   308,676

املتعافني عاملياً مليوناً و761 ألفاً.
األوىل  املرتبة  السعودية عىل  وتحافظ 
بـ49176  املصابني  أعداد  يف  عربياً 
وتعاىف   292 منهم  تويف  مصاباً، 
أحصت  التي  قطر  تليها   ،21869
وتعايف  وفاة،  و14  إصابة   29425
التي  اإلمارات  ثم  شخصاً،   3546
منهم  تويف  مصاباً،   21831 سّجلت 

210 وتعاىف 7328.
ورصدت الكويت 12860 إصابة، و96 
مرص  وتتصدر   ،3640 وتعايف  وفاة، 
أعداد الوفيات عربياً بـ592 وفاة من 
تعايف  عن  فضالً  مصاباً،   11228 بني 
2799، وسجل املغرب 6652 إصابات 
و190 وفاة، وتعايف 3400 أشخاص، 
من  إصابة،   6629 الجزائر  وأحصت 
 ،3271 تعايف  مع  وفاة،   536 بينها 
و12  إصابة،   6583 البحرين  وأكدت 

وفاة، وتعايف 2640.
وأحصت سلطنة ُعمان 4625 إصابة، 
وسجل   ،1350 وتعايف  وفاة،  و20 
وفاة،  و91  إصابة،   1964 السودان 

وتعايف 205 شخصاً، وأكدت جيبوتي 
وتعايف  وفيات،  و4  إصابات،   1309
 1284 الصومال  ورصدت   ،935
 135 وتعايف  وفاة،  و53  إصابة، 
يف  اإلصابات  عدد  واستقّر  شخصاً. 
تونس عىل 1035 إصابة، و45 وفاة، 

وتعايف 802 شخص.
وأعلن لبنان 891 إصابة، و26 وفاة، 
وتعايف 246 شخصاً، وأكدت فلسطني 
548 إصابة، و4 وفيات، وتعايف 421، 
و9  إصابة،   596 األردن  سجل  فيما 
اليمن  وأحىص   ،401 وتعايف  وفيات، 

وتعايف  وفاة،  و15  إصابات،   106
مصاب واحد.

وفيات،  و3  إصابة،   64 ليبيا  وأكدت 
سورية  وأحصت  شخصاً،   28 وتعايف 
وتعايف  وفيات،   3 منها  إصابة،   50
 29 موريتانيا  وسجلت  شخصاً،   36
إصابة، و3 وفيات، وتعايف 7 أشخاص، 
 11 تسجيل  القمر  جزر  أعلنت  فيما 
إصابة بفريوس كورونا، وحالة وفاة 

واحدة، وتعايف ثالثة أشخاص.
حصيلة  أعىل  سجلت  التي  والدول 
وفيات جديدة خالل األربع والعرشين 

املتحدة  الواليات  هي  املاضية  ساعة 
)491( تليها الربازيل )145( واململكة 

املتحدة )128(.
ظهر  التي  املتحدة  الواليات  وسّجلت 
شباط/فرباير،  بداية  الوباء  فيها 
بلغت  للوفيات  إجمالية  حصيلة  أعىل 
و484  مليون  أكثر  بني  من   88,507
ألفا   327 تعايف  وأعلِن  إصابة.  ألف 

و751 شخصاً عىل األقل.
الثانية  املرتبة  بريطانيا  وتحتل 
بني  من  وفاة   33,998 بتسجيلها 
إيطاليا  تليها  إصابة.   236,711
و885  ألفا   223( وفاة   31,601 مع 
مع  رابعة  فرنسا  وتحل  إصابة(. 
و529  ألفا   179( وفاة   27,529

إصابة(.
سجلت  جديد،  إيجابي  مؤرش  ويف 
ناجمة  وفيات  حصيلة  أدنى  إسبانيا 
منذ  املستجد  كورونا  فريوس  عن 

منتصف مارس/آذار املنرصم . 
وأعلنت وزارة الصحة اإلسبانية، أمس 
السبت، عن تسجيل 102 وفاة جديدة 
مرض  يسبب  الذي  الفريوس  جراء 
األخري  اليوم  خالل  »كوفيد-19« 
السابق(  اليوم  يف  وفاة   138 )مقابل 
لرتتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء يف 

البالد إىل 27563 حالة وفاة.

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، عىل أهمية 
مراعاة حقوق اإلنسان بالتعامل مع املوقوفني 
أن  اشاراىل  وفيما  القضايا،  بحسم  واإلرساع 
مهنية  تنفيذية  مؤسسة  األمنية  املؤسسة 
وتجاذباتها،  السياسية  األمور  عن  بعيدة 
حادث  تفاصيل  الداخلية،  وزارة  أوضحت 
مكتب  عجالت  احدى  تعرضت  الذي  السري 

الوزير يف مدينة تكريت.
اىل  زيارته  عقب  بيان  يف  الغانمي  وقال 
الدين من  إن »صالح  الدين،  محافظة صالح 
املحافظات التي عانت من ويالت اإلرهاب، أال 
أنها صمدت وانترصت بجهود القوات األمنية 
والعسكرية بتشكيالتها كافة، وجهود أبنائها 
وعرب  دروس  من  االستفادة  ويجب  وأهاليها 
أمن  استقرار  لتعزيز  وتوظيفها  املايض 

املحافظة«.
وأضاف الغانمي، أن »القيادة والسيطرة مهمة 
السياقات  اىل  والعودة  املرحلة،  هذه  يف  جدا 
األصولية، ففي العمل تضمن النجاح«، محذرا 
الواجب«. أداء  يف  والتماهل  »الرتاخي  من 

أن »املؤسسة األمنية هي  اىل  الغانمي  واشار 
األمور  عن  بعيدة  مهنية  تنفيذية  مؤسسة 
»أهمية  عىل  مؤكدا  وتجاذباتها«،  السياسية 
مراعاة معايري حقوق اإلنسان يف التعامل مع 
املوقوفني واإلرساع بحسم القضايا قدر تعلق 

األمر بعمل وزارة الداخلية«.
الداخلية،  وزارة  أوضحت  ذاته  السياق  ويف 
الذي  السري  حادث  تفاصيل  السبت،  امس 
تعرضت احدى عجالت مكتب الوزير يف مدينة 
املنتسبني  احد  أكدت استشهاد  تكريت، فيما 

وإصابة ثالثة بجروح.
عجالت  »إحدى  ان   : بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
سري  لحادث  تعرضت  الداخلية  وزير  مكتب 
»أثناء  أنه  مبينة  الدين«،  صالح  محافظة  يف 
الحادث استشهد أحد املنتسبني وأصيب ثالثة 
ذهب  الداخلية  »وزير  أن  آخرون«.وأضافت 

وعاد بالطائرة ولم يذهب براً«.
السبت،  امس  افاد،  أمني  مصدر  وكان 
بمرصع منتسب وإصابة ثالثة ضمن موكب 
وزير الداخلية عثمان الغانمي بحادث سري يف 

تكريت.

اكدت ان اللقاح والدواء لن ينهيا كورونا إذا مل يوزع بالعدل

اجلائحة تصيب اكثر من أربعة ماليني وتودي بأكثر من 308 آالف إنسان

مصرع منتسب وإصابة ثالثة من موكب الوزير حبادث سري يف تكريت

الصحة العاملية: اجهزة تنفس جديدة ستصل 
العراق وتطرح حلوال للحد من ارتفاع االصابات 

كورونا خييم على 196 دولة والسعودية يف املرتبة األوىل عربيا بأكثر من 49 ألف إصابة

الغامني يؤكد أهمية مراعاة حقوق اإلنسان 
بالتعامل مع املوقوفني واإلسراع حبسم القضايا
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الزوراء/ دريد سلمان:   
اعت�ر اس�تاذ العالق�ات الدولية والسياس�ية 
سعدون الساعدي، أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي “سيثخن بالجراح” وال يرتاح بسب 
التناف�س الحاصل يف العراق، وفيما أش�ار اىل 
عدم وجود مطبخ س�يايس عراق�ي قادر عىل 
صن�ع سياس�ة خارجي�ة حقيقي�ة، حذر من 
جملة أمور ستؤدي إىل حصول “طامة كرى” 

يف البلد إذا لم يتم تداركها. 
وقال الس�اعدي يف حدي�ث ل�”ملتقى االخبار 
الوطني” الذي تشارك فيه صحيفة “الزوراء”: 
إن العال�م يقف بمنعطف خطري ومس�تقبل 
ربما يغ�ري الخارطة من الناحية السياس�ية 
واالقتصادي�ة، مبينا أن عال�م ما بعد كورونا 
س�يكون مختلفا تماما وربما نش�هد قطبية 
اخرى جديدة وانهيار دول عظمى وبروز دول 
اخرى وربما نشهد متغري اقليمي، ولكن هذه 
االوض�اع تختلف ع�ن س�ابقاتها، فالعالم يف 
ازمة 1929 رضبت مرتكزات مالية وعقارية 
يف الوالي�ات املتحدة وبالت�ايل اثرت عىل العالم 
س�لباً، وايضا يف ازم�ة 2008 رضب العالم يف 
قط�اع العقارات والبن�وك يف الواليات املتحدة 
وايض�ا اث�رت عىل العال�م، ولكن ما نش�هده 
الي�وم ازم�ة كب�رية فاجئ�ت جمي�ع العالم 
املتق�دم واملتأخ�ر واالقتص�اد األول يف العالم 
واالقتص�ادات النامي�ة، حيث اخ�ذت العالم 
عىل ح�ن غره، وبالت�ايل لم يكن ه�ذا العالم 
مستعد، وسواء أكانت اسباب هذا الفايروس 
هو حرب من الح�روب البايلوجية بن الدول 
العظمى او هو نوع م�ن الحرب االقتصادية 
ب�ن الص�ن والوالي�ات املتح�دة او ربما هو 
ن�وع من العناي�ة االلهية ب�رف النظر عن 
االسباب، لكن ما هذا الوباء احدث خلال كبريا 
يف البنية االقتصادية وشل الحركة االقتصادية 
عىل املستوى العاملي وتوقفت حركة التجارة 
العاملي�ة واالتص�االت واملواصالت ب�را وبحرا 
وجوا، وش�لت مفردات عدي�دة من االقتصاد 
وبلغت خس�ائر قطاع السياحة وحدها اكثر 

من 500 مليار دوالر واكثر من 200 مليار اىل 
قط�اع الطائرات، واه�م مايلفت يف املوضوع 
ه�و االنهي�ار املفاجيء الس�عار النفط الذي 
يعد العماد لحركة التجارة العاملية ومستقبل 
الطاق�ة يف العال�م وبال�ذات منطق�ة الرشق 

االوسط.

الساعدي: الكاظمي رضخ لبعض الكتل 
السياسية ورمبا سيكون لديه مكر ودهاء

وأضاف الس�اعدي: ضم�ن املعطيات الحالية 
الف�رق ب�ن عدن�ان ال�زريف والكاظم�ي عىل 
الرغ�م م�ن عالقاتهم�ا االقليمي�ة الواحدة، 
فال�زريف كان متحدي�ا من�ذ الس�اعات االوىل 
وكان خطابه ناريا اغض�ب فصائل املقاومة 
ومس�هم بالصميم عندما قال انه س�يحارب 
املليش�يات وننزع االس�لحة وما اىل ذلك، لكن 
الكاظمي يعمل بصمت وهدوء تام ولكن من 
طبيعة االحداث ان الكاظمي اصطدم بالكتل 
السياسية فاذا كان خطابه يف التكليف يقصد 
محاربة الفساد وايضا اليوجد هناك حديث يف 
الغرف املظلمة وسيكون الحديث علني، حيث 
اثبت�ت االحداث ان مايج�ري خلف الكواليس 
حكوم�ة  لتش�كيل  االس�ايس  املعي�ار  ه�و 
الكاظمي، مبينا الكاظمي فرضت عليه بعض 
االس�ماء ليس عىل املس�توى املحيل فحس�ب 
ب�ل ربما فرض�ت عليه ايضا بعض االس�ماء 
م�ن جه�ات اقليمي�ة او دولي�ة، والكاظمي 
سيعر اىل الضفة االخرى مثخنا بالجراح، وال 
اعتقد انه سيكون مرتاحا من هذه الحكومة 
بس�بب التنافس الحاصل يف الع�راق واالزمة 
االقتصادي�ة العاملية الخانق�ة يف ظل تدهور 
اقتصادي عراق�ي وانعدام الس�يولة النقدية 
والتلوي�ح بقطع ج�زء من روات�ب املوظفن 
وانهيار اسعار النفط ستكون مشكلة معقدة 
وش�ائكة وربما الس�اعات القادمة ستتضح 
الرؤية اكثر، والكاظمي رضخ لبعض طلبات 
الكتل السياس�ية ولكن لربما س�يكون لديه 

نوع من املكر والدهاء.

الت�ي  العال�م  دول  كل  يف  الس�اعدي:  وب�ن 
تمر بأزم�ات اقتصادية يك�ون هنالك رجال 
حقيقي�ون قادرون ع�ىل اع�ادة االوضاع اىل 
وضعه�ا، فالدول تمرض والتموت وقد تعجز 
ولك�ن التدخ�ل ملرحل�ة الغيبوب�ة، فالع�راق 
فيه م�وارد كثرية وتنوع اقتصادي مش�لول، 
فدائم�ا ليس امل�وارد وحدها تكف�ي الحداث 
تغي�ري وت�دارك االوض�اع، فنح�ن بحاجة اىل 
ق�ادة وربم�ا هنالك م�وارد كامل�ة والتوجد 
قيادات حقيقية، ففي العراق يجب ان تكون 
هنالك ارادة للتغي�ري االقتصادي واعادة نظر 
باملوازن�ات التش�غيلية والنفقات الس�يادية 
ونفقات الرئاسات الثالث، وتوقيف املشاريع 
االس�تثمارية غ�ري الرضوري�ة والبح�ث عن 
مص�ادر تمويل جديدة والبح�ث عن عالقات 
اقليمي�ة ودولي�ة فه�ذا االم�ر مه�م، فنحن 
اقتصادي�ة  اس�راتيجية  رؤي�ة  اىل  بحاج�ة 

سياسية حتى نكون قادرين عىل اجتياز هذه 
املرحلة.

وأعرب الس�اعدي عن “أس�فه” لعدم وجود 
عالق�ات اقليمي�ة ودولي�ة واضح�ة املعال�م 
يف الع�راق منذ ع�ام 2003 وليومن�ا، وهناك 
انقس�ام محيل اثر تأثريا كب�ريا عىل عالقاتنا 
الدولي�ة، ودائما يقال ان السياس�ة الداخلية 
ه�ي انع�كاس حقيقي للسياس�ة الخارجية 
وهذا دليل واضح لعرقلة السياسة الخارجية 
بسبب س�وء الترف بالسياس�ة الداخلية، 
مؤكدا بالقول، انا ال ادافع عن وزراء الخارجية 
العراقين كش�خوص وانما باعتباري دخلت 
الخارجي�ة قب�ل ع�ام ووج�دت الكث�ري م�ن 
املعرق�الت التي بدورها اليس�تطيع اي وزير 
خارجي�ة التعامل معه�ا بمهنية بوجود هذه 
املعرق�الت، وع�ىل س�بيل املثال وس�ؤال من 
الذي يتحكم بالسياس�ة الخارجية العراقية؟ 
فمن املفروض ان تكون السياس�ة الخارجية 
االداة التنفيذي�ة له�ا ه�ي وزي�ر الخارجي�ة 
وكادره والس�فراء يف الخ�ارج، لكن يف العراق 
العالق�ات الخارجية يف مجلس النواب تتحكم 
بشكل كبري يف عالقاتنا الدولية وايضا رؤساء 
الكتل السياس�ية يتحكم�ون ويترفون،بل 
ويرح�ون احيان�ا عىل عكس م�ا يقول به 
وزير الخارجية، وهنا لي�س وزير الخارجية 
فقط من يالم، فايضا هن�اك مجلس الوزراء 
وهو الراس�م الحقيقي للسياسة الخارجية، 

فالسياسة الخارجية عملية تضامنية. 

الساعدي: اختيار وزير خارجية مؤثر 
“مهمة صعبة” 

وتابع الساعدي: هنالك مالحظة مهمة وهي 
ان�ه من�ذ ع�ام 2003 اىل اليوم اليوج�د لدينا 
وزارة خارجي�ة باملعنى املهن�ي وانما يطغي 
عليه�ا طبيع�ة املراس�الت مابن الس�فارات 
ومقر الوزراة فاليوجد لدينا مطبخ سيايس او 
هيئة رأي قادرة عىل صنع سياس�ة خارجية 
حقيقية وس�بب ذلك واضح وهو كون وزير 
الخارجية اليس�تطيع صناعة تلك السياسية 
بمع�زل عن مجلس ال�وزراء ومجلس النواب 

والكتل السياس�ية والهامش�ون والطارئون 
عىل السياسة الخارجية، فاذا اردنا ان نجعل 
من السياس�ة الخارجي�ة العراقية سياس�ة 
محرمة س�واء أكانت بالعالق�ات الثنائية او 
املتعددة علين�ا ان ننت�ج مصالحنا، واصعب 
مهم�ة هي كيفي�ة اختيار وزي�را للخارجية 
لديه كام�ل الصالحيات والق�درة عىل التأثري 
والتطوي�ر وانتاج عالق�ات خارجية موزونة 
ووض�ع االعتبار لوضعن�ا االقليم�ي والدويل 

ومصالحنا.
واعت�ر الس�اعدي: أن الع�راق حالي�ا مقلم 
االظاف�ر وضعي�ف ومنه�ار اقتصادي�ا وهو 
بحاج�ة لالتكاء عىل دولة عظمى، والس�ؤال 
م�ن ه�ي الدول�ة العظم�ى وما ه�ي قوتها 
وتأثريها عىل اقتصاد العراق وهل هي قادرة 
عىل انتش�النا من ازمتنا السياسية واي دولة 
تنطبق عليها هذه املواصفات علينا ان نذهب 
معها؟، مبينا أن املرش�ح لذل�ك هي الواليات 
املتح�دة االمريكي�ة، مؤك�دا أهمي�ة إخ�راج 
الع�راق من الضائق�ة املالية ونخ�رج العراق 
والقوقعة وس�احة الراع اىل القوة والنفوذ، 
فعلينا ان نعيد النظر بسياس�تنا االقتصادية 
والدولية واالقليمية ونقوم ببناء ميناء الفاو 
ونربط س�ككيا وننهض بالزراعة والصناعة 
والتج�ارة وتفعيل الس�ياحة الديني�ة وبذلك 

يستطيع العراق ترتيب اوراقه من جديد.
وأك�د الس�اعدي: أن ازم�ة الثق�ة س�تبقى 
موج�ودة اىل االب�د ان لم يت�دارك الخط االول 
م�ن قادة الكتل الث�الث ويعيدو خطابهم من 
جدي�د، وإال س�وف يبق�ى العراق ع�ىل حاله 

ويبقى االنقسام قائما.

“تعايش مشرتك” .. نسخة بلجيكية او 
السويسرية ممكن تطبيقها يف العراق 

ولف�ت الس�اعدي إىل والدة جيل جديد س�يغري 
الخارط�ة  حت�ى  وس�يغري  الع�راق  خارط�ة 
املذهبي�ة والقومية يف الع�راق، فهناك حراك يف 
اقليم كردستان واملناطق الغربية وحراك واسع 
كبري يف املنطقة الوسطى والجنوبية وربما هذا 
الجي�ل القادم اذا م�ا اتحدت الني�ات وبوجود 
جهات اخرى شعبية تخبوية اكاديمية قيادية 
فربما س�يتغري الوض�ع وربما نح�اول ايجاد 
صيغة تعايش مشرك عىل النسخة البلجيكية 

او السويرسية وممكن هذا االمر.
وبخصوص التعامل مع الصن، قال الساعدي: 
أن�ا من اوائل االش�خاص الذي�ن وجهت بعض 
الرس�ائل إىل رئي�س ال�وزراء الس�ابق ع�ادل 
عبد امله�دي وحذرت�ه حتى من زي�ارة الصن 
ووصفته�ا بالزي�ارة “املش�ؤومة” وقلت انها 
س�تغري املعادلة يف املنطقة كون االمريكان قد 
فهم�و بان ع�ادل عبد املهدي قد غري سياس�ة 
الع�راق نح�و جن�وب رشق اس�يا وه�ذا خطأ 
اس�راتيجي كبري، وكان بإمكانه ان يذهب اىل 
الصن بوفد صغري وبزيارة شبه رسية، وايضا 
ع�ادل عبد املهدي لم يتعامل م�ع املرحلة التي 
تل�ت زيارة الص�ن حينما اندلع�ت املظاهرات 
وكان بامكانه حل مش�كلة خريجي الدراسات 
العليا والعاطلن عن العمل، ولالس�ف الش�ديد 
نالحظ بعد امتن�اع الحكومة عن تعين هؤالء 
نالحظ ويف عز االزم�ة عينت مئات االلوف من 
الدرجات الوظيفية ولو اس�تثمرها منذ باديء 

االمر لتغري الحال يف العراق.
واوض�ح: أن الكادر االستش�اري لعبد املهدي 
يتحمل مس�ؤولية التلكؤ يف اتخ�اذ القرارات 
الصحيح�ة، وه�و قدم اس�تقالته مش�كورا 
وقبل�ت اس�تقالته وقالها رصاح�ة احرضو 

شخصا ليحل محيل. 

حتذير .. العراق ال يستطيع التصرف 
باالحتياطي املالي املركزي 

اك�د  النف�ط،  اس�عار  انهي�ار  وبخص�وص 
الس�اعدي: إنه سيؤثر تأثريا كبريا عىل رواتب 
لي�س  العراقي�ة  الحكوم�ة  ألن  املوظف�ن، 
لديه�ا أي منفذ آخر لتعويض اس�عار النفط 
املنه�ارة، والطامة الك�رى ان الحكومة بنت 
للرمي�ل  دوالرا   56 بواق�ع   2020 موازن�ة 
الواح�د وبطاق�ة تصديري�ة 3 مالين و300 
ال�ف برميل يومي�ا، واليوم النف�ط انهار من 
56 دوالر اىل 8-7 دوالر، كم�ا أن منظمة اوبك 
الزم�ت الع�راق بتخفي�ض مليون وس�توف 
ال�ف من حصته التصديري�ة اي لم يتبقى لنا 
فق�ط 2700000 برمي�ل يوميا وه�ذا غياب 
خزي�ن م�ايل اس�راتيجي، فم�ن اي�ن نضخ 
السيولة والعراق اليوم لديه 60 مليار يف البنك 
االحتياطي املركزي واليستطيع الترف بها 
كون عليها عموالت، واذا ما ترف بها فتلك 

“طامة كرى” أخرى.
وأش�ار اىل أن ع�دم تعام�ل الحكوم�ة م�ع 
املتظاهري�ن بعقالني�ة من�ذ الب�دء خلق جوا 
متوترا، واذا ما تلكأت الدولة بعدم دفع رواتب 
املوظفن فس�تكون هناك ع�ودة للمحتجن 
واملتظاهري�ن وربم�ا بدع�م اقليم�ي ودويل 
ويصاحب ذلك دخ�ول فئات كبرية لم تكن يف 
الحسبان واقصد رشائح كبرية من املوظفن 
س�وف تنظم اىل حرك�ة التظاه�ر ولربما اذا 
كانت حكوم�ة الكاظمي او غريه فيها وزراء 
فاس�دون ومتلكئون فايضا س�تنظم رشائح 
كبرية جدا له�ذه التظاه�رات، وهنا اقول ان 
لم يت�دارك الساس�ة الوضع س�يكون هناك 
تسونامي قادم ال محال، وسيخرج الثائرون 
من س�احة التحرير ويع�رون باتجاه قر 
الحكومة وهنا احذر الكتل السياسية من هذا 

السيناريو القادم ان لم تتدارك االوضاع.

“ديون ومال سائب” .. أبواب مهملة 
ميكنها إنقاذ الوضع يف العراق 

وقال الس�اعدي : بع�د انهيار اس�عار النفط 
ف�ان البدائ�ل صعب�ة وممك�ن اع�ادة النظر 
باملخصصات وبمفردات اخرى غري النفطية 
منه�ا املناف�ذ الحدودي�ة وزي�ادة الرضائ�ب 
ومحاس�بة رشكات اتص�االت الهاتف النقال 
والرخص املقدمة لهم وهناك ديون مستحقة 
عىل زين وكورك واس�يا س�يل، وهناك الكثري 
من امل�ال الس�ائب، و عادل عب�د املهدي قال 
قب�ل م�دة ان هناك اكثر م�ن 25 مليار دوالر 
امريكي اموال س�ائبة يف العراق، وس�ؤايل اذا 
كان�ت س�ائبة فلماذا لح�د االن لم تس�تطع 
الحكوم�ة ان تجد هذا املال الس�ائب واعادته 
اىل الخزانة؟، فهنال�ك خلل وتخبط اقتصادي 
والس�بب يف ذل�ك واض�ح كون لم تك�ن لدينا 
الق�درة عىل تنويع مواردن�ا منذ 2003 وهذه 

القضية خطرية جدا.
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العاهل األردني: إسرائيل تتجه حنو الصدام معنا بضم أراض بالضفة
عمان/ متابعة الزوراء: 

ح�ذر العاه�ل األردن�ي املل�ك عبدالله 
الثان�ي إرسائيل من أن ضم أجزاء من 
الضفة الغربية سيؤدي إىل ِصدام كبري 

مع عمان.
وش�دد امللك عبدالله الثاني يف تحذيره 
الشديد من عواقب ضم محتمل ملناطق 
فلسطينية، قائال يف تريحات ملجلة 
“دي�ر ش�بيغل” األملاني�ة، إذا ضم�ت 
إرسائي�ل فع�ال غ�ور األردن يف يوليو 
املقبل، س�يؤدي هذا إىل نزاع كبري مع 

اململكة األردنية الهاشمية”.
وأض�اف متس�ائال “م�اذا س�يحدث 
الوطني�ة  الس�لطة  تنه�ار  عندم�ا 
الفلسطينية؟ سيكون هناك املزيد من 

الفوىض والتطرف يف املنطقة”.
وذك�ر العاه�ل األردن�ي أن�ه ال يري�د 
إث�ارة أج�واء الخ�الف، قائ�ال “لكننا 
نض�ع كاف�ة الخي�ارات يف االعتب�ار. 
نحن متفق�ون مع الكث�ري من الدول 
يف أوروب�ا واملجتمع ال�دويل عىل أنه ال 
ينبغي تطبيق قانون األقوى يف الرشق 

األوسط”.
وردا عىل سؤال حول ما إذا كان النزاع 
مع إيران أهم بالنس�بة لدول الخليج 
من ال�راع اإلرسائييل الفلس�طيني، 
ق�ال امللك عبدالله “خ�الل اجتماعات 
الجامع�ة العربي�ة يت�م دائم�ا رفض 

مقرح حل الدولة الواحدة بشدة”.
وأض�اف املل�ك عبدالل�ه الثان�ي “لقد 
قب�ل،  التحدي�ات م�ن  األردن  واج�ه 
لك�ن دعون�ي أك�ون منصف�اً بح�ق 
أخي العزيز س�مو الش�يخ محمد بن 
زاي�د ويل عهد أبوظب�ي وآخرين؛ فإن 

ح�ّل الدولة الواحدة م�ا زال مرفوضاً 
بش�دة يف اجتماع�ات جامع�ة الدول 
العربي�ة. وعندما ُطرَح�ت خطة حل 
الدول�ة الواحدة قبل س�تة أو س�بعة 
أش�هر، رفضها أخي خ�ادم الحرمن 
الرشيفن امللك سلمان بن عبدالعزيز، 

وأك�ّد وق�وف الس�عودية م�ع الدولة 
الفلسطينية”.

وعن توقعاته بش�أن املوقف األملاني، 
ق�ال “أملاني�ا تع�ي القرار الس�ليم يف 

القضية اإلرسائيلية – الفلسطينية. 
نح�ن حلفاء وأصدق�اء ونميض قدما 

س�ويا يف هذه القضية”. يش�ار إىل أن 
دول االتحاد األوروبي غري متفقة عىل 
موق�ف واحد إزاء الخطط اإلرسائيلية 
للض�م. وثّم�ن يف ه�ذا الص�دد وزي�ر 
الخارجي�ة األردني أيم�ن الصفدي يف 
اتص�ال هاتف�ي مع نظ�ريه الفرنيس 
جان إي�ف لودري�ان الجمعة “موقف 
فرنسا املبدئي” لجهة  “التحذير” من 
انعكاس�ات تنفيذ الخطة اإلرسائيلية 

لضّم أجزاء من الضفة الغربية.
وقال بيان ل�وزارة الخارجية األردنية 
لودري�ان  م�ع  بح�ث  الصف�دي  إن 
“الخطر الذي سيمثله الضم”، مضيفا 
أن الصف�دي أك�د أن “التصدي للضم 
ه�و حماي�ة للقانون ال�دويل وحماية 
للسالم الذي يش�كل رضورة إقليمية 

وأوروبية ودولية”.
وبش�أن تط�ورات رصاع�ات الرشق 
األوس�ط تزامنا مع اس�تعداد الرئيس 
األمريكي دونال�د ترامب لطرح خطة 
الس�الم يف ال�رشق األوس�ط، والت�ي 
تتضم�ن قي�ام إرسائيل بض�م أجزاء 
من الضفة الغربية، قال امللك عبدالله 
الثان�ي “ه�ل التوقيت مناس�ب فعالً 
ملناقشة ما إذا أردنا حّل الدولة الواحدة 
أو حل الدولتن لفلس�طن وإرسائيل، 
ونح�ن يف خضّم املعرك�ة ضد جائحة 
كورونا؟ أم هل ينبغي علينا أن نناقش 

كي�ف بإمكاننا مكافحة ه�ذا الوباء؟ 
حّل الدولتن هو الس�بيل الوحيد الذي 

سيمكننا من امليض قدما’.
العاه�ل  ويف س�ياق داخ�يل، تح�دث 
األردن�ي عم�ا وصل�ت إلي�ه ب�الده يف 
مكافحة وباء كوفيد – 19، مؤكدا أنه 
التزم بقواعد التباعد االجتماعي، وأنه 
يتنق�ل من الش�مال إىل الجن�وب وأنه 
قام بزيارات لألجهزة األمنية، س�عيا 
من�ه لرفع معنويات ش�عبه. وأضاف 
“ل�م تس�جل أي ح�االت جدي�دة ملدة 
ثمانية أيام متواصلة األسبوع املايض، 
لقد تمّكنا من الس�يطرة برسعة عىل 

انتشار الفايروس”.
وق�ال املل�ك عبدالل�ه الثان�ي بش�أن 
نجاع�ة السياس�ات الت�ي اعتمده�ا 
األردن لتجن�ب الكارثة “بتقديري، لن 
تحصل أي دولة يف العالم عىل العالمة 
الكامل�ة يف إدارة األزمة، أما يف األردن 
فالحكوم�ة قام�ت بإغ�الق الب�الد يف 
وق�ٍت مبكٍر، وت�م عزل جمي�ع الذين 
دخلوا إىل األردن مبارشًة عر املطار يف 
فنادق، ويف الوقت ذاته، وجدنا أنفسنا 
يف وضع يسمح لنا بمساعدة اآلخرين 

حول العالم”.
وشدد العاهل األردني عىل أن تداعيات 
الوباء تجلُب واقعا عامليا جديدا يتسم 
بع�دم اليقن، حي�ث أصبحت الصحة 

واألمن الغذائي عىل رأس األولويات.
وتط�رق أيض�ا يف نف�س الحديث عن 
أزم�ة الالجئن ب�األردن، قائال “نحن 
جميع�ا يف العال�م تح�ت ضغوط�ات 
اقتصادية، ويف األردن يتلقى الالجئون 
التعليمية والصحية  الخدم�ات  نفس 
التي يتلقاها املواطنون، وهذا بالطبع 

تحد”.
وأك�د أن العمال يف ه�ذه القضية هم 
األكثر ترضرا، متسائال “كيف يمكننا 
تأم�ن دخل لهؤالء األش�خاص إذا ما 
كان علين�ا إبق�اء ال�رشكات مغلق�ة 
يف الوقت نفس�ه؟ الجي�ش والرشطة 
وال�دواء  الغ�ذاء  بإيص�ال  يقوم�ان 
للمناط�ق الس�كنية، ولكن س�يكون 
لدين�ا رك�ود اقتص�ادي مل�دة عامن، 
إذن، رسع�ة تعافينا يف 2020 و2021 
تعتم�د ع�ىل إع�ادة فت�ح القطاعات 

بطريقة ذكية”.
وأض�اف “العال�م اآلن لي�س مثلم�ا 
كان عليه قب�ل  كورونا، علينا جميعاً 
أن ننظ�ر إىل بعضن�ا البع�ض بنظرة 
اتفاقي�ات  مختلف�ة، فمث�ال؛ هن�اك 
الس�احلن  ب�ن  التج�اري  للتكام�ل 
الغربي والرشق�ي يف الواليات املتحدة 
حت�ى تمّك�ن الوالي�ات م�ن تغطي�ة 
احتياجاتها، فم�ا نحتاجه هو ترتيب 

مماثل عىل املستوى العاملي”.

