البنك املركزي حيذر املواطنني من رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بطاقات دفع الكرتوني غري مرخصة
مؤيد الالمي

12
صفحة

بغداد /الزوراء:

حذر البنك املركزي العراقي ،امس الثالثاء ،من التعامل
مع بطاقات صادرة من رشكات غري مرخصة.ودعا البنك
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« ،املواطنني كافة بأخذ
العناية الواجبة واتباع التعليمات عند استخدام بطاقات
الدفع االلكرتوني».واهاب املواطنني «بعدم التعامل مع
بطاقات صادرة من رشكات غري مرخصة من قبل هذا
البنك والتي قد تعرضهم ملخاطر االحتيال وما يرافقها
من مخاطر مالية او قانونية».واضاف« :بإمكان
املواطنني االستفادة من خدمات املصارف والرشكات
املرخصة املدرجة اسمائها عىل املوقع الرسمي للبنك
املركزي العراقي (».)www.cbi.iq

مدير الطاقة الدولية :العراق مقيد
مالياً وسنضاعف دعمه يف جمالني
بغداد /الزوراء:
أكد املدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ،فاتح بريول ،امس الثالثاء ،أن الوكالة
ستزيد من دعمها للعراق ،ثاني اكر منتج للنفط يف اوبك ،بينما يواجه تأخريات
متوقعة يف إنجاز مشاريع حيوية بسبب الهبوط بأسعار النفط.وقال بريول يف بيان
له عقب إجرائه مكاملة هاتفية مع رئيس وزراء ،مصطفى الكاظمي“ :اتفقت أنا
ورئيس الوزراء عىل ان تضاعف وكالة الطاقة الدولية من دعمها للعراق يف مختلف
قضايا الطاقة ،وباألخص يف مجال الكهرباء والغاز”.وأضاف“ :من بني أهم االمور
االساسية التي تواجه العراق املقيد ماليا اآلن هي الحاجة ملراجعة أطر برامجه
االستثمارية ،لضمان عدم تعريض مشاريع بنى تحتية حيوية للتوقف بسبب
االفتقار للتمويل”.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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اكثر من  150نائبا يقدمون طلبا رمسيا الستئناف عقد اجللسات واجتماعات اللجان النيابية

حتالف سائرون لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
يف تط�ور متس�ارع  ،تس�لم النائ�ب
االول لرئي�س مجل�س الن�واب حس�ن
الكعب�ي طلبا رس�ميا مرفقا باس�ماء
وتواقيع  145نائب�ا من كتل مختلفة ،
يدعون فيه رئاس�ة الرملان الس�تئناف
عقد الجلس�ات بش�كل منتظ�م وعمل
اللجان النيابية ملمارس�ة الدور الرقابي
والترشيع�ي ملجل�س الن�واب م�ع اخذ
االحتياطات الصحية الالزمة .
ووجه�ت هيئ�ة رئاس�ة الرمل�ان ،
الدائ�رة الرملاني�ة لع�رض ه�ذا الطلب
امله�م يف االجتماع املقبل لهيأة رئاس�ة
مجل�س الن�واب وتحدي�د موع�د للبدء
بعقد الجلس�ات وفقا للنظ�ام الداخيل
 ،ورضورة تفعي�ل عم�ل الس�لطة
الترشيعي�ة يف ظل التحدي�ات واالزمات
التي تعصف بالبلد واهمها وباء كورونا
 .وازاء ذلك حملت كتلة تحالف سائرون
النيابية  ،رئيس مجل�س النواب محمد
الحلب�ويس مس�ؤولية تعطي�ل عم�ل
املجلس النيابي والحيلولة دون انتظام
عق�د جلس�اته الترشيعي�ة والرقابي�ة
.وق�ال النائ�ب ص�ادق الس�ليطي ل�”
ال�زوراء “ ،ان “ تعطي�ل الجلس�ات
مخالف للمادة  57من الدس�تور واملادة

 :تعطيل اجللسات خمالف للنظام الداخلي والدستور واحللبوسي يتحمل مسؤولية ذلك

 22م�ن آلنظام الداخ�يل للمجلس التي
حددت عقد جلسات الفصل الترشيعي
االول م�ن كل ع�ام م�ن ( 1آذار اىل 30

حزيران ) واالس�تمرار بعقد الجلس�ات
بواق�ع جلس�تني كل أس�بوع .واضاف
ان “ لدين�ا جمل�ة قضايا س�رتاتيجية

هام�ة  ،منها اكم�ال قانون�ي املوازنة
واالنتخاب�ات واكم�ال ج�داول الدوائر
االنتخابي�ة املتع�ددة  ،واملل�ف االمن�ي

بعد تفشي كورونا  ..حمالت بيع املالبس قبل العيد شبه خالية

واكم�ال الحقائ�ب الوزارية الش�اغرة
 ،واالزم�ة االقتصادي�ة النخف�اض
اس�عار النف�ط  ،واالزم�ة الصح�ة
لجائح�ة كورون�ا  ،فض�ال ع�ن حادثة
رف�ع عل�م املثلي�ني واالس�تهانة بقيم
الدين واألخ�الق واملعتقدات العراقية “،
معت�را ان “ التصحي�ح الرملاني قادم
المحال “ .لكن النائب االخر عن تحالف
س�ائرون مرض خزعل قال إن “رئيس
الحكومة ابلغ الكتل السياس�ية بشكل
غ�ري رس�مي إكمال�ه مل�ف مرش�حي
الوزارات الش�اغرة” ،مرجحا عرضهم
ع�ىل مجل�س الن�واب يوم�ي األربع�اء
أو الخمي�س املقبلني”.واوض�ح يف
ترصيح صحف�ي ان “مجل�س النواب
س�يصوت عىل م�ا تبقى م�ن الكابينة
الوزاري�ة يف هذا األس�بوع” ،مش�ريا اىل
أن “هيئ�ة رئاس�ة مجل�س الن�واب لم
تحدد مواعيد جلس�ة التصويت عىل ما
تبقى من الكابينة الحكومية حتى هذه
اللحظة”.واض�اف ان “رئي�س مجلس
الوزراء بصدد إرس�ال طلب إىل رئاس�ة
مجل�س الن�واب لتحدي�د موع�د عق�د
الجلس�ة املقبلة للتصويت عىل الكابينة
الوزاري�ة” ،مبينا أن “الوزارات الس�بع
الشاغرة جميعها ستحسم”.

تركيا تعتزم اليوم تشغيل أول توربني يف سد إليسو مهددا العراقيني بالعطش

ص2

التجارة  :كميات احلنطة املتسلمة من الفالحني جتاوزت املليون طن

ص5

النقل :مل نتسلم دينارا واحدا من
واردات مطارات كردستان

بغداد /الزوراء:
اك�د وزي�ر النق�ل ،ن�ارص بن�در ،امس
الثالث�اء ،ان واردات مط�ارات االقلي�م
تذهب اىل جهات غري معلومة ،مشريا إىل
أنه لم نتس�لم دينارا واح�دا من واردات
مط�ارات كردس�تان.وقال بندر يف حوار
متلفز إن “وزارة النقل لم تتس�لم دينارا
من واردات مطاري اربيل والس�ليمانية،
علم�ا ان املوافقات الرس�مية والرشوط
هي م�ن املرك�ز ،لك�ن لالس�ف ال نعلم
اي�ن تذه�ب ام�وال املط�ارات يف اقلي�م
كردس�تان ،ولدينا ايضا تحرك جدي إزاء
هذا املوضوع”.وأض�اف بندر أن “مطار
كركى�وك س�يتم فتح�ه بعد ش�هرين”،
مش�ريا يف الوق�ت ذات�ه إىل أن “مط�ار

املوص�ل ال يمكن فتحه اىل الن ألس�باب
فنية كبرية”.

الرتبية  :اعتماد درجة النصف األول والكورس
األول للصفوف غري املنتهية كدرجة للنجاح
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،عن قرارها بش�أن
الع�ام ال�درايس الح�ايل للصف�وف غ�ري
املنتهية من املرحلتني االبتدائية والثانوية
.وقالت الوزارة يف بيان  :إن “هيئة الرأي
برئاس�ة وزير الرتبية عيل حميد مخلف
ناقشت ضمن جدول أعمالها يف جلستها
الدوري�ة ،قرارات ع�دة ومنه�ا املتعلقة
بالصف�وف غ�ري املنتهي�ة للمرحلت�ني
االبتدائي�ة والثانوية”.وأضافت ،أنه “تم
اعتم�اد درج�ة النصف األول م�ن العام

الدرايس الحايل (  )2019/2020كدرجة
للنجاح للصفوف غري املنتهية يف املرحلة
االبتدائية ،ويسمح للتلميذ الراسب بأداء
امتحان الدور الثاني الحقا ً يف جميع املواد
التي رس�ب فيها ،وكذل�ك اعتماد درجة
الك�ورس األول للصف�وف غ�ري املنتهية
للمراحل املتوس�طة واإلعدادية والتعليم
املهني ومعاه�د الفنون الجميلة كدرجة
للنجاح ،ويس�مح للطالب الراس�ب اداء
امتحان الدور الثان�ي يف جميع الدروس
التي رسب فيها”.

السيسي :استقرار ليبيا من حمددات أمننا
القومي ولن نتهاون مع اجلماعات اإلرهابية
القاهرة /متابعة الزوراء:
أكد الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس،
أن استقرار ليبيا يعد من محددات األمن
القوم�ي امل�رصي ،وأن م�رص “ل�م ولن
تتهاون م�ع الجماع�ات اإلرهابية ومن
يدعمها”.وأش�ار الرئيس املرصي خالل
اجتم�اع مجموع�ة االتص�ال األفريقية
ح�ول ليبيا عىل مس�توى رؤس�اء الدول
والحكوم�ات ع�ر تقني�ة “الفيدي�و
كونفران�س” ،إىل أن موق�ف م�رص
ثابت م�ن األزمة الليبي�ة بالتوصل لحل
س�يايس لألزم�ة ،والحفاظ عىل س�يادة
ليبي�ا وأمنه�ا ووحدة أراضيه�ا ،والدعم
الكامل إلرادة الشعب الليبي واختياراته.
ون�وه الس�ييس خ�الل التباحث بش�أن
آخر تط�ورات القضية الليبية ،إىل رفض
التدخالت الخارجية يف الشؤون الداخلية

الكاظمي يوجه باطالق رواتب املوظفني من دون استقطاع

جملس الوزراء :عطلة عيد الفطر املبارك من
االحد اىل اخلميس مع فرض حظر شامل للتجوال

بغداد /الزوراء:
بحث مجل�س الوزراء ،اج�راءات وزارتي
الرتبي�ة والتعلي�م للعام ال�درايس الحايل،
وفيما حدد عطلة عي�د الفطر املبارك من
االحد اىل الخميس من االسبوع املقبل مع
فرض حظر ش�امل للتجوال ،وجه رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي باطالق رواتب
املوظفني دون اس�تقطاع ،مؤكدا تصميم
الحكومة عىل تجاوز الصعاب والتحديات.

وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س الوزراء
يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان
مجلس ال�وزراء عقد جلس�ته اإلعتيادية
الثالث�ة برئاس�ة رئي�س مجل�س الوزراء
مصطف�ى الكاظمي.واك�د الكاظم�ي يف
كلم�ة افتتح به�ا الجلس�ة ،أن الحكومة
مصمم�ة عىل تجاوز الصعاب والتحديات
األمنية واالقتصادية والصحية.

تفاصيل ص2

وزير الكهرباء يثري غضب الشارع بلومه للمواطنني بـ «اإلسراف»

الكهرباء تنهار يف أول موجة حر ومعضلتها مستمرة منذ  17عاما دون حل
الزوراء /خاص:
بالكث�ري م�ن املعاناة والقلي�ل من األمل
يس�تقبل العراقي�ون فص�ل الصي�ف
بانهيار الكهرباء يف أول موجة حر ،وهم
يتلوعون من ش�دة الحر بسبب انقطاع
الكهرباء املس�تمر..الكهرباء التي باتت
«معضلة» مستعصية الحل منذ أكثر من
 17عام�ا ،يف حني ألقى وزي�ر الكهرباء
الجدي�د ماج�د حنت�وش بالالئم�ة عىل
املواطنني مث�ريا ردود فع�ل غاضبة«.ال
راح�ة للعراقيني يف الصيف وكتب عليهم
الالكتواء يف الح�ر الالهب» ،هكذا يصف

مواطنون كثر حالهم يف هذه األيام فيما
تبدو عليه�م عالمات التوت�ر والعصبية
الش�ديدة ألنه�م ال يس�تطيعون الن�وم
براح�ة م�ع االرتف�اع الش�ديد يف حرارة
الطقس.وف�ق ذلك يق�ول املواطن كريم
عيدان ( 46عاما) يف حديث ل�»الزوراء»:
سئمنا الوعود التي ال تسمن وال تغني من
جوع ،الكهرب�اء واقع مرير بات مصدر
قل�ق لجميع العراقيني ،الفتا إىل أن رضر
الكهرباء ال يقترص فقط عىل سلب راحة
اإلنس�ان وإنما يتعداه إىل تعطيل الكثري
م�ن األعم�ال واملصالح وزي�ادة كلفتها

بسبب.أما سعد عادل ( 18عاما) ،يقول:
إن�ه وعى عىل الدنيا ومش�كلة الكهرباء
قائم�ة ،وه�و يتمن�ى طاق�ة كهربائية
متواصل�ة يف الع�راق الغن�ي كبقية دول
العال�م املحرتم�ة ،الفت�ا إىل أن�ه يعاني
حالي�ا طامل�ا كان يعان�ي يف كل موس�م
بس�بب اضط�راره للدراس�ة عىل ضوء
الفان�وس نتيجة انقطاع الكهرباء اثناء
فرتات االمتحانات.عبري سامر ،شابة يف
( )26عاما ،تقول يف حديث ل�»الزوراء»:
إن اس�تقرار الكهرباء بات�ت حلما بعيد
املن�ال يف العراق بس�بب الفس�اد وعدم

اكدت تسجيل اربع حاالت وفيات يف بغداد وكربالء

الصحة تسجل  57اصابة جديدة و56
حالة شفاء بفريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء،
املوق�ف الوبائي اليومي لإلصابات املس�جلة
لف�ريوس كورونا املس�تجد يف الع�راق ،فيما
اك�دت تس�جيل  57اصاب�ة جدي�دة وارب�ع
حاالت وفيات و 56حالة ش�فاء بالفريوس.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت “ال�زوراء”
نس�خة منه :انه تم فحص ( )4441نموذجا
يف كاف�ة املخترات املختص�ة يف العراق ليوم
ام�س ،وبذلك يكون املجم�وع الكيل للنماذج
املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل امل�رض يف
الع�راق (.)1٥7662واضافت ،ان مختراتها
س�جلت ليوم ام�س ( )٥7ا ٕصاب�ة يف العراق

موزعة كالتايل :بغداد /الرصافة ،26 :بغداد/
الك�رخ ،2٠ :مدين�ة الط�ب ،٥ :الب�رصة،4 :
النج�ف ،1 :الس�ليمانية ،1 :الفتة اىل ان عدد
حاالت الش�فاء ٥6 :حالة  ،وكما ييل :بغداد
 /الك�رخ ،٣2 :مدين�ة الط�ب ،6 :الب�رصة:
 ،٥ص�الح الدي�ن ،2 :كرب�الء ،7 :ذي قار،2 :
ميس�ان ،1 :انب�ار.1 :واش�ارت اىل ان ع�دد
حاالت الوفيات  :اربع حاالت موزعة كالتايل:
حال�ة يف بغ�داد /الك�رخ ،حالت�ان يف مدينة
الط�ب ،حال�ة يف كربالء ،مبين�ة ان مجموع
االٕصاب�ات  ،٣611 :بينم�ا مجم�وع حاالت
الشفاء ،2٣66 :اما الراقدين الكيل،1114 :
يف حني مجموع الوفيات.1٣1 :

الجدية يف معالجة ملفها الشائك ،مبينة
أن مليارات الدوالرات رصفت عليها منذ
 17عام�ا بدون ج�دوى ،وكإنم�ا يوجد
تعمد إلذالل الشعب«.نسمع جعجة وال
نرى طحينا» ،هكذا يرد معظم املواطنني
عندما يسمعون الوعود الرسمية بالعمل
عىل تحس�ينها ،يف إشارة إىل عدم ثقتهم
مطلق�ا بم�ا يقوله املس�ؤولون بش�أن
الكهرب�اء ،مؤكدين أن م�ن يريد إثبات
صدقة فهذه الكهرباء «البائسة» أمامه
ليعمل عىل حل مشكلتها إذا كان مخلصا
بعيدا عن الداعي�ة والخداع.بيد أن وزير

الكهرباء الجديد ماجد حنتوش ،له رأي
آخر ،فه�و يلق�ي اللوم ع�ىل املواطنني
متهما إياهم ب�»اإلرساف» يف استهالك
الكهرب�اء ،األم�ر ال�ذي أث�ار ردود فعل
غاضبة يف الشارع املحتحتقن أصال من
س�وء الطاق�ة يف فصل الصي�ف من كل
عام.وقال حنتوش يف ترصيح صحفي:
ال مش�كلة بانت�اج الطاقة ب�ل يف غياب
عدال�ة التوزي�ع له�ا ،ويمك�ن تخمني
س�اعات التجهي�ز والقط�ع للطاق�ة
الكهربائية.

تفاصيل ص2

احملكمة االحتادية تنفي نقل رئيسها اىل املستشفى
بغداد /الزوراء:
نفت املحكمة االتحادية ،نقل رئيس�ها مدحت املحمود
اىل املستش�فى.وقالت املحكم�ة يف بي�ان  :إن “بع�ض
وسائل االعالم روجت عن نقل رئيس املحكمة االتحادية

العليا القايض مدحت املحمود اىل املستشفى وانباء عن
وفاته” .وأضاف البيان أن “هذه االنباء كاذبة” ،مشريا ً
اىل أن “الق�ايض مدح�ت املحمود يتمت�ع بصحة جيدة
وكان يف عمله لنهاية الدوام الرسمي”.

إصابات كورونا تالمس حاجز اخلمسة ماليني عامليا
وللدول العربية حصة كبرية منها
بغداد /متابعة الزوراء:
تخط�ى عدد املصاب�ني بالفريوس
ح�ول العالم أربع�ة ماليني و909
آالف مصابُ ،
س ِّ�جلت م�ن بينهم
 320.434وف�اة ،فيما تجاوز عدد
ً
ً
مليون�ا و917
عاملي�ا
املتعاف�ني
ألفاً.وتج�اوز ع�دد اإلصاب�ات
املُعلن�ة بف�ريوس كورونا يف الدول

العربية ،ألم�س الثالثاء 182 ،ألفا ً
و( 577باس�تثناء أرق�ام األرايض
الفلس�طينية املحتل�ة املعلن�ة من
قبل االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّ�جل
من بينها نح�و  2529وفاة ،فيما
بلغ ع�دد املتعافني حت�ى اآلن 68
ألف�ا ً و.790وتحاف�ظ الس�عودية
ً
عربي�ا يف أعداد
ع�ىل املرتب�ة األوىل

املصاب�ني ب�� 57345مصاباً ،تويف
منهم  320وتع�اىف  ،28748تليها
قطر التي أحص�ت  35606إصابة
و 15وفاة وتعايف  5634ش�خصاً،
ثم اإلمارات التي ّ
س�جلت 24190
مصاب�اً ،ت�ويف منه�م  224وتعاىف
.9577

اكدت ان اجلائحة تهدد بتمزيق نسيج التعاون الدولي

“الصحة العاملية” توافق باإلمجاع على إجراء حتقيق مستقل يف انتشار كورونا

الليبي�ة.وكان الرئيس امل�رصي قد وجه
جيش بالده باالستمرار يف التحيل بأقىص
درج�ات الجاهزي�ة واالس�تعداد القتايل
لحماي�ة أمن مرص القوم�ي ،معربا عن
“التقدي�ر لجه�ود القوات املس�لحة وما
تبذله من تضحيات فداء للوطن ولصون
أمن�ه وس�المته واس�تقراره ومق�درات
شعبه”.

تفاصيل ص2

نيويورك /متابعة الزوراء:
وافقت دول منظمة الصحة العاملية عىل
إج�راء تحقيق دويل بش�أن االس�تجابة
العاملي�ة لجائح�ة ف�ريوس كورون�ا
املس�تجد ،فيما أكد املدي�ر العام ملنظمة
الصح�ة العاملي�ة تي�دروس أدهن�وم
غيريس�وس ،أن املنظم�ة س�تواصل
قيادة الجهود الدولي�ة ملكافحة جائحة
فريوس كورونا املس�تجد ،مش�ددا ً عىل
أن جائحة كورونا تهدد بتمزيق نس�يج
التع�اون الدويل.وصدقت  194دولة عىل
ق�رار إج�راء التحقي�ق أثن�اء االجتماع
الس�نوي االفرتايض للمنظمة.ويس�مح
الق�رار أيض�ا بإج�راء تحقي�ق يف الدور
ال�ذي لعبته املنظمة إث�ر تفيش فريوس

كورونا ،كم�ا ينص عىل إج�راء “تقييم
موضوع�ي ومس�تقل” لالس�تجابة
الدولية .ورحب رئيس املنظمة تيدروس
أدهانوم غيريس�وس بتبن�ي قرار فتح
التحقيق.وأظه�رت وثيقة اطلعت عليها
“روي�رتز”  ،أن م�رشوع ق�رار دف�ع به
االتح�اد األوروب�ي وأس�رتاليا يدع�و إىل
مراجعة مستقلة ألصول فريوس كورونا
وانتش�اره حظ�ي بدع�م  116دول�ة يف
منظمة الصح�ة العاملية ،وهو ما يكفي
تقريبا لتمريره.وعارضت الصني بش�دة
دع�وة أس�رتاليا الش�هر امل�ايض إلجراء
تحقيق دويل مستقل يف أسباب ومصادر
هذا الوباء ،وقالت إنه من السابق ألوانه
بدء التحقيق يف أس�باب انتشار فريوس

كورون�ا ومص�دره.يف غضون ذل�ك أكد
املدي�ر الع�ام ملنظم�ة الصح�ة العاملية
تي�دروس أدهن�وم غيريس�وس ،امس
الثالث�اء ،أن املنظم�ة س�تواصل قي�ادة
الجهود الدولية ملكافحة جائحة فريوس

كورونا املستجد ،مشددا ً عىل أن جائحة
كورون�ا ته�دد بتمزيق نس�يج التعاون
الدويل.وق�ال غيريس�وس ،يف كلم�ة
ألقاها خالل اختتام أعمال الدورة ال�73
للمنظمة ،إن “الصحة العاملية ستواصل
قيادة املكافحة العاملية لجائحة فريوس
كورون�ا ،الت�ي “ته�دد بتمزيق نس�يج
التعاون الدويل”.وأعرب غيريسوس عن
ش�كره “لكثري من الدول األعضاء ،التي
أب�دت دعمها وتضامنها” بش�أن جهود
املنظم�ة ملكافح�ة الفريوس.ورحب ب�
“ق�رار االتح�اد األوروب�ي ،ال�ذي تم�ت
املوافقة عليه من قبل كل الدول األعضاء
ال� 194الداعي إىل التقييم املس�تقل للرد
ال�دويل ع�ىل الجائح�ة ،بما يف ذل�ك أداء

منظمة الصح�ة العاملية لك�ن مع عدم
االقتص�ار عليه”.وب�ني غيريس�وس:
“نريد املس�اءلة أكثر من أي طرف آخر،
س�نواصل ضمان القيادة االسرتاتيجية
يف مج�ال تنس�يق الرد العاملي”.وس�بق
أن وجه�ت إدارة الرئيس األمريكي كثري
م�ن االتهامات ملنظمة الصح�ة العاملية
ب�”الفش�ل” يف تزويد الدول باملعلومات
الرضورية حول تف�يش فريوس كورونا
املس�تجد واالنحياز إىل الصني ،داعية إىل
محاسبة هذه املؤسس�ة الدولية.وأمهل
ترام�ب منظمة الصحة العاملية  30يوما ً
إلجراء إصالحات جوهرية ،مهددا ً بقطع
التمويل عنه�ا حال ع�دم قيامها بذلك،
وبتعليق عضوية الواليات املتحدة فيها.
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الكاظمي يوجه باطالق رواتب املوظفني من دون استقطاع

التخطيط تعتزم عقد اجتماع موسع للوقوف
على تفاصيل ومعوقات التعداد السكاني
بغداد /الزوراء:
تعتزم وزارة التخطيط االسبوع الحايل
بالتنسيق مع الجهات املعنية عقد اﺟتﻤاع
موسع لﻠوﻗوف عﻰﻠ تﻔاﺻيﻞ ومعوﻗات
التعداد السﻜاﻧﻲ ،ﻓيﻤا أﻓﺼﺢ الوزﻳﺮ ﺧالد
بتال عﻦ وﺟود مساع ﺣﺜيﺜة لتطبيق القواﻧني
التﻲ تساﻫﻢ بزﻳادة واردات الدولة.
وﻗال بتال يف ترصﻳﺢ ﺻحﻔﻲ :ان «الحﻜومة
تعﻤﻞ عﻰﻠ تطبيق الﻜﺜﺮﻴ مﻦ القواﻧني التﻲ
تﻤﺲ ﺣياة املواطﻦ بﺸﻜﻞ مباﺮﺷ ويف الوﻗﺖ
ﻧﻔسﻪ تسهﻢ بزﻳادة واردات الدولة السيﻤا يف
ﻫﺬا الﻈﺮف الﺼعﺐ».
واﺿاف ان «مﻦ بني تﻠﻚ القواﻧني ،ﻗاﻧون
التعﺮﻓة الجﻤﺮﻛية وتﻔعيﻞ الﺮﻀاﺋﺐ عﻰﻠ
الﺮﺸﻛات العامﻠة يف العﺮاق مﺜﻞ ﺮﺷﻛات
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جملس الوزراء :عطلة عيد الفطر املبارك من االحد اىل
اخلميس مع فرض حظر شامل للتجوال

الهاتﻒ النقال وﺟﻤيع اﻷمور املتعﻠقة
بالﺮﻀاﺋﺐ وﻏﺮﻴﻫا ﻀﻤينها يف ﻗاﻧون املوازﻧة
االتحادﻳة ُ.
وبﺸﺄن إﺟﺮاء التعداد السﻜاﻧﻲ أﻛد وزﻳﺮ
التخطيط ،أن «اﻷسبوع الجاري سيﺸهد
اﻧعقاد اﺟتﻤاع ملناﻗﺸة مﻠﻒ اﺟﺮاء التعداد
السﻜاﻧﻲ مع الﻠجنة املعنية لﻠوﻗوف عﻰﻠ
تﻔاﺻيﻞ العﻤﻞ ومعوﻗاتﻪ» ،مﺸﺮﻴا إﻰﻟ ان
«االﺟتﻤاع سيتعﺮف عﻰﻠ االستعدادات التﻲ
تﻢ التوﺻﻞ اليها مع تﻠﻚ الﻠجان ،ﻳﻤﻜﻦ مﻦ
ﺧﻼلها توﺿيﺢ بعﺾ التﻔاﺻيﻞ بﻤا ﻳتعﻠق
بهﺬا املﻠﻒ».
وتابع بتال ان «ﻫﺬا املﻠﻒ ﻳحتاج اﻰﻟ
تخﺼيﺼات مالية ﻛبﺮﻴة الﻳﻤﻜﻦ توﻓﺮﻴﻫا
ﺣاليا».

بغداد /الزوراء:
بحث مجﻠﺲ الوزراء ،اﺟﺮاءات وزارتﻲ الرتبية
والتعﻠيﻢ لﻠعام الدرايس الحايل ،وﻓيﻤا ﺣدد عطﻠة
عيد الﻔطﺮ املبارك مﻦ االﺣد اﻰﻟ الخﻤيﺲ مﻦ
االسبوع املقبﻞ مع ﻓﺮض ﺣﻈﺮ شامﻞ لﻠتجوال،
وﺟﻪ رﺋيﺲ الوزراء مﺼطﻔى الﻜاظﻤﻲ باطﻼق
رواتﺐ املوظﻔني دون استقطاع ،مؤﻛدا تﺼﻤيﻢ
الحﻜومة عﻰﻠ تجاوز الﺼعاب والتحدﻳات.
وذﻛﺮ املﻜتﺐ االعﻼمﻲ لﺮﺋيﺲ الوزراء يف بيان
تﻠقﺖ «الزوراء» ﻧسخة منﻪ :ان مجﻠﺲ الوزراء
عقد ﺟﻠستﻪ اإلعتيادﻳة الﺜالﺜة بﺮﺋاسة رﺋيﺲ
مجﻠﺲ الوزراء مﺼطﻔى الﻜاظﻤﻲ.
واﻛد الﻜاظﻤﻲ يف ﻛﻠﻤة اﻓتتﺢ بها الجﻠسة،
أن الحﻜومة مﺼﻤﻤة عﻰﻠ تجاوز الﺼعاب
والتحدﻳات اﻷمنية واالﻗتﺼادﻳة والﺼحية ،
موﺟها ببﺬل ﺟهود استﺜناﺋية يف العﻤﻞ الوزاري
واملسؤوليات بﺮوح الﻔﺮﻳق الواﺣد وﻏﻠق أبواب
الﻔساد ،والتحﺮر مﻦ البﺮﻴوﻗﺮاطية وعدم الوﻗوع
يف اﻷﺧطاء السابقة .
واشار البيان اﻰﻟ ان املجﻠﺲ ﻧاﻗش اإلﺟﺮاءات
الﻜﻔيﻠة بتخﻔيﻒ آثار اﻷزمة االﻗتﺼادﻳة عﻰﻠ
املواطنني ،ﺣيث وﺟﻪ رﺋيﺲ الوزراء وزارة املالية
بإطﻼق رواتﺐ املوظﻔني لﺸهﺮ أﻳار مﻦ دون
إستقطاع ،وإتخاذ اإلﺟﺮاءات الﻜﻔيﻠة بالسﻤاح

بعد تشريده قرابة  80ألف شخص

تركيا تعتزم اليوم تشغيل أول توربني يف
سد إليسو مهددا العراقيني بالعطش

لوزارة املالية باإلﻗرتاض لتغطية العجز املايل
الناﺟﻢ عﻦ اﻧخﻔاض أسعار النﻔط.
ﻛﻤا بحث املجﻠﺲ سبﻞ تعﻈيﻢ اﻳﺮادات الدولة
ﻏﺮﻴ النﻔطية ومعالجة اﻷرﺻدة املالية ﻏﺮﻴ
املسيطﺮ عﻠيها لدى بعﺾ الوزارات والتﻲ ال
تدﺧﻞ يف ﺧزﻳنة الدولة.
وبحث مجﻠﺲ الوزراء ،بحسﺐ البيان ،ﺟهود
مواﺟهة ﺟاﺋحة ﻛوروﻧا وآﺧﺮ التطورات
واإلﺟﺮاءات املتخﺬة لوﻗﻒ ﺧطﺮ اﻧتﺸار الﻔاﻳﺮوس
 ،وﺟدد التﺄﻛيد عﻰﻠ أﻫﻤية تﻜﺜيﻒ ﺣﻤﻼت التوعية
ورضورة التزام املواطنني باإلرشادات الﺼحية ،
وﻗ ّدم وزﻳﺮ الﺼحة والبيئة ﺣسﻦ محﻤد التﻤيﻤﻲ
اﻳجازا عﻦ معدالت االﺻابة والتعايف والوﻓيات
يف مناطق بغداد واملحاﻓﻈات واإلستعدادات
املتعﻠقة بالحجﺮ املنزيل واملناطقﻲ والﻔحوﺻات
املختربﻳة .
وأشار وزﻳﺮ الﺼحة اﻰﻟ أن تزاﻳد عدد املﺼابني
بدأ ﻳﻀع الﻀغط عﻰﻠ النﻈام الﺼحﻲ ،مبينا بﺄن
التزام املواطنني بالتوﺟيهات الﺼحية سيبقﻲ
اﻷمور تحﺖ السيطﺮة ،بينﻤا ﻗد ﻳؤدي عدم
االلتزام اﻰﻟ ما ال ﻳحﻤد عقباه.
ولقﺮب ﺣﻠول عطﻠة العيد ،ﻗ ّدم رﺋيﺲ الوزراء
تهاﻧيﻪ باملناسبة ،وأعﻠﻦ املجﻠﺲ تحدﻳد أﻳام
عطﻠة عيد الﻔطﺮ املبارك ،ابتدا ًء مﻦ ﻳوم اﻷﺣد

املقبﻞ اﻰﻟ ﻳوم الخﻤيﺲ لتﻜون طيﻠة االسبوع
املقبﻞ ،ومع ﻓﺮض ﺣﻈﺮ التجوال الﺸامﻞ.
ويف مجال معالجة البطالة وتﺸغيﻞ العاطﻠني
أشار رﺋيﺲ مجﻠﺲ الوزراء اﻰﻟ أﻫﻤية أن
تعﻤﻞ الﺮﺸﻛات اﻷﺟنبية والقطاع الخاص عﻰﻠ
اﺟتﺬاب الطاﻗات الﺸبابية وتدرﻳبهﻢ وإﻛسابهﻢ
املهارات الﻼزمة  ،واﻰﻟ ﺟاﻧﺐ ذلﻚ تقوم وزارة
العﻤﻞ والﺸؤون االﺟتﻤاعية بتﺸدﻳد اﺟﺮاءاتها
بخﺼوص العﻤالة االﺟنبية مﻦ ﺟﻤيع النواﺣﻲ
واآلثار املرتتبة عﻠيها.
وﻧاﻗش مجﻠﺲ الوزراء القﻀاﻳا املع ّدة لجدول
اعﻤالﻪ ،ويف مقدمتها مﺸﻜﻠة السﻜﻦ وإستﻜﻤال
النواﻗص والخدمات والطﺮﻳق الﺮﺋييس ملجﻤع
بسﻤاﻳة السﻜنﻲ  ،ﺣيث تﻢ استﻀاﻓة رﺋيﺲ
ﻫيئة اإلستﺜﻤار وﻛالة ساالر محﻤد أمني  ،وﺟﺮى
مناﻗﺸة املﺸاﻛﻞ واملقرتﺣات و التوﺻيات
الخاﺻة بهﺬا املﺮﺸوع واﻳجاد الحﻠول املناسبة ،
ووﺟﻪ مجﻠﺲ الوزراء بحﻞ مﺸﻜﻠة الطﺮﻳق
الﺮﺋييس الﺮابط بني مجﻤع بسﻤاﻳة ومدﻳنة
بغداد وتﻤوﻳﻠﻪ عﻦ طﺮﻳق اإلستﺜﻤار .
وﻧاﻗش مجﻠﺲ الوزراء اﺟﺮاءات وزارتﻲ الرتبية
والتعﻠيﻢ بخﺼوص العام الدرايس الحايل واملﺮاﻛز
االمتحاﻧية ملختﻠﻒ املﺮاﺣﻞ الدراسية ووﻓق
الﺮﺸوط والﻀوابط الﺼحية .

