
الزوراء/ حسني فالح:
كش�ف تحال�ف س�ائرون ع�ن اب�رز 
االس�ماء املرش�حة لحقيب�ة النف�ط، 
وفيم�ا رجح حس�م مل�ف ال�وزارات 
االول  االس�بوع  يف  الش�اغرة  الس�بع 
بع�د عيد الفط�ر املبارك، اك�د االتحاد 
الوطني الكردستاني ان الكتل الكردية 
م�رة ع�ى ترش�يح ف�ؤاد حس�ني 
لحقيب�ة الخارجي�ة، وخال�د ش�واني 

لوزارة العدل.
وقال النائب عن تحالف سائرون، بدر 
الزي�ادي، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
ن�واب محافظة الب�رة حصلوا عى 
الس�ر الذاتية ل� 50 مرش�حا لحقيبة 
النفط، وس�يتم دراس�تها وتدقيقها. 
الفت�ا اىل: ان هن�اك اجتماع�ا اخ�را 
سيعقد لنواب املحافظة لغرض اختيار 
م�ن 3 اىل 5 مرش�حني يت�م تقديمهم 
اىل رئي�س ال�وزراء الختي�ار احده�م.
واضاف: ان جميع االس�ماء املرشحة 
هم من الكفاءات واملتخصصني، ومن 

ابن�اء وزارة النفط. مؤك�دا: ان اغلب 
االسماء املرش�حة هم من املستقلني، 
وقليل منهم ينتمون اىل االحزاب.واشار 
اىل: ان ابرز االسماء املرشحة هم وزير 
النف�ط االس�بق عب�د جب�ار اللعيب�ي 
ومدي�ر رشك�ة نفط البرة احس�ان 
عبد الجبار، ومدير عام رشكة الناقالت 
النفطية الذي احيل اىل التقاعد، فضال 
ع�ن م�دراء س�ابقني يف وزارة النفط، 
مؤكدا ان جميعهم من ابناء محافظة 
الوزاري�ة  الحقائ�ب  البرة.وبش�أن 
الش�اغرة، اكد الزيادي: ان املفاوضات 
ما زالت جارية ما بني الكتل السياسية 
ورئي�س ال�وزراء لغرض حس�م ملف 
هذه ال�وزارات. الفت�ا اىل: ان الكرد ما 
زالوا مرين عى ترشيح فؤاد حسني 
لحقيب�ة الخارجي�ة، ويف املقابل هناك 
اع�راض م�ن قب�ل اغل�ب الكتل عى 
املرشح، االمر الذي جعل هناك صعوبة 

يف التوافق وتمرير الوزارة.
تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة، امس االحد، 
املوقف الوبائي اليومي لإلصابات املس�جلة 
لفروس كورونا املس�تجد يف الع�راق، فيما 
اكدت تس�جيل 144 اصاب�ة جديدة وحالتي 

وفاة و92 حالة شفاء بفروس كورونا.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” 
نس�خة منه: انه تم فح�ص )٣١٠٧( نماذج 
يف كاف�ة املختربات املختص�ة يف العراق ليوم 
امس، وبذلك يك�ون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل املرض يف 
العراق )١٤٩٧٠١(.واضافت، ان مخترباتها 
س�جلت ليوم امس )١٤٤( إصابة يف العراق 

 ،٦٦ الرصاف�ة:  بغ�داد/  كالت�ايل:  موزع�ة 
الط�ب: ١٧،  الك�رخ: ٢٢، مدين�ة  بغ�داد/ 
البرة: ٤، واس�ط: ٩، كرب�الء: ١٦، املثنى: 
٣، الس�ليمانية: ٧واشارت اىل ان عدد حاالت 
الش�فاء: ٩٢ حال�ة ،  وكم�ا ي�يل: بغ�داد/ 
الرصاف�ة: ١٠، بغداد / الك�رخ: ٤٩، مدينة 
الط�ب: ٥، الب�رة: ١٠، بابل : ٤، املثنى: ٩، 
ذي قار: ١، اربيل: ٤، مبينة ان عدد الوفيات 
: حالت�ان واح�دة يف مدين�ة الط�ب، وحالة 
االٕصاب�ات  مجم�وع  ان  دياىل.وتابع�ت:  يف 
:  ٣٤٠٤، بينم�ا مجم�وع ح�االت الش�فاء:   
٢٢١٨، ام�ا الراقدين ال�كيل:  ١٠٦٣، يف حني 

مجموع الوفيات:   ١٢٣.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت خلي�ة االع�الم االمن�ي انط�الق عمليات 
“أس�ود الجزي�رة” لتفتي�ش صح�راء الجزي�رة 
االنب�ار وجنوب�ي محافظ�ة  ش�مايل محافظ�ة 
نين�وى وغربي محافظة ص�الح الدين وصوال اىل 

الحدود الدولية مع الجمهورية العربية السورية، 
مبينة انها بإرشاف “العمليات املش�ركة”، فيما 
اوضح�ت قيادة العمليات املش�ركة ان العمليات 
ته�دف اىل قط�ع خط�وط االم�داد واملواص�الت 
ومط�اردة الخاليا النائم�ة لداعش.وقالت الخلية 

يف بي�ان: “انطلقت، صباح ام�س اإلحد، عمليات 
أس�ود الجزيرة، لتفتيش صحراء الجزيرة شمايل 
محافظة االنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي 
محافظة صالح الدي�ن وصوال اىل الحدود الدولية 
مع الجمهورية العربية السورية، بإرشاف قيادة 

العملي�ات  أن  املش�ركة”.وأوضحت  العملي�ات 
ستش�مل “وادي الثرثار، مطار جنيف، سنيسله، 
جبل املنايف سحول راوه، الشعباني، طريفاوي، 

وادي العجيج، تلول الطيارات”. 

طهران/ متابعة الزوراء:
أكد وزير الدفاع اإليراني، أمر حاتمي، استعداد 
بالده لوضع كل قدراتها الدفاعية تحت ترف 
العراق، مش�ددا عى أهمية التع�اون الدفاعي 
ب�ني البلدي�ن يف إرس�اء األم�ن واالس�تقرار يف 
املنطقة.وهنأ حاتمي، يف اتصال هاتفي، نظره 
العراق�ي الجديد، الفريق الرك�ن، جمعة عناد 
س�عدون خطاب الجبوري، الفت�ا إىل أن رؤية 
إي�ران للع�راق نابعة م�ن مش�ركات التاريخ 
والثقافة والدين، بحسب وكالة فارس.وأعرب 
حاتمي عن رسوره لتشكيل الحكومة العراقية 
الجديدة عى أساس املطلب، واإلجماع الوطني 
يف إط�ار مصالح جميع القومي�ات واملكونات 
واملذاه�ب يف العراق، مش�ددا عى أن سياس�ة 
ب�الده املبدئي�ة هي “ع�راق موحد ومس�تقل 
وقوي بمش�اركة جميع القوميات واملذاهب”.

وش�دد وزي�ر الدف�اع اإليران�ي ع�ى أهمي�ة 
التع�اون الدفاعي بني البلدين يف إرس�اء األمن 
واالس�تقرار يف املنطق�ة، وقال: “مس�تعدون 
ألن نض�ع كل طاقاتن�ا تحت ت�رف العراق، 
ونريد أن نصبح رشكاء اسراتيجيني وتتحول 
عالقاتنا إىل انموذج ناج�ح للتعاون”. موجها 
دعوة رس�مية للجبوري لزي�ارة إيران.وتمنى 
حاتمي أن تحقق الحكوم�ة العراقية الجديدة 
النج�اح يف أداء مس�ؤوليتها، خصوصا لجهة 
تحقي�ق املطالب الوطنية، وتحس�ني الظروف 
االقتصادية ومكافحة فروس كورونا. كاشفا 
عن أنه سيتم تسليم كمية من املعدات الطبية 
الالزمة لتشخيص كورونا، وسائر املستلزمات 
الخاصة بالك�وادر الطبية، كهدي�ة من وزارة 
يف  العراقي�ة  الس�فارة  إىل  اإليراني�ة  الدف�اع 

طهران.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلن األزهر الرشيف يف مر، جواز إقامة 
ص�الة العي�د يف البي�وت بظل اإلج�راءات 
االحرازي�ة املتخ�ذة ملنع تف�ي فروس 
كورونا، عى أال ُتش�رط الخطبة إذا صى 
الف�رد بأه�ل بيته.وأص�درت هيئ�ة كبار 
العلماء يف األزه�ر بيانا جاء فيه: “ يجوز 
أداء ص�الة عيد الفطر املب�ارك يف البيوت، 
بالكيفية التي ُتصى بها صالة العيد، وذلك 
لقيام العذر املانع من إقامتها يف املس�جد 
أو الخالء، ويجوز أيضا أن ُيصليها الرجل 
جماعة بأهل بيته، كم�ا يجوز أن ُيؤدِّيها 
املسلم منفرًدا، وذلك انطالقا من أن أعظم 
مقاصد رشيعة االس�الم حف�ظ النفوس 
وحمايته�ا ووقايته�ا م�ن كل األخط�ار 

واألرضار”.وأضاف�ت الهيئة يف بيانها: “ال 
تش�رط الخطبة لص�الة العيد، فإن صى 
الرج�ل بأه�ل بيته فيقتر ع�ى الصالة 
دون الخطبة، مؤكدة أنه إذا صى املس�لم 
ص�الة العيد منف�رًدا أو جماع�ة بأهله يف 
بيته، فإنه يصليها ركعت�ني وبالتكبرات 
الزوائ�د، وعدد التكبرات الزوائد س�بع يف 
الركعة األوىل بعد تكبرة اإلحرام، وخمس 
يف الركع�ة الثاني�ة بعد تكب�رة القيام إىل 
الركع�ة الثاني�ة، مضيف�ة أن وقت صالة 
العي�د هو وق�ت صالة الضح�ى، يبدأ من 
بعد رشوق الش�مس بثلث س�اعة ويمتد 
إىل قبي�ل أذان الظه�ر بثل�ث س�اعة، فإن 
دخل وقت الظهر فال تصى؛ ألن وقتها قد 

فات”.

الزوراء/ متابعة الزوراء:
املصاب�ني  ع�دد  تخط�ى 
بالفروس ح�ول العالم أربعة 
مالي�ني و722 أل�ف مص�اب، 
لت من بينهم 313,268  ُس�جِّ
ع�دد  تج�اوز  فيم�ا  وف�اة، 
املتعافني عاملي�ًا مليوناً و813 
ع�دد  تج�اوز  ألفاً.عربي�ال، 
اإلصاب�ات املُعلن�ة بف�روس 

 170 كورون�ا، أم�س األح�د، 
ألف�اً و900 )باس�تثناء أرقام 
األرايض الفلس�طينية املحتلة 
االحت�الل  قب�ل  م�ن  املعلن�ة 
م�ن  ل  وُس�جِّ اإلرسائي�يل(، 
وفي�ات،   2408 نح�و  بينه�ا 
فيما بلغ ع�دد املتعافني حتى 
59 ألف�ًا و283.وتحافظ  اآلن 
الس�عودية عى املرتب�ة األوىل 

املصاب�ني  أع�داد  يف  عربي�اً 
ب��52016 مصاباً، تويف منهم 
تليه�ا   ،23666 وتع�اىف   302
قط�ر الت�ي أحص�ت 32604 
إصاب�ات و15 وف�اة وتع�ايف 
4370 ش�خصاً، ث�م اإلمارات 
التي س�ّجلت 22627 مصاباً، 
تويف منهم 214 وتعاىف 7931.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
انه�ت لجن�ة مراقبة تنفي�ذ الربنامج 
الحكوم�ي والتخطيط الس�راتيجي، 
دراسة وتقييم املنهاج الوزاري الجديد 
، مؤك�دة ان رئاس�ة مجل�س النواب 
ارس�لت مقرحاتها اىل رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي .وقال 
عضو اللجنة النائ�ب صائب خدر ل�« 
الزوراء » ، ان » الكاظمي قدم منهاجا 
وزاريا ملزم�ا بتنفيذه جميع الوزراء 

الذي�ن ص�وت الربمل�ان ع�ى منحهم 
اللجن�ة   « ان  اىل  مش�را   ،  « الثق�ة 
خلص�ت اىل تضم�ني ع�دة مقرحات 
للحكوم�ة ع�ى برنامجه�ا ال�وزاري 
رئي�س  اىل  مب�ارشة  ارس�الها  ت�م   ،
مجلس الوزراء ».واض�اف ان » والية 
الحكوم�ة الجدي�دة لن تتعدى س�نة 
واح�دة الجراء انتخاب�ات مبكرة ، الن 
اولوي�ات مهمتها الرئيس�ة هي ازمة 
كورونا والحظ�ر الصحي ، ومواجهة 

االزمة االقتصادية النخفاض اس�عار 
النف�ط ، ومل�ف االنتخاب�ات املبك�رة 
وح�ر الس�الح بي�د الدول�ة وجالء 
الق�وات االجنبي�ة واع�ادة املهجرين 
».لك�ن العضو االخ�ر يف لجنة مراقبة 
الربنامج الحكومي والتخطيط  تنفيذ 
الس�راتيجي، النائب محمد البلداوي 
لتقيي�م  مقرحاته�ا  ع�ن  تح�دث   ،
الجدي�د لحكوم�ة  ال�وزاري  املنه�اج 
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 

.وذك�ر البلداوي ، يف تريح صحفي 
، ان » اللجنة اوصت الحكومة بتقديم 
اجاب�ات خطية عى جميع املقرحات 
النيابي�ة لتقيي�م املنه�اج ال�وزاري ، 
واملتعلقة منه�ا بانهاء ملف الدرجات 
العام�ة  املوازن�ة  ، واق�رار  الخاص�ة 
م�ع انخفاض أس�عار النفط ، وكذلك 
مراجعة ازدياد معدل التعيينات خالل 
دورة الحكومة املستقيلة ».واضاف » 
هناك توصية اخرى للحكومة باالجابة 

رس�ميا ع�ى مقرحات خاص�ة منها 
اقرار موعد محدد الجراء االنتخابات ، 
وتحسني الخدمات واعمار املحافظات 
الجنوبي�ة واملناط�ق املح�ررة ، فضال 
عن الية التوازن بني املوارد الش�حيحة 
وانخفاض االيرادات النفطية ، وضغط 
النفقات الحكومية ملؤسس�ات الدولة 
»، مبينا ان » رئاس�ة مجل�س النواب 
ارس�لت الئح�ة مقرحاته�ا اىل رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي« .

جلنة نيابية  لـ         : الوزراء الذين حصلوا على ثقة الربملان ملزمني 
بتنفيذ املنهاج احلكومي اجلديد

الربملان يسلم الكاظمي مقرتحات تقييم املنهاج الوزاري

بغداد/ الزوراء:
اتس�عت دائرة الرف�ض واالس�تنكار من 
قبل الجهات السياسية العراقية ازاء رفع 
علم املثلية الجنسية من قبل بعثة االتحاد 
االوروب�ي يف بغداد.وأدانت لجنة العالقات 
الخارجي�ة يف مجل�س الن�واب العراق�ي 
رفع علم املثلية الجنس�ية يف سفارة بعثة 
االتحاد االوروب�ي، معتربة أي�اه “تجاوزاً 
عى القيم واالعراف االجتماعية والعقائد 
الدينية للشعب العراقي”.ودعت اللجنة يف 
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه، وزارة 
الخارجي�ة العراقي�ة إىل “القي�ام بدورها 
يف من�ع اي تج�اوزات أخ�رى تح�دث يف 
املس�تقبل من قبل البعثات الدبلوماس�ية 
أع�رب  العراق”.م�ن جانب�ه  العامل�ة يف 

تحال�ف س�ائرون ع�ن “اس�فه الش�ديد 
للترف غر املقب�ول من قبل بعثة االمم 
املتح�دة واملتمث�ل برف�ع عل�م املثليني يف 
العراق”.وق�ال التحالف يف بي�ان: “اننا يف 
الوقت الذي نثمن فيه الدور االممي الداعم 
للنظام السيايس والديمقراطي يف العراق، 
نؤكد ع�ى رضورة احرام القي�م الدينية 
واالجتماعي�ة الت�ي يتمي�ز به�ا املجتمع 
العراق�ي واليمك�ن القب�ول ب�أي ترف 
يتناىف مع هذه القيم الرصينة والبد للبعثة 
االممي�ة من تصحيح ه�ذا الترف الذي 
استفز مش�اعر العراقيني وخصوصا اننا 
نعيش يف شهر مبارك ومقدس لدى عامة 

املسلمني”.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت أس�عار رصف ال�دوالر لليوم الثان�ي ببورصة 
الكفاح واالٔس�واق املحلية، امس األحد.وس�جلت أس�عار 

بورصة الكف�اح يف بغداد 123.300 دينار لكل 100 دوالر.
وبلغت أسعار البيع يف محالت الصرفة )123.750 ديناراً(، 

فيما وصل سعر رشاء الدوالر اىل )122.750 ديناراً(.

لندن/ متابعة الزوراء:
رجح رئيس الوزراء الربيطاني، بوريس 
جونس�ون، أن لقاح�ا ض�د ف�روس 
كورونا املستجد ربما لن ير النور أبدا، 
رغم املساعي الدولية الرامية للحصول 
عليه.وذكر جونس�ون يف مقال نرشته 
صحيفة “مي�ل أون صنداي”: “أكدت 
أننا سنبذل قصارى الجهد بغية إيجاد 
لق�اح، وال ي�زال أمامن�ا طريق طويل 
نحو هذا الهدف، وعيل القول براحة 
إن اللق�اح ربم�ا لن يظهر أب�دا، لكننا 

نق�ود الح�راك الدويل”.وأوضح رئيس 
ال�وزراء أن بع�ض الدراس�ات األكثر 
بعثا لألمل يف س�بيل تطوير لقاح ضد 
الفروس الذي يسبب مرض “كوفيد-
19” تج�ري يف اململكة املتحدة، وأعلن 
أن حكومة لندن تستثمر ب�93 مليون 
جنيه اسرليني )أكثر من 112 مليون 
الجدي�د  املرك�ز  يف  أمريك�ي(  دوالر 
إلنت�اج وتطوي�ر اللقاح�ات، قبل 12 
ش�هرا من املوعد املقرر سابقا.ولفت 
جونسون إىل دعم حكومته للدراسات 

الرامي�ة إىل تطوير عالج�ات لكورونا 
بغية مس�اعدة أكرب ع�دد من املرىض 
بالفروس عى التعايف بالكامل.وتابع: 
“رغم ه�ذه املس�اعي، علينا االعراف 
بأنن�ا س�نضطر إىل العي�ش م�ع هذا 
الف�روس لبعض الوق�ت، ونحتاج إىل 
إيجاد س�بل جديدة للس�يطرة عليه”.
وذكر جونس�ون أن هذا الهدف سيتم 
تحقيقه من خالل فحص األش�خاص 
الذي�ن تظهر لديه�م أع�راض إصابة 

محتملة ومتابعة اتصاالت املرىض.

سائرون يكشف لـ          أبرز املرشحني حلقيبة النفط ويرجح حسم الوزارات الشاغرة يف األسبوع األول بعد العيد
احلزبان الكرديان يصران على ترشيح فؤاد حسني للخارجية وخالد شواني للعدل

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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صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7251    االثنين   18    آيار     2020 No: 7251   Mon    18     May    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
أكدت مديرية املرور العامة إلتزامها بقرار خلية 
بفرض  والسالمة  للصحة  العليا  واللجنة  األزمة 
الكفوف  يرتدي  ال  ملن  دينار  ألف   ٥٠ غرامة 
»وفقا  إنه  بيان:  يف  املديرية  والكمامات.وذكرت 
للصحة  العليا  واللجنة  األزمة  خلية  لتوجيهات 
املركبات  سائقي  عى  التشديد  سيتم  والسالمة، 
»سيتم  أنه  مؤكدة  والركاب«.  والعامة  الخاصة 
فرض غرامة ٥٠ ألف دينار ملن ال يرتدي الكفوف 
والكمامة«.وأضافت أن »هذا يأتي تنفيذا لقرارات 

خلية األزمة بشأن مواجهة فروس كورونا«.

50 ألف دينار غرامة ملن ال يرتدي 
الكفوف والكمامات 

هي االعلى منذ تفشي الوباء.. الصحة تسجل 
144 اصابة جديدة وحاليت وفاة بفريوس كورونا

انطالق عمليات “أسود اجلزيرة” يف صحراء ثالث حمافظات وصوال للحدود السورية

وزير الدفاع اإليراني: مستعدون لوضع كل 
قدراتنا الدفاعية حتت تصرف العراق

يز صالة العيد يف البيوت  األزهر يجُ
بظل تفشي كورونا

اتساع دائرة الرفض واالستنكار ازاء رفع 
علم املثليني يف بغداد

اخنفاض أسعار صرف الدوالر لليوم الثاني 
على التوالي

جونسون: لقاح ضد كورونا رمبا لن يظهر أبدا

بعد رفعه من قبل بعثة االحتاد االوروبي

العثور على السفري الصيين يف إسرائيل ميتاً بشقته يف “هرتسيليا” والشرطة تفتح حتقيقا يف احلادثة

ص 5االقرتاض اخلارجي وتقليل قيمة الدينار خيارات مطروحة ملواجهة األزمة االقتصادية يف العراق

ص 3

الكاظمي يوجه بالكشف عن مصري املخطوفني  
واملغيبني ويراجع خطة الكهرباء للصيف

بغداد/ الزوراء:
وّج�ه رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، امس االح�د، برضورة اإلرساع 
بالكشف عن مصر املخطوفني واملغيبني، 
فيم�ا راجع خطة وزارة الكهرباء ملوس�م 
الصيف.وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي يف بيان 
تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه: أن رئيس 
ال�وزراء عق�د اجتماع�اً بمق�ر ال�وزارة 
بحضور وزير الداخلي�ة عثمان الغانمي، 
ووّج�ه ب�رضورة اس�تخدام كل امكانات 
ال�وزارة للكش�ف عن مص�ر املختطفني 
واملغيبني.وق�ال الكاظم�ي: إن الداخلي�ة 
وزارة كبرة ومن غر املعقول أن يتعرض 
املواطنون للخطف واإلختفاء بدون رادع، 
وعليكم متابعة هذه القضايا وحس�مها، 
إجرامي�ة  أن هن�اك عصاب�ات  اىل  الفت�ا 
تتحرك عرب غطاء غ�ر رشعي، وتمارس 
نش�اطاتها اعتمادا ع�ى تخويف الناس، 
وأن املوق�ف الحازم من األجه�زة األمنية 
س�يكون كفي�ال بوضع حد رسي�ع لذلك، 
وكلن�ا ثقة بق�درة قواتنا.وخاطب رئيس 
مجل�س ال�وزراء ضب�اط وزارة الداخلية 
بقول�ه: ال تخش�وا م�ن أي جه�ة تدع�ي 
االنتماء الس�يايس، تحركوا ضد عصابات 
الخطف والجريمة املنظمة، وابذلوا املزيد 
من الجه�د للحد م�ن انتش�ار املخدرات، 
فض�اًل ع�ن محارب�ة الفس�اد والره�ل 
والتدخ�الت السياس�ية.و ش�دد ع�ى أن 
الجريم�ة والفس�اد والتدخ�ل الس�يايس 

كله�ا تحدي�ات تواج�ه الدول�ة وهيبتها، 
وأن الحكوم�ة عازم�ة عى التص�دي لها 
رضورة  ع�ى  الكاظم�ي  كأولوية.وأك�د 
التعاطي مع االحتجاجات بروح مختلفة 
عى أس�اس احرام القوانني وقيم حقوق 
االنسان، وحماية كرامة املواطن العراقي 
، وأض�اف أن الضابط ال�ذي يؤدي واجبه 
بكفاءة ومهنية س�وف يكرّم، أما املقر 
واملعت�دي، فالعقوبة بإنتظ�اره، مضيفا 
بأنه س�يكون كالس�يف مع م�ن يتجاوز 
عى املواطن.ويف س�ياق اخ�ر، زار رئيس 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مقر 
وزارة الكهرباء.وذك�ر مكتبه اإلعالمي يف 
بي�ان تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه: أن 
»رئي�س مجلس ال�وزراء زار مق�ر وزارة 
الكهرب�اء، وراج�ع خطة الوزارة ملوس�م 

الصيف، وتوفر الطاقة الكهربائية«.

إصابات كورونا تقرتب من اخلمسة ماليني وتظاهرات يف أوروبا ضد القيود

بغداد/ الزوراء:
الحدودي مع  الشالمجة  افتتاح منفذ  تأجيل  البرة  األزمة يف محافظة  أعلنت خلية 
باسم  املتحدث  املحافظة.وقال  يف  كورونا  فروس  تفي  بسبب  آخر  إشعار  إىل  إيران 
خلية األزمة، العقيد ثائر عيىس نجم: إن »افتتاح املنفذ كان من املقرر له يف الخامس 
عرش من الشهر الجاري، وتم تأجيله إىل إشعار آخر بسبب تفي فروس كورونا يف 
األخرى«.وأضاف  باملحافظات  قورن  ما  إذا  اإلصابات  عدد  وازدياد  البرة،  محافظة 
إيران، لذلك اتخذت إجراءات وقائية عدة  الوباء من  التأجيل جاء ملنع نقل  أن »إجراء 
ملنع تفي الفروس كاستمرار غلق املنافذ الحدودية، ومنها منفذ الشالمجة«.وكانت 
خلية األزمة يف البرة قد كشفت يف السابع من آيار الحايل عن أنه »سيتم افتتاح منفذ 

الشالمجة يف ١٥ آيار للتجارة فقط، وذلك بعد أن أغلق يف وقت بسبب وباء كورونا«.

تأجيل افتتاح منفذ الشالجمة 
احلدودي إىل إشعار آخر

تفاصيل ص4   

نيوزيلندا/ متابعة الزوراء:
اكتش�فت رئيس�ة وزراء نيوزيلندا أنه ال توجد استثناءات 
فيم�ا يتعل�ق بتدابر التباع�د االجتماعي، بع�د رفض أحد 
املقاه�ي دخوله�ا، ألنه�ا كان�ت مكتملة الزبائن، حس�ب 
إرش�ادات الوقاي�ة م�ن ف�روس كورونا.وقررت رئيس�ة 
الوزراء، جاسيندا أرديرن، وخطيبها، كالرك غيفورد، تناول 
وجبة الفطور، يف مطعم أوليف يف العاصمة ويلنغتون، بعد 

يومني من تخفيف إجراءات اإلغالق، التي شملت إعادة فتح 
املطاعم.ورغم فتح املطاعم، فإن قواعد التباعد االجتماعي 
ال تزال س�ارية، وتش�رط الحفاظ عى مس�افة مر واحد 
عى األق�ل.ورد خطي�ب أرديرن غيف�ورد، قائ�ال: “أنا من 
يتحمل املسؤولية عن ذلك، لم أهتم بالتنظيم والحجز يف أي 
مكان. كان من اللطيف منهم اللحاق بنا يف الش�ارع عندما 

خلت إحدى الطاوالت. الخدمة أكثر من ممتازة”.

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

منع رئيسة وزراء نيوزيلندا وخطيبها من دخول مطعم



بغداد/ الزوراء:
قبل  من  واالستنكار  الرفض  دائرة  اتسعت 
علم  رفع  ازاء  العراقية  السياسية  الجهات 
االتحاد  بعثة  قبل  من  الجنسية  املثلية 

االوروبي يف بغداد.
وأدانت لجنة العالقات الخارجية يف مجلس 
النواب العراقي رفع علم املثلية الجنسية يف 
سفارة بعثة االتحاد االوروبي، معتربة أياه 
االجتماعية  واالعراف  القيم  عىل  »تجاوزاً 
العراقي«.ودعت  للشعب  الدينية  والعقائد 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  اللجنة 
»القيام  إىل  العراقية  الخارجية  وزارة  منه، 
تحدث  أخرى  تجاوزات  اي  منع  يف  بدورها 
الدبلوماسية  البعثات  قبل  من  املستقبل  يف 

العاملة يف العراق«.
عن  سائرون  تحالف  أعرب  جانبه  من 
من  املقبول  غري  للترصف  الشديد  »اسفه 
املتحدة واملتمثل برفع علم  قبل بعثة االمم 

املثليني يف العراق«.
وقال التحالف يف بيان: »اننا يف الوقت الذي 
للنظام  الداعم  االممي  الدور  فيه  نثمن 
السيايس والديمقراطي يف العراق، نؤكد عىل 
واالجتماعية  الدينية  القيم  احرتام  رضورة 
واليمكن  العراقي  املجتمع  بها  يتميز  التي 
القيم  هذه  مع  يتناىف  ترصف  بأي  القبول 
للبعثة االممية من تصحيح  الرصينة والبد 
هذا الترصف الذي استفز مشاعر العراقيني 
مبارك  شهر  يف  نعيش  اننا  وخصوصا 

ومقدس لدى عامة املسلمني«.
البعثات  يف  »حري  التحالف  وأضاف 

الدبلوماسية االجنبية ان تراعي خصوصيات 
بطريقة  تترصف  وان  املسلمة  الشعوب 
وجهات  لتقريب  اداة  تكون  لكي  ايجابية 

النظر بني شعوب العالم املختلفة«.
إىل ذلك، اصدر حزب الدعوة االسالمية، بيانا 
عىل  جنسيا«  »الشاذين  علن  رفع  بشأن 
ارض العراق، فيما دعا الحكومة بسلطاتها 
اتخاذ خطوات رادعة تجاه مثل  اىل  الثالث 

هذه االنتهاكات الصارخة.
وقال الحزب يف بيان: »ندين ونستنكر باشد 
العبارات السلوك غري األخالقي والالمسؤول 
لبعثة االتحاد االوربي برفعها علم الشاذين 
العراق, خصوصا ونحن  ارض  جنسيا عىل 
االلهي يف شهر رمضان  القرب  ايام  نعيش 
وتعديا  آثما  »عدوانا  اياه  معتربا  املبارك«، 
صارخا عىل الشعب العراقي ودينه وقيمه, 
الستهداف  وممنهجا  مقصودا  وتخطيطا 
بهذا  وتبشريا  لالمة،  االخالقية  املنظومة 
كل  تحرمه  ,الذي  املنحرف  الشاذ  السلوك 

الرشائع واالديان«.
يف  نرشت   االوربي  االتحاد  بعثة  وكانت 
باالشرتاك  صفحتها عىل فيسبوك مانصه: 
الربيطانية  الكندية والسفارة  السفارة  مع 
يف  األحد(  )امس  اليوم  ننضم  العراق،  يف 
حول  االوروبي  االتحاد  بعثات  مع  بغداد 
لألحتفال  قزح  قوس  علم  رفع  يف  العالم 
املثلية  ارهاب  ملناهضة  العاملي  باليوم 
عىل  الضوء  وتسليط  الجنيس  والتحول 
الجنس  ومتحويل/ات  املثليني/ات  حقوق 

ومزدوجي/ات الجنس.

بغداد/ الزوراء:
االجتماعي  التواصل  مواقع  عىل  »وهمية«  صفحات  وجود  من  الرافدين  مرصف  حذر 

»تزعم« شمول موظفي دوائر الدولة بسلفة ٢٥ مليون دينار .
التواصل  الصفحات ومواقع  »العديد من  إن   : بيان  يف  للمرصف  اإلعالمي  املكتب  وقال 
االجتماعي تدعي بأن لديها االستعداد الكامل لشمول املوظفني املوطنة رواتبهم بسلفة 

٢٥ مليون دينار ».
وأضاف أن »تلك الصفحات وهمية وغري قانونية، وقد حذر املرصف سابًقا من التعامل 
املوظف  شمول  بخصوص  املرصف  اصدرها  جديدة  »تعليمات  أن  موضحاً  معها«. 
بالسلف، وعىل مدراء حسابات الدوائر االطالع عىل تلك التعليمات من خالل التواصل مع 
ادارة املرصف وإبالغهم بتزويد املرصف بالبيانات الخاصة للموظف حتى يتم شموله 

بالسلفة«.

الزوراء/ حسني فالح:
كشف تحالف سائرون عن ابرز االسماء املرشحة 
لحقيبة النفط، وفيما رجح حسم ملف الوزارات 
السبع الشاغرة يف االسبوع االول بعد عيد الفطر 
ان  الكردستاني  الوطني  االتحاد  اكد  املبارك، 
حسني  فؤاد  ترشيح  عىل  مرصة  الكردية  الكتل 

لحقيبة الخارجية، وخالد شواني لوزارة العدل.
الزيادي،  النائب عن تحالف سائرون، بدر  وقال 
يف حديث لـ«الزوراء«: ان نواب محافظة البرصة 
حصلوا عىل السري الذاتية لـ ٥0 مرشحا لحقيبة 
النفط، وسيتم دراستها وتدقيقها. الفتا اىل: ان 
املحافظة  لنواب  سيعقد  اخريا  اجتماعا  هناك 
لغرض اختيار من 3 اىل ٥ مرشحني يتم تقديمهم 

اىل رئيس الوزراء الختيار احدهم.
من  هم  املرشحة  االسماء  جميع  ان  واضاف: 

وزارة  ابناء  ومن  واملتخصصني،  الكفاءات 
هم  املرشحة  االسماء  اغلب  ان  مؤكدا:  النفط. 
من املستقلني، وقليل منهم ينتمون اىل االحزاب.

وزير  هم  املرشحة  االسماء  ابرز  ان  اىل:  واشار 
رشكة  ومدير  اللعيبي  جبار  عبد  االسبق  النفط 
عام  ومدير  الجبار،  عبد  احسان  البرصة  نفط 
رشكة الناقالت النفطية الذي احيل اىل التقاعد، 
فضال عن مدراء سابقني يف وزارة النفط، مؤكدا 

ان جميعهم من ابناء محافظة البرصة.
وبشأن الحقائب الوزارية الشاغرة، اكد الزيادي: 
الكتل  بني  ما  جارية  زالت  ما  املفاوضات  ان 
ملف  حسم  لغرض  الوزراء  ورئيس  السياسية 
هذه الوزارات. الفتا اىل: ان الكرد ما زالوا مرصين 
عىل ترشيح فؤاد حسني لحقيبة الخارجية، ويف 
الكتل عىل  اغلب  املقابل هناك اعرتاض من قبل 

املرشح، االمر الذي جعل هناك صعوبة يف التوافق 
وتمرير الوزارة.

ورجح حسم ملف جميع الوزارات سواء النفط 
والخارجية او الوزارات التي لم تنل ثقة الربملان 
يف االيام القليلة املقبلة، عىل ان يتم انعقاد جلسة 
االول  االسبوع  يف  الوزارات  هذه  عىل  التصويت 

بعد عيد الفطر املبارك.
الوطني  االتحاد  عن  النائب  اكدت  بدوره، 
حسم  عدم  دلري،  الشيخ  ريزان  الكردستاني، 
ملفي الخارجية والعدل بالنسبة للكتل الكردية.

ان  لـ«الزوراء«:  حديث  يف  دلري  الشيخ  وقالت 
جميع مرشحي الحقائب الوزارية يتم حسمهم 
يف اللحظات االخرية من انعقاد جلسة التصويت. 
موقفه  الوطني  االتحاد  الحزب  ان  اىل:  الفتة 
خالد  هو  العدل  لوزارة  الوحيد  ومرشحه  ثابت، 

شواني.
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  ان  واضافت: 
لحقيبة  كمرشح  حسني  فؤاد  تقديم  عىل  يرص 
مع  جارية  املفاوضات  ان  مؤكدا:  الخارجية. 
رئيس الحكومة، وكذلك مع الكتل لحسم هاتني 

الحقيبتني.
عيد  قبل  الشاغرة  الوزارات  حسم  واستبعدت 
الوزراء  رئيس  تعهد  من  الرغم  عىل  الفطر 
قبل  من  وارصار  تعنت  هناك  لكون  بحسمها، 
سواء  املرشحني  بعض  عىل  السياسية  الكتل 

بالرتشيح او القبول او الرفض.
مرشحي  الكتل  رفضت  حال  يف  انه  واكدت: 
مرشحني  تقديم  فسيتم  الكرديني  الحزبني 
اخرين بدال عنهما. مشرية اىل: ان لدى الحزبني 

مرشحني اخرين، إال انه لم يتم االعالن عنهم.