أكد أن حّل الدولة الواحدة ما زال مرفوضًا

سعدون الساعدي: الكاظمي »سيثخن باجلراح« ولن يرتاح بسبب التنافس احلاصل يف البلد 
اذا تلكأت الدولة بعدم دفع رواتب الموظفين فستكون هناك عودة للمتظاهرين أكثر من قبل
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بغداد/ الزوراء:
امس  االتحادية،  النزاهة  هيئة  كشفت 
السبت، عن صدور حكٍم بالسجن مدة سبع 
للمرصف  السابق  العام  املدير  بحق  سنوات 
عىل  جاء  القرار  أن  ُمبيِّنًة  للتجارة،  العراقي 

خلفية إلحاق رضٍر عمديٍّ باملال العام.
بيان:  يف  بالهيئة  التحقيقات  دائرة  وذكرت 
مدة  خالل   2014 العام  يف  أقدم  »املدان  ان 
تسنُّمه منصب املدير العام للمرصف العراقي 
العام  باملال  عمديٍّ  رضٍر  بإحداث  للتجارة 
الرشكات  إلحدى  املمنوح  املايل  القرض  عرب 
دون  دوالر  مليون   )30,000,000( والبالغ 

أخذ الضمانات الكافية«.
الرصافة  جنايات  »محكمة  أن  وأضافت 
األدلة  أن  وجدت  النزاهة  بقضايا  ة  املُختصَّ

القانوني  املمثل  بأقوال  املتمثلة  املتحصلة 
املدان،  بحقِّ  الشكوى  طلب  الذي  للمرصف 

أثبت  الذي  اإلداريِّ  التحقيق  ومحرض 
املنح  عملية  عن  مسؤوالً  كونه  مقرصيَّته؛ 

واألمر بإطالق دفعاته، فضالً عن تقرير ديوان 
ص جملة مخالفاٍت،  الرقابة املالية الذي شخَّ
دراسٍة  وجود  دون  القرض  منح  منها: 
وافتقار  املالية،  الزبون  لكفاءة  مرصفيٍة 

املرشوع لدراسة الجدوى االقتصادية«.
عىل  تجاوٍز  »وجود  إىل  الدائرة،  وأشارت 
القرض،  بمنح  يتعلق  فيما  التعليمات 
املرصف  وفرع  الرشكة  بني  تواطؤ  وشبهة 
تسديد  يتبنيَّ  لم  إذ  املحافظات،  إحدى  يف 
الرشكة للقسط الشهري«، مبينة أن »األدلة 
املتحصلة مضافاً إليها هروب املدان عن وجه 
الكافية  القناعة  إىل  املحكمة  أوصلت  العدالة 
بإدانة املتهم؛ استناداً إىل أحكام املادة )340( 
عليه  الحكم  فقرَّرت  العقوبات؛  قانون  من 

بمقتضاها«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
استئناف  محكمة  يف  مصدر  أفاد 
أوامر  بأن  السبت،  امس  الديوانية، 
كشف  بعد  صدرت،  والتوقيف  بللقبض 

مئات املعامالت املزورة بلجنة تعويضات 
الديوانية.وقال  يف  اإلرهاب  ضحايا 
»محكمة  إن  صحفي:  حديث  يف  املصدر 
النزاهة  وهيئة  الديوانية  استئناف 

لجنة  يف  املزورة  املعامالت  مئات  ضبطتا 
إىل  مشريا  اإلرهاب«،  ضحايا  تعويضات 
ضبطها  تم  التي  املزورة  »املعامالت  أن 
إىل اآلن 203 معاملة«.وأضاف املصدر أنه 

اللجنة وعدد من  »تقرر توقيف سكرتري 
موظفيها، فضال عن صدور أوامر قبض 
بحق املعقبني وأصحاب املعامالت املزورة، 
وتشكيل لجنة تحقيقية باملوضوع تعمل 

اإلستئناف  محكمة  رٔييس  إرشاف  تحت 
وبتوجيه وإرشاف مبارش من قبل رٔييس 
هيئة  ورٔييس  أالٔعىل  القضاء  مجلس 

اإلرشاف القضائي«.

 بغداد/ الزوراء:
 اكد الناطق الرسمي لخلية االزمة النيابية ان 
بانحسار  املواطنني  من  خاطئا  اعتقادا  هناك 
من  مرارا  وحذرنا  العراق،  يف  كورونا  جائحة 
أن وزارة  الخلية  أعلنت  االصابات. فيما  زيادة 
الصحة وضعت اللمسات االخرية إلعالن الحظر 

املناطقي خالل 24 ساعة املقبلة.
النيابية،  االزمة  لخلية  الرسمي  الناطق  وقال 
ترصيح  يف  السبت،  امس  الزيادي،  فالح 
صحفي: ان »الخلية جددت مطالبتها بتفعيل 
أنحاء  جميع  يف  التجوال  عىل  الشامل  الحظر 
الصحي  الوضع  خطورة  بسبب  العراق 
جدية  وعدم  كرونا،  فريوس  انتشار  وتفيش 
املواطنني وبعض الجهات يف التقيد باالجراءات 

الوقائية«.
لديهم  املواطنني  »بعض  أن  الزيادي  وأضاف 
اعتقاد خاطئ بانحسار الجائحة املواطنني، وقد 

حذرنا مراراً من زيادة كبرية يف اعداد املصابني 
يف حال التساهل باالجراءات الوقائية«.

النيابية،  األزمة  خلية  عضو  أعلن  جهته،  من 
وزارة  أن  السبت،  امس  العبادي،  عون  عبد 
الصحة وضعت اللمسات االخرية العالن الحظر 

املناطقي خالل 24 ساعة املقبلة.
“وزارة  إن  صحفي  ترصيح  يف  العبادي  وقال 
العزل  األخرية العالن حظر  املراحل  يف  الصحة 
انتشار  ملواجهة  الوحيد  الحل  كونه  املناطقي 
مناطق  “خمسة  أن  مبينا   .“ كورونا  فريوس 
سيطبق  البرصة  يف  اثنني  عن  فضال  بغداد،  يف 

عليها حظر التجوال الشامل”.
داخل  الفريوس  ستطوق  “الوزارة  أن  وأضاف 
املناطق من خالل إجراء مسحات وفحوصات 
شاملة لجميع العوائل”. مشريا اىل أن ” هناك 
إجراءات مشددة صحية ستتخذ يف حال اعالن 

املناطق التي سيتم حظرها بالكامل”.

بغداد/ الزوراء:
كشفت لجنة االمن والدفاع يف مجلس 
حيال  مهم  قرار  اتخاذ  عن  النواب 
وفيما  ثالث محافظات.  يف  االمن  ملف 
اوضحت وجود ادلة بقيام طائرات حمل 
ومروحية بمساعدة العنارص الداعشية 
يف مناطق صالح الدين ونينوى ودياىل، 
الكشف  يف  باالرساع  الحكومة  طالبت 

عن هوية الطائرات املجهولة.
يف  والدفاع  االمن  لجنة  عضو  وقال 
امس  الركابي،  كاطع  النواب،  مجلس 
“لجنة  ان  السبت، يف ترصيح صحفي 
اجراء  قررت  النيابية  والدفاع  االمن 
الساخنة  للمناطق  ميدانية  زيارات 

كركوك-   – )دياىل  محافظات  يف 
االستعداد  عىل  للوقوف  الدين(  صالح 
مع  خاصة  امليدانية  واالحتياطات 
االخرية  االونة  يف  الخروقات  تنامي 
مناطق  يف  داعش  خاليا  خطر  وبروز 
االمنية  للنقاط  واستهدافها  عدة 

واالهايل ما ادى اىل سقوط ضحايا”.
“ناقشت  لجنتة  ان  الركابي  واضاف 
املحافظات  اكثر من اسبوع ملف  قبل 
وادركت  العمليات،  قادة  مع  الثالث 
حجم التحديات املوجودة يف امليدان من 
ناحية داعش لم يعد وفق اطار الخاليا 
خاليا  بل  املناطق  بعض  يف  النائمة 

مشخصة وواضحة”.

العنارص  “تلك  أن  إىل  الركابي  وأشار 
تتلقى تعاونا ودعما من بعض املناطق 
تدفق  هو  للقلق  املثري  لكن  لالسف 
اىل  سوريا  من  قادمة  ارهابية  عنارص 
بعض املحافظات وهذا ما دفع اىل زيادة 

وترية الهجمات االخرية مؤخرا”.
الدين  دياىل وصالح  وعانت محافظات 
الهجمات  وكركوك من تكرار مسلسل 
اىل  ادى  ما  االخرية  االونة  يف  االرهابية 

سقوط شهداء وجرحى. 
االمن  لجنة  عضو  كشف  جهته،  من 
الجبارة،  جاسم  النيابية،  والدفاع 
بقيام  ادلة  وجود  عن  السبت،  امس 
بمساعدة  ومروحية  حمل  طائرات 

صالح  مناطق  يف  الداعشية  العنارص 
الدين ونينوى ودياىل، مطالبا الحكومة 
باالرساع يف الكشف عن هوية الطائرات 

املجهولة.
إن  صحفي  ترصيح  يف  الجبارة  وقال 
نقل  لطائرات  انزال  عمليات  “هناك 
مناطق  يف  واسلحة  ملعدات  ومروحية 
نفوذ داعش وهي ترى بالعني املجردة 

دون تحديد هويتها وزادت منذ مدة”.
الطائرات  هبوط  “مناطق  أن  مبينا   
جوي  قصف  واالخر  الحني  بني  تشهد 
عنارص  وجود  عىل  يدل  ما  عراقي 

داعش االرهابية يف ذات املناطق”.
لتلك  املستمر  “الهبوط  أن  وأضاف 

التي  باالحداث  يذكر  الطائرات 
يف  االرهابي  التنظيم  دعم  سبقت 
من  بعدها  جرى  وما   2014 احداث 
متسائال  مرعبة”،  دموية  احداث 
وعدم  الطائرات  تلك  “هوية  عن 
التحركات  تلك  عن  الحكومة  كشف 
ومن  الغريبة  واملعادية  الداعشية 
القرار يف تسليم معدات  هو صاحب 

واسلحة اىل االرهاب”.
ودعا الجبارة الحكومة الجديدة برئاسة 
مصطفى الكاظمي اىل “التحرك بشكل 
يف  االرهابي  التواجد  وانهاء  عاجل 
ودياىل  وتلعفر  واملوصل  الدين  صالح 

ودعمها من قبل تلك الطائرات”.

بغداد/ الزوراء:

والبلديات  واإلسكان  االعمار  وزارة  استأنفت 

للرصف  مهمة  مشاريع  ثمانية  تنفيذ  العامة 

خططها  ضمن  املوصل  مدينة  يف  الصحي 

باملناطق  والبيئي  الخدمي  الواقع  لتحسني 

املحررة.

للوزارة،  اإلعالمي  املركز  يف  مصدر  واوضح 

العامة  »املديرية  ان  الرسمي،  اإلعالم  بحسب 

املستوى  لرفع  الوزارة  خطة  وضمن  للمجاري 

استأنفت  املحررة،  باملناطق  والبيئي  الخدمي 

مدينة  يف  الصحي  للرصف  مهمة  ثمانية  تنفيذ 

محطة  تشمل  املشاريع  ان  مشريا  املوصل، 

معالجة الجانب االيمن للمدينة ضمن مرحلتيه 

االوىل والثانية«.

محطة  ايضا  تشمل  »املشاريع  ان  واردف: 

معالجة بالجانب االيرس ضمن مرحلتني، اضافة 

اىل مشاريع الخطوط الناقلة وهي: املطرية مع 

محطتي رفع الجانب االيرس، والثقيلة مع اربع 

املرحلة  ضمن  االيرس  بالجانب  رفع  محطات 

للجانب  الرفع  محطة  مع  واملطرية  الرابعة، 

االيمن بمرحلة الرابعة، والثقيلة بالجانب االيمن 

مجاري  مرشوعي  عىل  عالوة  الثالثة،  بمرحلة 

الحمدانية وبرطلة«.

واكد املصدر انها »من املشاريع الحيوية ملا لها 

والبيئي  الخدمي  الواقع  تحسني  يف  اهمية  من 

والقضاء عىل التلوث البيئي وانتاج مياه معالجة 

صالحة للسقي الزراعي وبما يقلل الضغط عىل 

وفق  املعالجة  املياه  طرح  عرب  املائية  املوارد 

وتوفري  عن  فضال  االنهر،  اىل  البيئية  املحددات 

فرص عمل للطاقات الشبابية باملحافظة«.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  دياىل،  يف  حكومي  مسؤول  أعلن 
خاليا  لتعقب  عسكرية  عملية  انطالق  عن 
االرهابي يف شاقراق شمال رشق  تنظيم داعش 

املحافظة.
وكالة)45كم  املقدادية  قضاء  قائممقام  وقال 
شمال رشق بعقوبة( حاتم التميمي يف ترصيح 
طوارى  فوج  من  قتالية  مفارز  »ان  صحفي 
الرشطة بدأت عملية عسكرية يف منطقة شاقراق 
شمايل املقدادية ردا عىل هجوم شنه داعش عىل 
نقطة مرابطة امنية للحشد العشائري يف ساعة 

متاخرة من مساء يوم امس اسفر عن استشهاد 
اثنني من مقاتيل الحشد”.

واضاف التميمي ان “العملية تستهدف تمشيط 
املحيطة  الزراعية  واالرايض  للبساتني  واسع 
تقف  ارهابية  خلية  لتعقب  شاقراق  بمنطقة 
العشائري والتي  الحشد  وراء جريمة استهداف 

تعد ثاني عملية استهداف خالل ايار الجاري “.
وكان تنظيم “ داعش” االجرامي هاجم يف ساعة 
امنية  مرابطة  نقطة  االمس  متأخرة من مساء 
ما  املقدادية  العشائري يف شاقراق قرب  للحشد 

ادى اىل استشهاد اثنني من مقاتليه. 

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير النقل، الكابتن نارص حسني الشبيل، امس السبت، ان هدفه االول رفع الحظر األوربي 

والعودة بقوة يف سوق الطريان الدويل واإلقليمي.
وذكر بيان ملكتب الشبيل تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »االخري اجرى زيارة تفقدية للرشكة 
العامة للخطوط الجوية العراقية يف مطار بغداد الدويل، عقد خاللها اجتماعاً موسعاً ضم مدير 
ومدراء  مخلص  عىل  ومعاونه  الحسني  عبد  الفقار  ذو  وكالة  العراقية  الجوية  الخطوط  عام 

األقسام والشعب الرئيسية يف الرشكة ».
مهام  عاتقها  عىل  يقع  اليوم   العراقية  الجوية  »الخطوط  أن  البيان  بحسب  الشبيل  وقال 
متن  عىل  رحالتهم  خالل  للمسافرين  املتميزة  الخدمات  تقديم  بهدف  كبرية  ومسؤوليات 
بواقع خدماتها سيما يف عملية  لالرتقاء  فيها  للعاملني  يتطلب جهداً مضاعفاً  طائراتها، مما 

إجالء العراقيني العالقني يف بعض الدول بسبب جائحة كورونا«.
رفع  يف  املساهمة  شأنها  من  دراستها  لغرض  أسبوع  خالل  خاصة  توصيات  »بإعداد  وطالب 
إجراءات الحظر األوربي املفروض عىل الرشكة لعودتها إىل عضوية اتحاد النواقل الجوية العاملية 
التي حظرت الرشكة من الطريان يف  والذي سيمكنها من الخروج من قائمة السالمة األوربية 

األجواء األوربية فضالً عن اتاحة املنافسة يف سوق الطريان دولًيا وإقليما ً».
البيان اىل ان الشبيل »اجرى جولة تفقدية إىل قرية الشحن الجوي مطلعاً عىل حيثيات  واشار 
العمل فيها، وجدد حرصه الكبري عىل تطبيق برنامج متكامل يف مجال الشحن الجوي يتوافق 
مع القوانني واألنظمة املعتمدة عاملياً يف خزن واستالم وتسليم املواد الداخلة اىل الشحن الجوي 

يف البالد ».

بغداد/ الزوراء:
االجتماعية،  العمل والشؤون  أعلنت وزارة 
امس السبت، عن مناقشتها خالل اجتماع 
دولة   50 مع   zoom تطبيق  عرب  افرتايض 
هجرة العمالة االجنبية بعد جائحة كورونا، 

وخاصة من العراق.
والتدريب  العمل  دائرة  عام  مدير  وقال 
يف  باهض،  جبار  رائد  بالوزارة،  املهني 
ترصيح صحفي إن “االجتماع املوسع الذي 
عقدته وزارته عرب تطبيق zoom من خالل 
املركز الدويل لسياسات الهجرة، وبمشاركة 
 )ILO( الدولية  العمل  ومنظمة  دولة   50
العليا لالتحاد األوروبي، ناقش  واملفوضية 
العراق  من  األجنبية  العمالة  هجرة  تأثري 

بعد جائحة كورونا”.
مناقشة  ايضا  “تمت  انه  باهض  وأضاف 
املهارات  ونقص  الحدود  إغالق  قضايا 
املحددة وعودة العمال املهاجرين وانخفاض 

التحويالت بشكل كبري بسبب هبوط اسعار 
النفط”، منوها بأن وزارته “سبق ان عقدت 
ممثيل  مع  املايض  العام  خالل  اجتماعاً 
الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل  املركز 
تهدف  تفاهم  مذكرة  ملناقشة   )icmpd(
لتوطيد العالقات لتطوير سياسات الهجرة 
باعتماد تعزيز القوانني واالنظمة املعتمدة 
له  العائدين  باملهاجرين  املتعلقة  العراق  يف 

وسبل املساعدة بدمجهم يف املجتمع”.
واشار باهض اىل حرص وزارته عىل “اقامة 
لالجئني  املساعدة  تقدم  التي  الربامج 
فتحت  اذ  والعاطلني،  للوطن  العائدين 
فيها  تحارض  للعاطلني  تدريبية  دورات 
وبناء  تطوير  عن  فضال  خرباء،  مجموعة 
التابع  االجانب  بقسم  العاملني  قدرات 
االجانب  الوافدين  توعية  بهدف  للدائرة، 
االتجار  وقضايا  العراقي  العمل  بقانون 

بالبرش”. 

بغداد/ الزوراء:
رعد  النيابية،  الرتبية  لجنة  عضو  أعلنت 
املكصويص، امس السبت، عن قرب اطالق 
الست  الرتبية  مديريات  يف  املعينني  رواتب 
واالستحداث  الحذف  ضمن   201٩ عام 

والبالغ عددهم اكثر من 11 الفا.
إن  صحفي  ترصيح  يف  املكصويص  وقال 
اكثر  املايض  العام  بغداد عينت  “محافظة 
وإداري”،  ومدرس  معلم  بني  الفا   11 من 
املايل  والتخصيص  “الدرجة  أن  مبينا 
مالية  اجراءات  تنظيم  مجرد  موجودة 

تاريخ  منذ  رواتبهم  إلطالق  وإدارية 
املبارشة .

وزارة  “اجراءات  أن  املكصويص  وأضاف 
تاخر  وراء  كانت  من  هي  السابقة  املالية 
مديريات  ضمن  املعينني  رواتب  إطالق 

تربية بغداد الست”.
وقت  يف  أعلنت،  بغداد  محافظة  وكانت 
سابق، عن رفع جميع اسماء املتقاعدين يف 
الدوائر التابعة لها اىل وزارة املالية لغرض 
مديريات  يف  الجدد  املعينني  رواتب  اطالق 

الرتبية الست والبالغ عددهم 13 الفا. 

بغداد/ الزوراء:
اكد قائممقام قضاء القائم بمحافظة االنبار، احمد املحالوي، امس السبت، ان الرشيط 
الحدودي مع سوريا آمن ومستقر، نافيا االنباء التي تحدثت عن سيطرة “ داعش” عىل 

احدى قرى قضاء القائم واصفا اياها بانها اكذوبة .
وقال املحالوي يف ترصيح صحفيإن “القوات االمنية من الجيش وحرس الحدود والحشد 
املطلقة  االخرى تفرض سيطرتها  االمنية  االجهزة  والعشائري وبقية صنوف  الشعبي 

عىل كافة مناطق الرشيط الحدودي مع سوريا من جهة قضاء القائم غربي االنبار “.
قضاء  قرى  احدى  عىل  داعش  ارهابيي  سيطرة  عن  تحدثت  التي  االنباء  ان”  واضاف 
القضاء غربي االنبار كالم عار عن الصحة تحاول بعض الجهات تسويقه عرب وسائل 

اعالم مأجورة للنيل من مكتسبات القوات األمنية”.
وأوضح أن “عنارص التنظيم االجرامي ليس باستطاعتهم السيطرة عىل مرت واحد من 
املناطق الغربية، وان القوات االمنية تالحقهم يف املناطق الصحراوية المتالكها املبادرة 

يف املهاجمة”.

بغداد/ الزوراء:  
النجف  محافظة  يف  الرقابية  فرقها  تمكن  عن  واملالية  التجارية  الرقابة  دائرة  أعلنت 
االرشف عن ضبط زيادة من كميات األرز نوع الياسمني املخزون لم يتم تثبيتها ضمن 
رصيد املخزن يف الحاسبة.وقال مدير عام الدائرة، محمد حنون، يف بيان: انه »ومن خالل 
إخراج  عملية  إحباط  من  للدائرة  الرقابية  الفرق  تمكنت  والتفتيش  التدقيق  عمليات 
االرشف  النجف  محافظة  يف  الحبوب  تجارة  مواقع  أحد  يف  الياسمني  األرز  من  كميات 
تم  الكميات  أن »هذه  ألفاً و800 طن«.وبني حنون  بكمية 51  وبواقع )103٦( كيساً 
للفرد  بواقع ثالث كيلوات  املخزن والتي توفر حصة )1٩100( فرد  تثبيتها زيادة عىل 

الواحد والتي تقدر مبالغها بـ 51 مليوناً و800 الف دينار بالسعر التجاري«.

بغداد/ الزوراء:
العيداني،  اسعد  البرصة،  محافظ  ابدى 
الشائعات  إطالق  من  استغرابه  السبت، 
عرب  املدينة  قضاء  يف  األوضاع  تأزم  التي 
تحديد أوقات زمنية غري معلومة للمياه، 
واإلسالة  للرشب  الصالح  املاء  أن  مؤكدا 
أزمة  من  تعاني  التي  للمنطقة  سيصل 

املياه خالل عرشة أيام فقط.
عليه  اطلعت  بيان  يف  العيداني  وقال 
لنقل  ينفذ  الذي  “املرشوع  إن  »الزوراء« 
املياه الصالحة للرشب واإلسالة يف املنطقة 
ينفذ عىل مدى 1٦0 يوما، وقد توقف قليال 
بسبب األزمة الصحية”، موضحا انه “قد 
أعيد العمل فيه ومن املؤمل أن ينجز خالل 

عرشة أيام فقط”.
وأضاف أن “قضية ماء نهر عنرت يف قضاء 
أن  إىل  مشريا  ثانيا”.  بعدا  أخذت  املدينة 
“هناك من يحاول أن يستفيد من القضية 

أو 48  وامتداداتها، عرب تحديد 72 ساعة 
إلكمال إيصال املياه، الفتا إىل أن مفوضية 
بيانا دون االطالع  اإلنسان نرشت  حقوق 

عىل تفاصيل القضية”.
مد  يشمل  “املرشوع  بأن  العيداني  ونوه 
ملم من  كم وبقطر 700   2 بطول  أنبوب 
العلوان عىل نهر الفرات«. مشريا  منقطة 
الناقل للمياه،  إىل »اكتمال إنشاء األنبوب 
ونصب املحطة كاملة، باإلضافة إىل نصب 
ثالث مضخات أملانية من نوع KSP طاقة 
سوف  املضخات  وأن  لرت،  ألف  الواحدة 

تعمل ليكتمل املرشوع بالوقت املحدد”.
وأشار إىل انه “وجه دوائر البلدية واملوارد 
املياه  آلياتها إليقاف ضخ  بإرسال  املائية 
تنقل  حوضيات  وإرسال  للناس،  امللوث 
وسف  تحقق  ما  وهو  للمواطنني،  املياه 
وافتتاحه  املرشوع  انجاز  لحني  يستمر 

خالل عرشة أيام”. 

النزاهة: احلكم بسجن مدير مصرف حكومي سابق أهدر 30 مليون دوالر

حمكمة االستئناف تكشف مئات املعامالت املزورة يف جلنة تعويضات بالديوانية

خلية األزمة: جندد مطالبتنا بتفعيل احلظر الشامل على التجوال 

االعمار تستأنف تنفيذ 8 مشاريع للصرف 
الصحي يف مدينة املوصل

انطالق عملية عسكرية لتعقب بقايا »داعش« 
يف دياىل 

النقل: هدفنا رفع احلظر األوروبي والعودة 
يف سوق الطريان الدولي واإلقليمي

العمل تناقش هجرة العمالة األجنبية 
مع 50 دولة

األمن النيابية تكشف عن “قرار مهم” يتعلق بأمن ثالث حمافظات  
طالبت احلكومة بالكشف عن هوية الطائرات اجملهولة

الصحة تستعد للحجر املناطقي بـ 7 مناطق يف بغداد والبصرة قرب إطالق رواتب املعينني اجلدد يف 
مديريات بغداد الست

قائممقام القائم: الشريط احلدودي مع 
سوريا آمن ومستقر

إحباط تهريب كميات ضخمة من األرز 
يف النجف

البصرة تؤكد: العمل مبشروع ماء اإلسالة 
سينتهي خالل 10 أيام
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إعالنك  في 

أعلنت اخنفاض حمروقات الغاز املصاحب لشهر آذار مطالبات مبتابعة املشروع الوطين 
للتشغيل من وزير التخطيط اجلديد

األنبار تتوقع تسويق 300 ألف 
طن من حمصول احلنطة

أمانة بغداد تنفي تسلمها أي تعزيز 
مالي منذ بداية السنة احلالية  

لالستفسار:

بغداد/ الزوراء:
طالبت لجنة االقتصاد واالستثمار 
وزي�ر  السب�ت،  ام�س  النيابي�ة، 
التخطيط الجديد بعقد اجتماع مع 
اللجن�ة املكلف�ة بمتابعة املرشوع 

الوطني لتشغيل الشباب.
ميث�اق  اللجن�ة،  عض�و  وقال�ت 
إبراهي�م، يف ترصي�ح صحف�ي إن 
اي  ل�م يعق�د  التخطي�ط  “وزي�ر 
اجتماع مع اللجنة املكلفة بمتابعة 
امل�رشوع الوطني لتشغيل الشباب 
منذ تولي�ه املنص�ب”، الفتة إىل إن 
“م�رشوع تشغي�ل الشب�اب أم�ر 
مهم، ويج�ب تنفيذه لدعم القطاع 
الخاص واملنت�ج املحيل كون البالد 

بحاجة إىل إن تتقدم اقتصاديا”.
التخطي�ط  “وزي�ر  أن  وأضاف�ت 
الجديد إذا لم يكن قادرا عىل تنفيذ 
املرشوع الوطني فعلي�ه ان يتعذر 
عن�ه وإحالت�ه إىل وزارة أخ�رى”. 
مطالب�ة “بعقد اجتماع رسيع بني 
وزي�ر التخطيط واللجن�ة املكلفة 
بمتابع�ة املرشوع لدع�م املشاريع 

الشبابية الجديدة”.
واطلق�ت وزارة التخطيط، يف وقت 
ساب�ق، عق�د مرشوع�ني ضم�ن 
امل�رشوع الوطن�ي لتوف�ر فرص 
سيوف�ر  وال�ذي  للشب�اب  العم�ل 
ف�رص عمل ألكثر من الفي ش�اب 

من ذي قار. 