وﺣث رﺋيﺲ مجﻠﺲ الوزراء وزارة الرتبية
عﻰﻠ اتخاذ القﺮارات املناسبة لﻠطﻠبة وعواﺋﻠهﻢ
وظﺮﻓهﻢ االﻗتﺼادي بﻤا ﻓيها اعتﻤاد ﻧتاﺋج
امتحاﻧات ﻧﺼﻒ السنة وأن التﻀيع سنة دراسية
عﻰﻠ التﻼميﺬ والطﻠبة .
ﻛﻤا بحث مجﻠﺲ الوزراء استعدادات وزارة
املوارد املاﺋية واﺣتياﺟاتها لغﺮض توﻓﺮﻴ
الحﺼص املاﺋية الﻼزمة لﻠخطة الزراعية .
مﻦ ﺟاﻧبﻪ أﻛد املستﺸار املايل لﺮﺋيﺲ الوزراء،
مﻈهﺮ محﻤد ﺻالﺢ ،أن رواتﺐ املوظﻔني لﺸهﺮ
آﻳار تﻢ إطﻼﻗها بعد ﺟهود رﺋيﺲ الوزراء
مﺼطﻔى الﻜاظﻤﻲ والﻔﺮﻳق املﻜﻠﻒ بتدبﺮﻴ
التﻤوﻳﻞ لهﺬا الﺸهﺮ.
وﻗال ﺻالﺢ يف ﺣدﻳث ﺻحﻔﻲ اطﻠعﺖ عﻠيﻪ
الزوراء :إن «رواتﺐ املوظﻔني ﻗد أطﻠقﺖ بعدما
تﻜﺜﻔﺖ ﺟهود رﺋيﺲ الوزراء ومجﻠﺲ الوزراء
والﻔﺮﻳق املﻜﻠﻒ بتدبﺮﻴ التﻤوﻳﻞ لهﺬا الﺸهﺮ،
بﻤجهودات استﻤﺮت طوال اﻷﻳام املاﺿية
وبالتعاون اإلﻳجابﻲ مع مجﻠﺲ النواب ،وبﻤا ﻳعزز
الﺜقة والقدرة عﻰﻠ السﺮﻴ بالربﻧامج الحﻜومﻲ
لدولة رﺋيﺲ الوزراء الﻜاظﻤﻲ وﺣﻜومتﻪ يف بناء
الدولة العﺮاﻗية بﺄسﺲ راسخة وﻗوﻳة ،مدرﻛني
املﺼاعﺐ املالية الجﻤة التﻲ تواﺟﻪ العﺮاق».

القانونية النيابية تكشف اسباب تأخري اكمال قانون االنتخابات
بغداد /متابعة الزوراء:
تعتزم الحﻜومة الرتﻛية ،تﺸغيﻞ أول
توربني يف سد إليسو عﻰﻠ ﻧهﺮ دﺟﻠة،
ﺟنوب ﺮﺷﻗﻲ تﺮﻛيا ،عﻰﻠ الحدود مع
العﺮاق ،اليوم اﻷربعاء ،اﻷمﺮ الﺬي ﻳهدد
بغداد بعد أن ﺮﺷد املﺮﺸوع آالف اﻷتﺮاك.
وﻛان الﺮﺋيﺲ الرتﻛﻲ رﺟﺐ طيﺐ
أردوﻏان ،ﻗد أعﻠﻦ منﺬ أسبوع ،أن أﻧقﺮة
ستبدأ تﺸغيﻞ واﺣد مﻦ ستة توربينات
لسد إليسو ،يف  19أﻳار ،اﻷمﺮ الﺬي سيقﻠﻞ
ﻛﻤية املياه التﻲ تﺼﻞ لﻠعﺮاق مﻦ ﻧهﺮ
دﺟﻠة.
وبحسﺐ وﻛالة «روﻳرتز» ،ﻓقد تسبﺐ
السد ،الﺬي ﻗﺮرت الحﻜومة الرتﻛية
إﻧﺸاؤه يف عام  1997مﻦ أﺟﻞ توليد
الﻜهﺮباء ،يف تﺮﺸﻳد ﻧحو  80ألﻒ شخص
مﻦ  199ﻗﺮﻳة.
وبعد سنوات مﻦ التوﻗﻒ والتﺄﺧﺮﻴ ،بدأت
تﺮﻛيا مؤﺧﺮا ً مﻠئ ﺧزان السد ،اﻷمﺮ الﺬي
دﻓع ﻧاشطني لﻠتحﺬﻳﺮ مﻦ ﺧطورة السد
عﻰﻠ الزراعة العﺮاﻗية ،وﻛﺬلﻚ التسبﺐ

الفتح لـ

بالعطش ملﻼﻳني السﻜان.
ومنﺬ عام  ،2017أدى ﻧقص املياه يف
العﺮاق إﻰﻟ اتخاذ إﺟﺮاءات مﺜﻞ ﺣﻈﺮ زراعة
اﻷرز ،ودﻓع مزارعني إﻰﻟ ﻫجﺮ أراﺿيهﻢ،
ﻛﻤا شهدت مدﻳنة البرصة اﺣتجاﺟات
استﻤﺮت شهورا بسبﺐ عدم توﻓﺮ مياه
ﺻالحة لﻠﺮﺸب.

 :االنتخابات املبكرة مرهونة باكمال االجراءات الفنية واللوجستية والتعداد السكاني

الزوراء /ﺣسني ﻓالﺢ:
اﻛد تحالﻒ الﻔتﺢ ،ان اﺟﺮاء
االﻧتخابات املبﻜﺮة مﺮﻫون باﻛﻤال
االﺟﺮاءات الﻔنية والﻠوﺟستية
ملﻔوﺿية االﻧتخابات وتنﻔيﺬ التعداد
السﻜاﻧﻲ ،وﻓيﻤا استبعد تنﻔيﺬ
التعداد السﻜاﻧﻲ  ،ﻛﺸﻔﺖ الﻠجنة
القاﻧوﻧية النيابية اسباب تاﺧﺮﻴ
اﻛﻤال ﻗاﻧون االﻧتخابات.
وﻗال الناﺋﺐ عﻦ تحالﻒ الﻔتﺢ
محﻤد ﻛﺮﻳﻢ يف ﺣدﻳث لـ»الزوراء»:
اﻧﻪ ﻛان ﻳﻔرتض اﺟﺮاء االﻧتخابات
املبﻜﺮة ﺧﻼل العام الجاري بعد
اﻛﻤال ﻫيﻜﻠية املﻔوﺿية العﻠيا
لﻼﻧتخابات ،الﻓتا اﻰﻟ ان ﻫناك الﻜﺜﺮﻴ
مﻦ االﺟﺮاءات الﻔنية والﻠوﺟستية
ﻏﺮﻴ مﻜتﻤﻠة ،ﻓﻀﻼ عﻦ الوﺿع

وﻳعد ﻧهﺮ دﺟﻠة ،إﻰﻟ ﺟاﻧﺐ ﻧهﺮ الﻔﺮات،
ﺮﺷﻳان الحياة بالنسبة لﻠﻜﺜﺮﻴ مﻦ
العﺮاﻗيني ،إذ ﻳغﺬي النهﺮان الﻜﺜﺮﻴ مﻦ
محطات املياهُ ،
وتستخدم مياﻫهﻤا لﺮي
الحقول عﻰﻠ طول ﺿﻔتيهﻤا.
وﻳعاﻧﻲ العﺮاق ،منﺬ سنوات ،مﻦ اﻧخﻔاض
منسوب مياه ﻧهﺮي دﺟﻠة والﻔﺮات،
مﻦ ﺟﺮاء ﻗﻠة تساﻗط اﻷمطار يف ﻓﺼﻞ
الﺸتاء.
وﻳعد سد إليسو مﻦ أﻛرب السدود املقامة
عﻰﻠ ﻧهﺮ دﺟﻠة ،بطول  1820مرتا وارتﻔاع
 135مرتا وعﺮض ﻛيﻠومرتﻳﻦ ،وتقدر
مساﺣة ﺣوﺿﻪ بـ 300ﻛيﻠومرت مﺮبع.

الﺮاﻫﻦ املتﻤﺜﻞ بجاﺋحة ﻛوروﻧا
والوﺿع االمنﻲ ﻏﺮﻴ املستقﺮ
لبعﺾ املناطق مع عودة تنﻈيﻢ
داعش االرﻫابﻲ مﻤا ﻳجعﻞ اﺟﺮاء
االﻧتخابات ﺧﻼل ﻫﺬا العام امﺮا
ﺻعبا.
واﺿاف :ان ﻫناك مﺸﻜﻼت ﻓنية
بقاﻧون االﻧتخابات تحتاج اﻰﻟ وﻗتا
الﻛﻤالها السيﻤا ﻓيﻤا ﻳتعﻠق بنﻈام
الدواﺋﺮ املتعددة ﻓهناك مﺸاﻛﻞ
يف عدد السﻜان والحدود االدارﻳة
وﻛﺬلﻚ يف املناطق املتنازع عﻠيها
ﻓﻤﻦ الﺼعﺐ ﺣﻞ ﺟﻤيع ﻫﺬه
االمور وﻓق ﻓرتة زمنية ﻗﺼﺮﻴة يف
ظﻞ االزمة االﻗتﺼادﻳة وﺟاﺋحة
ﻛوروﻧا.
وتابع :ﻓﻀﻼ عﻦ التعداد السﻜاﻧﻲ

الﺬي ال ﻳﻤﻜﻦ ان تجﺮى االﻧتخابات
مﻦ دون تنﻔيﺬ التعداد السﻜاﻧﻲ،
وﺣسﺐ املعطيات الحالية اﻳﻀا
مﻦ الﺼعﺐ اﺟﺮاء التعداد السﻜاﻧﻲ
يف موعده املحدد واملقﺮر يف شهﺮ
تﺮﺸﻳﻦ االول املقبﻞ.
واشار اﻰﻟ ان ﻫيﻜﻠية املﻔوﺿية العﻠيا
لﻼﻧتخابات ما زالﺖ ﻏﺮﻴ مﻜتﻤﻠة
ال سيﻤا يف تعيني املدراء واﻛﻤال
الﻜوادر وتهيئة املﺮاﻛز وتحدﻳث
سجﻼت الناﺧبني وبطاﻗاتهﻢ
االﻧتخابية وﻛﺬلﻚ تعوﻳﺾ االﺟهزة
التالﻔة واﺻﻼح العاطﻠة منها ﻫﺬه
ﻛﻠها تاﺧﺬ وﻗتا مﻦ سنة اﻰﻟ سنة
وﻧﺼﻒ.
واوﺿﺢ ،ان ﻫﺬه املﺸاﻛﻞ الﻔنية
ﻗد تؤدي اﻰﻟ عدم اﺟﺮاء اﻧتخابات

مبﻜﺮة عﻰﻠ الﺮﻏﻢ مﻦ وﺟود الﺮﻏبة
الﻜبﺮﻴة لﻠﺸارع العﺮاﻗﻲ والﻜتﻞ
السياسية والحﻜومة الﺟﺮاء
اﻧتخابات مبﻜﺮة مﻦ اﺟﻞ تﺸﻜيﻞ
مجﻠﺲ ﻧواب ﺟدﻳد.
بدوره ،ﻛﺸﻒ ﻧاﺋﺐ رﺋيﺲ الﻠجنة
القاﻧوﻧية الناﺋﺐ محﻤد عيل ،اسباب
تاﺧﺮﻴ استﻜﻤال ﻗاﻧون اﻧتخابات
مجﻠﺲ النواب.
وﻗال عيل يف ﺣدﻳث لـ»الزوراء»:
ان ﻫناك اسباب عدة ادت اﻰﻟ تاﺧﺮ
اﻛﻤال ﻗاون االﻧتخابات منها عدم
اﻧعقاد ﺟﻠسات مجﻠﺲ النواب
بسبﺐ ازمة ﻛوروﻧا ،ﺣيث ﻫناك
الﻜﺜﺮﻴ مﻦ القواﻧني تعطﻞ تﺮﺸﻳعها
بسبﺐ عدم تﻤﻜﻦ الربملان مﻦ عقد
ﺟﻠساتﻪ يف ظﻞ الﻈﺮف الﺼحﻲ

الﺮاﻫﻦ.
وأﺿاف أن «الدواﺋﺮ االﻧتخابية
ما زالﺖ محﻞ ﺧﻼف بني الﻜتﻞ
السياسية ولﻢ ﻳتﻢ االتﻔاق عﻠيها
ﺣتى اآلن ﻛون البعﺾ ﻳحاول ﺟعﻞ
القﻀاء داﺋﺮة اﻧتخابية واالٓﺧﺮ
ﻳﺮﻳد أن ﻳﻜون الناﺋﺐ ﻫو مﻦ ﻳﻤﺜﻞ
الداﺋﺮة االﻧتخابية وﻫﺬا ﻳعتﻤد
عﻰﻠ إﺣﺼاﺋية وزارة التخطيط
لﻠسﻜان».
واوﺿﺢ :أن «الﻠجنة القاﻧوﻧية
ستجتﻤع بعد اﻧتهاء شهﺮ رمﻀان
املبارك لتحدﻳد شﻜﻞ الدواﺋﺮ
االﻧتخابية املتعددة لغﺮض إرسالها
لﺮﺋاسة الجﻤهورﻳة لﻠﻤﺼادﻗة
عﻠيها وﻧﺮﺸﻫا بجﺮﻳدة الوﻗاﺋع
الﺮسﻤية.

وزير الكهرباء يثري غضب الشارع بلومه للمواطنني بـ «اإلسراف»

الكهرباء تنهار يف أول موجة حر ومعضلتها مستمرة منذ  17عاما دون حل
الزوراء /ﺧاص:
بالﻜﺜﺮﻴ مﻦ املعاﻧاة والقﻠيﻞ مﻦ اﻷمﻞ ﻳستقبﻞ
العﺮاﻗيون ﻓﺼﻞ الﺼيﻒ باﻧهيار الﻜهﺮباء يف أول
موﺟة ﺣﺮ ،وﻫﻢ ﻳتﻠوعون مﻦ شدة الحﺮ بسبﺐ
اﻧقطاع الﻜهﺮباء املستﻤﺮ..الﻜهﺮباء التﻲ باتﺖ
«معﻀﻠة» مستعﺼية الحﻞ منﺬ أﻛﺜﺮ مﻦ  17عاما،
يف ﺣني ألقى وزﻳﺮ الﻜهﺮباء الجدﻳد ماﺟد ﺣنتوش
بالﻼﺋﻤة عﻰﻠ املواطنني مﺜﺮﻴا ردود ﻓعﻞ ﻏاﺿبة.
«ال راﺣة لﻠعﺮاﻗيني يف الﺼيﻒ وﻛتﺐ عﻠيهﻢ
الﻼﻛتواء يف الحﺮ الﻼﻫﺐ» ،ﻫﻜﺬا ﻳﺼﻒ مواطنون
ﻛﺜﺮ ﺣالهﻢ يف ﻫﺬه اﻷﻳام ﻓيﻤا تبدو عﻠيهﻢ عﻼمات
التوتﺮ والعﺼبية الﺸدﻳدة ﻷﻧهﻢ ال ﻳستطيعون
النوم بﺮاﺣة مع االرتﻔاع الﺸدﻳد يف ﺣﺮارة
الطقﺲ.
وﻓق ذلﻚ ﻳقول املواطﻦ ﻛﺮﻳﻢ عيدان ( 46عاما) يف

ﺣدﻳث لـ»الزوراء» :سئﻤنا الوعود التﻲ ال تسﻤﻦ
وال تغنﻲ مﻦ ﺟوع ،الﻜهﺮباء واﻗع مﺮﻳﺮ بات
مﺼدر ﻗﻠق لجﻤيع العﺮاﻗيني ،الﻓتا إﻰﻟ أن رضر
الﻜهﺮباء ال ﻳقترص ﻓقط عﻰﻠ سﻠﺐ راﺣة اإلﻧسان
وإﻧﻤا ﻳتعداه إﻰﻟ تعطيﻞ الﻜﺜﺮﻴ مﻦ اﻷعﻤال
واملﺼالﺢ وزﻳادة ﻛﻠﻔتها بسبﺐ.
أما سعد عادل ( 18عاما) ،ﻳقول :إﻧﻪ وعى عﻰﻠ
الدﻧيا ومﺸﻜﻠة الﻜهﺮباء ﻗاﺋﻤة ،وﻫو ﻳتﻤنى طاﻗة
ﻛهﺮباﺋية متواﺻﻠة يف العﺮاق الغنﻲ ﻛبقية دول
العالﻢ املحرتمة ،الﻓتا إﻰﻟ أﻧﻪ ﻳعاﻧﻲ ﺣاليا طاملا
ﻛان ﻳعاﻧﻲ يف ﻛﻞ موسﻢ بسبﺐ اﺿطﺮاره لﻠدراسة
عﻰﻠ ﺿوء الﻔاﻧوس ﻧتيجة اﻧقطاع الﻜهﺮباء اثناء
ﻓرتات االمتحاﻧات.
عبﺮﻴ سامﺮ ،شابة يف ( )26عاما ،تقول يف ﺣدﻳث
لـ»الزوراء» :إن استقﺮار الﻜهﺮباء باتﺖ ﺣﻠﻤا بعيد

املنال يف العﺮاق بسبﺐ الﻔساد وعدم الجدﻳة يف
معالجة مﻠﻔها الﺸاﺋﻚ ،مبينة أن مﻠيارات الدوالرات
رصﻓﺖ عﻠيها منﺬ  17عاما بدون ﺟدوى ،وﻛإﻧﻤا
ﻳوﺟد تعﻤد إلذالل الﺸعﺐ.
«ﻧسﻤع ﺟعجة وال ﻧﺮى طحينا» ،ﻫﻜﺬا ﻳﺮد معﻈﻢ
املواطنني عندما ﻳسﻤعون الوعود الﺮسﻤية بالعﻤﻞ
عﻰﻠ تحسينها ،يف إشارة إﻰﻟ عدم ثقتهﻢ مطﻠقا بﻤا
ﻳقولﻪ املسؤولون بﺸﺄن الﻜهﺮباء ،مؤﻛدﻳﻦ أن
مﻦ ﻳﺮﻳد إثبات ﺻدﻗة ﻓهﺬه الﻜهﺮباء «الباﺋسة»
أمامﻪ ليعﻤﻞ عﻰﻠ ﺣﻞ مﺸﻜﻠتها إذا ﻛان مخﻠﺼا
بعيدا عﻦ الداعية والخداع.
بيد أن وزﻳﺮ الﻜهﺮباء الجدﻳد ماﺟد ﺣنتوش ،لﻪ رأي
آﺧﺮ ،ﻓهو ﻳﻠقﻲ الﻠوم عﻰﻠ املواطنني متهﻤا إﻳاﻫﻢ
بـ»اإلرساف» يف استهﻼك الﻜهﺮباء ،اﻷمﺮ الﺬي أثار
ردود ﻓعﻞ ﻏاﺿبة يف الﺸارع املحتحتقﻦ أﺻﻼ مﻦ

سوء الطاﻗة يف ﻓﺼﻞ الﺼيﻒ مﻦ ﻛﻞ عام.
وﻗال ﺣنتوش يف ترصﻳﺢ ﺻحﻔﻲ :ال مﺸﻜﻠة
باﻧتاج الطاﻗة بﻞ يف ﻏياب عدالة التوزﻳع لها،
وﻳﻤﻜﻦ تخﻤني ساعات التجهيز والقطع لﻠطاﻗة
الﻜهﺮباﺋية.
وأﺿاف :ال توﺟد عدالة يف التوزﻳع ولدﻳنا اﻧتاج
لﻠطاﻗة ووﺿعنا ﺧطة بﺸﺄن املغﺬﻳات ،مﺸﺮﻴا ً اﻰﻟ
ان معدل تجهيز الطاﻗة ﺣاليا  16ساعة ولﻜﻦ ال
توﺟد عدالة يف التوزﻳع.
ولﻔﺖ اﻰﻟ استهداف أبﺮاج الطاﻗة بني منطقة
املنﺼورﻳة يف محاﻓﻈة دﻳاﻰﻟ وﻛﺮﻛوك وبني ﻛﺮﻛوك
والقيارة ﺟنوب املوﺻﻞ ،مؤﻛدا ان االستهداف
مستﻤﺮ منﺬ أسابيع وﻧحث القوات اﻷمنية عﻰﻠ
ﺣﻤاﻳتها ملا لها تﺄثﺮﻴ مﻦ عﻰﻠ ﻧقﻞ وتوزﻳع الطاﻗة
الﻜهﺮباﺋية.

وأوﺿﺢ ﺣنتوش :أن الﻔساد معﺮﻗﻞ ملﺸارﻳعنا
والعﻤﻞ ،وﻧﺸﻜو مﻦ ﻗﻠة التخﺼيﺼات املالية يف
املوازﻧات ﻛاشﻔا ً عﻦ إﻧﻔاق  9مﻼﻳني دوالر ﻳوميا ً
ﻛإستهﻼك وﻗود وان اﻧتاج الطاﻗة ﻳﻜﻠﻒ الدولة
مبالغ طاﺋﻠة.
وتابع :أن بغداد تحتاج لوﺣدﻫا تحتاج  6االف
ميغاواط الرتﻔاع درﺟات الحﺮارة وزﻳادة الطﻠﺐ
عﻰﻠ الطاﻗة لﻜﻦ ﻫناك ترسﻳﻒ وتبﺬﻳﺮ مﻦ
املستهﻠﻜني.
ولﻔﺖ بالقول :ﻳوﺟد  100الﻒ ﻛعقود وأﺟور
ﻳومية ورصﻓنا مستحقات بعﺾ منها لغاﻳة شهﺮ
آذار وال ﻧﻔﺮط بهﻢ وﻧحاول إﻳجاد ﻓﺮص لهﻢ رﻏﻢ
لدﻳنا عدد ﻛبﺮﻴ منهﻢ يف املحطة الواﺣدة واﺣياﻧا
ﻳتواﺟد  5اآلف منهﻢ يف املحطة وﻫﺬا ﻳﺸﻜﻞ عاﺋقا ً
يف املحطة وﻗﻤنا بتنﻈيﻢ ساعات الدوام ،مؤﻛدا ً

اعرتاض وزارة املالية عﻰﻠ تعيينهﻢ لﻜﻦ لﻦ ﻧﻔﺮط
ﻓيهﻢ وﻧحاول اﻳجاد ﺣﻞ لوﺿعهﻢ.
إلقاء الﻼﺋﻤة عﻰﻠ املواطنني لﻢ ﻳﻜﻦ مستساﻏا
لﻠﺸارع الﺬي ﻳنتﻈﺮ ﺣﻠوال وليﺲ ترصﻳحات
اتهامية ،وﻫو أمﺮ عده مواطنون بﺄﻧﻪ محاولة
مﻦ ﻗبﻞ الوزﻳﺮ لـ»الهﺮوب مﻦ املسؤولية ،وإﻳجاد
مربرات ﻏﺮﻴ مقبولة».
وتقول ﻓاطﻤة ﻛﺮﻳﻢ ( 58عاما) يف ﺣدﻳث
لـ»الزوراء» :ﻓعﻼ ﻧعيش أﻳاما عﺼيبة ،ﻓنحﻦ
مﻀطﺮون لﻠﻤﻜوث يف البيﺖ بسبﺐ ﺟاﺋحة
ﻛوروﻧا ،وﻫجﻢ عﻠيها ﺣﺮ الﺼيﻒ الﺬي الﻳﺮﺣﻢ،
ال بد مﻦ توﻓﺮ الﻜهﺮباء لنﺼﻤد يف املنازل ،مبينة
أن ﺣدﻳث الوزﻳﺮ بهﺬه الطﺮﻳقة أمﺮ مخيﺐ لآلمال
ﺧاﺻة وأﻧﻪ ﺟدﻳد يف املنﺼﺐ وﻳﻔرتض أن ﻳعﻤﻞ
عﻰﻠ ﺣﻞ املﺸﻜﻠة ولو بالقدر اﻷدﻧى.

عدد املتعافني يقرتب من املليونني

إصابات كورونا تالمس حاجز اخلمسة ماليني عامليا وللدول العربية حصة كبرية منها
بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املﺼابني بالﻔﺮﻴوس ﺣول
العالﻢ أربعة مﻼﻳني و 909آالف مﺼاب،
ُ
س ِّجﻠﺖ مﻦ بينهﻢ  320.434وﻓاة،
ﻓيﻤا تجاوز عدد املتعاﻓني عامليا ً مﻠيوﻧا ً
و 917ألﻔا ً.
ُ
وتجاوز عدد اإلﺻابات املعﻠنة بﻔﺮﻴوس
ﻛوروﻧا يف الدول العﺮبية ،ﻷمﺲ الﺜﻼثاء،
 182ألﻔا ً و( 577باستﺜناء أرﻗام
اﻷرايض الﻔﻠسطينية املحتﻠة املعﻠنة مﻦ
ﻗبﻞ االﺣتﻼل اإلرساﺋييل)ُ ،
وس ِّجﻞ مﻦ
بينها ﻧحو  2529وﻓاة ،ﻓيﻤا بﻠغ عدد
املتعاﻓني ﺣتى اآلن  68ألﻔا ً و.790
وتحاﻓظ السعودﻳة عﻰﻠ املﺮتبة اﻷوﻰﻟ
عﺮبيا ً يف أعداد املﺼابني بـ57345
مﺼاباً ،تويف منهﻢ  320وتعاىف ،28748
تﻠيها ﻗطﺮ التﻲ أﺣﺼﺖ  35606إﺻابة
و 15وﻓاة وتعايف  5634شخﺼاً ،ثﻢ
اإلمارات التﻲ سجّ ﻠﺖ  24190مﺼاباً،
تويف منهﻢ  224وتعاىف .9577

ورﺻدت الﻜوﻳﺖ  16746إﺻابة،
و 121وﻓاة ،وتعايف  .4681وتتﺼدر
مرص أعداد الوﻓيات عﺮبيا ً بـ 654وﻓاة
مﻦ بني  12764مﺼاباً ،ﻓﻀﻼً عﻦ تعايف
 ،3440وأﺣﺼﺖ الجزاﺋﺮ  7201إﺻابة،
مﻦ بينها  555وﻓاة ،مع تعايف ،3625
وأﻛدت البحﺮﻳﻦ  7184إﺻابة ،و12
وﻓاة ،وتعايف  ،2931وسجﻞ املغﺮب
 6972إﺻابة و 193وﻓاة ،وتعايف 3890
شخﺼا.
وأﺣﺼﺖ سﻠطنة ُعﻤان  5671إﺻابة،
و 26وﻓاة ،وتعايف  ،1574وسجﻞ
السودان  2591إﺻابة ،و 105وﻓيات،
وتعايف  247شخﺼاً ،وأﻛدت ﺟيبوتﻲ
 1518إﺻابة ،و 7وﻓيات ،وتعايف 1018
ورﺻدت الﺼومال  1455إﺻابة ،و57
وﻓاة ،وتعايف  163شخﺼاً .وسجﻠﺖ
توﻧﺲ  1043إﺻابة ،و 46وﻓاة ،وتعايف
 819شخﺼا ً.
وأعﻠﻦ لبنان  954إﺻابة ،و 26وﻓاة،

وتعايف  251شخﺼاً ،وأﻛدت ﻓﻠسطني
 567إﺻابة ،و 4وﻓيات ،وتعايف 464
ﻓيﻤا سجﻞ اﻷردن  629إﺻابة ،و9
وﻓيات ،وتعايف  ،413وأﺣىص اليﻤﻦ
 130إﺻابة ،و 20وﻓاة ،وتعايف مﺼاب

واﺣد.
وأﻛدت مورﻳتاﻧيا  81إﺻابة ،و 4وﻓيات،
وتعايف  7أشخاص ،وسجﻠﺖ ليبيا 65
إﺻابة ،و 3وﻓيات ،وتعايف  35شخﺼاً،
وأﺣﺼﺖ سورﻳة  58إﺻابة منها 3

وﻓيات ،وتعايف  36شخﺼاً ،ﻓيﻤا أعﻠنﺖ
ﺟزر القﻤﺮ تسجيﻞ  11إﺻابة بﻔﺮﻴوس
ﻛوروﻧا ،وﺣالة وﻓاة واﺣدة ،وتعايف
ثﻼثة أشخاص.
وسجﻠﺖ الوالﻳات املتحدة اﻷمﺮﻴﻛية أﻛرب

عدد مﻦ الوﻓيات ،بﻠغ أﻛﺜﺮ مﻦ  91ألﻔا،
تﻠتها بﺮﻳطاﻧيا بﺄﻛﺜﺮ مﻦ  34ألﻔاً ،ثﻢ
إﻳطاليا بﺄزﻳد مﻦ  32ألﻔا.
ويف إطار ﺟهود اﺣتواء الﻔﺮﻴوس يف
روسيا ،البﻠد ذي عدد اإلﺻابات اﻷﻛرب
يف أوروبا ،أعﻠنﺖ السﻔارة اﻷمﺮﻴﻛية يف
موسﻜو أن الوالﻳات املتحدة سرتسﻞ
أﺟهزة تنﻔﺲ اﺻطناعﻲ إﻰﻟ روسيا،
استجابة لطﻠﺐ الﺮﺋيﺲ الﺮويس
ﻓﻼدﻳﻤﺮﻴ بوتني املساعدة مﻦ ﻧﻈﺮﻴه
اﻷمﺮﻴﻛﻲ دوﻧالد تﺮامﺐ يف إطار التعاون
الﺜناﺋﻲ بني البﻠدﻳﻦ.
وﻗد سجﻠﺖ روسيا ،أمﺲ ،أﻛﺜﺮ مﻦ
تسعة آالف إﺻابة ﺟدﻳدة بالﻔﺮﻴوس،
ليبﻠغ إﺟﻤايل اإلﺻابات يف البﻼد ﻧحو
 300ألﻒ إﺻابة ،أي املﺮتبة الﺜاﻧية
عامليا بعد الوالﻳات املتحدة.
ويف بﺮﻳطاﻧيا ،البﻠد اﻷول مﻦ ﺣيث عدد
الوﻓيات يف القارة العجوز ،ﻓقد اﻗرتب
العدد الﺮسﻤﻲ لحاالت الوﻓاة مﻦ 43

ألﻒ ﺣالة ،وﻓقا إلﺣﺼاء أﺟﺮتﻪ وﻛالة
لﺮوﻳرتز.
أما يف أمﺮﻴﻛا الﻼتينية ،ﻓﻤا زالﺖ
الربازﻳﻞ عﻰﻠ رأس البﻠدان اﻷﻛﺜﺮ تﺮﻀرا،
ﺣيث تخطﺖ ﺧﻼل ﻳومني ﻓقط العدﻳد
مﻦ الدول اﻷوروبية مﻦ ﺣيث عدد
اإلﺻابات ،وسط تحﺬﻳﺮات وﺟهها
وزﻳﺮ الﺼحة املحيل يف والﻳة ساوباولو
مﻦ اﻧهيار النﻈام الﺼحﻲ يف ﻏﻀون
أسبوعني.
ﻛﻤا تتواﺻﻞ االﻧتقادات يف ﻫﺬا البﻠد
لسياسات الﺮﺋيﺲ ﻏاﻳﺮﻴ بولساﻧارو يف
مواﺟهة الجاﺋحة وسط ﺧﻼﻓات مع
أعﻀاء ﺣﻜومتﻪ أدت الستقالة وزﻳﺮ
الﺼحة مؤﺧﺮا.
وﻗد سجﻠﺖ الربازﻳﻞ ﺧﻼل الساعات
الـ 24اﻷﺧﺮﻴة  674وﻓاة ﺟدﻳدة ،مﻤا
ﻳﺮﻓع الحﺼيﻠة إﻰﻟ أﻛﺜﺮ مﻦ  16ألﻒ
وﻓاة ،يف ﺣني بﻠغ عدد اإلﺻابات اإلﺟﻤايل
أﻛﺜﺮ مﻦ  255ألﻒ إﺻابة.
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إذا مل جتر إصالحات خالل  30يومًا