الزوراء/ متابعة الزوراء:
بالفريوس  املصابني  عدد  تخطى 
حول العالم أربعة ماليني و7٢٢ ألف 
لت من بينهم ٢68,313  مصاب، ُسجِّ
املتعافني  عدد  تجاوز  فيما  وفاة، 

عاملياً مليوناً و813 ألفاً.
عربيال، تجاوز عدد اإلصابات املُعلنة 
األحد، 170  أمس  بفريوس كورونا، 
ألفاً و900 )باستثناء أرقام األرايض 
الفلسطينية املحتلة املعلنة من قبل 
من  ل  وُسجِّ اإلرسائييل(،  االحتالل 
بلغ  فيما  وفيات،   ٢408 نحو  بينها 
ألفاً   ٥9 اآلن  حتى  املتعافني  عدد 

و٢83.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل 
بـ٥٢016  املصابني  أعداد  يف  عربياً 
وتعاىف   30٢ منهم  تويف  مصاباً، 
أحصت  التي  قطر  تليها   ،٢3666
وتعايف  وفاة  و1٥  إصابات   3٢604
التي  اإلمارات  ثم  شخصاً،   4370
منهم  تويف  مصاباً،   ٢٢6٢7 سّجلت 

٢14 وتعاىف 7931.
إصابة،   148٥0 الكويت  ورصدت 

 ،3843 وتعايف  وفيات،  و107 
الوفيات  أعداد  مرص  وتتصدر 
بـ61٢ وفاة من بني 11719  عربياً 
 ،٢9٥0 تعايف  عن  فضالً  مصاباً، 
وأحصت الجزائر 68٢1 إصابة، من 
 ،3409 تعايف  مع  وفاة،   ٥4٢ بينها 
و19٢  إصابة   6741 املغرب  وسجل 
وفاة، وتعايف 3487 شخصا، وأكدت 
وفاة،  و1٢  إصابة،   6747 البحرين 

وتعايف ٢76٢.
 ٥186 ُعمان  سلطنة  وأحصت 
 ،146٥ وتعايف  وفاة،  و٢٢  إصابة، 
وسجل السودان ٢٢89 إصابة، و97 
وأكدت  شخصاً،   ٢٢٢ وتعايف  وفاة، 
وفيات،  و4  إصابة،   1331 جيبوتي 
الصومال  ورصدت   ،9٥0 وتعايف 
وتعايف  وفاة،  و٥٥  إصابة،   13٥7
148 شخصاً. واستقّر عدد اإلصابات 
و4٥  إصابة،   1037 عىل  تونس  يف 

وفاة، وتعايف 807 أشخاص.
و٢6  إصابة،   90٢ لبنان  وأعلن 
وأكدت  شخصاً،   ٢47 وتعايف  وفاة، 
وفيات،  و4  إصابة،   ٥٥٥ فلسطني 

وتعايف 4٢1، فيما سجل األردن 607 
 ،404 وتعايف  وفيات،  و9  إصابات، 
و18  إصابة،   1٢٢ اليمن  وأحىص 

وفاة، وتعايف مصاب واحد.
وأكدت ليبيا 6٥ إصابة، و3 وفيات، 
وتعايف ٢8 شخصاً، وأحصت سورية 
وتعايف  وفيات،   3 منها  إصابة   ٥1
موريتانيا  وسجلت  شخصاً،   36
 7 وتعايف  وفيات،  و4  إصابة،   40
القمر  جزر  أعلنت  فيما  أشخاص، 
تسجيل 11 إصابة بفريوس كورونا، 
ثالثة  وتعايف  واحدة،  وفاة  وحالة 

أشخاص.
بفريوس  اإلصابات  عدد  وتجاوز 
كورونا املستجد عتبة النصف مليون 
تخطت  حني  يف  الالتينية،  أمريكا  يف 
وفق  ألفا،   ٢8 املنطقة  يف  الوفيات 
تعداد أجرته وكالة األنباء الفرنسية 

استنادا إىل إحصائيات رسمية.
جراء  الوفيات  عدد  تجاوز  كما 
الواليات  يف  بالفريوس  اإلصابة 
من  ترضرا  األكثر  البلد  املتحدة، 
الوباء، 87 ألف وفاة اليوم، وتخطت 

اإلصابات عامليا أربعة ماليني و700 
 310 من  أكثر  والوفيات  حالة،  ألف 

آالف.
ويتزامن ذلك مع بدء ارتفاع أصوات 
والتباعد  الحجر  إلجراءات  رافضة 
الدول  سنتها  التي  االجتماعي 
الحتواء الفريوس، خاصة يف أوروبا، 
يف  غاضبة  مظاهرات  خرجت  حيث 

كل من أملانيا وبريطانيا وبولندا.
فتح  الحكومة  تعتزم  ال  أملانيا،  يف 
حزيران  يونيو/   1٥ قبل  حدودها 
التي  الشديدة  الضغوط  من  بالرغم 

تمارس بهذا االتجاه.
أملانيا  من  مختلفة  أنحاء  وشهدت   
ضد  اآلالف  فيها  شارك  تظاهرات 
الزخم  ويتزايد  قيود.  من  تبقى  ما 
الذي تكتسبه هذه االحتجاجات مع 

مرور الوقت.
ويف فرنسا، تم تسجيل 104 وفيات 
نتيجة  ساعة   ٢4 خالل  جديدة 
فيما  املستجد،  كورونا  فريوس 
يف  املرىض  عدد  انخفاض  تواصل 
رسمية  حصيلة  وفق  اإلنعاش، 

أُعلنت مساء الجمعة.
نهاية  أول  شهدت  إنجلرتا،  يف  أما 
الحجر  تدابري  تخفيف  منذ  أسبوع 
تدفق الزوار عىل املنتزهات واملواقع 
الصعب  من  جعل  ما  السياحية، 
التباعد  إرشادات  احرتام  أحياناً 
االجتماعي. وينتظر تجول نحو 1٥ 
األسبوع  هذا  نهاية  سيارة  مليون 
استطالع  وفق  إنجلرتا،  شوارع  يف 
أوتوموبيل  »رويال  جمعية  أجرته 

كلوب«.
رئيس  أعلن  فقد  إسبانيا  يف  أما 
السبت  سانشيز  بيدرو  الحكومة 
التي  الطوارئ  حال  تمديد  يف  رغبته 
وذلك  أيار،  مايو/   ٢4 يوم  تنتهي 
مسار  نهاية  حتى  شهر«  »لنحو 

رفع الحجر.
حدودها  فتح  عن  إيطاليا  وأعلنت 
يونيو/  من  الثالث  من  اعتباراً 
القادمني  السّياح  وجه  يف  حزيران 
إلغاء  مع  األوروبي،  االتحاد  من 
اإلجباري  الصحي  الحجر  رشط 

للزوار األجانب. 

بعد رفعه من قبل بعثة االحتاد االوروبي

اتساع دائرة الرفض واالستنكار ازاء رفع 
علم املثليني يف بغداد

الرافدين حيذر من صفحات »وهمية« تدعي 
مشول املوظفني بسلفة ٢٥ مليون دينار

سائرون يكشف لـ           أبرز املرشحني حلقيبة النفط 
ويرجح حسم الوزارات الشاغرة يف األسبوع األول بعد العيد

إصابات كورونا تقرتب من اخلمسة ماليني وتظاهرات يف أوروبا ضد القيود

احلزبان الكرديان يصران على ترشيح فؤاد حسني للخارجية وخالد شواني للعدل

الفريوس يتوسع عربيا وعامليا

No: 7251   Mon    18     May    2020العدد:   7251    االثنين   18    آيار     2020

فقط  دينارعراقي   )11٢,٥66,000( مقدارها  تخمينية  وبكلفة  (االوىل(  للمرة   
)مائة واثنا عرش مليون و خمسمائه و سته و ستون الف دينار عراقي ال غري( 
الحصول  يمكن  التي  الرشوط  و  املواصفات  بموجب  )1٢0(يوم  تنفيذ  بمدة  و 
وخمسون  دينار)مائة   )1٥0,000( قدره  مبلغ  لقاء  الصندوق  امانة  من  عليها 
الف دينار ال غري( غري قابلة للرد فعىل الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص  
العروض(  ترقيم صفحات هذه  العراقي )مع مراعاة  بالدينار  العطاءات  تقديم 
البالغة  و  االولية  التأمينات  ارفاق  )1٢0يوما( مع  تقل عن  ال  ملدة  نافذا  ويكون 
)3,376,980( دينارعراقي فقط )ثالثة ماليني وثالثمائة و سته و سبعون الف و 

تسعمائه و ثمانون دينار عراقي (
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :-

رقم املناقصة :موضوعها: تاريخ الغلق : 
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 

تاريخ نفاذ التأمينات االولية 
اىل  تسلم  و  االلكرتوني  الربيد  تثبيت  مع  املكتب  او  للرشكة  الرصيحة  العناوين 
و  االعالن  رقمي  عليها  مثبت  مختومة  و  مغلقة  بأغلفة  الرشكة   استعالمات 
الطلبية يف مدة اقصاها الساعة ) الواحدة( بعد الظهر ليوم ٢0٢0/6/٢ و يتحمل 

من ترسو علية املناقصة اجورنرشاالعالن مع التقدير 
مالحظة:-

1- يتُم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف 
تطبيق الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض 

مراعاة ذلك عند التقديم.
٢- جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع و الرشاء التنادر:- 

أ -  كتاب تخويل اصيل مصدق و نافذ
ب - هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه . 

3- اذا تصادف تاريخ الغلق اعالة عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة 

مبارشة 
4- تقدم التأمينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف 

الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة 
٥- بامكان كافة ممثيل  الرشكات  او  املكاتب  املشرتكني  يف املناقصة  التواجد  يف 
مقر الرشكة  لحضور  و متابعة  فتح  العطاءات  من قبل  اللجنة و ذلك  يف اليوم 

التايل  لتاريخ  الغلق الساعة  العارشة صباحا 
القسم   من  االنذارات  توجه  املناقصني   قبل   من  مخالفات   وجود   حال  يف   -6

القانوني  يف رشكتنا دون الرجوع  اىل  دائرة كاتب العدل 
7- تصادر التأمينات  االولية  للرشكات  قي حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء 

الدراسة  الفنية والتجارية  للطلبيات 
8- تقدم التأمينات االولية عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق  او سفتجة 

( ومن املصارف املعتمدة  املدرجة يف القائمة املرفقة طبا«.
9- التتم مطالبة رشكتنا  بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك و كذلك  الرضيبة و 
اجازة  االسترياد و يتحمل املشرتك  يف املناقصة مسؤولية  تجهيز و ايصال املواد 

اىل رشكتنا . ) اذا تضمن العمل تجهيز املواد ( 
10- ال تتم املطالبة بأي  تمديدات لفرتات التجهيز السباب تتعلق باخراج املواد من 

املوانئ .. ) اذا تضمن العمل تجهيز مواد ( .
11- يتم استبعاد العطاء الذي  يزيد مبلغة  بنسبة ٢0% فأكثرمن الكلفة التخمينية .

1٢- يمكن االطالع عىل رشوط تقديم  العطاءات و عىل املوقع االلكرتوني :-
  www.mrc.oil.gov.iq

13- سيتم استقطاع ) 1000دينار(الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس و 
رياض اطفال .

د.عائد جابرعمران 
                                                                                        ع. املدير العام 
رئيس مجلس ادارة الرشكة 

إعـالن رقـم )10( 
رقم الطلبية ٢00٥/٢0٢0

تعلُن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن مناقصة 
)انشاء و تنفيذ سرداب يف موقع خزان املضخات النهرية(
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على خلفية إقالة ترامب مسؤوال رقابيا في الخارجية

 القدس/متابعة الزوراء:
 أعلن�ت صحيفة يديعوت أحرن�وت العربية صباح 
ام�س األحد، عن العث�ور عىل الس�فري الصيني يف 

إرسائيل متوفياً بشقته يف “هرتسيليا”.
موقعه�ا  ع�رب  أحرن�وت”  “يديع�وت  وقال�ت 
اإللكرتوني، إن السفري “دو وي” وصل إىل إرسائيل 
مؤخراً يف خضم أزمة كورونا، وقىض أس�بوعني يف 
عزله. حيُث تم العثور عليه ميتاُ يف شقته عن عمر 

يناهز 58 عاماً.
وأك�دت، أّن ظ�روف وف�اة الس�فري الصين�ي غري 

واضحة، وتم فتح تحقيقاً فورياً بالحادث.
وكان الس�فري الصين�ي دو يف، ق�د تط�رق، ي�وم 
الجمع�ة امل�ايض، لترصيح�ات وزي�ر الخارجي�ة 
األمريك�ي ماي�ك بومبيو، ال�ذي رأى باالس�تثمار 

الصيني يف إرسائيل “خطرا”.
وجاء يف مقالة كتبها السفري لصحيفة ” جريوزاليم 
بوس�ت “، أن “وزير الخارجي�ة األمريكي بومبيو، 
رأى يف الس�نوات األخ�رية، ب�أي اس�تثمار صيني 
ع�ىل أنه “خطر أمني”، ولكن بالنظر إىل انخفاض 
اس�تثمارات الصني يف إرسائيل، كيف يمكن القول 

إن ‘الصني تشرتي إرسائيل’؟”.

وأض�اف الس�فري يف املقال�ة، أن “مناقص�ة بن�اء 
رشك�ة صينية، ملنش�أة تحلية املياه “ش�ورك 2 يف 
إرسائيل، أجريت بشفافية مطلقة ووفًقا للقوانني 
اإلرسائيلية، وبمتابعة األجهزة األمنية اإلرسائيلية، 
وأن التع�اون اإلرسائي�ي الصين�ي ه�و انتص�ار 
ل�كال الطرف�ني، وأنن�ا نأم�ل أن يتخ�ذ أصدقاؤنا 
اإلرسائيليون، أفضل القرارات بالنس�بة لهم، قرار 

يخدم مصالحهم”.
تنبع معارضة واش�نطن لعمل الرشك�ة الصينية 
بمنش�أة “ش�ورك” 2 م�ن اعتب�ارات أمني�ة، ألن 

محط�ة تحلي�ة املي�اه، تق�ع بالقرب م�ن قاعدة 
“بلماحيم” الجوية العس�كرية اإلرسائيلية، حيث 

يتواجد أيضا جنود أمريكيون.
كم�ا أن معارضة الواليات املتح�دة تنبع أيضا من 
دواف�ع اقتصادي�ة، يف ضوء الح�رب التجارية بني 

الواليات املتحدة والصني.
وكان قد نفى السفري االتهامات األمريكية لبالده، 

بإخفاء تفيش فريوس كورونا.
وق�ال “لم تتس�رت الصني قط ع�ىل تفيش فريوس 
كورون�ا يف أراضيه�ا. ترصفن�ا بش�فافية كاملة. 
أصدقاؤنا اليهود يعرفون جيًدا من تجربة املايض، 
أن�ه دائًم�ا أثناء األوبئ�ة، فإن البع�ض يبحث عن 
مؤامرات واكباش فداء”، يف إشارة إىل الفريات التي 
كان يتع�رض له�ا اليهود عىل خلفية “الس�امية” 

عىل مدى التاريخ.
وأضاف الس�فري، “لس�نا مس�ؤولني ع�ن التفيش 
الحايل والوضع يف الواليات املتحدة. إنه نتاج فش�ل 

قيادي وسلوكي”.
وتاب�ع أن الص�ني ترح�ب بالحكوم�ة اإلرسائيلية 
وقيادتها “غري العادية”، التي نجحت وانترصت يف 

املعركة ضد فريوس كورونا، عىل حد تعبريه.

واشنطن/بي.بي.يس:
أطل�ق ن�واب الح�زب الديمقراط�ي يف 
الكونغرس األمريكي تحقيقا يف أسباب 
إقال�ة الرئي�س دونالد ترام�ب املفتش 

العام لوزارة الخارجية ستيف لينيك.
وكان ليني�ك يحق�ق يف اتهامات لوزير 
بإس�اءة  بومبي�و  ماي�ك  الخارجي�ة 
أف�ادت  حس�بما  الس�لطة  اس�تخدام 
تقارير صحفية وهو ما أثار انتقادات 
حادة من ن�واب ديمقراطي�ني بارزين 
من بينهم رئيسة مجلس النواب نانيس 

بيلويس.
وق�ال ترام�ب يف رس�الة إىل بيل�ويس 
يف وق�ت متأخ�ر م�ن مس�اء الجمعة 
املايض إن�ه لم يعد يثق يف ق�درة لينيك 
ع�ىل أداء مهام�ه، مضيف�ا ”وم�ن ثم 
فإنني أستخدم سلطتي كرئيس إلقالة 
املفت�ش الع�ام ل�وزارة الخارجية من 

منصبه بقرار يرسي خالل 30 يوما“.
واتهم الديمقراطيون ترامب باالنتقام 
من جميع املوظف�ني العموميني الذين 
يحاولون مس�اءلة إدارته ومحاسبتها 
حي�ث يع�د لينيك ه�و ثالث مس�ؤول 
تخول له صالحيات وظيفته مس�اءلة 

اإلدارة يتم فصله من العمل.

وتوىل ليني�ك منصبه عام 2013 بعدما 
عين�ه الرئي�س الس�ابق ب�اراك أوباما 
لرياق�ب تفاصي�ل االنف�اق وااللت�زام 
وزارة  يف  للعامل�ني  املالي�ة  بالقي�ود 

الخارجية.
وتس�اءل نواب ديمقراطيون كبار عن 
أسباب إقالة لينيك وقرروا السبت فتح 

تحقيق يف األمر.
وقال إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون 
الخارجي�ة يف مجل�س الن�واب وب�وب 
مندي�ز يف بيان مش�رتك”نحن نعارض 
بش�كل غ�ري م�رشوط إقال�ة املفتش 
العام بوصفها مدفوعة سياس�يا كما 
ندي�ن تفري�غ ه�ذا املنص�ب املهم من 

مضمونه”.
وأضاف البيان أن لينيك “فتح تحقيقا 
يف وقائع فس�اد قام بها الوزير بومبيو 
بنفس�ه” وأن اإلقالة “مصممة بشكل 
واض�ح لحماي�ة الوزي�ر بومبي�و من 

املساءلة القانونية”.
وتعرض بومبيو التهامات باس�تخدام 
الت�ي يرتأس�ها  ال�وزارة  موظف�ني يف 
لتحقيق أرباح شخصية حسب تقارير 

إعالمية محلية يف الواليات املتحدة.
وطالب النائب�ان الديمقراطيان اإلدارة 

بتس�ليم جمي�ع التس�جيالت املتعلقة 
باتخاذ ق�رار فصل ليني�ك من منصبه 

بحلول الجمعة املقبل.
يف الوق�ت نفس�ه ق�ال البي�ت األبيض 
الس�بت إن إقالة لينيك كان�ت اقرتاحا 
م�ن وزي�ر الخارجي�ة ماي�ك بومبي�و 
نفس�ه قب�ل أن يواف�ق ترام�ب ع�ىل 

االقرتاح ليصبح قرارا رئاسيا.
من جانبها قالت نانيس بيلويس رئيسة 
مجلس النواب يف تغريدة عىل تويرت إن 
لينيك “عوقب بس�بب أمانته وحرصه 

عىل أداء عمله بكفائة لحماية الدستور 
واألمن الوطني للبالد”.

وكان ترامب قد أقال مايكل أتكينسون 
املفت�ش الع�ام ألجهزة االس�تخبارات 

الشهر املايض.
ش�هادة  ق�دم  ق�د  أتكينس�ون  وكان 
ال�ذي  الش�خص  ح�ول  للكونغ�رس 
كش�ف معلوم�ات أدت يف النهاي�ة إىل 
محاكم�ة ترامب برملاني�ا بهدف عزله 

من منصبه.
وانتهت املحاكمة بتربئة ترامب.

بريوت/ وكاالت:
 أث�ارْت نوار املول�وي، زوجة رئيس 
وزراء لبنان، حس�ان دياب عاصفة 
م�ن الج�دل ع�ىل مواق�ع التواصل 
االجتماعي بعد أول حديث عام لها.

ويف حديث إىل إذاعة لبنان الرس�مية 
دع�ت مولوي اللبنانيني إىل أن يحلوا 
م�كان العم�ال األجانب س�واء من 
نواطري )حراس بنايات( أو عامالت 
يف الخدم�ة املنزلية وعمال محطات 

الوقود.
وقال�ت قرينة رئيس ال�وزراء، “كل 
العم�ال األجان�ب نس�تغني عنهم. 
بيوته�ن  يف  القاعدي�ن  الصباي�ا 
وياخ�دوا  باملن�ازل  ه�ن  يش�تغلوا 
حقوقهن ضمن قانون العمل. يكون 
عندها ضمان صحي وساعات عمل 
معينة وليس من الرضوري أن تنام 
عند الن�اس الذين تش�تغل عندهم، 
مث�ل أي وظيف�ة وبياخ�دوا معاش 
)راتب(. بدل ما ثالثة أرباع )أموالنا( 
تطل�ع ل�ربا… بتندفع أله�ل البلد”، 

وفقا    لرويرتز. 
غضب عىل مواقع التواصل

وما أن انترش هذا املقطع من املقابلة 
مواق�ع  صفح�ات  امت�أت  حت�ى 
التواص�ل بتعليق�ات، ج�اء بعضها 
جارحا، طالبت رئيس الوزراء دياب 
بسحب زوجته من امليادين اإلعالمية 

واالجتماعية.
وقالت هدى ش�اهني يف تغريدة عىل 
تويرت “كل حكوم�ات العالم تحاول 
أن تحسن أوضاع ش�عبها إال زوجة 
حسان دياب بدها البنات والنسوان 

تشتغل خدم ونواطري”.
يف  املحتقن�ة  التعليق�ات  وعكس�ت 
جان�ب منه�ا األزم�ة االقتصادي�ة 

الخانقة التي يعيشها لبنان.
وق�د هوت اللرية بأكث�ر من النصف 
أكتوبر/ترشين  الدوالر من�ذ  مقابل 
األول يف ظ�ل نق�ص ح�اد يف الدوالر 
س�حقت  واس�عة  مالي�ة  وأزم�ة 
التدفق�ات م�ن الخ�ارج، وجعل�ت 
البنوك التجارية تحول بني اللبنانيني 

ومدخراتهم بالعملة الصعبة.
ويف األس�ابيع األخرية ج�رى تداول 
الدوالر عند مس�تويات ف�وق أربعة 

آالف لرية بالسوق السوداء.
وانتق�دت الصحفي�ة جوزفني ديب 
دعوة مول�وي، قائلة: “أن�ا ملا كنت 
بالجامع�ة اش�تغلت بمح�ل ثي�اب 
فما حدا يزايد ع�ي بهاملوضوع. أنا 
اشتغلت ووصلت بعرق جبيني مش 

حتى أس�مع ن�اس ع�م تطلب مني 
ضحي بعد عمر من التضحية”.

فيم�ا دافع الوزير الس�ابق غس�ان 
عطالل�ه ع�ن ه�ذا الط�رح، قائال: 
“إنه ال يخجل من ماضيه. يف س�نني 
الشباب األوىل عملت يف أعمال الدهان 
لتأم�ني م�رصويف ول�ن أخج�ل من 
مزاولة مهنة رشيف�ة إذا اضطريت 

لتأمني عائلتي”.
الحكومة اللبنانية ترد

وم�ع تصاع�د الجدل حول تفس�ري 
كالم زوج�ة دياب اضطرت رئاس�ة 
الحكومة إىل إصدار بيان توضيحي.

وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي يف رئاس�ة 
الحكوم�ة إن البعض يحاول تحوير 
تفس�ري مضمون دع�وة مولوي إىل 
“لبننة العمالة يف لبنان عرب االعتماد 
عىل اللبنانيني واللبنانيات يف األعمال 
وامله�ن املختلفة بدال م�ن العاملني 

والعامالت األجانب”.
وأضاف البيان “إن ما قصدته مولوي 
واضح وهو ينطلق من الحرص عىل 
أن يعتم�د اللبنانيون عىل أنفس�هم، 
يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة 

التي يمر بها لبنان”.
غ�ادة  املهجري�ن  وزي�رة  ودعم�ت 
رشي�م موق�ف الحكوم�ة مفتتحة 
الب�اب أم�ام ترشي�ع العم�ل املنزيل 
للبنانيات. وقال�ت عرب تويرت، “نعم 
ش�بابنا يس�تحق غدا أفض�ل ولكن 
هذا ال يمن�ع من أن نقونن )نرشع( 
العم�ل املن�زيل لصال�ح م�ن يرغب 
من الس�يدات اللبناني�ات. والقوننة 
تعني ضمان وساعات عمل محددة 
ومكتب يحف�ظ الحقوق والواجبات 
كما يف كل املجاالت املهنية… الشغل 

مش عيب”.
أزمة العمالة الخارجية

الدف�ع  أزم�ة  اللبناني�ون  ويواج�ه 
بالدوالر للعمال األجانب، وال س�يما 

العامالت يف الخدم�ة املنزلية بعد أن 
أصب�ح األجر بال�دوالر ي�وازي أكثر 
م�ن ثالثة أضع�اف األجر الش�هري 
للعمال�ة قب�ل األزم�ة، كم�ا أصبح 
الحصول عىل الدوالر عس�ريا إال من 

السوق السوداء.
ه�ذه  ع�ن  ناش�طون  ع�رب  وق�د 
املعضلة فق�ال عباس زه�ري، عرب 
تويرت “البنت يي بتس�اعدنا بالبيت 
بيخل�ص عقده�ا بش�هر 6 عن�دي 
مش�كلتني كيف بدي طلع كسورات 
)متأخ�رات( راتبه�ا البالغ�ة 1500 
دوالر وكي�ف ب�دي س�فرها، ألن�ه 
التزم�ت أخالقي�ا براتبه�ا بال�دوالر 

مش قادر أكرت من هيك”.
وتبعا ألحدث إحص�اء يف نهاية عام 
2019 بحس�ب وزارة العم�ل ف�إن 
مجموع العامل�ني األجانب يف لبنان 
والحاصل�ني عىل ترصي�ح عمل هو 

247088 عامال وعاملة.
ويرتاوح أجر عاملة الخدمة املنزلية 

بني 200 و 500 دوالر شهريا.
وأم�ام العج�ز ع�ن تأم�ني الرواتب 
املنزلي�ات ف�إن رشكات  للعام�الت 
مكات�ب االس�تقدام ت�درس جدي�ا 

إقفال مكاتبها.
واعت�رب ع�ي األمني نقي�ب أصحاب 
مكاتب اس�تقدام عامالت املنازل أن 

“القطاع منكوب”.
وبحس�ب رويرتز، ق�ال األمني، “إن 
تداعي�ات األزم�ة املالية ع�ىل قطاع 
العم�ال األجان�ب ب�دأت تك�رب م�ع 

الوقت”.
وأضاف “االتفاق مع عامالت املنازل 
قب�ل مجيئهن إىل لبنان هو أن يكون 
راتبهن بال�دوالر، وهذا ال تغيري فيه 
ومن واجب أصح�اب العمل االلتزام 
ب�ه”.ويف لبن�ان ح�وايل 600 مكتب 
استقدام عامالت تمثل مصدر دخل 

لنحو 2000 عائلة.

العثور على السفري الصيين يف إسرائيل ميتاً بشقته يف 
“هرتسيليا” والشرطة تفتح حتقيقا يف احلادثة

نواب احلزب الدميقراطي يف الكونغرس يفتحون حتقيقا

احلكومة اللبنانية ترد بعد حديث لزوجة رئيس الوزراء 
دعت فيه اللبنانيني إىل أن حيلّوا مكان العمال األجانب 

     

أردوغان يكثف ممارسات القمع إلنقاذ شعبيته املتآكلة
 أنقرة/ميدل ايست اونالين:

 يسعى الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 
إىل إنق�اذ ش�عبية ح�زب العدال�ة والتنمي�ة 
املتآكلة عرب تحجيم أصوات املعارضة مكثفا 
ممارسات القمع ضد كل من يشكلون خطرا 
عىل هيمنة حزب�ه يف االنتخابات القادمة، يف 
ظل تقلص منارصي الحزب الحاكم وتراجع 
خصوص�ا  الب�الد  يف  السياس�ية  حظوظ�ه 
بعد فش�له املتكرر يف إدارة األزمات الس�يما 
أزم�ة فريوس كورونا التي فاقمت املش�اكل 
االقتصادي�ة املرتاكم�ة نتيج�ة السياس�ات 

الخاطئة التي تنتهجها الحكومة الرتكية.
وسلط اس�تطالع رأي حول شعبية األحزاب 
السياسية يف تركيا الضوء عىل تراجع شعبية 
حزب العدال�ة والتنيمة 10 باملئة، حيث بات 
نح�و 25 باملئة من املصوتني له غري مؤيدين 
ل�ه ولسياس�ة زعمائ�ه، وفق ما أف�ادت به 
صحيف�ة زم�ان الرتكية نقال عن مؤسس�ة 
‘MAK’ للدراس�ات املجتمعية واستطالعات 

الرأي.
ويف ه�ذا اإلطار رأى مس�ؤول ب�ارز يف حزب 
الش�عوب الديمقراطي أن حكومة أردوغان 
ل�م ترتاج�ع ع�ن ممارس�ات القم�ع الت�ي 
املعارضني واملنتقدين،  تستهدف باألس�اس 
حت�ى يف الظ�روف االس�تثنائية التي تتطلب 
تكات�ف الجه�ود ب�ني الفرقاء السياس�يني 

ملواجهة تفيش الوباء.
وتس�تمر الس�لطات الرتكي�ة يف قمع حزب 
الش�عوب الديمقراط�ي املع�ارض للرئي�س 
الرتك�ي بذريع�ة ارتباط�ه بح�زب العم�ال 
الكردس�تاني التي تزعم أنق�رة أنه منظمة 
إرهابية، وهي التهمة التي تتخذها العتقال 
املعارض�ني واملنتقدي�ن، حي�ث يقب�ع خلف 
قضبان الس�جون الرتكية آالف م�ن األكراد 

واملتعاطفني معهم.
وقال النائب الرتكي س�يزاي تميي والرئيس 
املشرتك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي 
ل�’العربية.نت’، بعد يوم من اعتقال رؤس�اء 

بلديات منتمني لحزب الشعوب الديمقراطي 
املع�ارض، إن “الحكوم�ة الرتكية ل�م تعلّق 
سياس�تها الرشيرة واملعادي�ة لأكراد حتى 
يف ظ�ل ظ�روف جائح�ة كورون�ا”، مؤك�دا 
كفرص�ة  كورون�ا  وب�اء  “تس�تخدم  أنه�ا 
ملمارس�ة مزيد من القمع بحق املؤسس�ات 
الديمقراطي�ة الكردي�ة وبلدياتها عىل وجه 

الخصوص”.
وأضاف تميي “إننا نكافح ضد فريوس�ني يف 
وقت واحد هما كورونا والسلطة العنرصية”، 
مناشداً “املجتمع الدويل واألمني العام ملجلس 
أوروبا ومؤتمر السلطات املحلية واإلقليمية 
ولجن�ة مناطق االتح�اد األوروبي واألحزاب 
الش�قيقة وجمي�ع أصدق�اء الديمقراطي�ة 

واألك�راد التخاذ إج�راءات ضد السياس�ات 
العنرصي�ة للحكوم�ة التي تحاول ترس�يخ 
نظ�ام ال�وكالء باعتب�اره الوض�ع الطبيعي 

الجديد يف البالد”.
وعزلت السلطات الرتكية الجمعة 15 مايو/

أي�ار الّ�ذي واف�ق ي�وم االحتف�االت باللغ�ة 
الكردي�ة، 5 رؤس�اء بلدي�ات تابعني للحزب 
املعارض وعينت بدلهم وصاة منتمني لحزب 

العدالة والتنمية.
ووصف تميي ق�رار الحكومة الرتكية تعيني 
ضب�اط وكالء مؤيدين لها يف رئاس�ة خمس 
بلدي�ات بدل رؤس�اء م�ن الح�زب املعارض 
ومحارصة الرشطة ملقراتها، ب�”االستعمار 

واالحتالل”.

الت�ي  القانوني�ة  غ�ري  باملمارس�ات  ون�دد 
تتخذه�ا حكوم�ة أردوغان لتمدي�د نفوذها 
بعزل رؤس�اء البلدي�ات دون وجود قرار من 
املحكم�ة، مش�ريا إىل أن الع�زل واالعتق�ال 
ه�ي مج�رد إج�راءات إدارية ينفذه�ا وزير 

الداخلية.
وأك�د أن مؤسس�ة أردوغ�ان تعزل رؤس�اء 
البلدي�ات وتعتقله�م بذريعة ته�م اإلرهاب 
الجاه�زة للتغطي�ة عىل جرائمه�ا ولرصف 
ال�دويل ع�ن ممارس�اتها  املجتم�ع  أنظ�ار 

الخارجة عن القانون وتربير القمع.
واعتقلت تركيا الجمعة املايض وفق ما أكده 
تميي الخمسة من رؤساء البلديات إىل جانب 
21 آخري�ن من الرؤس�اء البلدي�ات التابعني 

لح�زب الش�عوب الديمقراط�ي الفائزين يف 
االنتخاب�ات البلدية لس�نة 2019 فضال عن 
الع�رشات من رؤس�اء البالديات الس�ابقني 
املنتم�ني للح�زب والفائزي�ن يف انتخاب�ات 

.2014
خ�الل  الديمقراط�ي  الش�عوب  وكس�ب 
يف  مختلف�ة  بلدي�ة   71  2019 انتخاب�ات 
تركيا، مما اصبح يش�كل منافس�ا حقيقيا 
لحزب أردوغ�ان وتهديدا لبقائه أمام تراجع 
ش�عبيته بانخفاض منارصيه بسبب فشله 
يف إدارة الب�الد الت�ي تعيش أزم�ة اقتصادية 

آخذة يف التفاقم.
واس�تطاع الحزب منذ دخول الربملان الرتكي 
ألول م�رة يف الع�ام 2015 الحصول عىل 80 
مقعداً وهو ثالث أك�رب حزب يف تركيا ولديه 

يف الوقت الحايل 61 نائبا.
وال يقت�رص قم�ع الس�لطات الرتكية يف ظل 
هذه الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد 
م�ع ارتف�اع إصاب�ات كورونا عىل رؤس�اء 
بلديات الح�زب املؤيد لأك�راد وقياداته، بل 
يمتد إىل صحفيني ومواطنني ومفكرين وكل 
من ينتقد سياس�ة أردوغ�ان، حيث ازدادت 
ممارس�ات القمع منذ تسلل الوباء إىل البالد 
وبعد انكشاف ضعف الحزب الحاكم يف إدارة 
األزم�ة وعدم تحمله حج�م االنتقادات التي 

تنهال عليه.
وبينما أعلنت تركيا الس�بت ارتفاع إصابات 
كورون�ا يف آخر 24 س�اعة إىل نحو 750 ألف 
بعد تس�جيل 1635 حالة جديدة، قدر خرباء 
أتراك إصابة 2.1 مليون ش�خص بالوباء إىل 

غاية 12 ماية/أيار.
بدورها كشفت مؤسسات استشارية تركية 
خب�رية يف املج�ال الصحي، أّن الع�دد الفعي 
لح�االت اإلصاب�ة بكورون�ا يف تركي�ا، يزيد 
حوايل 15 مرّة عن األرقام الحكومية املعلنة، 
وهو ما أك�ده أيضاً أوكتاي أوزدمري أس�تاذ 

الصحة العامة بجامعة أنقرة.
ويف ظ�ل رسعة انتش�ار الوباء ق�ررت تركيا 

الس�بت فرض حظر التجول ملدة أربعة أيام، 
فيما ال تزال الحكومة تواجه انتقادات الذعة  
بس�بب تراخيها يف انتهاج مسار الدول التي 
اتخ�ذت إجراءات صارم�ة يف مواجهة تفيش 
الف�ريوس باإلغ�الق الت�ام لحني الس�يطرة 

عليه.
يب�دو أن أنق�رة القابعة تحت وط�أة األزمة 
االقتصادية املتناثرة مجربة عىل عدم اإلغالق 
الت�ام ال�ذي م�ن املؤكد أن يش�ل األنش�طة 
ويفاق�م األوض�اع نحو األس�وأ، عاجزة عن 
إيج�اد الحل�ول الرسيع�ة الحت�واء الوب�اء 
دون اللج�وء الغلق التام، فيم�ا تتجه تركيا 
لاللتح�اق بماصف ال�دول أألكثر ترضرا من 

الوباء حول العالم.
ويف ظ�ل اس�تمرار ممارس�ات القمع التي 
يراه�ا البع�ض أنها امت�دادا لظل�م النظام 
الحاكم الفاحش حتى يف الكوارث اإلنسانية 
الرصاع�ات  ع�ن  التخ�ي  تتطل�ب  الت�ي 
الظ�روف  أحل�ك  يف  الداخلي�ة  السياس�ية 
لتوحي�د الجهود من أج�ل مواجهة الوباء، 
انتقد مس�ؤول أوروبي عزل عم�د بلديات 

منتخبني من مناصبهم.
ووج�ه مق�رر الش�ؤون الرتكي�ة يف الربملان 
األوروبي ناتش�و سانتش�يز آمور انتقادات 
الذع�ة ألردوغان  بس�بب ممارس�ات القمع 
األخرية، مش�ريا إىل أن ذلك يع�رض الثقة يف 
أس�س الديمقراطية للخطر. وتصنف تركيا 
م�ن ب�ني ال�دول األكث�ر قمع�ا للصحفيني 

واملنتقدين واملعارضني يف العالم.
وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي 
تشن حمالت اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة 
االشتباه يف صالتهم بجماعات إرهابية، حيث 
طالت حمالت القمع الصحفيني والسياسيني 

وكل من ينتقد سياسات أردوغان.
وذك�رت مص�ادر إعالمي�ة تركي�ة أن ع�دد 
الصحفي�ني املعتقلني بالس�جون هو األعىل 
عامليا، مع تراجع مستمر لقطاع اإلعالم منذ 

االنقالب الفاشل سنة 2016.
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بغداد/ الزوراء:
عملية  انطالق  األمني  االعالم  خلية  أعلنت 
عسكرية يف ثالث محافظات وصوال اىل الحدود 
داعش  تنظيم  عنارص  ملالحقة  سوريا  مع 
الشعبي  الحشد  بينما رشعت قوات  اإلرهابي.. 
بعملية أمنية ملالحقة فلول “ داعش” اإلرهابي 
بعد  دياىل  بمحافظة  خانقني  قضاء  وتأمني 

االعتداءات اإلرهابية األخرية.
يف  االحد،  امس  األمني،  اإلعالم  خلية  وقالت 
بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه انه “بإرشاف 
قيادة العمليات املشرتكة، انطلقت صباح أمس 
صحراء  لتفتيش  الجزيرة”   أسود  “عمليات 
وجنوبي  االنبار  محافظة  شمايل  الجزيرة 
الدين  نينوى وغربي محافظة صالح  محافظة 
الجمهورية  مع  الدولية  الحدود  اىل  وصوال 

العربية السورية”.
“وادي  ستشمل  العملية  ان”  البيان  وأضاف 
املنايف  جبل  سنيسله،  جنيف،  مطار  الثرثار، 
وادي  طريفاوي،  الشعباني،  راوه،  سحول 
فيها  اشرتكت  وقد  الطيارات”،  تلول  العجيج، 
وغرب  الدين  وصالح  الجزيرة  عمليات  قيادات 
وبـ11  والعشائري”  الشعبي  والحشد  نينوى 
والقوه  الجيش  طريان  من  بإسناد   ، محوراً 

الجوية”.
وتابع البيان ان “هذه العملية تأتي لتعزيز األمن 

العنارص  املناطق ومالحقة  واالستقرار يف هذه 
اإلرهابية وإلقاء القبض عىل املطلوبني”.