بغداد/ الزوراء:
افاد قائممق�ام قضاء الرمادي 
ابراهي�م  االنب�ار،  بمحافظ�ة 
الجناب�ي، ام�س السب�ت، بأن 
محص�ول  تسوي�ق  كمي�ات 
الحنط�ة له�ذا املوس�م س�وف 
يتجاوز ال� 300 الف طن للمرة 
االوىل من�ذ تحرير م�دن االنبار 

من “ داعش”.
ترصي�ح  يف  الجناب�ي  وق�ال 
س�وف  “االنب�ار  إن  صحف�ي 
تشهد وللمرة االوىل تسويق اكثر 
من 300 الف طن من محصول 
الحنط�ة بعد زراع�ة نحو 500 
ال�ف دونم م�ن املحص�ول لهذا 
االوىل  املوس�م يف خط�وة ه�ي 
م�ن نوعها يف املحافظة بحسب 
الزراعي�ة  اللج�ان  توقع�ات 
املختص�ة يف مؤرش عىل حصول 

زيادة كبرة تختلف عن االعوام 
السابقة وتع�د االوىل من نوعها 
بعد تحرير املحافظة من داعش 

.“
س�وف  االنب�ار  ان”  واض�اف 
الذاتي  تحص�ل ع�ىل االكتف�اء 
الحنطة والشعر  من محصويل 
فيم�ا يت�م تصدي�ر الفائض اىل 
مبين�ا  األخ�رى”.  املحافظ�ات 
ان “املحافظ�ة ش�هدت زراعة 
كمي�ات كبرة م�ن املحصولني 
واستص�الح االرايض الزراعي�ة 

املترضرة”.
وأشار الجنابي إىل ان “حكومة 
االنب�ار املحلي�ة وف�رت كاف�ة 
إلنجاح  الخاص�ة  املستلزم�ات 
عملي�ات التسويق وتذليل كافة 
بالواق�ع  للنه�وض  املعوق�ات 

الزراعي”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت أمانة بغ�داد، امس السبت، 
عدم تسلمه�ا أي تعزي�ز مايل منذ 
بداية السنة الحالية، ولغاية مطلع 

الشهر الجاري.
وذكر بيان لألمانة، تلقت »الزوراء« 
نسخة منه، إن »االعمال التي تقوم 
به�ا األمانة ه�ي بجهودها الذاتية 
وع�دا الرواتب، فهي ل�م تستلم اي 
تعزيز مايل منذ بداية السنة الحالية 
ولغاية 1 من ش�هر أي�ار الجاري، 
باالضافة اىل ايقاف الجباية بسبب 
الظروف االستثنائية التي يمر بها 
بلدنا، ما اثر بشكل كبر عىل موارد 

االمانة«.
وأضاف البي�ان: »رغ�م ذلك تقوم 
الذاتية  امان�ة بغ�داد وبجهوده�ا 
بأعم�ال مستمرة وبنوب�ات عمل 
ال تتوق�ف فهي تق�وم يومياً برفع 
االف االطن�ان من النفايات وتوفر 
اكثر من 4 مالي�ني مرت مكعب من 
املاء الصايف وترصي�ف مليون مرت 
مكعب من مياه املجاري، باالضافة 
املج�رات  وصيان�ة  تأهي�ل  اىل 
واالنفاق واعم�ال الزراعة وغرها 
م�ن االعم�ال اليومية الت�ي تقدم 
عىل مدار الساعة ومجاناً وبعضها 

رمزية«.
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بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة النف�ط عن اإلجراءات 
انخف�اض  أزم�ة  ملعالج�ة  املتخ�ذة 
أسعار النفط بسب�ب تفيش فروس 
ال�وزارة  أعلن�ت  وفيم�ا  كورون�ا. 
انخف�اض الكمي�ات املحروق�ة م�ن 
الغ�از املصاحب لشه�ر اذار املايض، 
بين�ت ان انت�اج الغ�از الج�اف بل�غ 

1217 مقمق يومياً.
العق�ود  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وق�ال 
والرتاخي�ص يف وزارة النف�ط، ع�يل 
مع�ارج إن »األزمة االقتصادية أثرت 
يف العال�م أجم�ع، وتسببت يف تراجع 
لل�دول  س�واء  النفطي�ة  اإلي�رادات 
املنتج�ة أو الرشكات العاملية العاملة 
بسبب الركود ال�ذي أصاب االقتصاد 

العاملي واألسواق النفطية«.
ولف�ت إىل أن »وزارة النف�ط وضعت 
تخفي�ض  منه�ا  ع�دة،  معالج�ات 
النفطية  موازن�ات ه�ذه الرشك�ات 
باملئ�ة،   30 بنسب�ة  السنوي�ة 
النفق�ات  ضغ�ط  اىل  باإلضاف�ة 
للرشك�ات االستخراجية، وخصوصاً 
تخفيض كل�ف املناقصات واإلحاالت 
واملشاريع، فضالً عن تأجيل جزء من 
مستحقاته�ا لحني انتع�اش أسعار 

النفط«.

وأوض�ح مع�ارج أن »املتحق�ق م�ن 
الع�رش  الرتاخي�ص خ�الل  ج�والت 
سنوات املاضية ونتيجة زيادة الطاقة 
االنتاجية بلغ نحو 360 مليار دوالر، 
أما الطاقة اإلنتاجية املتحققة خالل 
هذه الفرتة من 2 مليون إىل 3 ماليني 
برمي�ل يف الي�وم ج�اءت م�ن خالل 

جوالت الرتاخيص األوىل والثانية«.
وتاب�ع أن »الع�راق ينت�ج بح�دود 3 
آالف مقمق من الغ�از، وأن أكثر من 
50 باملئة منه مستثمر و50 باملئة يف 
طريقه�ا اىل االستثمار خ�الل األربع 
سنوات املقبل�ة بموجب خطة معدة 

لهذا الغرض«.

بينم�ا أعلن�ت وزارة ع�ن انخفاض 
الغ�از  م�ن  املحروق�ة  الكمي�ات 
املصاحب لشه�ر اذار املايض، مبينة 
ان انت�اج الغ�از الج�اف بل�غ 1217 

مقمق يومياً.
وقال�ت ال�وزارة يف احصائية رسمية 
اطلع�ت عليها »ال�زوراء«: ان »انتاج 

الغ�از املصاح�ب من قب�ل الرشكات 
النفطية يف عم�وم العراق لشهر اذار 

بلغ 2764 مقمق باليوم«.
الغ�از  م�ن  »املح�روق  ان  مبين�ة   
انخفض بواق�ع 1460 مقمق يوميا 
مقارنة ب� 1594 مقمق باليوم خالل 

شهر كانون الثاني«.
وأضاف�ت ال�وزارة ان »انتاج رشكة 
نف�ط الشم�ال والوس�ط م�ن الغاز 
املصاح�ب بل�غ 335 مقم�ق باليوم 
مقم�ق   123 بل�غ  من�ه  واملح�روق 
بالي�وم«. موضح�ة ان »انت�اج نفط 
البرصة ونفط ذي قار ونفط ميسان 
بل�غ 2429 مقمق بالي�وم واملحروق 

1337مقمق باليوم«.
ولفت�ت ال�وزارة، اىل ان »انتاج الغاز 
الجاف بلغ 1217 مقمق يوميا، فيما 
بلغ انت�اج الغاز السائ�ل 6324 طن 

يوميا«.
وتفيد التقديرات األولية لوزارة النفط 
ب�أن العراق يمتل�ك احتياطي�اً يقدر 
بنحو 132 تريلي�ون قدم مكعب من 
الغاز، حي�ث أن نحو %70 من الغاز 
العراقي هو غاز مصاحب الستخراج 
النفط ملعالجته، ويحل العراق املرتبة 
الحادية عرشة بني دول العالم الغنية 

بالغاز الطبيعي.

النفط تكشف عن إجراءات ملعاجلات كلف الشركات األجنبية

خرباء: مزاد العملة استنزاف الحتياطيات البنك وشركات وهمية

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية، 
ام�س السبت، عن صدور حكٍم 
بالسجن مدة سبع سنوات بحق 
املدي�ر الع�ام السابق للمرصف 
أن  ُمبيِّن�ًة  للتج�ارة،  العراق�ي 
القرار جاء ع�ىل خلفية إلحاق 

رضٍر عم�ديٍّ بامل�ال الع�ام.
وقال�ت الهيئ�ة، يف بي�ان تلقت 
إن  من�ه:  »الزوراء«نسخ�ة 
 2014 الع�ام  يف  ق�ام  “امل�دان 
خ�الل م�دة تسنُّم�ه منص�ب 
املدير الع�ام للمرصف العراقي 
للتجارة بإح�داث رضٍر عمديٍّ 
بامل�ال العام ع�ر القرض املايل 
الرشك�ات  إلح�دى  املمن�وح 

والبالغ )30,000,000( مليون 
الضمان�ات  أخ�ذ  دون  دوالر 

الكافية”.
وأضاف�ت أن “محكمة جنايات 
بقضاي�ا  �ة  املُختصَّ الرصاف�ة 
األدل�ة  أن  وج�دت  النزاه�ة 
املتحصلة املتمثلة بأقوال املمثل 
القانون�ي للمرصف  الذي طلب 
املدان، ومحرض  الشكوى بحقِّ 
التحقي�ق اإلداريِّ ال�ذي أثب�ت 
مقرصيَّته؛ كون�ه مسؤوالً عن 
عملي�ة املن�ح واألم�ر بإط�الق 
دفعاته، فضالً عن تقرير ديوان 
ص  الرقاب�ة املالي�ة الذي ش�خَّ
جمل�ة مخالفاٍت، منه�ا: منح 
دراس�ٍة  وج�ود  دون  الق�رض 

مرصفيٍة لكفاءة الزبون املالية، 
لدراس�ة  امل�رشوع  وافتق�ار 

الجدوى االقتصادية”.
ولفت�ت إىل “وج�ود تجاوٍز عىل 
التعليم�ات فيما يتعل�ق بمنح 
الق�رض، وش�بهة تواط�ؤ بني 
الرشكة وفرع املرصف يف إحدى 
املحافظات، إذ لم يتبنيَّ تسديد 
الشه�ري،  للقس�ط  الرشك�ة 
املتحصل�ة  األدل�ة  أن  مبين�ة 
مضافاً إليها ه�روب املدان عن 
وجه العدالة أوصلت املحكمة إىل 
القناعة الكافي�ة بإدانة املتهم؛ 
استناداً إىل أحكام املادة )340( 
من قانون العقوب�ات؛ فقرَّرت 

الحكم عليه بمقتضاها.” 

النزاهة حتكم بسجن مدير مصرف حكومي سابق 
أهدر 30 مليون دوالر

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1500 دينارالرتقال500 دينارالطماطم

2000 دينارالاللنكي500 دينارالخيار

1500 دينارالتفاح750 ديناراالبطاطا

1250 دينارااملوز500 دينارالباذنجان

2500 دينارالخوخ750 ديناراالفلفل

1500 دينارالليمون750 دينارالباقالء

500 ديناراالرقي2500 دينارالباميا

750 ديناراالبطيخ1250 دينارااللوبيا

2500 ديناراملشمش500 دينارالشجر

2500 ديناراالرمان500 دينارالقرنابيط

2500 دينارالبازالء 500 دينار اللهانة

3000 دينارالعنب500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
يبدو ان استمرار البن�ك املركزي بمزاده اليومي 
لتموي�ل است�رادات وصفت بالبائس�ة وأخرى 
وهمية عر مص�ارف البعض منه�ا لم تمارس 
عمله�ا االئتماني مطلق�ا... سي�ؤدي عاجال ام 
اج�ال اىل استنزاف العمل�ة الصعبة وخاصة مع 
انخفاض أسعار النفط الذي يعد املمول الرئييس 
الحتياطي�ات البنك م�ن هذه العمل�ة التي يبدو 
انها تتبدد يف وقت صعب حسب قول املختصني.

ويق�ول الخبر امل�ايل محمد الخزاع�ي يف حديث 
صحف�ي ان »مع�دل م�ا يبيع�ه البن�ك املركزي 
سنوي�ا لتموي�ل است�رادات القط�اع الخ�اص 
يتج�اوز 40 مليار دوالر وهو مبلغ كبر مقارنة 
م�ا يستورده الع�راق التي ال تتج�اوز 30 مليار 
دوالر سنويا«، مبينا ان »انخفاض أسعار النفط 
بش�كل كبر س�وف ي�ؤدي حتم�ا اىل استنزاف 

العملة الصعبة«. 
وأضاف الخزاع�ي ان »املزاد أصبح مكان للربح 
للمصارف وخروج للعمل�ة الصعبة السترادات 
البع�ض منه�ا وهمية م�ن خ�الل تقديم بعض 
املص�ارف اعتم�ادات مستندي�ة م�زورة بحجة 

تغطية صفقات تجارية«.
وأش�ار الخزاعي اىل ان »بعض املصارف حصلت 
ع�ىل رخصة ممارسة املهنة بدون تدقيق الٔهلية 
هذه املص�ارف مما احجمت كلي�ا عن ممارسة 
عمله�ا االئتمان�ي فيم�ا اقترص عمله�ا الوحيد 

باملشاركة يف مزاد العملة«.
أم�ا الخب�ر االقتص�ادي، رضغ�ام محمد عيل، 
فيق�ول انه »الت�زال مساهمة القط�اع املرصيف 
يف الع�راق اق�ل 13 باملٔي�ة بم�ٔورشات الشم�ول 

امل�ايل التي تض�ع القطاع امل�رصيف املحيل يف ذيل 
القطاع عربيا ويف، مرتبة متاخرة عامليا بحسب 
مٔورشات البنك الدويل ورغم رفع النسبة الخاصة 
بالشمول املايل اثر توطني الرواتب اال انها ال تزال 

اقل بكثر من املتوقع منها«.
 ويضيف ان »املص�ارف الخاصة يف العراق ليس 
لديها تنمية حقيقية وانما هي قطاع استهالكي 
اسوة ببقية القطاع�ات يف العراق حيث ابتعدت 
عن الدور التنموي االئتماني واتجهت للمتاجرة 
بفوأي�د  مح�دودة  ق�روض  واعط�اء  بالعمل�ة 

مرتفعة«.
 ويش�ر ع�يل اىل ان »الزي�ادة الكب�رة يف اعداد 
املص�ارف الخاص�ة ب�دون ج�دوى اقتصادي�ة 
حقيقي�ة تطرح بما ال يقبل الش�ك ان انشاءها 
ج�اء ع�ىل خلفية ارب�اح املزاد ولي�س ممارسة 
النش�اط املرصيف النظامي«، الفت�ا اىل ان »لغاية 
االن نسب�ة مشاركة الجه�از املرصيف الخاص ال 
تزي�د عىل 15 باملٔي�ة من حج�م الودأيع الكيل يف 

الجهاز املرصيف العراقي«.
 م�ن جانب�ه، اعتر الخب�ر االقتص�ادي، عادل 
محم�د سعي�د، يف حدي�ث صحف�ي ان »املاليني 
من ال�دوالرات تخرج يوميا من خالل املزاد الذي 
يجري�ه البنك املرك�زي الستراد سل�ع وبضأيع 
غ�ر نافعة واصافا إياها »بالبائسة«، مشرا اىل 
ان »هذه السلع اغرقت السوق وارضت باالٕنتاج 

املحيل«.
ويضيف سعيد ان »الكثر من املصارف الخاصة 
يف الع�راق ابتع�دت عن العم�ل االئتماني بسبب 
ضعف املردود منه وبالتايل اتجهت للحصول عىل 
حصتها من مزاد البنك املركزي العراقي وهو ما 

يبعدها عن اختصاصها املرصيف ويجعلها أقرب 
اىل مكاتب الصرفة«.

 ويطال�ب سعي�د م�ن »البن�ك املرك�زي بإعادة 
تدقي�ق رخص ه�ذه املصارف والوق�وف بشكل 
جدي عىل قدرة هذه املصارف عىل العمل املرصيف 
وتمويل استرادات لبضأيع وسلع يستفاد منها 

املواطن«.
 ويق�وم البنك املركزي العراق�ي ببيع الدوالر اىل 
املص�ارف االهلي�ة ورشكات التحوي�ل املايل عر 
املزاد ال�ذي يجريه يوميا وبمق�دار 150 مليون 
دوالر والت�ي ترتف�ع ه�ذه االرق�ام او تنخفض 
حسب الطلب م�ن قبل هذه املصارف، مما يؤثر 
بش�كل او باخ�ر ع�ىل احتياطي البن�ك املركزي 
العراق�ي وال�ذي تاث�ر بش�كل ملح�وظ باالونة 
االخرة نتيج�ة عدم التكأفو م�ا بني ما يحصل 
عليه من الدوالر وما بني عملية البيع عر املزاد.

 وع�ارض عدد كب�ر من املختص�ني بالسياسة 
املالي�ة م�زاد العمل�ة الذي�ن اعت�روه بانه هدر 
للم�ال الع�ام يف هذه الظرف اذا ل�م يتم تنظيمة 
وتوظيفه�ا بش�كل صحيح بما يخ�دم املصالح 
العمل�ة  اىل تحوي�ل  الع�ام واالقتص�ادي وادى 

الصعبة اىل خارج البالد.
 يذك�ر أن وت�رة االتهام�ات تصاع�دت بش�أن 
عمليات تهريب العمل�ة التي ألقت بظاللها عىل 
أسع�ار بيع الدوالر يف االٔس�واق املحلية وأدت اىٕل 
زيادة سعر رصفه قبل اش�هر، ففي حني طالب 
ن�واب ب�رضورة أن تب�ادر الحكوم�ة اىٕل إيقاف 
عملي�ات بي�ع العملة يف م�زادات البنك املركزي، 
أكد آخ�رون أن العراق يخر أمواالً كبرة جراء 

تهريبها يومياً اىٕل خارج الحدود.

فقدان هوية
فقدت من�ي الهوية املرقمة 
والص�ادرة   87388873A
العامة النتاج  من الرشك�ة 
االوس�ط  الف�رات  كهرب�اء 
بأس�م / أحم�د فوائد كريم 
/ فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها اىل جهة االصدار 

بغداد/ الزوراء:
العام�ة لصناع�ة  أعلن�ت الرشك�ة 
يف  الطبي�ة  واملستلزم�ات  األدوي�ة 
وزارة  رشك�ات  إح�دى  سام�راء، 
الصناع�ة واملع�ادن، ام�س السبت، 
ع�ن زيادة كب�رة يف مبيعاتها خالل 
الفصل االول من العام الحايل 2020 
مقارن�ة بنف�س الف�رتة م�ن العام 
املايض 2019 وبنسب�ة تطور بلغت 
) %71 ( . وق�ال مدير عام الرشكة، 
عب�د الحمي�د عبد الرحم�ن السال�م، 

يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
إن “الرشك�ة تمكن�ت م�ن تحقي�ق 
ارتفاعاً كبراً يف قيمة مبيعاتها بعد 
ان اتبع�ت سياسة تسويقية جديدة 
من خالل االستقراء املستمر للسوق 
املحلي�ة ووض�ع خط�ة تسويقي�ة 
استطاعت من خاللها تحقيق قفزة 
نوعي�ة وزي�ادة يف مع�دالت الفصل 
االول من العام الحايل وبنسبة تطور 

بلغت ) 71% (”.
وأض�اف السال�م أن “قيمة مبيعات 

الرشك�ة يف الفصل االول م�ن العام 
الح�ايل بلغت )15 ( ملي�ارا و ) 389 
( ملي��ون دينار مقابل ) 8 ( ملي�ار 
اتو ) 976 ( ملي�ون دينار يف الفصل 

االول من العام املاض�ي”.
ان “الرشك�ة  الع�ام  املدي�ر  وأك��د 
إجراءات جدي�دة وستعتمد  ستتخذ 
مضاعف�ة  اىل  ته�دف  سياس�ات 
اإلنت�اج واملبيع�ات وتوف�ر جمي�ع 
العراق�ي  للمواط�ن  املستح�رضات 

وبأسعار مناسب�ة”. 

أدويـة سامـراء حتقـق زيـادة كبيـرة فـي مبيعاتهـا بأكثر 
من )15( مليـارا
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بغداد/ متابعة الزوراء
عدنان  والرياضة،  الشباب  وزير  اكد 
الريايض  القانون  ترشيع  ان  درجال، 
بني  التقاطعات  صفحة  سينهي  املوحد 

االتحادات الرياضية.
اتحاد  رئيس  لقاءه  خالل  درجال  وقال 
»الوزارة  إن  الجمييل،   الفروسية، حيدر 
يف  االخوة  جميع  نظر  وجهات  تحرتم 

املؤسسات الرياضية«.
الخالفات  صفحة  طوي  »يجب  وأوضح 
من  وغريه  الفروسية  اتحاد  يف  املاضية 
ما  ان  مشدداً  رجعة،  غري  اىل  االتحادات 
حصل وأدى اىل وجود كتلتني داخله ليس 

سوى خالف يف وجهات النظر«.
القانون،  وفق  عىل  »العمل  أن  وتابع 
املوحد  الريايض  القانون  وترشيع 

من  طويلة  صفحة  بالتأكيد  سينهي 
بـ  اتحاد  من  أكثر  ووجود  التقاطعات 

نفس العنوان«.
الشباب  وزير  طالب  منفصل  شأن  ويف 
جميع  حل  بـ  درجال  عدنان  والرياضة 
مرشوع  إكمال  تواجه  التي  املشاكل 
الذي يتسع  بابا(  الرصافة )عمو  ملعب 
بغداد،  العاصمة  يف  متفرج،  ألف   30 لـ 
مشاريع  ضمن  املرشوع  أهمية  مٔوكداً 
الوزارة، جاء ذلك خالل زيارته للمرشوع 
الوزارة،  دوائر  مديري  من  عدد  يرافقه 
كرة  الٕتحاد  التطبيعية  الهيئة  ورئيس 

القدم.
وإطلع الوزير عىل أسباب توقف العمل، 
املتعلقة  االٔخرى  التفاصيل  عن  فضالً 
للمرشوع  املنفذة  الرشكة  مع  بالعقد 

ونسبة االٕنجاز الفنية واملالية التي وصل 
قدمها  التي  املعلومات  خالل  من  إليها، 
الهندسية  الدأيرة  عام  مدير  معاون 
عن  فضالً  املنفذة،  الرشكة  وممثل 

املهندس املقيم.
الصعوبات  جميع  بتذليل  درجال  ووجه 
رضورة  عىل  مٔوكداً   ، لالٕنجاز  وصوالً 
الرشكة  مع  املالية  الخطة  تفعيل  إعادة 
املنفذة الٕنجاز املرشوع عىل وفق خيارات 
بنقل  الخاصة  االٔوليات  وجلب  محددة، 
وقال:  تأخري،  دون  كافة  االٔولية  املواد 
وتتظافر  مضاعفاً  جهداً  نبذل  أن  يجب 
جهودنا جميعاً كي نصل اىل نسب انجاز 

متقدمة.
تنفيذه  يتم  املرشوع  أن  بالذكر  جدير 
االٔسبانية،  أرينا  تريي  رشكة  قبل  من 

ويضم ملعباً أوملبياً مخصصاً لكرة القدم 
فقط بدون مضمار، وملعباً مع مضمار 
الٔلعاب القوى سعة الفي متفرج، وملعب 
تدريب سعة 500 متفرج، وفندقاً سعة 

50 غرفة.
كما تفقد وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال  مرشوع ملعب التاجيات االوملبي، 
واملساحة  العقد  تفاصيل  عىل  وإطلع 
التي  الحيوية  املرافق  وابرز  االٕجمالية 
عام  مدير  معاون  خالل  من  يتضمنها 
الوزارة،  ومهنديس  الهندسية  الدائرة 
الوزير  تسأوالت  عىل  أجابوا  الذين 
عن  فضالً  نظرهم،  لوجهات  وإستمع 
االٕستماع ملمثل الرشكة املنفذة للمرشوع 

)بلند بايه االٕيرانية(.
الوزير  أكد  االٓراء  لكل  االٕستماع  وعقب 

جديدة  آلية  عن  البحث  رضورة  عىل 
ومناقشة  املرشوع  يف  العمل  الٕعادة 
مربمجة،  خطة  وفق  املقرتحة  الحلول 
وشدد عىل أهمية تقديم خطة جديدة من 
زمنية  بأوقات  محددة  املنفذة  الرشكة 
وتحديد  بشأنها،  قرار  الٕتخاذ  محددة 
املساحات املمكن استثمارها، فضال عن 
التجاوزات لبدء مرحلة جديدة، وتحديد 
لقاء مبارش مع مسٔوويل الرشكة املنفذة 
عقب أزمة جأيحة كورونا وفتح الحدود 

واملطارات.
الوزارة  مشاريع  أغلب  إن  الوزير  وقال 
معالجتها  سنحاول  مشاكل  من  تعاني 
الرغم  عىل  الرئيسة  املالعب  يف  سيما  ال 
الذي  الصعب  االٕقتصادي  الوضع  من 
يجب  أخرى  مرة  وأكرر  البلد،  فيه  يمر 

مرفق  أي  خارج  االٕستثمار  يكون  أن 
التوجيه  تم  لذا  وشبابي،  ريايض 
 ( دوائر  تضم  مشرتكة  لجنة  بتشكيل 
الهندسية، االٕستثمار، القانونية، االٔقاليم 
التي  االٔرايض  الٕحصاء  واملحافظات( 
يمكن إستغاللها كمرافق يتم تسخريها 
لخدمة الشباب والرياضة، واالٔرايض التي 
لالٕستثمار  طرحها  ممكن  نحتاجها  ال 
من أجل الوصول ملرحلة التمويل الذاتي.

الهندسية:  الدأيرة  مخاطباً  وأضاف 
أحيلت  التي  الشبابية  املنتديات  جميع 
االٕجازة  ملرحلة  تصل  ولم  لالٕستثمار 
أعباًء  الوزارة  تحمل  وال  االٕستثمارية 
مالية يتم إلغأوها ال سيما يف ظل الدعم 
الشباب  لجنة  قبل  من  الكبري  واالٕسناد 
بتقرير  وأطالبكم  الربملانية،  والرياضة 

ايقافها  تم  مرشوع   105 عن  متكامل 
تتضمن  مقرتحات  مع   ،347 قرار  وفق 
ارجو  بالقول   وختم  إعادتها،  كيفية 
الجميع  طموح  يلبي  حل  اىٕل  نصل  أن 
املرافق  بهذه  ملعب  وجود  الٔهمية   ،
العاصمة  من  املكان  هذا  يف  الحيوية 

بغداد يف املرحلة املقبلة.
من  عدد  الجولة  هذه  يف  الوزير  ورافق 
رئيس  عن  فضالً  الوزارة،  دوائر  مديري 

الهيئة التطبيعية الٕتحاد الكرة.
التاجيات  ملعب  مرشوع  أن  ًيذكر 
االٔوملبي) ملعب بغداد( عبارة عن مدينة 
رياضية كربى تضم ملعباً رٔييساً بسعة 
ثانوية،  مالعب  وثالثة  متفرج،  الف   60
وفندق، وقاعات مغلقة، ومرافق حيوية 

اخرى.

بغداد/ اثري الشوييل

هاتف رئيس االتحاد االسيوي لكرة القدم 

الشيخ سلمان بن ابراهيم   حكمنا الدويل 

مهند قاسم الذي يرقد يف مستشفى ابن 

تعرضه  اثر  بغداد  العاصمة  يف  الخطيب 

لفايروس كرونا، واطمأن رئيس االتحاد 

االسيوي عىل صحة الدويل مهند قاسم ، 

معربا عن اسفه الشديد لتعرض الخلوق 

قاسم لفايروس كورونا ، مشددا عىل ان 

الحكم الدويل مهند قاسم بما عرف عنه 

من صالبة سيعرب االزمة ويعود كما كان 

العراقية  الكرة  عائلة  يف  اساسيا  عنرصا 

واآلسيوية.

من جهته تقدم الحكم الدويل مهند قاسم 

بالشكر والتقدير والعرفان لرئيس االتحاد 

االسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم عىل 

دعم  من  تلقاه  ما  ان  مؤكدا   ، اتصاله 

داخيل وخارجي سيكون كفيال بالخروج 

من االزمة الصحية ان شاء الله.

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وكان 

مع  هاتفيا  اتصاال  اجرى  قد  درجال 

إصابته  بعد  قاسم  مهند  الدويل  الحكم 

مستفرسا  املستجد،  كورونا  بفايروس 

عن حالته املرضية.

الصحي،  وضعه  عىل  درجال  واطمنئ 

لتجاوز  واإلسناد  الدعم  بتقديم  متعهدا 

عىل  بظاللها  ألقت  التي  األزمة  هذه 

قرارات  أسهمت  فيما  العراقي،  الشعب 

هذه  انتشار  من  الحد  يف  األزمة  خلية 

عىل  وأثرت  العالم  رضبت  التي  الجائحة 

ليست  الرياضة  وكانت  كبرية،  قطاعات 

بعيدة عن ذلك بإيقاف جميع النشاطات 

والبطوالت والتجمعات الرياضية.

دور  لها  كان  الوزارة  إن  الوزير  وبني 

من  ورياضيينا  شبابنا  توعية  يف  كبري 

واملبادرات  الفعاليات  من  العديد  خالل 

تألوا  لن  الوزارة  إن  مؤكدا  التطوعية، 

جهدا إال ووضعته يف خدمة شعبنا وسط 

هذه الظروف الصعبة.

ومن جانبه قدم رئيس الهيأة التطبيعية 

بنيان  إياد  القدم  لكرة  العراقي  لالتحاد 

الدويل  للحكم  والتشجيع  الدعم  كامل 

الفحوصات  اثبتت  والذي  قاسم  مهند 

الطبية عن إصابته بفايروس كورونا . 

وقال بنيان خالل حديثه هاتفياً مع الدويل 

بأنك  وواثقون  معك  نحُن  قاسم«  مهند 

ستنترص يف كفاحك ضد هذا الفايروس، 

لك منا كل الدعم والتشجيع لكي تكتسب 

تماماً  ونعرف  التامة،  الشفاء  درجة 

بكل  لك  األصعب  املباراة  ستتجاوز  بأنك 

شجاعة.

بغداد/ متابعة الزوراء

لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية  الهيأة  عقدت 

ملناقشة  املدربني  رابطة  مع  اجتماعاً  القدم، 

املقبلة  املرحلة  تخص  التي  القضايا  من  العديد 

واالمني  بنيان  اياد  التطبيعية  رئيس  بحضور 

العام املهندس محمد فرحان.