ترمب يهدد بتعليق متويل منظمة الصحة بصورة دائمة
واشنطن/متابعة الزوراء:
ه ّدد الرئيس األمريكي دونالد ترمب
بتعلي�ق التموي�ل األمريك�ي ملنظمة
الصح�ة العاملي�ة بص�ورة دائم�ة،
كاش�فا ً أن�ه يتن�اول ،ع�ىل س�بيل
الوقاية ،عقار هيدروكيس كلوروكن
املضا ّد للمالريا ،يف وقت تظهر نتائج
مشجعة للقاح تجريبي ضد فريوس
كورونا املستج ّد.
وأودى الوباء العاملي بحياة أكثر من
 316ألف شخص يف العالم ،والواليات
املتح�دة هي الدول�ة األكث�ر ترضرا ً
بالوب�اء م�ع أكثر م�ن  90ألف وفاة
وما ال ّ
يقل عن  1,5مليون إصابة.
ّ
وكث�ف ترم�ب انتقادات�ه ملنظم�ة
الصحة العاملية بسبب إدارتها لألزمة
وأمهلها مدة شهر للتوصل إىل نتائج
مفي�دة .وقال ترم�ب يف تغريدة “إذا
لم تلت�زم منظم�ة الصح�ة العاملية
إدخال تحس�ينات جوهرية كبرية يف
غضون الثالثن يوما ً املقبلة سأحوّل
ّ
املوق�ت لتموي�ل الواليات
تجمي�دي
املتح�دة ملنظم�ة الصح�ة العاملي�ة
إىل تجمي�د دائ�م وس�أعيد النظر يف
عضويتنا يف املنظمة”.
تس�بب تف�ي وب�اء كوفي�د-19
بأرضار هائلة يف االقتصادات العاملية
الكب�رية .وتب�ذل الكث�ري م�ن الدول
جهودا ً إلنعاش النشاط االقتصادي،
عىل غ�رار االتح�اد األوروب�ي ،إذ إن
باريس وبرلن اقرتحتا االثنن خطة
نه�وض بقيم�ة  500ملي�ون يورو
ملس�اعدة القارة العجوز عىل تجاوز
األزمة التاريخية.
واق�رتح الرئيس الفرن�يس إيمانويل
ماكرون واملستش�ارة األملانية أنغيال
مريكل أن تموّل املفوضية األوروبية
هذا الدع�م للنهوض االقتصادي عرب
االقرتاض من األسواق “باسم االتحاد
األوروب�ي” ،قبل تحويل هذه األموال
إىل ال�دول األوروبي�ة و”القطاع�ات
واملناطق األكثر ترضرا ً”.
ويف ح�ن يتواصل الس�باق من أجل
إيجاد لق�اح ضد الفريوس يف العالم،
أعلنت رشك�ة موديرنا للتكنولوجية
الحيوي�ة ،وه�ي إح�دى املجموعات
املتقدم�ة ج�دا ً يف ه�ذا املج�ال ،عن
نتائ�ج أولي�ة ج�دا ً لك�ن مش�جّ عة
للقاحه�ا التجريب�ي ل�دى ثماني�ة
متطوّع�ن ،قبل تج�ارب عىل نطاق
واسع مرتقبة يف يوليو.
يتم استخدامه منذ  40عاما ً
ورحّ �ب ترامب بالتق ّدم الذي حققته
الرشك�ة الت�ي تس�تثمر اإلدارة
األمريك�ي فيه�ا قرابة نص�ف مليار
دوالر وأث�ار صدم�ة بكش�فه أن�ه
يتناول عق�ار هيدروكيس كلوروكن
املض�ا ّد للمالري�ا وال�ذي انقس�م
املجتمع الطبي حول مدى نجاعته يف
مكافحة فريوس كورونا املستج ّد.
ّ
وأك�د ترم�ب للصحفي�ن يف البي�ت

األبيض “أتناوله منذ حواىل أس�بوع
ونصف أس�بوع ،أتناول حبّة يومياً”
مشريا ً إىل أن أية عوارض للمرض لم
تظهر عليه.
وقال ّ
إن تناوله هيدروكيس كلوروكن
ّ
مؤكدا ً أن هذا
“لن ي�ؤ ّدي إىل رضر”،
العق�ار “يت�م اس�تخدامه من�ذ 40
عام�ا ً للمالري�ا الكثري م�ن األطباء
يتناولونه” ،فيما ّ
حذرت الس�لطات
الصحي�ة األمريكي�ة م�ن تناول�ه
خارج إطار املستش�فى أو التجارب
الرسيرية.
ويف خض ّم خصومة أمريكية أوروبية
حول لقاح مس�تقبيل ،أك�د الرئيس
الصين�ي يش جينبينغ من جهته ،أن
أي لق�اح تطوره بالده ض�د كورونا
املستجد سيكون “للمصلحة العاملية
العامة”.
جاء كالمه أثناء الجمعية الس�نوية
ملنظمة الصحة العاملية املنعقدة عرب
خدمة الفيدي�و االثنن ،والتي كررت
الوالي�ات املتحدة خالله�ا انتقاداتها
للمنظمة .وم�ن البيت األبيض ،اتهم
ترم�ب املنظم�ة بأنها “دمي�ة يف يد
الصن”.
وك�رر ماك�رون موق�ف الرئي�س
الصيني ،فقال إذا تم اكتشاف لقاح،
فيج�ب أن يكون “للمصلحة العاملية
العام�ة ،ويجب أن يتمك�ن الجميع
من الوصول إليها”.
تخيّلوا خسارة ثالثة أطفال
يف انتظار التوص�ل إىل لقاح ،يواصل
ف�ريوس كورونا املس�تج ّد تفش�يه
خصوص�ا ً يف الهن�د الت�ي تع� ّد 1,3
مليار نس�مة والتي مددت اجراءات
العزل حتى نهاية مايو.
وأصبحت الربازيل ثالث دولة يف العالم
من حيث عدد اإلصابات ()254220
وحلّت يف املرتبة السادس�ة من حيث
عدد الوفيات مس�جّ لة  16792وفاة.
ويب�دو أن هذه األعداد ّ
أقل بكثري من
الواقع وفق قول خرباء.
وقال�ت الربازيلي�ة ماري�ا نوني�س
س�ينيمبو ( 76عاماً) التي ش�هدت
عىل وفاة خمس�ة أفراد من عائلتها،
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لوكال�ة فرانس برس “لم أكن أتخيّل
يوم�ا ً أن ذل�ك ق�د يحص�ل لعائلتي:
تخيّلوا خسارة ثالثة أطفال”.
ويتواص�ل رف�ع اج�راءات العزل يف
أوروب�ا حيث ش�هدت ال�دول األكثر
ترضرا ً  -إيطاليا وإس�بانيا  -تراجع
حصائله�ا اليومية إىل م�ا دون املئة
وفاة للمرة األوىل منذ شهرين.
وتعيد املقاهي واملطاعم فتح أبوابها
يف مقدونيا الش�مالية الثالثاء .أما يف
انكلرتاُ ،
فتس�تأنف تدريبات الدوري
اإلنجلي�زي الثالث�اء يف مجموع�ات
صغرية ،عىل غ�رار ما فعلت يف اليوم
الس�ابق الن�وادي اإلس�بانية فيم�ا
اس�تأنف الدوري األملاني منافساته
يف نهاي�ة األس�بوع امل�ايض لكن من
دون جمهور.
يف الربتغ�ال وأذربيج�ان م�رورا
بالدنم�ارك وأملاني�ا ،تق ّدم�ت دول
عدة يف الرف�ع التدريج�ي للقيود .يف
إيطالي�ا ،أول دولة فرضت عزال تاما
عىل س�كانها ،عاد السكان الحتساء
قهوة اسربسو الشهرية عىل رشفات
املقاهي وأعادت املتاجر فتح أبوابها
منذ االثنن.
حلم
يف الفاتي�كان ،أع�ادت كاتدرائي�ة
القدي�س بط�رس فت�ح أبوابه�ا
أم�ام ال�زوّار وكذل�ك يف اليونان عاد
األكروبولي�س ليس�تقبل الس�يّاح
مجددا ً.
وقالت الكاتب�ة األمريكية بربرا رينو
غونزالي�ز “كان ذل�ك حلمي” إذ إنها
كان�ت “تنتظ�ر منذ ش�هرين لرؤية
األكروبولي�س” .فق�د وصلت يف 18
م�ارس إىل اليونان ،قب�ل بضعة أيام
من ف�رض العزل الت�ام .ويف بلجيكا
عاد الطالب إىل املدارس.
يف املقابل ،س�تبقى اج�راءات العزل
س�ارية يف تركي�ا ط�وال ف�رتة عيد
الفط�رُ .
واتخ�ذت اج�راءات مماثلة
يف س�وريا الت�ي ل�ن ُتقي�م صلوات
جماعي�ة وكذل�ك يف دول مس�لمة
أخرى مثل مرص والجزائر(.املصدر/
ايالف)

دافعت عن خططها مللء خزان سد النهضة

إثيوبيا :ال حاجة إلخطار السودان ومصر ببدء ملء السد
اديس ابابا/أ ف ب:
ال ت�رى إثيوبي�ا أي س�بب لتأجيل ملء
خزان س�دها الضخم املث�ري للجدل عىل
الرغم م�ن تحذيرات مرص م�ن أن مثل
هذه الخطوة يمكن أن تزعزع اس�تقرار
املنطقة ،وذلك بحس�ب رسالة بعث بها
وزير خارجيتها ملجلس األمن.
ّ
ويش�كل س�د النهضة اإلثيوب�ي الكبري
مصدرًا للتوتر يف ح�وض نهر النيل منذ
أن أطلق�ت إثيوبي�ا امل�رشوع يف الع�ام
 .2011وتقول أديس أبابا إن السد مهم
القتصاده�ا ،بينما تخ�ى القاهرة من
أن يوثر عىل كمية مياه النيل الذي يوفر
كل احتياجات مرص من املياه تقريبا.
وفش�لت املحادثات التي أجريت يف وقت
س�ابق من ه�ذا العام ب�ن الحكومتن
والس�ودان ،الدول�ة االخ�رى املعنية ،يف
تحقيق انفراج.
يف نيس�ان/أبريل ،اقرتح رئيس الوزراء
اإلثيوب�ي أب�ي أحم�د امل�ي يف “م�لء
املرحل�ة األوىل” الت�ي س�تجمع 18.4
ملي�ار م�رت مكعب م�ن املي�اه يف خزان
الس�د ع�ىل مدى عام�ن .لك�ن كال من
مرص والس�ودان يخى من أن الخزان،
الذي تبلغ طاقته االستيعابية القصوى
 74مليار مرت مكعب ،سيحتجز إمدادات
املياه األساسية السنوية للنهر.
وقال وزي�ر الخارجية املرصي س�امح
ش�كري يف رس�الة إىل مجل�س األمن يف
 1أيار/ماي�و أن ملء الس�د وتش�غيله
“س�يعرض األمن املائي واألمن الغذائي
(امل�رصي) للخطر ،بل وج�ود أكثر من

 100ملي�ون مرصي يعتمدون بش�كل
كامل عىل نهر النيل لكسب عيشهم”.
واضاف “أن هذا وضع يحتمل أن يشكل
تهديدا خطريا للس�الم واألمن يف جميع
أنحاء املنطقة”.
واته�م وزير الخارجي�ة اإلثيوبي جيدو
أندارغاشيو القاهرة ،يف رد مؤرخ يف 14
أيار/ماي�و وأطلعت عليه وكالة فرانس
برس االثنن ،بالعرقلة.
وقال غي�دو ّ
إن “إثيوبيا ليس�ت ملزمة
قانون�ا الس�عي للحصول ع�ىل موافقة
مرص مللء السد”.
وأض�اف أن “إثيوبي�ا بذل�ت جه�ودا ً

استثنائية الستيعاب مطالب مرص التي
ال تنتهي وسلوكها الذي ال يمكن التنبؤ
به”.
وتريد مرص م�ن إثيوبيا أن تصادق عىل
مسودة اتفاقية انبثقت من املحادثات يف
وقت س�ابق من هذا العام بوساطة من
وزارة الخزان�ة األمريكي�ة ،التي تدخلت
بعدما طلب الرئيس املرصي عبد الفتاح
الس�ييس من نظ�ريه األمريك�ي دونالد
ترامب التدخل.
لك�ن إثيوبي�ا تخط�ت الجول�ة األخرية
من تل�ك املحادثات ونف�ت التوصل ألي
اتفاق.

وأوضح ويليام دافيسون من مجموعة
األزم�ات الدولي�ة ،وه�ي منظم�ة ملنع
النزاع�اتّ ،
أنه يف حن أن رس�الة مرص
إىل مجل�س األم�ن تزي�د م�ن مخاط�ر
نش�وب نزاع ،فإن احتمال نش�وب نزاع
مسلح بسبب الخالف حول السد ال يزال
“مستبعدا ً للغاية”.
وق�ال دافيس�ون “يمكنن�ا توق�ع نوع
من التصعي�د الدبلومايس وخطاب أكثر
عدوانية .لكن من الواضح أن التوصل إىل
حل تفاويض هو أفضل س�بيل للجميع.
وال ي�زال هن�اك كث�ري م�ن االحتماالت
لذلك”.

األمم املتحدة :أفغانستان تشهد ارتفاعا يف عدد الضحايا بني املدنيني
كابول/د ب أ:
ذكر تقرير ص�ادر عن األمم
املتح�دة ام�س الثالث�اء ،أن
الخسائر التي تم تسجيلها بن
املدني�ن من ج�راء العمليات
الت�ي قام�ت به�ا األط�راف
املتصارعة يف أفغانستان ،قد
تصاعدت يف ش�هر نيس�ان/
أبري�ل ،باملقارن�ة م�ع نفس
الفرتة من العام املايض.
ودع�ت األمم املتحدة إىل وقف
القتال وبدء محادثات السالم
ب�ن االط�راف األفغاني�ة ،يف
إطار االتفاق الذي تم توقيعه
بن الوالي�ات املتحدة وحركة
طالب�ان يف ش�باط/فرباير
املايض.
وقال�ت بعث�ة األم�م املتحدة
لتقدي�م املس�اعدة يف
أفغانس�تان ،إن طالب�ان
مسؤولة عن سقوط  208من

الضحاي�ا ب�ن املدنين خالل
شهر نيس�ان/إبريل املايض،
بينما أسفرت عمليات القوات
الحكومية عن س�قوط 172
من الضحايا.
وق�د اش�تدت ح�دة القت�ال
يف أفغانس�تان ب�ن الق�وات
الحكومية ومسلحي طالبان،
رغم اتفاق الس�الم املربم بن
الواليات املتحدة وطالبان.
م�ن ناحي�ة أخ�رى ،أعلن�ت
وزارة الداخلي�ة امس الثالثاء
مقتل أربعة مدنين عىل األقل
يف إقليم زابول جنوبي البالد،
وإصابة ثمانية آخرين بينهم
نس�اء وأطفال ،إث�ر انفجار
عبوة ناسفة زرعها مسلحون
عىل جانب الطريق.
وق�د أس�فرت عملي�ات
التفجري والهجم�ات الكربى
– والتي تتضمن الهجوم عىل

مستش�فى للوالدة يف كابول
وع�ىل جن�ازة يف نانجاره�ار
– يف أنحاء البالد هذا الش�هر
فق�ط ،ع�ن مقتل أكث�ر من
مئ�ة ش�خص ،معظمهم من
املدنين.

ويف أعقاب الهجمات األخرية،
ألق�ى الرئي�س األفغان�ي
بالل�وم ع�ىل حرك�ة طالبان
وأم�ر باس�تئناف العملي�ات
العس�كرية ،فيم�ا ألق�ت
الوالي�ات املتح�دة باللوم عىل

تنظيم (داعش) يف الهجمات
الك�ربى التي وقعت يف كابول
ونانجارهار.
وردت طالب�ان م�ن جانبها،
حيث وصفت إجراء الحكومة
بأنه “إعالن حرب”.

أردوغان يلهث وراء انتصارات خارجية لرتميم شروخ داخلية

إنسحاب تكتيكي للجيش الوطين اللييب من قاعدة الوطية
تونس -طرابلس/ميدل ايست اونالين:
أعل�ن الجي�ش الوطن�ي الليب�ي يف بيان له
أن س�يطرة ميليش�يات حكومة الوفاق عىل
قاع�دة الوطية الجوية جاءت بعد انس�حاب
تكتيك�ي لقواته وبناء ع�ىل موقف مدروس
وعىل خطة إسرتاتيجية.
ونرش بيانا عىل صفحة املركز اإلعالمي لغرفة
عملي�ات الكرام�ة ،قال فيه إنه تم “س�حب
كل الطائ�رات ومنظوم�ات الدف�اع الج�وي
واملستش�فى امليدان�ي وكل األطق�م الطبية
وسيارات اإلسعاف ،حيث لم تعثر امليليشيات
إال عيل منظومة مترضرة ومحطمة وطائرات
الخردة من عام .”1980
وأوض�ح يف حديثه عن تفاصيل االنس�حاب
قائال “هو من�اورة تراجعية اختيارية كثرية
الحدوث يف س�ياق املعارك وله�ذا فالتكيفات
التكتيكية تتب�ع حالة املد والجزر يف األحداث
ويف التغي�ريات الت�ي تط�رأ ع�ىل النس�بة يف
القوة .االنسحاب املؤقت هو أحيانا رضوري
ب�ل ومرغوب فهذا س�بيل لإلعداد والتحضري
إىل نجاح�ات كب�رية يف املس�تقبل .والظروف
تدعو أحيانا إىل الرتاجع خطوة ،الس�تطاعة
التقدم بعد ذلك خطوت�ن .واملقاتلة يف حالة
االنس�حاب صعبة وتتطل�ب معرفة وضبطا
صارما وخربة عسكريه عالية”.
وقال أيضا إنه “بش�كل مدروس وآمن يجب
أن يك�ون االنس�حاب رسيع�ا بحيث يضمن
االبتعاد عن الع�دو دون أن يتمكن العدو من
املطاردة أو االلتف�اف أو وضع الكمائن عىل
طرق االنس�حاب وهي عملية صعبة تحتاج
إىل خطة محكمة وبس�يطة وس�هلة التنفيذ
بحيث يجري االنسحاب بناء عليها”.
وبحس�ب بيان الجيش الليبي كان هناك ألف
آلية ومدرعة وغرفة عمليات متنقلة ومعدات
عس�كرية دقيقة “ل�م تتحصل امليليش�يات
عىل واحدة منه�ا” ،مضيفا أن  1500جندي
انس�حبوا “ولم ت�أرس امليليش�يات أيا منهم
وهنا يكمن الفرق بن االنس�حاب التكتيكي

والهروب ،بنقطتن فقط وبشكل مُ بسط”.
وتابع “االنسحاب جزء من الخطة العسكرية
التي تكون مدروسة بشكل جيد و ُيطبق ذلك
الجزء بع�د إتمام العملية كليا أو الس�تعادة
الق�وى والرج�وع ألرض املعرك�ة بخط�ة
ممنهجة ،لتفادي الخسائر”.
وكان�ت حكوم�ة الوف�اق الوطن�ي الليبي�ة
املدعومة م�ن تركيا وقطر قد أعلنت يف وقت
س�ابق االثنن س�يطرتها عىل قاعدة الوطية
الجوي�ة الواقعة ع�ىل بع�د  140كلم جنوب
غ�رب العاصم�ة طرابل�س بعدم�ا تعرضت
ألكث�ر من  100غارة جوي�ة تركية يف الفرتة
القليل�ة املاضي�ة وكانت خاضعة لس�يطرة

الجيش الوطني الليبي بقيادة املشري خليفة
حفرت.
وتأت�ي ه�ذه التط�ورات بينم�ا ُتجم�ع كل
امل�ؤرشات ع�ىل أن إلق�اء تركي�ا بثقله�ا
العسكري يف معركة طرابلس إنما يستهدف
ف�رض أمر واق�ع وتأمن تنفي�ذ االتفاقيات
األمني�ة والنفطي�ة الت�ي وقعته�ا أنقرة مع
حكومة الوفاق الوطني بقيادة رجل األعمال
فايز الرساج.
وتزامن�ت الس�يطرة ع�ىل قاع�دة الوطي�ة
الجوية مع تحرك تركي محموم للتوس�ع يف
منطق�ة رشق املتوس�ط من خ�الل عمليات
التنقي�ب ع�ن النفط والغ�از املث�رية للجدل

والتي تعارضها دول عربية وغربية بوصفها
انتهاكا صارخا لقانون البحار الدويل.
وتأت�ي أيض�ا فيم�ا قدم�ت رشك�ة البرتول
الرتكي�ة (تب�او) بطل�ب إىل حكوم�ة الوفاق
الوطن�ي يف طرابل�س للحص�ول ع�ىل إذن
بالتنقيب يف رشق البحر املتوسط.
ويدرك الرئيس الرتك�ي رجب طيب أردوغان
أن بقاء الجيش الوطني الليبي بقيادة املشري
خليفة حف�رت يف محي�ط العاصمة طرابلس
من ش�أنه أن يقوض طموحات�ه يف الهيمنة
ع�ىل ليبيا وثرواتها وأنه أيضا يش�كل خطرا
عىل مرشوع التمكن لإلخوان املسلمن الذي
تقوده تركيا.

ويري�د أردوغ�ان تحص�ن االتفاقي�ات التي
أبرمها م�ع حكومة الوفاق ورسعة تنفيذها
لجعلها أمرا واقعا بما يس�هل عليه التمدد يف
املنطقة من رشق املتوسط إىل إفريقيا.
وذك�رت مص�ادر محلي�ة أن مس�لحن من
مدن الزاوي�ة ومرصات�ة وزوارة من املوالن
لحكوم�ة الوف�اق ش�وهدوا وه�م يدخلون
القاعدة التي قال مصدر من الجيش الوطني
الليب�ي إن القوات التي كان�ت فيها غادرتها
بكل أس�لحتها وأن القاعدة ال تمثل كل الثقل
يف املعرك�ة الدائ�رة م�ع ميليش�يات الوفاق
واملرتزقة الذين أرسلتهم تركيا.
وبعد سيطرة ميليشيات الوفاق عىل مدينتي
صربات�ة ورصم�ان يف األس�ابيع القليل�ة
املاضي�ة بتدخل عس�كري تركي ب�را وجوا،
ل�م تعد س�يطرة امليليش�يات ع�ىل نقطة أو
منطق�ة يف محي�ط العاصم�ة الليبي�ة أم�را
مس�تغربا ،فالثق�ل العس�كري الرتكي مكن
امليليشيات املتطرفة من التقاط األنفاس بعد
أن كان الجيش الوطني الليبي عىل مش�ارف
طرابلس.
وأرس�لت تركي�ا والت�زال آالف املرتزق�ة من
الفصائ�ل الس�ورية املتش�ددة املوالي�ة له�ا
للقت�ال إىل جان�ب ميليش�يات حكومة فايز
الرساج وطائرات مس�رية وش�حنات أسلحة
ثقيل�ة ،حي�ث تس�تعجل كب�ح تق�دم قوات
الجي�ش الوطن�ي الليب�ي وحس�م املعرك�ة
لصالح الوفاق.
وبلغ ع�دد املجندي�ن الذين أرس�لتهم تركيا
إىل غ�رب ليبيا حتى اآلن نح�و  8950مرتزقا
بينهم مجموعة غري سورية ،يف حن أن عدد
املجندي�ن الذي وصل�وا املعس�كرات الرتكية
لتلق�ي التدري�ب ق�در بنح�و  3300مجن�د
ينتظرون دورهم لالنتقال إىل ليبيا.
وق�ال رئيس حكوم�ة الوف�اق الوطني فائز
ال�رساج يف بيان صحف�ي “نعلن ب�كل فخر
واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من
قبضة املليش�يات واملرتزق�ة واإلرهابين (يف

إشارة لقوات حفرت) لتنضم إىل املدن املحررة
يف الساحل الغربي”.
وأضاف “انتصار اليوم ال يمثل نهاية املعركة،
ب�ل يقربن�ا أكثر من أي وق�ت مىض من يوم
النرص الكب�ري بتحرير كافة امل�دن والقضاء
نهائيا عىل مرشوع الهيمنة واالستبداد الذي
يهدد آم�ال الليبين وتطلعه�م لبناء دولتهم
املدنية والديمقراطية”.
وتأت�ي عملي�ة الس�يطرة عىل القاع�دة بعد
أسابيع قليلة عىل اس�تعادة حكومة الوفاق
الس�يطرة ع�ىل س�ت م�دن بينهم�ا اثنتان
إس�رتاتيجيتان (رصم�ان وصربات�ة) غرب
طرابلس.
وهلل حزب العدالة والبناء الذراع السياس�ية
لجماع�ة اإلخ�وان املس�لمن وال�ذي يهيمن
عىل حكومة فايز ال�رساج ،بما اعتربه نرصا
اس�رتاتيجيا يمهد الس�تعادة الس�يطرة عىل
املناطق األخرى التي حررها الجيش الوطني
الليبي يف خضم معركة طرابلس.
ووج�ه مجلس الدول�ة االستش�اري بقيادة
خالد املرشي القيادي يف حزب العدالة والبناء
التحية ملس�لحي الوفاق بعد دخولهم قاعدة
الوطية التي يطلق علي�ه إخوان ليبيا قاعدة
‘عقب�ة بن ناف�ع’ بعد أكثر م�ن  100رضبة
جوية تركية خالل اليومن املاضين.
وأعل�ن امل�رشي كذلك أنت�ه لن يك�ون هناك
حوار س�يايس م�ع القيادة العام�ة للجيش
الوطني الليبي إال بعد القضاء عىل ما وصفه
ب�”مرشوع االنقالب” وإبعاد شخوصه.
وأقر يوس�ف كاتب اوغلو الس�يايس الرتكي
املق�رب من حزب العدالة والتنمية الحاكم يف
تركي�ا يف ترصيحات لقن�اة “ليبيا بانوراما”
اململوكة لحزب العدالة والبناء (إخوان ليبيا)
بأن حكومة الوفاق م�ا كانت لتحقق تقدما
لوال ن�زول تركيا بكل ثقله�ا يف هذه املعركة
الت�ي تعت�رب مصريي�ة بالنس�بة للتنظي�م
املصنف إرهابي�ا واملحظور يف عدد من الدول
العربية والخليجية.
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مطالبات برملانية باإلسراع بصرف منحة
الطوارئ قبل عطلة العيد
بغداد /الزوراء:
طالب النائب منصور البعيجي ،امس
الثالثاء ،الحكومة االرساع برصف
منحة الطوارئ للعوائل الفقرية قبل
عطلة العيد.
وقال البعيجي ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «عىل الحكومة االرساع
برصف املنحة املالية التي تم اقرارها
للعوائل املترضرة التي ليس لها دخل
او راتب شهري وترضرت نتيجة
فرض حظر التجوال بسبب جائحة
كورونا وانتشارها يف البلد».
وأضاف أن «هناك رشيحة كبرية من
العوائل التي ترضرت جراء فرض
حظر التجوال الوقائي يف البلد،
خصوصا انها تعتاش عىل قوت يومها
ومن واجب الحكومة تأمني منحة
الطوارى لهم بأرسع وقت».
وتابع البعيجي أن «تأخر رصف

منحة الطوارئ امر غري مقبول
خصوصا ونحن عىل ابواب عيد الفطر
املبارك وبدء عطلته ،وفرض حظر
التجوال الشامل خالل العيد لذلك
عىل الحكومة االيعاز اىل وزارة املالية
باالرساع اىل رصف هذه املنحة قبل
عطلة العيد «.
وبني أنه «بالرغم من قلة املبلغ
املمنوح باملنحة املالية اال انه يعطي
دعم نفيس للعوائل املترضرة لاللتزام
بالحظر والبقاء يف منازلهم ،لذلك عىل
الحكومة العراقية ان تقوم بواجبها
كامل اتجاه شعبها ،ونأمل ان يتم
رصف املنحة خالل اليومني املقبلني،
وعدم تأخريها خدمتا ألبناء شعبهم
الذي اليملك دخال او راتبا شهريا
للمساعدة بالقضاء عىل جائحة
كورونا من خالل التزامهم بالحظر
الصحي والبقاء يف منازلهم».

أمانة بغداد تنفذ أعمال صيانة وإدامة
حملطات اجملاري

الصحة :مساعدات الصني مكنتنا من الكشف عن اإلصابات

األزمة النيابية حتذر من فقدان السيطرة على انتشار فريوس
«كورونا» يف البالد
بغداد /الزوراء:
حذرت خلية األزمة النيابية من فقدان السيطرة
عىل انتشار فريوس كورونا بعد تسجيل طفرة
يف ع ّداد إصابات الفريوس مؤخراً .وفيما أكد
وزير الصحة أن األجهزة الحديثة التي زودت
الصني بها العراق ساعدت الوزارة بالكشف عن
اإلصابات بفريوس كورونا بشكل أكرب ،اشار
إىل أن االسبوعني القادمني سيكونان حاسمني
بتخطي االزمة.
وقال عضو خلية األزمة النيابية ،عباس عليوي،
امس الثالثاء :إن»املستشفيات املخصصة
للحجر الصحي يف بغداد امتألت باملصابني
بفريوس كورونا وغري قادرة عىل استيعاب
اعداد إضافية» ،الفتا ً إىل أن»عدم فرض الحظر
الشامل قد يفقد السيطرة عىل انتشار الوباء».
وأضاف أن «تسجيل إصابات مرتفعة يف بغداد
يعد مؤرشا ً خطريا ً يقود البالد إىل أزمة صحية
كبرية» ،داعيا ً «الكاظمي إىل إعالن حظر
التجوال الشامل وتشديد اإلجراءات األمنية عرب
نرش مفارز الرشطة والقوات األمنية يف املناطق
غري امللتزمة ،فضالً عن مرافقة تلك القوات
فرق الصحة ملتابعة جميع املواطنني».
من جهته ،أكد وزير الصحة ،حسن التميمي،

امس الثالثاء ،أن األجهزة الحديثة التي زودت
الصني بها العراق ساعدت الوزارة بالكشف عن
اإلصابات بفريوس كورونا بشكل أكرب ،مشريا
إىل أن االسبوعني القادمني سيكونان حاسمني
بتخطي االزمة.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي إنه “كانت
أعداد الفحوصات املختربية يف بداية االزمة
محدودة بسبب صعوبة الحصول عىل

“الكتات” ألن املنشأ الوحيد لها هومنظمة
الصحة العاملية».
مشريا اىل «ان املساعدات من جمهورية
الصني الشعبية ودول اخرى التي تضمنت
اجهزة حديثة ومتطورة ،واملعدات الخاصة
بالفحوصات املختربية ،والتقنيات الجزيئي ”
 ”BCRللكشف عن حاالت االصابة ساعدتنا
بالكشف عن اإلصابات”.

وأضاف أنه “بجهود املالكات الصحية حاليا
وباإلمكانات التي وفرتها وزارة الصحة من
افتتاح مخترب رقم  16يف البالد  ،وتوفري 500
ألف فحص مختربي وزعت عىل املؤسسات
الصحية يف بغداد واملحافظات ستحدد ارقام
حقيقية عن نسبة اإلصابات”.
ولفت التميمي إىل أن “الوضع يف بغداد أكثر
تأثرا ً باإلصابات بسبب عدم التزام املواطنني
بتعليمات خلية االزمة” .مؤكدا «ان رفع حظر
التجوال الكيل واستبداله بالحظرالجزئي ادى
اىل ارتفاع عدد اإلصابات وان الوزارة معرتضة
منذ البداية عىل رفع الحظرالكيل اىل جزئي ما
تسبب بمشكالت كثرية ادت اىل انتشار فريوس
كورونا بشكل اكرب يف جميع محافظات
البالد”.
وبني وزير الصحة أن “االسبوعني القادمني
سيكونان حاسمني بتخطي االزمة من خالل
زيادة وعي املواطنني يف البقاء بمنازلهم وعدم
الخروج حتى للتسوق كونها فرتة حرجة ،ومنع
االصابات باملالمسة من اشخاص مصابني
حاملني للمرض ال تظهرعليهم االعراض اال
بعد اسبوعني ،وسنعمل عىل معالجتهم وتبدأ
الحاالت بالتشايف واالنحسار”.

توجهات حكومية لتبين تشريع قانون حق احلصول على املعلومة
بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس الثالثاء ،عن قيامها بأعمال صيانة وادامة ملحطات
املجاري العمالقة يف بغداد.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ان «مالكات امانة بغداد قامت
بأعمال الصيانة واالدامة الدورية ملحطات املجاري العمالقة والفرعية ،ولعموم
القواطع البلدية ضمن العاصمة بغداد».

القوات األمنية تبدأ عمليات دهم وتفتيش
يف األنبار وسامراء
بغداد /الزوراء:
نفذت قوة مشرتكة من الحشد
الشعبي والجيش عملية دهم وتفتيش
للمناطق الصحراوية جنوب قضاء
القائم غربي العراق ،فضال عن يف
مناطق السبعة والرفيعات والجنابات
جنوب غرب مدينة سامراء.
وذكر بيان إلعالم الحشد ،امس
الثالثاء ،تلقت «الزوراء» نسخة منه،
أن “قوة مشرتكة من ابطال حشد
الغربية القائم ،وابطال الفوج االول
اعايل الفرات ،وابطال الفوج الفرات
الثاني وفوج القائم االول بمشاركة
ابطال الجيش العراقي ضمن عمليات
أسود الجزيرة نفذت عملية دهم
وتفتيش املناطق الصحراوية جنوب
قضاء القائم”.
وأضاف البيان ان “املناطق التي
تم تفتيشها هي واحة املناخ ،وسد
مديسيس ،و عكله والبوشهاب،

وحوض غاز عكاز ،ومنطقة االبراهيم
بحثا عن جرذان داعش اإلرهابي”.
بينما نفذت قيادة قاطع عمليات
سامراء للحشد الشعبي عملية دهم
وتفتيش ،امس الثالثاء ،يف مناطق
السبعة والرفيعات والجنابات جنوب
غرب مدينة سامراء.
وذكر بيان إلعالم الحشد تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة من
اللواء  315بالحشد الشعبي نفذت،
اليوم ،عملية دهم وتفتيش بناء عىل
معلومات استخباراتية دقيقة تشري
لوجود مجموعة من عنارص داعش
اإلرهابي يف مناطق السبعة والرفيعات
والجنابات جنوب غرب مدينة
سامراء”.
واضاف البيان ان “قوة من طوارئ
اللواء  315والحركات واالستخبارات
والهندسة واالسناد قامت بمداهمة
وتفتيش تلك املناطق”.