من جهته، كشف املتحدث باسم قيادة عمليات 
املشرتكة، اللواء الطيار تحسني الخفاجي، أمس 
ضد  العسكرية  العمليات  تفاصيل  عن  االحد، 
تنظيم داعش االجرامي، مبينا ان عمليات اسود 

الجزيرة تجري دون اشرتاك التحالف الدويل.

ان  صحفي  ترصيح  يف  الخفاجي  وقال 
يف  مؤخرا  حصلت  التي  اإلرهابية  “العمليات 
دياىل وصالح الدين كانت بسبب وصول اإلمداد 
والحدود  الصحراء  من  اإلرهابية  للتنظيمات 

السورية”.
واضاف ان “عمليات اسود الجزيرة املنطلقة منذ 
صباح امس تستهدف تطهري 150 ألف كيلو مرت 

من الخاليا االرهابية”. مبينا ان “القوات األمنية 
الجوية دون  والقوة  الجيش  تعتمد عىل طريان 

التحالف الدويل ملالحقة العنارص اإلجرامية”.
شملت  الجزيرة  “اسود  ان  إىل  الخفاجي  ولفت 
الحدودي مع  الخط  لتطهري  5 قيادات عمليات 

سوريا وصال اىل بيجي وكركوك ودياىل “.
بعملية  الشعبي  الحشد  قوات  رشعت  بينما 
أمنية ملالحقة فلول “ داعش” اإلرهابي وتأمني 
االعتداءات  بعد  دياىل  بمحافظة  خانقني  قضاء 

اإلرهابية األخرية.
تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
الرابع  اللواء  “قوات  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
أمنية  بعملية  امس،  رشعت،  الشعبي  بالحشد 
قضاء  يف  اإلرهابي  داعش”   “ فلول  ملالحقة 

خانقني”.
اجل  من  جاءت  “العملية  أن  البيان  وأضاف 
القضاء  أهايل  وحماية  خانقني  قضاء  تأمني 

الكرام”. 
بالحشد   23 اللواء  من  “قوة  أن  البيان  وذكر 
الشعبي أحبطت، عملية تسلل لفلول تنظيم “ 
داعش” اإلرهابي يف قرية عيل السعدون بقضاء 

خانقني وأجربت العدو عىل الفرار”.
وأضاف البيان أن “القوة قامت بإسقاط طائرة 
مسرية استخدمها العدو خالل محاولة التسلل 

الفاشلة”.

بغداد/ الزوراء:
امس  التميمي،  حسن  الصحة،  وزير  أعلن 
ملضاعفة  جهودها  الوزارة  تكثيف  عن  االحد، 
“كورونا”  لفريوس  امليدانية  الفحوص  أعداد 
يف املناطق التي شهدت إصابات كثرية، مؤكدا 
آالف   10 إىل  املقبلة  األيام  خالل  ستصل  أنها 
فحص بعد تسلمها اول دفعة من مستلزمات 
تتضمن  التي   19 بكوفيد  االصابة  تشخيص 
الخاصة   ”PCR “كتات  مادة  من  ألفا   50
ناقل  وسط  ألف  و40  املصابني،  بتشخيص 

تستخدم لزرع الفريوس.
وقال التميمي، يف ترصيح صحفي: إن “التزايد 
كورونا  بفريوس  اإلصابات  نسب  يف  امللحوظ 
عىل  للسيطرة  كبري  جهد  إىل  يحتاج  املستجد 
معدالت اإلصابة واحتواء الوباء بشكل يضمن 
اىل  اىل نسب متدنية”، مشريا  تقليل اإلصابات 
الفحوص  أعداد  بمضاعفة  بدأت  “الوزارة  ان 
امليدانية يف املناطق التي شهدت إصابات كثرية، 
والزعفرانية  الصدر  مدينة  مناطق  يف  السيما 
والشعلة والبلديات والحرية، فضال عن مناطق 

بمحافظة البرصة”.

التي  الفحوصات  “عدد  ان  التميمي  واضاف 
فحص  آالف   6 اىل   5 بني  يرتواح  حاليا  تجري 
سريتفع  املقبلة  القليلة  األيام  وخالل  يوميا، 
اليوم  يف  آالف  عرشة  اىل  الفحوصات  عدد 

اجهزة  من  للوزارة  يصل  ما  مع  بالتزامن 
.”psr فحص

ولفت وزير الصحة اىل ان “السيطرات املشرتكة 
تجري  طبية  بمالكات  ستعزز  الطرق  يف 

بشكل  للمواطنني  امليداني  الفحص  عمليات 
مبارش وعدم السماح الي شخص العبور من 

دون خضوعه الجراءات الفحص”.
عضو  الصحة،  وزير  وكيل  انتقد  جانبه،  من 
خلية االزمة، جاسم الفالحي، امس األحد، عدم 
التزام باملحددات الوقائية التي وضعتها وزارة 
للسيارات  وازدحام  املطاعم  وفتح  الصحة، 
األكثر  املناطق  يف  خاصة  التجمعات  وإقامة 

عرضة لإلصابة.
إجراء  عىل  تعمل  »الوزارة  ان  الفالحي  وقال 
العراق  يف  الوبائي  الواقع  عىل  يومي  تقييم 
وتتعامل بمرونة مع مستجداته«، مؤكداً جدية 
الوزارة بتطبيق الحظر يف املناطق التي تسجل 
الكشف  فرق  لتمكني  كثرية  إصابات  فيها 

امليداني من اداء واجباتها«. 
التزام  عدم  »هناك  إن  الفالحي  وأضاف 
وزارة  وضعتها  التي  الوقائية  باملحددات 
الصحة أثناء الرفع الجزئي للتجوال«، منتقدا 
وإقامة  للسيارات  وازدحام  املطاعم  »فتح 
عرضة  األكثر  املناطق  يف  خاصة  التجمعات 

لإلصابة«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن قائد رشطة محافظة ذي قار، 
االحد،  امس  الوائيل،  العميد حازم 
التظاهر  ساحات  امن  تعزيز  عن 
من  املحافظة  مناطق  جميع  يف 
خالل زج عدد من الضباط االكفاء 
لفحص  مستمر  بشكل  للعمل 
الساحات وحمايتها بعد التعديالت 
االمنية  الخطط  عىل  اجريت  التي 

القيادات  من  عليها  واملرشفني 
االمنية.

صحفي:  ترصيح  يف  الوائيل  وقال 
ابناء  جميع  تطمنئ  القيادة  ان 
التظاهر  حماية  بشأن  املحافظة 
النارصية  مدينة  يف  السلمي 
والشطرة  الرفاعي  واقضية 
يف  الدستوري  حقهم  ملمارسة 

املطالبة بحقوقهم.

الرشطة  قيادة  ان  اىل:  مشريا   
مع  للتعاون  وعدها  يف  مستمرة 
وان  التظاهر،  ساحات  جميع 
اجراءات تعزيز امن هذه الساحات 

يأتي يف هذا االطار.
املحافظة  رشطة  قائد  وكشف 
التظاهرات  شهداء  ملف  فتح  عن 
مع  والتعاون  التنسيق  خالل  من 
والجهات  القانونية  قسم  مدير 

التحقيقية  واللجان  القضائية 
املشكلة بهذا الشأن.

هو  امللف  هذا  ان  الوائيل:  وقال 
اول ملف عملت عليه القيادة بعد 
للوقوف  املديرية  قيادة  استالمه 
عىل حيثيات القضية واوامر القاء 
امللف من  يف هذا  الصادرة  القبض 
العدالة  وتحقيق  تفعليها  اجل 
حسب القانون القانون والنصاف 

ذوي الشهداء يف هذا الجانب.
ناظم  قار  ذي  محافظ  وكان 
الوائيل قد كشف امس السبت عن 
دعم املحافظة ملطالب التظاهرات 
توزيع  السلمية، مرجحا  الشعبية 
ذوي  عىل  السكنية  األرايض  قطع 
عطلة  قبل  التظاهرات  شهداء 
اكتمال جميع  الفطر يف حال  عيد 

اإلجراءات.

بغداد/ الزوراء:
الديوانية عن استئناف  الجنسية يف  أعلنت مديرية 
املواطنني  معامالت  بعض  النجاز  الرسمي  الدوام 
محافظ  أصدر  اخر،  جانب  من  محدود.  بشكل 
مديرا  الزاميل  بتسمية صباح  إداريا  أمرا  الديوانية 
مديرية  عام  مدير  الديوانية.وقال  ملستشفى 
الجنسية، العميد عيل الزبيدي، يف ترصيح صحفي: 
القيد  صورة  منح  فقط  يتضمن  املديرية  عمل  إن 
املنجزة  الوطنية  البطاقات  وتسليم  صدور  صحة 

وإيقاف اإلصدار الجديد حاليا.

زهري  الديوانية،  محافظ  أصدر  اخر،  جانب  من 
الزاميل مديرا  إداريا بتسمية صباح  أمرا  الشعالن، 
ملستشفى الديوانية التعليمي بدال عن املدير السابق 

محمد زهري راجي.
عليه  اطلعت  رسمي،  كتاب  يف  الشعالن  وقال 
»الزوراء«: انه استنادا للصالحيات املخولة بموجب 
قانون املحافظات غري املنتظمة بإقليم تقرر إنهاء 
تكليف محمد زهري راجي من مهام إدارة مستشفى 
الديوانية التعليمي وتكليف صباح الزاميل بدال منه 

إلدارة املستشفى.

بغداد/ الزوراء:
صادق  الشعبي،  الحشد  يف  القيادي  كشف 
الحسيني، امس األحد، عن اغالق اهم ممرات 
وصالح  دياىل  محافظتي  بني  داعش  تنظيم 

الدين.
ان”  صحفي:  ترصيح  يف  الحسيني،  وقال 
الحشد  لقطعات  االخري  األمني  االنتشار 
الدين  وصالح  دياىل  بني  الحدود  عىل  الشعبي 
يف  داعش  تسلل  ممرات  اهم  اغالق  يف  أسهم 
امني  تهديد  مصدر  كانت  التي  امليتة  منطقة 

مبارش لكل مدن دياىل دون استثناء”.
وأضاف الحسيني ان “هجوم داعش االرهابي 
يف  الشعبي  الحشد  قطعات  عىل  يومني  قبل 

امليتة هو األكرب من نوعه، وجاء لخلق ثغرة يف 
التسلل،  إدامة  اجل  من  للحشد  األمني  الحزام 
وشجاعة  ببطولة  تصدوا  الحشد  مقاتيل  لكن 
الهجوم  مواجهة  يف  زكية  دماء  وقدموا 

واحباطه”.
الحشد  “خطط  أن  إىل  الحسيني  وأشار 
لحماية  التسلل  ممرات  كل  اغالق  يف  مستمرة 
ارواح املدنيني ودرء مخاطر االرهاب عن القرى 

واملدن املحررة”.
تنظيم  تسلل  مناطق  واخطر  اهم  امليتة  وتعد 
داعش اإلرهابي من صالح الدين صوب دياىل، 
امنية معقدة مستمرة  وهي جزء من مشكلة 

منذ سنوات. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة صحة محافظة األنبار، أمس األحد، فرض حجر إلزامي عىل الوافدين العراقيني من 

الخارج، فيما أكدت أن من يمتنع عن الحجر سيتم تغريمه ويتم إحالته اىل القضاء.
الوافدين  حجر  سيتم  أنه  إعالمكم  »نود  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
العراقيني من الخارج حجراً صحياً يف أماكن الحجر الصحي، التابعة لدائرة صحة االنبار، وليس 
حجراً منزلياً، ومدة الحجر ستكون 14 يوماً دون استثناء اي شخص من تلك اإلجراءات«، مؤكدة 
»إحالة الوافد الذي يمتنع عن الحجر الصحي اىل املحاكم املختصة، وفرض غرامة مالية قدرها 

مليون دينار«.
وأضافت أن »جوازات الوافدين العراقيني العائدين من جميع الدول، سيتم حجزها لدى مديرية 
استكمال  بعد  إال  إليهم  إعادتها  وعدم  استثناء(،  )دون  واإلقامة  والجوازات  املدنية  األحوال 

إجراءات الحجر والفحص الصحي«.
 مشرية اىل أن »ذلك القرار استنادا اىل كتاب االمانة العامة ملجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس 
الفني  الوكيل  الوزراء واللجان املرقم 9901 يف 11 /5 /2020، وكتاب وزارة الصحة / مكتب 

املرقم 25393 يف 12 / 5 / 2020«.

 بغداد/ الزوراء:
 كشفت هيئة النزاهة االتحادية عن وجود 
أخطاء فنية يف تنفيذ مرشوع تأهيل معمل 
محافظة  يف  الهندسية  والخدمات  الدرفلة 
باملال  الرضر  إللحاق  أدَّى  ا  ممَّ البرصة؛ 
للمعمل  اإلجمالية  الكلفة  أن  مبينة  العام، 

قاربت )40( مليون دوالر.
النزاهة  هيأة  يف  التحقيقات  دائرة  وأكدت 
أن فريق عمل مديرية تحقيق البرصة الذي 
والصلب،  للحديد  العامة  الرشكة  إىل  انتقل 
أوليات عقد تأهيل معمل  تمكن من ضبط 
أبرمته  الذي  الهندسية  والخدمات  الدرفلة 
الرشكة العامة للحديد والصلب  مع إحدى 
الرشكات الرتكية، مشرية إىل وجود أخطاء 
ر الفرن  فنية يف تنفيذ املرشوع أدت إىل ترضُّ
يف  الجوفية  املياه  وتدفق  وطفح  الحراري 
التحتية  البنى  عىل  سلباً  أثر  ا  ممَّ املعمل؛ 

للمرشوع.
وأوضحت الدائرة أن القيمة اإلجمالية للعقد 
الذي أُْبرَِم عام 2012 بلغت 39 مليوناً و250 

ألف دوالر أمريكي.
ويف عمليٍة ثانيٍة، تمكن فريق عمل املديرية 
من ضبط معمل إلنتاج األوكسجني تعاقدت 

يتم  ولم  إنشائه،  عىل  البرصة  محافظة 
استالمه استالماً نهائياً منذ عام 2012.

إحدى  مع  تعاقدت  املحافظة  إن  وأضافت 
املعمل  إلنشاء  العامة  املقاوالت  رشكات 
دينار،  مليون  و62  مليار  مقداره  بمبلغ 
لكن لم يتم استالمه بشكٍل نهائيٍّ من قبل 
لدائرة  التابع  التعليمي  املوانئ  مستشفى 
صحة البرصة، بالرغم من أن إنتاج املعمل 
من األوكسجني يغطي حاجة املستشفيات 
إىل  الفتة  املحافظة،  يف  الصحية  واملراكز 
ولم  فيه  عطل  لوجود  العمل؛  عن  توقفه 
من  العطل  تحديد  لوجوب  صيانته؛  تتم 
إىل  أدَّى  الذي  األمر  زة،  املجهِّ الرشكة  قبل 
برشاء  الصحية  واملركز  املستشفيات  قيام 
لتغطية  املحلية  السوق  من  األوكسجني 

احتياجاتها. 
محرضي  تنظيم  تمَّ  أنه  الدائرة  وبيَّـنت 
العمليَّتني  يف  باملضبوطات  أصوليَّني  ضبط 
قضائيَّتني،  مذكرتني  عىل  بناًء  َذتا  ُنفِّ اللتني 
محكمة  قايض  السيِّد  عىل  وعرضهما 
يف  النزاهة  بقضايا  املختصة  التحقيق 
القانونية  اإلجراءات  التخاذ  البرصة؛ 

املناسبة.

بغداد/ الزوراء:
العسكرية،  االستخبارات  مديرية  أعلنت 
كمية  تهريب  عملية  إحباط  األحد،  امس 
سورية  من  قادمة  األدوية  من  كبرية 

باتجاه نينوى.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املديرية  وقالت 
نفذت  نوعية  »وبعملية  انه  منه،  نسخة 
دقيقة  استخبارية  معلومات  وفق  عىل 
شعبة  مفارز  تمكنت  محكم،  وبكمني 
 15 الفرقة  يف  العسكرية  االستخبارات 
املشاة  لواء  األول  الفوج  مع  وبالتعاون 

 13،222 تهريب  عملية  إحباط  من   ،92
من  قادمة  املختلفة  األدوية  من  قطعة 

سوريا باتجاه املوصل«.
عرب  بشاحنة  مخبأة  األدوية  ان  وأضافت 
العجلة«.  بدي  يف  لها  عمل  خاص  قطع 
سائقها  عىل  القبض  »تم  انه  اىل  الفتة 
تلعفر  لقضاء  التابعة  البوير  قرية  يف 

باملوصل« .
تسليم  تم  »وقد  انه  اىل  املديرية  واشارت 
املواد املهربة والعجلة والسائق اىل الجهات 

املختصة إلحالتهما عىل القضاء«.

بغداد/ الزوراء:
الرتكي  أمانة بغداد، امس األحد، تنفيذ حملة تنظيف يف ثالث ساحات واملطعم  أعلنت 

وسط بغداد.
قامت،  بغداد  أمانة  إن »مالكات  منه،  »الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  يف  األمانة،  وذكرت 

امس، بحملة نظافة يف ساحات التحرير والخالني والطريان«.
من  وعددا  الجمهورية  جرس  ومقرتبات  الرتكي  املطعم  شملت  »الحملة  أن  وأضافت 

الشوارع واالزقة املحيطة باملوقع«.

بغداد/ الزوراء:
تأكد  بعد  دجاجة  ألف   95 ودفن  حرق  األحد،  غامس  نينوى،  زراعة  مديرية  اعلنت 
يف  طوبيا،  حكمت  دريد  الدكتور  نينوى،  زراعة  مدير  الطيور.وقال  بأنفلونزا  اصابتها 
ترصيح صحفي: ان » هناك اصابات جديدة بمرض أنفلونزا الطيور يف عدد من حقول 
سابق  وقت  يف  املديرية  شكلتها  لجان  قبل  من  رصدها  تم  والتي  باملحافظة،  الدواجن 
ملتابعة هذه االصابات«.واضاف ان »عدد الهالكات التي أحرقت ودفنت يف حقل للدواجن 
بقضاء الحمدانية رشق املوصل بلغ قرابة 65 ألف دجاجة بعد تأكد إصابتها بأنفلونزا 
الطيور، اضافة اىل حرق 30 الف دجاجة يف حقول قضاء تلكيف شمال املدينة«.واشار 
طوبيا اىل ان »عملية حرق الدجاج جاءت بعد التأكد من وجود إصابات بهذه الدواجن 

تحمل مرض انفلونزا الطيور«.

بغداد/ الزوراء:
امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت 
املوديل  دون  سيارات  أربع  ضبط  األحد، 
ام  ضمن مخالفة تسجل يف مركز جمرك 

قرص الشمايل يف محافظة البرصة.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 
مع  لجنة  تشكيل  »تم  إنه  منه،  نسخة 
قرص  ام  جمرك  يف  الساندة  الجهات 

عدد  حاوية  فتح  بموجبها  تم  الشمايل 
تحتوي  املرتوكة(  الحاويات  )من  واحد 
عىل )4( سيارات دون املوديل مخبأة خلف 

اثاث منزيل  يف الرصيف )20(«.
وأضافت أنه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق املخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم 
املذكورة  املواد  23لسنة 19٨4املعدل كون 

مخالفة للضوابط«.

بغداد/ الزوراء:
املثنى،  يف  املائية  املوارد  مديرية  أعلنت 
مناسيب  يف  استقرار  عن  األحد،  أمس 
املياه يف نهر الفرات بواقع 75 مرت مكعب 
تصاريف  أن  إىل  أشارت  فيما  بالثانية، 
يف  مكعب  مرت   19 إىل  تصل  الرميثة  نهر 
أحمد  املديرية،  إعالم  مدير  الثانية.وقال 

نهر  ان  صحفي:  ترصيح  يف  االعرجي، 
الفرات شهد استقرارا يف املناسيب لتؤمن 
ضمن  الداخلة  لألرايض  السقي  مياه 

الخطة الزراعية.
يف  زيادة  إىل  تشري  التوقعات  أن  مبينا:   
اإلطالقات خالل األيام املقبلة لسد حاجة 

الخطة الزراعية ومحطات املياه.

انطالق عمليات “أسود اجلزيرة” ملالحقة »داعش« حتى احلدود السورية
الشروع بعملية عسكرية لتتبع إرهابيي التنظيم يف خانقني

الصحة تكشف عن خطتها املقبلة ملواجهة »كورونا« بعد زيادة اإلصابات

جنسية الديوانية تستأنف أعماهلا وتسمية 
الزاملي مديرا للمستشفى التعليمي

قيادي: أغلقنا أهم ممرات تسلل »داعش« بني 
دياىل وصالح الدين

األنبار تفرض احلجر اإللزامي على 
العراقيني الوافدين وتهدد املمتنعني

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر 
ماليني الدوالرات يف البصرة

شرطة ذي قار تعلن تعزيز أمن ساحات التظاهر يف مجيع املناطق
كشفت عن فتح ملف شهداء االحتجاجات 

انتقدت فتح املطاعم وإقامة التجمعات يف املناطق املوبوءة االستخبارات حتبط عملية تهريب أدوية 
قادمة من سورية

محلة تنظيف يف ثالث ساحات واملطعم 
الرتكي وسط بغداد

حرق ودفن 95 ألف دجاجة بعد إصابتها 
بأنفلونزا الطيور يف نينوى

اجلمارك تضبط أربع عجالت خمالفة يف 
أم قصر الشمالي

املثنى تعلن استقرارا يف مناسيب نهري 
الفرات والرميثة
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املالية النيابية: ال ميكن التنبؤ بالعجز املالي وموازنة 2020 ستكون تقشفية املركزي يبيع أكثر من 200 مليون دوالر 
يف مزاد العملة 

شركة رومانية ترفد كهرباء الناصرية 
بـ”١٤٠” ميغاواط 

املفاوضات النفطية بني بغداد 
وكردستان مل تصل إىل اتفاق نهائي

بغداد/ الزوراء:
العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  أعل�ن 
ام�س األح�د، ع�ن بيع�ه أكثر من 
200 مليون دوالر وبمش�اركة 34 

مرصفاً.
العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  وش�هد 
خالل مزاده لبي�ع ورشاء العمالت 
األجنبية، امس، ارتفاعا يف مبيعاته 
لتص�ل إىل 200 ملي�ون و880 ألف 
دوالر غطاه�ا البنك بس�عر رصف 
أساس بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر، 
مقارنة بي�وم الخميس التي بلغت 
املبيع�ات فيه�ا 180 مليوناً و822 

ألف دوالر.
وت�وزع الطلب بواق�ع 184 مليوناً 

و830 أل�ف دوالر لتعزي�ز األرصدة 
ح�واالت  ش�كل  ع�ى  الخ�ارج  يف 
واعتم�ادات، فيما توزع�ت البقية 
الباقية والبالغ�ة 16 مليوناً و050 
أل�ف دوالر عى ش�كل بي�ع نقدي 
غطاها البنك بالكامل بسعر رصف 

بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر واحد.
فيم�ا لم تتق�دم أي م�ن املصارف 
البالغ�ة 34 مرصفاً ب�أي عروض 

لبيع الدوالر.
يذك�ر أن البن�ك املرك�زي يج�ري 
ورشاء  لبي�ع  يومي�ة  جلس�ات 
العم�الت األجنبي�ة ما ع�دا العطل 
الرس�مية الت�ي يتوق�ف البنك عن 

هذه املزادات.

بغداد/ الزوراء:
أنج�زت مالكات رشكة البحر االس�ود الرومانية أعم�ال الصيانة للوحدة 
الرابع�ة يف محط�ة النارصي�ة البخاري�ة، بع�د ان توقفت بش�كل كامل 

وخرجت من الخدمة لرتفد كهرباء املحافظة ب�140 ميغاواط .
وق�ال مدي�ر ف�رع إنت�اج النارصي�ة، احمد غ�ازي، يف ترصي�ح صحفي 
ان “الرشك�ة الروماني�ة أنج�زت أعم�ال الصيان�ة بالوح�دة التوليدي�ة 
الرابع�ة وتمكنت من إعادته�ا اىل الخدمة بطاقة إنتاجي�ة قدرها )١٤٠( 

ميغاواط“.
يذكر ان رشكة البحر االس�ود الرومانية، قد نفذت وتنفذ حالياً العديد من 

أعمال الصيانة يف املحطات البخارية التابعة لوزارة الكهرباء”.

بغداد/ الزوراء:
رصح نائب رئيس الربملان، بش�ر 
ح�داد، أن ط�ريف املفاوض�ات بني 
وحكوم�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
إقلي�م كردس�تان ح�ول ملف�ات 
روات�ب  ومس�تحقات  النف�ط 
موظف�ي االقلي�م ل�م تس�فر عن 

اتفاق نهائي.
وق�ال ح�داد يف ترصي�ح صحفي، 
امس األح�د، إن »طريف املفاوضات 
بني الحكوم�ة االتحادية وحكومة 
اإلقليم »لم يتوصال إىل اتفاق نهائي 
وروات�ب  النف�ط  ملف�ات  بش�أن 

موظفي اإلقليم حتى اآلن«.
وأضاف: »أن الفرتة املاضية شهدت 
ح�وارات واجتماع�ات مكثفة بني 
كردس�تان  إقلي�م  حكوم�ة  وف�د 
االتحادية تمت خاللها  والحكومة 
مناقش�ة جمي�ع امللف�ات العالقة 
ب�ني اإلقلي�م وبغ�داد، الس�يما ما 
يتعلق بآلية تصدير النفط وتسليم 
املالي�ة لإلقلي�م عى  املس�تحقات 
أس�اس التفاهمات املش�رتكة بني 
الطرفني، وتم تش�كيل لجنة فنية 

للميض بمعالجة تلك امللفات«.
ع�ودة  بانتظ�ار  »نح�ن  وذك�ر: 
املفاوضات من جديد بني الوفدين 
الس�ابقة  املباحث�ات  الس�تكمال 
بهدف الوصول إىل حلول وتفاهمات 
جديدة والتوص�ل إىل اتفاق نهائي 

يريض جميع األطراف«.
وشهدت األسابيع املاضية جولتي 
مفاوضات بني الحكومة االتحادية 
وحكومة إقليم كردستان للتوصل 
إىل آلية تمك�ن الحكومة االتحادية 
يف  املنت�ج  النف�ط  تصدي�ر  م�ن 
إقلي�م كردس�تان بمعدل  حق�ول 
250 أل�ف برمي�ل يومي�اً بضمان 
قيام الحكومة االتحادية بتس�ديد 
مستحقات رواتب موظفي اإلقليم 

وقوات البيشمركة الكردية.
وم�ن املنتظ�ر أن تب�دا الحكوم�ة 
الحكومة العراقي�ة الجديدة قريبا 
مناقش�ة م�رشوع املوازنة العامة 
االتحادية للب�الد للعام الحايل، بعد 
الس�ابقة  الحكوم�ة  أخفق�ت  أن 
يف إقراره�ا وعرضها ع�ى الربملان 

للمصادقة عليها.
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بغداد/ الزوراء:
كش�ف مصدر مقرب من مكتب رئيس 
الوزراء أن الحكومة تدرس خفض قيمة 
الدين�ار أمام العمالت األجنبية، يف إطار 
تداب�ر ملواجهة األزمة املالي�ة الناجمة 
عن تراج�ع أس�عار النف�ط وتداعيات 
انتش�ار فروس كورونا الجديد. وفيما 
أكدت اللجن�ة املالية النيابية ان موازنة 
2020 س�تكون تقش�فية جراء االزمة 
املالي�ة التي حصل�ت بفع�ل انخفاض 
أسعار النفط، لفتت ان املوازنة ستعاني 

عجزا لكنه غر معلوم.
وق�ال مصدر مقرب م�ن مكتب رئيس 
يف  الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء، 
»الخي�ارات  إن  صحفي�ة  ترصيح�ات 
املتاحة أمام رئيس الحكومة، مصطفى 
الكاظمي، غالبيتها صعبة، ولكن هناك 
حوارات جادة مع املستشارين والخرباء 
املاضية  االقتصادي�ني، وخ�الل األي�ام 
ملواجه�ة  خي�ارات  ع�دة  اس�ُتعرَِضت 
األزمة املالية، منها االقرتاض الخارجي 

أو تقليل قيمة الدينار«.
وأضاف ان »هناك أيضاً خيارات أخرى، 
منها ع�رض معامل وممتل�كات عامة 
البي�ع،  أو  لالس�تثمار  للدول�ة  تابع�ة 
وطب�ع العملة، لكن هذه س�تكون آخر 

الخيارات«.

وتاب�ع: »جمي�ع الخي�ارات املطروحة 
تحمل مش�اكل كبرة ع�ى املدى البعيد 
واملتوس�ط، لك�ن البديل ه�و عجز عن 
إىل »أن�ه يف  س�داد املرتب�ات«. مش�راً 
املدى القصر س�ُيعتَمد عى االحتياطي 

النق�دي لبضع�ة أش�هر، م�ع اتخ�اذ 
سلسلة إجراءات تقشفية غر مسبوقة 

عى مستوى الدولة«.
وُتعد األزمة الحالية التحدي األكرب أمام 
حكومة رئيس الوزراء الجديد، حيث إّن 

العراق من البلدان »أحادية االقتصاد«، 
%94 ع�ى إي�رادات  العتم�اده بنح�و 
بي�ع النفط يف توف�ر مرتبات املوظفني 
واملتقاعدين البالغ�ة نحو 4 تريليونات 
دينار شهرياً )نحو 3 مليارات دوالر( يف 

وقت لم تبلغ فيه عائدات النفط س�وى 
نحو 1.4 مليار دوالر يف إبريل/ نيس�ان 

املايض، عى وفق البيانات الرسمية.
بينم�ا، أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية 
2020 س�تكون تقش�فية  ان موازن�ة 
حصل�ت  الت�ي  املالي�ة  االزم�ة  ج�راء 
بفع�ل انخفاض أس�عار النف�ط، الفتة 
ان املوازن�ة س�تعاني عج�زا لكنه غر 

معلوم.
وقال عضو اللجنة، النائب حنني القدو، 
يف ترصيح صحف�ي: ان “عجز املوازنة 
م�ازال غ�ر معل�وم األرق�ام، خاص�ة 
ان موازن�ة 2020 س�تكون تقش�فية، 
خاص�ة ان اللجن�ة املالي�ة ل�م تناقش 
الحكوم�ة حول نس�بة العج�ز وآليات 
معالجة املوازنة بما ينسجم وتطورات 

املرحلة”.
وأضاف ان “اللجنة املالية ستنتظر قليال 
الحكوم�ة وتحركاتها  ملعرفة إجراءات 
معالجته�ا  وطريق�ة  املوازن�ة،  ح�ول 
للعج�ز امل�ايل ج�راء انخفاض أس�عار 
النفط” وبنّي ان “اللجنة املالية سيكون 
لها لقاء مع وزير املالية إضافة لرئيس 
الحكومة م�ن اجل االطالع عى املوازنة 
وإيجاد الحلول لتجاوز االزمة”. مؤكدا 
يف الوقت نفس�ه “عدم املساس برواتب 
املوظفني واملتقاعدين ومخصصاتهم”. 

االقرتاض اخلارجي وتقليل قيمة الدينار خيارات مطروحة ملواجهة األزمة االقتصادية يف العراق

الزراعة: العراق سيواجه أزمة النفط مبنتجاته احمللية وقريبا سنصّدر 750 ألف طن من الشعري

بغداد/ الزوراء:
االقتصادي  املجل�س  أكد عضو 
العط�ار،  غدي�ر  العراق�ي، 
أهمية الق�رارات الت�ي أطلقها 
ندواته�م  يف  االقتصادي�ون 

الرمضانية األخرة.
وق�ال العط�ار يف بي�ان تلق�ت 
»الزوراء« نسخة منه: إن«ندوة 
املجل�س االقتص�ادي العراق�ي 
الرمضانية تمث�ل باكورة عمل 
جدي�دة للب�الد كونه�ا خرجت 
بورقة عمل حقيقي�ة تتمثل يف 
وض�ع آلي�ة جديدة لالس�تراد 
وإح�كام س�يطرة الدول�ة عى 
املناف�ذ الحدودي�ة، إضاف�ة إىل 
والوزاري  الحكوم�ي  االعتم�اد 

عى منت�ج القطاع الخاص عى 
أساس وطني، فًضال عن دعوة 
ورق�ة العم�ل إىل اعتم�اد ورقة 
املقرتح�ات الت�ي عدته�ا هيئة 
املستش�ارين إضاف�ة القرارات 
األخ�رى الت�ي تعت�رب مهمة يف 
الوق�ت الح�ايل ال�ذي يم�ر بها 

العراق«.
العطار، وه�و رئيس  وأض�اف 
مجلس إدارة مجموعة العطار: 
ورق�ة العمل ممت�ازة وجامعة 
ألغل�ب األف�كار وال�رؤى الت�ي 
تدعم إيجاد س�بل الخروج من 
واملطالبة  االقتصادي�ة  االزم�ة 
بأتمتة العمل الحكومي بجميع 

املفاصل«.

االقتص�ادي  املجل�س  وكان 
ن�دوة  عق�د  ق�د  العراق�ي 
رمضاني�ة تحت ش�عار )واقع 
الكبرة  االقتصادية  التحدي�ات 
يف ظل انعكاس�ات أزمة كورونا 
املستجدة والحلول املمكنة( يوم 
األربعاء املايض برعاية وحضور 
رئي�س وأعضاء اللجن�ة املالية 
ولجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار 
النيابت�ني  ووزي�ر التخطي�ط، 
خال�د بت�ال نج�م، إضاف�ة إىل 
املركزي  البن�ك  ممثل محاف�ظ 
الي�ارسي،  احس�ان  العراق�ي، 
ومدراء عامني ورؤس�اء هيئات 
وع�دد كبر من رج�ال األعمال 

والقطاع الخاص.