التطبيعية هشام  للهيأة  االعالمي  الناطق  وقال 

لسلسلة  امتداداً  يعد   ، “االجتماع  إن  محمد 

مختلف  مع  التطبيعية  تعقدها  التي  اللقاءات 

التي  املناسبة  القرارات  التخاذ  اللعبة،  مفاصل 

تصب يف املصلحة العامة للكرة العراقية”.

يف  تداولها  تم  التي  املهمة  االمور  “من  وأضاف 

الرابطة،  بدور  املتعلقة  التفاصيل  االجتماع، 

وآلية عملها وأهدافها، وخصص الجانب االوسع 

من االجتماع ملناقشة النظام الداخيل الذي سوف 

يحدد جميع خطوات العمل يف الفرتة املقبلة”.

وطالب أعضاء رابطة املدربني، برضورة “إعادة 

النظر ببعض القرارات، التي كانت تشكل عائقاً 

كرشيحة  الفعيل،  وتواجدهم  مهامهم،  اداء  يف 

مهمة يف الوسط الريايض”.

بنيان  اياد  التطبيعية  رئيس  أكد  جانبه  من 

الكامل  الدعم  تقديم  عىل  الهيأة  “حرص 

للرابطة ولجميع املدربني، ومساندتهم والوقوف 

بجانبهم لتحقيق االهداف املرجوة ، والعمل عىل 

العامة عىل املصالح الشخصية  تغليب املصلحة 

الضيقة.”.

واوضح “تواصلنا مستمر مع الجهات الرسمية، 

الحلول  اليجاد   ، واالسيوي  الدويل  واالتحادين 

التي تسهم يف تصحيح االخطاء وتخفيف االعباء 

املرتاكمة عىل اركان اللعبة كافة”.

لتدارس  االجتماعات  “سنواصل  بنيان  واختتم 

والطروحات  واالفكار  النظر  وجهات  وتبادل 

بصورة  والتأسيس  املناسبة  القرارات  ،التخاذ 

ان  البد  التي  املقبلة  للمرحلة  وسليمة  مدروسة 

االقصاء  سياسة  عن  بعيدا  الجميع  تحتضن 

والتهميش”.

التطبيعية  الهيئة  ويف سياق متصل شدد رئيس 

اعداد  اهمية  عىل  القدم،  لكرة  العراقي  لالتحاد 

القاعدة الشبابية املميزة للحكام العراقيني.

التقى  »بنيان  أن  الكرة  اتحاد  عن  بيان  وذكر 

بمجموعة من الحكام الدوليني املعتزلني ولجنة 

الحكام ملناقشة مسودة رابطة الحكام الجديدة، 

بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 

واالمني العام محمد فرحان«.

واكد بينان عىل اهمية »التحكيم لالرتقاء بواقع 

اللعبة، والعمل الجاد عىل تطوير قدرات الحكام، 

املناسب  الدعم  توفري  مع  الصعوبات،  وتذليل 

»اعداد  اهمية  عىل  مشدداً  بالتحكيم«،  لالرتقاء 

تٔوسس  التي  للحكام  املميزة  الشبابية  القاعدة 

ملستقبل زاهر للتحكيم«

تأسيسها  بدأ  الجديدة،  الحكام  رابطة  ان  يذكر 

الذين  املعتزلني  الدوليني  الحكام  من  مجموعة 

موادها،  لصياغة  قانوني  بخبري  استعانوا 

ارأيهم  طرحوا  اللذين  الرابطة  اعضاء  امام 

تكون  لكي  الرابطة  بنود  كمال  ال  ومالحظاتهم 

املمثل الحقيقي للحكام.

بغداد/ متابعة الزوراء
سباق  اقتحام  مجيد،  الله  عبد  الريايض،  أربيل  نادي  رئيس  قرر 

انتخابات االتحاد العراقي لكرة القدم.
الله مجيد،  وقال مصدر يف اتحاد الكرة إن “رئيس نادي أربيل عبد 

اكد رغبته رسمياً بالدخول اىل انتخابات اتحاد الكرة”.
وأوضح أن “مجيد سينافس كل من عدنان درجال واحمد رايض عىل 
منصب رئيس االتحاد”، مبيناً ان “مجيد يعول عىل عالقاته الطيبة 

يف الهيئة العامة للمنافسة عىل املنصب”.
 6 فرتة  خالل  ستقام  الكرة،  اتحاد  انتخابات  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 

اشهر بتوجيه وارشاف من االتحاد الدويل “فيفا”.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد املدير التنفيذي للجنة األوملبية 
انه  الجمعة،  السهالني،  جزائر 
للرياضة  حلول  هناك  تكون  لن 
العراقية من دون تشكيل مركز 

للتحكيم الريايض.
إن  بيان  يف  السهالني  وقال 
يناقشها  التي  الحلول  »جميع 
الريايض  القرار  عىل  القائمني 
لكنها  مشكورة  جهودا  تمثل 
لكونها  جمعيا  قبوال  تالقي  لن 
وقرارات  اجتهادات  عرب  تنتج 
شخصيات  من  مخولة  غري 

ومؤسسات غري محايدة«.
واشار اىل رضورة »مغادرة حالة 

االجتهاد والتداخل يف الصالحيات 
والتفسريات الشخصية واالنتقال 
لتصفري  املؤسساتي  الجهد  اىل 

مشاكل املرحلة السابقة«.
»اهمية  عىل  السهالني  واكد 
التي  الرتقيع  حاالت  انهاء 
مما  السابقة،  املرحلة  زامنت 
يتوجب عىل رئيس لجنة الشباب 
والرياضة ووزير الشباب ورئيس 
بحلول  التفكري  االوملبية  اللجنة 
اسرتاتيجية لجميع املشاكل التي 
لن  وذلك  العراق،  رياضة  تواجه 
يتم بدون تشكيل مركز التحكيم 
قانون  كفله  الذي  الريايض 

اللجنة االوملبية الجديد«.

عدنان درجال: تشريع القانون الرياضي املوحد سينهي صفحة التقاطعات بني االحتادات
وزير الشباب يزور ملعيب الرصافة والتاجيات

رئيس احتاد الكرة االسيوي يطمئن على صحة احلكم مهند قاسم رئيس نادي أربيل يرشح نفسه 
ملنصب رئيس احتاد الكرة

السهالني: ال حلول للرياضة العراقية 
اهليئة التطبيعية تؤكد حرصها على دعم عمل املدربنيمن دون تشكيل مركز للتحكيم

مقرتح عودة دوري السلة يصطدم 
برفض حكومي

بغداد/ متابعة الزوراء
رفض وزير الشـباب والرياضة، عدنان درجال، استئناف الدوري املمتاز لكرة السلة.وقال 
مصـدر يف اتحاد السـلة عن “رئيس اتحاد اللعبة حسـني العميـدي، اجتماع خالل اليومني 
املاضيـني مع ويزر الشـباب والرياضة عدنان درجال من اجل بحث النشـاطات الرياضية 
يف البالد”.وأوضـح أن “العميدي اقرتح عىل الوزير اسـتئناف الـدوري املمتاز خالل الفرتة 
القليلة املقبلة، إال إن درجال رفض الفكرة جملة وتفصيالً واكد بأن االمر مرهون بقرارات 
لجنة الصحة والسالمة”.تجدر اإلشارة اىل ان دوري السلة توقف منتصف شهر اذار املايض 

بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

أصفر وأمحر
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أع�رب العب خط الوس�ط األملاني 
طوني كروس ع�ن رغبته يف إتمام 
عقده مع نادي�ه الحايل ريال مدريد 
اإلس�باني ال�ذي يمت�د حت�ى الع�ام 
2023، قب�ل ب�دء التفك�ر بوضع حد 
ملس�رته.وقال الالع�ب ال�ذي يدافع عن 
أل�وان الن�ادي امللك�ي من�ذ العام 
م�ع  مقابل�ة  يف   ،2014
يف  “أوروسبور”  قناة 
أملاني�ا: “ه�ديف أن 
اللعب  يف  أستمر 

مع ريال مدريد يف املواسم الثالثة املقبلة”.
وتاب�ع الالعب ال�ذي فاز بلق�ب كأس العالم 
2014 مع منتخب بالده: “حينها )يف 2023( 
س�أكون يف الثالث�ة والثالث�ن م�ن العم�ر، 
وس�يكون الوق�ت مناس�با لطرح الس�ؤال: 
كيف أش�عر عىل املستوى البدني، هل ال زالت 
متحفزا، هل لدي رغبة يف االستمرار؟ وعندها 
س�نرى ما س�يحدث”.ورأى الالعب الس�ابق 
لباي�رن ميونيخ: “ثالثة أع�وام يف كرة القدم 
ه�ي وقت طويل. ثالثة أع�وام يف ريال مدريد 
هي وقت أطول حتى”، يف إشارة اىل املستوى 

املتطلب للعب مع النادي املتوج ب�13 لقبا يف 
دوري أبطال أوروبا.

وتط�رق ك�روس يف حديث�ه اىل رحيل�ه ع�ن 
بايرن قبل س�تة أعوام إث�ر تباين مع بعض 
املس�ؤولن يف الن�ادي املتّوج بط�ال ألملانيا يف 

املواسم السبعة األخرة.
وأوض�ح: “البع�ض يف بايرن ربم�ا ندم عىل 
الس�ماح يل بالرحي�ل، لك�ن هذا )الن�دم( ال 
ينطب�ق ع�ي ع�ىل االط�الق )...( كانت لدي 
قناعات�ي، ولباي�رن قناعاته، ول�م يكن ثمة 

سبيل آخر غر االفرتاق”.

أكد فران�ك المبارد مدرب نادي تش�ليس 
اإلنكلي�زي، رغبته يف االحتف�اظ بالعبيه 
تنته�ي عقوده�م يف حزي�ران/ الذي�ن 
يونيو، الس�يما الفرنيس أوليفييه جرو 
والربازيي ويليان، ملا بعد نهاية املوس�م 
املعلق حاليا بسب كورونا.ويعد املهاجم 
الفرنيس والعب خط الوسط الهجومي 
الربازيي، من أبرز األس�ماء 
يف صف�وف الن�ادي اللندني 
التي ينته�ي التعاقد معها 
حزيران/يوني�و   30 يف 
2020.ويف حال استئناف 
س�تمتد  املنافس�ات، 

ت  ي�ا ر ملبا ع�ىل األرجح مل�ا بعد هذا ا
ويرغب  بالتايل يف االحتفاظ التاريخ،  المبارد 

بالعبي�ه حتى نهاي�ة املوس�م بجدول�ه املعّدل.وأجازت 
الحكوم�ة الربيطانية عودة منافس�ات كرة القدم دون 
جمهور اعتبارا م�ن األول م�ن حزيران/يونيو، وتأمل 
رابطة الدوري يف التمكن من تحقيق ذلك يف وقت الحق 
من الش�هر نفسه، عىل رغم ان أي موعد لم يحدد بعد.
وقال المبارد لش�بكة سكاي س�بورتس: “ال يزال من 
غر الواضح اذا كيف س�تتم الع�ودة اىل املالعب. لدينا 
العبون كبار )ينتهي عقدهم بنهاية حزيران/يونيو(، 
وه�ذا بالطبع أمر أتابع�ه بعناية”.وتابع: “الالعبون 

الذي�ن ينته�ي عقدهم قدم�وا خدم�ات عظيمة للن�ادي، ويبدون 
العدي�د من املش�اعر حياله”، مضيفا: “لذا نأم�ل يف أن نتمكن من 
القيام بهذا الرتتيب ليبقوا معنا”.وأبدى نجم خط الوس�ط السابق 
لتش�ليس واملنتخ�ب اإلنكليزي، رغبته يف “أن تبقى التش�كيلة عىل 
حالها طوال املوسم”.وسبق ملصدر مقرب من جرو )33 عاما( أن 
كشف نية النادي تمديد عقده لعام إضايف حتى 30 حزيران 2021، 
يف حن أكد ويليان انه س�رحل عن صفوف ال�”بلوز” هذا الصيف 
بعد انتهاء مفاوضات تجديد عقده دون اتفاق.وكان االتحاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا( ق�د أوىص بتمديد عقود الالعبن التي تنتهي يف 
30 حزيران/يونيو، أكانت تعاقدية دائمة أو عىل سبيل اإلعارة، ملا 
بعد نهاية موسم 2020-2019. لكن هذه الخطوة تحتاج عادة اىل 

اتفاق منفصل بن كل العب وناديه.

يستأنف بايرن ميونيخ متصدر الدوري األملاني لكرة القدم وبطل املواسم 
الس�بعة املاضية، النش�اط املحي ضد أونيون برلن الي�وم األحد يف غياب 
ثالث�ة من العبيه بس�بب اإلصابة.وعادت منافس�ات البوندس�ليغا أمس 
الس�بت بع�د توق�ف منذ منتص�ف آذار/مارس بس�بب ف�روس كورونا 
املستجد، عىل أن يخوض النادي البافاري مباراته ضمن املرحلة السادسة 
والعرشي�ن يف اليوم الت�ايل يف العاصم�ة األملانية.ولن يتمك�ن بايرن الذي 
يتقدم بفارق أربع نقاط عن بوروس�يا دورتموند، من االعتماد عىل ثالثة 
العبن هم: املدافع نيكالس زوله، صانع األلعاب الربازيي فيليبي كوتينيو 
والعب الوسط الفرنيس كورنتان توليسو، بحسب ما كشف مدربه هانزي 
فلي�ك أول أمس الجمعة.ويتع�اىف زوله من إصابة يف أربطة الركبة تعرض 
لها يف ترشين األول/أكتوبر وخضع عىل إثرها لعملية جراحية، وهو يأمل 
بالعودة قبل انتهاء املوس�م الح�ايل، واملتوقع أواخر حزيران/يونيو املقبل 

يف حال سارت عودة الدوري كما هو مخطط لها.
كما يتعاىف كوتينيو وتوليس�و من عملي�ة جراحية يف الكاحل خضع 

كّل منهما لها أواخر نيس�ان/أبريل.يف املقابل، تدرب العب الوسط خايف 
مارتيني�ز م�ن دون كرة. وأش�ار فلي�ك إىل أّنه ال يعرف متى س�يتمكن 

اإلس�باني من الع�ودة إىل املالعب.أم�ا النجوم اآلخري�ن يف الفريق 
السيما ثالثي املقدمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي 

واألملاني س�رج غناب�ري والجن�اح الفرنيس 
كينغل�يس كوم�ان، فجاه�زون لخ�وض 

املب�اراة األوىل.وأقّر مدرب بايرن بأّنه ال 
يدرك تماماً ما س�يكون عليه الوضع 

خاض�وا  الذي�ن  لالعبي�ه  البدن�ي 
مباراته�م األخرة قب�ل التوقف يف 
آذار/مارس.وقال يف  الثامن م�ن 
هذا الصدد: “ال ندري ما إذا كان 
باستطاعة الفريق الصمود ملدة 
90 دقيق�ة، لقد تدربن�ا جيداً، 
واألحد امل�ايض خضنا مباراة 
تجريبي�ة داخلي�ة من ثالثة 
أش�واط م�دة كل منها 20 
دقيقة”.وتاب�ع: “ش�هدت 
املب�اراة تنافس�ية عالي�ة، 
لكن رصاح�ة ال ندري أين 
نحن )من ناحية الجاهزية 

البدنية(”.

أف�اد االتح�اد الدويل لك�رة الق�دم )فيفا(، أن حف�ل جوائزه 
الس�نوي الذي كان مق�ررا يف 21 أيلول/س�بتمرب يف ميالنو، 

“لن يقام” وأنه يدرس الخيارات املتاحة.
وقال متحدث باس�م الفيفا إن الحفل لن يقام “بسبب وباء 
ف�روس كورون�ا املس�تجد وتبعات�ه”، وان الهيئ�ة الدولية 
“ت�درس بدائ�ل محتملة”.ول�م يح�دد االتح�اد طبيعة هذه 
البدائل.ويقي�م الفيفا هذا الحفل س�نويا الختيار “األفضل” 
يف فئ�ات ع�دة، أبرزه�ا أفضل الع�ب وأفضل العب�ة. وتوج 
االتحاد العام املايض األرجنتيني ليونيل مييس قائد برشلونة 

اإلس�باني، واألمركية ميغان رابينو، بالجائزتن يف حفل 
أقيم يف مدينة ميالنو أيضا.

وتع�د املدين�ة الواقع�ة يف مقاطع�ة لومبارديا بش�مال 
إيطاليا، من أكث�ر املناطق تأث�را ب�”كوفيد19-” الذي 
تسبب حتى أول أمس الجمعة بأكثر من 31 ألف وفاة 

معلنة يف البالد.
وش�كل اختيار مييس يف 2019، نوع�ا من املفاجأة، 
حي�ث كان�ت التوقعات تص�ب ملصلح�ة الهولندي 
فرجي�ل فان داي�ك مدافع ليفرب�ول، والذي أختر 
يف خت�ام املوس�م امل�ايض أفضل الع�ب يف الدوري 
اإلنكلي�زي املمتاز وأفضل العب م�ن قبل االتحاد 
األوروبي للعبة )ويف�ا(. لكن األرجنتيني أضاف 
بع�د ثالثة أش�هر م�ن اختي�اره “األفضل” من 
قب�ل الفيفا، جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها 
مجل�ة “فران�س فوتبول” الفرنس�ية س�نويا 
ألفضل العب يف العالم، للمرة السادسة.ولدى 
الس�يدات، اختار الفيفا يف العام 2019 رابينو 
أفضل العب�ة، بعد قيادتها منتخب بالدها اىل 

لقب كأس العالم للسيدات يف فرنسا.

تب�دو أندي�ة كرة الق�دم اإليطالي�ة موحدة 
ظاهريا ومنقس�مة فعليا، وس�ط غموض 
يهدد املوع�د املبدئي الذي ت�م االتفاق عليه 
الس�تئناف الدوري املح�ي يف 13 حزيران/
يونيو بعد توقف ألس�ابيع بس�بب فروس 

كورونا املستجد.
واس�تأنف العبو أندية “س�ري أ” يف األيام 
املاضي�ة التمارين الفردية يف مراكز األندية، 
ويتوق�ع أن تتح�ول اىل جماعية اعتبارا من 
18 آيار/مايو، لكن اآلراء ال تزال منقس�مة 
حول الربوتوكول الصحي الصارم الذي يجب 
التزامه لكي تس�مح الس�لطات باستئناف 

املوسم املعلق منذ آذار/مارس.
اقرتح�ت األندية األربعاء امل�ايض تاريخ 13 
حزيران/يوني�و املقب�ل موع�دا الس�تئناف 
موافق�ة  )ب�رشط  ال�دوري  منافس�ات 
الحكوم�ة( بع�د االتف�اق ع�ىل الربوتوكول 

الصحي ملعاودة التمارين الجماعية.
ث�م ع�زز رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة املحلية 
جيوفاني ماالغو التف�اؤل الخميس املايض 
بقوله إن نسبة حظوظ عودة عجلة الدوري 
إىل ال�دوران يف 13 حزيران/يونيو، تبلغ 99 

باملئة.
لكن هذا التفاؤل تبخر بعد س�اعات فقط، 
مع صدور بيانن عن رابطة الدوري ونقابة 
الالعبن املحرتفن مس�اء الخميس املايض، 
إذ أصبح موعد استئناف التمارين الجماعية 

يف 18 آيار/ماي�و مهددا، وليس فقط املوعد 
املبدئي الذي اتفقت عليه األندية الس�تئناف 

املوسم الشهر املقبل.
ورأى العدي�د م�ن األندي�ة أن الربوتوك�ول 
الصح�ي الذي عان�ى االتحاد املح�ي للعبة 
من أج�ل التوص�ل اليه بناء ع�ىل توصيات 
اللجنة الفنية والعلمية التي تقدم املش�ورة 
للحكومة بش�أن “كوفيد19-”، صارم جدا 

بشكل يجعله غر قابل للتنفيذ.
وتدور االشكالية األساسية حول نقطتن.

تتعل�ق األوىل بالصعوبات اللوجس�تية التي 
تواجه�ا األندي�ة يف إج�راءآت املعس�كرات 

التدريبي�ة املغلق�ة الت�ي تس�تمر 15 يوما 
اعتبارا من يوم غد اإلثنن.

نظري�ا، يجب ع�ىل الالعبن العم�ل واألكل 
فن�دق  يف  أو  التدري�ب  مراك�ز  يف  والن�وم 
مخص�ص بالكامل لفريقه�م لتجنب خطر 
التق�اط العدوى، لكن العدي�د من األندية ال 

تملك هذه املرافق.
أم�ا اإلش�كالية الثاني�ة، فتتعل�ق بالحجر 
الصح�ي الجماع�ي، أي ع�زل كام�ل أفراد 
تبين�ت إصاب�ة أحده�م  الفري�ق يف ح�ال 

ب�”كوفيد19-”.
وتحب�ذ األندية اتب�اع النم�وذج األملاني، أي 

أن يتم حج�ر املصاب فقط ولي�س الفريق 
بأكمله.

واجتمع اتحاد اللعبة ورابطة الدوري وأعدا 
مقرتحات جديدة من أجل تقديمها لوزيري 
الرياض�ة والصح�ة، لكن يب�دو أن الجبهة 
املوحدة التي خاضت بها األندية مفاوضاتها 
الصعب�ة م�ع الس�لطات الرس�مية، بات�ت 

متصدعة.
وبحس�ب التقاري�ر الصحافي�ة، كان إن�رت 
ميالن يف طليعة “الثائرين” بحسب صحيفة 
“غازيت�ا ديل�و س�بورت”، ثم تبعت�ه أندية 
مث�ل ج�اره اللدود مي�الن، أتاالنت�ا، نابويل، 

فيورنتينا، والجارين سمبدوريا وجنوى.
وباملجم�ل، يعارض أكثر م�ن نصف األندية 
العرشين يف دوري الدرجة األوىل فكرة إقامة 
معس�كرات تدريبية مغلقة منذ غدا االثنن 
دون مزي�د من الضمانات، م�ن بينها أندية 
متعث�رة يف الرتتي�ب قد تس�تفيد م�ن قرار 
تعليق املوس�م نهائيا، ما سيبقيها يف دوري 

األضواء.
وخالفا لألندية املتعثرة، تدفع بعض األندية 
الس�تئناف املوس�م، وعىل رأس�ها التس�يو 
الذي كان يحت�ل املركز الثاني بفارق نقطة 
فقط ع�ن يوفنتوس حامل اللقب واملتصدر 
قبل قرار تعليق املوسم يف التاسع من آذار/

مارس.
وبحس�ب صحيفة “كوريري ديال س�را”، 

ُينظم نادي العاصمة منذ أيام عدة مباريات 
تمرينية بثالث�ة العبن يف كل فريق، يف حن 
ينص الربوتوك�ول عىل االكتف�اء بحصص 

تمرينية فردية حاليا.
يف البي�ان الص�ادر، أب�دت نقاب�ة الالعب�ن 
“حرتها” بش�أن الجدول الزمني. الالعبون 
يري�دون  لكنه�م  لالس�تئناف،  جاه�زون 
ضمانات وتاريخا مح�ددا يحظى بموافقة 

الحكومة لعودة الدوري.
لك�ن الحكوم�ة تلت�زم حت�ى اآلن بخِطه�ا 
الح�ذر وتم�ي بالعملي�ة ع�ىل مراح�ل: 
تمارين فردية اعتب�ارا من الرابع من آيار/

مايو، تمارين جماعية اعتبارا من 18 منه، 
وتقييم يومي للوضع.

وبعدما كان لوقت طويل مشككا بإمكانية 
الرياض�ة  وزي�ر  ب�دا  ال�دوري،  اس�تئناف 
فينتشنزو سبادافورا أكثر انفتاحا يف األيام 
األخرة ع�ىل العودة اىل املالع�ب، لكن األمر 
يرتب�ط بموق�ف رئي�س ال�وزراء جوزيبي 
كونتي، عاشق كرة القدم الذي يشجع نادي 

روما.
ويلتقي قادة االتحاد ورابطة الدوري الذين 
يذك�رون عىل ال�دوام بالعواقب االقتصادية 
لتوقف الدوري، األس�بوع املقب�ل، يف موعد 
لم يتم تحديده بعد، وبن أيديهم مس�ؤولية 
استئناف املوسم أو السر عىل خطى فرنسا 

وهولندا بالرتكيز عىل املوسم املقبل.

AFP / متابعة الزوراء
اتجه�ت األنظ�ار إىل الربتغ�ايل أندريه فياش ب�واش مدرب فريق مرس�يليا 
الفرن�يس، املرجح رحيله عن النادي بعد إعالن األخر ابتعاد مديره الريايض 

اإلسباني أندوني زوبيزاريتا، نظرا لالرتباط الوثيق بن الرجلن.
وأعل�ن النادي الجنوب�ي الخميس املايض رحيل اإلس�باني الذي كان عامال 
أساسيا يف التعاقد مع فياش بواش يف العام 2016، علما بأن املدرب الربتغايل 
يرتب�ط بعقد مع النادي حت�ى 2021، وقاده اىل املركز الثاني يف ترتيب “ليغ 
1”، قب�ل قرار رابطة الدوري الفرنيس إنهاء املوس�م بش�كل مبكر بس�بب 

تبعات فروس كورونا، ومنح اللقب لباريس سان جرمان.
ويف ح�ن أكد مرس�يليا ان رحي�ل زوبيزاريتا قبل عام م�ن نهاية عقده أتى 
باتفاق متبادل، يبدو ان الخطوة تخفي تباينات واس�عة يتوقع أن تنعكس 
ع�ىل مس�تقبل فياش ب�واش ع�ىل رأس اإلدارة الفني�ة ألحد أع�رق األندية 

الفرنسية، واملتوج بطال للدوري املحي عرش مرات.
واخترصت صحيفة “ليكيب” أزمة مرسيليا عىل الصفحة األوىل لعدد أمس 
الس�بت، مع صورة لفياش بواش ورئيس النادي جاك هنري إيرود، يفصل 

بينهما عنوان “الطالق املنجز” بالخط العريض.
مس�اء أول أمس الجمعة، أعرب إيرود عن تمس�كه بالربتغايل، وقال إلذاعة 
“أر أم يس” إن “األم�ور واضح�ة للغاي�ة من وجهة نظ�ري، أندريه فياش 

بواش هو مدرب مرسيليا وآمل أن يكون كذلك لسنوات عديدة قادمة”.
لك�ن ه�ذه البديهية تبدو أقل وضوح�ا من جهة املدرب ال�ذي ربط مصره 

بزوبيزاريتا، الحارس السابق لربشلونة ومنتخب إسبانيا، أكثر من مرة.
وق�ال يف ترصيحات س�ابقة: “أتيت إىل هن�ا أوال ألنه ناد كب�ر وثانيا ألجل 

أندوني زوبيزاريتا. قلت سابقا ان مستقبي مرتبط تماما بمستقبله”.
واعترب إيرود أنه إذا اختار الربتغايل الرحيل قبل نهاية عقده، فاألمر سيكون 
“مس�ؤوليته، ق�راره”، متعمدا رمي الك�رة يف ملعبه. وأض�اف: “إذا وضع 

أندريه عالقته مع أندوني فوق كل يشء، فوق املرشوع الريايض، والالعبن، 
واالرتباط مع املشجعن، ماذا تريدون مني أن أقول لكم؟”.

ووفق�ا لتقاري�ر إعالمية، فإن هذا االتج�اه واضح منذ البداي�ة، بعدما أكد 
في�اش ب�واش مرارا وتكرارا أنه يس�تطيع جم�ع أغراضه واملغ�ادرة إذا لم 
يعد الوضع يناسبه. وبحس�ب “ليكيب”، سافر الربتغايل اىل بالده الخميس 
امل�ايض، وبات�ت عودته اىل فرنس�ا مس�تبعدة، وحتى “أش�د املتفائلن من 
عش�اق مرسيليا بدأوا يش�ككون يف ذلك”.وس�بق للمدرب ان قال يف كانون 
الثاني/يناي�ر امل�ايض يف معرض دفاعه ع�ن زوبيزاريتا: “لق�د تخليت عن 
عقد مع الفريق الصيني )ش�نغهاي س�يبغ( لقاء 12 مليون يورو س�نويا 
بال رضائب للقيام بهذه املهمة )تدريب مرسيليا(”.ومن نقاط الخالف التي 
أثاره�ا في�اش بواش، إقدام الن�ادي اململوك من األمرك�ي فرانك ماكورت، 
عىل تعين اإلنكليزي بول أولدريدج مستشارا، معتربا ان ذلك يعد تعديا عىل 

مهام املدير الريايض )أي زوبيزاريتا(.وخالل حديث صحفي سابق له، شدد 
املدرب السابق لتشليس وتوتنهام اإلنكليزين عىل أنه يطمح لتشكيل فريق 
تنافيس للموس�م املقبل، وانه لن يخوض مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم “من أجل املش�اركة فقط”.ونال مرسيليا البطاقة الثانية للمشاركة 
يف دوري األبطال بموجب ترتيبه يف الدوري الفرنيس، وس�يخوض املسابقة 
القارية األم التي فاز بلقبها يف العام 1993، للمرة األوىل منذ موسم -2013

2014.س�بب آخر قد يدفع فياش بواش اىل الرحيل هو ان النادي لن يتمكن 
من االنفاق بش�كل كب�ر لتعزيز صفوف�ه يف ظل قواعد االتح�اد األوروبي 
“يويفا” للع�ب املايل النظيف. وأعلن األخر يف آذار/مارس إحالة مرس�يليا 
اىل غرفة التحكيم التابعة لهيئة الرقابة املالية عىل األندية.وس�يكون النادي 
مضطرا لالمتثال لقواعد اللعب املايل النظيف، واال سيواجه عقوبات قاسية 
قد تصل اىل حد منعه من املش�اركة عىل املس�توى القاري.بعد ثالثة مواسم 
من العجز، وجد النادي نفس�ه يف أزمة مالية متزايدة بسبب تبعات فروس 
كورونا املس�تجد. وس�يضطر مرس�يليا يف فرتة االنتق�االت املقبلة، للتخي 
ع�ن العبن م�ن ذوي الرواتب املرتفع�ة، لخفض قيمة كلف�ة األجور التي 
بلغت املوس�م املايض 127 ملي�ون يورو.ومن بن الالعب�ن املحتمل التخي 
عنهم، الهولندي كيفن سرتوتمان الذي يبلغ راتبه الشهري 500 ألف يورو. 
ويعترب عدم نجاح زوبيزاريت�ا يف بيعه يف فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية، 
أحد إخفاقات اإلسباني.ولكس�ب املال أيضا، سيكون عىل مرسيليا بيع أحد 
العبيه الشباب مثل ماكسيم لوبيز أو مورغان سانسون أو الكرواتي دويي 
تش�اليتا تس�ار.وأكد مرس�يليا رغبته يف تعين مدير ريايض جديد، لكن لم 
يتم ترسيب أي أسماء مطروحة لهذا املنصب حتى اآلن.ويضم النادي حاليا 
يف صفوف�ه مديرا عاما س�بق له العمل يف برش�لونة وروما اإليطايل هو 
ل�وران كوليت، لكنه ليس خبرا بالجانب التقني من اللعبة، وهو 

ما يتطلبه منصب املدير الريايض.