بغداد /الزوراء:
أعلن العضو املراقب يف املجلس
االعىل ملكافحة الفساد ،سعيد
ياسني موىس ،امس الثالثاء،
عن تبني الحكومة الحالية
ترشيع قانون حق الحصول عىل
املعلومة.
وقال موىس يف ترصيح صحفي
إن “مسودة هذا القانون قدمت
منذ  ،2011وسيمكن بعد ترشيعه

املجتمع واالعالم والباحثني من
االطالع عىل املعلومات والحصول
عليها من مراكزها ومصادرها
املوثوقة والرسمية ،وتقديم
بحوث ودراسات واليات الرصد،
بعد ان كانت جميع الترسيبات
غري موثقة واسهمت يف التاثري
يف املزاج الشعبي يف التحريض
واملنارصة والتأييد واملناكفة”.
وأضاف أن “املعلومات التي ظهرت

يف مواقع التواصل االجتماعي
واملؤسسات االعالمية لم تكن
ألجل تعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد ،بل أن بعضها كان من
اجل خلط االوراق عىل الجمهور
وفربكة اخبار ومعلومات وايصال
التحليل ،وليس اصل الخرب اىل
الجمهور ،والقيام بعمليات ابتزاز
سيايس من خالل ترسيب بعض
املعلومات للجهاز التنفيذي بهدف

اشتباك مع إرهابيني أحرقوا أراضي زراعية
يف كركوك
بغداد /الزوراء:
اشتبكت قوة من الحشد الشعبي والرشطة
االتحادية ،امس الثالثاء ،مع دواعش
احرقوا أراض زراعية جنوب غرب كركوك.
وذكر بيان إلعالم الحشد تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،أن “عنارص تنظيم داعش
االرهابية احرقت محاصيل و اراض
زراعية تابعة للمواطنني يف جنوب غرب

القبض عىل املتهمني اثنني من مروجي
املخدرات داخل جميلة ومدينة الصدر،
وضبطت بحوزتهما عجلة ومسدسا ً
صوتيا ً محوراً».
وأضافت القيادة يف بيان تلقت السومرية
نيوز نسخة منه ،أنه «اتخاذ االجرءات
القانوينة الالزمة بحقهما».

مشلت العاملني مبشروع دواجن الديوانية بالضمان االجتماعي

العمل حتدد موعد إطالق راتب املعني املتفرغ
بغداد /الزوراء:
والشؤون االجتماعي ِة ،امس
ل
العم
أعلنت وزارة
ِ
ِ
املتفرغ
املعني
راتب
اطالق
سيتم
الثالثاء ،أنه
ِ
ِ
ِ
َ
جميع االجراءاتِ القانوني ِة واملالية
حال اكما ِل
ِ
ْ
كشفت الوزارة
الخاصة بعملية الرصف .بينما
عن رشا ِء  55باملئة من اسهم مرشوع دواجن
الديوانية الستثمارها بهدف زيادة ايرادات
صندوق الضمان االجتماعي .
وقال رئيس هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاصة بالوزارة ،عصام عبد اللطيف التميمي،
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن “الهيئة
استكملت جميع االجراءات الفنية واملالية
والقانونية الخاصة برصف راتب املعني املتفرغ
للمستفيدين املستلمني سابقا (امللحق)،
واملستفيدين من مرصف الرشيد ،وسوف يتم
اطالق الراتب حني استكمال اإلجراءات املرصفية
الخاصة باملصارف التي تتعامل معها الهيئة”.
وأضاف التميمي أنه “تم تسليم ملفات الدفع
اىل املصارف من أجل الرصف عن طريق الدفع
اإللكرتوني عرب مصارف الرافدين ،والرشيد،
واشور”.
من جانب اخر ،ذكر التميمي ان “الهيئة اجرت
تنسيقا ً مع منظمات املجتمع املدني بهدف

تنفيذ برامج مشرتكة للنهوض بواقع ذوي
اإلعاقة ،خاصة ما يتعلق منها بامكانية التعاون
لدعم دار املرشدات من خالل برامج التأهيل
الفنية لتمكني النساء اقتصاديا وخاصة من
ذوات االعاقة لزجهن يف سوق العمل ودمجهن
يف املجتمع”.
وشدد التميمي عىل “رضورة التنسيق والتعاون

مع منظمات املجتمع املدني والعمل معها
كفريق واحد ،من اجل النهوض بواقع رشيحة
ذوي االعاقة من خالل برامج الدعم املشرتكة”.
ْ
والشؤون االجتماعية،
كشفت وزارة العم ِل
بينما
ِ
امس الثالثاء ،عن رشا ِء  55باملئة من اسهم
مرشوع دواجن الديوانية الستثمارها بهدف
زيادة ايرادات صندوق الضمان االجتماعي .

انطالق عملية عسكرية يف”حوض
الوند” لتعقب خاليا «داعش»

كركوك”.
وأضاف البيان أنه “عىل اثرها توجهت
قوة من الحشد الشعبي اللواء  16واللواء
 56وقوة من الرشطة االتحادية إلطفاء
الحرائق واشتبكت معهم ،كما تم رؤية
عدد آخر من الدواعش يف الكامريا الحرارية
وتم معالجتهم والزالت القوة مرابطة عند
موقع الحريق”.

القبض على مروجني للمخدرات شرقي بغداد
حبوزتهم عجلة ومسدس
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،امس
الثالثاء ،إلقاء القبض عىل مروجني
للمخدرات رشقي العاصمة ،بحوزتهما
عجلة ومسدس.
وقالت القيادة ،إن «قوة مشرتكة ضمن
قيادة عمليات بغداد تتمكن من إلقاء

الحصول عىل بعض املنافع”.
وعد موىس “ترشيع القانون
خطوة اوىل يف شفافية االداء
والنظام السيايس» .مؤكدا ً
«احتياج البلد اىل سياسة
وقائية وارادة ووعي مجتمعي
لتعزيز الرقابة وقيم النزاهة
عىل ان توزع االدوار عىل
جميع السلطات والفعاليات
االجتماعية من خالل تبني نظام

نزاهة وطني”.
وأشار اىل ان “العملية التتم إال من
خالل تبني سياسات عامة ترتجم
اىل سرتاتيجيات مرحلية تلتزم
بها الحكومة وتقدمها الجهات
الرقابية وتوزع االدوار مع اطراف
نظام النزاهة الوطني” ،مؤكدا أن
“اهمال هذه العملية سيجعل اي
كالم عن تعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد استهالكا إعالميا”.

وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان
واالجتماعي بالوزارة رائد جبار باهض يف بيان
اطلعت عليه «الزوراء» ان “الدائرة قامت برشاء
 55باملئة من اسهم مرشوع دواجن الديوانية
لغرض استثمارها لزيادة واردات صندوق
التقاعد والضمان االجتماعي ،وذلك خالل زيارة
ميدانية للمرشوع”.
وأضاف باهض ،أن “املرشوع نفذ عىل مساحة
 13الف دونم وفق مواصفات عاملية ومن املؤمل
أن يكون من أكرب مشاريع الدواجن يف الرشق
األوسط ،ومن شانه سد حاجة السوق العراقية
من الدواجن” ،مبينا أن “املرشوع يضم حقوال
لرتبية الدجاج ومفاقس وحقوال النتاج بيض
املائدة ومواقع لالعالف التي توفر اجود انواع
االعالف”.
وأشار إىل “وجود خطة لتوسعة بقية الحقول
مستقبال لزيادة الطاقة اإلنتاجية إىل اضعاف ما
هي عليه االن ،والعمل وفق أحدث املواصفات
العاملية من أجهزة ومكائن ولقاحات ونظم
سيطرة” ،مؤكدا أن “تم الرتكيز اثناء زيارة
املرشوع عىل شمول جميع العاملني فيه
بالضمان االجتماعي مع رضورة توفر رشوط
الصحة والسالمة املهنية”.

بغداد /الزوراء:
كشف مصدر امني يف دياىل ،امس الثالثاء ،عن انطالق عملية عسكرية يف حوض الوند شمال
رشق املحافظة.
وقال املصدر يف حديث صحفي ان” قوات امنية مشرت كة من الحشد الشعبي وبقية التشكيالت
الساندة انطلقت يف عملية عسكرية من محوريني لتعقب خاليا تنظيم داعش يف حوض الوند
قرب قضاء خانقني(100كم شمال رشق بعقوبة)”.
واضاف املصدر ان” العملية تأتي ضمن اسرتاتيجية الحشد الشعبي والتشكيالت امنية يف انهاء
اي تحركات إلرهابيي داعش يف املناطق الزراعية التي تشكل حزام امني لقضاء خانقني ثاني
اكرب مدن دياىل”.
ويعد الوند من اهم واخطر املناطق التي تنترش بها خاليا داعش ومنها تنطلق اغلب الهجمات
ضد القوات االمنية والقرى االمنة.
من جهته ،اعلن الحشد الشعبي عن مقتل عدد من عصابات داعش بصد اشتباك عنيف شمايل
دياىل.
وذكر اعالم الحشد يف بيان ،تلقت «الزوراء» نسخة منه انه» اشتبك مع داعش اإلرهابي شمايل
دياىل ،حيث تمكن من قتل عدد من عنارص التنظيم رشقي العظيم».
واضاف» كما اندلعت اشتباكات عنيفة بني قوة من اللواء  23بالحشد وعنارص داعش الذين
اقدموا عىل تفجري خطوط لنقل الطاقة يف ناحية العظيم».

املباشرة باملسح امليداني والتصميم
للطريق الداخلي لقضاء أبي اخلصيب
بغداد /الزوراء:
أعلن محافظ البرصة ،أسعد العيداني،
امس الثالثاء ،مبارشة إحدى الرشكات
املحلية باملسح امليداني والتصميم للطريق
الداخيل لقضاء ابي الخصيب.
وقال املحافظ ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إنه «تمت املبارشة إحدى
الرشكات املحلية يف املحافظة بأعمال
املسح امليداني للطريق السياحي الداخيل
يف قضاء ابي الخصيب جنوب محافظة
البرصة» .مشريا ً اىل ان «أهايل قضاء أبي
الخصيب عانوا لفرتة طويلة جراء هذا
الطريق وواجبنا اليوم كحكومة محلية
القيام بخدمة أهايل القضاء كباقي مناطق
املحافظة».
وأضاف العيداني أن «إحدى الرشكات

املحلية بارشت بأعمال املسح امليداني
الخاصة بالتصاميم للطريق السياحي
الداخيل لقضاء أبي الخصيب ،حيث
سيتم املبارشة بأعمال البنى التحية بعد
اكمال اعمال املسح امليداني والتصاميم
للطريق».
من جهته ،أوضح مدير رشكة ابابيل،
رشيف نجم الدين :أن «الرشكة بارشت
بإكمال أعمال املسح امليداني للشارع
السياحي لقضاء ابي الخصيب» .الفتا ً
اىل ان «أعمال املسح والتصميم جرت من
مركز القضاء باتجاه سيطرة محيلة».
وأكد ،أن «أعمال املسح هي بالتنسيق مع
مديرية بلدية قضاء ابي الخصيب ومن
املؤمل إكمال أعمال املسح بشكل كامل
بعد عيد الفطر املبارك».
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تراجع مبيعات مزاد العملة لـ 198
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
اعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
امس الثالثاء ،ع�ن بيعه ألكثر من
 198ملي�ون دوالر وبمشاركة 36
مرصف�ا .وش�هد البن�ك املرك�زي
العراق�ي خالل م�زاده لبيع ورشاء
العمالت االجنبي�ة امس انخفاضا
طفيف�ا يف مبيعات�ه لتصل اىل 198
مليون�ا و 901ال�ف دوالر غطاه�ا
البن�ك بسع�ر رصف اس�اس بل�غ
 1190دين�ار ل�كل دوالر ،مقارن�ة
باليوم السابق التي بلغت املبيعات
فيه  177مليون و 298االف دوالر.

وت�وزع الطلب بواق�ع  190مليونا
و 531الف�ا و 423دوالرا لتعزي�ز
االرص�دة يف الخ�ارج ع�ى ش�كل
حواالت واعتم�ادات ،فيما توزعت
البقي�ة الباقية والبالغ�ة  8ماليني
و 370ال�ف دوالر ع�ى ش�كل بيع
نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر
رصف بل�غ  1190دينار لكل دوالر
واح�د ليسج�ل اجم�ايل املبيع�ات
الكلي�ة  .198,901,423فيم�ا ل�م
تتقدم اي م�ن املص�ارف ال�بالغة
 36مرصف�ا يف م�زاد العمل�ة بأي
عروض لبيع الدوالر.

من أجل زيادة واردات الدولة

التخطيط تعتزم تطبيق قانون التعرفة
اجلمركية وتفعيل الضرائب

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزير التخطيط ،خالد بتال نجم ،امس الثالثاء ،عزم وزارته لتطبيق
القوانني التي تساهم بزيادة واردات الدولة ،بينها قانون التعرفة الجمركية
وتفعي�ل الرضائب .وقال بت�ال يف ترصيح صحف�ي :إن “الحكومة تعمل
ع�ى تطبيق الكثري من القوانني التي تمس حي�اة املواطن بشكل مبارش،
ويف الوق�ت نفسه تسه�م بزي�ادة واردات الدولة ،السيم�ا يف هذا الظرف
الصع�ب” .واضاف :ان من ب�ني تلك القوانني ،قان�ون التعرفة الجمركية
وتفعي�ل الرضائب ع�ى الرشكات العاملة يف الع�راق مثل رشكات الهاتف
النق�ال وجميع األمور املتعلق�ة بالرضائب وغريه�ا ُ
وتضمينها يف قانون
املوازن�ة االتحادي�ة .وبشأن إجراء التعداد السكان�ي ،أكد وزير التخطيط
أن “األسبوع الجاري سيشهد انعقاد اجتماع ملناقشة ملف اجراء التعداد
السكاني مع اللجنة املعنية للوقوف عى تفاصيل العمل ومعوقاته”.
وأش�ار بتال إىل ان “االجتماع سيتعرف عى االستعدادات التي تم التوصل
اليه�ا مع تلك اللج�ان ،يمكن من خالله�ا توضيح بع�ض التفاصيل بما
يتعل�ق بهذا املل�ف” ،الفتا ً إىل أن “هذا امللف يحت�اج اىل تخصيصات مالية
كبرية اليمكن توفريها حاليا”.
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أعلنت حجم الواردات غري النفطية يف املوازنة االحتادية
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املالية النيابية تكشف أهم اإلجراءات الواجب اختاذها للخروج من األزمة االقتصادية
بغداد /الزوراء:
كشف�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة
اه�م االج�راءات الواج�ب اتخاذها
للخ�روج م�ن االزم�ة االقتصادي�ة
الت�ي سببها انهيار اسع�ار النفط،
بينما قدرت ال�واردات غري النفطية
يف املوازنة االتحادية ب�  10تريليون
دينار.وفيما اك�دت لجنة التخطيط
االسرتاتيجي�ة النيابي�ة محم�د
البل�داوي أن روات�ب الشهر الجاري
مؤمن�ة ،بينت ان روات�ب املوظفني
واملتقاعدين سيتم دفعها يف املواعيد
املحددة لكل فئة.
وقال عضو املالي�ة النيابية  ،النائب
جم�ال احمد ،يف ترصي�ح صحفي:
ان “الحكوم�ة الب�د لها م�ن اتخاذ
اجراءات من ش�أنها تخفيف االزمة
املالي�ة الراهن�ة ج�راء انخف�اض
اسعار النفط”.
واض�اف ان “الحكوم�ة يج�ب ان
تتح�رك باتج�اه تأجي�ل تسدي�د
الق�روض وتوق�ف تع�دد الرواتب،
خاصة ان هناك من يحصل عى اكثر
من راتب حكومي يف آن واحد”.
وبني ان “القضاء عى الفساد كفيل
بتج�اوز االزمة الراهن�ة” ،الفتا اىل
ان “املناف�ذ الحدودية من املمكن ان
ترف�د البلد بإيرادات جيدة مع االخذ
بنظر االعتبار القضاء عى الجهات

املسيطرة عليها”.
من جانبه ،قال مقرر اللجنة املالية
النائ�ب ،احمد الصف�ار ،يف ترصيح
صحف�ي :إن «مجم�وع الواردات يف
املوازن�ة العامة لسنة  2019وصلت
اىل  105تريلي�ون دين�ار ،منها 7%
غري نفطية ،والتي كانت تقدر من 8
إىل  10تريليون دينار حسب املوازنة

العامة».
وأض�اف الصف�ار أن «ال�واردات
النفطية تشمل التصدير واستخدام
النفط ومشتقاته ،أما غري النفطية
فتشم�ل واردات املناف�ذ الحدودي�ة
والرضائب وعقارات الدولة وغريها
من الواردات الحكومية».
وبني الصف�ار أن «الدول�ة العراقية

تعتمد بشكل أس�اس عى الواردات
النفطي�ة يف بن�اء هيكل�ة مرشوع
قانون املوازنة ع�ى اعتبارها تقدر
 93%من حجم الواردات» .يشار اىل
أن أسعار برميل النفط قد انخفضت
منذ تفيش ف�ريوس كورونا ،ما أدى
اىل مخ�اوف م�ن تأث�ري االنخفاض
وقل�ة اإليرادات ع�ى موازنة العراق

للع�ام الح�ايل  2020وتأث�ر ملوازنة
التشغيلي�ة وروات�ب موظف�ي
الحكومة واملتقاعدين بذلك .ونتيجة
لذل�ك ،قدرت اللجن�ة املالية النيابية
حجم العجز يف املوازنة العامة للبالد
للعام الحايل ،ب�» »69تريليون دينار
عراقي ،واصفة اياه بأنه عجز «غري
مسبوق» .من جهته ،اكد عضو لجنة
التخطي�ط االسرتاتيجي�ة النيابية،
محم�د البلداوي ،ام�س الثالثاء ،أن
رواتب الشه�ر الج�اري مؤمنة وال
يوج�د أي تأخري بدفعه�ا .مبينا ان
رواتب املوظفني واملتقاعدين سيتم
دفعها يف املواعيد املحددة لكل فئة .
وق�ال البل�داوي يف ترصيح صحفي
ان ” تأخ�ري روات�ب املتقاعدي�ن يف
الشهر املايض كان�ت نتيجة لكتاب
ارسله رئي�س الوزراء السابق عادل
عب�د املهدي اىل وزارة املالية بإيقاف
دف�ع األم�وال ،وسب�ب ارباك�ا يف
دف�ع رواتب املوظف�ني واملتقاعدين
الذين يستلم�ون بموعد بعد صدور
الكتاب”.
وأض�اف ان “رواتب الشه�ر الحايل
مؤمن�ة تمام�ا ،وسيت�م دفعه�ا يف
مواعيده�ا املح�ددة وبالتواري�خ
املثبت�ة سابقا لكل فئ�ة من الفئات
الت�ي تستل�م روات�ب ش�هرية من
الحكومة ”.

كشفت عن نقص  752طن حنطة يف سايلو النجف

النزاهة تعلن جممل عمليات الضبط املنفذة خالل شهر آذار املاضي
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت دائرة التحقيق�ات يف هيئة النزاهة،
ام�س الثالثاء ،عن مجم�ل عمليات الضبط
الت�ي نفذته�ا مديريات ومكات�ب التحقيق
التابع�ة له�ا خ�الل ش�هر اذار املن�رصم،
مبين�ة انه�ا نف�ذت ( )24عملي�ة ضبط يف
بغ�داد واملحافظات ،أسفرت عن ضبط ()9
متهمني .م�ن جهة اخرى ،كشف�ت الهيئة
ع�ن نتائج تحريها عن وجود نقص يف مادة
الحنطة يف مخازن سايلو النجف األفقي.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،إن |مالكات مكتب تحقيق كركوك نفذت
( )5عمليات ،ابرزها ضبط اوليات مرشوع
بن�اء دور واطئ�ة الكلفة يف ناحي�ة امللتقى
تم�ت احالته�ا باسلوب الدع�وى املبارشة،
والبالغ كلفت�ه ( )16,000,000,000مليار
دين�ار ،اضافة اىل ضبط اولي�ات مرشوعي
ش�بكة ماء قصب�ة بشري القديم�ة وتأهيل
مجمع م�اء يف ناحية تازة وتبليط ش�وارع
منطقة واحد حزيران”.
واوضح�ت انه “تم ضب�ط مخالفات مالية

وقانوني�ة يف اولي�ات عق�د تجهي�ز وانشاء
وتشغي�ل محط�ة الشح�ن الج�وي امل�ربم
ب�ني مطار النجف واح�دى رشكات الشحن
الجوي ،فضال عن ضبط مستندات االدخال
واالخراج املخزني املتعلقة بفقدان مايقارب
ال�ف ط�ن من م�ادة السم�اد املجه�ز لعام
 2019ملخ�ازن العباسي�ة التابع�ة للرشكة
العامة للتجهيزات الزراعية يف النجف”.
وأضافت ان “مديرية تحقيق نينوى ضبطت
متهمني اثن�ني بحوزتهم صكوك ومعامالت
تتعل�ق باعط�اء مق�اوالت وتعه�دات اىل
مقاول�ني يف مديرية ماء نين�وى عن طريق
تسهيل مهم�ة رصف مستحقاته�م املالية
وتأخ�ري رصف مستحق�ات املقاول�ني
االخرين ،كما ضبطت متهم بحوزته ()100
طن م�ن املواد الغذائي�ة ومكائن خياطة يف
قضي�ة وجود مخازن تحت�وي مواد غذائية
منتهي�ة الصالحية تم جلبه�ا من مخيمات
النازح�ني ووكالء امل�واد الغذائي�ة واع�ادة
تعبئتها لبيعها يف األسواق”.
وتابع�ت “كم�ا ت�م ضب�ط اولي�ات عق�د

رشاء سي�ارات مكافحة الحرائ�ق النفطية
املجه�زة اىل رشك�ة نف�ط ميس�ان بمبل�غ
( )1,920,000ملي�ون ي�ورو ،اضاف�ة اىل
قيام مديرية تحقيق بغداد بضبط خطابات
ضمان مزورة يف الرشكة العامة للصناعات
الكهربائي�ة وااللكرتوني�ة التابع�ة ل�وزارة
الصناعة واملع�ادن لصالح احدى الرشكات
االهلية”.
واك�دت الهيئة“ ،قي�ام فريق عم�ل مكتب
تحقي�ق االنبار بضب�ط اوليات قي�ام اثنني
من موظفي مرك�ز توزيع كهرباء الرمادي
باخت�الس مبال�غ الجباي�ة لحسابه�م
الشخ�ي ،اما مكتب تحقي�ق صالح الدين
فتمك�ن م�ن ضب�ط ( )50دف�رت وصوالت
و( )71سج�ل اخ�راج مخزن�ي يف مديريية
مرور املحافظة لم يتم تسليم مبالغها التي
تجاوزت ( )170,000,000مليون دينار اىل
حسابات مقر املديرية”.
من جه�ة اخ�رى ،كشف�ت هيئ�ة النزاهة
االتحادية ،امس الثالثاء ،عن نتائج تحريها
عن وجود نقص يف مادة الحنطة يف مخازن

سايل�و النجف األفق�ي ،مبين�ة أن كمية
النق�ص تص�ل إىل أكثر م�ن ( )750طناً،
بقيمة تتج�اوز ( )400,000,000مليون
دينار.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة ،ويف معرض
حديثه�ا ع�ن العملي�ة ،أش�ارت إىل أن
«مالك�ات مكت�ب تحقي�ق النج�ف التي
انتقلت إىل سايلو النجف األفقي بالتعاون
مع دائرة الرقابة التجارية واملالية يف وزارة
التج�ارة ،اذ تمكن�ت م�ن ضب�ط سندات
اإلدخال واإلخراج املخزني الخاصة بمادة
الحنط�ة املحلية – درج�ة أوىل يف مخازن
السايل�و التاب�ع للرشكة العام�ة لتجارة
الحبوب للم�دة م�ن (  4/5/2019لغاية
.»)1/4/2020
نق�ص يف مادة
وأك�دت الدائ�رة «وج�ود
ٍ
الحنط�ة بلغ ( 752طنا ً و 498كغم) ،وأن
قيمته الكلية وصلت إىل ()421,120,000
ملي�ون دين�ار» ،الفت�ة إىل أن «التسع�رية
الرسمي�ة للط�ن الواحد تبل�غ ()560,000
ألف دينار».

وتابع�ت إن�ه «ت�م تنظي�م مح�رض ضبط
أصويل باملضبوط�ات يف العملية التي ُن ِّف َذت
بنا ًء ع�ى مذكرة ضبط قضائي�ة ،وعرضه

التجارة :كميات احلنطة املتسلمة من الفالحني جتاوزت املليون طن
ط�ن حنطة ناعمة درج�ة اوىل و( )71.0٩2
ً
ثاني�ة و(
ال�ف ط�ن حنط�ة ناعمة درج�ة

بغداد /الزوراء:
اك�د مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتج�ارة
الحب�وب ،عبدالرحمن عج�ي طوفان ،امس
الثالث�اء ،ان كمي�ات الحنط�ة املحلي�ة التي
استلم�ت من الفالحني واملسوقني منذ ال�20

م�ن الشه�ر الج�اري ولغاية مس�اء االثنني
بلغت ( )13٦3.٩31مليون طن من الحنطة
بأنواعها.
وق�ال طوف�ان يف بيان صحف�ي ان «كميات
الحنط�ة توزعت ع�ى ( )12٨٩.3٨0مليون

 )3.٤٦5الف طن حنطة درجة ثالثة».
وأض�اف ان «محافظ�ة واس�ط الت�زال يف
ص�دارة املحافظ�ات ال�� 13الت�ي تواص�ل
است�الم الحنطة من الفالح�ني واملزارعني».
ً
مش�ريا اىل ان «كميات الحنط�ة املستلمة يف
مراكز تسويق ف�رع الرشكة يف واسط بلغت
(  )335.٩٦0ال�ف طن حنط�ة ،وحلت ثانيا
محافظة ذي ق�ار من خالل مواقع الرفاعي
و النارصي�ة وبلغ مجم�وع ماتم تسويقه (
 )1٦7.135الف طن ،والديوانية ثالثا بكمية
مسوقة بلغت (  )15٤.13٤الف طن».
وتاب�ع ان «محافظ�ة ميس�ان حل�ت رابعة
بكمية مسوق�ة بلغت (  )13٤.520الف طن
 ،وباب�ل خامسا و سوقت (  )10٦.111الف
طن».
وب�ني طوف�ان ان «مواقع وسايل�وات بغداد
استقبلت ( )٩7.٨5٩الف طن موزعه سايلو
الرصافة استلم اكثر من ( )5٦.2٦٤الف طن
ضمن خطة تسويق بغ�داد وواسط ،سايلو

خان بني سعد استقبل (  )1٩.٦٩7الف طن
ضم�ن خطة تسوي�ق بغداد ودي�اىل وسايلو
ال�دورة استل�م ( )٨.352الف ط�ن ،وسايلو
خان ض�اري استل�م ( )5.0٨1ط�ن واخريا
مجمع حبوب التاجي استقبل ( )3.٤5٩الف
طن».
وأوض�ح ان «محافظة ص�الح الدين سوقت
( )7٦.٨5٦ال�ف ط�ن و النج�ف سوق�ت
( )71.01٨ال�ف ط�ن و كرب�الء سوق�ت
( )3٨.37٨ال�ف ط�ن و الب�رصة سوق�ت
( )3٦.٨13ال�ف ط�ن  .واخ�ريا دي�اىل الت�ي
سوقت ( )2٤.302الف طن».
ولف�ت اىل ان «حملة التسوي�ق تنال اهتمام
كب�ري م�ن جمي�ع موسس�ات الدول�ة ويتم
متابعته ميدانيا من قبل الجهات املختصة يف
وزارة التجارة اىل جان�ب اهتمام املحافظني
ونتاب�ع تواجدهم امليداني اليومي واملتواصل
م�ن اجل تذليل كاف�ة العقب�ات التي تواجه
املسوق�ني ،وايجاد الحل�ول املناسبة لها من
خالل التنسيق والتعاون مع اصحاب القرار
يف الوزارة».

عى السيد قايض محكمة التحقيق املختصة
بقضايا النزاهة يف النجف؛ التخاذ اإلجراءات
القانونية املناسبة».

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطم
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
الباقالء
الباميا
اللوبيا
الشجر
القرنابيط
اللهانة
البصل

السعر للكغم الواحد
 500دينار
 500دينار
 750دينارا
 500دينار
 750دينارا
 750دينار
 2500دينار
 1250دينارا
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار

السلعة
الربتقال
الاللنكي
التفاح
املوز
الخوخ
الليمون
الرقي
البطيخ
املشمش
الرمان
البازالء
العنب

النفط تعلن خططا الستثمار  3400مقمق من الغاز املصاحب والطبيعي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�طِ  ،ام�س الثالث�اء ،عن
الستثمار  3400مقمق من
تنفيذها خططا
ِ
املصاح�ب والطبيعي بع� َد ْ
ان نجحت
الغ�از
ِ
ِ
ُ
يقارب ال��  2700مقمق منه،
باستثمار ما
ِ
مؤكدة نجاحه�ا بتصدير  2000مرت مكعب
يوميا من املكثف�ات اضافة اىل الف طن من
الغاز املسال.
وق�ال وكي�ل وزارة النف�ط لش�ؤون الغ�از
والتصفي�ة ،حام�د يون�س الزوبع�ي ،يف
ترصي�ح صحف�ي ان “ال�وزارة لديها خطة
تح�ت التنفي�ذ م�ن ثالث�ة مح�اور ،االول
وال�ذي تمت املب�ارشة فيه باستثم�ار الغاز
وال�ذي يتطل�ب استثماره�ا م�ددا قص�رية
كع�زل الغاز م�ن النفط «الغ�از املصاحب»
وه�ذه استثماراتها تك�ون رسيعة وتتطلب
عمليات تجفيف فق�ط وايصالها اىل مواقع

االستهالك كاملحط�ات الكهربائية واملواقع
الصناعي�ة” ،مبين�ا ان “ه�ذا املحور عملت
عليه الوزارة ونجحت بزيادة استثمار الغاز
يف ه�ذه املرحلة م�ن  700مقم�ق اىل 1500
مقمق خالل مدة تنفيذ الخطة”.
وأض�اف الزوبع�ي ان “املح�ور الثان�ي من
الخط�ة يق�ي بتأهي�ل عدد م�ن محطات
التجميع التي تعنى بغ�ازات املرحلة الثانية
ورفع انتاجياته�ا كالغاز السائل واملكثفات
ونجح�ت الوزارة بالوص�ول اىل حد االكتفاء
الذات�ي من خ�الل اع�ادة تأهي�ل املحطات
وتح�ول الع�راق اىل مصدر ،اذ يص�در حاليا
الف ط�ن يوميا م�ن الغاز املس�ال وبحدود
الف�ي طن يومي�ا من املكثف�ات اىل االسواق
العاملية”.
واش�ار الزوبع�ي اىل ان “املح�ور الثالث من
الخطة يتضمن استثمار الغاز يف الحقول من

خ�الل انشاء معالجات الغ�از وهذه الخطة
تتطلب بناء مجمع�ات ملعالجات الغاز التي
التوجد فيه�ا منشآت” .مبين�ا أن “الوزارة
تمكنت بهذا الصدد من اكمال التعاقد والبدء
باستثمار غاز النارصية بطاقة  200مليون
قدم مكعب قيايس يوميا ومرشوع استثمار
الغ�از يف الحلفاية بمحافظة ميسان بطاقة
 300مليون قدم مكعب قيايس يوميا وكذلك
مرشوع ارطاوي يف غاز البرصة بطاقة 400
ملي�ون ق�دم مكع�ب قيايس تح�ت االنشاء
ومرشوع غرب القرن�ة  2وعدد من الحقول
الصغ�رية لتجميع كميات من الغاز تصل اىل
 300مليون قدم مكعب قيايس”.
وبني ان “هذه املشاريع ستوفر  1200مقمق
يومي�ا من الغاز اضاف�ة اىل الغاز املنتج من
املرحلة االوىل والذي يتحقق منها اآلن بحدود
 1500مقم�ق ،وبذلك سيص�ل انتاج العراق

من الغاز املصاحب لعملي�ات انتاج النفط
اىل  2700مقم�ق ،وبذلك تك�ون الوزارة قد
نفذت خطتها بهذا الجانب”.
ام�ا بخص�وص الغ�از الح�ر وال�ذي تبلغ
كميات�ه بح�دود  700مقمق وم�وزع عى
حقيل املنصوري�ة يف محافظة دياىل وعكاز
يف االنبار ،فقد اوضح الزوبعي ان “الوزارة
تعمل عى اعادة احياء العمل فيهما واعادة
عمل الرشك�ات املحالة لهما والتي توقفت
بسب�ب االوض�اع االمني�ة يف تل�ك املناطق
خالل السنوات األسابقة”.
مؤك�دا ان “هذه املشاريع بكملها ستدخل
بش�كل تدريج�ي بم�دة ال تزيد ع�ن ثالث
سن�وات ما سيساعد الع�راق عى استثمار
كام�ل الكميات املتاحة من الغاز والوصول
به اىل  3400مقمق”.