خبري: ورقة عمل اجمللس االقتصادي باكورة 
جديدة للعراق

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

١5٠٠ دينارالربتقال5٠٠ دينارالطماطم

2٠٠٠ دينارالاللنكي5٠٠ دينارالخيار

١5٠٠ دينارالتفاح75٠ ديناراالبطاطا

١25٠ دينارااملوز5٠٠ دينارالباذنجان

25٠٠ دينارالخوخ75٠ ديناراالفلفل

١5٠٠ دينارالليمون75٠ دينارالباقالء

5٠٠ ديناراالرقي25٠٠ دينارالباميا

75٠ ديناراالبطيخ١25٠ دينارااللوبيا

25٠٠ ديناراملشمش5٠٠ دينارالشجر

25٠٠ ديناراالرمان5٠٠ دينارالقرنابيط

25٠٠ دينارالبازالء 5٠٠ دينار اللهانة

3٠٠٠ دينارالعنب5٠٠ دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الزراعة أن العراق سيكون بإمكانه 
تصدي�ر 750 أل�ف ط�ن م�ن الش�عر قريبا، 
وأوضح�ت أن الزراع�ة ستس�اهم يف مواجهة 
أزمة النفط من خالل تصدير املنتجات املحلية. 
وفيم�ا دع�ا نائ�ب ع�ن محافظ�ة الديواني�ة 
الحكومة لإليف�اء بالتزاماته�ا وتوفر املبالغ 
الكافية لتسديد مستحقات الفالحني املسوقني 
ملحص�ول الحنط�ة، لف�ت اىل »مالحظتني« تم 
تأشرهما خالل املوسم الزراعي الحايل. وقال 
مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القييس، 
امس االح�د، يف ترصيح صحفي: إنه »س�يتم 
تصدير 750 الف طن من الشعر الشهر املقبل 

بعد االنتهاء من عمليات الحصاد كونه فائض 
عن االس�تهالك املحيل«. وأض�اف أن »الزراعة 
تس�عى ملواجهة ازمة انخفاض اسعار النفط 
العاملية وتأثرها عى الناتج املحيل العراقي عرب 
زيادة الغلة الزراعية ومنع االس�تراد«. وأشار 
القييس إىل أن »محصول الحنطة هو محصول 
اس�رتاتيجي ال يمكن تصديره، وس�يتم خزن 
الفائ�ض منه للس�نوات املقبل�ة كوننا ننتظر 
تحقيق نح�و 5 ماليني طن من الحنطة، وهي 
تكفي لسد احتياج البطاقة التموينية بالكامل 
دون اس�تراد كيلو طحني واحد من الخارج«. 
ولف�ت القييس إىل أن »املنتج العراقي تميز عن 
السنوات السابقة بسبب ادخال تقنيات زراعية 

متطورة ومرش�ات وبذور جيدة س�اهمت يف 
رفع غلة االنتاج وتحسني نوعيته«. من جانب 
متصل، دع�ا النائب عن محافظ�ة الديوانية، 
عباس الزاميل، ام�س األحد، الحكومة لإليفاء 
بالتزاماته�ا وتوف�ر املبالغ الكافية لتس�ديد 
ملحص�ول  املس�وقني  الفالح�ني  مس�تحقات 
الحنطة، الفتا اىل »مالحظتني« تم تأش�رهما 
خ�الل املوس�م الزراعي الح�ايل، اعت�رب أن ما 
يج�ري هو »ح�رب نفس�ية« تج�اه املزاعني. 
وق�ال الزام�يل يف حديث صحف�ي: »من خالل 
املتابع�ة الحالي�ة بموس�م تس�ويق محصول 
الحنطة، والذي تضمن زراعة مساحات كبرة 
وواسعة، نعتقد أن العراق مقبل عى االكتفاء 

الذاتي ملحصول الحنطة، لكن لألس�ف الشديد 
ف�إن الحكومة حت�ى اللحظة لم تق�دم الدعم 
ال�كايف للفالحني من خالل توفر املس�تحقات 
املالية ملحاصيلهم املس�وقة مع تراجع واضح 
يف األسعار باألسواق املحلية بسبب عدم توفر 
املس�تحقات املالي�ة بعكس ما حص�ل بالعام 
املايض«. وأضاف الزاميل ان »الحكومة بالعام 
املايض بدأت ومنذ األس�بوع األول من موس�م 
التس�ويق بتوزيع مس�تحقات الفالحيني، ما 
دفع الفالحني للتش�جع يف مجال الزراعة بهذا 
املوس�م، إال اننا الحظنا يف هذا املوس�م امرين 
مهم�ني اولهم�ا ان محص�ول الش�عر لم يتم 
استالمه بذريعة تقليل نسبة الشوائب، ورأينا 

يف بع�ض املحافظات عدم تس�ويق حتى الف 
طن من املحصول مقارنة بالعام املايض حيث 
وصل التسويق اىل ما يقارب العرشين ألف طن، 
إضافة اىل ان محصول الحنطة املستلم لم يتم 
حتى اللحظة تسليم مس�تحقاته للفالحني«. 
واك�د الزام�يل ان »ه�ذا املوضوع يمث�ل حربا 
نفس�ية تجاه املزاعني، وبالتايل فإن الحكومة 
عليه�ا، ورغ�م حج�م األزم�ة االقتصادية، أن 
تعمل عى توفر املبالغ الكافية لتنفيذ االلتزام 
بتس�ليم مس�تحقات الفالحني بش�كل كامل 
بأرسع وق�ت ممكن م�ن اجل دع�م وحماية 
املنتج املحيل، ودعم الفالح من اجل االستعداد 

للمواسم املقبلة«.

جمهورية العراق              العدد: ٤9٠/ ش/ 2٠2٠
مجلس القضاء االعى         التاريخ : 5/5/2٠2٠                      
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 
اىل/ املدعى عليه )فقار عيل محسن(

 م/ تبليغ بقرار حكم غيابي 
 بتأري�خ 2٠2٠/3/2  و بع�دد اضب�ارة  ) ٤9٠/

ش/2٠2٠( اص�درْت هذه املحكم�ة  حكما غيابيا  
اقت�ى )التعري�ف القضائ�ي  بينك و ب�ني املدعية  
ش�فق ري�اض محم�د( وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل 
اقامت�ك  يف الوق�ت الح�ارض حس�ب رشح املبل�غ 
القضائ�ي )مرك�ز رشط�ة الس�اهر( علي�ه تقرر 
تبليغك بصحيفت�ني يوميتني  بالحكم املذكور اعاله 
و بأمكان�ك  االع�رتاض  خ�الل مده ع�رش ايام من 

اليوم التايل  لتاريخ نرش االعالن .
القايض
بسام فريد حسن

بغداد/ الزوراء:
أغلق س�وق العراق لألوراق املالية، امس 
االح�د، مرتفع�ا بنس�بة )%0.03( ع�ن 
الجلس�ة الس�ابقة، وج�اءت م�ؤرشات 
تداول س�وق العراق لألوراق املالية ليوم 
امس عى النحو اآلتي: بلغ عدد الرشكات 
املدرج�ة 104 رشكة، وبلغ عدد االس�هم 
املتداولة 24 رشكة، بينما بلغ عدد االسهم 
املتداولة )587.962.513( سهما، وبلغت 
قيمة االسهم )1.076.515.560( دينارا. 
واغلق مؤرش االس�عارISX 60 يف جلسة 
ام�س ع�ى )428.69( نقط�ة مرتفع�ا 
بنس�بة )%0.03( عن اغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ )428.57( نقطة. 
وت�م تداول اس�هم )24( رشكة من اصل 

)104( رشكة مدرجة يف السوق، واصبح 
عدد الرشكات املتوقف�ة بقرار من هيئة 
االوراق املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )24( رشكة . 
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين 
النظام�ي  الس�وق  يف  العراقي�ني  غ�ر 
)466.850( ملي�ون س�هم بقيمة بلغت 
)157.282.380( مليون دينار من خالل 
تنفي�ذ )31( صفق�ة عى اس�هم رشكة 
رشكاتني. بينما بلغ عدد االس�هم املباعة 
من املس�تثمرين غر العراقيني يف السوق 
النظامي )46,419( مليون سهم بقيمة 
بلغ�ت )129,525( ملي�ون دين�ار م�ن 
خالل تنفيذ )103( صفقات عى اس�هم 

6 رشكات .

 وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين 
غ�ر العراقيني يف الس�وق الثاني )760( 
الف س�هم بقيمة بلغت )1,824( مليون 
دينار من خالل تنفيذ صفقة واحدة عى 

اسهم رشكة واحدة. 
يذك�ر أن س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية 
اس�تخدم أنظم�ة الت�داول االلكرتون�ي 
واإليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى 
إلط�الق نظ�ام الت�داول ع�رب االنرتن�ت 
للمس�تثمرين، وينظ�م خمس جلس�ات 
تداول أس�بوعياً من األح�د إىل الخميس, 
ومدرج فيه 102 رشكة مساهمة عراقية 
تمث�ل قطاع�ات املص�ارف واالتص�االت 
والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

ارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية

دعوات نيابية لإليفاء بااللتزامات املالية جتاه الفالحني

بغداد/ الزوراء:
االس�تثمار  لجن�ة  عض�و  كش�ف 
واالقتص�اد النيابية، مازن عبد املنعم 
الفي�يل، ام�س االح�د، ع�ن مق�رتح 
يتضم�ن 25 نقط�ة إلع�ادة تش�غيل 
خط�وط االنت�اج املتوقف�ة يف عموم 
الب�الد قريبا ام�ام حكومة مصطفى 
الكاظم�ي، داعي�ا االخر اىل تش�كيل 
خلي�ة ازم�ة إلحياء القط�اع الخاص 
واع�ادة تش�غيل املعام�ل واملصان�ع 

املتوقفة منذ سنوات طويلة.

وق�ال الفييل يف ترصي�ح صحفي: إن 
»لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية 
أع�دت مقرتحات تتضم�ن 25 نقطة 
لل�رشوع  الحكوم�ة  اىل  لتقديمه�ا 
بخطط فاعلة إلعادة تش�غيل املعامل 
واملصان�ع املتوقفة وخط�وط االنتاج 
املتنوعة يف عموم البالد«. مبينا ان تلك 
املقرتحات ته�دف »لتعضي�د خزينة 
الدول�ة وتقليل االعتم�اد الريعي عى 
النف�ط اىل جان�ب تأمني ف�رص عمل 
كث�رة للخريج�ني العاطلني يف عموم 

القطاعات«.
وحذر من »دور دول الجوار والعمالء 
تش�غيل  تعطي�ل  يف  والفاس�دين، 
املحلي�ة  االنت�اج  املعام�ل وخط�وط 
إلبق�اء االس�تراد قائما واالس�تفادة 
من عقوده، ما س�بب اغراق االسواق 
باملنتوج االجنبي، وبأس�عار بعيد عن 
الواق�ع والتكلف�ة الفعلي�ة، م�ا دفع 
الكثر من الفالحني واصحاب املعامل 
اىل هج�ر مهنه�م«، منتق�دا »تح�ول 
السوق العراقية  اىل ساحات لترصيف 

املنتوج االجنبي«.
واض�اف الفييل أن »غياب املحاس�بة 
والتماه�ل يف الف�رتات املاضية ابقت 
القط�اع الخ�اص معط�ال  بن�اًء عى 
رغب�ات ومصال�ح جه�ات منتفع�ة 
بعيدة عن املصلح�ة الوطنية للبالد«. 
داعي�ا الحكوم�ة اىل »رضورة احي�اء 
القط�اع الخاص ملواجه�ة التحديات 
املالي�ة الكب�رة الت�ي خلفه�ا وب�اء 
كورون�ا وانح�دار اس�عار النف�ط اىل 

مستويات مخيفة«.

وتؤكد احصائيات شبه رسمية وجود  
اكث�ر م�ن 13328 مصن�ع ومعم�ل 
متوقف عن العمل بسبب سيطرة دول 
مجاورة عرب حلفائه�ا يف العراق عى 
السوق املحيل العراقي، اىل جانب عدم 
ق�درة الدول�ة العراقية ع�ى مخالفة 
والبن�ك  النق�د  صن�دوق  تعليم�ات 
الدولي�ني ومنظم�ة التج�ارة العاملية 
املحلية  القاضي�ة بإيقاف الصناع�ة 

وتقليصها وعرضها لالستثمار.

االقتصاد النيابية تقدم مقرتحا من 25 نقطة إلعادة تشغيل معامل البلد



حاوره/ حارث النعيمي

يعد املدرب احد الركائز املهمة واملاكنة 

الرئيسية يف تنشيط مستوى الفريق 

لحركة  االساسية  االتصال  ونقطة 

نستخلص  ذلك  كل  ومن  الالعبني 

لها  املدرب  عند  القيادة  روح  أن 

ومعاونيه،  العبيه  عىل  إيجابي  أثر 

وبرامجه  ترصفاته  يف  وينعكس 

املتنوعة التي يبثها يف تدريباته املعتاد 

عليها, ومنها تحفيز كل العب ليقوم 

لحصد  ومتقن  فعال  بشكل  بدوره 

أن  عليه  يحتم  وهذا  إيجابية،  نتائج 

يمتلك مهارات االتصال مع اآلخرين 

الجنرال  عىل  الصفات  هذه  تنطبق 

الكثري  حقق  أن  بعد  قاسم  باسم 

املحلية  البطوالت  يف  النجاحات  من 

قاسم  باسم  الجنرال  والخارجية, 

فتح لقبله لـ )الزوراء( فخرجنا منه 

بهذا الحوار. 

• متى حصلت عىل الشهادة التدريبة 

التي تؤهلك للعمل كمدرب ؟

انا أول أو ثاني مدرب عراقي  أعتقد 

فئة التدريبية  الشهادة  عىل  حصل 

C( ( عام 1994 يف العاصمة األردنية 

عمان وعىل نفقتي الخاصة, وحصلت 

 ,2008 عام  لبنان  يف   )B( فئة  عىل 

 )A( فئة  الشهادة  عىل  وحصلت 

التدريبية  الشهادة  أما   ,2010 عام 

»الربوفيشنال« فقد حصلت عليها يف 

عمان 2017.

بها سواء  استمتعت  مباراة  اجمل   •

ان كنت مدرباً أو العباً يف اي سنة وما 

هي مناسبة املباراة؟

مباراتنا مع الطلبة يف ملعب الشعب 

2010 وكنت فيها مدرباً لنادي دهوك 

ومن خاللها حصلنا عىل درع الدوري 

العراق وألول مرة يف سجيل وكذلك يف 

ثمانية  ان  علماً  دهوك  نادي  سجل 

دهوك  محافظة  ابناء  من  العبني 

شاركوا يف هذه املباراة الحاسمة.

الفضل  صاحب  املدرب  هو  من   

عليك؟

املدربني اصحاب الفضل عىل الكابتن 

الكابتن  من  كالً  هم  قاسم  باسم 

عبد  واملرحوم  بابا  عمو  املرحوم 

كاظم, والقديرين أنور جسام وأكرم 

سلمان.

 ما هو اليشء الذي كنت تحلم به ولم 

يتحقق ؟

يف الحقيقة كنت أتمنى ان استمر يف 

الوطني  للمنتخب  التدريبية  مهمتي 

يف بطولة أمم اَسيا األخرية.

•   هل صحيح ما تم تداوله من اخبار 

اللجنة  مع  االندية  اتفاق  بخصوص 

منافسات  الغاء  عىل  التطبيعية 

الدوري ؟

هنا  يدار  ما  األحيان  بعض  نسمع 

برغبة  الكواليس  خلف  ومن  وهناك 

الدوري  إلغاء  عن  األندية  أغلب 

الهيئة  مع  باالتفاق  العراقي 

التطبيعية املوقتة, لكن مع ذلك نحن 

الهيئة  يف  باألخوة  كبرية  ثقة  عىل 

مهماً  جزًء  يكونوا  ان  التطبيعية 

ال  وأن  القدم  كرة  مشاكل  حلول  يف 

يكونوا جزًء يف زيادتها.

مغاير  رأي  لك  هل  كمدرب  انت   •

إللغاء الدوري وملاذا ؟

عدمه  من  الدوري  إلغاء  مسألة  أن 

القرارات  خالل  من  يتخذ  ان  يجب 

الصائبة وعدم التهرب من املسؤولية, 

الدول  اىل  النظر  هو  الحلول  وأفضل 

قراراتها  من  واالستفادة  األخرى 

األخذ  مع  املجال,  هذا  يف  وتجربتها 

الوباء  هذا  أن  عىل  االعتبار  بعني 

عىل  وكميته  تأثريه  ومدى  عاملي 

التي  القرارات  البلدان وما هي  هذه 

إبقاء  بصدد  الدول  هذه  يف  ستتخذ 

أو إلغاء دورياتهم املحلية, مع األخذ 

بالوضع الوبائي يف داخل العراق بعدد 

اإلصابات ومقارنتها بالدول األخرى, 

تدني مستوى  االعتبار  بنظر  اخذين 

الكرة العراقية وتطور مستوى الكرة 

يف هذه البلدان.

•   ما هو رأيك باستيزار النجم الدويل 

وماذا  الشباب  لوزارة  درجال  عدنان 

يحتاج من ادوات من اجل النجاح يف 

مهمته.

درجال  عدنان  الكابتن  استيزار  أن 

هو  والرياضة  الشباب  لحقيبة 

انتصار كبري للرياضة العراقية, ثقتنا 

كبرية بتغيري وانتشال واقع الرياضة 

ما  لكن  األفضل,  نحو  العراقية 

يحتاجه باملقابل إىل الدعم الحكومي 

جميع  من  له  والدعم  واملؤسساتي 

االنتقاد  الوقت  وبنفس  الرياضيني, 

الدليل  اىل  واملستند  والبناء  الهادف 

العام لتقويم عمله.

• هل تعتقد ان كرة القدم يف العراق 

جائحة  من  االنتهاء  بعد  ستتغري 

كورونا.

ال اعتقد سيكون هناك تغيري واضح 

أملنا كبري  بعد جائحة كورونا, لكن 

يف التغيري الجذري والشامل للرياضة 

العراقية مثل التغيريات التي حصلت 

التي  والرياضة  الشباب  وزارة  يف 

تربع عىل عرشها شخصية رياضية 

التغيري  كذلك  درجال,  عدنان  مثل 

من  الكرة  اتحاد  يف  حصل  الذي 

لكرة  أفضل  مستقبل  تأسيس  أجل 

العراقية, لذا أعتقد بأن هذان  القدم 

التغيريان يف الرياضة العراقية شكال 

الهدف  للمتسلقني,  قاصمة  رضبة 

منها تغيري الرياضة العراقية بشكل 

ومهنية  صحيحة  رياضة  نحو  عام 

وانتشالها اىل واقع أفضل.

• هل ترى انك ظلمت من قبل االتحاد 

السابق خاصة فيما يتعلق بموضوع 

للمنتخب  مدرباً  بقاءك  عدم 

العراقي.

بعدم  كبري  لظلم  تعرضت  نعم 

املنتخب  مع  للعمل  استمراري 

درجة  اىل  اوصلته  ما  بعد  الوطني 

من االستقرار يف التشكيلة األساسية 

والبدالء, وكنت أخطط ذهنياً, يف حال 

الكادر  بتوسيع  كمدرب  استمراري 

مزيج  إضافة  خالل  من  التدريبي 

من الخربات الرياضية كاملستشارين 

لتكوين  واألخصائيني,  واملحللني 

مرة  ألول  نموذجي  تدريبي  استاف 

مع  املستوى  بهذا  العراق  تاريخ  يف 

الواجبات  وتحديد  باملركزية  العمل 

الصعبة  املهمات  لكل  للتصدي 

للمنتخب الوطني.

• هل تعتقد ان السلوفيني كاتانيتش 

املنتخب  لقيادة  املناسب  الرجل 

العراقي.

عىل  البقاء  يجب  النتائج  حيث  من 

لكن  كاتانيتش  السلوفيني  املدرب 

وعلو  التدريبية  املقدرة  حيث  من 

املدربني  كاتانيتش عىل  املدرب  كعب 

املحليني ال يوجد ذلك الفرق الواضح 

أو طفرة فيما يخص تطور مستوى 

الوطني  للمنتخب  العام  االداء 

خصوصاً يف ظل وجود كم هائل من 

الالعبني املحرفني.

السلوفيني  املدرب  يحتاج  ماذا   •

املنتخب  برفقة  للتأهل  كاتانيتش 

العراقي اىل مونديال قطر.

خاصة  كاتانيتش  املدرب  من  أتمنى 

الوقت  من  كايف  قسط  أخذ  أن  وبعد 

مع املنتخب ان يستقر عىل األسلوب 

املناسب, كذلك االستقرار عىل نوعية 

الرسم  خالل  من  والعمل  الالعبني 

التكتيكي بتطوير مستوى االداء العام 

للفريق والذي من خالله نطمأن عىل 

االستحقاقات  يف  املنتخب  مستقبل 

وملنتخبنا  له  تمنياتنا  مع  القادمة 

بالنجاح والتوفيق وتحقيق تطلعات 

جماهرينا العزيزة.

مع  ستبقى  انك  تعتقد  هل         •

لديك  ام  املقبل  املوسم  يف  الزوراء 

مع  تدريبية  تجربة  لخوض  الرغبة 

نادي اخر.

الزوراء  فريق  مع  باقي  أنا  نعم 

ان  طموحي  وكذلك  القادم  للموسم 

مني  ايماناً  قادمة  لسنوات  استمر 

املحلية  اإلنجازات  بتحقيق  ورغبتاً 

االستقرار  خالل  من  والخارجية 

التدريبي وهذا ما اخطط وأطمح اليه 

وباألخص  معه  اعمل  نادي  كل  مع 

نادي الزوراء واألمة الزورائية الكبرية 

التي توفر كل أساليب الدعم املعنوي 

يستلم  مدرب  كل  نجاح  اجل  من 

مهمة الزوراء.

حوار / اثري الشوييل

اي  يتعرض  لم  لها  تعرض  التي  الهجمة 

العب سابق ملثلها، لكن كل هذه لم تمنعه 

وتألق..  بنجاح  مسريته  يف  التواصل  من 

ذاد عن مرماه ببسالة يف جميع االوقات 

.. حارس مرمى منتخبنا الوطني وفريق 

الزوراء حل ضيفا عىل صحيفة )الزوراء( 

وأجرينا  رمضان(،  يف  )نجومنا  زاوية  يف 

معه الحوار االٓتي:

بشهر  فيه  تتفاءل  الذي  اليشء  ما   *

رمضان؟ وكيف تقيض يومك ؟ وما أكلتك 

املفضلة بهذا الشهر الفضيل؟

جميع  عىل  كريم  رمضان  البدء  يف   -

وعليكم  علينا  الله  وأعاده  العراقيني، 

الفضيل  الشهر  هذا  يف  والربكة،  باليمن 

الكريم،  القرآن  بقراءة  اتفاءل  ما  دائما 

الوحدة  باستثناء  البيت  يف  يومي  اقيض 

التدريبية املنفردة يف احد املالعب القريبة 

عىل بيتي، ومن ثم ايضا العودة اىل البيت 

التزاًما بقرارات خلية االزمة وحفاظا عىل 

سالمة الجميع، وانصح الجميع بااللتزام 

فأنا  املفصلة  اكلتي  عن  اما  بالتعليمات. 

قنوع وكل ما يتواجد يف السفرة أحمد الله 

عليه، لكن الدوملة اكلتي املفضلة . 

هو  ومن  املرمى؟  بحراس  تأثرت  بمن   *

صاحب الفضل عليك؟

االٕيطايل  بالحارس  كثريا  تأثرت   -

جانلويجي بوفون، وصاحب الفضل الله 

عىل  ارشف  مدرب  وكل  وتعاىل  سبحانه 

ومواظبتي  اجتهادتي  ثم  ومن  تدريبي، 

عىل التدريبات. 

سبب  وما  كثريا؟  افرحك  هدف   *

فرحتك؟

يف  ايران  مرمى  يف  عباس  عالء  هدف   -

وأبكاني  أفرحني  العالم  كاس  تصفيات 

بالوقت نفسه بسبب الظروف التي كان 

انا  كنا  لذلك  والتظاهرات،  البلد  بها  يمر 

بتقديم  أنفسنا  نمني  الالعبني  وزمالئي 

العراقي،  الشارع  به  نفرح  بسيط  يشء 

واستطعنا  االمنية،  تحققت  لله  والحمد 

هذه  يف  الكاملة  العالمة  نخطف  ان 

املباراة. 

* قرار اتخذته وندمت عليه ؟

- ال اتذكر ندمت عىل قرار اتخذته، كون 

اتخذها  ان  اريد  التي  القرارات  جميع 

ادرسها اوال قبل ان اقر بها . 

شخصيات  ثالثة  افضل  أعطني   *

رياضية؟

من  الكثري  فيه  سٔوال  انه  من  بالرغم   -

ثالث  لك  احدد  ان  ملزم  لكنني  االٕجابات، 

شخصيات، لذلك ستكون من نصيب كل 

من الكباتن ) احمد رايض - ايوب اديشو 

- رايض شنيشل(. 

الدراما  من  حسن  جالل  يتابع  ماذا   *

العراقية؟ وماذا تقول عن الفن العراقي؟

العراقية بسبب  الدراما  اتابع  قليل ما   -  

مع  واملباريات  التدريبات  يف  انشغايل 

شهر  يف  االٓن  لكن  املنتخب،  او  النادي 

اتابع مسلسل ) كما مات وطن  رمضان 

الفن  اما  رايض.  اياد  الرأيع  للفنان   )

جدا،  وجميل  ممتع  فبالتأكيد  العراقي 

ودعم،  اكرب  مساحة  اىل  فقط  ويحتاج 

امكانات  لديهم  مبدعون  فنانون  ولدينا 

عالية يف التمثيل. 

والدوري  واملنتخب  الزوراء  بني   *

ستسري  كيف  املقبلة،  والتصفيات 

االمور؟ 

وتاريخه  باسمه  عريق  ناد  الزوراء   -

الحياة  عودة  وأتمنى  وانجازاته، 

بغية  الوباء  هذا  رش  من  والتخلص 

املنتخب  عن  اما  الدوري.  قطار  عودة 

واهمها  كثرية،  استحقاقات  فتنتظرنا 

تصفيات كاس العالم وهدفنا هو التأهل، 

وأمامنا فرصة لكي نفرح بها جماهرينا 

الرياضية.

بغداد/ ذو الفقار عيل

 اكد الرئيس السابق لنادي امليناء الريايض جليل 

العراقية  الكرة  ثعلب  بلقب  االحق  انه  حنون 

الفريق  تجاوز  استطيع  قابلية  لدي  وكانت 

املنافس بالكامل وتسجيل وأالهداف وتأريخي 

يشهد يل.

وقال انه لم يرتك نادي امليناء حتى يف هبوطه اىل 

الدرجة االدنى  وهو كان احد أصحاب الفضل 

يف  جديد  من  املمتاز  للدوري  الفريق  عودة  يف 

حياته  يف  ارتكبه  خطأ  اكرب  ان  مبينا  حينها 

شاكر  ناظم  املدرب  مع  التعاقد  هو  الرياضية 

السفانة  قيادة  يستطيع  ال  ألنه  امليناء  لقيادة 

كونه لم يحقق اي انجاز تدريبي يف حياته.

نادي  اإلداري مع  أنه نجحت يف عمله  واضاف 

رئاسة  منصب  توليه  خالل  الريايض  امليناء 

النادي العريق  ولكن لكل شخص ناجح هناك 

أعداء، وحتى زمييل هادي  به  اعداء يرتبصون 

ان  اجل  من  امليناء  نادي  رئاسة  استلم  احمد 

كل  ان  اقولها  وللتأريخ  النادي،  عن  يبعدني 

شخص قاد امليناء من بعدي لم ينجح مع النادي 

البرصي موضحا لدي افضال عديدة عىل هادي 

وقويف  بسبب  اغتيال  ملحاولة  وتعرضت  احمد 

مختلفة  وبطرق  مرة  من  اكثر  وتهددت  معه 

السابق  الوزير  ان  وبرأيي  منزيل،  فجروا  حتى 

امليناء  نادي  دمار  سبب  هو  فنجان  كاظم 

ودمرني ايضا بشكل شخيص وقال للجميع انه 

سيقوم بسجن جليل حنون.

بغداد/ متابعة الزوراء
سمت الهيئة التطبيعية لالتحاد 
الصحفي  القدم  لكرة  العراقي 
لجنة  لرس  اميناً  حسني،  ضياء 

املسابقات يف االتحاد.
إن  الكرة  اتحاد  يف  مصدر  وقال 
اتحاد  يف  التطبيعية  “اللجنة 
الصحفي  تسمية  قررت  الكرة، 
لجنة  لرس  امينا  حسني  ضياء 

املسابقات”.
ستحسم  “اللجنة  أن  وأوضح 
لجنة  رئيس  تسمية  قريباً، 
خالل  االتحاد  يف  املسابقات 
أن  إىل  املقبلني”، مشرياً  اليومني 
يعمل  املطروحة  األسماء  “احد 
وزارة  يف  عام  مدير  بمنصب 

التعليم العايل”.
الهيئة  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
سعيها  تواصل  التطبيعية 
جميع  تسمية  حسم  إلكمال 

اللجان غري املكتملة.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف النائب السابق لرئيس اتحاد الكرة عيل جبار، حقيقة ترشحه 

لرئاسة االتحاد خالل االنتخابات املقبلة.
وقال جبار استمعت لبعض االقاويل التي تشري اىل ترشيحي ملنصب 

رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم خالل االنتخابات املقبلة”.
وأوضح، “لم ولن أرشح الَي منصب يف االتحاد وكل ما يقال هو عار 

عن الصحة، حيث قفلت باب الرتشح نهائياً”.
تجدر اإلشارة اىل ان انتخابات اتحاد الكرة من املقرر ان تقام خالل 

فرتة أقصاها 6 اشهر.

باسم قاسم : ظلمت من قبل االحتاد واستيزار درجال انتصار للرياضة وضربة للمتسلقني
امتنى البقاء مع النوارس لسنوات مقبلة

جالل حسن : مواظب على قراءة القرآن ومتابع ألعمال النجم اياد راضي تسمية ضياء حسني اميناً لسر 
جلنة مسابقات احتاد الكرة

علي جبار: لن ارشح ملنصب 
رئيس احتاد الكرة

جليل حنون : انا ثعلب الكرة العراقية وندمت على التعاقد مع ناظم شاكر

جلنة الشباب والرياضة تدعم 
االصالحات اليت جرت باحتاد الفروسية 

بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد عضو لجنـة الشـباب والرياضـة، النائب احمـد حمزة البديـري، عىل دعمـه التحاد 

الفروسية، مطالباً ببذل اقىص الجهود للنهوض بواقع اللعبة.
وذكـر االتحـاد يف بيـان أن »النائب احمـد حمزة البديـري عضو لجنة الشـباب والرياضة 
الربملانيـة، بارك عملية اإلصالح والتغيري يف اتحاد الفروسـية العراقي برئاسـة جوان فؤاد 
معصوم«.واكـد البديـري، بحسـب البيـان، عـىل »االهتمام ورعايـة لعبة اآلبـاء واألجداد 
وتطويرها ونرشهـا يف عموم العراق«، داعياً اىل »بذل أقىص الجهود للنهوض بواقع اللعبة 

ورفع اسم العراق عاليا يف املحافل العربية والعاملية«.

أصفر وأمحر
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في 

رمضان



ش�دد رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونت�ي عىل انه يريد “ضمانات 
إضافية” قبل أن تمنح حكومته الضوء األخرض الس�تئناف منافسات 
ال�دوري املح�ي لك�رة الق�دم املعلق من�ذ آذار/مارس املايض بس�بب 

فريوس كورونا املستجد.
وتش�هد إيطاليا التي تع�د من أكثر الدول ت�رضرا بوباء “كوفيد-
19” ع�ىل صعيد الوفيات، نقاش�ات مضنية يف اآلونة األخرية من 
أجل السماح بعودة منافسات “سريي أ” التي علقت منذ التاسع 
من آذار/مارس.وأبدت األندية األربعاء املايض رغبتها يف 
استئناف املباريات اعتباراً من 13 حزيران/يونيو، 
لك�ن اعتماد هذا التاريخ ال ي�زال يحتاج إىل 
موافقة رس�مية م�ن الحكوم�ة. وعىل 
رغم التواف�ق عىل هذا املوعد، تش�ري 
التقاري�ر الصحفية إىل أن األندية ال 
تزال منقس�مة حول نق�اط عدة 
مطروح�ة ضمن الخط�ط املعدة 
لعودة املباريات. وعاودت األندية 
التماري�ن الفردي�ة لالعب�ن يف 
مراكزها اعتباراً من الرابع من 
آيار/مايو، ومن املقرر أن تعود 
للتماري�ن الجماعية منذ اليوم 
اإلثنن. وقبل ساعات من ذلك، 
أعطى كونتي إش�ارة إضافية 
التباينات، والس�يما  ع�ىل أن 
السياس�ية  الس�لطات  ب�ن 
جه�ة،  م�ن  والصحي�ة 
من  الرياضي�ة  والس�لطات 
جهة أخرى، ال تزال تفرض 
مؤتم�ر  يف  وق�ال  نفس�ها. 
صحفي: “قبل بدء املوس�م، 
نحت�اج إىل بعض الضمانات 
اإلضافية، ومن خالل الحديث 
إىل وزير الرياضة فينتش�نزو 
أنن�ا ل�م  س�بادافورا، يتض�ح 
نحصل عليها بعد”. وتابع: “آمل 
يف أن يك�ون ذلك ممكن�اً يف أقرب 
وقت ممك�ن”. ويتمح�ور الخالف 
الصارم  الصح�ي  الربوتوكول  ح�ول 
الواجب اعتماده لعودة املباريات، وهو 
ما بات رشطا أساسياً ألي بطولة كروية 
تري�د اس�تئناف منافس�اتها، كم�ا فعلت 

البوندس�ليغا األملاني�ة اعتبارا من أول أمس الس�بت. ويرى العديد من 
األندي�ة أن الربوتوك�ول الصحي ال�ذي عانى االتحاد املح�ي للعبة من 
أجل التوصل إليه بناء عىل توصيات اللجنة الفنية والعلمية التي تقدم 
املش�ورة للحكومة بشأن “كوفيد- 19”، صارم جداً بشكل يجعله غري 
قابل للتنفيذ.وتدور االش�كالية األساس�ية حول نقطتن. تتعلق األوىل 
بالصعوبات اللوجس�تية التي تواجها األندية يف إجراءات املعس�كرات 
التدريبي�ة املغلق�ة التي تس�تمر 15 يوماً اعتب�ارا من الي�وم اإلثنن.

نظري�اً، يجب عىل الالعبن العمل واألكل والنوم يف مراكز التدريب أو يف 
فن�دق مخصص بالكامل لفريقهم لتجنب خطر التقاط العدوى، لكن 
العديد من األندية ال تملك هذه املرافق. أما اإلش�كالية الثانية، فتتعلق 
بالحج�ر الصحي الجماعي، أي عزل كامل أفراد الفريق يف حال تبينت 
إصابة أحدهم ب�”كوفيد19-”. وتحب�ذ األندية اتباع النموذج األملاني، 
أي أن يت�م حج�ر املصاب فق�ط وليس الفريق بأكمله. وس�بق ألندية 
إيطالي�ة عدة منها فيورنتينا وس�مبدوريا، أن أعلنت مؤخراً تس�جيل 
إصاب�ات ب�”كوفي�د19-” يف صفوفه�ا. وانض�م بارما إليه�ا بإعالن 
إصاب�ة اثنن من العبي�ه بفريوس كورونا، م�ا تطلب وضعهما يف 
الحجر.وأشار النادي يف بيان إىل أن أفراده خضعوا لفحوص كشف 
“كوفيد- 19”، وأتت كل النتائج س�لبية باستثناء العَبن ال تظهر 
عليهم�ا أي عوارض للمرض. وأوضح: “جاءت نتيجتهما إيجابية 
يف الفح�ص األول وس�لبية يف الفحص الثاني ال�ذي أجري بعد 24 
ساعة”، مشرياً إىل أن الالعبن اللذين لم يسمهما “يف حالة ممتازة 
وال تظه�ر عليهما أي عوارض، وتم عىل رغم ذلك عزلهما بش�كل 
فوري وسرياقبهما النادي بشكل دائم”. وأحصت إيطاليا )بحسب 
مصادر وكالة أ ف ب الرس�مية( حتى أمس الس�بت أكثر من 32 
ألف وفاة معلنة ب�”كوفيد19-”، وهي تعمل بش�كل تدريجي عىل 
الح�د من تداب�ري اإلغالق التي فرض�ت من�ذ آذار/مارس.وأعلنت 
السلطات أمس السبت أنها ستعيد فتح حدودها أمام السياح من 

االتحاد األوروبي اعتباراً من الثالث من حزيران/يونيو.