          

7الرياضي
أتلتيكو يسخر من اعرتاف كالتنبورغ 

خبطئه يف احتساب هدف راموس 

اعالم الكرتوني فريوس كورونا جعل الغموض عنوان املرحلة يف إيطاليا

هل باتت ساعات فياش بواش معدودة يف مرسيليا؟

ن�رش ن�ادي أتلتيكو مدري�د تغريدة عرب موقعه الرس�مي يف 
“توي�رت” بعد اع�رتاف الحك�م اإلنكليزي م�ارك كالتنبورغ 
بخطئه يف احتس�اب هدف سرجيو راموس يف نهائي دوري 

أبطال أوروبا 2016.
وجم�ع أتلتيك�و مدريد املق�االت التي تحدث�ت عن ترصيح 
الحك�م اإلنكليزي، ال�ذي أدار نهائي دوري أبط�ال أوروبا يف 
ع�ام 2016، ووضعها يف تغريدة نرشت عىل “تويرت” وكانت 
مصحوبة بصورة رمزية “إيموجي” جسدت وجهاً مستغرباً 

ومتسائالً.
وحاول أتلتيكو مدريد من خالل هذه التغريدة أن “يس�خر” 
من ترصيحات كالتنب�ورغ والتي لن تعيد له فرصة التتويج 
بلق�ب دوري أبط�ال أوروبا ولن تغر ش�يئاً يف التاريخ الذي 

سجل احراز ريال مدريد الكأس. 
وأك�د الحكم اإلنكليزي بأن هدف املدافع س�رجيو راموس، 
الذي ج�اء يف الدقيقة 15، يف ش�باك أتلتيكو مدريد يف نهائي 
دوري أبط�ال أوروب�ا يف ع�ام 2016 كان مس�بوقاً بتس�لل 

وبالتايل لم يكن صحيحاً. 
وتح�ّدث كالتنبورغ ع�ن نهائي دوري أبط�ال أوروبا يف عام 
2016 قائ�اًل: “يف فرتة ما بن الش�وطن، أدركت بأن الهدف 
الذي تقدم به ريال مدريد جاء من وضعية تس�لل لم يتفطن 

إليها مساعدي”.
وأض�اف الحكم اإلنكليزي قائالً: “مع بداية الش�وط الثاني، 
منح�ت ألتلتيكو مدريد ركلة ج�زاء، بعد أن أخطأ بيبي أمام 
توري�س. فكان الالعب الربتغايل منفع�اًل وغاضباً وقال يل: “ 
ال يا مارك، لم أرتكب خطأ”، قلت له: “هدف فريقك األول لم 

يكن صحيحاً فابتعد بيبي عني وصمت”.   
وت�ّوج ريال مدريد بلق�ب دوري األبطال يف عام 2016 للمرة 
11 يف تاريخ�ه، واألوىل للم�درب الفرنيس زي�ن الدين زيدان، 
عقب فوزه بركالت الرتجيح أمام أتلتيكو مدريد 3-5 بعد أن 

انتهت مواجهة ملعب سان سرو بالتعادل 1-1.
وافتت�ح راموس التس�جيل يف الدقيقة 15 ثم أدرك البلجيكي 

يانيك فريرا كاراسكو التعادل يف الدقيقة 79.
ومنح الحكم اإلنكليزي ركلة جزاء ألتلتيكو مدريد يف الدقيقة 

48 أهدرها الفرنيس أنطوان غريزمان.

كروس ينوي البقاء يف الريال قبل حمطة االعتزال

المبارد ينوي إبقاء جريو وويليان إىل ما بعد كورونا

بايرن ميونيخ يواجه يونيون برلني اليوم 

حفل اجلوائز السنوية للفيفا لن يقام يف 21 سبتمرب
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مطالبون بالتدريب في المجال اإلعالمي لممارسة العمل بقواعده المواقع المحظورة غطت تطورات كورونا واالحتجاجات الشعبية

تركيا تواجه التالعب بالعملة خبنق الصحافة االقتصادية
 أنقرة/ متابعة الزوراء:

أوج�دت الس�لطات الرتكية طريق�ة جديدة 
ملواجه�ة األخب�ار والتقاري�ر اإلعالمية التي 
تتح�دث ع�ن الوض�ع االقتص�ادي يف الب�الد 
وتدهور العملة، بتصنيفها ضمن املعلومات 

املضللة أو الخاطئة حول تمويل األصول.
وضع�ت هيئ�ة الرقاب�ة املرصفي�ة يف تركيا 
تعريفات جدي�دة ملصطلح التالعب بالعملة، 
بمعلوم�ات  تس�ميه  م�ا  ضمن�ه  أدرج�ت 
مضلل�ة أو خاطئ�ة ح�ول تموي�ل األصول، 
م�ا يعني قي�ودا جديدة عىل وس�ائل اإلعالم 
ومواقع التواصل االجتماعي يف تناول الشأن 
االقتصادي خصوصا بعد االنتقادات الرتكية 
املتزاي�دة للتقاري�ر الصحافي�ة التي تتحدث 

عن تدهور اللرية.
ووفق�ا لن�ص الالئح�ة املنش�ورة يف الجرائد 
الرسمية الرتكية، يف 7 مايو الجاري، صادقت 
السلطات الرتكية عىل الئحة مرصفية جديدة 
تف�رض غرامات ع�ىل نرش املعلوم�ات التي 
وفقا لها “من ش�أنها إلحاق الرضر بالنظام 
املايل وتؤدي إىل مخاطر نظامية بسبب فقدان 

الثقة يف النظام املايل”.
وأثارت هذه اإلج�راءات مخاوف الصحافيني 
واملنظمات املعنية بحرية الصحافة، نظرا ملا 
قد تتسبب به من مضايقة ومالحقة لوسائل 

اإلعالم التي تتناول الشأن االقتصادي.
وقال�ت لجنة حماي�ة الصحافيني االثنني إنه 
يتعني عىل الس�لطات الرتكية تعديل اللوائح 
املالي�ة التي تم إقراره�ا مؤخرا لضمان عدم 

إمكانية استخدامها ضد الصحافيني.
وأفاد غولنوزا س�عيد، منسق برنامج أوروبا 
وآسيا الوس�طى يف لجنة حماية الصحافيني 
يكتن�ف  ال�ذي  الغم�وض  “إن  نيوي�ورك  يف 
التنظيم�ات املرصفية الجدي�دة يف تركيا، إىل 
جانب الطبيعة التعس�فية يف تحديد التقارير 
اإلعالمي�ة الت�ي قد ت�رض بالنظ�ام املرصيف 
يف الب�الد، يه�ددان الصحافة املس�تقلة التي 

تتحدث عن اقتصاد البالد”.
وأضاف سعيد “يتعني عىل السلطات الرتكية 
أن تراج�ع القواع�د التنظيمي�ة وأن تضمن 
للصحافي�ني الذي�ن يغطون أم�ور االقتصاد 
والتموي�ل أن يمارس�وا عملهم بحرية ودون 

خوف من االنتقام”.
ويرى متابعون أن الس�لطات الرتكية تهدف 

إىل تقيي�د التقاري�ر اإلعالمي�ة املحلي�ة بع�د 
انتقادات واس�عة وجهتها للحكومة بس�بب 
طريقتها يف إدارة األزمة االقتصادية، إضافة 

إىل التقارير اإلخبارية الدولية بهذا الشأن.
وبحس�ب ما وثقت لجنة حماية الصحافيني 
يف ذل�ك الوق�ت، يف يوني�و امل�ايض، اتهم�ت 
الس�لطات الرتكية اثنني من صحافيي وكالة 

بلومب�ريغ بتهمة تقويض اقتص�اد البالد يف 
تقاريرهما.

كم�ا انتق�د الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب 
أردوغان مرارا تقارير إعالمية غربية تتحدث 
عن األوضاع االقتصادية يف البالد، وأش�ار إىل 
صحيفة فايننشال تايمز يف مؤتمر اقتصادي 
دويل العام املايض، قائال إن “وس�ائل اإلعالم 

الغربي�ة تح�اول تصوير اقتصادن�ا عىل أنه 
انهار”.

وذلك عىل خلفية تقرير للصحيفة الربيطانية 
ذك�رت أن البن�ك املرك�زي الرتكي ع�زز من 
احتياط�ي النق�د األجنب�ي لدي�ه “بمليارات 
ال�دوالرات من األم�وال املقرتض�ة عىل املدى 
القصري” مما أثار مخاوف بشأن قدرة تركيا 

عىل مواجهة أزمة عملة أخرى.
وهاج�م أردوغ�ان الصحيف�ة بش�دة وق�ال 
“ال يه�م م�ا تفعلون�ه و اليه�م أي عناوي�ن 
تس�تخدمونها يف صحفك�م، تركي�ا س�وف 
تبقى قوية وسوف تستمر يف طريقها وتنمو 

لتكون أقوى”.
وتابع “أقول لفايننشال تايمز، ماذا تعلمون 
عن تركيا التي تس�تضيف 4 ماليني الجئ؟”، 
مضيفا “كم الجئ تستضيفه بالدكم؟ اذهبوا 

لكتابة تقرير عن ذلك”.
والش�هر املايض ت�م عرض م�رشوع قانون 
ش�مل 63 مادة، قدمه نائ�ب الرئيس الرتكي 
للربمل�ان للتعامل مع جائح�ة كورونا. وبني 
هذه املواد تم إدراج تعديل سُيخضع شبكات 
التواصل االجتماعي لس�يطرة الدولة، بما يف 
ذلك ال�رشكات العاملية العمالق�ة مثل تويرت 

ويوتيوب وواتساب.
وق�ال أردوغان توبراك، نائب حزب الش�عب 
الجمهوري املع�ارض “إن ما يحاولون فعله 
هو بالضبط ما يحدث يف دول الحزب الواحد 
مث�ل إيران وكوري�ا الش�مالية والصني التي 
س�يطرت عىل وس�ائل التواصل االجتماعي. 
م�ا يعنيه هذا ه�و نهاية منصات املراس�لة 
مثل واتساب”. وأضاف أن “الهدف الحقيقي 
وراء القان�ون ه�و القضاء ع�ىل الحريات يف 
العدي�د من املج�االت التي ال عالق�ة لها بهذا 

الوباء”.
ويعي�د من�اخ الرعب الس�ائد يف الب�الد هذه 
األي�ام إىل األذهان املناَخ الذي س�اد يف أعقاب 
محاول�ة االنق�الب يف يولي�و 2016، عندم�ا 

ش�نت حكومة أردوغان حملة غري مسبوقة 
عىل الش�خصيات املعارضة وع�ىل منتقديها 
م�ن املس�تقلني، واّتهمته�م بالتواط�ؤ م�ع 
االنقالبيني، أو إقامة صالت مشبوهة معهم، 
أو االشرتاك يف محاولة االنقالب، أو التخطيط 

لها.
كم�ا اّتهم�ت العديد م�ن املعارض�ني يف تلك 
األثن�اء بالخيان�ة، وقمعت وس�ائل اإلعالم، 
وضّيقت عىل الحري�ات العامة، والصحافية 
ت�م س�جن  بش�كل غ�ري مس�بوق، حي�ث 
الع�رشات م�ن الصحافي�ني أو مضايقته�م 
بس�بب الطعون القانونية، وت�م إغالق أكثر 
من 200 وس�يلة إعالمية. واضطرت وسائل 
اإلعالم الناقدة للحكومة التي يمكنها البقاء 

عىل قيد الحياة، إىل الرقابة الذاتية.
وذكر تقرير ملوقع دويتش�ه فيله األملاني، أن 
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان يس�تغّل 
جائح�ة كورون�ا ليمارس مزيدا م�ن القمع 
بحّق معارضيه، ويعمل عىل إس�كات وسائل 
اإلع�الم الناق�دة القليل�ة املتبقي�ة يف البالد، 
مما دفع املرشع�ني والصحافيني املعارضني 
يف الب�الد إىل الخ�وف م�ن موج�ة جديدة من 

الرقابة.
ويف الوقت الذي تتصارع فيه تركيا مع الوباء 
العاملي، قال أردوغان الشهر املايض إنه يجب 
إنق�اذ البالد لي�س فقط من كورون�ا، ولكن 
م�ن “جميع وس�ائل اإلعالم والفايروس�ات 
السياس�ية أيض�ا”، يف إش�ارة واضح�ة إىل 

الصحافيني والنقاد من املعارضة.
واتهم أردوغان وسائل اإلعالم يف البالد بنرش 
معلوم�ات كاذبة وأكاذيب ح�ول الفايروس 
املس�تجّد، حي�ث أبلغت تركيا ع�ن عدد كبري 
م�ن الح�االت، س�ابع أع�ىل دول�ة يف معدل 
اإلصاب�ات بالعالم، مع مع�دل وفيات ثابت. 
واحتلّت تركيا املرتبة 154 من بني 180 دولة 
يف مؤرش حرية الصحاف�ة لعام 2020، الذي 

تصدره منظمة مراسلون بال حدود.

 الجزائر/ متابعة الزوراء:  
قام�ت الس�لطات الجزائري�ة ب�”حجب” املوق�ع اإلخباري الناط�ق بالفرنس�ية “لوماتان 
دالجريي” ، بحسب ما أفادت إدارة املوقع التي نددت باالعتداء عىل حرية الصحافة يف البالد، 

حيث سبق أن أعلنت العديد من وسائل اإلعالم عىل اإلنرتنت حجبها مؤخرا.
وج�اء يف بيان إدارة املوقع “يد الرقباء ال ترتجف )…( موقع لوماتان دالجريي هدف حجب 
مقّن�ن” رافض�ة “االحتيال ومدح املاس�كني بالس�لطة والتقرب منها من أج�ل املصلحة”. 
وبالنسبة إلدارة املوقع فإن هذا الحظر “هو سمة أولئك الذين يعتربون حرية الصحافة أمرا 
شكليا” ألولئك الذين “يتصورون حرية الصحافة فقط يف العبودية”. ونددت ب�”ممارسات 
بائدة” من طرف الس�لطات.ويف تغريدة عىل حسابها يف تويرت، دعت منظمة “مراسلون بال 
حدود” الس�لطات إىل “التوقف عن مضايقة وسائل اإلعالم عىل اإلنرتنت التي ال تتفق معها 
والسماح مجّددا للجزائريني بالوصول إىل هذا املوقع اإلخباري املستقل”.ووفقا لبيان صادر 
عن املوقعني وحس�ب ما أوردته تقارير األنباء، تعرّضت العديد من وسائل اإلعالم التي تبث 
عرب اإلنرتنت للحجب عىل متصفحيها من الجزائر. حيث حظرت الس�لطات يف التاس�ع من 
أبري�ل امل�ايض موقع ’مغرب إيمريجن�ت‘ باإلضافة إىل موقع اإلذاعة الرشي�ك له ’راديو ام‘. 
ووفقا ملا أفاد به تقرير صادر عن املوقع ومؤسسه الصحايف واملنارص لحرية الصحافة بوزيد 

إشعاللن، يف 19 أبريل املايض، حظرت السلطات املوقع اإللكرتوني اإلخباري ’انرتلني‘.
وحس�ب وكال�ة األنباء الجزائرية، يف اليوم نفس�ه، وافق مجلس ال�وزراء عىل قانون معدِّل 
لقان�ون العقوبات الجزائري بحيث يج�رِّم مخالفة قواعد الحظر التي فرضتها الحكومة يف 

ما يتعلق بفايروس كوفيد – 19 ونرش “أخبار كاذبة” ترض بالوحدة الوطنية.
ويف ح�ال إدانة أي ش�خص به�ذه التهم بموجب ه�ذا القانون ال�ذي ال يميز ب�ني التقارير 
اإلخباري�ة ومواقع التواصل االجتماعي وغريها من وس�ائل اإلعالم، فإن عقوبته س�تكون 
الحبس ملدة ترتاوح بني س�نتني وخمس سنوات وغرامة ترتاوح بني 100.000  و500.000 
دين�ار جزائري )ما يعادل 778 إىل 3891 دوالرا(.وقالت لجنة حماية الصحفيني إنه يتوجب 
ن جميع  ع�ىل الس�لطات الجزائرية رف�ع الحظر فورا ع�ن املواقع اإلخبارية، وضم�ان تمكُّ

املنافذ اإلعالمية من النرش املبارش عىل شبكة اإلنرتنت بكل حرية.
وق�ال رشي�ف منصور منس�ق برنام�ج الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا يف لجن�ة حماية 
الصحافيني إنه “عندما تفرض الس�لطات الجزائرية الرقابة بصورة تعس�فية عىل وس�ائل 
اإلع�الم اإلخباري�ة ملج�رد أنها ال تح�ب أن يدقق وراءها أح�د، فإنها توضح تمام�ا ملا تزيد 
أرجحية إساءة اس�تغالل القوانني التي تساوي بني التغطية الصحافية واألفعال اإلجرامية 
مم�ا يجعلها تهدي�دا خطريا عىل حري�ة الصحافة”.وكان�ت هذه املواقع ق�د غطت مؤخرا 
تط�ورات جائحة فايروس كوفي�د – 19 يف الجزائر إىل جانب تغطيتها لالحتجاجات املناوئة 
للحكوم�ة التي تش�هدها البالد منذ فرباير 2019، بحس�ب اس�تعراض أجرته لجنة حماية 
الصحافي�ني لتقاري�ر ه�ذه املواقع. ويق�دم موقع ’رادي�و إم‘ العديد م�ن الربامج املبارشة 
ع�رب اإلنرتنت وم�ن ضمنها برنامج للتعليق الس�يايس ع�ىل األحداث يقدم�ه خالد درارني 
ال�ذي يقبع يف الس�جن منذ 27 مارس. ومنذ توقف تظاهرات الحراك بس�بب انتش�ار وباء 
كورونا املس�تجد، ندّدت منظمات حقوقية ومواطنون ب�“وقف مقاضاة نش�طاء الحراك، 
واملتظاهري�ن، والصحافيني”. وحذرت من “تعرض صحتهم للخطر بس�بب مخاطر تفيش 
الوباء يف السجون وأماكن االحتجاز”.وبمناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة، حضت عدة 
منظمات غري حكومية وأحزاب، السلطات الجزائرية عىل إنهاء املالحقات القضائية واإلفراج 
عن الصحافيني املسجونني، بمن فيهم خالد درارني الذي أصبح رمز النضال من أجل حرية 
الصحافة.ويوجد أيضا الصحايف س�فيان مراكيش مراسل تلفزيون امليادين اللبناني، وكذلك 
الصحايف بلقاسم جري العامل يف تلفزيون الرشوق الجزائري. واحتلت الجزائر املركز ال�146 
)م�ن أص�ل 180( يف التصنيف العاملي لحري�ة الصحافة لعام  2020 ال�ذي تصدره منظمة 

مراسلون بال حدود.

الرباط/ متابعة الزوراء:
برز العديد من صناع املحتوى عىل ش�بكات 
التواصل االجتماعي يف املغرب، واس�تطاعوا 
تحقيق شعبية كبرية بقدرتهم عىل الوصول 
إىل مس�ؤولني بالحكومة وإجراء حوارات يف 
قضاي�ا تهم الش�ارع املغربي، م�ا أثار جدال 
واسعا بني من انتقدوا التوجه الجديد لصناع 
املحتوى الذين أخذوا دور اإلعالميني، وفريق 

آخر يرى أن هؤالء يحملون مشعل الحرية.
تص�در ع�دد من صن�اع املحت�وى بمنصات 
املش�هد  املغ�رب  يف  االجتماع�ي  التواص�ل 
مم�ن  بعضه�م  نج�ح  بعدم�ا  اإلعالم�ي، 
يطل�ق عليه�م أيض�ا “مؤث�رو الوي�ب “، يف 
تحقيق قفزات لم يص�ل إليها نظراؤهم من 

الصحافيني.
وبات صن�اع املحتوى عىل مواق�ع التواصل 
م�ع  منافس�ة  يف  الدخ�ول  أعت�اب  ع�ىل 
الصحافي�ني واإلعالميني، حيث أصبحت تلك 
املنصات بالفعل أحد املهددات الجديدة ملهنة 

الصحافة، وفقا للمتابعني.
صحيح أن املنافسة لم تبدأ بعد بني الطرفني، 
غري أنه م�ن املتوقع رؤية هذه املنافس�ة يف 
وق�ت غري بعي�د، إذ أن أمام صن�اع املحتوى 
بتل�ك املنصات تحدي التدري�ب وفهم الرؤية 
السياسية وتعلم أخالقيات مهنة الصحافة.

وبالفع�ل اندلع ج�دل يف الس�احة اإلعالمية 
بمنابره�ا املختلف�ة، بعدم�ا نج�ح صان�ع 
املحتوى بمنصات التواصل مصطفى الفكاك 
املعروف ب�”س�وينغا”، يف إج�راء حوار مع 

مسؤول كبري بوزارة الخارجية املغربية.
وتطرق الحوار إىل أوضاع “املغاربة العالقني 
خارج املغ�رب يف زمن كورونا )نحو 28 ألف 
مغربي(”، وهي قضية ته�م كافة املغاربة، 
وق�ام الف�كاك بنرش الحوار عىل حس�ابه يف 

إنستغرام.
كما تمكن الفكاك يف خطوة أخرى من كشف 
تفاصيل “مرشوع قانون ش�بكات التواصل 
االجتماع�ي”، ال�ذي خلف نقاش�ا كبريا، ما 

جعل الحكومة تؤجله.

ودار ج�دل ب�ني إعالمي�ني انتق�دوا التوجه 
الجدي�د لصناع املحت�وى ع�رب أداء مهام يف 
اختص�اص اإلعالمي�ني، فيم�ا داف�ع فريق 
آخ�ر عن ه�ذه الفئ�ة، معت�ربا أنه�ا تحمل 
مشعل الحرية الذي “بات يخفت” يف املشهد 

اإلعالمي املغربي.
وب�ني ه�ذا وذاك، أصب�ح لصن�اع املحت�وى 
حضور ق�وي بمنصات التواصل االجتماعي 
ال ينكره أحد، س�واء يف إيصال املعلومات أو 
تبسيطها، وهو ما يمكن أن يسحب البساط 
م�ن تحت أقدام الصحافي�ني، إذا لم يطوروا 
وس�ائل عملهم، وإذا تس�لح صناع املحتوى 
بالتدريب ومبادئ أخالقيات مهنة الصحافة 

واإلعالم.
وي�رى اإلعالم�ي املغرب�ي إس�ماعيل عزام، 
وهو أيض�ا صانع محتوى يف نف�س الوقت، 
أن “الصحاف�ة تعان�ي عموم�ا يف العالم من 
تراج�ع اإلقبال عليه�ا، بما فيه�ا الصحافة 
الرقمية، بسبب انتشار الشبكات االجتماعية 
لدرجة أن محت�وى الكثري من الصحف صار 
ُيس�تهلك عىل هذه الشبكات وليس يف مواقع 
املؤسس�ات الصحافية”.ولفت إىل أن “الحل 
لن يكون سوى باالبتكار وبتعزيز ثقة القارئ 
يف الصحاف�ة عرب االش�تغال بعمق وباحرتام 
ألخالقي�ات املهنة، فما نلحظه من انتهاكات 

ألخالقي�ات الصحاف�ة وقواعده�ا، يس�اهم 
يف إبع�اد القارئ عن الصحاف�ة ويقربه أكثر 
من صناع محت�وى محرتفني”.واعترب عزام 
أن “االنتق�اد الذي طال صن�اع املحتوى من 
قب�ل بعض الصحافيني لم يكن يف محله، ألن 
مهام الصحاف�ة التقليدية لم تعد حكرا عىل 
الصحافيني، فوس�ائل التواص�ل االجتماعي 
تتي�ح ألي كان اس�تضافة من يش�اء ونرش 
ما يريد وال يحتاج يف هذا إىل وس�يلة إعالمية 
محرتفة”.وأكم�ل “أعتقد أن الس�بب يف ذلك 
هو ضعف االبتكار يف الصحافة املغربية الذي 
جعله�ا تقليدية كثريا يف تعاملها مع الفضاء 
الرقمي، ما مكن صناع محتوى كثر من ملء 

هذه الفجوة”.
ب�دوره، قال محمد العون�ي رئيس “منظمة 
حري�ات اإلعالم والتعبري” )غ�ري حكومية(، 
إن العمل اإلعالمي منظم يف إطار مؤسساتي 
وقانوني ومهني.وأوضح أن هناك خلطا بني 
العم�ل اإلعالمي الذي يقوم ب�ه اإلعالميون، 
والعم�ل التواص�ي ال�ذي يق�وم ب�ه صناع 

املحتوى.
وأض�اف، “من ح�ق أي مواط�ن أن يقوم يف 
إط�ار التواصل الرقم�ي بالتواصل وأن يهتم 
بقضاي�ا معين�ة، ولكن من غ�ري املقبول أن 
يق�وم بالعمل اإلعالمي كم�ا تفرضه قواعد 

املهنة”.
والصحافة كغريها من املهن األخرى منظمة 
قانون�ا، بحس�ب العون�ي، وال يمك�ن مثال 
ألح�د أن ينتحل عم�ل املحام�اة أو القضاء، 
وإال س�يتم اتهامه بانتح�ال صفة .وأكد أن 
ال�ذي يري�د القي�ام بالعم�ل اإلعالمي يجب 
أن يم�ر عرب مس�ار تدريبي ومهن�ي للقيام 
به�ذه املهمة.وبالت�ايل فإن صن�اع املحتوى 
مطالبون بالتدري�ب يف املجال اإلعالمي، من 
أجل ممارسة العمل اإلعالمي بقواعده، وإال 
يج�ب أن يقت�رص حضورهم عىل املس�توى 

التواصي فقط، بحسب العوني.
بدوره، انتقد اإلعالم�ي مصطفى بنرادي، يف 
تدوينة عىل صفحته بفيسبوك، ترصف وزارة 
الخارجية يف ما يتعلق باختيارها “سوينغا” 
لنرش معلومات تهم فئة كبرية من املجتمع، 
وقال إنه كان يجب عليها “اختيار بيئة مهنية 
تسهم يف تبليغ الرسالة” بشكل أفضل.إال أن 
بن�رادي ذه�ب يف الوقت ذات�ه إىل أن “اإلعالم 
الجديد تجاوز األطر الكالس�يكية، من جرائد 
ومواقع إلكرتونية وقن�وات تلفزيونية..، إىل 
فاعلني جدد يف العملية التواصلية”.ويفرض 
ذل�ك عىل الصح�ايف املهني “تعزي�ز حضوره 
وتقويته فيما قد يشرتك فيه مع املساهمني 
إيج�اد مس�احات جدي�دة  الج�دد، وأيض�ا 
لالش�تغال ال يمكن للفاعلني الجدد ش�غلها 
بالقطع، وال يقوم بها إال الصحايف بكل العّدة 
املهني�ة الت�ي حّصلها من خ�الل التدريب أو 

املمارسة”، وفق بنرادي.
وع�ىل الضف�ة املقابلة، يرى الناش�ط كريم 
خانخ�ام، أن هجوم بعض املنابر الصحافية 
عىل مصطفى س�وينغا “غري مربر”.وقال يف 
تدوينة عىل صفحته بفيسبوك، إن “حصول 
س�وينغا عىل ترصيح من مس�ؤول رس�مي 
ب�وزارة الخارجية هو اعرتاف ضمني بتأثري 
املحت�وى ال�ذي يقدم�ه ع�ىل رواد مواق�ع 
التواص�ل االجتماعي، بعك�س بعض املنابر 
املعتمدة لألسف والتي اختارت الرصيف، فال 

تلوم بذلك إال نفسها اليوم”.

هامبورغ / أملانيا:
“دي�ر ش�بيغل”  توقع�ت مجل�ة   
األملاني�ة تراج�ع قيم�ة مبيعاته�ا 
بحلول نهاية الع�ام الحايل بمقدار 
يزيد ع�ن 20 مليون يورو بس�بب 
أزم�ة كورونا.وقال�ت إدارة املجلة 
يف هامبورغ األربع�اء إن اإليرادات 
يف الوق�ت الراهن تقل بنس�بة تزيد 
عن 20 يف املئة مقارنة بالتقديرات 
املدرج�ة يف ميزاني�ة الع�ام الحايل، 
أس�باب  إىل  ذل�ك  اإلدارة  وع�زت 

والسيما تراجع سوق الدعاية.
وأضاف�ت اإلدارة أن ”وفق�ا ل�كل 
م�ا نعرف�ه حتى اآلن، يج�ب علينا 
أن نف�رتض أنن�ا س�نفقد نحو 20 

مليون يورو بحلول نهاية العام”.
يف الوقت نفس�ه، أوضحت شبيغل 
أن لديها ”قاعدة اقتصادية جيدة” 
ملواجه�ة األزم�ة ”فنح�ن يف وضع 
جيد للغاي�ة يف ما يتعلق بمس�ائل 

رأس املال واالحتياطي والس�يولة، 
ولس�نا يف حاج�ة إىل االس�تدانة”. 
وكانت دار نرش شبيغل أعلنت منذ 
فرتة غري بعي�دة اعتزامه�ا تقليل 
النفقات بقيمة 10 ماليني يورو يف 
هذا العام كخطوة أوىل يف مواجهة 

تداعيات أزمة كورونا.
وتتعلق ه�ذه الخط�وة بإجراءات 
منه�ا تقلي�ل ميزاني�ة التس�ويق 
واالستش�ارات، ووق�ف عملي�ات 
إعادة البن�اء يف مبنى املجلة ونقل 
الداراعتزامه�ا  مقرات.وأعلن�ت 
تخفيض النفق�ات يف العام املقبل 

بقيمة 10 ماليني يورو إضافية.
وتأسس�ت مجل�ة “دير ش�بيغل” 
ع�ام 1947،وعرف�ت بتحقيقاتها 
االستقصائية يف كواليس السياسة 
األملانية بعد الحرب العاملية الثانية. 
وأصبح�ت عىل مر الس�نني املجلة 

الرائدة واألكثر مبيعا يف أملانيا.