السعر للكغم الواحد
 1500دينار
 2000دينار
 1500دينار
 1250دينارا
 2500دينار
 1500دينار
 500دينارا
 750دينارا
 2500دينار
 2500دينارا
 2500دينار
 3000دينار

أصفر وأمحر

خبري قانوني :قرار تسمية جلنة
القيم باحتاد الكرة عشوائي

بغداد /متابعة الزوراء
وصـف الخبـري القانوني واملحامي السـابق لالتحاد العراقـي لكرة القدم ،نزار احمـد ،قرار اللجنة
التطبيعيـة التحـاد الكرة بتسـمية أعضاء لجنـة القيـم بـ”العشـوائي”.وقال احمـد إن “اللجنة
التطبيعيـة لالتحاد العراقـي لكرة القدم ،تواصل اتخـاذ قرارات واجراءات عشـوائية ،حيث قامت
اللجنة بتشـكيل لجنة قيم بدون وجود الئحة للقيم والسـلوك مصادق عليهـا اصوليا”.وأوضح أن
“هذه اللجنة سـتكون بال نشـاط لعدم وجـود الئحة نافذة تنظم اجراءاتهـا وعدم وجود نصوص
موضوعية تستند عليها باتخاذ قراراتها”.وأضاف احمد أن “اي قرار ستتخذه هذه اللجنة سيكون
باطال قانونيا وذلك وكان يفرتض اوال اعداد واملصادقة عىل الئحة القيم ثم تشكيل اللجنة”.
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اجتماع اليوم يف مهب الريح

التطبيعية حتدد الثالث من متوز موعدا الستئناف الدوري واالندية ترفض القرار
بغداد /متابعة الزوراء
دعت الهيئة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم ممثيل
االندية املشاركة يف دوري الكرة
املمتاز ا ٕىل االجتماع التشاوري
بمقر اتحاد الكرة اليوم االربعاء
يف تمام الساعة الواحدة ظهراً،
ملناقشة مستقبل الدوري بعد
االٕعالن عن املوعد املفرتض
الستئناف املسابقة بالثالث من
شهر تموز املقبل.
وسيكون االجتماع مغلقا ً أمام
جميع وسائل االٕعالم ،وذلك
بسبب تعليمات خلية االٔزمة
الحكومية ملنع التجمعات بسبب
فايروس كورونا ،فيما سيتم
تطبيق رشوط الصحة والسالمة
لجميع الحارضين يف االجتماع
من خالل التباعد االجتماعي،
وعدم التصافح داخل قاعة
االجتماعات.
ومن جهتها قررت أندية الدوري
املمتاز عدم حضور االجتماع،
الذي دعت له الهيئة التطبيعية
التحاد الكرة املحيل ،اليوم
األربعاء ،ملناقشة استئناف
املسابقة.
وقال مصدر مطلع إن مسؤويل
االندية اجتمعوا عرب الدائرة
اإللكرتونية ،بعد قرار الهيئة
التطبيعية باستئناف الدوري،
وقرروا عدم حضور االجتماع.
وأضاف املصدر أن املسؤولني،
يرون أن التطبيعية تنفرد
بالقرار ،وتنقلب عىل قرار األندية
برضورة إلغاء املوسم الحايل.
وتابع« :األندية أبدت استغرابها
دعوة املدربني لالجتماع ،عرب
اتصال شخيص من الناطق

اإلعالمي لالتحاد ،دون تضمني
ذلك يف البيان الرسمي ،وهو ما
دفع األندية ملنع مدربيها من
الحضور».
«األندية
املصدر:
وواصل
العراقية سبق أن طالبت رسميا
بإلغاء املوسم ،لكن الهيئة
التطبيعية رضبت بذلك عرض
الحائط ،وحددت موعدا أوليا
لعودة الدوري».
وقررت الهيئة التطبيعية
لالتحاد العراقي لكرة القدم
تحديد الثالث من تموز املقبل
موعدا َ مبدئيا لعودة منافسات
الدوري املمتاز.
وجاء ذلك خالل االجتماع الدوري
للتطبيعية ،الذي عقد عرب الدائرة
اإللكرتونية يف مقر االتحاد.
وقال رئيس اللجنة التطبيعية
اياد بنيان أن قرار إعادة الدوري
جاء استنادا َ إىل مخاطبة االتحاد
اآلسيوي برضورة تحديد موعد
لعودة املنافسات ،كما أن
هذه الخطوة تصب بمصلحة
الكرة العراقية التي تنتظرها
استحقاقات مقبلة مهمة.
وأضاف« :هناك تواصل مستمر
مع خلية األزمة الحكومية
للحفاظ عىل سالمة الالعبني،
واألجهزة الفنية واإلدارية
والتحكيمية».
نّ
وبني« :تتابع الهيئة التطبيعية
مع الجهات املختصة بالدولة
آخر التطورات الصحية الخاصة
بوباء كورونا لحماية وسالمة
كل أفراد املجتمع».
يف نهاية حديثه قال بنيان« :بعد
تقييم الوضع قررت الهيئة،
وبالتنسيق مع الجهات املعنية،

ادارة القوة اجلوية تطالب باحتساب
القاب ناديها غري احملتسبة

بغداد /متابعة الزوراء
فاتحت إدارة نادي القوة الجوية الريايض الهيئة التطبيعية
التحاد الكرة بإضافة األلقاب غري املحتسبة للنادي ،وهو
الطلب الثالث الذي تقدمه إدارة الصقور.
وقال نائب رئيس الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية وليد
الزيدي إنه «تم مفاتحة الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة
القدم من قبل ادارتنا بكتاب رسمي ،للموافقة عىل إضافة
خمس بطوالت ملسابقة الدوري والتي توج بها القوة الجوية
للسنوات ( )19٧3-19٧2-19٧1-1962-1961والتي ألغيت
بسبب الحكومات السابقة والنظام البائد لتبديل اسمها يف تلك
الفرتة».
وأضاف الزيدي أن «البطوالت التي تطالب ادارة القوة الجوية
باضافتها اىل سجالت اتحاد الكرة هي مسجلة رسمية يف
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم حيث اوضح االخري بان ال مانع
لديه من احتسابها برشط إضافة البطوالت لدى سجالت
االتحاد العراقي».
وتابع ،أنه « ال يمكن الغاء التاريخ يف أي دولة مستشهدا ببطولة
كاس العالم والتي شارك فيها  13منتخبا يف اول نسخة اقيمت
باألوروغواي عام  1930والتي مازالت معتمدة ليومنا هذا عىل
الرغم من مشاركة فرق قليلة ودون اللعب يف التصفيات  ،فضال
عن بطولة دوري ابطال اوروبا والتي بدأت عام  1955تحت
مُ سمنّ ى (كأس األندية األوروبية األبطال) والتي كانت البطولة
يف البداية بنظام خروج املغلوب «.
وأشار إىل أنه «يجب حسم هذا املوضوع باقرب وقت ممكن
وانصاف أقدم نادي تأسس يف العراق واضعا كل الثقة بالهيئة
التطبيعة من اجل اعادة ألقاب الدوري وأضافتها لسجالت
النادي».

عودة الدوري وذلك بشكل مبدئي
مع تقييم الوضع بصورة دائمة
ومستمرة مع الجهات املختصة
واالتحادين الدويل واآلسيوي،
اللوائح
بتحديد
وسنقوم
والقرارات الخاصة باملسابقة».
ومن جهتها استغربت اندية
الدوري املمتاز لكرة القدم
القرار الصادر من الهيئة
التطبيعية لالتحاد العراقي
لكرة القدم بتحديد الثالث من
تموز موعدا َ افرتاضيا َ لعودة
منافسات الدوري املمتاز

للموسم  ،2020/2019واكد
بيان باسم االندية جاء فيه،
نستغرب القرار الصادر من
الهيئة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم من خالل
االجتماع الذي عقد عرب الدائرة
االلكرتونية يف مقر االتحاد،
وبحضور االٔمني العام محمد
فرحان والذي تم فيه تحديد
الثالث من تموز موعدا َ افرتاضيا َ
لعودة منافسات الدوري املمتاز
للموسم .2020/2019
واضاف البيان « ان القرار

يؤكد تهميش واقصاء االندية
املعنية باملسابقة من قبل الهيئة
التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة
القدم والتي كان عليها استشارة
االندية قبل اتخاذ هكذا قرارات
تصادر حقوق اندية الدوري
املمتاز السيما وان عدد غري
قليل منها من ضمن فرق اندية
املحافظات والتي مازال الحظر
ساري فيها وصعوبة التنقل
اضافة اىل ان املوعد املحدد
يعد من اشهر الصيف الحارة
جدا ً والتي يصعب فيها اقامة

املباريات  ،وهو ما كان يعد من
اخطاء االتحاد السابق واليوم
تعيد التطبيعية نفس االخطاء
 ،باالضافة اىل قلة املالعب يف
العراق التي تحتوي االنارة الليلية
التي من املمكن ان تستضيف
املباريات خالل الليل  ،السيما
وان خلية االٔزمة الحكومية تؤكد
عىل سالمة الالعبني ،واملالكات
الفنية واالٕدارية والتحكيمية
التي نعدها يف املقام االٔول.
ومن جهته قال مرشف الكرة
لفريق النفط مشتاق كاظم «ال

نعرف رس هذا القرار املبهم ،يف
ظروف صعبة للغاية».
وتابع« :يف شهر تموز من
املعروف أن درجات الحرارة
تتجاوز  50درجة ،مما يشكل
خطورة كبرية عىل حياة
الرياضيني .يجب أن تكون
بداية الدوري املمتاز أسوة مع
الدوريات القريبة يف املنطقة».
ولفت إىل أن تأجيل املسابقة كان
بسبب تزايد اإلصابات بكورونا
يف العراق« ،واآلن اإلصابات
أضعاف الشهر املايض .وكان

األحرى أن يتخذ القرار يف وقت
سابق ،كما شهد األسبوع املايض
إصابة الحكم الدويل مهند قاسم
واملدرب أركان محمود».
وأكد« :نحتاج إىل شهر ونصف
لإلعداد ،وفرتة مماثلة ملنافسات
الدوري ،والسؤال املطروح متى
ينطلق املوسم املقبل؟».
وبدوره اكد رئيس الهيئة
اإلدارية للنادي فالح مندب
املسعودي« :هذا القرار غري
موفق وغري مدروس ،يف ظل
تزايد أعداد املصابني ،إىل جانب
صعوبة التنقل بني املحافظات
بسبب الحظر الصحي ،خوفا
من انتشار الوباء».
وشدد عىل أن «سالمة جميع
أعضاء منظومة كرة القدم من
األولويات ،ويجب العدول عن
هذا القرار بما ينسجم والوضع
الصحي يف البلد».
ومن جانبه اوضح حسني
زهراوي املرشف عىل فريق كرة
القدم بنادي الكهرباء« :جميع
األندية صوتت باالجتماع عىل
إلغاء الدوري ،مما يعني أن ال
يوجد أي احرتام لرأي األندية».
وتساءل« :ما الغاية من إقامة
الدوري يف هذا التوقيت الغريب؟
ال يمكن فرض هذا القرار عىل
حساب الالعبني واألندية».
نّ
وبني« :ال ننكر أننا تعودنا عىل

اللعب يف تموز ،لكن ليس يف ظل
الوضع الصحي الحايل الذي ألقى
بظالله عىل الرياضيني أخريا».
واسرتسل« :كما أن األندية
تعاني من أزمة مالية خانقة،
وبالتايل القرار مثار استغراب
وغري مسؤول تماما».

النجم يونس حممود يناقش مع اجلماهري ابرز حمطاته يف عامل املستديرة
الدوحة /الزوراء
يشارك النجم يونس محمود ،أسطورة
كرة القدم العراقية ،وسفري اللجنة
العليا للمشاريع واإلرث ،يف آخر جلسات
البث املبارش التفاعلية لربنامج الجيل
املبهر عرب اإلنرتنت قبل عطلة عيد
الفطر املبارك ،وذلك يف إطار جهود
الربنامج املتواصلة لتعزيز اللياقة
البدنية والصحية لدى أفراد املجتمع،
والتواصل مع متابعيه واملستفيدين
من مبادراته خالل فرتة البقاء يف
املنزل للحد من انتشار فريوس كورونا
املستجد.
ويف جلسة البث املبارش عىل حساب
الربنامج @ GA4Goodعىل إنستغرام

اليوم األربعاء الثامنة مسا ًء بتوقيت
الدوحة؛ يناقش املهاجم الدويل السابق
الذي شارك يف  14٨مباراة بقميص
أسود الرافدين ،أبرز املحطات يف
مسريته الكروية ،خاصة مع نادي
الطلبة العراقي ،ومشاركته ضمن
صفوف خمسة أندية قطرية ،بما فيها
نادي الغرافة الذي حصد معه العديد
من األلقاب طوال رحلة حافلة امتدت
لخمس سنوات.
وعىل صعيد املنافسات الدولية؛ فاز
يونس محمود بلقب بطولة كأس آسيا
مع منتخب العراق يف  ،200٧مسجالً
هدف الفوز يف املباراة النهائية ،وحصل
عىل جائزتي الهداف وأفضل العب يف

البطولة .وانضم النجم العراقي إىل
سفراء اللجنة العليا يف العام املايض،
وشارك يف نشاط للجيل املبهر مع
تالميذ املدارس يف أحد مواقع التدريب
املخصصة للمنتخبات املشاركة يف
مونديال قطر .2022
وشهدت جلسات الجيل املبهر مشاركة
نخبة من أساطري كرة القدم شملت
تشايف هرينانديز ،وكافو ،وتيم كاهيل،
وصامويل إيتو ،وهرينان كريسبو.
وتضمنت الجلسات مجموعة متنوعة
من األنشطة منها تدريبات الحفاظ عىل
اللياقة البدنية وتجديد النشاط بقيادة
اثنني من كبار مدربي الجيل املبهر هما
حمد محمد ومايكل ريتشاردسون.

االحتاد الدولي يعرتف حبيدر اجلميلي رئيسا الحتاد الفروسية
بغداد /متابعة الزوراء
حسم االتحاد الدويل للفروسية ،جدل رئاسة االتحاد العراقي،
بعد اجراء انتخابات لالتحاد يف نيسان املايض.
وذكر بيان عن االتحاد العراقي ،أن «االتحاد الدويل للفروسية،
اقر برشعية رئيس االتحاد العراقي املركزي للعبة حيدر
حسني عيل ،جاء ذلك ردا عن استفسار االتحاد الدويل لنظريه

العراقي حول ادعاءات بوجود انتخابات اقيمت يف الثاني
والعرشين من نيسان املايض».
وأضاف ان «االتحاد الدويل أكد عدم اعرتافه باالنتخابات
األخرية حيث وصفها بغري القانونية» ،مبينا ً ان «االتحاد
الدويل اكد االعرتاف برشعية مجلس أدارة االتحاد الحايل
برئاسة حيدر حسني عيل وعدم التعامل مع غريها».

امحد املوسوي :مهميت صعبة وعبد القادر سيكون الداعم االكرب لي
بغداد /حارث النعيمي
أكد مدير عام دائرة الرتبية البدنية والرياضة
بوزارة الشباب احمد املوسوي انه الشك بأن
دائرة الرتبية البدنية والرياضة واحدة من
الركائز األساسية لوزارة الشباب والرياضة,
فهي الكيان املسؤول عن منح إجازات التأسيس
ألهم مفصل من مفاصل الرياضة واملتمثل
باألندية ,وهي الجهة التي تناقش الربامج
السنوية لالتحادات الرياضية بالتنسيق مع
لجنة الخرباء وبالتايل فهي التي تضع الخطوط
العريضة لآللية املعتمدة يف رصف األموال لتلك

االتحادات فضالً عن وجود باقي األقسام
الهامة األخرى كالرواد والكشافة واألنشطة
وذي االعاقة والرياضة النسوية .هذه األجزاء
التي تتكامل لتشكل دائرة الرتبية البدنية تضع
من يتوىل إدارتها يف تح ٍد كبري لتحقيق األهداف
التي يرسمها مسبقاً.
واضاف املوسوي لـ (الزوراء) ان الدكتور عالء
عبد القادر يف عمله مديرا ً عاما ً لهذه الدائرة
يضاعف من صعوبة املهمة بالنسبة يل ,لذا
طلبت منه شخصيا ً بنا ًء عىل العالقة املميزة
التي تربطني به أن يكون متواجدا ً معي يف

النصيحة واإلرشاد وإبداء اآلراء السديدة يف
املواقف التي تواجهني بعميل والحمد لله لم يبد
الرجل اي اعرتاض بل أكد بأنه سيكون داعما ً يل
وهو ما يجعل التفاؤل حارضاً.
وبني ان أساس العمل الناجح هو الجودة يف االداء
وهو ما يتطلب يف وضع خطة عمل شاملة وفق
االسرتاتيجية العامة للوزارة لضمان نجاح كل
عمل جديد ,وبتواجد شخصية مميزة كالدكتور
موفق عبد الوهاب (معاون املدير العام) ومالك
مخلص من الشباب املثابر اعتقد بأن تنفيذ
مفردات خطة العمل ستكون اكثر يرساً.
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أندية الربميريليغ توافق على التدرب يف جمموعات صغرية
وافق�ت أندي�ة ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز
باإلجماع عىل عودة التدريبات الجماعية يف
مجموع�ات صغرية انطالقا ً من ظهر أمس
الثالثاء.
وصوت�ت األندي�ة باإلجماع ع�ىل القرار يف
اجتماع “مرشوع االس�تئناف” ال�ذي ُع ِق َد
أول أمس اإلثنني ،مع التشديد عىل أن يتقيد
الالعب�ون بقواع�د التباع�د االجتماعي مع
منع االحتكاكات يف التمارين.
وأرس�لت بروتوك�والت التماري�ن اإلثن�ني
املايض اىل الالعبني واملدربني وتضمن تعقيم
أعالم ركن امللعب ،الكرات ،خشبات املرمى،
األدوات املخصصة للتمارين وحتى أسطح
مالعب التمارين بعد كل حصة تدريبية.
وأف�ادت رابط�ة ال�دوري املمت�از إن�ه ت�م
االتف�اق عىل املرحلة األوىل “بالتش�اور مع
الالعبني واملدرب�ني وأطباء األندية والخرباء
املس�تقلني والحكوم�ة” ،مضيف�ة“ :إن
الربوتوك�والت الطبي�ة الصارم�ة عىل أعىل
مستوى ستضمن عودة الجميع اىل التدريب
يف بيئة أكثر أمانا”.
وش�ددت يف البيان عىل أن “صحة وس�المة
جمي�ع املش�اركني ه�ي أولوي�ة ال�دوري
املمتاز ،والعودة اآلمنة للتمارين هي عملية
تدريجية.
ستس�تمر املش�اورات الكامل�ة اآلن م�ع
الالعب�ني واملدرب�ني واألندي�ة ورابطت�ي
الالعب�ني  PFAواملدرب�ني  LMAحي�ث يتم
تطوي�ر بروتوك�والت مخصص�ة لتمارين
االحتكاك الكامل” بني الالعبني.
وتش�مل إج�راءآت املراقب�ة املخصص�ة

للتماري�ن املزيد من اإلجراءآت مثل اخضاع
الالعب�ني لفح�ص “كوفي�د ”-19مرت�ني
أس�بوعيا ،وأن يقوم�وا بفح�ص درج�ة
الحرارة قبل كل حصة تمرينية.
وتتضمن االجراءآت األخرى يف املرحلة األوىل
منع الالعبني من التنقل مع أي شخص من
واىل التمارين ،كما يُحظر استخدام وسائل
النقل العام ومركبات الفريق.
وكان نيوكاس�ل أول فري�ق م�ن ال�دوري
املمت�از يصدر تأكيدا بأن�ه أخضع الالعبني
للفح�ص يف ملعب التمارين ،مش�ريا اىل أن
الالعب�ني عادوا أمس الثالث�اء اىل التمارين،
ُ
س�تعرَف جميع نتائج
وبحلول ذلك الوقت
فحوص “كوفيد.”-19
وس�يُطلب م�ن الالعبني اس�تخدام تطبيق
عىل أساس يومي لتسجيل أي أعراض.
وأقر مدرب نيوكاس�ل ستيف بروس“ :لقد

كان�ت حقا ف�رتة صعب�ة ،لكني آم�ل (أن
يتغ�ري الوضع) مع األخبار ع�ن أن املرحلة
األوىل عىل وش�ك الب�دء .يج�ب أن أنوه بأن
املرحل�ة األوىل تبدو آمنة بق�در اإلمكان .أنا
متأكد من أن الجميع سيكون مرسورا ألننا
نحاول بذل هذا الجهد”.
وكش�ف“ :يف املرحلة األوىل ،يُس�مح لنا بأن
يتم�رن أربع�ة اىل خمس�ة أش�خاص عىل
ملعب واحد ،لذا فإن الالعب لديه ربع امللعب
ليعمل في�ه ،بالتايل فإن التباعد االجتماعي
لي�س مش�كلة .س�نتدرب م�ع ثماني�ة اىل
ع�رشة (العب�ني) كل ف�رتة عىل ح�دة عىل
ملعب�ني منفصل�ني .كل يشء يف مكانه عىل
صعيد السالمة”.
ول�م تتطرق رابط�ة الدوري املمت�از ملوعد
االس�تئناف ،لكن “خارط�ة الطريق” التي
وضعته�ا الحكوم�ة قب�ل أي�ام ستفس�ح

باملجال أمام املنافس�ات الرياضية بالعودة
م�ن دون جمه�ور ب�دءا م�ن األول م�ن
حزيران/يوني�و املقب�ل ،مع توج�ه لعودة
عجل�ة “بريمريلي�غ” اىل ال�دوران بدءا من
منتصف حزيران/يونيو.
ويف وقت سابق ،أعرب وزير الدولة لشؤون
العالم الرقمي والثقافة واإلعالم والرياضة
أوليفر دودن عن أمله باستئناف الدوري يف
منتص�ف حزيران/يوني�و املقبل ،عىل رغم
املخ�اوف الت�ي أبداها الالعب�ون واملدربون
حي�ال الحاجة لفرتة أطول م�ن التدريبات
قبل العودة اىل املباريات.
وش�دد دودن عىل أن السالمة العامة تبقى
األولوي�ة إال أنه يأمل يف عودة النش�اط بعد
قرابة الش�هر ،مضيفا يف حديث مع شبكة
“س�كاي نيوز”“ :أجري�ت محادثات بناءة
ج�دا مع االتح�اد اإلنكلي�زي لك�رة القدم،
رابطة ال�دوري املمتاز ورابط�ة AFLالتي
ترشف عىل الدرجات األدنى ،متابعا“ :نعمل
بجه�د معهم م�ن أجل الع�ودة يف منتصف
حزيران/يوني�و ،لك�ن االختب�ار األهم هو
السالمة العامة”.
وأك�د دودن أن الس�لطات الكروية “مثلها
مث�ل الرياض�ات األخ�رى الت�ي تتطل�ع
للع�ودة خل�ف أب�واب موص�دة ،اجتمعت
مع الس�لطات الصحية م�رات عدة للبحث
بمس�ألة الس�المة” ،مؤكدا أنه “إذا تمكنا
من تس�وية ذلك ،س�نتطلع اىل االس�تئناف
يف منتص�ف حزيران/يونيو .نح�رز تقدما
ملحوظا”.
واعترب رئيس الحكومة بوريس جونس�ون
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يف كلم�ة أمام الربملان األس�بوع املايض أنه
يعتقد ب�أن ع�ودة الرياضة عرب شاش�ات
التلفزيون “س�تعطي دفعة للروح املعنوية
القومية نحن بحاجة اليها بشدة”.
وأعط�ت ع�ودة ال�دوري األملان�ي نهاي�ة
األس�بوع امل�ايض أم�ال بإمكاني�ة س�ري
الدوري اإلنكليزي ع�ىل الخطى ذاتها ،لكن
بع�ض العبي الدوري املمتاز ما زالوا قلقني
بش�أن العودة يف وقت ما زال “كوفيد”-19
يحصد الضحايا باملئات يوميا يف البالد التي
تعت�رب من األكثر ت�رضرا يف العالم من هذه
الجائحة.
وقال قائ�د واتفورد ت�روي ديني يف حديث
لربنامج “غود مورنينغ بريتن” التلفزيوني:
“املرحلة األوىل ه�ي تمارين فردية بصحبة
امل�درب م�ع التقي�د بالتباع�د االجتماعي.
هذا لن يش�كل مش�كلة بل سيكون بمثابة
الذهاب اىل الحديقة”.
وتابع“ :س�تكون املرحلة الثانية األس�بوع
املقبل كناية عن س�تة أيام م�ن التمارين،
حي�ث س�يتدرب مع�ا م�ن ثالثة إىل س�تة
أش�خاص م�ع االحت�كاك يف م�ا بينهم ،ثم
بعدها بس�تة أيام س�ندخل ال� 11ضد 11
وال يمكنك احرتام التباعد االجتماعي ب�11
ض�د  .11يمكنني الق�ول إن  98باملئة (من
الالعب�ني) يدركون تمام�ا أن املرحلة األوىل
جيدة”.
وختم“ :يمكنني القول إن  65-70باملئة من
األشخاص قلقون بشأن املرحلة الثانية ،ثم
أكثر بكثري بعد ذلك (مع تقدم مراحل نحو
التمارين العادية)”.

ليفركوزن يع ّزر مركزه اخلامس

عاد باير ليفركوزن بفوز كبري من ملعب فريدر بريمن ،4-1
يف ختام املرحلة السادسة والعرشين من الدوري األملاني.
وع�ادت عجلة ال�دوري األملاني لل�دوران بع�د توقف طويل
بسبب جائحة كورونا.
وع ّزز ليفركوزن مركزه الخامس ب�  50نقطة بفارق نقطة
ع�ن اليبزيغ الراب�ع بفضل ثنائية ل�كاي هافرتز ( 28و)33
وهدفني مليتش�ل وايزر ( )61والرتكي كريم ديمريباي ()78
مقابل هدف للتشيكي ثيودور جربيسياليس (.)30

استمرار جتميد النشاط الرياضي
يف إيطاليا حتى يوم  14يونيو

اخلليفي أكثر شخصية مؤثرة يف عامل كرة القدم حبسب فرانس فوتبول
اختارت مجلة “فرانس فوتبول” نارص الخليفي ،رئيس نادي باريس س�ان
جريم�ان ورئيس مجل�س إدارة مجموعة  beINاإلعالمية ،أكثر ش�خصية
مؤثرة يف عالم كرة القدم من بني خمسني شخصية دولية.
وذك�رت “فرانس فوتب�ول” أن ن�ارص الخليفي اعتىل قائمة من خمس�ني
ش�خصية دولي�ة فيما حل النج�م الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو يف املركز
الثاني وجياني إنفانتينو رئيس الفيفا ثالثا.
وأضافت املجلة الفرنس�ية أن إنجاز الخليفي يأت�ي بفضل تأثريه اإليجابي
يف كرة القدم الفرنس�ية واألوروبية كما فرض نفسه شخصية توافقية بعد
أن تمكن من التأقلم برسعة مع عالم كرة القدم وطقوسه ليلتحق بصفوة
املسرييني يف العالم.
وتابع�ت “فرانس فوتبول” أن الخليفي دش�ن عملية تحويل باريس س�ان
جريمان إىل عالمة تجارية دولية مميزة يف زمن قصري حيث ارتفعت مبيعات
قمص�ان النادي من  44ألفا عام  2011إىل أكثر من مليون عام  ،2019كما
انتقل عدد متابعي ال� PSGعىل املنصات الرقمية من  500ألف إىل  87مليونا
حاليا.
ويف حديث�ه م�ع “فرانس فوتبول” ،أش�اد ن�ارص الخليفي يف الح�وار الذي
سيصدر أمس الثالثاء بعدد من رموز كرة القدم وتأثريهم يف عالم الكرة مثل
الس�ري أليكس فريغسون و ألكسندر ش�يفريين ومايكل جوردان باإلضافة
إىل زالتان إبراهيموفيتش وديفيد بيكام وكريستيانو رونالدو.
وقال عن فريغس�ون مدرب مانشسرت يونايتد األسبق“ :ليس ألنه بنى أحد

أعظ�م األندية يف عالم كرة القدم ،ولكن حضوره كان وال يزال مذهالً .حتى
اليوم ال يزال حضوره مؤثرا ً جدا ً يف املدرجات وتستطيع معرفة ذلك من ردود
أفعال الجماهري .ستتعلّم كثريا ً إذا استمعت إليه” واصفا ً إياه باألسطورة.
وعن ألكسندر ش�يفريين رئيس االتحاد األوروبي لكرة القدم قال إنه “قوة
موح�دة تحتاجها كرة القدم األوروبي�ة والعاملية” ،أما مايكل جوردان فقد
وصف�ه بكونه “لي�س فقط األفضل يف تاريخ كرة الس�لة لكن�ه لم يتوقف
أبدا”.

هازار سعي ٌد بالتدرب جمددا مع زمالئه

أع�رب البلجيكي ادين هازار مهاجم ريال مدريد اإلس�باني عن
س�عادته بالع�ودة إىل مالع�ب التدري�ب مع زمالئ�ه ،وذلك بعد
حوايل أكثر من شهرين عىل خضوعه لعملية جراحية يف كاحله
األيمن.وق�ال ه�ازار ( 29عاما) يف رشي�ط فيديو مصور نرشه
النادي اإلس�باني عىل موقعه الرسمي“ :أنا سعيد جدا بالعودة
إىل مالع�ب التدري�ب م�ع زمالئ�ي ،اآلن ل�م نعد ننتظر س�وى
املباري�ات” املتوقف�ة منذ آذار/م�ارس بس�بب تفيش فريوس
كورونا املستجد.
وأض�اف بعد مب�ارشة األندية اإلس�بانية تدريباته�ا الجماعية
بمجموع�ات صغرية م�ن  10العبني كحد أق�ى“ ،بعد توقف
ملدة ش�هرين ،أنا يف حاجة لعمل بدن�ي إضايف ومع الكرة أيضا،
وبالتايل آمل أن أكون جاهزا للمباراة املقبلة”.
وتاب�ع“ :األم�ور أفضل اآلن ألننا نس�تطيع التدريب كما نحب،
نستطيع أن نكون ضمن مجموعة ومع حارس مرمى .األسبوع
األول كان غريبا بعض اليشء”.
وتع�رّض ه�ازار لإلصابة يف  22ش�باط/فرباير امل�ايض ،خالل
املباراة التي خرسها ريال بهدف نظيف أمام مضيفه ليفانتي يف
الدوري املحيل ،لتتكرر اإلصابة التي اضطرته لالبتعاد عن املالعب
يف وقت س�ابق نحو ثالثة أش�هر ،ثم خض�ع لعملية جراحية يف

إحدى عي�ادات مدينة داالس األمريكي�ة يف  5آذار/مارس.وعكر
تعدد اإلصابات موس�م ه�ازار منذ انضمام�ه إىل النادي امللكي
آتيا من تش�يليس اإلنكليزي يف صيف العام 2019
مقاب�ل  100مليون يورو ،إذ غاب عن بداية
املوسم بس�بب إصابة عضلية تعرض لها
يف التماري�ن قبيل انطالق املنافس�ات،
تلته�ا ثالثة أش�هر بس�بب اإلصابة
الثانية التي تع�رض لها يف ترشين
الثاني/نوفمرب.وشارك هازار يف
 15مباراة فقط مع ناديه هذا
املوسم ،س�جل خاللها هدفا
واحدا.ويأمل رئيس رابطة
الدوري اإلسباني خافيري
تيب�اس أن يعاود الدوري
اإلسباني نشاطه اعتبارا
م�ن  11-12حزي�ران/
يونيو ،لكنه أش�ار إىل أن “السلطات
الصحي�ة ه�ي الت�ي س�تقرر متى
سنبدأ”.

ليفربول ..حلم رفع الكأس سيتحقق منقوصاً
أكد املدير التنفيذي للدوري االنكليزي
املمتاز لكرة القدم ريتشارد ماسرتز،
بأنه س�يتم الس�ماح لنادي ليفربول
برف�ع كأس ال�دوري لكن م�ن دون
حضور الجمهور.
ويحتاج ليفربول الذي يتصدر بفارق
 25نقط�ة ع�ن منافس�ه املب�ارش
مانشسرت س�يتي اىل انتصارين فقط
يف مبارياته التسع األخرية لكي يتوج
ً
بط�ال رس�ميا ً للم�رة األوىل منذ عام
 ،1990لكن أنص�اره الذين ينتظرون

ه�ذه اللحظ�ة التاريخية بع�د غياب
طوي�ل ،ل�ن يتمكن�وا م�ن االحتفال
معه.
وق�ال ماس�رتز“ :اذا كان ذلك ممكنا ً
(التتويج) ،نعم ،سيكون ثمة احتفال
وس�يتبادل الالعبون ال�كأس .نود أن
تكون هن�اك مراس�م لتقديم الكأس
ملكافأة الالعب�ني والجهاز الفني عىل
العمل الشاق الذين قاموا به”.
وأض�اف“ :وبالت�ايل س�نقوم بذل�ك،
إال إذا كان ذل�ك غري ممك�ن ملخاوف

صحية”.
وتوق�ف ال�دوري
يف
اإلنكلي�زي
منتص�ف آذار/
م�ارس بس�بب
تف�يش ف�ريوس
كورون�ا ،وعاودت
األندي�ة تدريباتها
الجماعي�ة اعتبارا ً
م�ن أم�س الثالثاء
لك�ن بمجموع�ات
صغرية.ول�م تتطرق
رابط�ة الدوري املمتاز
ملوعد االس�تئناف ،لكن
“خارط�ة الطري�ق”
التي وضعتها الحكومة
قب�ل أي�ام ستفس�ح
باملجال أمام املنافسات
الرياضي�ة بالعودة من
دون جمه�ور ب�دءا ً من
األول من حزيران/يونيو
املقبل ،م�ع توجه لعودة
عجل�ة “بريمريلي�غ” اىل
الدوران ب�دءا من منتصف
حزيران/يونيو.

ومن بني كل الالعبني الذين عرفهم س�واء يف س�ان جريمان أو غريه اختار
نارص الخليفي زالتان إبراهيموفيتش “لقد كان دوما جديرا بالثقة وكان يف
مس�توى التطلعات” وكذلك ديفيد بيكام “قدوة لكل صبي وفتاة يطمحان
الحرتاف الرياضة”.
أما عن رونالدو نجم يوفنتوس اإليطايل فقال“ :يدفع دائما حدود مقدراته،
أنا معجب بمساره املثايل”.
وق�ال فريي يف حديث م�ع قنواتنا خالل برنامج  Allo beINإنه كان هنالك
بح�ث اس�تقصائي يف فران�س فوتبول وتم اختيار أس�ماء  ١٠٠ش�خصية
مؤثرة كرويا من رؤساء نوادي ورجال أعمال وسياسة ،وثم خلطت األوراق
وتم الرتكيز عىل أكثر ش�خصية س�اهمت يف تطوير كرة القدم وتم اختيار
الخليف�ي ألنه كان لدي�ه قوة كبرية يف التأثري اإليجاب�ي عىل تطوير الدوري
الفرنيس من خالل باريس س�ان جريمان وكان األكثر تأثريا عىل اللعبة عىل
حد قول فريي.
وتابع“ :طبعا لقد كان خيارا جريئا ألنه ليس هنالك الكثري من الشخصيات
التي لديها تأثري مثل نارص الخليفي وخصوصا ما حصل مع باريس س�ان
جريمان ،مش�ريا إىل أنه حني التحق بالنادي أظه�ر قدرته عىل القيادة نحو
النجاح”.
وأك�د أن الخليف�ي واجه صعوبات يف البداية ثم س�لك طريق النجاح وجعل
بإدارته من سان جريمان عالمة تجارية عاملية يف عالم كرة القدم وهو أمر
ال يمكن أن يقوم به أي شخص.