أرّص األملان�ي يورغ�ن كلوب م�درب نادي ليفرب�ول أن فريقه ال 
يحت�اج أن يك�ون “يف أفض�ل أحواله” ك�ي يحرز لقب�ه األول يف 
الدوري االنكليزي، عند اس�تئناف املس�ابقة املعلقة راهناً بسبب 

تفيش فريوس كورونا املستجد.
ويطمح مسؤولو رابطة الدوري إىل اعادة اطالق املوسم منتصف 
حزيران/يوني�و املقبل، فيما يقف ليفرب�ول عىل بعد فوزين من 
لق�ب يبحث عنه منذ ثالثة عقود. ويف ظل ابتعاد ليفربول بفارق 
25 نقطة عن أقرب منافس�يه مانشس�ر سيتي حامل اللقب يف 
آخر موس�من، حاول كلوب التخفيف من الضغوط عىل فريقه، 
وقال لربنامج “فوتبول فوكوس” عىل ش�بكة “بي بي يس”: “ال 
يج�ب أن نكون يف أفضل أحوالنا، بل يف أفضل حال ممكنة، وهذا 
األم�ر ينطبق ع�ىل باقي الف�رق”. تابع: “س�نحصل عىل الوقت 
نفس�ه للتحرض ومهمتنا س�تكون كم�ا العادة أن نس�تفيد من 

وضعنا الحايل. سنكون يف حال جيدة يف أرسع وقت ممكن”.
وع�رّب كلوب ع�ن توقه للع�ودة اىل “الحياة الطبيعي�ة” يف أرسع 
وقت، بعد توقف غري متوقع لش�هرين بسبب تفيش الفريوس يف 

انكلرا وعاملياً.
قال كلوب الذي سيبدأ فريقه بالتدرب يف مقر “ميلوود” 

بمجموعات صغ�رية “االغالق كان جي�داً قدر االمكان، 
لي�س تماماً م�ا أرغب بالقيام فيه، لكنن�ا يجب أن نقوم 

بذلك جميعنا لنستفيد منه”.
تابع: “بدأنا قبل ثمانية أس�ابيع وتشعر اآلن أن الجميع 

تواقون الستعادة حياة طبيعية”.
أردف: “اش�تقت للش�بان ألننا صنعنا هنا مجموعة 

مرتبط�ة بعالقة جي�دة، وأصبحنا أصدقاء يف آخر 
أربع سنوات ونصف السنة”.

وع�ن اللقاءآت يف فرة كورونا، قال مدرب 
“ن�رى  الس�ابق:  دورتمون�د  بوروس�يا 

بعضنا بعضا ع�رب )تطبيق( زوم وتلك 
األمور، لكن األمر ليس مماثالً وافتقد 
الع�ودة اىل ميل�وود والقي�ام باألمور 

االعتيادية”. 

زيوريخ / متابعة الزوراء 
يق�وُم مجل�س االتحاد ال�دويل لكرة 
الق�دم، باختي�ار الدول�ة املضيف�ة 
للس�يدات  العال�م  كأس  لنهائي�ات 
حزيران/يوني�و   25 ي�وم   ،2023

املقبل.
ويتنافس ع�ىل اس�تضافة البطولة 
أربع ملف�ات، من ضمنه�ا اليابان، 
أس�راليا  يض�م  مش�رك  ومل�ف 

ونيوزلندا.
وسيقوم مجلس االتحاد الدويل لكرة 

القدم بعقد اجتماع عرب تقنية اتصال 
الفيديو، وذلك بس�بب قيود الس�فر 
وجهود الح�د من انتش�ار فايروس 
كورونا املس�تجد، حي�ث تقرر إلغاء 
االجتماع الذي كان مق�رراً يف أديس 

أبابا خالل شهر حزيران/يونيو.
ويعترب السباق عىل استضافة كأس 
العال�م للس�يدات 2023 األق�وى يف 
تاري�خ البطول�ة مع تناف�س أربعة 
ملفات ترشيح، وقد جرى استكمال 
زيارات التفتيش إىل الدول املرش�حة 

كانون  ش�هري  خ�الل 
وشباط/ الثاني/يناير 

فرباير.
تقرير  إع�الن  وس�يتم 
التقييم بحسب زيارات 
التفتيش بش�كل علني 
من قبل االتح�اد الدويل 
مطل�ع ش�هر حزيران/

يونيو.
وقال�ت فاطمة س�امورا 
األمينة العام�ة يف االتحاد 
الق�دم:  لك�رة  ال�دويل 

ملت�زم  ال�دويل  “االتح�اد 
بتطبي�ق عملية وف�ق أعىل 

معاي�ري النزاهة والش�فافية 
والش�مولية، عند التعامل مع 

ملفات الرشيح”.
ول�م يس�بق للياب�ان أو أس�راليا 

اس�تضافة كأس العال�م للس�يدات 
من قبل، علماً بأن الصن استضافت 
 1991 عام�ي  مرت�ن  البطول�ة 

و2007.

حق�ق بوروس�يا مونش�نغالدباخ ف�وزاً 
كب�رياً ع�ىل حس�اب مضيف�ه آينراخت 
26 م�ن  الجول�ة  3 - 1 يف  فرانكف�ورت 

الدوري األملاني لكرة القدم.
وس�جل كل من الفرنيس الحسن بليا )1( 
ومواطنه ماركوس تورام )7( والجزائري 
رامي بن س�بعيني )73 م�ن ركلة جزاء( 
ثالثية الضيوف فيما دّون الربتغايل أندريه 
س�يلفا الهدف الوحيد ألصحاب األرض يف 

الدقيقة 81. 
ويحتل مونشنغالدباخ املركز الثالث ب�52 
نقط�ة وبف�ارق نقطت�ن عن بوروس�يا 
دورتموند الوصيف فيم�ا يأتي آينراخت 
فرانكف�ورت يف املرك�ز 13 مؤقت�اً ب��28 

نقطة. 
ج�اره  دورتمون�د  بوروس�يا  واكتس�ح 
وضيفه شالكه برباعية نظيفة )4 - 0(، 
يف ديرب�ي الرور يف املرحلة 26 من الدوري 
األملان�ي بعد اس�تئناف املباري�ات، بدون 
حضور جماهريي بسبب جائحة فريوس 

كورونا.
وب�دا كل يشء غريب�اً يف ملع�ب س�يغنال 
إيدونا ب�ارك املعتاد عىل هدي�ر الجماهري 
بن جنباته خصوصاً يف مدرجه الجنوبي، 
إذ أجري�ت قرع�ة بداية املب�اراة بدون أي 
اقراب، وسمعنا أغنية جماهري دورتموند 
“ل�ن تميش وحدك أب�داً” املس�تلهمة من 
جماهري ليفربول بواسطة آالت التسجيل 
يف امللعب.وم�ع بداية املباراة باتت أصوات 
املدرب�ن ومس�اعديهم وحت�ى الالعب�ن 
مس�موعة م�ع الص�دى، لك�ن كل ه�ذه 
األم�ور لم تمن�ع من س�يطرة دورتموند 
عىل املباراة بفضل تألق نجومه، غرييرو، 

هاالند، هازارد، براندت.
النرويج�ي  النج�م  لدورتمون�د  وس�جل 
إيرلينغ هاالند 29، اتبعه الربتغايل رافاييل 
غريي�رو 45 لينتهي الش�وط األول بتقدم 

دورتموند 2 - 0.
يف الثاني؛ وبعد 3 دقائق فقط من صافرة 
اإلنطالق، زرع البلجيك�ي ثورغن هازارد 
اله�دف الثال�ث 48، ثم أوص�ل املباراة إىل 
نهايته�ا عملي�اً، غرييرو بفض�ل توقيعه 

عىل الهدف الرابع 63.
وصار رصيد دورتموند 54 نقطة يف املركز 
الثاني ع�ىل بعد نقطة واح�دة من بايرن 
ميوني�خ املتصدر وال�ذي لعب أمس األحد 

مع مستضيفه يونيون برلن.
وس�قط اليبزي�غ ال�ذي تص�در ال�دوري 
األملاني لف�رة طويلة بف�خ التعادل أمام 
ضيف�ه فرايب�ورغ 1-1 يف املرحلة 26 من 
املس�ابقة، واألوىل بعد العودة من التوقف 

لنحو شهرين بسبب فريوس كورونا.
وه�ذه املرة الثالث�ة تواليا يعج�ز اليبزيغ 
أبط�ال  يتاب�ع مش�واره يف دوري  ال�ذي 

أوروبا، عن تحقيق الفوز.
وخالفا ملجري�ات اللعب، افتتح فرايبورغ 
التس�جيل بع�د ركني�ة ارتطم�ت بكعب 
مانويل غولدي ال�ذي احتفل باألكواع مع 

زمالئه )34(.
ويف ظ�ل هيمن�ة اليبزيغ الكب�رية، عادل 
متأخرا برأس�ية جميلة للقائد الدنماركي 
يوس�ف بولس�ن الذي ارتقى عاليا وزرع 
الك�رة يف ش�باك الضيوف مس�جال هدفه 
الرابع هذا املوس�م )77( مستغال تحويلة 

عالية من السلوفيني كامبل.
وفيم�ا عجز ه�داف اليبزيغ ال�دويل تيمو 
فرين�ر، صاح�ب 21 هدف�ا و7 تمريرات 
حاس�مة، عن الوصول اىل الشباك، سجل 
فرايب�ورغ هدف�ا يف الدقيق�ة الثالثة من 
الوقت البدل عن ضائ�ع ألغاه الحكم بعد 

استشارة تقنية التحكيم بالفيديو.
ورف�ع اليبزي�غ رصي�ده إىل 51 نقط�ة يف 
املركز الرابع يف حن بات رصيد فرايبورغ 

37 نقطة يف املرتبة السابعة.
وتاب�ع فولفس�بورغ نتائج�ه االيجابي�ة 
بعودته بالنقاط من أرض آوغس�بورغ 2 

.1 -
وغاب مدرب آوغسبورغ هايكو هريليش 
ع�ن املب�اراة بس�بب خروجه م�ن فندق 
إقامت�ه ل�راء معجون لألس�نان وكريم 

للبرة.
افتت�ح فولفس�بورغ التس�جيل برأس�ية 

جميل�ة للس�ويرسي ريناتو ش�تيفن من 
مسافة بعيدة )43(.

عادل آوغس�بورغ يف الثاني عرب الكرواتي 
تن يدفاي بعد رأس�ية خاطئة من الدفاع 
اللحظ�ات  ويف   .)54( تش�تيتها  ح�اول 
األخ�رية، من�ح داني�ال غينتش�يك هدف 

الفوز لفولفسبورغ )90+1(.
وتاب�ع هرتا برل�ن صعوده م�ن منطقة 
الق�اع بفوز كب�ري عىل مضيف�ه الجريح 

هوفنهايم 3 -صفر.
افتت�ح هرت�ا التس�جيل بتس�ديدة بعيدة 
ارتدت من املداف�ع كيفن أكبوغوما داخل 
الشباك سددها السلوفاكي بير بيكاريك 
)58(. أضاف فري�ق العاصمة هدفا ثانيا 
خاطف�ا بك�رة رأس�ية قريب�ة للمهاجم 
البوس�ني املخ�رضم وداد ايبيش�يفيتش 

.)60(
وس�جل الربازيي ماتيوس كوني�ا الثالث 
لهرت�ا بعدم�ا تالع�ب بالدف�اع عىل خط 

امللعب وسدد من زاوية ضيقة )73(.
فورتون�ا  تع�ادل  الق�اع،  مب�اراة  ويف 
دوس�لدورف م�ع ضيفه بادرب�ورن دون 

أهداف. 
املتوقف�ة  البوندس�ليغا  وش�ّكلت ع�ودة 
منذ منتصف آذار/م�ارس دفعة معنوية 
العال�م،  ح�ول  الق�دم  ك�رة  لجماه�ري 
املتعطشة ملش�اهدة املباريات املعلقة منذ 

شهر آذار/مارس الفائت.
وأقيم�ت املباري�ات خلف أب�واب موصدة 
يف وج�ه الجماهري وتح�ت رقابة صحية 
الب�دالء  الالعب�ون  فارت�دى  مش�ددة، 

واملص�ورون وعن�ارص األم�ن الكمامات 
وأجريت املقاب�الت الصحفي�ة النادرة يف 

ظل تباعد واضح.
ووضعت الرابطة بروتوكوال صحياً صارماً 
م�ن 50 صفحة، بهدف الحد قدر االمكان 
من احتمال التق�اط إصابات ب�”كوفيد-

19” يف صفوف األندية، ما قد يؤثر بشكل 
سلبي عىل رغبتها يف إنهاء املراحل التسع 
املتبقي�ة م�ن منافس�ات الدرج�ة األوىل، 

بحلول نهاية حزيران/يونيو املقبل.
وأمض�ت األندي�ة األملانية األس�بوع الذي 
يس�بق عودة املنافس�ات، يف معس�كرات 
بالت�ايل  بم�ا يضم�ن  تدريبي�ة مغلق�ة، 
وضعه�ا يف ع�زل صح�ي ع�ن محيطه�ا 
وعائالت الالعبن الذين سيخضعون، كما 
بقية أفراد الفرق، لفحوص دورية لكشف 

“كوفيد- 19”.
ومن ضمن االجراءات التي اعتمدت خالل 
املباري�ات، وص�ول كل فري�ق ع�ىل متن 
أكث�ر من حافلة من أجل ضم�ان التباعد 
االجتماع�ي بن أفراده عىل متن وس�ائل 

النقل.
امللع�ب م�ع  أرض  إىل  الالعب�ون  ودخ�ل 
الحفاظ عىل التباع�د أيضاً، وطلب منهم 
ع�دم التعان�ق واالحتف�ال بصخ�ب لدى 
تس�جيل األه�داف. كم�ا غط�ى معظ�م 
م�ن  الب�دالء،  مقاع�د  ع�ىل  املوجودي�ن 
مدرب�ن وجهاز فني والعبن احتياطين، 

وجوههم بالكمامات الواقية.
املالع�ب  تقس�يم  وت�م 
إىل ث�الث مناط�ق 

منفصل�ة ع�ن بعضه�ا البع�ض، عىل أن 
يتواج�د 100 ش�خص يف كل منه�ا كحد 
أقىص. وت�م إلغ�اء املؤتم�رات الصحفية 
الت�ي يجريها مدرب كل فري�ق عادة بعد 
املباراة، والغاء املنطقة املختلطة لالعبن.

ويف إش�ارة إىل الني�ة الصارم�ة يف تطبيق 
ه�ذا الربوتوكول الصح�ي، منعت رابطة 
الدوري مدرَبن من التواجد مع فريقيهما 
خالل املباريات يف عطلة نهاية األس�بوع، 
ملخالفتهم�ا قواع�د الحج�ر الصح�ي يف 

األيام املاضية.
دوري الدرجة الثانية األملاني

� ع�ادت عجلة الك�رة األملانية إىل الدوران 
بدءاً ب�دوري الدرجة الثاني�ة الذي انطلق 
يف الثاني�ة ظه�راً بتوقي�ت بغ�داد ضمن 

األسبوع السادس والعرين.
وتوقفت منافس�ات كرة القدم والرياضة 
ككل يف معظ�م أنح�اء العال�م للح�د من 
انتش�ار ف�ريوس كورونا )كوفي�د- 19( 
قبل أن تقرر السلطات األملانية استكمال 

منافسات كرة القدم.
ولعبت أربع مباريات اتس�مت بمشاهدة 
تغ�ريات جدي�دة ع�ىل اللعب�ة وظروفه�ا 
مثل طريق�ة احتفال الالعب�ن وتجنبهم 
االحتكاك وتدني لياقتهم البدنية امللحوظ 
وقل�ة النقاش�ات داخل امللعب س�واء مع 

املنافس أو الحكم.
ع�ىل  املناف�س  هيدنهاي�م  مب�اراة  ويف 
الصعود ومضيفه بوخوم انتهت املواجهة 
حمل�ت   0  -  3 األرض  أصح�اب  بف�وز 
تواقيع الفرنيس لوسيال واإلنكليزي توتو 

والكونغويل غانفواال )11و34 و64(.
وطرد ديكماير من صفوف ساندهاوسن 
مع الدقيقة الرابعة فقط من لقاء فريقه 
ومضيف�ه إرزغب�ريغ لتنته�ي املواجه�ة 
لألذربيجان�ي   1  -  3 األخ�ري  بانتص�ار 
ن�ازاروف م�ن ركل�ة ج�زاء )5( وكروغر 
)64( وكاكوتال�وا )69(، وحم�ل اله�دف 

الريف اسمع بيادا )80(.
وانت�ر كارلرسوهري عىل دارمش�تادت 
بهدفن سجلهما هوفمان )67( وفانيتزك 

.)90+6(
بتع�ادل  الوس�ط  موقع�ة  وحس�مت 
هولستن كييل بهدفن للكوري الجنوبي 
يل جاي سونغ )3( وبوراث )58(، مقابل 
هدف�ن لريغينزب�ورغ بفض�ل س�تولزي 

)75( والدنماركي ألبريز )90+2(.
واس�تفاد معظ�م املدرب�ن م�ن قوان�ن 
التبدي�الت الجدي�دة، إذ بات يس�مح لكل 
فريق بإجراء خمس�ة تبدي�الت يف املباراة 

الواحدة للتعايش مع الظروف الحالية.
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قانون التبديالت اخلمسة ُيطبق 
للمرة االوىل

نهاية موسم زاغادو مدافع دورمتوند

اعالم الكرتوني

بن سبعيين يقود مونشنغالدباخ للفوز على فرانكفورت ... دورمتوند يقسو على شالكه

ت�م تطبي�ق قان�ون التبدي�الت الخمس�ة يف املب�اراة الواح�دة التي 
أجازه�ا مجلس االتحاد ال�دويل لكرة القدم )إيفاب( بش�كل مؤقت 
يف الدوريات التي توقفت بس�بب تفيش فريوس كورونا املس�تجد، يف 
الدوري األملاني لكرة القدم. وحدث هذا األمر خالل مباراة بوروس�يا 
دورتموند وجاره ش�الكه )4 -صفر( لدى استئناف الدوري األملاني 
نش�اطه، حيث لج�أ مدرب األخ�ري دافي�د فاغنر اىل اجراء خمس�ة 
تبديالت خ�الل دربي منطقة ال�رور الصناعية، يف ح�ن قام نظريه 
الس�ويرسي لوس�يان فافر بأربعة تغيريات. كما أجرى مدرب هرتا 
برل�ن خمس�ة تبديالت خالل ف�وزه عىل هوفنهاي�م 3 -صفر، عىل 
غرار مدرب بادربورن خالل تعادله س�لبا مع فورتونا دوسلدورف.

وكان مجل�س االتح�اد اعتمد هذا التعديل موقتا بع�د اجتماع هيئة 
الب�ورد يف 9 آيار/مايو ودخل حيز التنفيذ مبارشة رشط أن يعتمده 
منظمو البطوالت، وهو يش�مل البطوالت التي تنتهي يف آخر كانون 
األول/ديسمرب. ويهدف تعديل القانون إىل تجنيب الالعبن الضغوط 
الناتجة عن كثافة املباريات التي من املتوقع أن يخوضونها يف الفرة 
املقبل�ة، لتعويض التوق�ف الذي يقرب من اتمام ش�هرين كاملن، 

السيما أن لفرة التعليق أيضا عامل سلبي عىل لياقة الالعبن.

انته�ى موس�م الفرنيس دان أكس�ل زاغ�ادو مدافع بوروس�يا 
دورتموند األملاني املصاب بركبته، بحس�ب م�ا قال مدربه بعد 
فوز فريقه عىل شالكه 4 -صفر يف الدوري األملاني لكرة القدم.
وقال السويرسي لوسيان فافر بعد انتهاء املباراة األوىل لفريقه 
إثر اس�تئناف البطولة عقب تفيش فريوس كورونا املستجد إن 

زاغادو البالغ 20 عاماً: “لن يلعب أبداً هذا املوسم”.
ول�م يخض قل�ب الدفاع الف�ارع الطول مواجهة ش�الكه التي 

أقيمت دون جماهري عىل ملعب “سيغنال إيدونا بارك”.
وخاض زاغادو 13 مباراة يف الدوري األملاني هذا املوسم وخمس 
يف دوري أبطال أوروبا، بينها مواجهتا ثمن النهائي ضد باريس 

سان جريمان الفرنيس.

رئيس وزراء إيطاليا يطلب مزيداً من الضمانات الستئناف الدوري ليفربول ال حيتاج أن يكون يف أفضل أحواله للتتويج

االحتاد الدولي يعلن الدولة املضيفة لكأس العامل 
للسيدات 2023 يوم 25 حزيران

مفكرة الزوراء
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تحّدى مديره العام بـ”تلّقي الضربات”

النيابة الفلسطينية متدد توقيف الصحفي أنس حواري
 رام الله /متابعة الزوراء:

مددت النيابة العامة الفلسطينية،اول امس 
السبت، توقيف الصحفي الفلسطيني أنس 
ح�واري، حتى ي�وم امس األح�د، وذلك بعد 
يوم ع�ى اعتقاله واالعتداء علي�ه عند أحد 
الحواجز األمنية الفلس�طينية يف محافظة 

طولكرم شمايل الضفة الغربية املحتلة.
أج�ل  وقال�ت مجموع�ة “محام�ون م�ن 
العدال�ة”، يف بي�ان مقتض�ب، “إن النياب�ة 
العام�ة يف طولكرم مددت توقي�ف املعتقل 
الصحف�ي أن�س حواري لح�ن عرضه عى 
محكم�ة صل�ح طولك�رم، وم�ن املتوق�ع 
عرض�ه، األح�د، ع�ى محكم�ة الصل�ح يف 

طولكرم لتمديد توقيفه”.
ويف تعقي�ب له عى اعتقال ح�واري، بعدما 
س�أله أحد الصحفين ع�ى هامش مؤتمر 
صحفي ع�ن اإلج�راءات املتعلق�ة يف العيد 
بش�أن من�ع تف�ي كورون�ا، ق�ال رئيس 
ال�وزراء الفلس�طيني محمد اش�تية “نحن 
سنبقى عى العهد، وحالة الطوارئ هي ضد 
الكورونا، وليس ضد حرية الرأي، ونأمل أن 

ال يكون هناك إساءة ألحد”.
وأضاف اشتية “هناك فرق بن وجهة نظر، 
وب�ن اإلس�اءة، آمل أن تك�ون دائماً وثيقة 
األخالق التي تربطنا كمجتمع فلسطن هي 
الحكم لنا جميعاً، نح�ن جاهزون ونراجع 
كل يشء دائماً، يكون هناك أخطاء صغرية، 
ولك�ن الس�ؤال امله�م ه�ل نح�ن جاهزون 

ملراجعة األمر؟ نعم جاهزون”.
وكان�ت األجهزة األمني�ة الفلس�طينية قد 
اعتقل�ت، ليل�ة الجمعة امل�ايض، الصحفي 
أنس حواري، عى أحد الحواجز العس�كرية 
ع�ى مدخ�ل محافظ�ة طولك�رم، وهو يف 
طريقه مع شقيقته وزوجها إىل بلدة عنبتا 
يف محافظة طولكرم، ما أثار موجة تضامن 
معه من الصحفين والناشطن عى مواقع 

التواصل االجتماعي.

وتعززت حملة التضامن مع حواري، بعدما 
ب قبل اعتقاله، فيما  قالت عائلته إن�ه ضرُ
أعلن�ت الرشط�ة الفلس�طينية أن ح�واري 
احتج�ز لرضبه رجل أمن أثن�اء قيام األمن 
إج�راءات  ضم�ن  لي�اًل،  الحرك�ة  بتقيي�د 

مكافحة فريوس كورونا الجديد.
ويأتي االعتداء عى حواري وسط مطالبات 
بإج�راء تحقي�ق ج�دي ومس�تقل ورسيع 
عقب تس�جيل العديد من الحاالت املشابهة 
لتوقيف فلس�طينين. ووفق حديث س�ابق 
، ق�ال مدير ع�ام الهيئة املس�تقلة لحقوق 
اإلنس�ان “دي�وان املظال�م الفلس�طيني”، 
عمار الدويك، إنه حصلت حاالت مش�ابهة 
مع م�ا جرى مع حواري ع�ى عدة حواجز 
خاصة بعد كورونا، “حيث يحصل احتكاك 

بن األمن واملواطنن، وعادة ما ينتهي األمر 
بتوقيف املواطن أو يف حاالت محددة بإطالق 
الن�ار، ويف أغلب الحاالت ترُحمل املس�ؤولية 
للمواطنن”، مطالباً بمس�اءلة أي شخص 

يخالف القانون.
ش�قيقة الصحفي س�اجدة ح�واري، التي 
كان�ت برفقته ح�ن اعتق�ل، وقال�ت إنها 
وزوجه�ا توجه�ا لي�اًل بع�د اإلفط�ار م�ن 
بل�دة سبس�طية يف نابل�س إىل بل�دة عنبتا 
يف طولك�رم، إلحض�ار مس�تلزمات العمل 
بعد انقطاع طويل بس�بب حال�ة الطوارئ 
ش�قيقها  ورافقهم�ا  كورون�ا،  لف�ريوس 

للمساعدة.
وأضافت حواري أن “رجل أمن عى الحاجز 
العس�كري أوق�ف املركب�ة، وتس�اءل ع�ن 

الوجهة، وأبلغته العائلة، فاس�تهجن قائالً 
)رايح�ن 10 تجيبوا ش�غل؟(”، علماً أنهم 
كانوا أربعة أشخاص. وتابعت “اقرتح أنس 
أن يبق�ى عند الحاجز ريثم�ا نعود، وترجل 
م�ن املركب�ة ليتحدث م�ع رجل أم�ن آخر 
ليقول له إنه من املفرتض أن يتعامل األمن 

بطريقة أفضل، فهذا تجرب بحياة الناس”.
وأكملت: “أثن�اء الحديث ال�ذي دار بهدوء، 
ع�اد رج�ل األم�ن األول، م�ن دون س�ابق 
إنذار وم�ن دون أن يكون طرفاً يف النقاش، 
ليصف�ع أنس بق�وة عى وجه�ه، ثم طلب 
منه الجلوس عى كريس، ليكمل رجل األمن 
اعتداءه عليه برضب إن�اء قهوة تجاهه لم 
يصبه وقوارير مي�اه، وليتجمع بعدها عدد 
من رجال األمن ويرضبوه جماعياً بأيديهم 

وأرجلهم”.
بعد نقل الصحفي إىل مركز الرشطة، قالت 
حواري إن “العائلة علمت أنه رفض التنازل 
ع�ن حقه بتقديم ش�كوى ض�د رجل األمن 

مقابل اإلفراج عنه”.
وتنفي ح�واري رواية اعت�داء أنس عى رجل 
األم�ن التي قدمتها الرشطة يف بيان رس�مي، 
أورد أن “الرشط�ة واألجه�زة األمنية أوقفت 
ش�خصاً من بلدة سبس�طية ق�ام باالعتداء 
بالرضب عى أحد أفراد األمن، رافضاً االنصياع 
ألوام�ر القوة األمنية عى حاجز عنبتا رشقي 
طولك�رم، بحجة أنه صحفي م�ن دون إبراز 
بطاقته”. وأش�ارت ح�واري إىل أنه لم يعرف 
نفسه كصحفي، بل هي ذكرت املسألة ألفراد 

األمن بعد أن اعتدوا عليه.
بيان الرشطة أضاف أنه “أثناء عمل الرشطة 
واألجه�زة األمني�ة بتقييد حرك�ة الدخول 
والخروج إىل طولكرم، تبن أن الشخص من 
منطقة نابلس، وال يوجد عنده عذر للعبور، 
وت�م إبالغ�ه بالع�ودة فرفض، ول�م ينصع 
ألوام�ر الق�وة األمني�ة، وب�دأ بش�تم القوة 
بألف�اظ نابية ومقاوم�ة الق�وة واالعتداء 
بالرضب ع�ى أح�د أفرادها، فت�م القبض 
علي�ه”، مش�رياً إىل أنه س�يحول إىل النيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه.
م�ن جهة ثاني�ة، ق�ال مدير ع�ام “الهيئة 
املس�تقلة لحقوق اإلنسان” )ديوان املظالم 
الفلسطيني(، عمار دويك، إن “الهيئة تتابع 
قضي�ة حواري، وتعمل عى ترتيب زيارة له 
ً“، مضيف�اً “يب�دو أن املوض�وع ل�ه عالقة 
بمش�ادة حصلت عى الحاجز العس�كري، 

وليس له عالقة بالعمل الصحفي”.
وأك�د دوي�ك “س�جلنا العديد م�ن الحاالت 
املش�ابهة حصلت عى عدة حواجز خاصة 
بع�د كورون�ا، حي�ث يحصل احت�كاك بن 
األم�ن واملواطن�ن، وعادة م�ا ينتهي األمر 
بتوقيف املواطن أو يف حاالت محددة بإطالق 

الن�ار، ويف أغلب الحاالت ترُحمل املس�ؤولية 
للمواطنن”، مطالب�ًا بإجراء تحقيق جدي 
ومس�تقل ورسي�ع يف مث�ل تل�ك الح�االت 

ومساءلة أي شخص يخالف القانون.
مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” 
مهند كراجة، قال ، “إن مكتبه لم يس�تطع 
زي�ارة الصحفي حت�ى اللحظ�ة”، متوقعاً 
عرض�ه ع�ى النياب�ة العامة مس�اء االحد، 
ومشرياً إىل أن ذويه سيقدمون شكوى لدى 
االستخبارات العسكرية والقضاء العسكري 
بسبب ما حصل، وأن مكتب “محامون من 
أجل العدالة” تواصل مع كافة املؤسس�ات 

الحقوقية إلعالمهم بالقضية.
ويف س�ياق الحاالت املش�ابهة، قال كراجة: 
“خالل أس�بوعن وقفنا أم�ام ثالث حاالت 
لي�اًل  التح�رك  له�م  مس�موح  ألش�خاص 
ومستثنن من اإلجراءات املفروضة بتقييد 
الحرك�ة بس�بب ف�ريوس كورون�ا، ومنها 
املحام�ي عبد العزي�ز غزاونة ال�ذي اعترُدي 
علي�ه يف ال�رام ش�مايل الق�دس، وورُجه�ت 
تهمة له باالعتداء عى موظف عام، إضافة 
إىل االعت�داء ع�ى ث�الث قاضي�ات يف أريحا 

واتهامهن بمقاومة موظف”.
وأض�اف كراج�ة أن تل�ك التهم�ة دارج�ة 
خصوصاً يف ظل حال الطوارئ؛ “أنا كمحام 
موجود يومياً يف املحاكم، أقول يومياً، هناك 
حاالت ألش�خاص يرُتهمون بمقاومة رجال 
األمن، وهذا يستدعي تحقيقا حقيقيا بتلك 
الته�م إن كان�ت صحيحة أم ال”، متس�ائالً 

“عن عدم وجود تحقيق ومحاسبة”.
وتس�اءل مدير “مرك�ز مس�اواة” إبراهيم 
الربغوثي، ع�رب موقع “فيس�بوك”: “توايل 
الش�كاوى بانتهاك حواج�ز املحبة لحقوق 
اإلنسان والتي كان آخرها االدعاء باالعتداء 
واالعتقال للصحف�ي أنس حواري لتجاوزه 
التعليم�ات، أال تتطل�ب التحقيق الش�فاف 

واملساءلة؟”.

 عمان/متابعة الزوراء:
تق�ّدم أحد أعرق وأق�دم الناطقن اإلعالمين يف األردن ليتحدى مديره العام علًنا متوّعًدا إّياه 
بتلّقي الرضبات ما دام قد أقصاه من موقعه.وكان املدير العام ملؤسسة الضمان االجتماعي 
وهي واحدة من أهم مؤسسات األردن قد قّرر إزاحة الناطق الرسمي باسم املؤسسة موىس 
الصبيح�ي عن موقع�ه بعد خالفات بينهما. ول�م يوضح الصبيحي الخالفات لكّنه يش�غل 
موقع�ه م�ن 13 عاًما ويعت�رب الوجه اإلعالمي والس�يايس األب�رز واملألوف للتحّدث باس�م 
املؤسس�ة التي كان لها دور كبري يف احتواء تداعيات فريوس كورونا.وعّينت اإلدارة موظًفا 
بدي�اًل هو ش�امان املجايل بموق�ع الصبيحي.ونرش األخ�ري تغريدًة طالب فيه�ا بمواجهته 

باألسباب املقنعة إلبعاده عن موقعه قائالً: “ال يريد املواجهة فليتلّقى الرضبات”.

القاهرة/متابعة الزوراء:
ق�ررت نيابة أم�ن الدولة العليا يف م�ر،اول امس 
الس�بت، حبس الصحفي سامح حنن ملدة 15 يوماً 
احتياطياً، عى ذمة القضية الرقم 586 لسنة 2020 
)حر أم�ن دول�ة(، بذريعة اتهامه ب�”مش�اركة 
جماع�ة إرهابي�ة )جماع�ة اإلخوان املس�لمن( يف 
تحقي�ق أهدافها م�ع العلم والرتوي�ج ألغراضها”، 
و”إس�اءة استخدام وس�ائل التواصل االجتماعي”، 

و”نرش أخبار وبيانات كاذبة”.
واعتقلت قوات األمن املرية الصحفي الشاب من 
منزل�ه بالقاهرة، مس�اء الجمعة، وه�و الذي عمل 

يف العدي�د من الصحف اليومية واألس�بوعية املس�تقلة كمتخصص يف املل�ف الكنيس، منها 
صحيفة “البديل”، التي حصل عى عضوية نقابة الصحفين منها، فضالً عن مش�اركته يف 

صنع بعض األفالم التسجيلية عن الفنانن املرين.
وتض�م قائمة املحبوس�ن احتياطي�اً عى ذمة القضي�ة الرقم 586، الصحف�ي يف صحيفة 
“املري اليوم”، هيثم حس�ن محج�وب، املتهم كذلك ب�”االنضم�ام إىل جماعة إرهابية”، 
و”إذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل اإلرهاب”، وهو حفيد 
املناضل اليس�اري الراحل مبارك عبدو فضل، الذي تعود أصوله إىل منطقة النوبة بأس�وان، 

وارتبط اسمه بالحركة اليسارية يف ستينيات القرن املايض.
كما تضم القضية الناشط السيايس أحمد ماهر الشهري ب�”ريجو”، والذي اعتقل من منزله 
بالقاه�رة يف 4 مايو/ أيار، وظل مختفياً قرسياً بواس�طة أجهزة األمن ألكثر من أس�بوع، 
وقد عمل يف الس�ابق كمس�ؤول جماهريي يف الحملة املركزية لرتش�ح رئيس أركان الجيش 

األسبق، الفريق سامي عنان، عى منصب رئيس الجمهورية.
وكان�ت نيابة أمن الدولة قد قررت، يوم الثالثاء املايض، حبس املنتج الس�ينمائي معتز عبد 
الوه�اب ملدة 15 يوماً احتياطياً عى ذمة القضية نفس�ها، وب�ذات االتهامات، وهي قضية 
تح�ت أخرياً من أجل اس�تهداف  “ملفق�ة” جدي�دة من أجه�زة األمن والنياب�ة املرية، وفرُ

مجموعة جديدة من الصحفين، والناشطن يف مجال حقوق اإلنسان، حسب حقوقين.
وتعد القضية 586 “ثقباً أس�ود” جديداً البت�الع الصحفين والحقوقين، عى غرار القضية 
رقم 441 لسنة 2018، والتي ضمت العرشات من املعارضن الذين وجدوا أنفسهم مجتمعن 
يف قضية واحدة، من دون س�ابق معرفة بينهم جميعاً، ومن أبرزهم الصحفيون مصطفى 
األعر، وحس�ن البنا، ومعت�ز ودنان، وهاجر عب�د الله، واملحامي الحقوق�ي عزت غنيم، 

واملدون املعروف وائل عباس.