صناع احملتوى يغطون فجوة االبتكار يف الصحافة املغربية

جملة شبيغل األملانية تتوقع خسائر تزيد عن 20 % لرتاجع سوق الدعاية

السلطات اجلزائرية تواصل حجب املواقع اإللكرتونية و“مراسلون 
بال حدود” تدعوها اىل التوقف عن مضايقة اإلعالم 
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للقاص عيل لفتة سعيد
اياد خضري         

املجموعة القصصية جاءت بقس�مني .. القسم االول، قصة: 
بع�د ان رأى كل يشء/ توصي�ل/ خم�رة االله�ة/ مقه�ى 

سومري/ نادلة سيدوري/ اللوح الثاني عرش/ تجميع.
قصة بعد أن رأى كل يشء

 أس�تطاع الق�اص ان يجس�د ملحمة جلجام�ش من خالل 
ال�راوي العلي�م، الذي يناقش م�ا قام به كلكام�ش بانتهاك 
للب�رش، وس�طوته كونه نصف آلهة ونصف ب�رش، وانه غدر 
بصديق�ه انكي�دو بعدها راح يبحث عن عش�بة الخلود، هذا 
الجلجامش الذي اس�تغل النس�اء ينكح الع�روس بحجة أنه 

يغرس يف رحمها ساللة االلهة بجينات سماوية.
)أنك كنت تس�تخدم فحولتك وفوتك وم�ا منحته اياك االلهة 
لبث ش�ذوذك.. حتى صار الناس من بعدك س�لييل اغتصاب، 

ولتكن السلطة من قوة الخوف والرهبة( ص15
كان�ت مواجهة الراوي العليم لجلجام�ش وفضحه بأنه أول 
م�ن أخرتع الطغيان يف الب�الد الن نصفه إله التي جعلت منه 
فع�ل القوة القاتل�ة والتي جعلت الخلود مغمس�اً بالدم مما 

دفع الراوي الحصول عىل عشبة الخلود.
) دخلت مدينة اوروك.. أبحث عن عش�بة ال تش�به عشبته.. 
وس�يدوري الت�ي التقيتها يف الطري�ق أعلمتن�ي وهي تغلق 

حانتها: أن ال تمنح له جسد انسان كامل..(ص12 
كانت رحلة ش�اقة للراوي فض�ح فيها افعال كلكامش الذي 
ب�رر أفعال�ه ب�ان اآللهة كلفت�ه، وان�ه ال يفع�ل يشء ما إال 

بأمرها.
) أن�ا من كلفتن�ي اآللهة يا صديقي.. أنا ال أفعل ش�يئا دون 
مش�ورة اآللهة وم�ا تأمرني ب�ه.. لذلك انا اس�تأذنها يف كل 
م�رة ادخل فيها ع�ىل عروس.. انتم تس�مونها ف�ض بكارة 
واغتص�اب وطغي�ان وجربوت، وانا أس�ميتها من�ح الخلود 

لآللهة..(ص15
الراوي العليم استنبط مغازيها من الرقيم املوجودة يف ديوان 

الحكمة يف مكتبة أشور بانيبال.
أول رواية قرأتها له السقش�خي كتبت عنها قراءة س�تنرش 
قريبا يف جريدة الصباح الجديد، دفعتني ان أبحث عن قصص 
م�ا بعد جلجام�ش فوج�دت فيها س�حر البالغ�ة والكتابة 
املتماس�كة، ش�غفت بقصص�ه القص�رية فه�و ش�خصية 
املثقف املتمس�ك بعالقته مع الناس الفقراء والبسطاء كونه 
اب�ن الجنوب م�ن النارصية الت�ي انجبت الكثري م�ن األدباء 
والفنان�ني واملفكرين، عندما تقرأ للس�ارد عيل لفته س�عيد 
تجد بساطة حياته وجمالها بنكهته العامية التي يطرقها يف 
كتاباته تزيدها جماالً، استمتعت بأجوائها الواقعية ورسدها 
اللطيف الحي�وي، مجموعته القصصية )ما بعد جلجامش( 
اس�تخدم الق�اص أس�لوب قص�ي عرب�ي مس�توحاة من 
ملحمة جلجامش يس�طر الحكايات ويزيدها بريقاً قصص 
القس�م األول الت�ي ذكرتها ترتبط بثيمة واح�دة والتي تدور 
رحاه�ا م�ع الزمن البعيد أي�ام جلجامش تطح�ن يف رحاها 
قلق النساء وخوف الرجال ويختلط الخري بالرش لكن ما من 
منقذ الراوي يحاول ان يمسك بزمام األمور يجادل كلكامش 

املتبجح بقوته وسطوت الحكام الذين ساروا عىل شاكلته. 
قصة توصيل

) كنت أرى سيارات س�وداء مظللة، تتحرك باتجاه املنطقة 
وثمة عس�اكر يقطعون الطريق فيما تكون الرقاب متيبسة 
لتعرف م�ن يف داخلها.. كنت أنظر اىل تلك القوة التي تتمركز 
يف الش�ارع وذل�ك الصمت املري�ب الذي يطوق اف�واه الناس 
وه�ي تتمنى لو ان املس�ؤول نزل وس�لم علي�ه والتقط معه 

الصور..( ص22   
يف البدء تناص م�ع القديم ثم تقرتب مع عالم حديث بعد ان 
تف�ارق تلك الحكاي�ات القديمة التي تجس�د وضعنا الحايل، 
حديثه عن النادلة س�يدوري تبدو كأنها بني الواقع والخيال 
وهو يطل�ب منها كيفية العثور عىل العش�بة، فكانت كأنها 
ترتدد وبعدها تبوح هذا األسلوب فن قصي جاذب للمتلقي 
لالندماج يف الحكي، االس�طورة نالت احرتامها بفضل بعض 
العلماء اذكر منهم فرويد حيث أولت الدراس�ات الفلس�فية 
والنفسية أهمية األس�اطري، قام األدباء بذكرها يف كتاباتهم 
الت�ي اس�تمرت اىل يومنا ه�ذا، ثمة عالقة اش�تقاقية يمكن 
مالحظتها وهي الس�طوة والدكتاتورية كما يف قصة تجميع 
تول�د املتعة بالحكي فحديث س�يدوري وجلجامش وانكيدو 
هناك الشد يف حكاية واحدة تتجزّأ اىل حكايات صغرية تشجع 

املتلّقي عىل املواصلة يف القراءة ألنها تحدث أثراً يف نقسه. 
القصص تفض�ح وتعرّي واقعنا ال�ذي تغلّبت فيه الطقوس 
الظاهري�ة واملتق�دات الدينية فقد تحّول اإلنس�ان رهني تلك 
العادات التي يمارسها البعض مستحوذاً عىل السلطة لرسقة 

املال العام .
القسم الثاني من القصص

نواف�ذ املطر/ ذاك�رة الض�وء/ االربعاء/الحم�ار/ انا وانت 
واملدينة/  بقايا حب/ أيام مستسلمة.  

قصة ذاكرة الضوء 
استذكار لألم الحنون وأيام الطفولة رسد جميل ومؤلم، ماتت 
األم وتركته طفاًل يصارع األلم والحرمان حتى أصبح عمره 
53عام�ا كان يعاني من انزالق يف فق�رات الظهر تمنعه من 

الحركة يبقى أسري صور أمه التي بقيت عالقة يف رأسه. 
) حينها س�معت رصاخاً حاداً.. رصاخاً يشبه رصاخ النسوة 
االن حني يفق�دن عزيزا.. كانت االقدام ت�دوي عىل ظهري.. 
عرف�ت ان الرصاخ تحول اىل لطم واالرض ترتفع بي وانا بني 
االق�دام.. كنت أبك�ي.. أبكي وعيناي تالحق�ان الضوء الذي 

ترسب بهدوء من النافذة املطلة عىل السماء.( ص95 
قصة االربعاء

الراوي مصاب بتهش�م ساقه أثناء انفجار قنبلة هاون نوع 
ثقي�ل، تعرف عىل فت�اة لم يخف�ي عنها إصابة س�اقه مما 
جعله�ا تتعلّق ب�ه أكثر بإمكان�ه أن يخفي عنه�ا ذلك الرس 
التقي�ا وتبادال أرق�ام هواتفهما لكن القدر لع�ب دورا كبريا 
بإخماد الف�رح حيث انفج�ار مزدوج س�يارتني مفخختني 
يف إح�دى املناطق وس�ط بغداد بعد س�ماعه ه�ذا الخرب ترك 

الضجر وحاول يواصل األمل الذي يراوده لكن؟ 
) هز رأس�ه ليطرد الضج�ر ويواصل فرحه ويف ذهنه ان مثل 
هذا االمر يمر عليهم يوميا.. لكن هاتفه رن كانت ارقامها.. 
ارتعش�ت اوصاله.. ها هو سيسمع صوتاً.. لم تعد الحروف 

تكفي اكي تعطي مالمحها.
الصوت: انت...؟

هو: نعم.
الص�وت: ه�ي يف املستش�فى.. ربم�ا تري�د ان تس�مع آخر 

حروفك.( ص99 
قصص واقعي�ة اجتماعية كان للعراقيني نصيباً منها لكثرة 

الويالت واالنكسارات. 
أخريا قصص ما بعد جلجامش 

1� حكايات تحمل ص�وراً متعددة ممتعة بلغة جميلة دراما 
تش�د القارئ ممزوج�ة بالخي�ال والالمعقول وقس�م منها 
تحاكي الواقع االجتماعي، وكذلك بش�اعة املستبد واملوروث 

الشعبي من رعب واساطري موروثنا الثقايف العربي.
2�� زمن القصة متعدد االبعاد، ففي القصة تقع عدة احداث 

يف الوقت نفسه تجعل تعاقب زمني يف الرسد.
3�� تعلق الس�ارد بالزمان واملكان إلظه�ار كنوزه الثقافية 
تجد يف بعض القصص كثرة االستذكارات الرجوع اىل املايض 

والعودة للحارض.
4�� أغلب قصص املجموعة نهاياتها مفتوحه تجعل القارئ 

يتأمل كثريا لختمة القصة.  
5��� بعض ابط�ال القصص ش�خصيات حقيقية مارس�ت 

دورها يف الرسد.
6�� يف املجموعة ألوان صورية تتعدى اللون الواحد من خالل 

رسد الكاتب لصور  رسمت يف ذهنه أو يف مجاالت الحياة. 
يف الختام القاص عيل لفته س�عيد هو الحّكاء البارع الذي لم 
يم�ّر يف الحياة مروراً عابراً، فكان�ت كتاباته تبدو بني الواقع 

والخيال تبوح عن فن جاذب للمتلقي.
يذكر ان املجموعة القصصية صدرت عن مطابع دار الشؤون 
الثقافية العامة بواقع 127 صفحة من الحجم املتوسط.     

عبد املجيد َبطايل
ن�روم من ه�ذه الدراس�ة تعميق البح�ث يف النص 
ال�رسدي القصري م�ن خالل املجموع�ة القصصية 
القص�رية جدا » للف�رح عمر واح�د«  للقاص زيد 
عبد الباري سفيان، سالكني فيها نظرية »األنساق 
الداللي�ة« كمنهج نق�دي يس�عى إىل تحليل النص 
را  ال�رسدي، باعتب�اره خطابا أدبيا تواصليا ُمش�فَّ
�ال برموز وإيحاءات وعالم�ات.. تحتاج من  وُمحمَّ
املتلق�ي أن يف�ّك ألغازها وش�ْيفراِتها األنس�اقية، 
للوص�ول إىل املعن�ى العمي�ق الذي يعترب الرس�الة 

األدبية املتوخاة من النص األدبي...
لع�ل أهم ما يبح�ث عنه الدارس للخط�اب األدبي، 
ويس�عى جادا للكش�ف عنه من خ�الل النصوص 
ه�و املعن�ى أو الداللة الت�ي تحمل فحوى رس�الة 
أدبية وإنس�انية وكونية مح�ددة.. وال ينال ذلك إال 
باستعمال أدوات منهجية، أو توظيف تقانات تتيح 

له بلوغ املرام..
ومن بني ما يمكن التسلح به منهجيا، للوصول إىل 
املعنى، هو تقانة »األنساق الداللية« أو كما وردت 
يف املج�ال الس�يميائي وال�داليل عن�د العال�م )بيار 
غريو(.. باعتبار أن »علم الداللة هو دراس�ة معنى 

الكلمات«..   
واألنساق جمع نسق.. أو كما جاء يف معاجم اللغة 
»النََّس�ُق: م�ا كان عىل نظام واح�د من كل يشء... 

وكالٌم َنَسٌق: أي متالئم عىل نظام واحد...«  
وإذا علمنا بأن النص�وص القصصية التي ينتجها 
الكات�ب ما هي إال خطاب من الرسد اللغوي.. الذي 
ال يت�م التواص�ل إال ب�ه، فإن هذه اللغ�ة »تنطوي 
ع�ىل مجموعة من العنارص، ولك�ن هذه العنارص 
نفس�ها تفرتض »نظاما« أو »نس�قا« يجعل منها 
»ص�ورة« Forme ال »جوه�را« Substance وم�ن 
ث�م فإن التعريف الصحيح للغة ه�و أن يقال: أنها 
»نس�ق عضوي م�ن العالم�ات«Signes«  وهو ما 
س�نعالج من خالله املجموعة القصصية القصرية 
ج�دا.. »للف�رح عم�ر واح�د« للق�اص زي�د عب�د 
الب�اري س�فيان.. باعتبارها نصوصا من نس�يج 
لغ�وي منتظ�م.. يحتضن مجموعة م�ن العالمات 
الس�يميائية الدالة ع�ىل أبعاد متع�ددة اجتماعية، 

فكرية.. ونفسية وسياسية.. وغريها. 
بنية العنوان/ العتبة: 

يعت�رب العن�وان/ العتبة، الس�مة الداللية/ املفتاح 
للمجموعة القصصية القص�رية جدا »للفرح عمر 
واح�د« ذلك، أن املتأمل يف بنية العتبات عند القاص 
زي�د س�فيان.. يالحظ أنها تتأس�س ع�ىل ثنائيات 
تس�تدعي نس�قا دالليا معينا، وأنها تتش�كل عرب 
تركيب كيل ش�امل لتناقض�ات ينبني عليها الكون 

أو العال�م، تتأط�ر ضم�ن بنيت�ني متضادتني هما 
)املطل�ق ≠ املقيد( )الع�ام ≠ الخ�اص(، ومن هنا 
تتض�ح للمتلقي نباهة الصناعة اللغوية التي تميز 
بها أس�لوب الق�اص.. يف كتابة نصوص�ه واختيار 

عتباتها/ عناوينها..
 فجملة عن�وان املجموعة القصصية األوىل )للفرح 
عم�ر واحد( تث�ري يف املتلق�ي االلتف�ات إىل الوحدة 
املعجمية )ف�رح( يف مقابل الوحدت�ني املعجميتني 
)عمر واحد(، فداللة الفرح، مطلقة إىل ما ال نهاية 
تحد من هذا الفرح أو تقّيده، لكنها يف هذا النس�ق 
الرتكيب�ي لعتب�ة املجموعة، تقّي�د )الفرح( بحرف 
الالم التي ألصقت به ملا س�يأتي من بعده يف سياق 
الخط�اب، للدالل�ة عىل أن�ه فرح مح�دود وقصري 
ال يتع�دى أن يك�ون ل�ه )عمر واحد( غ�ري مكرور 
ال ثان�ي له وال ثال�ث... وفيه إش�ارة إىل أن النهاية 
محتومة ومحسومة حتى ولو كان هذا الفرح عىل 
إطالق�ه فهو والدة حياة مح�ددة بفرتة زمنية من 

عمر اإلنسان...
وإذا م�ا تأمل القارئ يف نس�قية البني�ة الرتكيبية 
للمجموع�ة القصصية )طاع�ن يف الضوء( يالحظ 
البناء اإلس�مي لجملة العتبة.. ف�� )طاعن( اس�م 
فاع�ل م�ن الفعل الثالث�ي )طعن( وق�د جاء خربا 
ملبتدأ محذوف عىل وزن )فاعل/ طاعن( وهو لفظ 

مطلق للداللة عىل حدث غري مقيد بزمان وقوعه... 
ودال ع�ىل فاعل/ ق�ام بفعل الطع�ن، واألداة )يف( 
للداللة عىل الظرفية املحتملة واالس�تغراق يف داللة 
الطع�ن حت�ى ول�و كان )املطع�ون/ أْي: الضوء( 
جس�ما فيزيائي�ا مقيدا ومح�دودا بوجود س�الب 
ل�ه ه�و )الظ�الم(.. وهنا يالح�ظ ثنائي�ة التضاد 
تحملها بنية العتبة وبالتايل تتأسس عليها دالالتها 

التأويلية املحتملة...
داللة الفرح يف املجموعة القصصية:

من خالل تتبع املتلقي لألنسجة البنيوية لنصوص 
املجموعة القصصية )للف�رح عمر واحد( والبحث 
ضمن األنس�اق الداللية للنصوص يالحظ توظيف 
الكات�ب ل��� )الج�دران( للدالل�ة عىل ق�رص عمر 
الفرح، املحارص بني جدران مختلفة، كما يف النص 
»جدران« و«دعابة«: »قضم أساس دارنا؛ دغدغتنا 
أس�نانه، ضحكت الحجارة؛ س�قط الجدار مغشيا 
علينا« كما نق�رأ يف نص »وضاعة«.. »الفأس الذي 
تماه�ى م�ع حطاب أحيل ع�ىل التقاع�د؛ رماه يف 
الطري�ق، يرنو إىل امل�ارة بمس�كنة؛ التقطه حداد، 
أع�اده إىل الخدم�ة منجال متغطرس�ا يح�ز أعناق 
الس�نابل« ص: 15.. حتى »السنابل« التي تتباهى 
بنضارته�ا ل�م تن�ج م�ن ق�رص عمره�ا، فاملنجل 
املتغطرس ح�ّز أعناقها لينتهي الف�رح الذي طاملا 

انتظرته.. 
يستطيع املتلقي أن يستشف األنساق الداللية للنص 
من خالل ما تلقيه ظالل العتبة الكربى للمجموعة، 
إلب�راز داللة الف�رح املعدوم...! ال�ذي يتحدد بعمر 
واحد كما يف ن�ص »ترجيع » »حارصتني القيعان؛ 
رسمت نفيس يماما؛ أمسك بي الصيادون، ربطوني 
دون اك�رتاث لنواح�ي؛ ح�ني ألفت�ه فّك�وه عني؛ 
نج�ا القي�د وم�ات اليم�ام.« ص: 15..  النص كما 
هو أمامنا مش�حون بما يتيح للقارئ اس�تخالص 
النسق الداليل الذي يحيل عىل املحارصة، وعىل موت 
اليم�ام الذي يحيل ع�ىل موت الف�رح، واألفعال يف 
النص تشري إىل تأزم البطل/ القاص بصيغة املتكلم 
)حارصتني، رس�مت نفيس، أمس�ك بي، ربطوني، 
فكوه عن�ي..( ويالحظ تأرجح الخطاب القصي 
املرسود هنا بني ثنائيات متضادة )املطلق ≠ املقيد( 

)الثبات ≠ الالثبات( و )األمل ≠ اليأس(.. 
ضمت هذه املجموعة نصوصا جّمة ترتجم دالالت 
العن�وان )للف�رح عمر واح�د(، إذ أن وج�ود كلمة 
الفرح توحي بأشياء كثرية ومختلفة املعنى.. لكنها 
تطرح تساؤالت عن طبيعة هذا الفرح الذي ينطوي 
ع�ىل )عمر واح�د( وليس أعم�ارا، ولإلش�ارة فإن 
حرف )الالم( امللتصق بموضوعة )الفرح( يمنحها 
شحنة »االختصاص والتعليل«، فلو عكسنا الجملة 
بهذا الشكل مثال )عمر واحد للفرح(.. فإن القراءة 
س�تختلف ال محالة يف إبالغ الداللة للمتلقي، وذلك 

باختالف النظام الرتكيبي للجملة... 
انطبع�ت نهايات أغل�ب نصوص ه�ذه املجموعة 
بتش�خيص يعكس دالليا صورا لنس�قية العنوان: 
)للف�رح عمر واحد(.. باعتباره نس�قا س�يميائيا 
لتيم�ة كربى، يقوم عىل أس�اس م�ن التعالق الذي 
يس�تند إىل أنس�اق أخرى ضمن دائرت�ه، ويتفاعل 
معه�ا.. »فإذا أضفنا صف�ة التالحم والرتابط صار 
كالتايل: األنس�اق الس�يميائية زم�ر أو مجموعات 
لغوية مرتابطة العنارص، تقوم عىل أساس الوحدة 

والتعالق يس�ند كل منهما اآلخر« ...
وتتج�ىل براع�ة القاص زيد عبد الباري س�فيان يف 
حس�ن اختي�اره نهاي�ات قصصه القص�رية جدا 
بقفل�ة ذكية تك�رس أفق انتظار الق�ارئ بإدهاش 
غري متوقع، لكنه يف ذات اآلن يش�د عضده بالنسق 
ال�داليل ال�كيل للمجموعة، حيث يص�ل باملتلقي إىل 
فك�رة: أن عمر الف�رح له نهاية حتمي�ة واحدة يف 
كثري م�ن األحوال التي تعيش�ها الكائن�ات يف دنيا 
الوج�ود.. لذل�ك نقرأ يف القصة »س�اللم« ص: 16، 
»ركن اللحن املكس�ور يف الزاوية، تقبل أن تحتويه 
طبلة جوفاء؛ عاهدته أن يظل قيثارتها الرسمدية؛ 
ملّ�ا خفق يف التناغم م�ع إيقاعها مزق�ت أوتاره.« 

وإذن ف�)التمزي�ق(/ تمزي�ق األوت�ار ل�ه داللت�ه 
التعبريي�ة املتعالقة بالعنوان وضمن النس�ق الكيل 
للمجموع�ة.. ويف ن�ص »خلخل�ة« ص: 17، »رغم 
تيبس جس�دها النحيل، تبتئس جدت�ي العمياء إن 
مال�ت مزهري�ة ع�ن مكانها؛ ضحك�ت الرشفات، 
حينم�ا تجم�د يف مكان�ه وزوج�ه الجدي�د تقتل�ع 
الش�جرة العتيق�ة.« )االقت�الع(، اقتالع الش�جرة 
العتيق�ة، عالمة عىل النهاية الحتمية لحياة الكائن 
ال�ذي ال يع�رف عمره إال ف�رح واح�د، )االنتحار( 
هو أيضا إش�ارة لحد امل�وت ونهاية عمر الكائن أو 
ال�يء، نجد ذلك يف نص »تجب�ري« ص: 18، »أمام 
امل�رآة انتزعته م�ن فكيها ووضعته جانب�ا، تبلّلت 
القصي�دة بدموعه�ا؛ إط�راؤه ألس�نانها الناصعة 

صقل حزنها؛ انتحرت االبتسامة.«  
لقد تميزت قفالت النصوص يف املجموعة القصصية 
القصرية ج�دا )للفرح عمر واحد( بالبناء النس�قي 
املحك�م املكث�ف، واملش�حون أيضا ب�دالالت عميقة 
جالب�ة النتب�اه املتلق�ي، تنوعت يف ط�رق صياغتها 
ابتغاء بلوغ قصدي�ة داللية، لها عروة وثيقة بالفتة 
املجموعة وعتبته�ا... ففي النص »هيكل« ص: 28، 
اس�تجلب الق�اص للداللة عىل ما ينفي اس�تمرارية 
الف�رح الذي ال يمكن�ه أن يعيش أكثر من عمر واحد 
ضمن هذا النس�ق اللغ�وي، فاس�تدعى نهاية قوية 
للقصة يقول: »بدا وس�يما وأني�ق املظهر، وقعت يف 
حبه، خالف ش�ن طبق�ه، عانقته... س�قط عظاما 
نخرة.« يالح�ظ التنظيم املحك�م والرتصيف املحبك 
للسياق الرتكيبي للنص هنا، فالجملة األوىل والثانية 
كلتْيهم�ا دلتا ع�ىل الفرح ال�ذي عاش�ه البطل »بدا 
وس�يما وأني�ق املظه�ر، وقع�ت يف حب�ه،« لكن هذا 
الف�رح لن يكتم�ل ألن اختي�ار البط�ل كان مخالفا 
لطبيعته »خالف شن طبقه« وسيتأكد ذلك يف مرحلة 
حياة البطل حينما يعانق هذا الجس�د املخالف له، إذ 
س�يقع تماس عاطفي يطوي املراحل برسعة الربق 
ويحّوله�ا رمادا، عىل إثرها )يس�قط عظاما نخرة( 
... داللة الس�قوط يف ه�ذا النص ترمز إىل خط زمني 
لحياة شخص ما..  وكأنك تقرأ منحنى لرسٍم بيانيٍّ 
مخت�زٍل يوضح فيه الق�اص مراحل العم�ر الواحد 
لفرح قصري محتمل، يأخذنا يف زينته وبهرجته التي 

رسعان ما ينطفئ بريقها، ونفاجأ بنهايتها... 
ه�ذا ملمح من مالمح األس�لوب ال�رسدي القصري 
ج�دا عند الق�اص زيد عب�د الباري س�فيان، الذي 
منح�ه لبنات أفكاره اللوات�ي ترعرعن يف بحبوحة 
تصوراته الخاصة، التي أنتج�ت لنا نصوصا أدبية 
تفي�ض باإلب�داع، وبعمق الرؤي�ا ملا يل�ّم بالكاتب 
م�ن مجريات الحي�اة، وتش�كالتها املتآلف�ة حينا 

واملتناقضة حينا آخر.. 
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ثقافية

األنساق الداللية يف اجملموعة القصصية القصرية جدا »للفرح عمر واحد«

قصص قصرية  ما بعد جلجامش
سحر البالغة والكتابة املتماسكة 

  

قصيدة قصيدة

سالم البناي
 

ليتني رافقته
منذ زمن بعيد 

وهو يعّبد 
خارطة الرتاب 
ليمرَّ ضاحكا 
بني يديه املاء 
ليتني رشبت 

أرسار تهجده 
عندما كان ينزف

 بال أنني 
ذات صحبة وحيدة

أرشُت إليه
أن ال يبالغ 

يف هندمة االغصان 
وال يفضح أنوثة الوردة 

الن الحدائق بال رفيق 
وال تأمن خذالن الفصول 

وكم تمنيت أن يعلمني 
إيقاع الرعشة يف يديه 

ويتّوجني خليفته 
عندما الوردة تنام 

فهو من ساللة املاء 
ويعرف أرسار الطني 

لكنه تشبث بالرحيل  
دون أن يتلو عيلَّ 

آخر وصاياه 
كان يعرف – ربما – 

اني ال أطيق صربا 
مع الخريف  

لذلك قال يل 
وهو يخنق انكساره 

مرر ظلّك 
عىل ما تناثر من سنواتي 

واتبع غيابك ... ... 

عصام كاظم جري 
 

باعتذار شديد

سأضطر لتدريب االقنعة 

إلنصاف املتحمسني 

للعبة االدوار .

غري محتشمِة

ووسيمِة جدا يد الشيطان .

خلسًة...

أُعلن ابتهاالتي الضائعة 

كسائر األطفال. 

الرقص ..

مع النجوم 

هو ان اضع يدّي 

عىل خرصك 

متشابهة كثريا

اضواء الشواطئ

كالقمر .

لن تظل كذلك طويال 

وال تفزعوا 

اآلمال - وحدها - 

ستتوىل امر

املخاوف .

لسَت بحاجِةِ

ان يراك احد 

ولم يفت األوان بعد 

الجفاف واعظ

لم يقرتف ايَّ ذنِبِ

والرش 

دلو 

ملء الشاشة بالصور.

البستاني اعتذار مل 
يبدأ بعد 
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 يف الوقت الذي يسعى فيه الجميع 
إىل حماي�ة أنفس�هم م�ن اإلصابة 
يس�تغل  ق�د  كورون�ا،  بف�روس 
الجائحة للرتويج  البائع�ن  بعض 
أنه�ا  الت�ي يزعم�ون  للمنتج�ات 
تقت�ل الف�روس، ولكنها ليس�ت 
فعال�ة يف الواق�ع، وتنت�ر الكثر 
م�ن النصائ�ح الغ�ر دقيق�ة عىل 
اإلنرتنت حول م�واد منزلية يمكن 
اس�تخدامها لتطه�ر املن�زل م�ن 

الفروسات.
فيما ي�ي مجموعة م�ن املنتجات 
التجاري�ة وبع�ض امل�واد املنزلية 
التي ثبت عدم فعاليتها يف محاربة 

فروس كورونا:
معقم�ات تحت�وي ع�ىل أق�ل من 

%70 من الكحول
يجب أن تحتوي محاليل التنظيف 
عىل نس�بة كحول ال تقل عن 70٪ 
لتكون فعالة عىل األسطح الصلبة 
ض�د ف�روس كورون�ا، ل�ذا يجب 
التأك�د م�ن أن محل�ول التنظيف 
يحت�وي ع�ىل ه�ذه الكمي�ة م�ن 
الكح�ول قب�ل رشائ�ه. وإذا كنت 
مض�اد  محل�ول  صناع�ة  تن�وي 
للفروسات بنفسك، فاحرص عىل 

وجود نسبة الكحول املشار إليها.
محاليل تنظيف الخل

غونزالي�س،  كريس�تيان  يق�ول 
دكت�وراه يف الطب: “عىل الرغم من 
أن العديد من الناس يعتمدون عىل 
منتجات محلية الصنع مثل الخل، 
إال أن حمض األسيتيك ليس مطهراً 
معرتفاً به من وكالة حماية البيئة 

ضد العديد من الفروسات وأهمها 
كورونا. غالباً م�ا توصف محاليل 
الخل محلي�ة الصنع بأنها تحاكي 
املطه�رات، ولك�ن ال يوج�د دلي�ل 

علمي يثبت هذه االدعاءات.”
الزيوت العطرية

يق�ول الدكت�ور غونزاليس: “عىل 
الرغ�م م�ن أن العديد م�ن الزيوت 
العطرية أثبت�ت خواصها املضادة 
للميكروب�ات، إال أن فعاليته�ا لم 
تثب�ت ض�د الفروس�ات التاجية. 
لذا يجب االلت�زام باملطهرات التي 
أقرتها مؤسس�ات الصحة والدواء 

يف بلدك.”
املناديل املطهرة

تل�ك املنادي�ل التي تحتف�ظ بها يف 
س�يارتك أو محفظت�ك ل�ن تقت�ل 
الفروسات التاجية، أو أي فروس 
 Wet آخ�ر. يعال�ج موق�ع مناديل
Ones الرس�مي هذا األمر مبارشة 
يف األس�ئلة الش�ائعة، قائالً إنه يف 
حن ت�م اختبار املناديل بالنس�بة 
لقدرتها عىل قتل البكتريا، لم يتم 
اختبارها ضد الفروس�ات، بما يف 

ذلك الفروسات التاجية”.
بيكربونات الصوديوم

يف ح�ن أن بيكربون�ات الصوديوم 
االس�تخدامات  م�ن  العدي�د  له�ا 
الرائعة، ف�إن قتل فروس كورونا 
ليس واحداً منها. يؤكد غونزاليس 
الصودي�وم  بيكربون�ات  أن  ع�ىل 
ليس�ت مطهراً فع�االً، إذ لم تظهر 
أي�ة دالئ�ل علمي�ة عىل أن�ه يقتل 

الفروسات التاجية.