أعلن االتحاد اإليطايل لكرة القدم تمديد فرتة توقف أنش�طته
الكروية حتى منتصف الش�هر املقبل يف انتظار أي قرار آخر
من قبل الجهات الحكومية املختصة.
وج�اء قرار االتحاد اإليطايل لك�رة القدم عقب قرار حكومي
بتمدي�د إيق�اف جميع األنش�طة الرياضية حت�ى  14يونيو
القادم.وج�اء يف البي�ان ع�ىل املوق�ع الرس�مي لالتحاد“ :يف
انتظ�ار أي ق�رار آخ�ر م�ن الس�لطات املختصة” س�تبقى
املسابقات معلقة حتى ذلك التاريخ أي  14يونيو.
وت�م تعليق ال�دوري اإليط�ايل منذ  9م�ارس ،عندم�ا أمرت
الحكومة بإغالق البالد بسبب تفيش فريوس كورونا.
وأش�ار االتحاد اإليط�ايل أن أي قرار جديد س�يكون مرتبطا
بمقررات السلطات الحكومية.
ويتبق�ى  12جول�ة يف الدوري اإليط�ايل ،باإلضاف�ة إىل أربع
مباري�ات ت�م تأجيلها من الجول�ة  .25باإلضاف�ة إىل كأس
إيطاليا.

عودة ناجحة للدوري األملاني حتت أنظار العامل
كانت كرة القدم األملانية يف عطلة نهاية األسبوع محط أنظار العالم
بعدما باتت ال�”بوندسليغا” أول بطولة محلية كربى تستأنف نشاطها
منذ التوقف الريايض الكامل يف آذار/مارس بسبب تفيش فريوس كورونا
املس�تجد ،وقد تكللت الع�ودة بنجاح يف ما يخص االلت�زام بالقواعد
الصحية الصارمة.وعىل الرغم من أن املباريات التسع التي أقيمت
خلف أبواب موصدة يف املرحلة السادس�ة والعرشين ،آخرها
أول أمس اإلثنني حيث عاد باير ليفركوزن بفوز كبري من
ملعب فريدر بريمن  4-1عزز به مركزه الخامس بفارق
نقط�ة عن اليبزيغ الرابع بفض�ل ثنائية لكاي هافرتز
( 28و )33وهدفني مليتشل فايزر ( )61واألملاني الدويل
ذو األصول الرتكية كريم ديمريباي ( )78مقابل هدف
للتش�يكي ثيودور جربيس�ياليس ( ،)30لم تشهد أي
مخالفات كبرية للقواعد الصحية ،شدد مسؤول كبري
يف ال�دوري عىل رضورة تذكري الالعبني بالتزام التباعد
االجتماعي حتى وهم يحتفلون بتسجيل األهداف.
وتمهيدا الستئناف املوسم الذي توقف يف  11آذار/مارس
بعد مباراة مؤجلة من املرحلة الحادية والعرشين بني
بوروس�يا مونش�نغالدباخ وكول�ن (،)2-1
خض�ع الالعب�ون والطواق�م بانتظ�ام
لفح�ص “كوفي�د ”-19يف األس�ابيع
الت�ي س�بقت الع�ودة ،يف ح�ني ت�م
فحص درج�ة ح�رارة الع�دد القليل
من املسؤولني والصحافيني املسموح
له�م بحضور املباريات قب�ل إدخالهم
امللعب.وخش�يت الرشطة ب�أن يتجمع
املش�جعون خ�ارج املالعب خ�الل وبعد
املباري�ات ،إال أن ه�ذا األم�ر ل�م يحص�ل يف
بع�د الع�ودة (املرحل�ة  26من أص�ل .)34وأعرب
املرحل�ة األوىل
الرئيس التنفيذي للذراع الدولية لدوري ال�”بوندس�ليغا” ،روبرت كالين،
لوكالة فرانس برس ووس�ائل إعالم أخرى عن “شعور كبري باالرتياح”،
مضيف�ا“ :نريد إنهاء املوس�م ،لكننا ندرك بأنه ترتتب علينا مس�ؤولية
كب�رية إلتمام ذلك بش�كل صحيح”.وتابع“ :كان هن�اك حماس لرؤية
دوري النخبة الكروي مرة أخرى .قال يل أحدهم  +يبدو أن عيون العالم
ع�ىل البوندس�ليغا ،وأعتقد أن ذل�ك كان صحيحا .كن�ا محط متابعة يف
كولومبيا ،غانا ،جنوب إفريقيا وآسيا”.وأظهر املهاجم الجديد لبوروسيا
دورتمون�د النروجي إيرلينغ هاالند أنه ل�م يفقد أي يشء من قوته خالل
أش�هر التوقف ،وافتتح العودة بتس�جيل الهدف األول للمرحلة السادس�ة
والعرشي�ن ليقود فريقه اىل الفوز عىل جاره اللدود ش�الكه بنتيجة كبرية
4صفر يوم الس�بت املايض.وأفادت شبكة “سكاي” املشفرة أن جمهوراقياس�يا بلغ س�تة ماليني مش�اهد يف أملانيا ملباريات الس�بت املايض ،بعد
إتاحته�ا بعضا منها مجانا أمام املش�اهدين ،وذلك بانتظار أن يصدر هذا
األس�بوع العدد اإلجمايل للذين تابعوا املباريات التس�ع ملرحلة بعد العودة.
ومع تعطش مش�جعي ك�رة القدم ح�ول العال�م للمباري�ات الحية التي
توقفت بس�بب جائح�ة “كوفي�د ،”-19كانت أرقام املش�اهدة املس�جلة
ملباراة دورتموند وشالكه يف املكس�يك والربازيل وإيطاليا واألرجنتني أعىل
بكث�ري من املعتاد.يف اململكة املتحدة ،وصل ع�دد متابعي املباراة ذاتها عىل
ش�بكة “بي تي س�بورتس” وقت ال�ذروة اىل  652ألفا ،وه�و رقم محرتم
ج�دا مقارن�ة مع الرق�م القيايس ألكرب عدد مش�اهدين ملب�اراة واحدة يف

تاري�خ ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز ،وق�دره  1,7مليون مش�اهد يف كانون
األول/ديس�مرب  2018للقاء ليفربول وأرس�نال.ووصف كالين األس�ابيع
القليل�ة املاضية بأنها “مثرية ،مليئة بالتحديات ...والتقلبات” ،يف إش�ارة
اىل الخطة املفصلة الدقيقة التي وضعتها رابطة الدوري من أجل الحصول
ع�ىل الضوء األخرض من الس�لطات الس�تئناف املوس�م.ومع ذل�ك ،كانت
هن�اك بعض الثغرات ،حيث انتقد وزير الدول�ة ملقاطعة بافاريا ماركوس
س�ويدر طريقة احتفال العبي هرتا برلني بالتس�جيل يف مرمى هوفنهايم
(3-صفر) ومعانقة بعضهما البعض.
كما تعانق عدد من العبي بوروس�يا مونش�نغالدباخ بعد تسجيل هدف يف
مرم�ى مضيفه�م اينرتاخت فرانكف�ورت ( ،)3-1واألم�ر ذاته حصل أول
أم�س اإلثنني يف مباراة ليفرك�وزن ومضيفه بريمن ال�ذي واصل تقهقره
يف املركز قبل األخري بتلقيه  59هدفا حتى اآلن.وعلّق س�ويدر بالقول“ :لم
أحبذ ذلك ( )...عىل الالعبني احرتام القواعد”.
وأف�ادت رابط�ة ال�دوري إىل أنها لن تف�رض أي عقوبات ع�ىل املخالفني،
لكن كالين ش�دد عىل رضورة أن ي َ
ُرف َع الص�وت عاليا يف ما يخص االلتزام
بالقواعد الصحية ،موضحا“ :يف مفهوم النظافة ،هناك مبادىء توجيهية
لالحتف�ال ضمن معايري التباع�د االجتماعي”.وأض�اف“ :يمكن للمرء أن
يتخي�ل” أنه يف خض�م اللحظة “قد يقرتبون (الالعب�ون) من بعضهم بعد
تسجيل هدف .لكني أعتقد أنه ،بشكل عام ،تم احرتام املبادىء التوجيهية
بش�كل جيد يف عطل�ة نهاية األس�بوع .إنها (القواعد) موج�ودة من أجل
تنفذه�ا األندي�ة .أنا أتح�دث مع األندية يوم�ا بعد يوم للتذك�ري بما يجب
القي�ام به”.وبعد فوز بايرن ميونيخ املتص�در وحامل اللقب عىل مضيفه
أونيون برلني 2-صفرّ ،
ذكر مهاجم النادي البافاري توماس مولر نظراءه
املحرتفني بواجبهم كقدوة ألنه “بحس�ب ما أعتقد ،نحن اآلن تحت مجهر
باقي أملانيا أكثر من أي وقت مىض”.من املؤكد أن الجميع يحتاج اىل بعض
الوق�ت لالعتياد ع�ىل االحتفال باملرفق ،احتياطي�ني يرتدون كمامات عىل
مقاعد البدالء ،س�ماع كل ما يتلفظ ب�ه الالعبون يف أرضية امللعب الخالية
مدرجاته من املش�جعني.وتطرق كالين اىل ذلك بالقول“ :أعتقد بأن الواقع
الجديد سيكون الطابع الجديد لفرتة .سنكون بدون مشجعني حتى نهاية
املوسم ومن املحتمل أن ندخل املوسم املقبل من دونهم أيضا”.
ورأى“ :اىل أن تتم الس�يطرة عىل +كوفيد -19+بشكل كبري  -من املحتمل
أال يحصل ذلك إال عندما نجد اللقاح  -سيبقى الوضع عىل ما هو عليه”.
يريد الدوري الهولندي الذي أنهى موسمه مبكرا من دون أن يعلن عن بطل
له ،اتباع املس�ار األملاني عندما يعاود نشاطه املوسم املقبل ،يف حني وصف
رئيس رابط�ة الدوري اإلس�باني خافيري تيباس بطولة ال�”بوندس�ليغا”
بأنها “مثال يحتذى بها”.
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وزيرة اإلعالم اللبنانية تشتكي حتريف
كالمها بشأن سجن الصحفيني

بريوت/وكاالت:
أكلدت وزيرة اإلعام اللبنانية منلال عبدالصمد أنها مع حرية اإلعلام املطلقة ،الفتة
إىل أنله جرى تحريف كامها عن تمسلكها بعقوبة سلجن الصحفيني ،وأن مرشوعها
“تحويل القضايا املتعلقة بالصحفيني ،إىل املحاكم املدنية فقط”.
وأضافلت يف ترصيحات تلفزيونية لقناة الجديد “تحدثنلا عن الحرية املطلقة لإلعام،
وبعدم وجود عقوبات سجنية ضمن الضوابط ،ألنه حاليا هناك بعض العقوبات بحق
اإلعاميني الذين يمسلون بهيبة الدولة ،أو برئيسلها ،وعاقاتها مع الدول األخرى ،إىل
جانب بعض األمور األخرى”.
وتعرضت عبدالصمد إىل انتقادات عىل مواقع التواصل االجتماعي ،بسلبب ترصيحات
أدلت بها خال زيارة لنقابة املحررين اللبنانيني ،وتطرقت فيها إىل اإلعاميني واألحكام
بحقهلم ،قائللة إن “اإلعاملي ليلس مجرما وحقوقه مصانلة وأن لديله حرية الرأي
والتعبري املصانة يف الدسلتور ،وبالتايل لدينا اقرتاحاتنلا يف ما يتعلق بهذا املوضوع من
ناحية طبيعة العقوبات التي تفرض عىل اإلعامي ،كما البحث يف عقوبة السجن التي
يجب أال تكون يف إطار موسلع ،آخذيلن باالعتبار بعض الضوابلط التي تحمي الدولة
وهيبتها وأركانها األساسيني”.
واعتلرب البعلض أن هذه الترصيحلات بمثابة تربير لسلجن الصحفيلني تحت ذريعة
حماية هيبة الدولة.
لذلك خرجلت عبدالصمد يف حوار تلفزيوني لتوضيح موقفها ،وأكدت “أهمية تكريس
حرية الرأي باملطلق ،من دون وجود أي إجراء سجني يف هذا اإلطار”.
وأشلارت إىل أن “هنلاك سلعيا لتضييق الضوابلط الحالية إىل أقىص الحلدود ،إىل حني
التوصل إىل إلغائها يف املستقبل”.
ولفتت إىل أن “صورة وزارة اإلعام بشلكلها الحايل تغلريت يف العالم ،بناء عىل دورها،
وهناك حاجة إىل تحويل هذا الدور إىل شكل آخر ،وبالتايل إلغاء الهيكلية القائمة ،وخلق
هيكلية جديدة لإلعام العام بشلكل متكامل” ،مشددة عىل أن “األهم يف هذا املوضوع
يكمن يف إلغاء الوصاية السياسية عىل اإلعام العام”.
كما أصدر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية بيانا للدفاع عن الوزيرة ،جاء فيه
“من املؤسلف أن يكون بعض وسلائل التواصل قد تناول زيارة وزيرة اإلعام الدكتورة
منال عبدالصمد بتعليقات ال تنسجم مع ما تم تداوله يف أثناء زيارتها ملجلس النقابة،
وال تعكلس مضمونه ،رغم اإليضاح الذي أصدرته الوزيرة الحقا نافية ما نسلب إليها
من كام”.
واسلتطرد املجللس “عىل أنهلا (الوزيرة) خلال زيارتهلا ،أكدت حرصهلا عىل حرية
الصحافة واإلعام ،ورفض كل العقوبات السلالبة للحرية ،وسعيها الحثيث إىل قانون
علرصي لإلعلام ،وتعزيلز دور نقابة املحررين .كملا إىل توفري حزمة ملن الضمانات
للعامللني يف اإلعام” ،مضيفا “فا هي لوحت بسلجن الصحفيني ،وال أعضاء مجلس
النقابلة هلم يف وارد القبول أصلا بهذا الكام ،للو قيل .وكان األفضل أال ينشلب هذا
السلجال الذي ال طائل منه ،مع تسلجيل احرتام مجلس النقابة لوسلائل اإلعام كافة
اهتمامها بتغطية خرب اللقاء ،وتسلليط الضوء عىل ما تطرق إليه من نقاط إيجابية،
والتعاون الذي أبدته وسائل اإلعام”.
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املرصد العراقي للحريات الصحفية :نأسف للتطورات
الصادمة باقتحام مكتب قناة “ام بي سي عراق”
بغداد/نينا:
علرب املرصد العراقلي للحريات
الصحفيلة التابلع لنقابلة
الصحفيلني العراقيلني علن
اسلفه للتطورات التلي وصفها
بالصادملة التلي أدت اىل قيلام
مجموعلات غاضبلة بإقتحلام
مكتلب قناة “ام بلي يس عراق”
التي هي إحدى قنوات مجموعة
“ام بلي يس” السلعودية ،اول
املس اإلثنلني ،علىل خلفيلة
محتلوى علده املقتحملون غري
مائم ،وتجاوزا عىل قيم ورموز
عراقيلة يف برناملج رمضانلي،
داعيا يف الوقت نفسه اىل التعامل
القانوني يف مثل هلذه القضايا،
وتجنب العنف واإلحتقان.
وأكلد مصلدر يف مكتلب “ام بي
يس” يف بغلداد للمرصلد ”:ان
عمليلة اإلقتحلام جلرت عنلد
الساعة الحادية عرشة صباحا”،
مبينلا قيلام املقتحملني بتدمري

محتويلات املكتلب دون إلحلاق
األذى بأحلد ملن العامللني فيه
والذيلن تجنب بعضهم الحضور
اىل املبنلى اللذي يقلع يف حلي
الوزيرية شمال بغداد”.
وأضلاف املصلدر إن إدارة
املجموعلة قلررت وقف نشلاط
مكتلب بغداد حتلى أيلول املقبل
بمافيه بث برنامج حديث بغداد
املبارش.
وكانت قنلاة “ام بي يس عراق”
بثلت محتلوى ضملن برناملج
رمضاني يومي إتهمت فيه إحدى
الشخصيات العراقية باملشاركة
يف هجلوم إسلتهدف سلفارة
العلراق يف العاصملة اللبنانيلة
بلريوت مطللع الثمانينيات من
القرن امللايض ،األمر اللذي أثار
حفيظة وغضب أوساط محلية
عراقيلة عدتله تجلاوزا غلري
مقبول ،وطالبت بإغاق مكاتب
القناة يف بغداد.

أصر على تقديم شكوى ضد من اعتدى عليه

متديد توقيف الصحفي الفلسطيين أنس حواري بعد تعرضه للضرب
رام الله/متابعة الزوراء:
مددت محكمة صلح طولكرم ،شمال
الضفلة الغربيلة املحتللة ،اول امس
اإلثنلني ،توقيف الصحفلي املوقوف
للدى جهلاز الرشطلة الفلسلطينية
أنلس حواري ،خمسلة علرش يوماً،
الذي كان قد ُ
اعتقل يف  15مايو/أيار
الجاري عىل حاجز لألمن الفلسطيني
عىل مدخل محافظة طولكرم.
وقاللت عائلتله إنه تعلرض للرضب
واالعتداء وهو يف طريقه مع أقاربه،
فيما برّرت الرشطلة اعتقاله بداعي
رضبه لرجل أمن أثناء قيام األجهزة
األمنيلة بتحديلد الحركلة ضملن
إجلراءات مكافحة فلريوس كورونا
املستجد.
وقلال مديلر مجموعلة “محاملون
ملن أجل العداللة” ،مهنلد كراجة، ،
إن “املحكملة رفضلت طلب محامي
املجموعلة إخلاء سلبيل حلواري
وملددت توقيفله  15يوملا ً لغايلات
استكمال التحقيق”.
وأشلار كراجلة إىل أن مكتبله حصل
عىل نسخة من التحقيق مع حواري،
مؤكلدا ً أن وكيلل النيابلة دون يف
محلرض أول جلسلة تحقيلق وجود
جرح لدى أنس يف الرأس وآثار للدماء

وقطب طبية ،وبنطال ممزق بشكل
خفيف وعليه بقع دماء أيضاً ،وأكمل
وكيلل النيابة يف محرضه :وبسلؤاله
عن اإلصابة قال( :إنها من العساكر
املوجودين عىل حاجز عنبتا).
واسلتمعت النيابة ،االثنني ،بحسلب
كراجلة ،لشلاهدين ملن األجهلزة
األمنيلة قلاال إن أنلس هلو اللذي
رضبهملا وقد أحلرضا تقارير طبية
تفيد بتعرضهما لللرضب ،وقاال إنه
شتمهما.
ويف املقابل ،أكد كراجة أن حواري لم
يتمكلن حتى اللحظة ملن الحصول
عىل تقرير طبلي عما تعرض له ولم
تطللب النيابة الحصول علىل تقرير

رغلم تدوينها للمشلاهدات العينية،
ولكلن الدفلاع طللب ملن املحكملة
الحصلول علىل تقريلر طبلي ،ومن
املتوقع الرد عىل الطلب.
وبحسلب كراجة ،فقلد نفى حواري
يف إفادته التهلم األربع املوجهة إليه،
وهلي تهملة تحقري موظلف بحكم
تأديلة وظيفتله ،وتهملة مقاوملة
موظلف بإعملال الشلدة ،وتهملة
مخالفلة القلرارات والتعليملات
والتدابلري واإلجلراءات املتخلذة من
جهات االختصلاص لتحقيق غايات
إعان حاللة الطوارئ ،وتهمة عرقلة
أعمال جهلات إنفاذ القانون وحفظ
النظلام العلام والطواقلم املختصلة

خال إعان حالة الطوارئ.
وأشلار حلواري يف التحقيلق إىل أنه
لم يعرقل عمل األملن ولم يقاومهم
وللم يرضبهم ،بل تلم االعتداء عليه
بالبسلاطري وكعب البندقية ،ما أدى
إلصابته بوجهه وخلع أحد أرضاسه
بسلبب اللكمات التلي تلقاها ،وقال
إن ما بدر منه من شلتم كان نتيجة
للرضب املربح الذي تعرض له.
وكانلت عائلة حواري قلد أفادت ،يف
وقلت سلابق ،بأنها علملت أن أنس
رفلض التنلازل علن حقله بتقديم
شلكوى ضلد رجلل األملن مقابلل
اإلفلراج عنله ،وأكد كراجلة أن أنس
ملرص عىل تقديلم شلكوى ضد من
اعتدى عليه.
وكانت شخصيات حقوقية قد طالبت
يف وقت سلابق بإجراء تحقيق جدي
يف حوادث وتجاوزات مشابهة لألمن
سجلت عىل الحواجز العسكرية بعد
حاللة الطلوارئ املرتبطلة بفريوس
كورونا.
وكانت شلقيقة الصحفي ،سلاجدة
حلواري ،التلي كانلت برفقتله حني
ُ
اعتقلل ،قد أشلارت إىل أنها وزوجها
ً
توجّ هلا ليلا بعلد اإلفطار ملن بلدة
سبسلطية يف نابلس إىل بلدة عنبتا يف

طولكرم ،إلحضار مستلزمات العمل
بعلد انقطلاع طويلل بسلبب حالة
الطلوارئ نتيجلة فلريوس كورونا،
ورافقهما شقيقها للمساعدة.
وأضافلت حواري أن رجلل أمن عىل
الحاجلز العسلكري أوقلف املركبة،
وتسلاءل علن الوجهلة ،فأبلغنلاه،
فاستهجن قائاً “رايحني  10تجيبوا
شلغل؟” ،علملا ً أنهلم كانلوا أربعة
أشخاص.
وتابعت“ :اقرتح أنلس أن يبقى عند
الحاجلز ريثملا نعلود ،وترجلل من
املركبلة ليتحدث مع رجلل أمن آخر
ليقول له إنه من املفرتض أن يتعامل
األملن بطريقلة أفضل ،فهلذا ّ
تجرب
بحياة الناس”.
وأكمللت“ :أثنلاء الحديث اللذي دار
بهلدوء ،عاد رجلل األملن األول ،من
دون سلابق إنلذار وملن دون أن
يكلون طرفلا ً يف النقلاش ،ليصفلع
أنس بقوة علىل وجهه ،ثم طلب منه
الجللوس عىل كلريس ،ليكملل رجل
األمن اعتداءه عليه بإلقاء إناء قهوة
باتجاهله للم يصبه وقواريلر مياه،
وليتجملع بعدهلا علدد ملن رجلال
األملن ويرضبلوه جماعيلا ً بأيديهم
وأرجلهم”.

املالحق الرمضانية للصحف املغربية تتحدى حصار كورونا
الدار البيضاء/وكاالت:
اضطرت العديد من ماحق الصحف
املغربيلة املخصصة لشلهر رمضان
إىل مواكبلة التغريات التلي فرضتها
إجلراءات العلزل الصحلي بسلبب
كورونلا ،بالنلرش الرقمي أو تضمني
امللواد داخلل الصحف نفسلها ،لكن
هلذه التغريات ال تخللو من تحديات
إضافيلة بالنسلبة إىل تقليلد اعتاده
القارئ لسنوات طويلة.
وتخوض الصحلف اليومية املغربية،
تجارب جديدة يف التعاطي مع القراء
يف شهر رمضان كل عام ،لكن الوضع
اختلف تماما هذه السنة ،باحتجاب
النسخ الورقية تماشليا مع التوجه
املتعللق بالحد من انتشلار كوفيد –
 ،19فتم االسلتنجاد بالعالم الرقمي
من أجلل االسلتمرار يف التواصل مع
قرائها.
وتراهلن الصحف املغربية عىل زيادة
مبيعات النسلخ الورقية طوال العام
عرب كسلب ود املزيد من القراء ،لكن
خال شهر رمضان الحايل خصوصا،
شكل االنتقال إىل النسخ اإللكرتونية
تحديلا إضافيلا بالنسلبة إليها ،ألن
هذا العالم االفرتايض يعج بسيل من
املنشلورات التي تتنافس فيما بينها
لتحقيق أكرب نسلبة من االطاع عىل
منتوجها واستهاكه.
وضمن هذا السياق تضطلع املاحق
أو امللواد الرمضانية ،التي تعد فضاء
إضافيلا للتفاعلل مع القلراء ،بدور
مهم يف توسليع مجال القراءة ،ألنها
تشلمل العديد من املواد التي تختلف
تماملا علن املعتلاد ،ما داملت تركز
عىل التنلاول العميق ألحداث ووقائع
وقضايا مشوقة.
وبفضلل الوقلت الطويلل املتوفلر
خلال الحجلر الصحلي ،مدعوملا
بخصوصيات شلهر رمضان ،كانت

الفرصلة أكلرب للقلراء كلي يطلعوا
علىل منتلوج إعامي متنلوع وأكثر
تشلويقا ،يف العالم االفلرتايض الذي
يضلم فئلات عريضلة ملن املجتمع
ووصل االهتمام به إىل حد الهوس.
ويلرى بعلض الصحفيلني وخلرباء
اإلعلام أن هناك قيملة مضافة لهذا
االنتقال إىل النسلخ اإللكرتونية الذي
فرضله الفايلروس التاجلي وقيمة
املواد املنشورة خال رمضان.
واعترب حسلن العطايف رئيس تحرير
صحيفلة “الصحلراء املغربيلة” ،أن
هذه الصحيفة شهدت عدة متغريات
ترتبلط يف املجمل بما يشلهده العالم
يف الوقلت الراهن ،وخضوعه ألحكام
فايلروس كورونا املسلتجد كوفيد –

.19
وأوضلح العطلايف ،يف ترصيحلات
نقلتهلا وكالة املغرب العربي لألنباء،
“كان االنتقلال إىل إنجلاز الصحيفة
عن بعد منذ منتصف مارس املايض،
أي قبلل فلرض الطلوارئ الصحيلة
بخمسلة أيام” ،مضيفلا “كنا يف تلك
الفلرتة نصدر ما يشلبه عددا خاصا
بكوفيلد –  ،19وتأثلريه عىل مختلف
األنشطة ومجاالت الحياة”.
ولفلت إىل أن العمل علن بعد لم يكن
صعبلا ،نظلرا إىل توفلريه جميلع
الوسلائل التلي تتطلب ذللك ،ويرى
أن ذللك “مكننلا من دخلول التاريخ
بكوننلا ننتملي إىل أول جيل إعامي
مغربلي ينجلز صحيفلة ورقية عن

بعد”.
وتابلع ،إن إيقاع أسللوب عملنا عن
بعد للم يتغري يف الواقع ،بعد أن تقرر
تعليق طبلع الصحف الورقية ،حيث
تواصلل العمل باإليقلاع وبالحماس
نفسليهما ملع “الحرص علىل عدم
توجيه الصحيفلة إىل القارئ إال بعد
أن نحيلط بلكل األخبلار وأيضا بعد
تغطية كل األحلداث ،لذلك كنا نقفل
العدد متأخرين”.
وملع اقرتاب شلهر رمضان ،يضيف
العطايف ،عدنلا إىل الحديث يف لقاءات
افرتاضيلة عملا سلبق أن تناقشلنا
فيله خلال اجتماعلات التحريلر يف
شلهر رمضلان ،والجديلد بالنسلبة
إىل الصحيفة هو تخفيض منسلوب

حضور كوفيد –  ،19والعودة بنسبة
معينة إىل العادات القديمة ،واملتمثلة
يف اإلحاطلة بلكل جوانلب الحيلاة،
ومنهلا تقديم أطباق إعامية خاصة
بشلهر رمضلان املبلارك رغملا عن
كوفيد – .19
وخللص إىل أن علرض هلذه السلنة
جاء مختلفا ،إذ لم يتم إصدار ملحق
خلاص برمضان “بلل أحدثنا تغيريا
علىل الصفحلات وتكفلل كل قسلم
بعلرض ملا أنجلزه ،وفق ملا جرى
التوافق عليله يف الصفحات الخاصة
به”.
وأشلار إىل أن سلبب هذا التغيري هو
تفلادي االرتبلاك وما يتطلبله األمر
من تنسليق قد ال يخلو من تعثرات،

قائلا إنه يحبلذ عدم تغيلري تبويب
الصحيفلة ،خلال شلهر رمضلان،
ثم العلودة إىل التبويلب العادي ،قبل
التغيري ملن جديد يف فصل الصيف”،
ألنني أفرتض أن كثرة التغيريات فيها
تشويش عىل القارئ”.
وشكل شلهر رمضان دوما بالنسبة
إىل الصحف املغربية مناسلبة للدفع
بعجلة التواصل والتفاعل مع القراء،
وتكريلس تقليلد سلمح بمراكملة
تجارب سلاهمت يف تحقيق إنجازات
إعامية مهمة ،ملن قبيل نرش كتب
يف شلكل حلقات ،واستعادة حوادث
شلغلت بال الناس ،إىل جانلب إفراد
مسلاحات كبلرية تشلمل الفائلدة
والتسللية ،وطبعلا اسلتقطاب قراء
كثر.
فالتعاطلي ملع تجلارب النسلخ
اإللكرتونيلة ،إذا طال أمدها الزمني،
قلد يجعلل التفكلري يف ممارسلات
إعاميلة مغايلرة أمرا ال مفلر منه،
ولعلل فرتة رمضلان تشلكل تمرينا
ألخذ الدروس والعلرب ،ربما من أجل
رسلم مامح املسلتقبل ،سواء تعلق
األملر بالنسلخ الورقية أو بالنسلخ
اإللكرتونية.
ويتحلدث حكيلم بلمداحلي مديلر
تحريلر “األحلداث املغربيلة” ،علن
تجربته مع املاحق الرمضانية ،قائا
“إن الصحيفلة كعادتهلا كل سلنة،
أفردت ملحقا رمضانيا متنوعا تميز
بالغنلى املعلريف واالرتبلاط باملرحلة
التلي تعيشلها بادنلا ملع جائحلة
كورونا”.
وأضلاف بلمداحلي ،تماشليا ملع
متطلبلات هلذه املرحللة ،يتضملن
امللحق ركنا أطلق عليه “إبداعات من
وحي زمن كورونا” ،مع اإلشلارة إىل
أن هلذه النافذة تنفتح علىل كوكبة
من اإلبداعات الشلعرية والقصصية

املسلتوحاة ملن زمن وبلاء كورونا.
وهي نصوص أدبية واكبت الجائحة
واسلتلهمت الجو العام الذي فرضته
عىل الناس.
وتابلع أن هلذه النافلذة تبلني أيضا
قلدرة األدب الخاقلة علىل تحويلل
النوائلب والجوائلح والفواجلع
وامللملات الكلربى إىل ملادة إبداعية
تغني الخيال اإلنساني ،وتخفف من
غلواء األحداث املأساوية ،وتبث حس
املقاومة وتشيع روح األمل.
وهناك ركن آخلر يحمل عنوان “من
تاريخ جوائح املغرب املنسية” ،وهي
زاويلة تسللط الضوء علىل عدد من
األوبئلة يف مختللف العصلور ،الفتا
إىل أن “األحلداث املغربية” تفتح من
خال هذه الزاوية صفحات منسلية
من الجوائح واألوبئة.
وأكد أن هذه املواد أظهرت أن الجوائح
وسلنوات املجاعات والقحط خلفت
خرابلا بالغا ونزيفا برشيا ترك ندوبا
عميقة يف الذاكرة املغربية“ ،يعكسها
الخوف والتوجس وقسوة املوت الذي
أعقب سلنوات الطاعلون والكولريا
والجذام والجذري والتيفويد والقحط
والجراد.”..
لكن لألسلف ،تبقلى أزمنلة األوبئة
واملجاعات ،تاريخا منسليا ،ومجرد
قضايا مغمورة أو هامشية يف تاريخ
املغرب ،واألبحاث والدراسات حولها
جد نادرة ،كما أن املصادر التاريخية
تعاني شلحا كبريا وثغرات وتشلتتا،
ليس من السلهل جمعها وتنسيقها،
حيلث تقتلرص علىل إشلارات ونتف
متفرقة ،وفق بلمداحي.
ويضلاف إىل ذللك ركلن “ديانلات
خارج املألوف” ،الذي يرصد مختلف
الديانلات يف جميلع أنحلاء العاللم،
والتلي يشلكل املؤمنلون بالديانات
التوحيدية الثاث أغلبية أتباعها.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

بدأت مسريتي مصورا ورسام كاريكاتري وأول تعييين يف جريدة اجلمهورية

كريم كلش يروي لـ

9

كيف أصبح مصورا وكيف شق طريقه حنو الشهرة؟

اش�هد اني م�ا دخلت مؤسس�ة او حدثا صحفي�ا اال وكان
الزمي�ل كريم كلش واحدا م�ن الحارضين  ,يوثق بكامرياته
كل اإلح�داث ب�ذكاء وبأن�اة ملص�ور يعي ما يص�ور ويوثق
الحدث برؤية املصور الصحفي الشامل .
كريم كلش مصور مبدع بأعماله وأفكاره ،وفنان فوتوغرايف عشقت

أنامله مداعبة الكامريا ليلتقط أجمل الصور وأروعها ،فأظهرت لنا يف
زواياها الكفاءة واإلبداع .ولم يتوقف كريم عن ابداعه يف مجال التصوير
حتى صار يوثق بريشته الناقدة الساخرة كل حدث وكل قضية يراها
بصيغ�ة الكاريكاتري إضافة إىل كتابات�ه وتحقيقاته الناجحة
والتي ينرشها يف الكثري من املجات والصحف العراقية

حوار – مجال الشرقي
مرحب�ا ب�ك اخ كري�م كل�ش ضيف�ا عىل
الزوراء اليوم .
ن�ود اوال ان تعرف القراء الك�رام بنبذةعن بطاقتك الشخصية ؟
اه�ا ومرحبا ب�ك اخ جم�ال وبالزوراءالحبيبة .
اس�مي كريم كلش حسن ضاحي ولدتيف بغ�داد ع�ام  1956خري�ج الدراس�ة
اإلعدادي�ة التخص�ص الفن�ي مص�ور
فوتوغرايف وصحفي ورسام كاركاتري .
التأثري العائيل لديك وه�ل كانت للعائلةعاق�ة بالتصوير الفوتوغ�رايف والبدايات
لطفا ؟
– تمت�د بدايات�ي اىل اكث�ر من  40س�نة،
وتحدي�دا ً اىل ع�ام  1975حي�ث ب�دأت
مس�ريتي م�ع التصوير يف مح�ل تصوير
كري�م الامي يف مدينة الص�در الذي كان
معلم�ي األول ،فق�د تعلم�ت منه اس�س
التصوي�ر من طبع الص�ورة وتحميضها
وإخراجها باملظهر الجيد ،وكانت حينذاك
باألس�ود واألبيض .ولكون�ي أتمتع ايضا ً
بموهب�ة يف الرس�م والخ�ط فق�د قم�ت
بتلوين الص�ور وتصحيحها يف ذلك العهد
حيث لم تكن الص�ور ملونة ،وكنت اقوم
به�ذه العملية بمختل�ف أحجام الصورة
باإلضافة اىل قيام�ي برتوش األفام التي
كانت تس�مى (الجامات) ،وقد تس�لمت
كام�ريا (فلّ�ة) م�ع الف�اش وكانت اول
كام�ريا يف حيات�ي .وكنت يف الس�بعينات
اق�وم بتصوي�ر األعراس الش�عبية حيث
كان�ت الحف�ات الغنائية تق�ام يف الهواء
الطل�ق .وبع�د  5س�نوات ع�ىل دخويل اىل
ستوديو كريم الامي فتحت محل تصوير
باس�م (مص�ور الريف) ،ويف ع�ام 1991
انتقل�ت اىل العم�ل الصحف�ي فعمل�ت يف
جريدة الجمهورية مصورا ً صحفيا ً بعدما