تونس/متابعة الزوراء:
وصف الناطق الرس�مي باس�م 
“ائت�الف الكرام�ة” والنائب يف 
الربمل�ان التونيس، س�يف الدين 
مخلوف، اإلعالم�ي هيثم املكي 
ب�”الكل�ب”، ملواقف�ه الرافضة 
الكرام�ة”  “ائت�الف  ملحاول�ة 
التونيس  الس�يطرة عى اإلعالم 
عرب طلب تنقيح القانون املنظم 
لعم�ل “الهيئة العليا املس�تقلة 
لالتص�ال الس�معي الب�ري” 

)الهايكا(.
التي وجهه�ا مخلوف  اإلهان�ة 
ع�رب  امل�ايض  الجمع�ة  كان�ت 
برنام�ج “مي�دي ش�و” ال�ذي 
نفس�ه،  املك�ي  في�ه  يعم�ل 
ويب�ث ع�رب إذاع�ة “موزايي�ك 
غض�ب  أث�ارت  وق�د  أم”.  أف 
الصحفي�ن التونس�ين الذي�ن 
دعوا إىل مقاطعة نواب “ائتالف 
الكرام�ة” يف الربام�ج اإلعالمية 
والحوارات عرب مختلف وسائل 

اإلعالم التونسية.
انتق�د الصحفي�ون مقدم  كما 
الربنام�ج إلياس الغرب�ي الذي 

ل�م يبد أي رد فع�ل إزاء اإلهانة 
الت�ي ورُجه�ت للصحفي�ن من 
اإلعالم�ي  وكت�ب  برنامج�ه. 
هش�ام الحاج�ي: “الحد األدنى 
من احرتام اإلعالمين ألنفسهم 
وملهنتهم وم�ن التضامن بينهم 
يفرض مقاطعة سيف مخلوف 
وعدم دعوته لإلذاعات والقنوات 

التلفزي�ة “، وهو رأي ش�اركته 
في�ه اإلعالمية جيه�ان الرتكي 
الت�ي كتب�ت “وقت�ي )عندما( 
نائ�ب مح�رتم يص�ف زميل�ك 
بالغباء وبأن�ه كلب، يجب عدم 

دعوت�ه إىل أي من�رب إعالم�ي”.
وكتب اإلعالمي خليفة شوشان: 
الدع�م واملس�اندة للزميل  “كّل 

هيثم املّكي ضّد االعتداء اللفظي 
والثل�ب املجاني الذي تعرّض له 
من قب�ل النائب املس�عور، وما 
أعقبه من حمل�ة من صفحات 
ائتالف مبّييض اإلرهاب وسقط 
مت�اع السياس�ة...”، وأض�اف 
“م�ع املالحظ�ة أن�ه ويف إط�ار 
الصحف�ي كان عى  التضام�ن 
الزمي�ل إلي�اس الغرب�ي إيقاف 
الحوار مع النائب الوغد وطرده 
بع�د  االس�تديو  م�ن  مب�ارشة 

تفوهه بالعبارة”.
وقال اإلعالمي صربي الزغيدي: 
“أن�ا أرى أن�ه أمر ع�ادي طرد 
ضي�ف يف بالتو عندم�ا يتجاوز 
رشوط االح�رتام ويم�سّ م�ن 
كان،  ألي  اإلنس�انية  ال�ذات 
صحف�ي،  بزمي�ل  بال�ك  فم�ا 
وس�يف مخلوف اليوم يف راديو 
)موزاييك( كان يس�تحق الطرد 
فوراً من الحوار ملا أتاه من سّب 

يف حق هيثم املكي”.
“النقاب�ة الوطني�ة للصحفين 
التونس�ين” أصدرت بياناً عى 
خلفي�ة الحادثة، دع�ت فيه إىل 

التص�دي لخطاب�ات الكراهي�ة 
والعنف الس�يايس املس�لط عى 
اإلع�الم، وأعلن�ت ع�ن  حرّي�ة 
تضامنه�ا التام م�ع الصحفي 
هيثم املك�ي الذي عرف بفقرته 
الس�اخرة يف نف�س الربنام�ج، 
وح�ذرت من خط�ورة مثل هذا 
العني�ف  الس�يايس  الخط�اب 
الصادر عن مخل�وف وزمالئه. 
وأعلن�ت عزمها فت�ح حوار مع 
الصحفي�ن ووس�ائل اإلع�الم، 
لبل�ورة مدونة س�لوك ملواجهة 
الكراهي�ة  خطاب�ات  تنام�ي 
والعنف الس�يايس املس�لط عى 

حرّية اإلعالم.
املك�ي،  هيث�م  اإلعالم�ي  أم�ا 
فش�كر يف تدوينة َمن تضامنوا 
معه، واعترب أن ردة فعل النائب 
الدي�ن مخل�وف جاءت  س�يف 
ع�ى خلفية حديثه عن محاولة 
“ائتالف الكرامة” السيطرة عى 
اإلعالم التونيس، وأكد أنه سريد 
عرب برنامج “ميدي شو” اليوم 
االثنن ، ك�ون الربنامج ال يذاع 

السبت واألحد.

نايف األحمري
إعالمي سعودي

 من�ذ اللحظة األوىل التي يس�تيقظ 
فيها من فراشه ذاهباً لالستحمام، 
مستعداً بعدها للبس بذلته الداكنة 
نق املزعج�ة أحياناً  ول�ف ربطة العرُ
وارتداء كمامته “س�يف املواجهة” 
تأس�ياً بالعالم أجمع، ال يحرض يف 
ذاكرت�ه أن خ�اض مواجه�ة بهذه 
املراح�ل. تب�دأ القص�ة األوىل م�ن 
عتب�ة منزل�ه، خ�وف يتج�ى منذ 
مشاهدته ألزرار املصعد وال ينتهي 
عند ملسه ملقبض سيارته، يصل إىل 
مقر العمل ويبدأ بمش�اهدة الناس 
أمام�ه بعد عرشة أي�ام من الحجر 
يف مس�كنه، يح�اول أن يبتع�د عن 
كل اجتماع حول�ه يف لحظة ترُعلمه 
قيم�ة العناق. مازال�ت لعنة خوف 
أزرار املصاع�د تالحق�ه حت�ى مع 
تعقيمه عند بوابة املؤسسة، يصل 
إىل غرف�ة األخب�ار يقابلرُ�ه ه�دوء 
وس�كون قاتم، ال يرى سوى أعن 
الزم�الء العاملن ألن ابتس�اماتهم 
تختبئ خل�ف كمامته�م، يحط يف 
مكتبه لتبدأ رحل�ة تعقيم األجهزة 

وملحقاتها، وريثما يستعد لقراءة 
نرشته والتحض�ري لضيوفها يقف 
بجانبه رجل أمن املؤسسة ليخربه 
أن�ه نزع كمامت�ه دون مربر، يعود 
الرتدائها م�رة أخرى بعد أن نزعها 
يف غرفة تصفيف الشعر. املواجهة 
الثاني�ة تب�دأ عن�د فتح�ه للجهاز 
وق�راءة األخب�ار التي سيس�معها 
املش�اهدون عى لس�انه بعد جهد 
وبحث مض�ٍن للمحررين ومنتجي 
الن�رشات ورؤس�اء التحري�ر ع�ن 
قصص إخبارية وأرقام مليونية يف 
اإلصاب�ات وآالف الوَفي�ات وإغالق 
مؤلم للسواد األعظم من اقتصادات 
كربى دول العالم، وانهيار أس�عار 
التي  الساس�ة  النفط وتريحات 
بعضه�م،  م�ع  فيه�ا  يش�تبكون 
وتحذيرات منظمة الصحة العاملية 
الت�ي ال تدع�و للتف�اؤل وتداعيات 
وال  تب�دأ  ورياضي�ة  اقتصادي�ة 
تنتهي.. بعدها يتحدث مع ضيوفه 
ومراس�ليه قبل اله�واء ويلمس يف 
أصواته�م اليأس م�ن رحيل قريب 
لزائ�ر ل�ف العال�م أجم�ع ببذلت�ه 
الخ�رضاء يف أش�هر قليل�ة مخلفاً 
رح�ا عميقاً ال يمك�ن أن يندمل،  جرُ
يغلق الهاتف ليس�تجمع قواه مرة 
أخرى ويذهب إلعداد كوب الش�اي 
الس�اخن بنفس�ه ويتج�ه بعده�ا 

لالستديو.
وهن�ا جلس ع�ى كرس�يه األحمر 
مواجه�اً كام�ريات عدي�دة، وم�ن 
هناك س�تبدأ املواجهةرُ الثالثة التي 
ال تعني�ه وح�ده بل تعن�ي مالين 
املش�اهدين معه لينق�ل لهم جديد 

ضيوف�ه  م�ع  الخبي�ث  الضي�ف 
األع�زاء، ولع�ل املش�اهد يس�تمع 
لج�واب امللي�ون دوالر ع�ن موع�د 
انتهاء كابوس الفريوس الشيطاني 
لتطم�ن نفس�ه وترُبع�ث لروح�ه 
الس�كينة التي افتقدها منذ قضت 
ش�هور وأس�ابيع الزه�ور، ال يهم 
املش�اهد أن يس�مع الج�واب الذي 
يري�د من محلل س�يايس أو طبيب 
مختص أو حت�ى مهاجم كرة قدم 
معت�زل، فجميعه�م ال يق�وى عى 

اإلجابة اآلن.
الذي�ن  ملراس�ليه  بعده�ا  ينتق�ل 
جاب�وا العال�م لنق�ل الص�ورة من 
الصحي�ة  أنظمته�ا  انه�ارت  دول 

وأخ�رى استس�لمت لواق�ع 2020 
وأصبح�ت مدنه�ا حالك�ة الظالم 
وشوارعها خالية من السكان، لكن 
املستشفيات واملحاجر الصحية يف 
بعض ه�ذه الدول مكتظة بضحايا 
كورون�ا، ينقل املراس�لون قصص 
الناس وواقعه�م الجديد والطويل، 
ه�د ب�ال مط�ارات وال  كل ه�ذا الجرُ
قطارات وال باخرات.. ينتهي املوعد 
اإلخب�اري ال�ذي ل�م يتخي�ل قبله 
وبع�ده أن يكون طاح�ن البرشية 
ب�ال طائ�رات وأس�لحة خفيفة أو 
ثقيلة وال حتى نووية أو مش�اريع 
اس�تعمارية، ال َي�رى وال يرُ�رى وال 
يس�مع وال يرُس�مع وال يتكل�م وال 

يرُكل�م لكن�ه يبر طريقه لجس�د 
اإلنس�ان دون أن يب�ره هو أحد 
بعين�ه املج�ردة.. املواجهة األخرية 
ليست له ألنه يعيش بمفرده بعيداً 
وأصدق�اء  أرست�ه وزوجت�ه  ع�ن 
طفولت�ه، ال يشء يخ�ى عليه إذاً 
أكث�ر من نفس�ه.. ه�ذه املواجهة 
املجهولة أبطالها زميالته وزمالؤه 
استثنائية  الذين يعيش�ون ظروفاً 
وسط أرُرسهم وأطفالهم ويخشون 
عليهم بع�د عودته�م ملنازلهم من 
تسلل كورونا لزوايا غرف عائالتهم 
ألنهم بكل تفاٍن وإخالص يف الخط 
األرب�ع  املواجه�ات  لرح�ى  األول 

اليومية مع جائحة كورونا.

دعوات ملقاطعة نائب تونسي أهان إعالميًا

مذيع أخبار يواجه كورونا!

أقدم وأعرق ناطق رمسي أردني ُيقصى عن موقعه

القضية الرقم 586...ثقب أسود جديد 
البتالع الصحفيني املصريني
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الدويل  الجوي  النقل  اتحاد  قطع 
يف  أمل  ال  باليقني:  الشك  »إياتا« 
تعايف النقل الجوي قبل مرور ثالث 
أن  يعني  وهذا  األقل.  عىل  سنوات 
كل ما له عالقة بالطريان الخارجي 
معلقاً  سيظل  والسفر  والسياحة 
األحوال.  أحسن  يف   2023 عام  إىل 
حديثة  كانت  مهما  فالطائرات 
ومتطورة ال تنفعها الكمامات وال 
القفازات للوقاية من »الكورونا«. 
الطريان  هو  الوحيد  االستثناء 
ظروف  إىل  يخضع  الذي  الداخيل 
يف  العام  الوعي  ومدى  دولة  كل 
مجتمعها وقدرة األجهزة املختصة 
عىل توفري أقىص سبل الوقاية من 

اإلصابة والعدوى.
إحدى اللوازم اللفظية يف كثري من 
يوجهها  عبارة  املرصية  األفالم 
إىل  الرشكات  إحدى  عام  مدير 
»احجزييل  فيها:  يقول  سكرتريته 
عىل أول طّيارة إىل لندن«! لكن بعد 
عام  غرار  عىل  »الكورونا«،  عام 
أي مدير  لن يجرؤ  الحبيش،  الفيل 
أن  أجنبي  أو  عربي  وزير  أو  عام 
يقول هذه العبارة. فالطائرات لم 
تعد بعد اليوم »رهن اإلشارة«. من 
كان يصدق أنه سيأتي يوم ال تجد 
فيه أي طائرة يف املطار عىل وشك 
ليس  خارجية،  رحلة  يف  اإلقالع 
يف  وإنما  فقط  الصغرية  املدن  يف 
عواصم العالم رشقاً وغرباً. ويذكر 
العاملية  الحرب  منذ  أنه  التاريخ 
النقل  حركة  تواجه  لم  الثانية 
الجوي مثل هذا الشلل يف املطارات 

واألجواء والطائرات.
»كورونا«  عن  إحصائية  أمامي 
الطريان قد ال تكون دقيقة، لكنها 

الطيارين  تتحدث عن فصل مئات 
رشكات  يف  والعاملني  واملضيفني 
كثرية. كما ألغى بعضها استئجار 
أخرى،  رشكات  من  طائرات 
طائرات  لرشاء  صفقات  وأوقف 
توحيد  البعض  ويدرس  جديدة، 
دول متجاورة.  يف  أكثر من رشكة 
يف  الجوي  النقل  أن  يؤكد  ذلك  كل 
عىل  ينعكس  وهو  كبري،  مأزق 
أنشطة وصناعات ذات عالقة مثل 
الطائرات  وقود  وتكرير  املطارات 
واألسواق  واملطاعم  والسياحة 
والوظائف  الجوي  واألمن  الحرة 
والشحن  الحجز  ومكاتب  اإلدارية 
الصحف  وتوزيع  والربيد  الجوي 
تصل  لم  واملطبوعات.  واملجالت 
أو  أي صحيفة   - - مثالً  إىل مرص 
أكثر  منذ  أجنبية  أو  عربية  مجلة 
القاهرة  من شهرين، ولوال طبعة 
ملا  األوسط«  »الرشق  من صحيفة 

قرأناها إال عىل اإلنرتنت.
حتى أشهر العسل تأثرت سلباً. وقد 
يعتقد البعض أن الطريان املحيل لم 
يتأثر، وهذا خطأ ألن معظم الدول 
أغلقت الفنادق والنوادي واملقاهي 
السياحة  فتأثرت  واملطاعم 
السياحة  توقفت  مثلما  الداخلية 
وما  االتجاهات.  كل  يف  الخارجية 
يقال عن أشهر العسل، ينطبق عىل 
العالج يف الخارج الذي توقف تماماً 
متصلة  عاملية  مشكلة  لوجود 
اسمها: عدم وجود أماكن شاغرة 

يف املستشفيات.
السفر بحراً  ال أحد يفكر يف  طبعاً 
فكثري  العاملية،  الظروف  هذه  يف 
الخاصة  التجارية  السفن  من 
فريوس  إليها  تسلل  الركاب  بنقل 
بعض  إخضاع  وتم  »كورونا«. 
بعد  صحي  حْجر  إىل  السفن  هذه 
الخاص  الطريان  الركاب.  إصابة 
لكنه يخضع الشرتاطات  يتأثر  لم 
أمنية.  اشرتاطات  أي  قبل  صحية 
الطريان  رشكات  بعض  أن  ومع 
للتعايش  خطط  بإعداد  بدأت 
النقل  واستئناف  »الكورونا«  مع 
الجوي تدريجياً مع تشديد إجراءات 
مع  سيرتافق  ذلك  فإن  الوقاية، 
املقاعد  أسعار  ارتفاع  من  موجة 

لتغطية  الركاب  سيتحملها  التي 
خسائر املقاعد الفارغة والفاصلة 
يف  شاهدنا  وآخر.  راكب  بني 
رحلة  االجتماعي  االتصال  وسائل 
فيها  الركاب  دفع  لبنانية  لطائرة 
عندما  ثم  الفارغة،  املقاعد  أجور 
اكتشفوا  امليمونة  الطائرة  امتطوا 
وأن  شاغرة  مقاعد  توجد  ال  أنه 
وحتماً  تماماً!  ممتلئة  الطائرة 
هذه الطائرة اللبنانية ليست األوىل 
التي تفعل ذلك، ولن تكون األخرية. 
وسُيلزم الركاب بارتداء الكمامات 
والقفازات، وقبل ذلك سيتعرضون 
ركوب  قبل  الطبي  للفحص 
الطائرات. لقد تغريت الظروف وال 
خطر  مع  بواقعية  نتعامل  أن  بد 
اقتحم  الذي  بالفريوس  اإلصابة 

أنوفنا وبيوتنا وجيوبنا.
واإلعالم  السياسة  رجال  أما 
تضطرهم  الذين  والتجارة 
أن  فعليهم  السفر  إىل  أنشطتهم 
من  كثرياً  أن  الحسبان  يف  يضعوا 

أي  وضع  يف  تتساهل  ال  الدول 
ملدة  الصحي  الحْجر  تحت  راكب 
ال  أنه  يعني  ما  وهو  أسبوعني. 
أو  تجارية  أو  إعالمية  أنشطة 
سياسية دولية إال يف أضيق الحدود. 
بل إن كل رؤساء دول العالم كفوا 
املشاركة  أو  الزيارات  تبادل  عن 
واالستعاضة  خاصة  مؤتمرات  يف 
بزيارات »افرتاضية« عرب  عن ذلك 
كونفرنس.  الفيديو  تكنولوجيا 
السيارات  أن  الحظ  لحسن 
والقطارات ستظل تجري يف أرض 
الله الواسعة. وأعلن رئيس مجلس 
الوزراء املرصي قبل أيام عن قرب 
 V.I.P إدخال عربات قطار جديدة
الدرجات  إىل  تضاف  للمسافرين 
ومشاريع  والثالثة.  والثانية  األوىل 
القاهرة  يف  األنفاق  قطارات 
جنوب  من  وممتدة  مستمرة 
إىل شمالها ومن رشقها  العاصمة 
تميض  أن  يجب  الحياة  غربها.  إىل 
يف طريقها ويجب أن نتعايش مع 

يجد  أن  إىل  الفتاك  الفريوس  هذا 
العلماء اللقاح املناسب.

أرخص  الهوائية  الدراجات  ُتعترب 
الوقاية  يف  وأفضلها  النقل  وسائل 
امتألت  ولذلك  »الكورونا«.  من 
الشوارع األوروبية بالدراجات رغم 
نظافة قطارات األنفاق والحافالت 
العامة. لكن الدراجات غري عملية 
يف النقل من مدينة إىل أخرى، لذلك 
علينا أن نتذكر أغاثا كريستي، تلك 
سحرتنا  التي  الربيطانية  السيدة 
خالل  تحدث  جرائم  عن  برواياتها 
لم  السفن.  أو  القطارات  رحالت 
يكن أجدادنا يهربون من الطائرات 
لم  الوسيلتني  ألن  القطارات  إىل 
مدننا.  كل  يف  منترشتني  تكونا 
لم ننجح يف مد  اليوم فإننا  وحتى 
تربط  حديثة  حديد  سكك  خطوط 
أرجاء العالم العربي وُتسهل أمورنا 

يف اليوم الكوروني األسود.
الذي  الرسيع  الرشق  قطار  حتى 
خلدته أغاثا كريستي عام 1943 يف 

رواية ما زالت تطبع مراراً وتكراراً، 
البطيء.  الرشق  قطار  صار 
بالبخار مثل  تعمل  التي  فقاطرته 
أكثر  قبل  البعيد  املايض  قطارات 
رحلة  يف  بخارها  تنفث  قرن،  من 
الذي  التاريخي  السياحي  القطار 
وينطلق   1833 عام  يف  تأسس 
ويعود  إسطنبول  إىل  باريس  من 
إليها. وكان من الفخامة بحيث لم 
الحديثة تقديم  القطارات  تستطع 
الفخامة  من  نفسه  املستوى 
من  راكب  لكل  امللكية  والخدمة 
ركابه يف تلك الرحالت الطويلة التي 
كانت تستغرق من ثمانية أيام إىل 
أسبوعني يف بعض األحيان، وبعض 
ثم  بالبواخر  تتم  رحالته  مقاطع 
من قطار إىل آخر. وكان يتوقف يف 
أملانيا وفيينا  يف  مدن مثل ميونيخ 
املجر  يف  وبودابست  النمسا  يف 
وبوخارست يف رومانيا وإسطنبول 
سويرسا  يف  ولوزان  تركيا  يف 
إيطاليا  يف  وفينيسيا  وميالنو 

يوغوسالفيا  يف  وبلغراد  وزغرب 
بلغاريا. وهو  السابقة وصوفيا يف 
 2740 عىل  تزيد  مسافة  يقطع 
العاملية  الحرب  نشوب  ومع  كلم. 
ثم  القطار،  خدمات  توقفت  األوىل 
استؤنفت عام 1919. وقد توقفت 
نشوب  مع  أخرى  مرة  خدماته 
الحرب العاملية الثانية، واستؤنفت 
توقفت  ثم   .1947 عام  مجدداً 
مرة أخرى يف عام 1972 لقلة عدد 
الركاب وعدم جدواه االقتصادية. 
األمريكي  األعمال  رجل  أن  غري 
جيمس شريوود أعاد يف عام 1982 
إحياء هذا القطار، الذي صار اسمه 
الرشق  سيمبلون  فينيسيا  »قطار 
الرسيع« ألنه يعرب جبال األلب من 
برحالته  ويقوم  سيمبلون.  نفق 
محاور  عىل  فينيسيا  إىل  لندن  من 
عدة ومنها ما تصل إىل إسطنبول. 
هناك  أن  سنوات  قبل  وقرأت 
أخرى  مرة  خطوطه  ملد  مرشوعاً 
العربي  الخليج  لربط  العراق  إىل 
بأوروبا ألول مرة بواسطة السكك 
أنه ما زال حرباً عىل  الحديدية، إال 
هذا  وصول  يعيق  ما  وأكثر  ورق. 
والرتفيهي  السياحي  املرشوع 
الحدود  مراكز  هو  العرب  دنيا  إىل 

املعقدة والسيطرة والتفتيش.
نعود إىل املوضوع. ألن املطارات ال 
الطائرات  من  الهائل  للعدد  تتسع 
العمل،  عن  إيقافها  تقرر  التي 
فقد لجأت بعض رشكات الطريان 
األمريكية إىل استئجار قواعد جوية 
أمريكية ملغاة لحفظها. واملشكلة 
أن هذه الطائرات تحتاج إىل صيانة 
أسبوعية دقيقة حتى لو لم تحلق 
أخرى  رشكات  ولجأت  الجو.  يف 
أو  مهجورة  شوارع  استخدام  إىل 
أن  إىل  الطائرات  إليواء  صحاري 

تنتهي »الجائحة«.
يف  األسوأ  هو   2020 عام  حقاً، 
التاريخ لرشكات الطريان، لكن أمراً 
واحداً جيداً فيه هو رحلة الطائرة 
يف  بغداد  إىل  دمشق  من  السورية 
بداية العام وعىل متنها قائد »فيلق 
القدس« اإليراني قاسم سليماني، 
مطار  أسوار  عند  مقتله  تم  حيث 

بغداد.
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داود الفرحان

يف  الرائج�ة  الش�عبية  األكالت  م�ن 
الع�راق أكل�ة أبي�ض وبي�ض. وهي 
البيض�ة والس�لطة امللفوف�ة برغيف 
خب�ز. والكلم�ة تفضح ه�ذا الهوس 
العربي بلون البياض. ال أدري إن كنا 
قد سمينا بيضة الدجاجة هذا االسم 
تيمن�اً باللون األبيض أم أننا عش�قنا 
بيضة الدجاجة للونها األبيض. وكثرياً 
ما انعكس ذلك يف شعرنا وأدبنا. وإذا 
رجعن�ا عدة قرون إىل ال�وراء لوجدنا 
ام�رأ القي�س حت�ى يف ذل�ك الزم�ن 
البعيد، يعرب يف معلقته الش�هرية عن 
هذا العشق للون األبيض حيث يقول 

يف وصف حبيبته، بطلة القصيدة:
مهفهفة بيضاء غري مفاضة
ترائبها مصقولة كالسجنجل

ولك�ن ه�ذا الهي�ام بالل�ون األبيض 
كان ش�ائعاً يف عموم الرشق األوسط 
وأوروب�ا. بلغ هذا الهي�ام بهذا اللون 
حداً خرافي�اً يف الق�رن الثامن عرش. 
املعروف أن آيرلندا مش�هورة ببياض 
برشة بناته�ا وأبنائها. وكانت الفتاة 
اآليرلندي�ة تع�رب البح�ر وتنتق�ل إىل 
إنجلرتا وتستعرض برشتها البيضاء، 
بالح�الل أو الح�رام. وكل ذل�ك رغم 
أن اإلنجليزي�ات أيضاً ك�ن بيضاوات 
الب�رشة، ككل نس�اء ش�مال أوروبا، 
ولكنهن كن يعتق�دن أن اآليرلنديات 

أكثر بياضا منهن.
ماري�ا  اآليرلندي�ة  املمثل�ة  الحظ�ت 
غران�ت يف الق�رن الثام�ن ع�رش أن 
ال  ملش�اهدتها  يأت�ون  الجمه�ور 
عش�قاً باملرسحية بل عشق ببرشتها 
البيض�اء. م�ا إن فطنت لذل�ك حتى 
هاجرت إىل بريطاني�ا. وراحت تعمل 
يف مس�ارحها. راح القوم يتقاطرون 
إىل أي مرسحي�ة تمث�ل فيها. وعندما 

كان�ت تنته�ي م�ن دوره�ا، تخ�رج 
فتجد الناس يتزاحمون عىل األرصفة 
ليتفرج�وا عليها. بلغت ش�عبيتها أن 
أحد كب�ار الل�وردات اإلنجليز وقع يف 

حبها وتزوجها.
كانت تعرف أن رس افتتان القوم بها 
كان يع�ود لبياض برشته�ا. فراحت 
تزي�د يف بياض وجهه�ا بدلك وجهها 
بالب�ودرة الناصعة البي�اض. وكانت 
الرائجة.  الرص�اص  م�ن مس�احيق 
وهنا كانت مأس�اتها فكانت البودرة 
تتفاعل مع عرق الوجه وتخرج مادة 
حمضية تحفر يف البرشة. بعد أش�هر 
قليلة نش�أت عن ذلك حفر قبيحة يف 
وجهه�ا. راحت ماري�ا غرانت تعالج 
ال�داء بمزيد م�ن مس�احيق البودرة 
حتى تحول املوضوع إىل حالة مرضية 
أودت بحياته�ا. فكان�ت أول ضحية 

لهوس البياض.
)فينيس�يا(  البندقي�ة  س�كان  أم�ا 
يف إيطالي�ا فكان�وا أكث�ر تعق�اًل من 
الفينيس�ية  اآليرلنديات. راحت املرأة 
وتض�ع  الس�مراء  برشته�ا  تغط�ي 
قناعاً أبيض عىل وجهها. اإليطاليات 
معرضات للس�مرة بسبب قوة أشعة 
الشمس عندهن. فبادرن إىل استعمال 
املظ�الت الشمس�ية ليتق�ني أش�عة 
الش�مس. وش�اعت عندئ�ذ موض�ة 

الشمسيات.
موض�وع  بالبي�اض  اله�وس  ه�ذا 
طبق�ي. فالفالح�ات اللواتي يقضني 
النه�ار يكدح�ن يف الحق�ل يتعرضن 
للشمس فتسمر وجوههن. أما بنات 
الذوات اللواتي يقض�ني النهار داخل 
البيت فال يتعرضن للش�مس فتبقى 
برشته�ن بيضاء. الس�مرة دليل عىل 
الفق�ر والك�دح يف ح�ني أن البي�اض 
دليل عىل أرستقراطية البنت. هذا رس 
اله�وس بالبياض. ولكن اآلية انقلبت 
اآلن. فالبن�ات الغنيات أخذن يقضني 
أيامه�ن ع�ىل البالج�ات يس�تمتعن 
بالش�مس فتسمر أجسامهن يف حني 
الكادح�ات يقض�ني نهاره�ن يف  أن 
املعام�ل وال يملكن الفل�وس الكافية 
للتربج ع�ىل البالجات. هكذا أصبحت 
الس�مرة الربونزي�ة اآلن دلي�ل الرتف 
وأصبح البياض دلي�ل الفقر وخراب 

البيت. ولله يف خلقه شؤون.

صحفي وكاتب ومؤّلف عراقّي

خالد القشطيين

اإلش�كاليات الصعبة التي تؤس�س 
لها العالقة ما ب�ني الديني والقومي 
الغال�ب ونح�ن نتح�دث  نج�ده يف 
فالتاري�خ  والف�رس.  الع�رب  ع�ن 
العربي الس�يايس مرتب�ط تماما, ال 
ب�ل ومتفاع�ل, مع قضية اإلس�الم, 
بدايته وتكونه وإنتش�اره وثقافته 

ورموزه.
باملقارن�ة مع املس�يحية مثال, فإنه 
ال توج�د أمة من األم�م بإمكانها أن 
تدع�ي قربه�ا م�ن الدين املس�يحي 
أو ريادته�ا له. األمم التي تمس�حت 
كانت موجودة قبل إنتشار املسيحية 
فيها. الفرنس�يون لي�س بإمكانهم 
اإلدع�اء أنه�م اق�رب إىل املس�يحية 
من األمل�ان, وكذلك فإن م�ا من امة 
بإمكانها أن تدعي ابوتها للمس�يح, 
ولذلك فإن الرصاعات السياسية بني 
األمم املس�يحية التي أدت إىل هيمنة 
بعضها عىل البعض اآلخر لم تتم من 
خالل رصاع�ات ديني�ة عامة ولكن 
مذهبية, فإن لم يدخل الدين الواحد 
عىل س�احات الفرق�ة واإلقتتال من 
األبواب فقد دخل عليها من الشباك.
وبس�بب  الق�ول,  يمك�ن  عموم�ا 
إلنتش�ار  التبش�ريية  الطبيع�ة 
عالق�الت  أن  أوروب�ا  يف  املس�يحية 
القرب�ى القومية مع املس�يحية هي 
واحدة, إذ ال توجد قومية أوروبية او 
عرقية أو أثني�ة تدعي انها اقرب إىل 

املسيحية سياسيا من غريها.
إن ال�دول واألم�م كانت هن�اك وقد 
تمس�حت بتمس�ح ملوكها ) وليس 
عن طريق الفتوحات كما حدث مع 
العرب واإلس�الم, فاملسيح لم يحمل 
س�يفا ليبني دولة وال ق�ام أنصاره 

وفتوح�ات  بمع�ارك  وحواري�وه 
أدت إىل نش�وء دول�ة بعن�وان ديني 
وبهوية قومية معينة, لذلك ال توجد 
قومية او اثني�ة أوروبية تدعي أنها 
اقرب إىل املس�يحية من غريها, لكن 
الح�روب التوس�عية أو الرامي�ة إىل 
اإلقص�اء والهيمن�ة وذات الطبيع�ة 
اإلجتماعي�ة واإلقتصادي�ة غالبا ما 
تحت�اج إىل أغطية وعناوين أخالقية 
وروحي�ة, لذل�ك لم ترتك املس�يحية 
كثقاف�ة للجمي�ع والتجمي�ع وذات 
منشأ وإنتشار تبشريي, بل رسعان 
ما تمت عسكرتها عن طريق تفعيل 
والقومي�ة  اإلقطاعي�ة  الرصاع�ات 

واألثنية مذهبيا.
آن�ذاك  للعال�م  الديني�ة  املراح�ل  يف 
ويوم نش�ات املس�يحية بمعزل عن 
واإلنكس�ارات  والقه�ر  الفتوح�ات 
القومية, اي أنها كثقافة كانت عىل 
مس�افة واحدة ما بني األقوام, كان 
ال ب�د من تنش�يط العام�ل املذهبي 
لك�ي يكون عنوان�ا أخالقيا وروحيا 
للفتوحات املس�يحني املسيحية, اي 
األوروبية - األوروبية )حرب الثالثني 
عاما بني الكاثوليك والربوتس�انت( 

ب�ني  الصليبي�ة  الح�روب  بم�وازاة 
أوروبا املسيحية واملسلمني.

ثم�ة حقيق�ة هام�ة س�يكون لها 
شأنا كبريا عىل السلوك العربي , ويف 
املقابل عىل العالقة اإليرانية بالعرب 
وبداية م�ن العراق. ه�ذه الحقيقة 
تقول ان األمة العربية, ممثلة بدولة 
الراشدين ومن ثم بالدولتني األموية 
والعباس�ية, قد تكون�ت عرب تفاعل 
ج�ديل م�ا ب�ني اإلس�الم والقومي�ة 
حت�ى ص�ار م�ن الصع�ب الفص�ل 
ب�ني املكونني, فالعرب قبل اإلس�الم 
ل�م يكونوا أم�ة يف ح�ني أن الفرس 
كان�وا قبلها أم�ة تقاس�مت العالم 
م�ع الرومان. ه�ذا س�يضعنا أمام 
املش�هد التاريخي الخط�ري الذي ما 
أظنه فارق العالق�ة بني األمتني, بل 
لعله ظل يطبعها بسلبية تطغى عىل 
كل عام�ل آخر. م�ن جهة هناك أمة 
)عربي�ة( تكونت من خالل اإلس�الم 
قوضه�ا  )فارس�ية(  ام�ة  مقاب�ل 

اإلسالم
بالنس�بة للدول )املس�يحية( فإن ال 
أحد من بينها كان قد خاض الرصاع 
الس�يادي أو التوس�عي تح�ت راية 

الدين, وليس هن�اك قومية أوروبية 
كان�ت نم�ت بفضل�ه عىل حس�اب 
اخ�رى أو أنها إكتس�حت غريها من 
دول الجوار تح�ت راياته, فالجميع 
م�ن  واح�دة  مس�افة  ع�ىل  كان 
املسيحية التي كانت قد إنترشت عن 
طريق التبشري ولم تنترش عن طريق 

الغ�زو والقه�ر القوم�ي.
إن التاريخ السيايس, توسع وحروب 
وإنهيار دول أو نش�وئها وتوس�ها, 
كان ق�د ت�م تح�ت راي�ة املذاه�ب. 
ولغ�رض أن يكون الغط�اء املذهبي 
س�ميكا بما يكفي للقهر الس�يايس 
فق�د ت�م النف�خ يف إختالف�ات تل�ك 
املذاهب لكي يمتلك الرصاع السيايس 
مرشوعيته الديني�ة . ويمكن لنا ان 
نراجع تاري�خ الحروب األوروبية ما 
قب�ل إنتص�ار العلمانية لك�ي نعلم 
حجم امل�آيس املدمرة الت�ي تكبدتها 
فنتيج�ة  األوروبي�ة,  املجتمع�ات 
لح�رب الثالثني عاما ب�ني الكاثوليك 
والربوتستانت التي بدأت عام 1606 
فق�دت أوروب�ا نصف ع�دد إجمايل 
سكانها البالغ آنذاك خمس وأربعني 

مليونا نسمة.

اإلقليمي�ة  املنطق�ة  ف�إن  الي�وم 
تم�ر بأس�وا حاالته�ا ليس بس�بب 
اإلنغ�الق الحض�اري الذي يتس�بب 
ب�ه التطبيق املتعنت لإلس�الم داخل 
كل مجتم�ع ع�ىل حدة وإنم�ا أيضا 
اإلقليمية إلعادة  التوس�عات  بسبب 
بناء األمم عىل اس�اس ديني مذهبي 
ينعك�س ب�دوره ع�ىل املجتمع�ات 
العربية الهش�ة ليش�طرها إىل مثنى 
وث�الث ورباع خماس متش�كلة من 
قومي�ات ومذاه�ب تتق�وى ب�األخ 

اإلقليمي عىل حساب األخ الوطني.
ولقد خرج�ت أوروبا من رصاعاتها 
املذهبي�ة الدموية بق�وة الفصل ما 
بني الدي�ن والدولة وس�وف لن تجد 
إىل  طريقه�ا  اإلقليمي�ة  منطقتن�ا 
التآخ�ي والتعاي�ش م�ا ل�م تفصل 
وتنته�ج  والسياس�ية  الدي�ن  ب�ني 
الديمقراطي�ة, لي�س ألنه�ا تضمن 
والتعب�ري  اإلختي�ار  للن�اس حري�ة 
فحسب, وإنما لكونها تساهم أيضا 
بحماية الس�لم الوطن�ي واإلقليمي 
وتفتح الطريق واسعا نحو تجمعات 
إقليمية بعيدة عن الش�حن القومي 

أو الديني او املذهبي.