 تأتي مقارنة الزوج لزوجته بغرها 
من النس�اء، عندما يشعر بإهمالها 
سواًء يف منزلها أو يف شكلها، بصورة 
خاطئ�ة دون أن يدرك ما هي نتائج 

هذا السلوك، فلماذا يلجأ إليه؟
حول هذا املوض�وع، بننّ املختصون 
أننّ أس�باباً عدي�دة تس�تدعي عْق�د 
الزوج ملقارنة زوجته بمن يعرف من 
النس�اء، كأن تكون مهملة لشكلها 
وجس�دها، وبالتايل يقصد من هذه 
املقارن�ة توصي�ل عدة رس�ائل لكي 

تعتني بنفسها.
ق�د يحق�ق ال�زوج مبتغ�اه إذا كان 
يقصد من املقارنة إثارة غرة زوجته 
علي�ه، لكونه�ا ال تع�ره اهتمام�اً، 
متوقع�اً أنه يف ح�ال قارنها بأفعال 
غرها من النساء، ربما يحصل عىل 
اهتماهه�ا وغرتها عليه، وحتى إن 
غضبت ورصخت، فسيكون سعيداً 

بردود أفعالها.
أن غ�رض ال�زوج اآلخ�ر م�ن ه�ذا 
السلوك غر السوي، هو استفزازها 
ومضايقته�ا، ملعرفت�ه التامة بأنها 
وُتس�تثار  الش�خصية،  ضعيف�ة 
برسع�ة، ل�ذا عليها أن تك�ون ذكية 
تل�ك  اله�دف م�ن وراء  يف معرف�ة 
املقارن�ات، ال س�يما إذا كان هدفه 

إغاظتها فقط أو لفت انتباهها.
وم�اذا عليه�ا أن تفع�ل م�ع هكذا 

زوج؟

يجب أن تس�توعب الزوجة الغرض 
م�ن وراء ه�ذه املقارن�ة، وُتراج�ع 
نفس�ها بم�ا تحتاج�ه م�ن بع�ض 

التعدي�الت س�واًء عىل جس�دها أو 
هندامه�ا، أو أي أمر ي�راه زوجها يف 
غرها من النساء، كما ينبغي عليها 

أن تلتفت له وتعره كل االهتمام، إذا 
علمت أنه يهدف إلثارة غرتها.

والحذر من أي ردة فعل خاطئة تجاه 
ترصف�ات زوجه�ا، كأن تق�ول له: 
“وما رأيَك أن أقارنَك بفالن وفالن؟”، 
من باب استفزازه، ألن هذا سينقلب 
عليها، و رضورة اس�تخدام دهائها 
وذكائها يف تحويل هذه املقارنات إىل 
حوار فكاهي كالحوار بن األصدقاء 
ولي�س كالح�وار بن زوج�ن، وأن 
ت ل�ون  تطل�ب رأي�ه يف ح�ال غ�رنّ
ش�عرها إىل لون شعر الس�يدة التي 
يقارنه�ا بها، فهل س�يبدو جميالً؟ 
حينها س�يصبح املوضوع بارداً غر 
، وس�يتوقف عن عْق�ده مرة  مس�لٍّ

ثانية.
وكيف تنجو من هذه املقارنات؟

إننّ أسلم الطرق لوقف هذه املقارنات، 
إن لم يكن بتجاهله�ا ملا يقول، وأْن 
تترصف بطبيعتها وثقتها بنفسها، 
زوجه�ا،  م�ع  بحواره�ا  فيكم�ن 
وتوضي�ح م�دى ش�عورها بالضيق 
نتيج�ة ه�ذا الس�لوك، وإذا اس�تمر 
بِفعلت�ه، عليها أن تح�ونّل الحوار إىل 
نق�اش فكاه�ي كالذي يج�ري بن 
األصدقاء، وبالتايل سيفقد اهتمامه 

بهذا الجانب.
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القراءة أو الكتابة يف ضوء خافت: 
أو  بالق�راءة  برغب�ة  ش�عرت  إذا 
الكتابة قب�ل الخلود إىل النوم ال بدنّ 
لك أن ترتك�ي الغرفة مضاءة لكي 
ال تجه�دي ب�رصك الذي س�يخفنّ 

ويضعف مع الوقت.
ع�دم ارت�داء النظ�ارات: إذا كان 
نمط حياتك يتطلنّ�ب منك الرتكيز 
كث�ًرا ع�ىل جه�از الكمبيوت�ر أو 
املحمول، فمن املستحس�ن ارتداء 
النظ�ارات إلراحة نظرك وعضالت 
عينك لتاليف ضعف البرص الذي قد 

يحدث عىل املدى البعيد.
النظ�ارات  ارت�داء  علي�ك  كم�ا 
ل�دى  دائم�ة  بصف�ة  الشمس�ية 
وتعرنّض�ك  املن�زل  خروج�ك م�ن 
ألشعة الش�مس بحيث أننّ األشعة 
م�ا ف�وق البنفس�جية والطاق�ة 
ر ش�بكة العن  املرئية العالية تدمنّ
وق�د تؤدنّي إىل رسطان العن واملاء 

الزرقاء.
نق�ص الن�وم: عندم�ا ال تنام�ن 
بش�كل جينّد تحتقن عين�اك بالدم 

وتب�دأ اله�االت الس�وداء حوله�ا 
بوخ�ٍز  وستش�عرين  بالظه�ور 
فيها وال تري�ن بوضوح. لذا نامي 
بمعدل 7 س�اعات يومًيا من أجل 

املحافظة عىل صحة عينيك.
ء: تحتاج  النظ�ام الغذائ�ي ال�ينّ
واألحماض  للفيتامين�ات  عين�اك 
الدهنية وللمعادن لتبقى سليمة، 
ل�ذا أكث�ري من تن�اول األس�ماك 
والفاكه�ة والخض�ار ألنه�ا غنية 
بفيتامينات A و C و E و األوميغا 

3 والزنك الرضورية لصحة العن.
ع�دم رشب امل�اء: علي�ك رشب 8 
أك�واب م�ن امل�اء يومي�اً ألن املاء 
تس�اعد العن ع�ىل البق�اء رطبة 
وع�ىل إف�راز الدم�ع وأننّ جف�اف 
الجس�م م�ن املاء يس�بب احمرار 

العن ونشافها.
اإلستهتار بمساحيق التجميل: إننّ 
رشاء مس�احيق تجمي�ل رخيصة 
قد يوف�ر عليك بعض املال غر أننّه 
يلح�ق ال�رضر بعينيك ل�ذا انتقي 

مس�تحرضات التجمي�ل الخاصة 
بالعن كاملس�كارا وخ�ايف العيوب 
العن وغره�ا بعناية  وكريم�ات 
فائق�ة وال ترتكيه�ا مل�دة تتجاوز 
الثالثة أش�هر ألنها س�وف تصبح 
بيئ�ة حاضن�ة للبكتري�ا. ما هي 

فوائد كريم العن؟
عدم القيام بفحص البرص بشكل 
: إننّ فح�ص البرص من أهم  دورينّ
الخط�وات الواقي�ة ل�ه ففي حال 
ب�دء ح�دوث الضع�ف او اي خلل 
يف ش�بكة العن يصف لك الطبيب 
قط�رة أو دواء مناس�ب للحدنّ من 
املش�كلة قب�ل أن تتفاقم وتصبح 

أخطر من ما تتوقعن.
مش�اهدة التلف�از: إننّ مش�اهدة 
التلف�از لس�اعات كث�رة يف اليوم 
ي�ؤدي إىل إضع�اف ش�بكة العن 
لشدة الرتكيز وعدم إراحة البرص، 
وينطبق هذا األمر عىل اإلستخدام 
الدائ�م للجونّال والتلفون الذكينّ لذا 
في من هذه الع�ادات لتفادي  خفنّ

املشكالت التي قد تحدق ببرصك.

نصائح طبية

عادات سّيئة تؤذي عينيك إكتشفيها!

بش�كل  الرياض�ة  ممارس�ة 
عام تعط�ى ش�عورا بالحيوية 
فك�رت  ه�ل  لك�ن  والصح�ة، 
يف  اإلف�راط  عواق�ب  يف  يوم�ا 
ممارس�تها؟! ف�إذا كنت تهوى 
أو تمارس�ها لتحقيق  الرياضة 
حت�ى  أو  البط�والت  يف  الف�وز 
لفقدان ال�وزن، فاإلفراط يؤدي 

إىل مجموعة من األمراض.
عىل الرغم من فوائدها الصحية 
والنفسية الكثرة إال أن اإلفراط 
يف ممارس�ة الرياض�ة قد يؤدي 
إىل األرق أو االكتئ�اب وربم�ا إىل 

حدوث إصابات جسدية.
ويق�ول  س�ابرينا ج�و، وه�و 
متالزم�ة  إن  ري�ايض،  م�درب 
اإلف�راط يف التدري�ب تعترب من 
يمك�ن  الت�ي  األش�ياء  أخط�ر 
أن ت�ؤدي ألم�راض كث�رة مثل 
واألرق  واإلجه�اد  االكتئ�اب 
وضع�ف املناع�ة. ويضي�ف أن 
اإلف�راط يف  “أول عالم�ة ع�ىل 
التدري�ب ه�ي عندما يب�دأ أداء 
الش�خص يف التمارين ينخفض 
مما يرتت�ب عليه أعراض أخرى 

مث�ل اضطرابات الن�وم، وعدم 
وجود الحافز واملزاج املتقلب”.

ويضيف جو بارك، جراح عظام 
بجامع�ة فرجينيا، أن متالزمة 
اإلف�راط يف التدري�ب تح�دث يف 
الغال�ب للرياضين م�ن النخبة 
ولكن يمكن أيضا أن يصاب بها 
الرياضيون الهواة، مثل العدائن 

ملسافات طويلة. 
وربم�ا يؤدي ف�رط التدريب إىل 
اإلصابة بتمزق األربطة والتواء 
الكاحل أو القدم وربما ش�عور 
بألم شديد يف أجزاء متفرقة من 

الجس�م. ويضيف بارك أن األلم 
الطبيعية  التماري�ن  الناتج عن 
يختلف عن ذلك الناتج من فرط 
التدريب ويجب التفرقة بينهما. 
بع�د  ي�زول  الطبيع�ي  فاألل�م 
م�ا يقرب م�ن 10 أي�ام، أما إذا 
استمر فيجب استشارة الطبيب 

لتقييم حجم اإلصابة.
الرياض�ة  ممارس�ة  أن  كم�ا 
الزائ�دة ق�د تتس�بب يف إصابة 
الجس�م بالجفاف حي�ث يفرز 
الجس�م الع�رق لتنظي�م درجة 
حرارة الجس�م، وزي�ادة فقدان 

الجسم للس�وائل تتطلب زيادة 
اليوم�ي  االس�تهالك  كمي�ات 

لتعويض ما فقده. 
كما يتسبب اإلفراط يف التمارين  
لهرم�ون  الجس�م  إف�راز  يف 
يع�رف  م�ا  أو  الكورتي�زول 
بهرم�ون اإلجه�اد مم�ا يجعل 
الجسم عرضة  لألمراض نتيجة 

إضعاف جهاز املناعة.
وبالنس�بة للرياضي�ات اإلناث، 
يمك�ن أن يك�ون غي�اب فرتات 
الحيض أيض�ا عالمة عىل فرط 
ممارس�ة الرياضة، وعىل الرغم 
من أن معظم اإلناث يعتربن ذلك 
مريح�ا إال أن�ه يف حقيقة األمر 
يس�بب مش�كلة يف الهرمونات 
األمر الذي يرتتب عليه مش�اكل 

صحية أخرى.
 واتف�ق الخ�رباء ع�ىل أن زيادة 
التدريب�ات تدريجي�ا هي إحدى 
الطرق لتجن�ب أعراض اإلفراط 
يف التمري�ن. كم�ا نصحوا بعدم 
لتعوي�ض  التماري�ن  تكثي�ف 
األيام التي ل�م تتمكن فيها من 

ممارسة الرياضة.

 يمك�ن أن يمر عقد م�ن الزمن يف غمضة عن 
وقد ال تتمكن من إبطاء الوقت، ولكن الحفاظ 
عىل صحتك جيدة هو مفتاح العمر املديد. فما 
النظام الغذائي الذي قد يس�اعدك عىل العيش 

حتى 100 عام؟
ويف جمي�ع أنح�اء العال�م، توج�د “مناط�ق 
زرقاء”، حيث يعيش املعمرون بس�عادة دون 
معان�اة من األم�راض. وصاغ ه�ذا املصطلح 
املع�د دان بوتنر، الذي درس حياة أكثر األفراد 

املعمرين األحياء يف العالم.
فما هو رس طول العمر؟

ع�ادة ما تك�ون الوجبات الغذائي�ة يف املناطق 
والبقولي�ات  بالخ�رضوات  غني�ة  الزرق�اء 

والحبوب الكاملة واملكرسات.
- خرضوات

تحتوي الخ�رضوات الغنية باملغذيات بش�كل 
طبيع�ي، ع�ىل نس�بة منخفضة م�ن الدهون 
والس�عرات الحراري�ة، وتق�دم مجموع�ة من 

الفوائد الصحية.
وتس�اعد األلياف املوجودة يف الخرضوات عىل 
تقليل مستويات الكوليسرتول يف الدم، وبالتايل 

تقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب.
وتعد البطاطا الحلوة، عىل س�بيل املثال، غنية 

بالبوتاسيوم ما يساعد يف الحفاظ عىل ضغط 
الدم الصحي.

- البقوليات
تشمل البقوليات: الفاصوليا والبازالء والعدس 

والحمص - وهي غنية باأللياف والربوتن.
ويس�تخدم الجس�م الربوتن لبناء األنس�جة 
اإلنزيم�ات  لبن�ة  أيض�ا  وه�ي  وإصالحه�ا. 

والهرمونات والعظام والعضالت والجلد.
- الحبوب

تتكون الحبوب الكاملة من 3 أجزاء:

 النخالة، سويداء البذرة، والبذرة.
والنخال�ة هي الغالف الخارج�ي الصلب الذي 
يحت�وي ع�ىل األلي�اف واملع�ادن ومض�ادات 
األكس�دة، أم�ا س�ويداء البذرة فه�ي الطبقة 
الوس�طى من الحبوب، الت�ي تتكون يف الغالب 
من الكربوهيدرات. وأبواغ البذور هي الطبقة 
الفيتامين�ات  تحت�وي ع�ىل  الت�ي  الداخلي�ة 

واملعادن والربوتن واملركبات النباتية.
الحب�وب  م�ن  الش�ائعة  األصن�اف  وتش�مل 
الكاملة: دقيق الش�وفان والكينوا واألرز البني 
الحب�وب  وتتضم�ن  والربغ�ل.  ال�ربي  واألرز 
الكاملة األخرى الش�عر والفريك�ة والحنطة 

السوداء.
- املكرسات

تتميز بأنها غنية بالربوتن واأللياف والدهون 
األساس�ية، وتحت�وي املك�رسات أيض�ا ع�ىل 

الفيتامينات واملعادن القيمة.
وتحت�وي   ،E بفيتام�ن  غني�ا  الل�وز  ويع�د 
املك�رسات الربازيلية ع�ىل الس�يلينيوم، الذي 
يدع�م جه�از املناع�ة، كم�ا أن الكاج�و غني 

باملغنيسيوم.
ويعتقد أن املغنيس�يوم يوق�ف فقدان الذاكرة 

املرتبط بالعمر.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة..

احذر من اإلفراط يف الرياضة حتى ال تصاب بهذه األمراضطبيبك يف بيتك
نظام غذائي قد يطيل عمرك حتى 100 عام

سلوكيات

م�ع ازدياد حجم الواجبات املدرس�ية وطلبات 
األه�ل الكث�رة الت�ي يج�د الطف�ل صعوبة يف 
تنفيذه�ا جميعها يف الوقت الذي ينش�غل فيه 
هو اآلخر باللعب وباألمور التي تستهويه، من 
الطبيعي أن يعاني طفلك صعوبة يف الرتكيز ويف 
صب اهتمامه نحو يشء واحد. لذلك س�يتحتم 
عليك عزيزتي األم أن تتدخي إلستدراك الوضع 
ومساعدة طفلك عىل الرتكيز حتى ال يخفق يف 

املجاالت املهمة وبخاصة املدرسية.
ام�ا عن أس�باب عدم الرتكيز فه�ي كثرة وقد 
اطلعت عىل الصحية منها يف وقت س�ابق. لكن 
م�اذا ل�و قلنا لك أن بعض أس�باب ع�دم قدرة 
طفلك عىل الرتكيز تبدأ منك؟ إكتش�فيها معنا 

يف ما يي.
نم�ط الحي�اة املتس�ارع: يلع�ب نم�ط الحياة 
الرسيع دوًرا كبرًا يف تش�تيت انتباه طفلك ويف 
إضعاف قدرته عىل الرتكيز اذ يشعر الطفل أنه 
مج�رب عىل الرسعة يف كل م�ا يقوم به وبالتايل 
فلن يتس�نى له الوقت للرتكيز جي�ًدا يف مهمة 

واحدة.
عدم مراعاة س�نه: عدم مراعاتك لس�نه اثناء 

الطل�ب م�ن طفل�ك القي�ام ببع�ض األعم�ال 
واإلكث�ار يف الطلبات ثم تحذي�ره من اإلخفاق 
بها او تهديده سينتج بالطبع حالة من الضياع 

وعدم الرتكيز لديه.
الحرك�ة  ذات  األف�الم  مش�اهدة  يف  اإلف�راط 

الكث�رة: كثرة مش�اهدة األف�الم ذات الحركة 
الرسيعة واأللعاب التي تعرض مشاهد متعددة 
يف وقت قصر من ابرز األسباب املؤدية لضعف 
الرتكيز ل�دى األطفال لذلك حاويل ضبط الوقت 

الذي يجلس فيه طفلك ملشاهدة هذه األفالم.

طفلك ال يركز يف املدرسة ويف البيت ويف أي شيء آخر؟ هذه هي األسباب!

تدبري منزلي

مخسة منظفات شائعة 
االستخدام ال تقتل “كورونا”

املكونّنات
بسكويت دايجستف- كوبان

زبدة مذوبة- نصف كوب
جبن كري- 400 غرام

كريمة مخفوقة- 200 غرام
سكر بودرة- كوب

حليب بودرة- 4 مالعق كبرة
شوكوالتة سنكرس- 6

طريقة العمل
- أخلطي يف وعاء متوس�ط الحجم كل 

من البسكويت والزبدة حتى تتجانس 
املكونات.

- ريص الخلي�ط يف صينية ثم ادخليها 
اىل الثالجة حتى تجمد.

- أخفقي جبن الكريم يف وعاء الخالط 
الكهربائ�ي حتى يصب�ح املكون ناعم 

القوام.
والحلي�ب  الب�ودرة  س�كر  زي�دي   -
بالتدريج مع الخفق املستمر لتتجانس 

املكونات.

- أضيفي الكريم�ة فوق املزيج، قلبي 
املكون�ات حت�ى تتجان�س ث�م وزعي 

املزيج فوق طبقة البسكويت.
- أدخ�ي القالب اىل الثالج�ة لحواىل 4 

ساعات عىل االقل حتى يجمد الحىل.
- ذوبي الش�وكوالتة عىل حمام مائي 
ث�م اس�كبي الص�وص ف�وق الح�ىل 

واتركيه جانباً حتى يربد.
- أعيدي الحىل اىل الثالجة لحواىل ساعة 

إضافية حتى يجمد قبل التقديم.

حلى الداجيستف والكريي
املطبخ
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مش�كلتي هي م�ع الغض�ب، أن�ا أغضب 
برسع�ة كبرية وال أتمال�ك نفيس، كثرياً ما 
أتش�اجر مع إخوت�ي وصديقاتي. حاولت 
كث�رياً االبتع�اد ع�ن الغض�ب، وأن أبق�ى 
هادئ�ة، لك�ن كل م�رة أفق�د فيها صربي 

برسعة، وأغضب مرة أخرى.
الحلول والنصائح:

أن  قب�ل  بصم�ت  للع�رة  ع�دي  أوالً   1
تتحدثي. ثاني�اً: اعرتيف للمقربني واعتذري 
له�م. ثالثاً: راجعي كل ترصفاتك الخاطئة 
كل ي�وم، واكتبي أمامه�ا البديل الذي كان 
يج�ب أن تقومي به، ودربي نفس�ك عليه 

عملياً.
2 أق�ول ل�ك أن تع�دي للع�رة قب�ل أن 
تغضب�ي، ه�ذا يعن�ي ح�ني تبدئ�ني أن�ت 
كأن  داع،  دون  م�ن  والغض�ب  بالنرف�زة 
تس�أيل أختك أو صديقتك س�ؤاالً بطريقة 
عصبي�ة، وكأن�ك تحاس�بينها ع�ى خطأ 
ارتكبت�ه بحق�ك، يف هذه الحال�ة عليك أن 
تفك�ري بكالمك قب�ل أن تنطقي به، وهذا 

معنى عبارة )أن تعدي إىل العرة)
3 البند الثاني الذي وضعته لك هو االعرتاف 
للمقربني منك، ومن الذين غضبت بوجههم 
م�ن دون س�بب، وأن تعت�ذري له�م. نعم 
فه�ذا ما يجب أن تفعليه ع�ى الفور؛ ألنه 
سيس�اعدك عى اكتش�اف الجانب الطيب 
من شخصيتك، ويساعد اآلخرين أيضاً عى 

تحمل غضبك ويساعدونك بطريقتهم.
4 ولك�ن اح�ذري فاالعتذار ل�ه ثمن، ومن 
يس�امحك أول مرة يمكن أال يس�امحك إذا 

م�ا تواص�ل غضبك، ه�ذا يعن�ي أال تقويل 
لنفس�ك طاملا أنن�ي أعتذر منهم فس�وف 

يفهمونني ويسامحونني.
5االعت�ذار يف هذه الحالة س�يفقد قيمته، 
وس�وف يكتش�ف اآلخرون أن�ك تتمادين 
فيبدؤون برفض مسامحتك، مما يزيد من 

مشكلتك.
6 ال بد أيضاً أن تراجعي ترصفاتك بش�كل 
يومي، واكتبي إش�ارة لكل ترصف غاضب 
قم�ت ب�ه، ويف كل مس�اء قب�ل أن تنامي 
راجع�ي ما دونت�ه، وضعي بدي�اًل ملا كان 
يمكن أن تقومي به، فمثالً إذا كنت غضبت 
ورصخت بوجه صديقتك؛ ألنها قالت إنها 
معجب�ة بصديقة أن�ت ال تحبينها، اكتبي 

أن�ه كان بإمكان�ك أن تس�تمعي إىل رأيها، 
وتفكري مرة أخرى بتلك الصديقة التي ال 

تحبينها، فربما ال تعرفني مزاياها.
7أؤك�د ل�ك أن لدي�ك اآلن فرص�ة كب�رية 
لتساعدي نفسك، وتصبحي شابة صغرية 
محبوب�ة وناجحة. فحاس�بي نفس�ك كل 
ي�وم، وحتى إذا فش�لت الي�وم أرصي عى 
أنك س�تنجحني غ�داً، واطلبي م�ن الله أن 

يساعدك.
8 أخرياً كلما أكثرت من املبادرة يف مساعدة 
اآلخري�ن من أهل�ك وإخوت�ك وصديقاتك 
تراج�ع غضبك؛ ألنك س�تكونني منش�غلة 
بالعط�اء وفرحة بأن الجميع سيش�كرك، 

ويكتشفون كم أنت لطيفة وكريمة.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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ي�رب للش�خص ال�ذي ي�رى مايصيب الن�اس م�ن مصائب 
وش�دائد ، فال يحس بها وال يش�عر بوقوعها مادام هو بمنجاة 

منها وبعيد عنها . 
أصله: 

أن سائال وقف عى باب أحد القصور الكبرية ليستجدي . فأطلّت 
عليه ربة القرص وس�ألته حاجته ، فقال السائل : )) سيدتي أنا 
جائع .. ويف أش�د حاالت الجوع (( . فس�ألته املرأة : )) وملاذا لم 
تأكل حتى اآلن ؟ .. ألم يطبخ لكم طباخكم هذا اليوم ؟ (( فقال 
السائل : )) سيدتي .. أي بيت تعنني وأي طباخ تقصدين ؟ .. أنا 
رجل فقري معدم وقد مىض عيل يومان لم أطعم خاللهما ش�يئا 

(( . فقال�ت امل�رأة : )) إذا كان طباخك�م لم يعد لكم ش�يئا من 
الطع�ام .. فتلّه بيشء تأكله : خ�ذ من خبازكم رغيفا من الخبز 
الح�ار ثم انزل إىل الرسداب ، فخذ غرفة من الس�من وغرفة من 
العس�ل ولطخ بهم�ا ذلك الرغيف ثم كله وتص�رّب ، حتى ينضج 
الطعام ويتم إعداد املائدة (( . فقال الرجل : ) واي واي ! .. إحنا 
وين .. والهانم وين ؟ .. واحد جوعان .. والثاني شبعان .. شلون 

نتفاهم ؟ ( . 
ث�م تركها وم�ىض . وذاع ذلك الحديث بني الن�اس ، فقالوا فيه : 
)) الشبعان ما يدري بدرد الجوعان (( . وضحكوا من قول املرأة 

وعجبوا من غبائها وقلة عقلها  وذهب ذلك القول مثال. 

مشاكل وحلول

قصة مثل 

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

بدأ نهارك بمزاجية الفتة للنظر، وترى كل يشء 
بمنظار مختلف هذا اليوم، وقد يتغري تعاملك مع 
أق�رب الناس إليك، يف الظه�رية قد تفاجأ بدعوة عى 
الغداء أو الخروج، لكنك تسعد بها كثريا، يف فرتة املساء 
تحدث أمور غريبة حولك وغري متوقعة، تجعلك عصبيا 

بعض اليشء وبخاصة مواليد 21 إىل 27 آذار.

م�ن  الكث�ري  لدي�ك  الق�وس،  ب�رج  عزي�زي 
اإليجابي�ات يف هذا اليوم، وتحس�ن األمور عى 
األصعدة كاف�ة؛ ومنها الصحي�ة والعاطفية التي 
طرأ عليها تدهور كبري يف األيام املاضية، شجاعتك قد 
تخون�ك عند املطالبة بحق لك يف فرتة ما بعد الظهر مّما 

قد يخرسك بعض األشياء تندم عليها فيما بعد.

ق�د تكون األمور املالية ه�ي األفضل ملبلغ قد 
يصلك يف فرتة الظهرية، لكن عليك الرتكيز أكثر 
ع�ى أعمال�ك؛ ألنك مهمله�ا منذ وق�ت وقد تأخذ 
بعض التنبيهات من رئيس�ك يف العمل. يف فرتة املساء 

أمورك العاطفية يف تحسن مستمر.

عزيزي برج امليزان، أنت اليوم متميز وحكيم يف 
قرارات�ك وأفعالك، فقد تعلمت دروس�ا من األيام 
املاضية، تخطط اليوم لفعل بعض التغيري يف حياتك، 
وذل�ك بتغي�ري برامج�ك املس�تقبلية وإع�ادة التمعن يف 
أصدقائك، يف املساء لديك الكثري لتقوله ملَن تحب، وبخاصة 

أن هنالك ترصفات صادرة عنه لم تعد تعجبك.

عزيزي برج الدلو، جذاب جدا حتى إنك تعجب 
بش�خصيتك وطلت�ك التي ال تخف�ى عى أحد، 
ت�وزن كالم�ك قبل أن يخ�رج من�ك وتتعامل مع 
اآلخرين بدبلوماس�ية كب�رية، باس�تثناء َمن تحب، 

لذلك قد ينشب شجار بينكما يف فرتة املساء.

تكتش�ف الي�وم أن لديك الكثري م�ن األعمال 
لتق�وم بها يا عزيزي الث�ور، ولكنها مرتاكمة 
لديك لتأجيلها ملدة طويلة. يف فرتة الظهرية عليك 
أن تع�رف أين تميش، وال تكن مته�ورا يف أفعالك، يف 
فرتت�ي ما بعد الظهر واملس�اء قد ترتب خططا وبرامج 

بشكل مفاجئ لكنك قد تستمتع بها جدا.

عزيزي ب�رج العذراء، يوم ه�ادئ ومن كثرة 
هدوئه قد يجعلك تشعر بامللل، أنت الذي تحب 
دائم�ا أن تكون األمور حولك مفعمة بالنش�اط، 
األمور العائلية تأخذ الحيز األكرب من وقتك يف فرتتي 

ما بعد الظهر واملساء.

عزي�زي ب�رج الج�دي، الح�ذر ث�م الح�ذر يا 
صديقي الجدي من هذا اليوم الذي سرتى فيه 
الكثري من األش�ياء التي لن تعجب�ك، مّما قد يثري 
عصبيت�ك ويجعل�ك تتكل�م برصاحة ق�د تغضب من 
أمامك، امللل والكآبة سيطالن عليك مّما يجعلك متجهما 

يف فرتة ما بعد الظهر.

تبدأ ب�دورة جديدة يا عزي�زي الرسطان منذ 
اليوم، راميا كل ضغوطات أول األسبوع وراءك؛ 
في�وم مميز ينتظرك، تكون متحمس�ا اليوم لفعل 
الكثري والقيام بما لم تقدر القيام به يف األيام املاضية، 

يوم جيد لكي تريح نفسك وتستمتع.