.2008
 عملت عضو نقابي فرة أربع دورات . وما ه�ي املنظم�ات واالتح�ادات التيانتميت لها ؟
 عضو نقابة الصحفيني العراقيني . عضو اتحاد الصحفيني العرب . عضو اتحاد الدويل للصحافة . l.f.jعملت مراسا ملجلة مدارات التي تصدرقي اسراليا
 عض�و الجمعي�ة العراقي�ة للتصوي�راملركز العام .
 ه�ل تتذكر املعارض التي ش�اركت بهاوأقمتها انت ؟
 شاركت يف العديد من معارض الجمعيةالعراقية للتصوير .نعم لدي مش�اركة يف
معرض مش�ركة برعاية صحيفة (روز
اليوس�ف ) بعنوان ( الريش�ة يف مواجهة
كورون�ا )وال�ذي اش�رك يف املع�رض كل
دول العال�م أكث�ر م�ن (  )100فنان�ا
عربي�ا وعامليا من  27دول�ة باإلضافة اىل
نق�ل ه�ذا املع�رض اىل كاف�ة دول العالم

جرى اختباري يف قسم التصوير الصحفي
عىل ي�د الفنان املص�ور القدي�ر املرحوم
فؤاد شاكر واجتزت االختبار بنجاح .وقد
تعلمت من شاكر كيفية تصوير الصورة
الصحفية وكان معلمي االول يف مسريتي
الصحفية حيث تبحرت عدس�تي يف عالم
الواقعية .وكان ميداني هو األفق املفتوح
وس�اعدني ذلك يف االنتق�ال اىل الصحافة
والعم�ل يف مختلف مفاصله�ا برغم انها
ً
فع�ا متعة البح�ث املتاع�ب .وقد عملت
خ�ال رحلتي هذه يف العديد من الصحف
واملجات العراقية.
اول اعمالك يف مجال التصوير ؟اول اعم�ال التصوير كان�ت يف مجاالتعائلي�ة واصدق�اء وخ�ال الس�فرات
الخاصة وبعض املقربني
 اول عمل رس�مي يف مجال التصوير اينكان ؟
 كان يف جري�دة الجمهورية وكانت عام 1991وق�د عملت يف مج�ال التحقيقات
ويف قس�م ش�ئون الناس مع الزميله ندى
شوكت .
 اول معرض للتصوير أقمته ؟ كان�ت من خال مش�اركتي يف معرضمش�رك أقامت�ه الجمعي�ة الوطني�ة
للتصوير وملناسبة وطنية
 طيب عدد لنا اهم املؤسسات الصحفيةواالعامية التي عملت فيها؟
 س�اذكرها واتمن�ى ان ال ان�س اح�دامنها وهي كث�رية ومنها عملت يف جريدة
الجمهورية عام .1991
 عملت يف جريدة اآلعام عام .1996 عملت يف جريدة املرأة عام .1997 عمل يف جريدة املستقبل عام .1998 عملت رسام يف مجلة الشباب .1998 عمل�ت يف جري�دة ص�وت الطلب�ة عام.1998
 عملت يف جريدة املرشق عام .2007 -عملت يف جريدة القلعة الركمانية عام

– وال�ذي يتح�دث ع�ن ظاه�رة فريوس
كورونا معالجتها والوقاية منها – وأيضا
ن�رشت يل بعض أعم�ايل يف أقدم صحيفة
يف م�ر عىل صفحاتها يوميا رس�ومات
كاريكاتريية وهي صحيفة ( روز اليوسف
) أق�دم ش�كري اىل العامل�ني يف صحيفة
روز اليوسف ملتابعتها واهتمامها برسوم
الكاريكاتريي�ة ش�ارك يف املعرض اآلخري
بعد االحتال االمريكي  -15حزيران عام
 2003بعن�وان (اط�االت ع�ىل الواقع )
الذي اقيم يف قاعة حوار .
 ش�اركت يف معرض املؤسسة اإلنسانيةللطفل العراقي ومنج لقب عضو رشف.
 ع�دد لن�ا املع�ارض الش�خصية الت�يأقمتها أنت ؟
معريض الش�خيص الراب�ع للكاريكاتري( هموم عراقية ) ع�ىل قاعة دار الثقافة
والنرش الكردية عام .2019
معريض الشخيص الخامس للكاريكاتري(رس�وم عىل ألئحة االنتظ�ار )عىل قاعة
ن�ادي الريموك الرفيه�ي يف املنصور عام
.2019
 معرض�ة الش�خيص الس�ادسللكاريكاتري(رس�وم بقلم العريض) عىل
قاع�ة منتدى ش�باب ح�ي الجزائ�ر عام
. 2019
معرضة الش�خيص السابع للكاريكاتري(حكومة كاريكاتريية )يف ساحة التحرير
دعما النتفاضة /25أكتوبر .
معرضة الش�خيص الثامن للكاريكاتري(كاريكات�ري بخط�وط ناطق�ة )ع�ام
.2020
معريض الش�خيص السابع للكاريكاتري(املواطن  ...وشبح كورونا عام .2020
ش�اركت يف مع�رض كلي�ة االع�ام عام
 2004وحصل عىل شهادة تقديرية .
شارك يف معرض مؤسسة املدى وحصلعىل شهادة تقديرية عام .2008
 -ويف مج�االت الطفل ومعارض الطفولة

ه�ل كان�ت ل�ك مش�اركات او مع�ارض
شخصية ؟
-ونع�م وه�ي كث�رية فمثا ش�اركت يف

 ع�دد لن�ا الجوائ�ز وكتب الش�كر التيحصلت عليها ؟
حصل�ت ع�ىل كت�اب ش�كر وتقدي�روش�هادة تقديرية من وزارة الثقافة عام
2012وضم اسمة اىل قائمة املبدعني .
حصل�ت ع�ىل ق�ادة االبداع م�ن نقابةالصحفيني العراقيني عام.2008
منح ق�ادة االبداع من مؤس�س ومديراملتحف الثقايف الراثي يف القشلة .2018
منح�ت قادة االبداع وش�هادة تقديريةم�ن منظمة ب�اد الس�ام االنس�انية يف
العراق عام . 2018
منحت قادة االبداع من املركز االعام يفالثقايف العراقي .2019
منحت قادة االبداع من مؤسسة عيونللثقافة والفنون عام .2019
حصلت عىل ش�هادة درع الفرسان منمؤسسة بادي عام .2018

فس�وء االهتم�ام باملواطن وع�دم توفري
حاجاته األساس�ية وعم�ق املعاناة كلها
امور جعلتني ال أغادر مش�هدا ً محزنا ً إال
وأوثقه بعدستي .وقد ش�دني هذا العالم
ودفعني اىل حم�ل الكامريا اللتقاط أروع
الص�ور الت�ي جعلتني اتخص�ص واهتم
بتصوي�ر الطفول�ة .وس�تبقى الكام�ريا
رفيقة دربي فهي عش�قي الذي يجعلني
أط�ل ع�ىل عوال�م فس�يحة وأنقله�ا اىل
املتلق�ي ،وهذا أحد أس�باب تعلقي بعالم
التصوير الس�احر .لق�د هيمنت الكامريا
عىل كل ح�وايس وأصبحت العدس�ة هي
عيني الثالثة ،فليس�ت هن�اك من مرسّة
تتتسلل اىل روحي بحجم فرحتي ومرستي
بالتق�اط لحظة ن�ادرة وهاربة يف خضم
الحياة والواقع الذي نعيش�ه .إن الكامريا
بدون ش�ك رفيق عزيز َ
عيل اس�تعنت بها
وأعانتني كثريا ألنه�ا رافقتني يف تصوير

اول معرض شاركت به هو معرض أقامته مجعية التصوير الوطنية
اسعى اآلن لرسم صور متثل مرحلة وباء كورونا وكيفية احلماية
مع�رض الطفولة يف وزارة الثقافة – دار
ثقافة االطفال وحصل عىل الجائزة االوىل
عام .2008
معرضة الشخيص االول (الواقع تجسد...الصور) عام .2004
مع�ريض الش�خيص الثان�ي (ارشاقاتعراقية ) ع�ام  2005بالتع�اون مع وفد

منحت شهادة التقدير العايل من منظمةباد الس�ام لحقوق االنسان واملفوضية
الدولية للس�لم واالمن الدوليني يف العراق
عام .2020
 نل�ت جوائ�ز ذهبية وفضي�ة وبرونزيةوالعديد من الشهادات .
 منحت قادة االبداع وشهادة تقديريةمن مؤسسة االعام العراقي .2020

الحي�اة اليومي�ة فأعانتن�ي يف تجس�يد
الكث�ري من اللقط�ات يف األحداث األخرية،
وهنا أش�ري اىل تجس�يدي معال�م املباني
الت�ي دمرت نتيجة العدوان األمريكي عىل
العراق.
طيب بع�د كل هذه املجاالت التي اجبتعليها ي�ا كريم نود ان ننتق�ل اىل الجانب
املهني لديك فكي�ف تجد املعنى الحقيقي
للصورة وماذا تعن�ي لديك اللقطة ومدى
تجانسها مع الخرب ؟
الص�ورة الصحفية ربما تعرب عن مقالكام�ل إن توفرت فيها ال�رشوط الازمة,
خصوص�ا ً إذا كان املص�ور يمتلك ثقافة
فوتوغرافي�ة ,وال ابالغ اذا قلت ان الخرب
الصحفي مرتب�ط بالصورة  ..بل وأحيانأ
تك�ون الص�ورة كافية واكث�ر تعبريأ من
الخ�رب ,هناك مثل صين�ي معروف يقول
إن (الص�ورة تغن�ي عن أل�ف حرف) ألن
الص�ورة لها ارتب�اط بالخ�رب والتحقيق
الصحف�ي ،نق�ول إن الس�بق الصحف�ي
يوثق بالصورة فيعزز مصداقية الخرب او
التحقيق الصحفي والصورة لها أهمية يف
لغة الصحافة.

(فلّة) مع الفالش كانت اول كامريا يف حياتي
شاركت يف  8معارض لرسوم الكاريكاتري
مسريتي يف التصوير متتد اىل اكثر من اربعني عاما
ارشاقات ثقافية من بغداد اىل العالم .
مع�ريض الش�خيص الثالث(طفول�ة يفزمن الصعب) عام . 2006
معريض الشخيص الرابع (الوجع) الذياقيم عىل قاعة مدارات عام .2009
معريض الشخيص الخامس (طفولتنا)عام .2014
معريض الشخيص الس�ادس (الطفولةالعراقية...اىل اين)عام .2018
معرض�ة الش�خيص الس�ابع (وج�عالطفولة العراقية )عام .2018

 هل شغلت مناصب وظيفية ؟نعم ش�غلت منصب معاون مدير البيتالثق�ايف يف الكاظمي�ة التاب�ع اىل دائ�رة
العاق�ات العام�ة يف وزارة الثقاف�ة –
للعامني . 2015-2013
ه�ل تتذك�ر البيئة واملحي�ط العائيل الذي
ترعرعت فيه ؟
– انا ول�دت يف بيئة مس�حوقة واتجاهي
للتصوي�ر ه�و ج�زء م�ن تضامن�ي مع
ابن�اء ه�ذه الطبق�ة وتحمله�م العذاب
طيل�ة عه�ود مض�ت م�ن عمر الع�راق،

هل يختلف املصور الصحفي عن املصورالعادي ؟
املصور الصحف�ي ،او اي مصور ،يجبأن تتكون لدية ثقاف�ة الصورة وأن يعلم
أن الص�ورة لها ثقافة فني�ة واجتماعية
رغ�م أن البع�ض اليس�تمع اىل النصيحة
والتوجي�ه ،ل�ذا فإن عىل املص�ور املبتدئ
أن يقب�ل النقد والنصيح�ة وأن يبتعد عن
األخط�اء التي يق�ع فيه�ا ,وأن اليصاب
بالغ�رور عن�د تصوي�ر لقط�ة جميلة او
عن�د حصوله ع�ىل احدى الجوائ�ز ,األمر

اآلخر انا أجد يف بعض املصورين من جيل
الش�باب من بإمكانه�م ان يقوموا برفد
الس�احة الفوتوغرافية بإبداعات جديدة،
وألن هذه الطاقات الش�بابية تبرش بخري
فيج�ب عليه�ا اس�تثمار التكنولوجي�ا
ومحاول�ة ملء الف�راغ من خ�ال إتقان
اللغ�ة اإلنكل�����يزية ألنه�ا لغة العر
الت�ي يمك�ن أن تق�دم الكث�ري يف مج�ال
االس�تزادة من العلوم والسعي اىل التطور
واستمرار املتابعة.
 هل تقتنع بصورة املوبايل حاليا ؟أعتق�د أن اجه�زة الهات�ف قد أس�اءتاىل الفوتوغ�راف والفوتوغرافي�ني م�ن
هذا الجي�ل وذلك لس�هولة الحصول عىل
اللقط�ة من دون عناء يف تكوين املش�هد
وقياس جمالية مس�اقط الظل والضوء،
وق�د اصبح�ت أجهزة الهات�ف تلغي دور
املصوري�ن املحرفني ،بعد أن كان املصور
املب�دع يح�رص ع�ىل اقتن�اص اللقط�ة
العفوي�ة ويس�جلها بالض�وء فق�ط من
دون أن يجمله�ا ألن الفوتغ�راف اليح�ب
التصنيع(الفوتوش�وب) يف الص�ورة
الصحفية.
هذا ماوجدته يف الكاريكاتري..
وبالنس�بة للكاركات�ري كي�ف تفك�ر بهعندما تعزم عىل رسم حالة معينة ؟
أنا لس�ت غريبا ً عىل عالم الرسم وحتىالعم�ل الصحف�ي فأن�ا رس�ام وخطاط
ومص�ور ،وقد دفعتن�ي موهبتي اىل حب
ه�ذ العالم ولهذا اتجه�ت اىل الكاريكاتري
ألنني لم أجد يف الرس�م تل�ك الديناميكية
التي تفصح عنها العدسة .
 ماذا تشعر عندما ترى الكامرة معك؟– اش�عر باالطمئن�ان الكام�ل اننيجاهز
للح�دث نع�م وس�تبقى الكام�ريا رفيقة
درب�ي فهي عش�قي ال�ذي يجعلني اطل
ع�ىل عوالم فس�يحة وانقله�ا اىل املتلقي
وهذا احد اس�باب تعلقي بعالم التصوير
الس�احر .لق�د هيمنت الكام�ريا عىل كل
ح�وايس واصبحت العدس�ة ه�ي عيني
الثالث�ة فلي�س هناك من مرسة تتتس�لل
اىل روح�ي بحج�م فرحت�ي ومرست�ي
بإلتق�اط لحظة ن�ادرة وهاربة يف خضم
الحياة والواقع الذي نعيش�ه .ان الكامريا
بدون ش�ك رفيق عزيز َ
عيل استعنت بها
واعانتني كث ً
ريا ألنه�ا رافقتني يف تصوير
الحي�اة اليومي�ة فأعانتن�ي يف تجس�يد
الكثري م�ن اللقطات يف االح�داث االخرية
وهنا اش�ري اىل تجس�يدي معال�م املباني

التي دمرت نتيجة العدوان االمريكي عىل
العراق.
ه�ل تتابع م�ا تراه من ص�ور صحفيةوه�ل تق�ارن نفس�ك م�ع االخري�ن من
املصورين ؟
– ان�ا لم أتأثر بأي فنان عربي اوعاملي اال
انن�ي احبب�ت اعمال املصوري�ن الفنانني
الرواد مراد الداغس�تاني وكذلك املرحوم
الفنان القدير فؤاد شاكر والفنان املصور
عبد ع�يل مناح�ي ،إذ يش�دني كل فنان
خص�ه الل�ه برس م�ن املمك�ن ان يصنع
فنا ً ممي� ًزا او مؤثرًا وأق�ول للمرة الثانية
ل�م أتأثر بأحد لكنني اس�تفدت كثريأ من
ثقاف�ة وفن م�ن س�بقني م�ن الفنانني
الفوتغرافي�ني  ،ذلك ألن التأث�ر قد يخلق
من املصور مقل ًدا فق�ط .واضيف اىل ذلك
ان املصور والفنان عمومً ا يجب ان يكون
ً
مثقفا وملمًا بجميع نواحي الحياة حتى
ً
مبدعا.
يصبح مصورًا
تحدث عن مجانستك للفوتو والكاركاتريوالتحرير الصحفي بعد ان اصبحت تحرر
التحقيقات للصحف ؟
 ول�م ي�أت اتجاه�ي للكاريكاتري لس�دفراغ م�ا وانما غياب الص�ورة الصحفية
ولي�س لها دور يف جميع ادارات الصحف
واملجات  .ام�ا يف ما يتعلق بالكاريكاتري
ف�إن اتجاه�ي ل�ه يتيح يل يف االقل رس�م
الش�خصيات السياس�ية الكبرية التي لم
تتح يل فرصة تصويرها فوتغراف ًيا فأقوم
برسمها بشكل كاريكاتريي .اما التحرير
الصحف�ي فأدين بالفضل بذلك اىل دخويل
جري�دة الجمهورية يف مطلع تس�عينيات
القرن املنرم والتي كانت بحق مدرسة
صحفي�ة فمن خال مرافقتي للمحررين
عن�د اجرائه�م املقاب�ات والتحقيق�ات
الصحفي�ة تعلمت كيفي�ة صياغة الخرب
وكتاب�ة التحقيق�ات واصبح�ت ل�دي
امكانية لكتاب�ة التحقيق الصحفي وقد
كتب�ت الكثري م�ن التحقيق�ات واالخبار
وكل ذلك جراء حبي ملهنة الصحافة.
ومالذي بيدك االن ؟اس�عى االن لرس�م عدد كب�ري من صورالكاريكاتري تمثل مرحل�ة وباء الكورونا
وكيفي�ة الحماي�ة من�ه وس�اعمل ع�ىل
اقامته كمعرضكب�ري وللعلم انا االن لدي
مع�رض تش�كييل كبري اقيم�ه قريبا عن
املراءة ودورها يف الحياة
طموحاتك االخرية االن ؟اتمنى ان اشارك بمعرض عاملي لرسومالكاركاتري واش�ارك مع رسامني عامليني
لكي اب�رز طاقاتي بع�د ان اقمت ثمانية
معارض للكاريكاتري وكلها ناجحة
 وبم�اذا تنص�ح املص�ور حدي�ث العهدبالتصوير ؟
– أوالً ان اليصيبه�م الغ�رور عند تصوير
لقطة جميلة او عند حصولهم عىل احدى
الجوائز ثانيا ً وأنا اجد يف بعض املصورين
من جيل الشباب من بإمكانهم ان يقوموا
برف�د الس�احة الفوتغرافي�ة بإبداع�ات
جديدة وألن هذه الطاقات الشبابية تبرش
بخري فيجب عليها استثمار التكنولوجيا
الجديدة ومحاول�ة ملء الفراغ من خال
اتقان اللغ�ة االنكل�����يزي�ة ألنها لغة
الع�ر الت�ي يمك�ن ان تق�دم الكثري يف
مجال االس�تزادة من العلوم والسعي اىل
التطور واستمرار املتابعة.
باس�م جريدة الزوراء الغراء اس�مح لناي�ا اخ كري�م كل�ش ان نقدم لك الش�كر
واالمتن�ان متمنني لك املزي�د من العطاء
الكبري .
ش�كرا وممنون لل�زوراء التي اتمنى اناكون احد كادرها يوما ما .
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حنو مستقبل افضل...هلا

التدليك يساعد على التخلص من
الصداع والقلق واالكتئاب

ست عالمات خُتربك أنه يضيّع وقتاً معك فقط ..اهربي بسرعة
تحل�م كل فتاة باالرتب�اط برجل يحبها
ويب�ذل كل جه�ده ليش�عر باألم�ان،
وص�ادق معه�ا ىف كل أفعاله ،ويخلص
له�ا ط�ول العم�ر ،ولكن ق�د تصادف
بحياتها ش�خص لي�س واضح وال جاد
أو يريد التس�لية لوق�ت محدد ثم ينهى
العالقة ،ويتس�بب لها ىف صدمة وجرح
يجعلها ال تث�ق بأحد بعد ذلك ،ولتجنب
ذلك وكش�ف الرجل غري جاد ،من خالل
بع�ض العالمات التى نتع�رف عليها ىف
السطور القادمة:
يكلم أكثر من فتاة يف وقت واحد
تعت�رب من أهم عالم�ات أن الرجل غري
ج�اد ىف العالق�ة ،ه�و انش�غاله الدائم
خالل وج�وده معك ،بإرس�ال رس�ائل
نصي�ة ألش�خاص أخري�ن ،وينظ�ر
لهاتفه وهو مبتسم ،وهذا قد يعنى إنه
ىف عالقة عاطفية مع أخريات .
اليخطط ملستقبلكم
تعترب من عالمات إن الرجل غري جاد ىف
العالقة ،هو عدم تخطيطه ملس�تقبلكم
مع�اً ،حي�ث يتجاه�ل الحدي�ث عن أى
خطوة إيجابي�ة ىف عالقتكم ،كما يقدم
العدي�د م�ن الحج�ج واألع�ذار لتربير

موقفه.
يعتذر ىف آخر لحظة
يتعم�د الرج�ل إلغ�اء دعوت�ك له عىل
العش�اء أو الذه�اب للمش�اهدة فيل�م
س�ينمائى أو زيارة أح�د أقاربك ،ويربر
ذلك بحجج وأعذار غري منطقية.
غامض وال يخربك بمكان تواجده
ىيتعم�د إخفاء م�كان وجوده ىف الوقت
الح�اىل ،ويتجاه�ل دائم�ا ً ال�رد ع�ن
االستفس�ار ع�ن م�كان وج�وده ،كما
يتعمد إخفاء تفاصيل كثرية عن حياته
.
اليعرفك عىل عائلته
عندم�ا يق�ع الرج�ل ىف الح�ب ،فإن�ه
يحرص ع�ىل أن يعلن ذلك أمام الجميع
وخاصة أفراد عائلت�ه ،لكن الرجل غري
ج�اد ،فأنه يتعمد إخفائ�ك عن عائلته،
واملقرب�ني له ،ويتجاهل س�ؤالك الدائم
عنهم .
يغازل كل سيدة
تعترب م�ن أهم عالمات إن�ه غري جاد،
هو إنه دائم�ا ً يغازلك وكذلك األخريات،
غ�ري مباىل بمش�اعرك ووجودك معه ىف
نفس املكان.

ال احد ينكر األهمية والفوائد الكثرية التي يقدمها التدليك للجس�م والبرشة،
فضال عن اآلثار النفس�ية عىل اإلنس�ان ،واليوم نعرفك سيدتي بأهم الفوائد
الصحية التي يقدمها التدليك للجسم بشكل عام ،وأهمها:
يخف�ف آالم العض�الت :يعم�ل التدليك ع�ىل تخليص العضالت من الس�موم
والفض�الت وزي�ادة ضخ الدم عربه�ا ،ويظهر جليا ً مدى تأثري ّ
املس�اج عىل
العضالت لدى الرياضيني الذين يمارسون تمارين قاسية.
يس�اعد يف التخلص من القلق واالكتئاب :فهو يساهم يف التخلص من حاالت
االكتئاب املصاحبة لألمراض املس�تعصية والصعبة باإلضافة إىل أن ّ
املس�اج
يساعد بالتخفيف من حاالت القلق املزمن لدى العديد من املرىض
يس�اعد عىل االسرتخاء؛ حيث يؤكد املختصون العاملون يف مجال التدليك أن
ّ
املساج يساعد عىل الش�عور باالسرتخاء والرغبة بالنوم سواء كان ذلك لدى
الكبار أو حتى األطفال الصغار والرضع.
يعزز جهاز املناعة :وهذا ما يؤكد عليه أكد الباحثون؛ حيث أن ّ
املس�اج يزيد
ع�دد خالي�ا الدم البيضاء الت�ي تلع�ب دورا ً هاما ً يف الدفاع عن الجس�م ضد
األمراض ،ويزعم بعض األطباء أنه يساعد يف زيادة املناعة لدى مرىض نقص
املناعة املكتسبة والذي يعرف باإليدز.
يعال�ج الص�داع :حيث أظهرت دراس�ة أجريت مؤخرا أن الخضوع لجلس�ة
ّ
مساج واحدة يساعد يف عالج حاالت الصداع املزمن.

تدبري منزلي

بعد احتالله املطبخ ..أربع طرق
للتخلص من النمل

تعاني العدي�د من ربات البيوت ،من
توغل النمل داخل املطابخ ،بالتزامن
مع ارتفاع درجات الحرارة ،باحثات
عن طرق منزلية وطبيعية للتخلص
منه.
وفيما ييل عدة طرق منزلية للتخلص
من النمل:
الطعام “ماكر”
يمكن االعتم�اد عىل طعام “ماكر”،
يف قتل النمل ،وه�و عبارة عن مادة
س�امة تباع يف املتاجر تشبه السكر،
ولها تأثري فعال.
محلول السكر وصودا الخبز
يمك�ن خلط ج�ز ًءا من الس�كر مع
جزء من صودا الخبز وضعي الخليط
يف أوعية صغ�رية أو أغطية ،واتركي
املحل�ول ليج�ذب الح�رشا ،فصودا
الخبز قادرة عىل قتلهم.
الزيوت العطرية
يمك�ن لبعض الزي�وت العطرية ،أن

املطبخ

كباب ملوكي على الطريقة العراقية

املقادير
باذنجان حبتني كبار
لحم مفروم نصف كيلو
بصلة مفرومة ناعم
كرفس اوبقدونس مفروم ناعم
وملعقة كبرية طحني
ملح وبهارمشكل وفلفل اسود
طماطم رشائح حبتني اىل ثالث
خبز مقيل
صلص�ة طماطم(معج�ون طماطم ) مع ش�وية
ماء
ممكن اضافة فلفل اخر حلو وبصل رشائح
طريقة العمل
ناخذ الباذنجان شوي يكون كبري
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ونقطع القليل من قرشته
نقط�ع رشائح ونقلي�ه ونرتكه عىل ورق نش�اف
ليمتص الزيت
نخلط مواد الكفتة
نعملهم اصابع
ومن ثم نقليهم بالزيت
نضع نصف الخبز املقيل يف صينية بايركس
ناخ�ذ قطعة باذنجان ونضع اصب�ع كفتة ونلفه
عىل شكل رول
نكمل البقية ونصفهم يف البايركس فوق الخبز
نض�ع رشائح الطماطم وممكن وضع رشائح من
الفلفل االخر والبصل
وان تبق�ى كمي�ة م�ن اصاب�ع الكفت�ه نقطعهم
ونضعهم فوق الطماطم.

تطرد النمل من منزلك ،اختاري أحد
هذه الزيوت العطرية فقط ،وضعي
بضع قط�رات منها عىل كرة قطنية
وامسحي بها أماكن تواجد النمل يف
منزلك.
يمكن�ك اس�تخدام زي�ت الربتق�ال
أو الليم�ون أو القرنف�ل أو ش�جرة
الشاي.
الفازلني
يمكنك عمل فخ لإليقاع بالحرشات،
فق�ط ضعي الفازلني يف وعاء صغري
وأضيفي له السكر أو الطحني لجذب
الرصاصري والنمل.

لطلة ابهى....

سلوكيات

كيف تتعاملني مع ابنك “املشاغب”؟

َّ
إن التعامل مع الطفل الكثري الحركة
ً
ً
أو الش�قي يب�دو صعب�ا ج�دا ع�ىل
الوالدين ،خصوصا ً إن كان مش�اغبا ً
وش�قياً ،فيكرس ألعابا ً هنا ويتسلق
األث�اث ،وي�رصخ بص�وتٍ ع�ا ٍل،
ويزع�ج كل م�ن يف املن�زل .وتقابل
ه�ذه الترصفات ردود فع� ٍل غاضبة
م�ن األه�ل الذي�ن تثق�ل كاهله�م
األعب�اء املتزاي�دة وضغ�وط العم�ل
الناتجة م�ن صعوبة الحياة ورسعة
إيقاعه�ا ومش�اكلها االجتماعي�ة
ً
عرضة
واالقتصادي�ة ،م�ا يجعلهما
للغض�ب واالنفع�ال ،ويلج�أون إىل
العن�ف وال�رصاخ يف محاول� ٍة منهم
للجم أخطاء طفلهم.
ً
بداي�ة ال ب� َّد من التميي�ز بني الطفل
املش�اغب والكث�ري الحرك�ة أي من
يعان�ي م�ن ال�� ،ADHDفالحرك�ة
املفرط�ة ليس�ت مرض�اً ،بمعنى أن
لي�س من ال�روري َّ
أن يك�ون كل
طفل مشاغب مصابا ً باضطراب ال�
 ADHDوالعكس صحيح.
وتتمث�ل الترصف�ات املش�اغبة من
خالل املش�اجرة بني الطفل وإخوته
وتزداد ش�قاوته ورصاخ�ه ،فيقوم
ب�رب إخوت�ه وتكس�ري أغ�راض
املن�زل وألعابه الخاصة .كما يتوقف
عن تناول الطعام ،ويرفض النوم يف
الوقت املخصص له ،ما يجعل األهل
يجدون صعوب�ة يف التعامل والتكلم
مع�ه .إالَّ َّ
أن كل ذل�ك قاب�ل للتغ�ري
بمجرد أن يتمتع األهل بالصرب الكايف
إىل جانب االهتمام واالنتباه.
نقص األمان والغرية
م�ن األس�باب الت�ي تدف�ع الطف�ل

إىل املش�اغبة كث�رية ومتع�ددة ق�د
تح�ض األه�ل ع�ىل ع�رض الطفل
ع�ىل طبيب صح�ة ليق�وم بفحص
الغ�دة الدرقية ،وقياس درجة ذكائه
بمقايي�س طبي�ة عاملي�ة معتمدة.
وبع�د الفحوص الجس�دية ،يتطلب
عىل األهل التنبه إىل األبعاد النفس�ية
للترصف�ات التي تنتج ع�ن محاولة
الطفل الحصول عىل االهتمام ولفت
نظر أهل�ه ،أو جراء تف�كك األرسة،
أو ش�عوره بالنق�ص م�ا يدفعه إىل
إثبات نفسه ،بسبب نقص األمان أو
الغرية والتفرقة والتمييز التي يشعر
بها .وإىل جانب ذلك ،يجب أن يعرف
األه�ل َّ
أن الف�راغ وغي�اب الهوايات
ومشاهدة التلفاز وأفالم العنف تؤثر
عىل الطفل سلبا ً وتحوله مشاغبا ً.
إيجاد بيئة مناسبة
يمك�ن لألهل إيج�اد بيئة مناس�بة
تمنع الطفل من أن يصبح مشاغباً،
أو تح� ُّد من ش�غبه عىل األق�ل .فال
يمكن للوالدين أن يقوال طوال الوقت

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

“اجلس جي�دا ً أو ال تق�م بذلك” ،بل
يج�ب جع�ل املالحظ�ات مخصصة
للس�لوكات غ�ري املنضبط�ة .ف�إذا
كانت بعض الترصف�ات غري مؤذية
يمكن التغايض عنها .إضافة إىل ذلك،
يجب أن يش�عر الطفل بالطمأنينة،
يؤسسه ترصف األهل الذي يجب أن
يك�ونبعي�دا ًم�نالعصبي�ة.
ل�ذا ،يجب أن يصرب األه�ل عىل رغم
الضغوط�ات املادي�ة واالجتماعي�ة
الت�ي يعان�ون منه�ا ،وبمج�رد
اختياره�م إنج�اب طف�ل يج�ب أن
يحس�نوا تربيت�ه بطريق�ة س�ليمة
ترافقها رعاية َّ
مكثفة.
خطوات تساعد األهل
يج�ب أن تك�ون كلم�ة األم واألب يف
االتج�اه نفس�ه بح�زم وحكمة كي
تتناس�ب م�ع عمر الطف�ل وقدراته
العقلية .لكن ال يصح التس�امح مع
لفظ غ�ري مهذب
س�لوك ش�ائن أو ٍ
من الطفل تجاه أم�ه أو أبيه ،ولكن
ينبغ�ي أن ننتب�ه دوم�ا ً إىل الف�رق

ب�ني الح�زم والعنف حت�ى ال نعالج
املش�كلة بأخرى .ل�ذا ،ال يج�وز أن
يق�ال له “أنت أخط�أت” ،بل األصح
َّ
أن “م�ا قم�ت به خاط�ىء” .كذلك،
ال يجب القول “أنت وس�خ ،بل يداك
متس�ختان” ،وتفادي الق�ول “أنت
غب�ي” ،بل “الت�رصف الذي قمت به
يخلو من الرتكي�ز” ،أي يجب انتقاد
الترصف ال الطفل بشخصه .وحكما ً
عندم�ا يش�عر الطف�ل بالعط�ف
َّ
سيتحسن ترصفه.
والحنان
ويمك�ن األه�ل مكاف�أة الطف�ل إذا
قام بفع�ل جي�د س�واء أكان ماديا ً
أم معنوي�اً ،وجعل�ه يش�عر بأنهما
فخ�وران به أمام أصدقائه ،مع ذكر
خصال�ه الجيدة ال املش�ينة .ويجب
ع�ىلاأله�لأن:
 يكونوا إيجابيني أن يمنع�وا طفلهم من مش�اهدةالتلفاز قبل الذهاب إىل املدرسة
 أخذه للقيام بنشاطات رياضية اللج�وء إىل األلع�اب لتوصيل ال ِعربواألف�كار ،أو إىل الرس�م كي يتمكن
من التعبري عما يشعر به.
 يف نهاي�ة أس�بوع ،أو خ�اللَّ
يفضل
املناس�بات واألعياد والعطل،
ع�دم التقيد بالقوان�ني يف املنزل ،أي
غض النظر عن بعض األمور وجعله
يشعر بالراحة.
ع�دم ال�رصاخ يف وجه�ه عندم�ايخطىء ،ب�ل االنحناء نحوه والتكلم
معه بهدوء وبن�ربة منخفضة َّ
أن ما
ق�ام به يجب عدم تكراره ،عرب أخذه
إىل غرفته والقول له برورة الحوار
بعد أن يهدأ..