إشكالية الدين والقومية أبيض وبيض

جعفر املظفر

كاتب عراقي 
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أسباب الغرية 
التعام�ل م�ع  الوالدي�ن يف  جه�ل 
األطف�ال ه�و الس�بب يف تكريس 
الغ�رية، وخاصة عندما يفاجأ هذا 
الطف�ل ب�أن أم�ه توج�ه عنايتها 
إىل إخوت�ه األصغ�ر من�ه وتهمله، 
فينتاب�ه اله�م والقل�ق مم�ا يزيد 

األمر خطورة
مقارن�ة الطف�ل ب�أخ أو أخ�ت يف 
التحصي�ل ال�درايس أو يف القدرات 
العقلي�ة أو يف املواق�ف الس�لوكية 
أو يف املظه�ر الخلق�ي، خاصة إذا 
كانت هذه املقارنات تكرر وبشكل 
مس�تمر، فإن ذلك يثري الغرية بني 
األطفال ع�ى الرغم م�ن أن اآلباء 
ال يقص�دون من ذلك إيقاع الرضر 
بأطفاله�م. وهم بذل�ك ال يعلمون 
تخل�ق  املقارن�ات  تل�ك  مث�ل  أن 
مشاكل نفسية لدى أطفالهم، مما 
يؤدي إىل عدم الثقة بالنفس ويؤثر 
عى توافقهم النفيس واالجتماعي 

داخل محيط األرسة وخارجه
ومن أهم أسباب الغرية، التي تلعب 
دوره�ا وبش�كل أس�ايس يف حياة 
الطفل تلك النزاعات والتوترات بني 
األبوين، وخاص�ة إذا كانت تحدث 
أم�ام األطفال مما ينعكس س�لباً 

عى حياتهم.
غريت�ه  ع�ن  الطف�ل  يع�ر  وق�د 
باللجوء إىل بعض الحيل الدفاعية، 
التي من خاللها يع�وض ما فقده 
من حب أو ثقة من أبويه، ويظهر 
ذلك من خالل تبّول�ه غري اإلرادي، 

أو إظهار تخوفه من أشياء معينة 
أو التمارض يف بع�ض األحيان، أو 
امتناع�ه عن تن�اول الطعام، مما 
ي�ؤدي إىل نقص يف ال�وزن وضعف 
يف الصح�ة، مما يقلق األهل إىل حد 

كبري
عالج الغرية عند األطفال 

تجن�ب االهتم�ام الزائ�د بالذكور 
عى حس�اب اإلناث، وعدم إعطاء 
وتفضيله�م  امتي�ازات،  الذك�ور 
ع�ى اإلن�اث، ألن ذلك يث�ري الغرية 
يف نف�وس البنات، ويخلق ش�عوراً 
بأنه�ا األضعف أو األق�ل حظاً عند 

والديها
تجن�ب املقارنة بني األبن�اء ومدح 
أحدهم عى حس�اب اآلخر بس�بب 
االختالف يف الهيئ�ة الخلقية، أو يف 
التفوق امل�دريس أو الس�لوك أو يف 

الجنس
ع�دم املبالغة يف توجي�ه املزيد من 
الرعاية للمول�ود الجديد، وإهمال 
الطف�ل األكر، فاملس�ألة مس�ألة 
موازن�ة، وإعط�اء كل طفل حقه 

من الرعاية واالهتمام
إذا يجب علينا أن ندرك أن األطفال 
هم اللبن�ة التي يق�وم عليها بناء 
فيج�ب  املس�تقبل  يف  املجتم�ع 
علينا أن نحس�ن تربيتهم، ونكّون 
ش�خصيتهم، ونغ�رس فيهم حب 
اآلخري�ن، والتع�اون ضمن نطاق 
تكري�س  نتف�ادى  وأن  األرسة، 
املظاهر الس�لبية يف نفوسهم لكي 

يكونوا أوالداً صالحني.

ال يخل�و بيت من الخالف�ات الزوجية، 
التى تتسبب ىف شجار دائم بني زوجني، 
ق�د يص�ل أحيان�اً للرتاش�ق باأللفاظ 
والرضب أو تكسري بعض قطع األثاث 
باملنزل، وهذا املشهد يؤثر بشكل سلبي 
عى نفسية الطفل، ويجعله عدوانيا أو 
يعانى من مشاكل يف الرتكيز و غريها 
من املشاكل النفسية، لذلك يجب اتباع 
بع�ض النصائح لتجن�ب رؤية الطفل 

ملشاجرة بني والديه.
 تجنب املشاجرات أمام الطفل

 يجب عى الوالدين تجنب الشجار أمام 
الطف�ل، ومطالب�ة الزوج�ة لزوجها، 
  ، أخ�رى  لغرف�ة  الذه�اب  ب�رضورة 
ملناقش�ة املش�كلة، أو الخالف وحلها 

بعيداً عن األطفال .
استخدام الكلمات الرقيقة  

 يجب عى الزوج أو الزوجة، استخدام 
الكلم�ات الرقيقة، واألس�لوب املهذب 
عن�د معاتب�ة الطرف األخر مث�ل البدأ 
بجملة “أفهم أنك مش�غول” أو “أعلم 
أن�ك كن�ت تعم�ل ط�وال الي�وم” قبل 

التحدث عن الشكوى .
نقد الرشيك

 إذا ارتكب رشيكك خطأً، يعتر أفضل 
طريقة للتعامل مع�ه، هو تقديم حل 
ب�دالً من إلق�اء اللوم له أم�ام الطفل، 
مما يجعل الطفل يش�عر باألمان وأن 

جميع املشاكل لها حلول دائًما.
روح الفريق

يج�ب عى الزوج�ني أن يحرصان عى 
ح�ل مش�اكلهم بالتفك�ري مع�اً أمام 
الطف�ل دون اللج�وء للش�جار، حتى 
ينش�أ الطف�ل عى أن جميع املش�اكل 
تس�تلزم التعاون للتفكري ىف إيجاد حل 

للمشكلة.
فهم وجهة نظر الرشيك

 يجب عى أحد الزوج أن تمنح زوجها 
فرص�ة التعب�ري ع�ن نفس�ه ووجهة 
نظره تج�اه املوضوع مح�ل النقاش، 
دون اللجوء للشجار أمام الطفل، مما 
يس�اعد عى تربية الطفل عى رضورة 
فه�م وجهة نظ�ر الط�رف اآلخر قبل 
الحك�م عى ترصفات�ه، أو توجيه نقد 
له، مما يس�اعد عى استقرار حياتكم 
الزوجية وتجنب الخالفات واملش�اكل 
املس�تمرة و التى تؤثر بش�كل س�لبي 

عى نفسية الطفل.

10واحة
لسالمتهم النفسية...مخس نصائح إلدارة اخلالفات الزوجية أمام األطفال 

حنو مستقبل افضل ..هلم
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يعد الهدف األس�ايس من استخدام 
الثالجات املنزلية، منع البكترييا من 
ممارسة نشاطها يف املواد الغذائية، 
التي ق�د تصب�ح خطرا ع�ى حياة 
اإلنس�ان إذ تم استخدامها بطريقة 

خاطئة.
من السهل إلقاء اللوم عى الثالجة، 
يف التس�بب ببعض األم�راض، لكن 
أن  إذ  املش�كلة،  ليس�ت  الثالج�ة 
املشكلة الحقيقية هي عدم معرفة، 
كيفي�ة اس�تخدامها والعناي�ة بها 
بشكل صحيح، وكذلك عدم تخزين 

الطعام بشكل صحيح.
بالقضاء عى األخطاء الش�ائعة يف 
املنزلي�ة، يمكن  الثالجة  اس�تخدام 
تجن�ب أي ط�رق ممكن�ة، تجعلها 

مسببا لألمراض املنقولة بالغذاء.
وفيم�ا ي�ي، نس�تعرض األخط�اء 
الش�ائعة الرئيس�ة يف التعام�ل مع 

الثالجة املنزلية:
ع�ى  االنس�كابات  تنظ�ف  ال   -  1

الفور.
تتعرض الثالجة دائما النس�كابات 
السوائل بداخلها، لكن كم مرة تقوم 
بتنظيفها؟ إذا كنت تتجنب تنظيف 
تلك الف�وىض، فإليك ه�ذا التحذير: 
يمكن أن تتس�بب هذه االنسكابات 
يف تل�وث الطع�ام وتس�بب مرًض�ا 

خطريًا.
انته�اء  تواري�خ  تفه�م  ال   -  2

الصالحية
من خالل االهتمام بتواريخ صالحية 
األطعمة، يمكن أن تنقذ نفسك من 
أى فرص�ة لإلصاب�ة بم�رض ع�ن 

طريق الطعام.
ه�ذه  م�ن  أن�واع  ثالث�ة  وهن�اك 

التواريخ:
التاري�خ األقىص لع�رض املنتجات 
الغذائي�ة: وهو موجه للبائع وليس 
للمس�تهلك ويعن�ي أن ع�ى البائع 
عدم ع�رض املنتج للبيع بعد تاريخ 
مع�ني يعت�ر بع�ده املنت�ج فاق�د 

الصالحية.
املنتج أفضل قبل تاريخ معني: وهو 
تاري�خ صالحي�ة يخت�ص بنوعية 

املنتج وليس بسالمته.
 ويمك�ن اس�تهالك املنت�ج بعد هذا 
التاري�خ حت�ى م�ع فق�دان بعض 
ويش�مل  الطازج�ة،  قيمت�ه  م�ن 
واملعلب�ة  املجم�دة  األطعم�ة  ه�ذا 

واملجففة.
اس�تخدم املنتج قب�ل تاريخ معني: 
وهو التاريخ املهم املعنى بالصالحية 
حيث ال يجب استهالك الطعام بعد 

هذا التاريخ النعدام صالحيته.
3 - تق�وم بتعبئ�ة الثالجة بش�كل 

زائد
يف حني أن تخزين الكثري من الطعام 
يبدو مناس�ًبا، إال أن وج�ود ثالجة 

كبرية يمك�ن أن يؤث�ر بالفعل عى 
صحتك.

إذا كان�ت الثالج�ة معب�أة أكثر من 
الالزم، فلن تكون قادرة عى التريد  
بالكام�ل يف جميع أنح�اء الثالجة، 
تارًكا بعض هذه األطعمة يف درجات 
حرارة أكثر دفًئا مما يجب أن تكون 
عليه، ما قد يولد البكترييا ويس�بب 

التسمم الغذائي.
 4 - تفتح الباب لفرتة طويلة

الثالج�ة  ب�اب  فت�ح  املغ�ري  م�ن 
والوقوف هناك بينما تفكر يف تناول 
يشء م�ا، ولكن إذا تركت�ه مفتوًحا 
لف�رتة طويل�ة جًدا فقد يتس�بب يف 
وصول العنارص املوجودة يف الثالجة 

إىل درجة حرارة غري صحية.
ويف حني أن الوض�ع املثايل هو فتح 
باب الثالج�ة وإغالقه برسعة، فإن 
القاع�دة الجي�دة هي ع�دم تجاوز 

دقيقتني مع فتح باب الثالجة.
5 - ال تخزن الطعام بشكل صحيح
يف ح�ني قد يب�دو أن وضع األطعمة 
يف أي مكان يف الثالجة غري مهم، إال 

أنه يف الواقع بعيد عن الحقيقة.
يج�ب أن تض�ع بع�ض األطعمة يف 
مناط�ق معين�ة من الثالج�ة ليس 
فق�ط لتنظي�م درج�ة ح�رارة تلك 
املواد، ولك�ن أيًضا لتجنب أي تلوث 
متب�ادل للبكتريي�ا - خاص�ة م�ع 

وجود لحم نيء.
يجب أن تتأكد من وجود كل اللحوم 
النيئ�ة عى ال�رف الس�في لتجنب 
أطعم�ة  أي  إىل  البكتريي�ا  ت�رسب 

مطبوخة قد تكون يف الثالجة.
الخ�رضاء  الس�لطة  ق�م بتخزي�ن 
والخرضوات واألعشاب والفواكه يف 
أدراج الخضؤوات يف أسفل الثالجة، 
أم�ا بالنس�بة لألطعم�ة “الجاهزة 
الطع�ام  بقاي�ا  مث�ل   - ل�ألكل” 
ومنتج�ات األلبان واألطعمة املعبأة 
الرف�وف  يف  توض�ع  أن  فيمك�ن   -

العلوية.
6 - ال تأكل طعامك برسعة كافية

إذا كنت تطبخ لنفس�ك أو ببساطة 
لش�خصني، فربما تجد بقايا طعام 
أكثر من املعتاد، الرس هنا هو تناول 

بقايا الطعام عى الفور.
خالف ذلك، فإنك تخاطر بأن يصبح 
الطع�ام س�يًئا، مم�ا ق�د يجعل�ك 
مريًضا، فضال عن التسبب يف إهدار 

الطعام.
بداًل من ذلك، خطط لتناول وجبات 

الطعام التي تطبخها عى الفور.
ح�اول تناولها يف غض�ون ثالثة أو 

أربعة أيام من طهيها.
إذا ل�م تس�تطع تناول�ه بالرسع�ة 
الكافي�ة، لف�ه وضع أج�زاء منه يف 
الفريزر لتسخينه الحًقا، سيعطيك 
هذا ثالثة أو أربعة أشهر عى األقل.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

سبعة أخطاء قد جتعل ثالجة املنزل خطراً على حياتك

م�ن  الكث�ري  الجس�م  يحت�اج  ال 
الكربوهيدرات خالل أشهر الصيف 
وخاص�ة يف ش�هر رمض�ان، بقدر 
م�ا عليك االهتم�ام بأطعمة معينة 
توفر قدراً من الطاقة مع الس�وائل 
واملعادن. تريد الجس�م، وتعويض 
نق�ص الس�وائل والكه�ارل ال�ذي 
يح�دث بس�بب العرق م�ن عوامل 
اختي�ار هذه األطعم�ة التي ينصح 
بتوفرها باس�تمرار  التغذية  خراء 

يف البيت:
البطيخ:

امل�اء ه�و أه�م عن�رص يف الصيف، 
ويش�كل 92 باملائ�ة م�ن محت�وى 
ثمرة البطيخ. يمت�از البطيخ أيضاً 
بمحت�واه من م�ادة الليكوبني التي 
تحم�ي الجل�د م�ن أرضار أش�عة 

الشمس.
الروكي:

يحتوي الروكي عى فيتامني “يس” 
أكثر من الرتقال. ويمتاز الروكي 
بمض�ادات األكس�دة الت�ي تكافح 
الرسطان، وتركيبت�ه التي تخفض 

الكولسرتول الضار يف الجسم.
العنب:

ال يعتر العنب فاكهة منعشة فقط، 
فق�د بينت دراس�ة نرشته�ا مجلة 
الكيمياء الحيوية أن العنب يحتوي 
“إيالغي�ك”  يس�ّمى  حم�ض  ع�ى 
يس�اعد عى حرق الدهون، ويبطئ 
نمو الخالي�ا الدهني�ة. وعى الرغم 
م�ن أن العنب غني بالس�كر إال أن 
تناوله عامل صحي يحّسن التمثيل 

الغذائي.
املوز:

من الكربوهي�درات املثالية للصيف 
ع�ى  يحت�وي  أن�ه  كم�ا  امل�وز، 

الرتبتوفان الذي يحّسن املزاج.
التفاح والشاي األخرض:

وجدت دراسة حديثة أن أكل التفاح 
مع الش�اي األخ�رض يمد الجس�م 
بجرعة كبرية من البوليفينول الذي 
يعتر من أقوى مضادات األكسدة، 

ويق�وم ب�دور مه�م يف الوقاية من 
الرسطان.
القرنبيط:

يعتر القرنبيط من أفضل املغذيات 
التي تحت�وي ع�ى الكربوهيدرات، 
وه�و أفضل بدي�ل ل�ألرز والقمح، 
ألن�ه يحتوي ع�ى مغذي�ات هامة 
مث�ل فيتامين�ات “ب”، ومضادات 

لألكسدة تحمي من الرسطان.
البابايا:

م�ن أفض�ل الوجب�ات الخفيفة يف 
الصيف نظ�راً ملذاقه الحلو، ونوعية 
اإلنزيمات التي يحتوي عليها والتي 
تسهل الهضم. يحتوي البابايا أيضاً 
عى مواد مضادة لاللتهابات تخّفف 

شكاوى املعدة.
البيض:

يحت�وي البي�ض ع�ى 9 أحم�اض 
أمينية أساس�ية، كما أنه منخفض 
الدهون، وغني بالروتني. وقد بينت 
دراسات حديثة أن تناول 4 بيضات 
يف األس�بوع يقل�ل مخاطر اإلصابة 

بالسكري.

ع�ادة ما تباع مزي�الت العرق يف عبوات ليس من الس�هل إع�ادة تدويرها. 
ولك�ن بدل االضط�رار لالختيار بني الرائحة الس�يئة والبيئة، تنصح رابطة 

أملانية بصناعته بنفسك.
لصناع�ة مزي�ل الع�رق ال�رذاذ، تحت�اج إىل 100 ميليمرت من املي�اه املغلية 
وملعق�ة ش�اي من ص�ودا الخبز ومن نقطت�ني إىل عرش نق�اط من الزيت 
األس�ايس. ق�م بمزج تلك املكون�ات معاً يف زجاج�ة رذاذ ورجها جيداً حتى 

تذوب صودا الخبز وال تسد الزجاجة.
وبالنس�بة ملزيل العرق ذي البكرة الدوارة، تحتاج إىل 100 ميليمرت من املياه 
املغلي�ة ومعلقتي طع�ام من صودا الخبز وكذلك معلقة طعام من النش�اء 

ومن نقطتني إىل عرشة من نوعك املفضل من الزيت األسايس.
أوالً ق�م بمزج النش�اء مع ص�ودا الخبز مع قلي�ل من امل�اء الفاتر لتجنب 
ح�دوث تكتالت، بحس�ب رابطة بون�د. ثم ضف املاء والزي�ت. وإذا ما كنت 
تفضل اس�تخدام زي�ت جوز الهند أو زب�دة الكاكاو بدالً م�ن املاء فيفضل 

صناعة مزيل عرق صلب.

وببس�اطة قم بإذاب�ة الزيت أو الزبدة قب�ل إضافته إىل املكون�ات األخرى. 
وس�وف يتجمد مجدداً إذا ما وضعته يف عبوة مناسبة لهذا النوع من املزيل 

للعرق حتى يرد. 

طبيبك يف بيتك

لطلة ابهى...

“يف املوجة احلارة”... أطعمة حيتاجها اجلسم يف رمضان

مزيل عرق طبيعي... وفري نقودك واصنعيه يف املنزل

نصائح طبية

 م�ن املعروف ان معدل اف�راز العرق لدى الرجال 
أع�ى من النس�اء . لك�ن عندن�ا يظه�ر األمر يف 
ص�ورة ع�رق غزي�ر يف الكف�وف و االبط�ني ، و 
انتش�ار الع�رق ع�ى املالبس ف�أن ه�ذه الحالة 
تسمى هايرهيدروزس ، و قد تنشأ من التوتر او 
املجهود النفيس ، و ربما تنشأ بدون سبب ظاهر. 
يوجد عدة حلول لهذه الحالة تحتاج اىل استشارة 
طبيب متخصص ، للقيام بتشخيص السبب وراء 

الحالة و بالتايل اعطاء العالج املناسب . 
ما أسباب التعرق؟

يف الظروف الطبيعية فإن الجسم يفرز عى األقل 
نص�ف لرت من املاء من خالل ما يس�مى “التعرق 

الغري محسوس ” .
أم�ا يف الظروف األكثر صعوبة كارتفاع الحرارة ، 
يمكننا أن نفقد بس�هولة أكث�ر من 2 غالون من 

العرق خالل 24 ساعة.
فرط التعرق حالة تسبب افراز الكثري من العرق، 
وال س�يما يف أجزاء من الجس�م التي تحتوي عدد 
كب�ري م�ن الغ�دد العرقية مث�ل اإلبط�ني، باطن 
القدم�ني، و الكفني والوجه و حلم�ات الصدر و 
قد تكون رطبة لوقت طويل مما قد يسبب طفح 

العرق .
فرط التعرق ال يوجد لديه سبب معروف، عادة ما 
يبدأ يف سن البلوغ ويختفي يف بداية الثالثينيات .

التس�مم الدرقي والناجم عن وفرط نشاط الغدة 
الدرقية وبس�ببه يرتفع معدل األيض يف الجس�م 

، مم�ا يرفع م�ن درجة حرارة الجس�م. و لتريد 
الجسم يحدث التعرق.

نقص س�كر الدم، أو انخفاض مستويات السكر 
يف الدم ، يؤدي يف كثري من األحيان للتعرق. عندما 
تنخفض مستويات السكر يف الدم ، ينتج الجسم 
األدرينالني ، مما يزيد من نش�اط الدورة الدموية 

ويحفز مركز تنظيم الحرارة يف الجسم .
ويمك�ن للتغ�ريات يف الجس�م يف مراح�ل معينة 
م�ن الحياة أيضا إنتاج التعرق الزائد. عى س�بيل 
املثال، يف مرحلة املراهقة، والتعرق الش�ديد غالبا 
م�ا يؤثر عى القدم�ني واليدين، والت�ي قد تكون 
رطب�ة بش�كل دائم، االم�ر الذي يس�بب احراجا 
للمراهق! لحس�ن الحظ، ه�ذا التعرق يذهب عند 

االنتهاء من سن البلوغ.
س�ن اليأس و انقط�اع الطمث ه�و وقت آخر يف 
الحياة يزداد التع�رق واحمرار الجلد و قد يصبح 
مش�كلة. ه�ذا نتيجة هبوط مس�تويات هرمون 
االس�رتوجني األنث�وي، و توق�ف املباي�ض ع�ن 

العمل.
االلتهاب�ات و الع�دوى ، ويمك�ن لبع�ض أن�واع 

األدوية وحاالت التوتر تؤدي أيضا إىل التعرق.
يمكن زيادة التعرق ع�ن طريق تناول املواد التي 
تتسبب زيادة نشاط آلية الجسم لتنظيم الحرارة 
مثل تناول الكحول، والكافيني يف القهوة والشاي 
والكوال، واألسرين حتى الكميات البسيطة منها 

. هل يمكن التحكم يف التعرق؟

التعرق الزائد قد يسبب األذى ملن يعاني منه , كما 
يمكن أن يكون بيئة خصبة للبكترييا، مما يؤدى 
إىل رائح�ة الجس�م، وخاص�ة يف األج�زاء الرطبة 
الدافئة من الجسم مثل اإلبطني ومنطقة الفخذ.

ه�ل هن�اك أي يشء يمكن�ك القي�ام ب�ه ح�ول 
التع�رق؟ ق�د تكون مض�ادات التع�رق ومزيالت 
الروائ�ح العادية غ�ري فعالة يف بع�ض الحاالت ، 
ولكن أقوى منها يمك�ن رشاؤها من الصيدليات 
أو الحص�ول عى وصفة طبية ق�د تكون مفيدة 
.أي ش�خص يعاني من التعرق الزائد ينبغي إيالء 
اهتمام خاص للنظافة الش�خصية وأيضا ارتداء 
املالب�س واألحذية املصنوعة من القطن والصوف 
والكت�ان والجل�ود، بدال من املصنوع�ة من املواد 

االصطناعية .

التعرق الزائد

سلوكيات

الغرية عند االطفال وكيفية 
التعامل معها

املقاير
فخذ غنم وزنه 2 كلغ

50 غ م�ن رشائح األنش�وفة املعلبة يف 
زيت الزيتون، مصف�اة مع االحتفاظ 

بالزيت جانباً
4 فصوص ثوم، مقرشة ومفرومة

ملعقتا طعام من الكّبار، مشطوف
3 مالعق طعام من البقدونس املفروم 

خشناً
برش ليمونة واحدة

4 مالع�ق طعام من الكع�ك املطحون 
الطازج

عودان كبريان من إكليل الجبل
ملعقة طعام من زيت الزيتون

خل أحمر ومرقة غنم، للصلصة
1 - يحم�ى الف�رن لغاي�ة 220 درجة 
مئوية أو 425 درجة فهرنهايت. يحزز 
فخ�ذ الغنم وصوالً إىل العظ�م تقريباً، 
بمس�افات فاصلة من 2.5 سم. تفرم 
رشائ�ح األنش�وفة خش�ناً وتخلط يف 
وعاء مع الث�وم والكب�ار والبقدونس 
املطحون.  الليم�ون والكع�ك  وب�رش 
يضاف زيت سمك األنش�وفة ليتحول 
الخلي�ط إىل معجون. يفرك فخذ الغنم 

بهذا املعجون.
2 - يوض�ع فخذ الغنم فوق طبقة من 
عي�دان إكلي�ل الجبل يف صيني�ة خبز. 
يس�كب فوقه زي�ت الزيت�ون، ويرش 

علي�ه البهار. يش�وى الفخ�ذ ملدة 20 
دقيق�ة، ثم تخف�ف ح�رارة الفرن إىل 
درج�ة   375 أو  مئوي�ة  درج�ة   190
فهرنهاي�ت، ويتاب�ع خب�ز الفخذ ملدة 
س�اعة وعرشين دقيق�ة. ينقل بعدها 
فخ�ذ الغنم إىل طب�ق التقديم ويغطى 
بورق األملني�وم ويرتك جانب�ًا ملدة 10 

دقائق.
الصيني�ة  م�ن  الده�ن  يكش�ط   -  3
وتس�تخدم العصارات إلع�داد صلصة 
بمس�اعدة الخل األحمر ومرقة الغنم. 
تقدم ه�ذه الصلصة مع فخ�ذ الغنم، 
وبع�ض البطاط�ا املش�وية، والج�زر 

واللفت والخضار الخرضاء.

فخذ الغنم املشوي
املطبخ
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م�ن فتاة تتمن�ى أن تكون من 
املتفوق�ات األوائل! وأن يش�ر 
إليها الناس: هذه الفتاة تمتلك 
الكث�ر م�ن مه�ارات التفوق. 
والسؤال: ما هي هذه املهارات؟ 
وهل من الصعوبة التحيل بها؟ 
االختب�ار يض�م مجموعة من 
امله�ارات، وإن أجب�ت بص�دق 

تعرفت إىل قدر تمتعك بها.
السؤال: 

تتمثل يف الشخصية املستقيمة، 
العملي�ة الت�ي ال تضيع الوقت 
ب�ل تتق�ن اس�تغالله م�ا بني 

العمل والرتويح عن النفس
 A:  أعمل عىل هذا

 B:  الرتويح يأخذ أكثر
السؤال: 

يف  الج�ادة  الش�خصية  ه�ي 
تحصيل العلم واملذاكرة، وتجيد 
التعامل مع أس�اتذتها وكتبها 

الدراسية
 A:  أوافق

 B:  أحاول التوفيق
السؤال: 

هي املتفوقة الواثقة من نفسها 
وم�ن قدرته�ا ع�ىل التف�وق.. 
مادامت بذلت مجهوداً كافياً يف 

املذاكرة والتحصيل
 A:  من جّد وجّد

 B:  أبذل مجهوداً ولكن!
السؤال: 

تعن�ي  التف�وق  مه�ارات 
ال�دروس  ع�دم االعتم�اد عىل 
امل�واد،  كل  يف  الخصوصي�ة 
لتوف�ر الوق�ت وأخ�ذ الكفاية 

من الراحة

 A:  هو منهجي
 B:  ال أستغني

السؤال: 
الحريص�ة ع�ىل  الفت�اة  ه�ي 
التفوق منذ بداية العام فتنظم 
وقته�ا وتبح�ث ع�ن نم�ازج 

االمتحانات للتدريب عليها
 A:  لدى خطتي

 B:  أريد النجاح فقط
السؤال: 

من تح�اول االحتف�اظ بحالة 
نفس�ية هادئة وروح معنوية 
وأي�ام  املذاك�رة  أثن�اء  عالي�ة 

االمتحان
 A:  مشاعري متزنة

 B:  ال يحدث معي
السؤال: 

م�ن تنظم س�اعات يومها بني 
املذاك�رة وإعط�اء وق�ت كاف 

للراحة النفسية والجسدية
 A:  النظام نجاح
 B:  ال توازن لدى

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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 ، ال�ذي يتق�ي املش�اكل  ي�رب للش�خص 
ويتجنب املصائب ، ولكن املشاكل تسعى إليه 

.. واملصائب تأتيه سعيا . 
أصله:

أن القايض – يف زمن العصمنيل – كان ال يعنّي 
قاضيا يف املدن الكبرة إالّ برش�وة يقّدمها ملن 
بيدهم أمر تعيينه . وكان أهم ما يس�عى إليه 
القايض بع�د تعيينه هو أن يقوم بجمع مبلغ 
الرش�وة ، التي قّدمها عن�د تعيينه ، ثم جْمع 
مايمكن جمع�ه من املال من الرش�اوي التي 

يجمعها من الناس . 
ويف ذات ي�وم ، قّدم أحد القضاة رش�وة كبرة 
، فع�نّي قاضي�ا يف بغ�داد . ولكنه م�ا لبث أن 

نقل إىل إحدى املدن الصغرة يف ش�مال العراق 
. وكان أهل تلك املدينة من الناس املس�تورين 
الذين يتجّنبون املش�اكل ، وينزّهون أنفسهم 
ع�ن الع�داوة والبغض�اء . فل�م تك�ن هن�اك 
دع�اوي ُترف�ع ، ول�م يك�ن هن�اك داع�ي أو 
مندعي يتقاىض الق�ايض منهم مايقدر عليه 
من الرش�وة . فحار يف أمره ، ولم يعرف كيف 
يخرج من ورطت�ه . ويف ذات يوم تفّتق ذهنه 
عن حل س�ديد . فطلب م�ن حاجب املحكمة 
أن يق�ف بباب املحكمة ، وُيدخل إليه أي رجل 
يمر أمام املحكم�ة . فكان الرجل إذا ما أُدِخل 
إىل املحكمة يسأله القايض : )) إنت داعي ؟ (( 
فيجيب الرجل : )) ال .. ياموالنا القايض .. آني 

ماعندي دعوى عىل أي ش�خص (( . فيس�أله 
الق�ايض : )) ه�ل إنت مندع�ي ؟ (( . فيقول 
الرجل : )) ال .. ياموالنا القايض .. آني إنسان 
مس�الم .. ماعندي عداوة ويه أي ش�خص .. 
وم�ا أحد إله دعوى ضدي (( . فيقول القايض 
لكاتب املحكم�ة : )) هذا الرّّجال خوش آدمي 
..] ال داعي وال مندعي [.. إكتب له ش�هادة .. 
وأخذ منه لرتني رسوم الشهادة .. (( . وبهذه 
الطريقة راح الق�ايض يجمع املال الحرام من 
الناس . فاْنترش الخرب بني الناس ، وتنّدروا به 
، حت�ى وص�ل إىل الوايل ، فأمر بع�زل القايض 
ومحاكمت�ه ،وذهب ذلك الق�ول ] ال داعي وال 

مندعي [ مثال.

جلس عج�وز حكيم عىل ضفة 
نه�ر ، وراح يتأم�ل يف الجم�ال 
املحي�ط ب�ه ويتمت�م بكلم�ات 
فلمح قط قد وقع يف املاء، وأخذ 
يتخبط محاوالً أن ينقذ نفس�ه 

من الغرق ؟!
فقرر الرج�ل أن ينقذه، فمّد له 
يده فهاجمه القط و جرح يده. 

فس�حب الرجل يده صارخاً من 
ش�ّدة األل�م، و لكن ل�م تمض 
س�وى دقيقة واح�دة حتى مّد 
ي�ده ثاني�ة لينق�ذه، فهاجم�ه 
القط مرة اخرى .. و سحب يده 
م�رة أخ�رى صارخاً من ش�دة 
األلم. وبعد دقيق�ة راح يحاول 

للمرة الثالثة.

و عىل مقربة من�ه كان يجلس 
رجل آخ�ر ويراقب م�ا يحدث. 
ف�رخ الرج�ل: أيه�ا الحكيم، 
ل�م تتعظ من املرة األوىل وال من 

املرة الثانية ..
وها أن�ت تحاول إنق�اذه للمرة 
الثالثة؟! لم يأبه الحكيم لتوبيخ 

الرجل ..

وظل يحاول حتى نجح يف إنقاذ 
العق�رب، ثم م�ى باتجاه ذلك 
الرج�ل وربت ع�ىل كتفه قائالً: 
ي�ا بن�ي .. م�ن طب�ع القط أن 
يهاجم و يجرح ومن طبعي أن 
أُح�ب واعطف، فلم�اذا تريدني 
أن أسمح لطبعه أن يتغلب عىل 

طبعي.

اختبارات شخصية

قصة مثل 

قصة وعربة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

أنت إنس�ان متفائل وتتميز بحماس�تك وثقتك 
العالي�ة بالنفس. تبدأ عالقة جديدة ولكنك تعرف 
أنه�ا عاب�رة وال ت�ؤدي إىل نتيجة جدية. تس�مح لك 
هذه الفرتة بالس�فر واالنضمام إىل جمعية أو مؤسسة 

ثقافية واالهتمام بشؤون األقارب.

ال تنده�ش إذا ش�عرت أنك األفض�ل اليوم عىل 
اإلطالق. الفرص جيدة جدا وس�تجعلك تستمتع 
بتجديد طاقتك وقوت�ك البدنية. يوم ممتاز للتعامل 
مع أي مرشوع جديد يتطلب مجهودا. ربما يكون هناك 
حاجة إلص�الح بعض األغراض املنزلي�ة. يجب أن تذهب 

ألي صالة رياضية ملمارسة بعض التمارين املفيدة.

أن�ت انطوائ�ي ج�دا الي�وم وتفض�ل العزلة 
ولكن أحيانا س�تجد أنه م�ن الصعب أن توفق 
بني العزل�ة والعمل ألن أجواء العم�ل تحتم عليك 
املش�اركة م�ع بعض األصدق�اء يف إنج�از مهمة ما. 
مش�كلتك اليوم يف العمل وليس�ت يف املنزل. أنت مستعد 

لتحدي أي مشاكل جديدة.

مكافأة غ�ر متوقعة يف طريقها إليك، تقديرا 
لجه�ودك الكب�رة يف تنفيذ كل م�ا يطلب منك 
بجدي�ة. بعض العقبات تق�ف يف طريقك وتحاول 
أن تتجاوزها بأقل خس�ائر ممكن�ة. اإلرادة رضورية 
يف حال�ة مث�ل حالت�ك ألن�ك ضعي�ف أحيان�ا يف اتخ�اذ 

القرارات.

يمث�ل اليوم بداية جديدة يف حياتك. ربما يعود 
صدي�ق طفولت�ك ويذك�رك بذكري�ات املايض 
وأحداثه الس�ارة والعصيبة. ال تقلق فربما تكون 
بحاجة إىل اسرتجاع تلك الذكريات. ربما تتعرف عىل 

مجموعة من األشخاص يشاركونك نفس األهداف.

ت�ود اليوم أن تتحدث مع بع�ض األصدقاء يف 
بع�ض املوضوع�ات، أو ربما تفك�ر يف اللعب 
وممارسة بعض األنشطة الرتفيهية مع األطفال. 
حبك وعاطفتك يؤثران يف أي شخص اليوم. ستشعر 
بالسعادة ملجرد التقائك بشخص ما أو بسبب ابتسامة 
أح�د الزم�الء. أبس�ط األش�ياء ستس�عدك حق�ا فكن 

متفائال.

تش�عر أنك تخرج اليوم للنور بعد فرتة كئيبة 
مظلم�ة. ربم�ا تخف األحم�ال الي�وم، ولكن 
كن ح�ذرا فربما تتغ�ر األمور يف لحظ�ة. اذهب 
للممارسة رياضة الجري أو امليش مع مجموعة من 
األصدقاء بعد الظهرة. كلما كنت نشيطا اليوم، تمتعت 

بصحة أفضل.

ح�اول أن تفك�ر اليوم بش�كل إيجاب�ى وإذا 
اق�رتح أحد علي�ك الذهاب ىف رحلة أو العش�اء 
عىل ضوء الش�موع فال ترفض . ربما تقابل الليلة 
م�ن يعدك بالحب فانتهز الفرصة واس�تمتع بقضاء 
مساء رائع . كن هادئا وحاول أن تسيطر عىل اندفاعك 

عندما تتعامل مع من بجوارك.

ال تتوق�ع أن تش�عر باملتع�ة أو امل�رح يف هذا 
الي�وم. أصدقاؤك مرون عىل التعاون معك يف 
العم�ل لكي ال تكون بمفردك، ولكنك ال تحبذ ذلك. 
ترف�ض اليوم أن تكون أحد أف�راد الفريق. يف الواقع، 
ه�ذا التم�رد والتغر املفاج�ئ يف ش�خصيتك أمر ليس 

غريبا بالنسبة لك!

تبدو قلقا اليوم بس�بب توتر وضعك املايل هذه 
األي�ام. م�ن املفرتض أن تحصل ع�ىل مبلغ من 
املال اليوم، ولكن لسوء حظك ربما يخربك شخص 
ما بأن هذا املبلغ س�يتأخر يوم�ا أو أكثر. عندما تتلقى 
هذا الخرب ربما يزداد ش�عورك بالقلق. يجب أن تتحقق 

من كل يشء اليوم بنفسك.