عزي�زي برج العقرب، أن�ت بطبعك يا عزيزي 
العق�رب متهور، وال تفكر بالنتائج، لكن الحظ 
اليوم سيس�عفك للخروج من فوهة املش�اكل بكل 
س�هولة. حاول اس�تغالل األجواء يف فرتة ما بعد الظهر 

للتقدم بأعمالك، وبكل ما تريد فعله.

عزيزي برج الحوت، الح�ظ يلعب معك لعبته 
يف هذا اليوم لينجيك من أخطاء ترتكبها، تسري 
معك األمور بكل سهولة ويرس، شعبيتك يف ازدياد 
ب�ني أصدقائ�ك وعائلتك، لك�ن احذر يف ف�رتة ما بعد 

الظهر أثناء قيادتك لسيارتك فأنت متهور جداً.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أمورك ليس�ت عى ما يرام، تكثر من التفكري 
وتظهر الكآبة جليا عى وجهك، مشاكل كثرية 
وال تدري كيف تخرج منها. “ليس�ت لديك الرغبة 
بفعل هذا أو ذاك” هذا ما تقوله عندما يعرض عليك 
اآلخرون الخروج أو القيام بمخططات عليك االسرتاحة 

غزل عراقييف بيتك يف املساء.
بسهر لييل ودموع العني ربيت 

وعى صدري بسنني ارباك ربيت 
كربت يبني ورصتيل االن رب بيت 

ابن مرتك رصت وكطعت بيه 
 ======

ابن مرتك رصت ياحيف وكفيت 
والجني بصغر وياك وكفيت 

سهري اعليك وي رباك وك فات 
كل ذاكه نسيته وخنت بيه 

 ======
الف جرح بغيابك صار عدنه 
اذا شكيت بيدك كوم عدنه 
اذا عدت الغياب انوب عدنه 

نشتم املات منك والبقية 
 ********

شتطلب گايل أمرني مرت تني 
للطوله عنب مرته ومرت تني 

من حسنه ردت صدگ مرت تني 
مرت للناس كلهه ومرته اليه 

acebook Fمن الفيسبوك
أنا عصبية جداً والكل ينفر مين.. ما احلل؟

الشبعان ما يدري بدرد اجلوعان 

كلمات متقاطعة

1805 - محم�د ع�يل باش�ا يت�وىل حكم مرص، 
ويعترب حكمه عالمة محورية يف تاريخھا حيث 

قام بتحديثھا بعد القضاء عى املماليك.
1939 - الحكوم�ة الربيطاني�ة تص�در الكتاب 
األبي�ض وال�ذي نص عى اس�تقالل فلس�طني 

وإقامة دولة تضم العرب واليھود عى أرضھا.
1940 - ق�وات أملاني�ا النازي�ة تدخ�ل مدين�ة 
بروكس�ل البلجيكي�ة يف بداي�ة الح�رب العاملية 

الثانية.
1949 - اململك�ة املتح�دة تع�رتف باس�تقالل 
جمھوري�ة أيرلن�دا، م�ع تأكيدھا بق�اء أيرلندا 

الشمالية جزء من اململكة املتحدة.
1977 - ح�زب الليك�ود يف�وز يف االنتخاب�ات 
التريعي�ة اإلرسائيلي�ة، ومناح�م بيجن يتوىل 

رئاسة الحكومة.
1983 - الحكوم�ة اللبناني�ة تعق�د اتف�اق مع 
إرسائي�ل الت�ي وصل جيش�ھا إىل ب�ريوت، وقد 
حدد االتفاق أسس التعامل بني الدولتني وعرف 

باسم معاھدة 17 أيار.
1987 - املقات�الت العراقي�ة تقصف الفرقاطة 
األمريكي�ة وتقتل 37 ش�خص وذل�ك يف الحرب 

العراقية اإليرانية.
1994 - نق�ل الس�لطات املدني�ة يف قطاع غزة 
إىل الس�لطة الوطنية الفلس�طينية بعد احتالل 
دام 27 عام�ا وذل�ك يف إط�ار اتفاقي�ة أوس�لو 
للحك�م الذاتي ب�ني إرسائيل ومنظم�ة التحرير 

الفلسطينية.

1995 - جاك ش�رياك يتوىل رئاسه فرنسا خلفا 
لفرنسوا ميتريان.

2004 - س�يارة ملغوم�ة تودي بحي�اة رئيس 
مجل�س الحك�م العراق�ي االنتق�ايل ع�ز الدين 

سليم.
2009 - اإلعالن عن النتائج النھائية النتخابات 
مجلس األمة الكويتي والتي كان من بينھا فوز 
أربع س�يدات للم�رة األوىل يف عضوي�ة الربملان 
وھن معصوم�ة املبارك وأس�يل العويض وروال 

دشتي وسلوى الجسار.
- 2015بدء أعمال مؤتم�ر الرياض للحوار بني 
األطراف السياس�ية اليمنية، برئاس�ة الرئيس 

اليمني عبد ربه منصور ھادي.
2016 - تعي�ني كريس�تيان ك�رين مستش�اراً 
اتحادياً للنمسا، بعد أسبوع من استقالة فرينر 

فايمان.
2019 - ح�دوث قضي�ة إيبيزا  وھ�ي فضيحة 
النمس�ا  يف  الس�يايس  املش�ھد  ھ�زت  فس�اد 
بعدم�ا ترسب رشي�ط مصور كتش�ف أن نائب 
املستشارالنمساوي ھاينز كريستيان شرتاخه 
والنائب عن ح�زب الحرية  يوھ�ان غودينوس 
عرضا تثبيت عقود حكومية أثناء حديثھما مع 
امرأة تدعي أنھا ابنة ش�قيق أحد األوليغاركات 
ال�روس يف لقاء يع�ود لعام 2017 يف إس�بانيا، 
م�ا أدى إىل انھيار االئتالف النمس�اوي الحاكم 
يف الب�الد باإلضافة إىل دع�وات إلجراء انتخابات 

مبكر. 

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

واحدة.

أفقي
1ثوب يلبسه الرجل و املرأة يف 
للرأس  oغطاء  العربي  املغرب 

تلبسه املرأة املسلمة
2سقى نفسه o أغلق

النص�ف  يف  يلب�س  3رداء 
العلوي من الجسم o طري لييل 

)مبعثرة(
4متشابهان o ينتسب للبالغة 
وليس�ت   )انتس�اب  وأهله�ا 

صفة(
5لباس للرأس أحمر اللون كان 
يلبس قديما يف الش�ام ومرص 

والسودان o حلة موحدة
او  املعن�ى  ع�ى  6للدالل�ة 

االسرتسال o ذو كرم
7زخرفة كالحناء عى الجسم 
يرس�م  ال�ذي  الش�خص   o

الوشم
8معطف طويل للشتاء

9حذف ورمى ووضع يف مكان 
غ�ري مكانه o حرك�ة أجنحة 

الطري
ع�ى  القط�ب  م�ن  10ع�دد 

القماش o تلبس عى الرأس

رأيس
 o 1البقي�ة الجافة م�ن حصاد القمح
قماش داخيل للث�وب من أجل ملمس 

مريح أو لحفظ الحرارة
أق�راص   o ج�ذاب  ملع�ان   o 2ه�رب 
صغ�رية أو غريها لربط أطراف الثوب 

ببعضها
3صحن o قص الصوف عن املاشية

4قطع�ة صغ�رية يف ماكن�ة الخياطة 
لتلقيم الخيط بهدف تحقيق الغرزة

5أداة موسيقية هوائية o لباس واسع 
للرجل )او امل�رأة( كان منترا يف بالد 

الشام
املالب�س  ع�ى  يوض�ع  الم�ع  6يشء 
تجعلها براقة oيتس�بب يف منع اآلخر 

عن الحركة
7نظ�ف اليشء م�ن حواف�ه o صيغة 
وص�ف لحال�ة الج�و يف حال�ة املطر 

العادي
8ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة أو 

الرجل o حالفه التوفيق
9جه�از غزل الصوف عن�د البادية أو 

قرى الفالحني قديماo متشابهان
10أمرأة من البادي�ة o ما يوضع عى 

الثوب من مواد إضافية لتزيينه
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

حّذر علماء متخصصون يف مجال 
الفلك من دخول الش�مس مرحلة 
»سبات«، ينتج عنه ترسب األشعة 
الكونية الضارة إىل كوكب األرض 
يف ظاه�رة لم تحدث منذ أكثر من 
مئ�ة عام. وبحس�ب صحيفة »ذا 
ص�ن«، يعتق�د الخ�راء أننا عىل 
وش�ك الدخول يف ف�رة انخفاض 
ع�ىل  الش�مس  أش�عة  يف  كب�ر 
اإلط�اق، خصوصا أنه�م رصدوا 
اختف�اء البقع الشمس�ية فعليا. 
وقال عال�م الفل�ك الدكتور توني 
فيليب�س يف ترصي�ح للصحيفة: 
األدن�ى  الح�د  الي�وم  »نس�تقبل 
من أش�عة الش�مس، لق�د أصبح 
للش�مس  املغناطي�ي  املج�ال 
ضعيف�ا، مما سيس�مح بترسب 
املزي�د م�ن األش�عة الكونية من 
الفض�اء إىل كوكبن�ا، هي ظاهرة 
أقىس بكثر من التي شهدناها يف 
القرن املايض«. وأضاف فيليبس: 
»تش�كل األش�عة الكونية الزائدة 
خطرا صحي�ا ع�ىل رواد الفضاء 
وعىل املس�افرين يف الج�و، وتؤثر 
يف  الكهربائي�ة  الكيمي�اء  ع�ىل 
الغ�اف الجوي العل�وي لألرض، 
وق�د تس�اعد يف إح�داث الرق«.

ويخ�ى علم�اء »ناس�ا« من أن 
تكون ه�ذه الظاهرة ه�ي تكرار 
لظاهرة حدثت بني عامي 1790 و 
1830 والتي أدت لحدوث موجات 
ب�رد ج�اف وفق�دان املحاصي�ل 
ومجاع�ات وانفج�ارات بركانية 
حول العالم. وش�هدت تلك الفرة 
إىل  الح�رارة  درج�ات  انخف�اض 
نحو 2 درجة مئوية عىل مدى 20 
عام�ا، ما أدى إىل تدمر املحاصيل 
الغذائية يف العالم. ويف 10 أبريل/
نيس�ان عام 1815، ح�دث ثاني 
أكر ثوران بركان�ي عىل الكوكب 
منذ ألفي ع�ام يف جبل تامبورا يف 
إندونيسيا، تسبب بمقتل 71000 
األق�ل. وتس�ببت  ش�خص ع�ىل 
الظاهرة الشمس�ية يف تلك الفرة 
بحدوث ع�ام با صي�ف، تحديدا 
عام 1816، ولقبت تلك األعوام ب� 
»1800 تجمد حتى املوت«، حيث 
شهد ش�هر يوليو/تموز تساقط 
الثل�وج. والح�ظ العلم�اء يف هذا 
الع�ام اختف�اء البقع الشمس�ية 
بنس�بة %76، وه�و مع�دل ت�م 
تجاوزه م�رة واحدة العام املايض 
يف الفض�اء فق�ط، حي�ث وصلت 

نسبته إىل 77% .

أم�ن  إدارة  مدي�ر  نائ�ب  ق�ال 
املواص�ات يف دب�ي العقيد محمد 
العب�ار، إنه يف ظل أزم�ة كورونا، 
اضطرت الس�لطات إىل البحث عن 
وس�ائل ذكي�ة لتأم�ني املواصات 

العامة.
لش�بكة  ترصي�ح  يف  وأض�اف، 
»CNN«، أنه بالبحث مع الرشكات 
وعىل املواق�ع اإللكرونية، وجدوا 
نظ�ارة ذكي�ة يطلق عليها اس�م 
»روكي�ت ت�ي1« ونقل�ه )موق�ع 

لبنان 24(.
وأوضح أن »النظ�ارة متخصصة 
يف الكشف عىل حرارة مستخدمي 
أو  الع�ام  النق�ل  وس�ائل 

املستشفيات«.  
وأشار إىل أنها تتمتع بمزايا كثرة 
منها خفة ال�وزن حيث تزن 200 
غرام، وتس�تطيع دم�ج التصوير 

الحراري مع األشعة تحت الحمراء 
ال�ذكاء االصطناعي  تقني�ة  م�ع 
وتلتق�ط درج الحرارة الش�خص 

من عىل بعد مرين«.
وتابع: »يمكن أيضا ربطها بغرفة 
ملتابع�ة  امل�رور  إدارة  عملي�ات 
الس�يارة املش�تبه به�ا والتوصل 

إليهم«.
وأكد أن »النظارة الذكية تستطيع 
التق�اط ح�رارة 100 ش�خص يف 

الدقيقة الواحدة«.
ولف�ت إىل أن اإلمارات تس�عى إىل 
استخدام التكنولوجيا يف مكافحة 
فروس كورونا املس�تجد وبالتايل 
اس�تعانت بالنظ�ارة وم�ن قبلها 
الخوذة الذكية والتي تس�اعد عىل 
فحص 30 ألف شخص يف أسبوع 
واح�د من مس�تخدمي مرو دبي 

والحافات«.

ــا قليب بالفرتة  ــن أقرب األغاني ع ــي م #قهوة_املاض
ــهام  ــاهلل. كلمات س ــدر عالعيد انش ــرة، ورح تص األخ
ــع كميل خوري،  ــد رحيم وتوزي ــاع وأحلان حمم الشعش

وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من األلبوم اجلديد

ــنة على العملية السياسية، وال زلنا  مّرْت سبَع عشرَة س
نصُفها بالعملية السياسية!

  ومل ترتِق بعُد إىل مستوى وصفها ب«النظام«.
ــي الالزم إليصاِلنا إىل   فما بالُكم بالزمن واألداء السياس

مرحلِة وصِفها ب«الدولة«؟.

ق�ال املخرج املرصي محمد س�امي أن 
قصة النبي يوس�ف هي التي أوحت له 
بفكرة مسلس�ل »الرنس«، خاصة أنه 
متأثر بها وبالقرآن الكريم الذي حرص 
والديه عىل تحفيظه لهم منذ الطفولة.

وأضاف سامي خال يف مداخلة هاتفية 
ع�ارف  »أن�ا  ي�وم«:  »كل  برنام�ج  يف 
الجمهور عاوز إيه، عشان قبل ما أكون 
مخرج كنت مش�اهد، ودايما البعد عن 
الن�اس بيخلي�ك مش عارفه�م، القرب 
من الن�اس بيخليك فاهمه�م، وتجربة 
إن املخ�رج هو املؤلف مريحة جدا وهو 

معتم�د عاملي�ا يف نم�اذج كت�ر«.
ملعايش�ة  عش�قه  إىل  س�امي  وأش�ار 
قص�ص الن�اس ومعاناتهم م�ا جعله 
يتتبع بريد القراء والقصص املنش�ورة 
يف الصحف واملواق�ع عن مآيس الناس، 
مضيفا:«وأن�ا بكتب بعمل كدا برسعة، 

بقول ملي زوجتي إن أيدي بتبقى أرسع 
من رايس ألني ببقى شايف كل حاجة، 
وأي�دي مش ماحق�ة عق�ي، يف كتابة 

املسلسل«.

ُيذكر أن مسلسل »الرنس« من بطولة 
ع�دد كبر م�ن النج�وم أبرزهم محمد 
رمض�ان وروجينا وأحم�د زاهر ونور، 

ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

 
                 

حتية للفنان اياد 
راضي

يف رمضان املبارك اقدم تحية خالصة مؤطرة باكاليل الزهور للفنان 
اي�اد رايض ملش�اعره النبيلة تج�اه اخوانه املش�اركني يف انتفاضة 
ترشين من خال تجس�يد نضالهم البط�ويل يف عمل فني راقي ٠٠ 
كما اش�كر واحي كافة االخوة املشاركني يف هذا العمل “ كما مات 
الوط�ن “ الذي عرضته قن�اة الرشقية قبل اي�ام ٠٠ خاصةونحن 
نعيش اي�ام تزامنت مع النفح�ة االيمانية لش�هر رمضان املبارك 
ممزوجه بمشاعر الحزن والقهر جراء فرض حظر التجوال للوقاية 
م�ن جائح�ة كورون�ا ٠٠ ويف هذا الش�هر الفضيل وان�ت بانتظار 
مدف�ع االفطار وما ان ينطلق املدفع باط�اق اطاقته حتى ينكب 
اف�راد العائلة لتن�اول افطارهم الرمضاني بش�هية وما ان ينتهي 
الصائم من تناول افطاره حتى ينس�حب ملتابعة الرامج التلفازية 
التي وصفنا اغلبها يف مقالنا الس�ابق بالرامج التافه والس�خيفة 
الغر مائمة للذوق العام ملا تحويه من اس�فاف اليتناسب والذوق 
الع�ام وهي صف�ة الزمت ه�ذه الرام�ج ونقولها لي�س للتقريح 
والتجريح بقدر ما نكتب للتنبيه ٠٠ واليوم وانا اتابع هذه الرامج 
من القناة الرشقية اهتزت مشاعري وبدأت عيوني ترقرق بدمعه 
عن�د مش�اهدتي برنامج “ كما م�ات. وطن “ ال�ذي تعرضه قناة 
الرشقية حيث رأيت الفنان اياد رايض يبدع يف تأدية وتجس�يد دور 
الطبي�ب ٠٠ ومثلما انتقدت تلك الرامج البد من وضع النقاط عىل 
الحروف واقدم اعتذاري ملا قلته يف املقال السابق يف وصفي الفنان 
العراق�ي ذلك الوصف املقرف واقول ان م�ن يتابع تلك الحلقة من 
الرنام�ج يتيق�ن ان الفنان العراق�ي طاقة فني�ة كامنة وخاقة 
ومتمي�زة الينقصها اال كتابة النص الجاد ومن ثم نرى االبداع وقد 
اهتزت مش�اعري وانا اش�اهد املمثل اياد رايض وهو يجس�د دور 
طبيب جس�د هذا الفنان الدور البطويل الذي قام به ذلك الطبيب يف 
عاج املش�اركني يف انتفاضة ترشين وكم كان جميا عندما احس 
ذلك الطبيب ان عمله يجب ان يكون ميدانيا فس�ارع برك املشفى 
وذه�ب مرسعا الس�عاف املصاب�ني ميدانيا ٠٠ ووس�ط الفوىض 
العارمة التي حدثت يف التظاهرة واس�تخدام االس�لحة النارية من 
قب�ل عنارص مندس�ة اصيب ذل�ك الطبيب اصابة بالغ�ة يف الرأس 
اس�فرت عن استشهاده ليس�جل ملحمة بطولية للجيش االبيض 
مات ذلك الطبيب الش�هم وعيونه ترن�و اىل اخونه من خال روحه 
الت�ي انتقلت بني جم�وع املتظاهرين لتحكي س�طور من ملحمة 
بطولية قام بها ذلك الطبيب بايثار ملساعدة اخوته املتظاهرين ٠٠ 

الفنان العراق�ي يمتلك طاقة خاقة ونعيد ونكرر ان 
م�ة  توف�رت لخد املجتم�ع مت�ى م�ا 

ل�ه االمكاني�ات لانطاق 
الفن�ي  فض�اءه  يف 
املاح�م  وتجس�يد 
ومشاعر  بصدق 
نبيلة  انس�انية 
عظمة  تجس�د 
العراقي  املواطن 
الذي تمتد حضارته 
عىل م�دى اكث�ر من 
ستة االف سنة اغنت 
حضارته العالم بالعلم 

واملعرفة

ُرزق�ت الفنانة يرسا اللوزي، مولودتها 
الثاني�ة، وهو م�ا أعلنت عن�ه الفنانة 
عر حسابها الشخيص عىل انستقرام، 
وكشفت أّن الوالدة كانت منذ أسبوعني، 

وأطلقت عليها اسم نادية.
وعر حسابها الشخيص عىل انستقرام، 
نرشت يرسا صورة لقدم ابنتها نادية، 

وعلّقت: »من حواىل أس�بوعني، وصلت 
نادي�ة بالس�امة الحم�د لل�ه وبك�ده 
بقي�ت أم البنات«.وأضاف�ت: »ش�كراً 
ل�كل الناس الي س�ألت علي�ا ووقفت 
جنب�ي ملا كن�ت قلقانة م�ن الوالدة يف 
زمن الكورونا، وربنا يقّوم كل األمهات 
بالس�امة«.  وكان�ت ي�رسا واجه�ت 

انتق�ادات بع�د ظهوره�ا يف 
تغ�ر  وق�د  اإلعان�ات  أح�د 

شكلها، واتهموها بأنها أجرت 
عمليات تجميل مما أدى لتغير 

مامحها، إال أنه�ا ردت عىل تلك 
»دي  قائل�ة:  االتهام�ات 

عامات الحمل«.

في ظاهرة لم تحدث منذ أكثر من مئة عام

العلماء يحذرون من دخول الشمس في 
»سبات« يمكن أن تسبب عاما بال صيف

لمواجهة )كورونا(.. دبي تستعين بنظارة ذكية

المخرج محمد سامي: استوحيت مسلسل »البرنس« من قصة 
أحد األنبياء

تداول نشطاء عىل مواقع التواصل 
اإلجتماعي فيديو ُيظهر تحميص 
حبوب الذرة عىل ذبذبات الهواتف 

الخلوّية للحصول عىل فشار.
تداول نشطاء عىل مواقع التواصل 
اإلجتماعي فيديو ُيظهر تحميص 
حبوب الذرة عىل ذبذبات الهواتف 
الخلوّي�ة للحص�ول ع�ىل فش�ار.

وعىل الرغم م�ن أّن هذه الطريقة 
قد تبدو خيالّية وش�به مستحيلة 
إالّ أّنها تحّقق�ت فعليا بعد وضع 

ثاث�ة هواتف خلوّي�ة عىل طاولة 
م�ن  حّب�اٍت  بض�ع  ويتوس�طها 
ال�ذرة. واىل جان�ب تأث�ر ذبذبات 
الق�وّي ع�ىل تحمي�ص  الهات�ف 
حبات الذرة وتحويلها إىل فش�ار، 
الس�تخدام  كب�ر  تأث�ر  هن�اك 
الهاتف ع�ىل الدماغ البرشي أيضا 
بع�د أن أثبتت دراس�ات كثرة أّن 
التحّدث عىل الهاتف لفرٍة طويلٍة 
ُمرتبط بارتفاع مع�ّدل الجلوكوز 

يف الدماغ.

ماذا تفعل ذبذبات الهاتف بحبات الذرة؟

داع�ب الفن�ان امل�رصي حمادة 
هال، زميل�ه الفنان رامز جال 
بعد اس�تضافة املمثلة السورية 
س�وزان نج�م الدي�ن يف برنامج 

»رامز مجنون رسمي«.
وعل�ق هال عىل وقوع س�وزان 
ضحي�ة رامز، عر ن�رش صورة 
تجمعه بالفنانة الس�ورية، عىل 
»انس�تجرام« وكت�ب: » أم�ي ال 
يارام�ز«. يذكر أن س�وزان نجم 
الدي�ن كان�ت تجس�د دور والدة 
حمادة ه�ال يف مسلس�ل »ابن 
أصول« الذي تم عرضه رمضان 
املايض، وه�و من بطولة حمادة 
هال، أيتن عامر، عماد رش�اد، 
محمد نجاتي، ومن تأليف أحمد 

محمود، وإخراج محمد بكر.

يسرا اللوزي ُترزق بمولودتها الثانية 

 سعد حمسن خليل

قبل 
 ، م ي�ا أ

اش�تعل تطبيق التيك ت�وك بفيديوهات خاصة 
لش�مس األغنية اللبنانية نج�وى كرم لتصبح 
ترند أول عر التطبيق خال األسابيع املاضية، 
بما يقرب من 9 مايني مشاهد لهاشتاغ يحمل 

اسمها عر التطبيق.
ولك�ن ه�ذا ل�م يجعلها 
خ�وض  يف  أب�داً  تفك�ر 
تجربة تقديم فيديوهات 
التيك  خاص�ة بها ع�ر 
توك خال الفرة املقبلة، 
بل س�تكتفي بمشاهدة 
الجمه�ور  فيديوه�ات 

فقط.
بعي�داً ع�ن ه�ذا، تح�اول 
نج�وى ك�رم حس�م قرارها 
تجاه أنشطتها الفنية يف الفرة 

الحالية.
علم�ت نواع�م أن نجوى ك�رم التي 
قررت وقف نش�اطها الغنائي تماماً، أو 
تقديم أي عمل غنائي جديد يف الفرة الحالية 
بعد أزمة فروس كورونا، تفكر جدياً يف خطة 
بديل�ة حي�ث تضع اس�تعداداتها لط�رح عمل 
جديد خال الف�رة املقبلة حال هدوء األوضاع 
الصحية يف لبنان؛ خاص�ة أنها كانت قد أنهت 
تس�جيل أكث�ر من عم�ل غنائي خ�ال الفرة 

املاضي�ة قب�ل دخ�ول العال�م يف أزمة انتش�ار 
عدوى فروس كورونا.

وكان ترند NajwaKarams Family  قد تصّدر 
موق�ع التدوين�ات القصرة توي�ر، حتى ظن 
الجمه�ور أنه�ا س�تطل عليهم باي�ف مبارش 
ع�ر صفحتها، وه�ذا ما نفاه مص�در مقرّب 
م�ن نجوى ك�رم، موضحاً أن األم�ر لم يخرج 
عن رغب�ة جمهورها يف الحدي�ث عن أغنياتها 
وتقديم رسالة شكر لها  يف لقاء يجمعهم عر 

الهاشتاغ فقط.
ورّدت نج�وى ع�ىل جمهوره�ا عر هاش�تاغ 
يحم�ل اس�م  memories  ع�ر صفحتها عىل 
إنس�تغرام، ل�روي م�ن خال�ه ذكرياتها مع 
أغنياته�ا، وتطل�ب م�ن جمهوره�ا إخبارها 
بذكرياته�م أيض�اً مع كل أغني�ة تنرشها عر 

الصفحة.
جدي�ر بالذك�ر أن نجوى ك�رم تنتظ�ر تحديد 
املوع�د النهائ�ي لع�رض حلق�ات برنامج »ذا 
فويس س�ينر« الذي تأجل قبل أش�هر بسبب 
أزمة ف�روس كورون�ا، ومن املق�رر أن ُيحّدد 

املوعد النهائي عقب عيد الفطر املبارك.

نجوى كرم تستعّد للخطة البديلة

أيام قليلة وينتهي تصوير مسلسل »دانتيل« الذي يجمع النجمة سرين 
عبد النور واملمثل السوري محمود نرص اىل جانب مجموعة من املمثلني. 
العم�ل كان م�ن املفرض أن ُيعرض يف ش�هر رمضان لك�ن كما أصبح 
معروف�اً فإن اجتي�اح فروس كورون�ا العالم فرض تأجي�ل التصوير، 
وكان م�ن املمك�ن أن ينتهي التصوي�ر قبل رمضان بأي�ام، لكن رشكة 
االنت�اج ايغ�ل فيلمز ارت�أت تأجيل الع�رض ألخذ املخ�رج املثنى صبح 
حقه كاماً يف التصوير ومجريات االحداث، والواضح بحس�ب تغريدات 

سرين عبد النور أن املسلسل ال يزال حتى الساعة رهن التصوير يف 
انتظار استكمال االحداث بشكل نهائي استعداداً لعرضه. الواضح 

أن رشكة إيغل فيلمز لم تقرر حتى الس�اعة متى سُيعرض هذا 
املسلس�ل وهل هناك إمكانية لعرضه عىل شاشة أرضية 

لبناني�ة قبل أن تكون فضائي�ة، وعلمنا يف هذا اإلطار 
أن محط�ة »إم ت�ي يف« اللبنانية ترحب باملسلس�ل 
خصوصاً بعد النجاح الذي يحققه مسلس�ل »أوالد 

آدم« والذي ُيعرض يف موسم رمضان الحايل. 

سيرين عبد النور :مسلسل«دانتيل« 
الزال رهن التصوير

انته�ى  العرشي�ن،  الحلق�ة  يف 
 »7 »مخ�رج  مسلس�ل  ع�رض 
لن�ارص القصبي وأس�يل عمران 
ع�ر شاش�ة ال��«أم ب�ي يس« 
لتب�دأ بعده�ا املحط�ة بع�رض 
حلق�ات مسلس�ل »درب الزلق« 
لعبد الحس�ني عب�د الرضا، الذي 
بدأ بالفعل حلقاته االوىل مس�اء 

الخميس املايض.
ومن خال نواعم نكشف حقيقة 
تع�رّض إدارة ال��«أم ب�ي يس« 
لبع�ض الضغ�وط لوقف عرض 
مسلسل نارص القصبي من دون 

سابق إنذار.
السبب الرئيي

رغ�م أن قن�اة ال��«أم ب�ي يس« 

ل�م تعل�ن م�ن قب�ل ع�ن تغير 
خطتها لعرض حلقات مسلسل 
»مخرج 7« عن�د عرشين حلقة 
درامية فقط، فوج�ئ الجمهور 
بوقف املسلس�ل قبل أّي�ام وبدء 
عرض حلقات جدي�دة، وهو ما 
جع�ل البعض ي�رّدد أن الس�بب 
يع�ود إىل بعض االنتق�ادات التي 
واجهها صّناع املسلسل من رواد 
السوشيال ميديا؛ خاصة بعد أن 
ُوّجهت له حمات هجوم واسعة 
والروي�ج  بالتطبي�ع  واتهام�ه 
للمثلي�ة الجنس�ية، األم�ر الذي 
جعل مصدراً خاصاً يؤكد لنواعم 
أن السبب هو عدم اللحاق بإنهاء 
تصوير كافة مش�اهد املسلسل 
بع�د أزمة ف�روس كورون�ا، ما 
جعل املحط�ة تتخذ هذا القرار، 
وال صّحة ألّي يشء يرّدد بعيداً 

عن هذا األمر.
واملسلس�ل ت�دور أحداثه حول 
األب »دوخ�ي« وأبنائ�ه، ال�ذي 
يعم�ل موظف�اً حكومي�اً م�ن 
الطبق�ة املتوس�طة، وتكش�ف 
التي طرأت  التغ�ّرات  الحلقات 
ع�ىل املجتم�ع الس�عودي م�ن 

خال هذه العائلة.

ما سبب توّقف مسلسل »مخرج 7« 
على أم بي سي؟

حمادة هالل ُيوجه رسالة لرامز جالل بسبب سوزان نجم الدين