ي�وم رائ�ع جدا. تش�عر يف هذا الي�وم أنك عىل 
ما يرام. تس�تطيع اس�تغالل وتوظيف طاقتك 
يف امل�كان الصحيح. ح�اول أن تقيض عىل الصداع 
الذي تشعر به اليوم من خالل الجلوس يف املنزل دون 
القي�ام بأي يشء. اح�رص عىل الخل�ود إىل النوم مبكرا 

حتى تحافظ عىل صحتك وشبابك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تتف�وق عىل زمالئ�ك بفكرة مذهل�ة تقدمها 
ما يث�ر إعجاب رب عملك بكفاءت�ك العالية. 
كث�رة الضغوط من الرشيك قد تولّد ما لم يكن يف 
الحس�بان، لكن عليك تدارك الوضع حتى ال يصل إىل 

غزل عراقياألسوأ.
* ملك املوت اجاني يريد روحي اليوم

دور بالجسد بس كليش ما حصل
وكف دايخ كبايل وكيل روحك وين
كتله الروح ثوب لصاحبي مفصل

*ع�س�ل ح�بك ك�ت�لني ومنه م�اج������وز
ض�غ�ط س�ك�ر ل�ف�اني وم�ات�ه�دي�������ت

ص�وت�ك م�ن اسم�ع�ه انه اشت�عل ن����ار
وب�س ط�ي�ف�ك ي�م�ر ت�ل�َكاني وجي�����ت

*مو ذاك االعرفك انت من سنني
اطباعك عليه هواي مختلفه...
متغره املالمح... بيك واالشواك

وجّياتك احس ما بيها اي لهفه !!

acebook Fمن الفيسبوك

هل أنت طالبة متفّوقة؟

ال داعي .. وال مندعي 

عامل الناس بأخالقك ال بأخالقهم

هـــــــل تعلــــــم

كلمات متقاطعة

*األزرار يف مالبس الرجال عىل اليمني بينما يف مالبس النساء 

تك�ون عىل اليس�ار ع�ادة، وذل�ك ألن قديًم�ا يف املجتمعات 

األرس�تقراطية كان الرج�ل يرت�دي املالبس بمف�رده بينما 

الخادمة كانت تس�اعد الس�يدة يف أرتداء مالبس�ها، فوضع 

األزرار ع�ىل اليس�ار يف مالب�س النس�اء لتس�هيل األمر عىل 

الخادمات أصبح عرفا من وقتها.!

*ه�ل تعلم أّن عدد فقرات عن�ق الّزرافة نفس عدد الفقرات 

املوجودة يف عنق اإلنسان

*ه�ل تعل�م أّن الذئاب والحمر من أكث�ر الحيوانات حّدة يف 

الّسمع

*هل تعلم أّن أنثى الّذباب تضع من البيض مايس�اوي 500 

بيضة أو أكثر طول حياتها.

*هل تعلم أّن كل 1000 س�مكة من سمك الفانوس تساوي 

مايقارب كيلو واحد .

*هل تعلم أّن الحصان إذا قطع ذيله يموت.

*هل تعلم أّن العقرب إذا اقرتب من الّنار يموت.

*ه�ل تعلم أّن الفيل يعرّب عن حزن�ه بالبكاء، فإّن رّدة فعله 

وأس�لوبه مش�ابهة لرّدة الفعل البرشّية، أال وه�ي الّدموع، 

فم�ن الّظاهر أّن الفيلة تبكي حني تحزن، أو حني تفقد أحد 

صغارها، وللّتعبر عن حزنها تصاحب تلك الّدموع ترفات 

تش�به تّرفات البرش؛ حيث تحتف�ظ بعظام صغارها بعد 

موتها من شّدة حزنها عليها.

1803 - اململكة املتحدة ُتعلن الحرب عىل فرنسا 
بسبب تدخل نابليون بونابرت يف شؤون إيطاليا 

وسويرسا.
1804 - تنصي�ب نابليون بوناب�رت إمرباطورا 

عىل فرنسا.
1899 - انعق�اد »مؤتمر الھاي األول للس�الم« 
بحض�ور 26 دولة، وقد اتفق في�ه الحارضون 
عىل حل املنازعات بطرق سلمية وحددوا قوانني 

الحرب.
1910 - األرض تمر بمدارھا بذيل مذنب ھايل.

1920 - وقوع معركة حمض بني قوات الشيخ 
س�الم املبارك الصباح بقيادة دعيج بن سلمان 
الصب�اح واإلخ�وان بقيادة فيصل بن س�لطان 

الدويش يف حمض يف شمال قرية العليا.
1956 - ق�وات خاص�ة تابعة لجي�ش التحرير 
الوطني بقيادة ع�يل خوجة تقوم بتنفيذ كمني 
ناج�ح أودى بحي�اة واح�د وعرشين عس�كريا 

فرنسيا وذلك يف منطقة األخرية.
اإلع�دام بح�ق  تنف�ذ حك�م  1965 - س�وريا 
الجاس�وس إييل كوھني بعد إدانته بالتجس�س 

لصالح إرسائيل.
1974 - الھن�د تنج�ح يف أول تفج�ر نووي لھا 
تحت عن�وان »ابتس�امة ب�وذا«، وتصبح بذلك 
س�ادس دول�ة نووي�ة بالعال�م بع�د الوالي�ات 
املتحدة واالتحاد الس�وفيتي وفرنس�ا واململكة 

املتحدة والصني.
1980 - ثوران بركان س�انت ھيلينس يف والية 

واشطنن يف الواليات املتحدة.
1980 - انتفاض�ة غوانغج�و؛ ط�الب يف مدينة 
غونجو الكوري�ة الجنوبية يب�دؤون تظاھرات 

للمطالبة بإصالحات ديمقراطية.
1989 - تاكانوھان�ا كوجي يحصل عىل بطولة 
الس�ومو لفئة ماكونوشيتا بعمر 16 عام، وھو 
أصغ�ر ش�خص عىل اإلط�الق يحص�ل عىل ھذا 

اللقب.
1990 - توحي�د العمل�ة ب�ني أملاني�ا الرشقي�ة 

وأملانيا الغربية.
1991 - إع�الن جمھوري�ة ش�مال الصوم�ال 
اإلنفصالية أو ما يعرف باس�م صوماليالند، إال 

أنھا لم تحض بأي اعرتاف دويل لكنھا تشھد
استقرار أمني عكس باقي أرايض الصومال.

- 2004اتحاد أبناء سخنني يفوز يف بطولة كأس 
الدول�ة اإلرسائييل كأول فريق عربي يحقق ھذا 

االنجاز يف إرسائيل.
س�ونيا غان�دي تتنازل ع�ن رئاس�ة الحكومة 

الھندية بعد فوزھا يف االنتخابات الربملانية.
2006 - الحكوم�ة النيبالي�ة تق�ر إصالح�ات 
تزيد من الديمقراطية وتقل�ل من نفوذ العائلة 

الحاكمة.
2009 - رسيالن�كا تعل�ن مقتل زعي�م منظمة 

نمور التاميل املتمردة فيلوبيالي برابھاكاران.
2018 - مقت�ل 108 أش�خاص عندما تحطمت 
طائ�رة ركاب بعد وقت قصر م�ن إقالعھا من 

ھافانا، العاصمة الكوبية.

رأيس
 o 1دب صين�ي مه�دد باالنقراض
يف أغاني ومواويل فلس�طني وبالد 

الشام
2أمهات الكتب

يوص�ف  الكل�ب   o 3متش�ابهان 
ال�رب  ق�وة   o طيب�ا  وصف�ا 

)الجرب(
4أوعي�ة لزراعة النب�ات o واحد يف 
ط�اول الزهر o يكتب ب�كل لغات 

العالم ولكنه ال يقرأ
5ط�راوة ومرون�ة o اق�رتب منها 

الليل )معكوسة(
6منطق�ة املفص�ل ب�ني الس�اعد 

والزند o هزت بجناحيها برسعة
معس�كرات   o لجن�ة  7نص�ف 

الجيش
8من ملوك مر القديمة o عملة 

صعبة
9عنادل

10روائ�ي وأدي�ب يمني )االس�م 
األول واألخر(

أفقي
1مضيق بحري قرب اليمن

2القدرة عىل الرؤية بالعقل ال 
العني o نصف مولع

3تكلم عن شخص ما يف غيابه 
oاالحساس  o يغطي الخروف 

وتوقع الخر أو الرش
امل�رض  لدرج�ة  4اش�تياق 
)الطر(  التقط   o )معكوسة( 

بمنقاره o إلهي
5ال�ف س�نة o حي�وان لطيف 

مكار
6ذك�ر الطر o بي�ت الحيوان 

الربي )معكوسة(
7املنزل املجاور o اس�تعراض 

الفن
 o غصب�ا o 8ح�ول إىل فت�ات

كثيف غر مرتب
9رجل الدي�ن الذي يقدم قرارا 
أم�ور  يف  ديني�ة  بمرجعي�ة 

الحياة
10الصفات واملالمح o ذبح
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ح�ّذرْت منظم�ة الصح�ة العاملية، 
يوم الس�بت، من أن رّش املطهرات 
يف الش�وارع ع�ى غرار م�ا يحصل 
يف بع�ض ال�دول، ال يق�ي ع�ى 
فريوس كورونا املس�تجد وينطوي 
عى مخاطر صحي�ة.  bويف وثيقة 
ح�ول تنظيف األس�طح وتعقيمها 
كج�زء م�ن مكافحة كوفي�د19-، 
العاملي�ة  الصح�ة  قال�ت منظم�ة 
إن رّش ه�ذه امل�واد ق�د يكون غري 
فّع�ال. وورد يف الوثيقة: »إن الرّش 
يف الفض�اءات املفتوح�ة عى غرار 
الط�رق واألس�واق، غ�ري م�وىص 
ب�ه لقت�ل ف�ريوس كوفي�د19- أو 
مسببات أمراض أخرى ألن املطّهر 
يفق�د تأثريه باألوس�اخ والركام«. 
وأضاف�ت: »حت�ى يف غي�اب املواد 
العضوي�ة، م�ن غ�ري املرج�ح أن 
يغطي رّش املواد الكيميائية بشكل 
مناس�ب ع�ى كّل األس�طح لفرتة 
تس�مح بالقض�اء ع�ى مس�ّببات 
منظم�ة  وأضاف�ت  األم�راض«. 
الش�وارع  أن  العاملي�ة  الصح�ة 
واألرصفة ليست »خزانات لعدوى« 
رّش  أن  مضيف�ة  كوفي�د19-، 
املطهرات ق�د يكون »ضارا بصحة 

اإلنسان«.

وش�ددت الوثيقة أيضا عى أن رّش 
االف�راد باملطه�رات »غ�ري موىص 
ب�ه تحت أي ظ�رف«، إذ »قد يكون 
مرضا جسديا ونفسيا وال يقلّل من 
قدرت املصاب عى نرش الفريوس«. 
وأش�ارت إىل أن رّش الكلور أو مواد 
كيميائية س�امة أخرى عى البرش 
يمكن أن يتسبب بالتهابات جلدية 

أو يف العينني.
وح�ّذرت املنظمة أيضا م�ن الرّش 
األماك�ن  يف  لألس�طح  املس�تمر 
املغلقة، مستش�هدة بدراسة بّينت 
أن ذل�ك  ليس فع�اال إالّ يف املناطق 
التي يتّم رّش�ها مب�ارشة. وتابعت 
»يف حال استعمال املطهرات، يجب 
أن يت�م ذلك عرب نقع قطعة قماش 
ويمك�ن  باملطه�ر«.  ممس�حة  أو 
أن  املس�تجد  كورون�ا  لف�ريوس 
يلتصق باألسطح، لكن ال معلومات 
دقيقة حاليا عن الفرتة التي يبقى 

فيها قادرا عى االنتشار.
بإم�كان  أن  دراس�ات  وأظه�رت 
الفريوس البقاء عى عدة أنواع من 
األس�طح ألي�ام، لكن ه�ذه الفرتة 
تبق�ى نظرّية ألنه ت�م تحديدها يف 
ظروف مخربية ويجب »تفس�ريها 

بحذر«.

ــع والوفرة  ــوع والتوس ــاس الكون التن ألن أس
فعادي أن تشاهد اآلخر حيصل على الفرص .. 

ال داعي للحسرة .. الفرص امامك كثرية ..

ــاء  للمدارس...الرج ــة  وعاطف ــب  ح ــت  توي
ــي...اوالدنا يعانون من كل  انهاء العام الدراس
الظروف الراهنة وراحتهم النفسية يف الوقت 

الراهن اهم من اي شيء...وشكرا 

»بدنا نبيع« تعرّب ع�ن إمرأة حائرة بني توق 
إىل التقدير والشهرة ورغبة خفّية باألنطواء 

واألبتعاد عن األضواء.
الحجر الصّحي يف زم�ن كورونا دفع املغنية 
اللبناني�ة من�ال م�اط للغ�وص يف لحظات 
تأّمل وتساؤل: كيف نعيش اليوم؟ كيف كّنا 
يف األمس ألقريب؟ نس�ابق الوقت بخطوات 
هس�تريية ونس�تهلك كّل ما توّفر من حولنا 
دون أن نفّك�ر ولو قلياّ باألنع�كاس املدّمر 
أل�ذي يخلّف�ه ه�ذا النم�ط يف العي�ش ع�ى 

الطبيعة واألرض وعى كّل كائن حّي.
» يف مرحل�ة ما، خال الس�نة املاضية، كنت 
منهمك�ة يف عم�ي يحّفزن�ي الطم�وح أىل 
إرضاء توقّعات الناس من حويل. كنت بأمّس 
الحاج�ة أىل التمّه�ل ال ب�ّل أىل وقف�ة تأّم�ل 
وجيزة. إس�تمعت أىل كلمات أغني�ة أنتوني 
فأعجبتني وعلق�ت يف ذهني وملّا أتى الحجر 
املن�زيل وفرتة الس�ماح ألت�ي كن�ت أترّقبها 

بش�غف، قمت بتس�جيل وتصوي�ر وإطاق 
هذه األغنية.«

حول هذه أألغنية تقول منال:
» إّن الت�زام املن�زل يف زم�ن كورون�ا أت�اح 
يل الوق�ت لللتفك�ري مط�ّوال باالس�تهاكية 
باألحتب�اس  الوثي�ق  وإرتباطه�ا  املفرط�ة 
إنه�ا حلق�ة مفرغ�ة،  الكون�ي.  الح�راري 
فاألس�تهاك املف�رط يحّفز األنت�اج املوازي 
واألثن�ان يخلّف�ان أله�در والتل�ّوث وإزال�ة 
الغاب�ات واملس�احات الخ�رضاء، ويلحقان 

األذى باألنسان والبيئة.
هنال�ك رضورة ملّحة أىل إطفاء املّحرك الذي 
يخ�رج البرشية عن طور الس�يطرة وإعادة 
تش�غيله بوت�رية مختلف�ة. ينبغ�ي التوّقف 
عن التوّغل يف النمط الس�ائد بدءا من املنزل، 
كّل ف�رد عى ح�دى, وإألرساع بالتغيري نحو 
األعتدال، نحو األفضل. هذه هي رسالتي من 

خال تلك األغنية«

 
                 

لكي ننتصر على الوباء

العال�ُم الي�وم يقف أمام امتحان عس�ري بس�بب جائح�ة كورونا وما 
خلفته من دمار اقتصادي ونفيس واجتماعي وس�يايس ش�مل جميع 
سكان املعمورة ولم يسلم منه أحد، ومما زاد يف هذا األمر صعوبة هو 
انتش�ار الدعاي�ات التي تبعث الهلع يف النف�وس، ومما زاد يف الفجيعة 
عمق�ا ه�و أن العالم قبل انتش�ار الفايروس يعاني م�ن أزمات حادة 
وخطرية، والكثري من ش�عوب االرض تحرتق بن�ريان الهيمنة والظلم، 
وهن�اك رصاع بني ال�دول عى صعيد الربح والخس�ارة، ثم جاء الوباء 
الذي زاد من حدة االنقس�امات، وأصبحت البرشية أمام وضع ش�امل 

لم تعهده من قبل .
ومنذ انتشار الجائحة والحكومات تستعد للمواجهة حفاظا عى أرواح 
ش�عوبها ودفع املخاطر عنها فتش�كلت خايا له�ذه االزمة، وظهرت 
ش�جاعة الكوادر الطبية بمختلف صنوفها بالعمل املتواصل، وصدرت 
االوام�ر، وكثرت التعليمات الت�ي تؤكد عى رضورة البق�اء يف البيوت 
وع�دم الخروج واالحت�كاك بالتجمعات التي تش�كل عاما من عوامل 
انتش�ار الفاي�روس، وم�ع التهديد الخط�ري وظهور اث�اره التدمريية 
لجوانب الحي�اة الطبيعية أصبح من الرضوري االلتزام بما يصدر من 
تعليم�ات وتطبيق�ات االوامر الص�ادرة من خلية االزم�ة حفاظا عى 

سامة الجميع .
البق�اء يف البي�وت ال يعني نزه�ة، وال حفلة تعارف بني اف�راد العائلة 
الواحدة، وال ليلة عيد مياد ألحد، وانما هي اس�تجابة لحالة رضورية 
الب�د من العمل به�ا ، لها ارضارها عى اقتصاد العائلة، وربما تس�بب 
بع�ض املضايق�ات ملن ل�م يعتد ع�ى البق�اء يف البيت، ولكنه�ا حالة 
فرضت علينا والبد من القب�ول بها والتعامل معها بالكثري من املرونة 
والش�فافية والتكي�ف معها كونها الحل االمثل لك�ي ننترص عى هذه 

الجائحة التي القت الرعب يف نفوس الجميع .
ان م�ن أهم عوامل االنتصار هو الوعي ب�رضورة االبتعاد عن مناطق 
االزدح�ام، وارت�داء الكمامات، ولب�س الكفوف، وممارس�ة عمليات 
التعقي�م الش�املة، واالهتمام بالنظافة، وهي مهم�ة ال نجدها تدخل 
يف دائرة املس�تحيل اذا ما اس�تطاع رب العائل�ة التعامل معها بصورة 
طبيعية، كم�ا ان من حق الجهات املختص�ة بمكافحة الوباء معاقبة 
كل من يحاول تجاوز التعليمات واالوامر ألن مصلحة الجميع فوق كل 

اعتبار فابد من ردع املتجاوزين والعابثني بحياة الناس .
ما زلنا بخري اذا ما اقمنا مقارنة مع غرينا من الش�عوب التي خرست 
الكثري من ابنائها، وما زلنا نعيش رغم ما نعانيه من حاالت مزعجة ، 

، ولكن علينا ان ندرك ان لانتصار  ثم�ن 
تتحقق وال يأت�ي الف�وز مجان�ا، وال 

وأن االه�داف اال بالتضحي�ات، 
ما نخوضه هو معركة من 
طراز يختلف عن املعارك 
التقليدية املعروفة، هذه 
املعركة ساحها االلتزام 
والصرب والعمل الدؤوب 
ان  ننت�رص  وس�وف   ،

شاء الله .

اىل اللقاء .

توّصل�ْت Netflix إىل اتفاق مع »ريس ويذرس�بون« 
والرشك�ة اململوك�ة له�ا Hello Sunshine يج�ري 
بموجب�ه إنتاج فيلم�ني بارزين من فئ�ة الكوميديا 
الرومانس�ية حيث تقوم »ويذرس�بون« أيًضا بدور 

البطولة فيهما.
 YOUR PLACE OR MINE الفيل�م األول بعن�وان
مقتب�س م�ن س�يناريو أص�ي كتبته »أل�ني بروش 
 ،THE DEVIL WEARS PRADA( ماكين�ا« 
ومسلس�ل Crazy Ex-Girlfriend( والذي س�يكون 
باك�ورة تجربته�ا اإلخراجية. وس�يتوىّل »جيس�ون 
بيتم�ان« و«ماي�كل كوس�تغان« إنت�اج الفيلم من 
خ�ال رشك�ة Aggregate Films كج�زء من اتفاق 
حقوق أولوي�ة االّطاع م�ع Netflix، جنًبا إىل جنب 
م�ع »ويذرس�بون« و«لوري�ن نيوس�تادتر« لصالح 

رشك�ة Hello Sunshine، و«ماكينا« لصالح رشكة 
.Lean Machine

يف عام 2018، أعلنت Netflix عن إبرام اتفاقية تمتد 
لعدة سنوات مع رشكة Aggregate يجري بموجبها 
إنتاج أفام ومسلسات تلفزيونية وبرامج وثائقية. 
ويتوىّل »جيسون بيتمان« اإلنتاج التنفيذي والبطولة 

.OZARK واإلخراج ملسلسل
 THE CACTUS أم�ا الفيل�م الثان�ي فه�و بعن�وان
ُمقتبس م�ن رواية »س�ارة هاي�وود« الصادرة عن 
صحيف�ة »نيويورك تايمز« باالس�م نفس�ه، والتي 
حققت مبيعات قياس�ية. واختاره�ا نادي »رييس« 
للِكتاب أيًض�ا كأفضل رواية يف ش�هر يونيو 2019. 
ومن املقّرر أن تتوىّل »ويذرس�بون« و«نيوس�تادتر« 

.Hello Sunshine إنتاج الفيلم لصالح رشكة

علّقت »ويذرس�بون« قائلة: »دأبنا 
من�ذ ف�رتة طويل�ة ع�ى البحث عن 

لتك�ون  ومناس�بة  رائع�ة  أعم�ال 
فرصة للتعاون مع »تيد س�اراندوس« 

 Netflix وطاق�م  س�توبر«  و«س�كوت 
بأكمل�ه، ول�م تك�ن هناك فرص�ة أفضل 

للعمل معه�م من هذين العمل�ني من فئة 
الكوميدي�ا الرومانس�ية. فروايت�ا »س�ارة 

هاي�وود« و«ألني ب�روش ماكين�ا« تجمعان 
ب�ني دّفتيهما جميع املقّوم�ات التي نفّضلها 
يف األف�ام الكوميدية الرومانس�ية التقليدية، 
ع�اوة ع�ى وج�ود عن�ارص قيادية نس�ائية 
يف العمل�ني تتس�م بالق�وة وال�ذكاء واإلرادة 

والتصميم«.

حل�ِت النجمة نادي�ة الجن�دي، ضيفة عى 
حلقة الي�وم م�ن برنامج »اغلب الس�قا«، 
الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي وُيبث عرب 
فضائي�ة »mbc مرص«. وقّدم�ت »مغربي« 
الفنان�ة نادي�ة الجن�دي قائل�ة: »ضيفتن�ا 
النهاردة ل�و فتحتوا كت�ب التاريخ هتاقوا 
اس�مها يف أول صفح�ة، ولو فتحت�وا كتب 

الجغرافي�ا هتاقوها ال� GPS الي مش�يت 
علي�ه كل فنانات الوطن العربي من بعدها، 
وأك�رت س�ت ضحت عش�ان م�رص«. وقام 
أحمد السقا باستقبال الفنانة نادية الجندي 
بأغنية »بنت الجريان«. وعى الرغم من فوز 
أحمد الس�قا بالحلقة إال أنه ق�ام بإهدائها 

الجائزة التي تربعت بها لجمعية رسالة.

أحمد السقا يستقبل نادية الجندي بأغنية 
شهيرة في “اغلب السقا”

تش�عُر األرسة امللكي�ة الربيطاني�ة ببع�ض القلق بعد 
إع�ان ق�رب موع�د نرش كت�اب ع�ن ميغان م�اركل 
 Finding Freedom وزوجها األمري هاري تحت عنوان
وهو س�رية ذاتية عن الزوجني قام بتأليفه الصحفيني 
أوميد س�كوبي وكارولني دوران. وذكر تقرير صحفي 
أن الكت�اب يعتم�د عى مذكرات م�اركل الخاصة التي 
تكتبه�ا منذ نحو عامني أي من�ذ إنضمامها إىل العائلة 
امللكية. ويف هذا الصدد أش�ار تقري�ر إىل أن الكتاب قد 
يظه�ر الوج�ه الحقيقي لوال�دة أرتيش وأن�ه ال يرمي 
إىل تصفي�ة الحس�ابات مع عائلة زوجه�ا. ويأتي هذا 
بع�د القرار غري املس�بوق ال�ذي أعلنته م�ع األخري يف 
كان�ون الثاني )يناير( املايض حيث أعربا عن رغبتهما 
التوق�ف ع�ن أداء مهماتهم�ا امللكي�ة والحصول عى 
استقاليتهما املهنية واملادية. وأثار هذا اإلعان موجة 
م�ن االس�تياء يف أوس�اط الصحاف�ة املتابع�ة ألخبار 
األرسة املالك�ة يف بريطانيا وخصوصاً بعدما تم إنفاق 
مبال�غ طائلة م�ن أجل إعادة تجهيز م�كان إقامتهما 
الس�ابق يف فروغمور كوتدج قب�ل أن يقررا االنتقال إىل 

الواليات املتحدة األمريكية.

برغم غيابه عن الدراما العربية هذا املوسم، يطّل 
ظافر العابدين عى جمهوره عرب الدراما العاملية 
بمسلس�لthe eddy  عرب شاش�ة املنصة العاملي 

نتفليك�س. وم�ن خ�ال نواعم، نكش�ف 
ع�ن بع�ض األرسار التي كش�فها 

ظاف�ر عن ه�ذا العم�ل يف لقاء 
خاص ضمن حلقات برنامج 

»تفاعلكم« عرب شاشة قناة 
العربية.

تحدث ظاف�ر العابدين عن 
سعادته البالغة بعرض هذا 

العمل خال الفرتة الحالية، 
خاص�ة أن�ه عم�ل مختل�ف. 

وأض�اف أن تجربته م�ع املنصة 
العاملي�ة نتفليكس لها قيمة قوية ألي 

عمل فني، س�واء كانت القيمة فني�ة أو تجارية 
أيضاً، مشرياً إىل أنه يف كل عمل فني يقدمه يشعر 
بتحدٍّ جديد س�واء كان باختاف الدور أو اللهجة 

أيضاً.
توقف مؤقت

من ناحية أخرى، أكد أن تصوير مشاهده ضمن 
أحداث مسلسله الدرامي الشهري »عروس بريوت« 

متوق�ف مؤّقتاً لحني انتهاء أزمة فريوس كورونا 
التي أوقفت التصوير لف�رتة معّينة، وأضاف أنه 
وفري�ق العمل أنهوا تصوير أربعة أش�هر وباقي 
أربعة أش�هر أخرى إلنهاء تصوير املوسم 
الثان�ي كام�ًا. وكان م�ن املق�رر 
ع�رض حلقات املوس�م الثاني 
من املسلسل يف شهر سبتمرب 
املقبل، ولك�ن حتى اآلن لم 
ُيحدَّد املوعد الجديد لعرض 

العمل.
وسامة ظافر العابدين

وبس�ؤاله عن اعتباره رمزاً 
أن  بع�د  خاص�ة  للوس�امة، 
ذّكرت�ه إح�دى بطات مسلس�ل 
»100 وش« لنيل�ي كري�م بأن�ه رمز 
الوس�امة يف العالم العربي، أكد ظافر أنه س�عيد 
ب�ردود الفع�ل م�ن جمه�وره إزاء هذا املش�هد، 
ويجده أمراً إيجابي�اً وأن الجمهوره يتذكره رغم 
غيابه عن املنافسة الرمضانية بأعماله الدرامية 
هذا املوسم. ويقي ظافر العابدين فرتة الحجر 
املنزيل يف لندن برفقة زوجته وابنته، حيث س�افر 

إىل هناك قبل أشهر.

منظمة الصحة العالمية توصي 
بعدم رش المطهرات في الشوارع

كتاب Finding Freedom لميغان ماركل يقلق العائلة المالكة

ريس ويذرسبون تتعاون بفيلمين جديدين مع نتفليكس

ظافر العابدين: العمل مع نتفليكس مختلف

»دبي لإلنتاج السينمائي والتلفزيوني« تعاود إصدار تصاريح التصوير

أغنية »بدنا نبيع« جديد منال مالط: تحذير قاتم ورؤية أمل

أعلن�ْت خدم�ة الرتاس�ل الفوري 
»واتس�اب« اختب�ار مي�زة دم�ج 
»غ�رف  الفيدي�و  مؤتم�رات 
ماسنجر« من فيسبوك يف تطبيقها 

عى نظام التشغيل أندرويد.
خدمة الرتاس�ل الف�وري أضافت 
للنس�خة  املاس�نجر«  »غ�رف 
التجريبي�ة 2.20.163 من تطبيق 
واتس�اب يف نظام أندرويد، وبأنها 
باتت متاحة لدول ومس�تخدمني 

محددين.
ويمك�ن الوصول إىل خيار إنش�اء 
الغرفة من خال النقر عى أيقونة 
يتيح مش�اركة  ال�ذي  »املش�بك« 
الصور، واملس�تندات، وغريها من 

الوسائط يف واتساب.
ومن ب�ني الخيارات املتاحة: خيار 
)غرف�ة Room( ، وبالنق�ر ع�ى 
هذا الخيار يظه�ر خيار »متابعة 
Messenger إلنش�اء غرف�ة«،  يف 
تطبي�ق  ُيفت�ح  علي�ه  وبالنق�ر 
ماس�نجر، حي�ث يمك�ن إنش�اء 
الغرف�ة وإنش�اء الراب�ط الخاص 
به�ا، ث�م إع�ادة مش�اركته ع�رب 
واتساب لرُيس�ل مبارشة إىل جهة 
االتصال التي اختري إنشاء الغرفة 

 AIT عندها، حس�بما ذك�ر موقع
باألخب�ار  املتخص�ص   NEWS

التقنية.
وإىل جانب دمج )اختصارات غرف 
ماس�نجر( يف الدردش�ة، أضافت 
واتس�اب اختصارا آخر يف تبويب 
املكاملات، ال�ذي يظهر فوق خيار 

إنشاء املكاملات املوجود فعا.
وكان عماق التواصل االجتماعي 
ق�د أعل�ن يف أبري�ل امل�ايض ع�ن 
توس�يع  جان�ب  إىل  الخدم�ة، 
ميزات البث املب�ارش عرب مختلف 
خدماته�ا، وذلك يف مس�عى منها 
لاس�تفادة من زيادة الطلب عى 
خدمات الدردشة املرئية الجماعية 
إبَّ�ان جائح�ة الف�ريوس التاجي 
املس�تجد.  وقالت فيسبوك أواخر 
الش�هر املايض يف بيان: إن خدمة 
)غرف ماسنجر( تسمح بمشاركة 
يف  مس�تخدما   50 إىل  يص�ل  م�ا 
املكامل�ة، ولكنه�ا س�تعرض عى 
شاش�ة أجهزة س�طح املكتب 16 
مشاركا فقط، و8 مشاركني عى 
شاش�ات األجهزة املحمولة، وذلك 
يف تصميم شبيه بما تقدمه خدمة 

»زووم« املنافسة. 

لطامل�ا أث�رَي الج�دل ح�ول كيفية 
غس�يل رساويل الجين�ز وكم مرة 
يج�ب غس�لها، ومع زي�ادة وعي 
املستهلكني بالتأثري البيئي السلبي 
لألزي�اء، تعم�ل رشك�ة إيطالي�ة 
عى م�رشوع لتقلي�ل الحاجة إىل 
غس�ل الرساويل يف املنزل. وقدمت 
 Rudolf Group>s Hub مجموعة
ومقره�ا ميانو مؤخ�راً برنامج 
مزي�ج  وه�و   Washless Denim
م�ن تقنيت�ني موجودت�ني حالياً، 
و   Bionic-Finish Eco وهم�ا: 
ع�ى  مع�اً  تعم�ان   Silverplus
تقليل الحاجة غى غس�ل رساويل 
 ae.24 الجينز، بحس�ب م�ا نقلت
عن موقع »سورس�نغ جورنال«. 
ويعتمد Bionic-Finish Eco عى 
نظ�ام الحبيبات املاكروس�كوبية 
التي تلتص�ق باأللياف، وتس�اعد 

عى تقييد قطرات الس�ائل، سواء 
كانت انسكاباً عرضياً أو عطاساً، 
ومنعه م�ن اخرتاق النس�يج. أما 
Silverplus فه�و »عنرص بنيوي 
دقي�ق« مط�ي بالفض�ة املعدنية 
يتحكم يف البكترييا املسببة للرائحة 
الكريهة. وأضافت الرشكة أن هذه 
التقني�ة هي »نف�س التكنولوجيا 
املس�تخدمة بالضبط ملنع العدوى 
واملستش�فيات«.  العي�ادات  يف 
وتس�مح التقنيت�ان مع�اً بزيادة 
الوقت بني عمليتي غسيل للجينز، 
وتمن�ح املس�تهلكني حماي�ة من 
الس�وائل، وتمنح القم�اش عمراً 

أطول بتقليل عمليات الغسيل.
وذكرت الرشكة أن تقييمات دورة 
حياة الجينز تساهم بنسبة  -20

%25 من اس�تهاك املياه لغسيل 
رسوال واحد يف املنزل.

واتساب يوفر »غرف المحادثة«

تقنية جديدة تبقي سروالك الجينز 
نظيفاً لوقت طويل

يواص�ُل الفّنان رامز ج�ال، مقلبه 
مجن�ون  رام�ز  بربنام�ج  الش�هري 
 MBC رس�مي، املذاع ع�رب فضائية
مرص، خال ش�هر رمضان املبارك، 
الذي يستضيف ضحاياه من النجوم 
واملش�اهري ويق�دم مقلب�اً ترفيهياً 
ومرعب�اً. وحلّ�ت الفّنان�ة س�وزان 
نجم الدين، ضيفة بالربنامج، والتي 

كان�ت قد رصحت من قبل أّن برامج 
رامز مفربكة، وهو السبب الذي قرر 
رامز جال أن يستقطبها اليه لتكون 
ضحيت�ه يف رام�ز مجنون رس�مي. 
تحّدث�ت  الحلق�ة  الحلق�ة  وخ�ال 
الفّنانة أروى معه�ا عن فيلم حملة 
فرع�ون والتي ش�اركها يف البطولة 
تايس�ون،  ماي�ك  العامل�ي  النج�م 

وس�ألتها إذا كان�ت دخل�ت العاملية 
ّد نج�م الدي�ن أّن  به�ذا الفيل�م، ل�رُتُ
مايك تايس�ون هو من دخل العاملية 
لتمثيل�ه معها. أما ع�ن اللقب الذي 
تفضل�ه، قالت س�وزان إّنه�ا لديها 
العدي�د م�ن األلقاب، لكنه�ا تفضل 
سوزان نجم الدين فهو أفضل من أي 
لقب، بحسب قولها. ويشهد برنامج 

»رام�ز مجنون رس�مي« يف املوس�م 
الجديد الكثري من املُفاجآت واملواقف 

املتوقع�ة،  غ�ري  واملُفارق�ات 
وُمشاركة الكثري من نجوم 

والرياضة  واإلع�ام  الفن 
الذي�ن ُيطلون م�ع رامز 
يف حلقات يغل�ب عليها 

الجانب الرتفيهي.

سوزان نجم الدين عن مايك تايسون: وصل للعالمية بالتمثيل معي

ب�ارشْت لجن�ة دبي لإلنتاج الس�ينمائي 
والتلفزيون�ي منح تصاريح كافة أعمال 
التصوي�ر واالنت�اج وتطوي�ر املحت�وى 
يف دب�ي ب�رشط االلت�زام بمجموعة من 
اإلج�راءات والتدابري االحرتازية، تش�مل 
عدم الس�ماح ب�أن تتج�اوز مجموعات 
التصوي�ر أكث�ر م�ن 10 أف�راد، وع�دم 
الس�ماح للفئات العمرية تحت 18 عاما 
وف�وق الس�تني باملش�اركة، وأن تجري 
عملي�ات اختي�ار املمثلني ع�ن بعد عرب 
مكامل�ات الفيدي�و أو إرس�ال مقاط�ع 

مصورة، وغريها.
كم�ا لن يتم من�ح أي أذون�ات للتصوير 
خال س�اعات برنامج التعقيم الوطني 
م�ن الع�ارشة مس�اء وحتى السادس�ة 
صباحا. وسيطلب من الجهات التي تقوم 
بالتصوير بعقد جلسات توعية منتظمة 
لجميع طواقم اإلنت�اج حول كوفيد19- 

يتم فيه�ا توعيته�م بالتداب�ري املطلوبة 
مثل التباع�د االجتماعي، وتعقيم اليدين 

وغريها من األمور.
وش�ملت االش�رتاطات مجموعة قواعد 
تتعل�ق بالصح�ة والنظاف�ة والتطهري، 
تم تحديده�ا وفقاً للتداب�ري واإلجراءات 
اإلحرتازي�ة الت�ي أوص�ت به�ا الجهات 
املعنية بالدولة، مث�ل التحقق من درجة 
حرارة كل شخص يف املجموعة يف جميع 
أماكن دخ�ول موقع التصوي�ر، وتوفري 

املناط�ق  جمي�ع  يف  األي�دي  معقم�ات 
املش�رتكة، وع�دم الس�ماح بدخ�ول أي 
ش�خص تظهر عليه أعراض كوفيد19- 

مثل الحمى والسعال.
كم�ا ت�م التأكي�د ع�ى رضورة ف�رض 
غس�يل األيدي وتعقيمها من قبل خرباء 
املكي�اج وأي فئ�ات تعمل ع�ن كثب مع 
واش�رتاط  واملمثل�ني،  التصوي�ر  ف�رق 
تطه�ري وتعقي�م جمي�ع أجه�زة العمل 
التي يس�تخدمها أكثر من شخص واحد 
وعند كل تبادل بني املستخدمني، وتوزيع 
وجب�ات طع�ام فردي�ة مغلفة بش�كل 

مناسب.
ويمكن تقديم طلبات الحصول عى كافة 
التصاري�ح بس�هولة ع�رب اإلنرتنت عى 
 www.filmdubai.gov.ae موقع اللجن�ة
، وتت�م كاف�ة املراحل بش�كل الكرتوني، 

ودون الحاجة لزيارة أي مركز.

أمحد اجلنديل

مطر ساخن