ان جمال االنسان يكمل باالبتسامة املرشقة ,
واالبتسامة املرشقة تنبع من االسنان البيضاء
 .فلذلك يجب املحافظة عىل االسنان بانتظام .
ونحن هنا سوف نعرض لكم وصفات طبيعية
لتبيض االسنان .
من الوصف�ات الطبيعية الفعال�ة ىف التخلص
من إصفرار األس�نان عص�ري الليمون خاصة
بع�د تأكيد فاعليت�ه يف التخلص من إس�مرار
البرشة والبقع الداكنة.
لالستخدام :اخلطى عصري ليمونة مع ملعقة
صغ�رية من امللح لعمل عجينة ثم اس�تخدمي
فرشاة األس�نان لتدليك أسنانك بالعجني لعدة
ثوان وانتهي بغسل أسنانك جيد باملاء.
ملحوظة :اس�تخدمي فرش�اة ناعمة وليست
خشنة حتى ال تسبب التهاب اللثة.
البيكينج ص�ودا كثريا من الخ�رباء ينصحون

باس�تخدام ب�ودرة البكين�ج ص�ودا ىف تبيض
األسنان وهى معروفة أيضا باسم بيكربرونات
الصودي�وم ،كل م�ا علي�ك فعل�ه ه�و غمس
فرش�اة األس�نان يف كمية قليلة من الباكينج
صودا وتدليك االس�نان به�ا ،ويمكنك إضافة
قليل من امللح لنتيجة أفضل.
ب�ودرة املريمي�ة ال تعم�ل فقط ع�ىل تبييض

األس�نان ولكنها تعمل أيض�ا عىل تعطري الفم
وإكسابه رائحة منعشة.
امزج�ي ملعقت�ني م�ن األوراق املريمي�ة مع
ملعقة ملح كبرية واهرسيهم جيدا ً ىف الخالط
لعمل عجينة.
ضع�ي ه�ذه العجين�ة ىف الفرن حت�ى تصبح
صلبة.
اس�حقيها مرة أخرى لعمل بودرة .واحتفظي
بهذه البودرة يف زجاجة محكمة الغلق.
واس�تخدميها ىف غس�ل أساس�نك م�ن ح�ني
الخر.
ق�رش الربتق�ال املجف�ف أيضا مفي�د لصحة
اإلسنان وتحسني لونها.
اصنع�ي من القرش بودرة بع�د تجفيفه جيداُ
ثم دلكي بها أسنانك بشكل منتظم.
سيعمل الربتقال عىل إمداد األسنان بفيتامني
يس والكالسيوم الالزمني لقوة األسنان.

كل يوم معلومة

خالل رمضان ..كم من املاء حتتاج ألن تشرب يومياً؟

املاء ه�و رس الحي�اة ،ولكن يضطر
معظ�م املس�لمني ح�ول العال�م يف
البق�اء لس�اعات طويل�ة م�ن دون
تناوله�ا جزئيا ملدة ش�هر كامل ،أال
وهو شهر رمضان.
ويف ظل تلك األج�واء الحارة وحاجة
الناس لتعويض كمية املاء املفقودة
بع�د اإلفط�ار ،يظ�ل الس�ؤال الذي
يط�رح ع�ىل أدمغتن�ا ما ق�در املياه
ال�ذي نحتاج�ه ك�ي نحاف�ظ ع�ىل
توازن الجس�م وننظم درجة حرارة
أجسامنا ونحافظ عىل مفاصلنا.
إذا لم نرشب ما يكفي من املياه ،فقد
نعاني من الغثيان وفقدان الشهية،
وق�د نجد صعوب�ة يف الرتكي�ز وأداء
املهام الجس�دية ،مثل حمل البقالة
أو رفع األوزان.
وحددت خبرية تغذية نسبة مختلفة
من الس�وائل التي يحتاجاه الرجال
والنساء.
وقالت إن النس�اء م�ن املفرتض أن
يس�تهلكن يوميا نح�و  2.7لرت من
السوائل يوميا ،بينما يحتاج الرجال
رشب ما يعادل  3.7لرت.
ويشمل ذلك جميع السوائل بما فيها
املي�اه واألطعمة الغني�ة باملياه مثل
الفواكه والخروات والحساء.
(الفالتر) يف الصالون ،ألنها تنظف الهواء الخارجي من مختلف املعادن ووضع�ت خب�رية التغذي�ة خريطة
الثقيلة والغبار ،إضافة إىل تنظيفها الهواء داخل صالون السيارة خالل ملا ينبغ�ي أن يتناوله الش�خص ،أال
عملية التهوية”.

ما خطورة تشغيل التكييف مع بداية الصيف؟
عند تش�غيل مكيف الهواء بصورة غري صحيحة ،يمكن أن يسبب ليس
فقط أمراض الربد ،بل خطر آخر .عندما ال يعمل املكيف يف موسم الربد
حيث ترتاكم يف داخله مع الغبار كمية كبرية من األحياء املجهرية.
وم�ع بداية موس�م الحر فإن أول تش�غيل للمكيف يس�بب ما يس�مى
“متالزم�ة التهوية” أي خروج ما تراكم بداخله خالل موس�م الربد مع
الهواء إىل املكان املثبت فيه.
لذلك قبل تش�غيل املكيف ،يجب تنظيفه وغسل املرشحات التي بداخله،
الت�ي تعترب أفضل بيئة لتكاثر األحياء املجهرية املختلفة ،وتراكم الغبار
وب�ذور النباتات وحبوب اللقاح وغريها ،حيث عند تش�غيل املكيف قبل
تنظيفه ،يستنش�قها اإلنس�ان جميعها ،مس�ببة له مش�كالت صحية
عديدة بما فيها الحساسية وتفاقم األمراض املزمنة.
و ذلك يش�مل أيض�ا مكيفات اله�واء املثبتة يف الس�يارات ،لذلك “يجب
تنظي�ف مكي�ف الهواء يف الس�يارة س�نويا ويج�ب تبديل املرش�حات

وصفة طبيعية لتبيض االسنان

وه�ي أن يس�تهلك الش�خص املياه
بالطريقة اآلتي�ة ،بحيث يأتي 80%
منها من السوائل واملياه ،و 20%من
الخروات وباقي أنواع األطعمة.
وتضيف يمكن أن يتم تقس�يم املياه
عىل ف�رتات اإلفطار بنح�و  9أكواب
مقسمة عىل ساعات اإلفطار لإلناث
و 12كوب للذكور.
ولك�ن قد تختلف تل�ك الكميات عىل
حس�ب مس�توى النش�اط وتكوين
الجس�م واملن�اخ املوج�ود في�ه
الشخص.
وأوضحت قائلة“ :إذا كنت شخصية
رياضي�ة وترك�ض لف�رتات طويلة،
فأن�ت تفق�د الكث�ري م�ن الس�وائل
من خ�الل العرق خاص�ة يف األجواء
الحارة والرطبة”.

وتابعت قائلة“ :س�يحتاج الشخص
إىل املزيد من املاء ،لكن س�يكون ذلك
بص�ورة أك�رب م�ن ش�خص ركض
ملس�افة قص�رية يف صال�ة األلع�اب
الرياضية”.
واس�تطردت بالق�ول“ :باإلضاف�ة
إىل ذل�ك ،نظ�را ً ألن خالي�ا العضالت
تحت�وي ع�ىل تركي�ز أعىل م�ن املاء
م�ن الخاليا الدهنية ،فإن الش�خص
الذي لديه كتلة عضلية أكرب سيكون
لدي�ه احتياجات أعىل من املاء  -وقد
يحتاج إىل اس�تهالك املزيد من املاء -
من شخص لديه كتلة دهنية أكثر”.
كما أن هناك عوامل أخرى ينبغي أن
يت�م وضعها يف عني االعتب�ار أيضا،
مثل الحمل والرضاعة الطبيعية ،أو
اإلصابة بأمراض مزمنة ،والتي تزيد

من احتياج الجسم للسوائل.
هل الزيادة مفيدة؟
لكن السؤال الذي يطرح نفسه أيضا،
ه�ل تن�اول املزيد من املي�اه بصورة
أكرب من التي يحتاجها الجس�م أمر
مفيد للصحة؟
ويقول الخرباء إن تن�اول مياه أكثر
مم�ا يحتاجها اإلنس�ان ال توفر أي
فائدة إضافية.
كما حذر الخ�رباء من أن الرياضيني
الذي�ن يتناول�ون الكث�ري م�ن املياه
بص�ورة أك�رب م�ن حاجته�م له�ا،
يصبح�ون معرض�ني لخط�ر نقص
الصوديوم من الدم.
وأوضح الخرباء أنه يف حالة النقصان
الح�اد يف مس�تويات الصودي�وم يف
الدم ،فهذا قد يكون مهددا للحياة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :ظروف العم�ل غري مالئمة للحص�ول عىل إجازة،
علي�ك أن تعمل ب�كل طاقتك حت�ى الوصول إىل ب�ر األمان،
بعدها يمكن أن تحظى ببعض الراحة
عاطفي�اً :تحت�اج إىل مجهود كبري لالس�تمرار يف العالقة ،يجب أن
ً
ضغوطا
تك�ون متأك ًدا أن�ك بحاجة إليها فعالً ،وأنه�ا ال تضع عليك
داع
من دون ٍ
صحياً :الوقت الذي تمضيه يف ممارس�ة الرياضة يكون مناسبا ً من
أجل غ ٍد صحي أفضل يساعدك يف كل ما تقوم به

الثور

مهني�اً :يتي�ح أمامك ه�ذا اليوم فرص�ا ً للعمل يجب أن
ّ
الحس�اد لئال يحاولوا أن
تبقى رسيّ�ة وبعيدة عن أعني
يدبروا لك مكيدة إليقاعك بها
عاطفي�اً :تقوى املش�اعر وق�د تتعارض مع الف�رص ،إالّ أنك
قادر عىل تنفي�ذ رغبة أو تحقيق أمنية ،وانتبه لكلماتك ومظهرك
وترصّ فاتك
صحياً :إياك واملخاطرة بوضعك الصحي لترهن لآلخرين أنك ال تعبأ
بما يطلبه منك الطبيب

الكلمات االفقية
 – 1مدين�ة يف الوالي�ات املتح�دة
األمريكية
 – 2فيلم لفريد األطرش
 – 3لفظة هجاء – أسم علم مؤنث
 – 4من الحبوب – مرض
 – 5دولة عربية
 – 6ينهم�ر م�ن العي�ون – دول�ة
عربية
 – 7أول من دعى نفسه فيلسوفا ً
 – 8عكس�ها ملك�ي – من أس�ماء
األسد – عالمة موسيقية
 – 9مدينة أمريكية شهرية بمياهها
املعدنية .

الجوزاء

مهني�اً :يدخل فين�وس إىل برج القوس ويش�كل وضعا ً
مهنيا ً س�لبياً ،تتزاحم األفكار يف رأسك وتشعر بتشويش
عىل عالقاتك املهنية
عاطفياً :تنهي الكثري من املش�اكل التي كنت تعانيها يف مجالك
العاطفي ،وتبتعد عن االنفعاالت التي توتر عالقتك بالحبيب
صحياً :س�يطر عىل انفعاالتك أمام أفراد أرست�ك ،يكفيك ما تعانيه
يوميا ً يف العمل

السرطان

مهنياً :يطرأ تحس�ن يف وضعك املادي والعميل يساعدك
يف تنفي�ذ أهم أهداف�ك ،وربما تكون أم�ام فرصة تؤدي
لتحسن كبري يف ظروفك عىل الصعيد املهني
عاطفي�اً :تعي�ش الح�ب الحقيق�ي واملتب�ادل م�ع الحبي�ب
وتخطط�ان ملس�تقبلكما ب�ذكاء ،وتج�د أن قلبك ميلء بأحاس�يس
ممتعة وال تستطيع السيطرة عىل عواطفك
صحي�اً :جمي�ل أن تق�وم بنش�اطات رياضي�ة م�ع مجموع�ات،
وخصوصا ً ممارسة املي ملسافات طويل

األسد

مهني�اً :تجد أمامك آفاقا جي�دة لتحقيق جزء كبري من
طموحك املهني وتلقى مس�اعدة غري متوقعة تساهم يف
تحسني ظروفك املهنية والعملية
عاطفياً :تكتشف أن جميع عالقاتك العاطفية الجديدة مزيفة
وقائمة عىل املنفعة فتبحث عن عالقة صادقة
صحي�اً :التخفي�ف قدر املس�تطاع من س�اعات العم�ل ومضاعفة
ممارسة الرياضة قرار صائب

العذراء

مهنياً:تنترص ع�ىل بعض التحديات املهني�ة والعملية،
وتتحرر من بعض املس�ؤوليات التي أتعبتك ،وتس�يطر
ع�ىل أمر ط�ارئ يعكر وصول�ك إىل هدف مهن�ي تعمل من
أجله .
عاطفي�اً :الرشي�ك يحب�ك ومخل�ص ومس�تع ّد لعمل املس�تحيل
م�ن أجل س�عادتك ،ولكن تأم�ني متطلبات الحياة يجعل�ه عصبياً،
فق�ف بجانبه.صحياً :ح�اذر التحدي�ات لئال تعرّض نفس�ك لألذى
والضطرابات أنب بغنى عنها

الميزان

مهني�اً :تتمت�ع بحي�اه مهنية جي�دة ،فأنت تس�تطيع
تحديد ما تريد ،وتقوم بما عليك من واجبات بش�كل جيد
وعىل أكمل وجه ،مما يجعلك ممي ًزا يف العمل
عاطفياً :أنت شخص شجاع وتتمتع بطيبة القلب ،مما يجعلك
قادرا ً عىل فهم رشيك الحياة ،وتقديم الدعم واالهتمام املناسب له
صحياً :تحت�اج إىل الرعاية واالهتمام بصحت�ك ،كما ينصحك الفلك
ب�رورة اتباع نظام غذائي يس�اعدك عىل العم�ل ويمدك بالطاقة
والنشاط

العقرب

مهنياً :تسرتجع قوّتك برسعة ،ما يشري اىل فرص مالية
مميّ�زة واس�تثمارات مناس�بة أو أخبار طيّب�ة تجعلك
األقوى
عاطفي�اً :عالق�ة مميزة وفري�دة من نوعها بالرشي�ك ،مر ّدها
التفاه�م الواض�ح واالتف�اق عىل كل األم�ور ،وال س�يما تلك املتفق
عليها قبل االرتباط
صحياً :تخصيص الوقت اليومي للرياضة أو للنش�اطات الرتفيهية
يوفر عليك الكثري من املطبات الصحية

القوس

مهني�اً :يتح�دث هذا الي�وم عن مرشوع يوض�ع أمامك
للتفاوض أو عن عقد تريد أن ّ
توقعه أو اتفاق تعقده
عاطفي�اً :اذا لم تك�ن مخلصا ً مع الرشي�ك ،من األفضل أال
تصارحه بمشاعرك تجاهه وإال ساءت األمور الحقا ً
صحياً :ال ترتدد يف تنفيذ تمارينك الرياضية ،فهي تفيدك كثريا ً من
أجل مستقبل صحي أفضل

الجدي

مهني�اً :ال تح�اول اله�روب من مهام�ك يف العمل اليوم،
سيعطي ذلك فكرة سيئة ج ًدا عنك أمام مديرك يف العمل
عاطفي�اً :ترصف�ات الرشي�ك الغريبة نوعا ً ما ل�ن ترضيك،
فح�اول أن ّ
توف�ق بينك وبينه ،فهذا أفض�ل لكما لئال تصطدما
بما ال يعجبكما
صحياً :تقوم بكل ما يف وس�عك للتخلص من ال�وزن الزائد ،وتعرف
النتيجة املرجوة يف غضون أيام قليلة

الدلو

ً
متفائ�ال وإيجابي�ا ً ويأتيك
مهني�اً :يجعلك ه�ذا الي�وم
بفرص استثنائية جميلة جداً ،استفد منها قد املستطاع
ووظفها يف الحقل الذي تنجح فيه
عاطفي�اًّ :
تع�ر عن نفس�ك بحُ نكة ومه�ارة وت�رز مواهبك،
فتكون االنطالقة مهمة لفرتة واعدة جدا ً مفعمة بالنتائج املفرحة
واملفيدة
صحي�اً :ال تحرص نفس�ك ب�ني جدران املن�زل يف وقت تكث�ر أمامك
خيارات الرتفيه عن نفسك

الحوت

مهنياً :يشري هذا اليوم اىل التخلص من بعض التعقيدات،
وربما تطل عىل تغي�ري مكان اإلقامة واالنتقال إىل مكان
جديد
عاطفياً :ترتاح إىل األوضاع والعالقةّ ،
لكن أمرا ً ما يؤثر س�لبا ً يف
العالقة ويف أسلوب تعاطيك مع الرشيك
صحياً :بعد قيامك بأي نشاط ريايض تناول كوبا ً من العصري وأكثر
من املياة لتعوض النقص الحاصل جراء تصبب العرق بكثافة

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1498البحار الرتغايل فاسكو دا غاما يصل إىل
كوجيكوده يف الھند.
 - 1622اإلنكش�ارية يقتلون الس�لطان عثمان
الثان�ي ،وأدى ذل�ك إىل عودة الس�لطان األس�بق
مصطفى األول إىل عرش الدولة العثمانية.
 - 1873ليفي شرتاوس ينال براءة اخرتاع بنطال
الجينز األزرق بأزرار نحاسية.
 - 1902اس�تقالل كوب�ا ع�ن الوالي�ات املتحدة
وإع�النالجمھوري�ةفيھ�ا.
 - 1927اململكة املتحدة تعرتف بسيادة امللك عبد
العزيز بن سعود عىل مملكة الحجاز ونجد وذلك
بموجب معاھدة جدة.
 - 1934توقي�ع معاھ�دة الطائ�ف معلنة نھاية
الحرب بني اليمن والسعودية.
 - 1948مجل�س األمن يق�رر وقف إطالق النار يف
ً
وسيطا.
فلسطني وتعيني الكونت فولك برنادوت
 - 1963انتخ�اب أحم�د س�وكارنو ً رئيس�ا

إلندونيسيا مدى الحياة.
 - 2002اس�تقالل تيم�ور الرشقي�ة ع�ن
إندونيسيا.
 - 2004محكمة إرسائيلية تدين مروان الرغوثي
بضلوعه بقتل  5إرسائيليني.
 2007إشتباكات بني الجيش اللبناني ومجموعةفتح اإلس�الم يف طرابل�س ويف عدد م�ن مناطق
شمال لبنان وذلك بعد قيام الجيش اللبناني
بمحاول�ة إلق�اء القبض عىل أفراد م�ن املنظمة
اتھم�وا برسقة أح�د البنوك ،وأدى ذل�ك إىل قيام
مصادمات بني الجيش وأفراد املجموعة.
العب كرة القدم الرازييل روماريو يسجل ھدفه
رقم ألف يف املالعب.
 - 2009أمري دولة الكويت الشيخ صباح األحمد
الصباح يعيد تكليف الشيخ نارص املحمد الصباح
بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك للمرة السادسة
خالل ثالث سنوات.

اختبارات شخصية

كيف تكتشف شخصية اآلخر من النظر إىل تصرفاته؟
ان أهم ما يجعلنا نميز شخصية
عن غريها هي الظواهر التالية:
خط اليديف دراس�ة علمي�ة ت�م اعداده�ا
مس�بقا ً م�ن قبل رشك�ة القلم
الدولية ،تبني أن األس�لوب الذي
يكتب به شخص معني وقياسات
أحرفه قد تكش�ف ل�ك طبائعه.
فالش�خص ال�ذي يكت�ب بخط
ً
خج�ال من
صغ�ري يك�ون أكثر
صاحب الخط الكب�ري الواضح،
كم�ا أن أصح�اب الخط�وط
املرس�ومة واألحرف املزركش�ة
يعكسون عش�قا ً للفن وللحياة،
أم�ا أصحاب الخط�وط الغريبة
وغري املتسقة فيعكسون طبيعة
غري منظمة.
أيضا ً أصحاب الخطوط العميقة
والت�ي ترتك أثارها ع�ىل الورق،
يكش�فون ع�ن ش�خصية تبذل
جه�دا ً كب�ريا ً إلنج�از أعماله�ا،
بينم�ا أصح�اب الخط�وط
الخفيفة يبدون أكثر حساس�ية
وقلييل الرتكيز.
األلوانأن األل�وان الت�ي يعتمده�ا
الش�خص تعك�س الكث�ري م�ن
أنماط ش�خصيته .فاألشخاص
ال�ذي يميل�ون الرت�داء الل�ون
األسود هم أكثر حساسية وأكثر
قدرة ع�ىل اإلب�داع ومتمعنني يف
تفاصيل األم�ور الدقيقة .بينما
ال�ذي يرت�دون الل�ون األحم�ر
مش�تعلون بالطاق�ة والحيوية
ومتعجلون دائما ً يف أدائهم.
أما محب�و الل�ون األخر فهم
ً
إخالص�ا وحنان�اً ،ومحبو
أكثر
الل�ون األبي�ض أكث�ر منطقي�ة
وتنظيم�اً .وبالنس�بة ملحب�ي
اللون األزرق هم أكثر اس�تقرارا ً

وحساسية واهتماما ً باآلخرين.
قضم اآلظافريف كل األحوال ت�رتك هذه العادة
انطباع�ا ً س�يئا ً ع�ن الش�خص
املقاب�ل ،ولكن هناك ما هو أكثر
من االنطباع الذي يرتكه أصحاب
ه�ذه الع�ادة .فه�ي تعك�س
شخصية ملولة متوترة ،شديدة
االنفعال يف أغلب األحيان.
كما أن ع�ادات مثل نتف ش�عر
اللحي�ة أو ال�رأس ،ح�ك البرشة
يعكس ش�خصية غ�ري صبورة،
محبطة وكثرية التقلب.
ولكن�ك ق�د تس�تغرب يف نف�س
الوقت أن أصح�اب هذه العادة،
لديه�م ميل غري ع�ادي لتحقيق
التكامل واملثالية ،وهم دقيقون
جدا ً يف أدائهم وه�ذا ما يجعلهم
يصابون بالتوتر الشديد.
الحذاءالح�ذاء ال ي�رتك انطباع�ا ً جيدا ً
أو س�يئا ً عند العروس فحس�ب
كما هو ش�ائع أن أول ما يلفت
املرأة يف الرجل املحتمل أن يكون
رشيك حياتها هو ش�كل حذائه
وتصميم�ه ونظافت�ه ،بل يرتك
انطباعا ً عند بقية الناس أيضاً.
ففي دراسة أعدها اومري جيالث
م�ن جامع�ة كانس�اس ،حيث
أجرى اختبارا ً عىل سعر الحذاء،
تصميمه ولون�ه وجودته ،وجد

أن  90%م�ن الن�اس تقيم دخل
الش�خص ،ميول�ه السياس�ية،
عمره وج ّديته من خالل حذائه.
العينان وألوانهاالعينان هي مرآة لداخل اإلنسان،
وهذا ليس كالم فالسفة وشعراء
فحس�ب ،بل ما اكتشفه علماء
النفس مؤخراً .فنظرتك تعكس
م�ا تفك�ر ب�ه يف الوق�ت الحايل
وحقيقة شعورك تجاه الشخص
الذي تتواصل معه سواء برصيا ً
أو كالمياً.
فحس�ب دراس�ات ت�م طرحها
مؤخراً ،فإن ل�ون العينني أيضا ً
يعك�س م�دى الت�زام صاحبها
أو جنوح�ه ،وقالت الدراس�ة إن
أصحاب العي�ون الزرقاء لديهم
ميل أك�ر لإلدم�ان س�واء عىل
الكحول أو املخدرات ،بينما كلما
كان�ت العيون داكن�ة أكثر كان
الشخص أكثر تدينا ً والتزاماً.
أيض�اً ،كلم�ا كان التواص�ل
البرصي مع األشخاص املقابلني
أكثر فاعلية فه�ذا يدل عىل ثقة
الشخص يف نفس�ه وقدرته عىل
السيطرة ،بينما األشخاص غري
القادرين عىل التواصل البرصي
يعكس�ون ش�خصية مذبذب�ة
ليس�ت ق�ادرة ع�ىل التحك�م يف
نفسها أو اآلخرين.
 -االلتزام باملواعيد

بطبيع�ة الح�ال فالش�خص
صاح�ب املواعي�د الدقيقة دائما ً
م�ا يعك�س ق�درة كب�رية ع�ىل
االلتزام والحماس للعمل ،ولكن
هناك جان�ب آخر يكش�فه هذا
الت�رصف ال نس�تطيع أن نحكم
عليه بالسلبية أو باإليجابية.
فامللتزم�ون ج�دا ً بمواعيده�م
يعكس�ون يف كثري م�ن األحيان
ش�خصية متزمته وعدم ليونة،
ولي�س بال�رورة أن يك�ون
ذل�ك تقديرا ً للعمل أو للش�خص
املتواعدين معه.
يف نف�س الوق�ت ،ق�د يك�ون
الش�خص غري امللت�زم بموعده،
ق�ادر ع�ىل تنفي�ذ العدي�د م�ن
املهم�ات ،ولكن�ه يعج�ز ع�ىل
تحدي�د الوق�ت ال�ذي تحتاج�ه
املهمة بدقة.
املصافحةبات جلي�ا ً أن األش�خاص الذين
يصافح�ون بق�وة ،يرتك�ون
انطباع�ا ً واثق�ا ً بأنفس�هم
وباآلخرين ومثل هؤالء هم أكثر
انفتاحا ً من غريهم عىل الخارج
وه�م مرهف�ون يف تعبريهم عن
مش�اعرهم ولديهم سالس�ة يف
التعامل.
من جهة أخرى األشخاص الذين
يصافح�ون بحم�اس ،بالع�ادة
يفتق�رون للثق�ة يف أنفس�هم
ويف اآلخري�ن ،ويفضل�ون زرع
الحواجز من حولهم ،ويتجنبون
املواجهات والتحديات.
وقد ال يتوقف االنطباع األول عند
حدود ه�ذه الس�لوكيات فقط،
فهن�اك العديد م�ن املعايري التي
تجعلنا نن�يء انطباعا ً عن أي
ش�خص جديد نلتقيه يف حياتنا
نتابعها معكم يف مواضيع أخرى
فكونوا معنا.

قصة مثل

بين حانة ومانة  ...ضاعت لحانه

ي�رب ه�ذا املث�ل للش�خص ال�ذي يق�ع بني
داهيتني تصيبانه فال يس�تطيع منهما خالصا ،
حت�ى يصيبه من األذى ما اليق�در عىل دفعه أو
النجاة من ّ
رشه
أصله :
أن رجال كانت له زوجة اسمها حانة فلما ّ
أسنت
تاقت نفسه للزواج من إمرأة أصغر منها  .فبنى
بفتاة صغرية مليحة  ،حسناء اسمها مانة فكان
يعدل بينهما كما أمر الله تعاىل فيقيض ليلة مع
حانة وليلة مع مان�ة فال يغبط إحداهما حقها

وكان�ت كل واحدة تريد ان تس�تأثر به وحدها ،
فكان إذا اختىل بزوجته األوىل حانة تأخذ بعض
الش�عرات الس�وداء من لحيت�ه فتنتفها  ،حتى
تصبح لحيته بيضاء  ،فيشعر بأنه كهل وأنه من
سنها وينبغي أن يكون لها وحدها دون سواها
 .وإذا اخت�ىل بزوجته الصغرية مانة فأنها تنتف
بعض الشعرات البيضاء من لحيته حتى تصبح
لحيته س�وداء فيش�عر بأنه ال يزال ش�ابا وأنه
ينبغ�ي أن يكون لها وحدها دون غريها ومازال
دأب زوجتيه معه حتى اختفى ش�عر لحيته مع

األيام ولم يبق منها وال شعرة واحدة .
ويف ذات ي�وم كان الرج�ل جالس�ا م�ع بع�ض
أصحاب�ه يف املقهى  ،فس�أله أحده�م  (( :هاي
ش�نو أب�و فالن ؟ وي�ن لحيت�ك ؟  ..مزيّنها ؟))
فق�ال الرجل  (( :ال والله مازيّنتها ولكن (( بني
حانة ومانة  ...ضاعت لحانه ) فسأله أصحابه
عن مغزى قول�ه  ،فأخرهم الخ�ر  ،فضحكوا
م�ن ذل�ك طوي�ال وتعجّ ب�وا م�ن ص�ر الرجل
املس�كني عىل مافعلته زوجتاه ب�ه  ،وذهب ذلك
القول مثال

الكلمات العمودية
 – 1اسم سابق لكينشاسا
 – 2مماث�الن – عكس�ها أح�د
اإلتجاهات السياسية
 – 3إحدى الحواس – أرسل
 – 4رتبة دينية مسيحية – ندم
 – 5أحص�ل “مجزوم�ة” –
األحمق
 – 6يقال {صات و  – } .....أس�م
بطل لعبة رياضية سابق
 – 7متفجرة – أضاء
 – 8صف�ة للحم�ل – مماثالن ثم
مماثلني
 – 9عائلة رسام لبناني راحل .

غزل عراقي
من بعيد بروحي الك رجفة عرس
ومن كريب اصفن بعينك
بلكي يطفح بيها ذاك املاي من شوغات امس
بوجهك اغنية وطن تعرص بريتي
واسمك املاينكتب صورة ال�� هويتي
منني اضيع وجهي عنك
ياهيل ونايس وثنيتي
ياقضيتي
******
حيل اتعذبت بس َ
انت م��ا حسيت
الن بنار گلبي وگلبك الب���ارد
جنت بس َ
انت أشوفك ما شفت ناس
وصافن بس أفكر والذهن ش��ارد
َ
وإنت تعيش ص��ايف وهادئ البال
… … وتشلع باب گلبي بصمتك الج�احد

من الفيسبوك
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هـــــــل تعرف؟
* اإلمس�اك بيد شخص عزيز عليك يساعد عىل إزالة القلق والتوتر
منه ومنك بشكل شبه فوري.
* امللكة فاندين :أمرت بس�جن حالقها الخاص مدة  3أعوام حتى
ال يعلم أحد أن الشيب قد مأل شعرها.
* قبل النوم  93%من أجهزة املخ تبدأ بتصوير أش�ياء تتمنى أنت
أن تحدث.
* أصح�اب الضحكة القص�رية يكونون عصبي�ني بينما أصحاب
الضحكة العالية يتسمون بالعفوية والبساطة.
* إخب�ار الن�اس بمخططات�ك املس�تقبلية تجعل�ك أقل حماس�ا ً
لتحقيقها.
* املرأة ترمش بعينها مرتني أكثر من الرجل.
* التمساح ال يستطيع إخراج لسانه من بني فكيه.

سودوكـــو

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

جديد «اآليس كريم» ..نكهة الغاز
المسيل للدموع

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7253 :االربعاء  20أيار 2020
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ياسمين صبري تهاجم رامز جالل بسبب أبو هشيمة
قاليت الفنانية املرصيية ياسمين صربي
إن برناميج املقاليب اليذي يقدميه الفنان
رامز جيالل رمضان الجياري اجتزأ بعض
إجاباتها عى األسئلة.
وأوضحيت ياسمين يف لقائها ميع موقع
صحيفية «الييوم السابيع» ،أن الربناميج
«اجتزأ بعيض إجاباتها عيى األسئلة التي
وجهتها لها اإلعالمية أروى خاصة املتعلقة
بزوجها رجل األعمال أحمد أبو هشيمة».
وهذه هي املرة األوىل التي ترد فيها ياسمن
صيربي عى ما جياء يف حلقة ظهورها مع
رامز جيالل يف برنامج املقالب الذي يقدمه
يف شيهر رمضيان هيذا العام ،تحيت اسم
«رامز مجنون رسمي».
وقالت ياسمن« :حلقة رامز شيفتها مثل
الجمهيور وىف حاجية اندهشيت منها جدا
ومش القية ليها أي تفسري ،فأنا ملا اتسألت

بتحبيي يف أحميد ،جدعتنيه وال وسامتيه،
فالحقيقية إنيي جاوبت وقليت بحب فيه
كل حاجية يعنى ناجح وواثيق من نفسه
وطموح وشيخصيته قوية حتيى قلت إنه
من وجهة نظيري هو سييد الرجالة ،وإن
احنيا بنتميرن ميع بعيض كتيري يف الجيم
وىف حاجيات كتيري بينا مشرتكية وأن هو
بيضحكني»
وتابعيت ياسمن« :تفاجأت يف الحلقة وأنا
بتفرج أن رامز والربنامج قرر ياخد الجزء
األخيري بس من إجابتي فأنا استغربت جدا
أنا مفهمتش إيه الفكرة ،إن إجابتي تتقص
وتتاخد دى بس وقليت وبيضحكني ،حتى
واليواو اتشالت ،وضايقتنيي وأنا مكنتش
أتوقيع كدا مين رامز أبدا ألنيي بتفرج عى
الربنامج بتاعه من سنن من قبل ما أكون
ممثلة حتى».

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

منمنمات

يف العهد امللكي 11 ..بغدادياً
يشكلون اكثر من حكومة

نهاية غير متوقعة لمسلسل ياسمين عبد العزيز
يبحث عشاق املثلجات والجيالتي
واآليس كريم عن النكهات املميزة
وخصوصا يف فصل الصيف الحار،
األمير اليذي يشجيع العاملين يف
هذا القطاع عيى ابتكار منتجات
غريبة.
ومين النكهيات الغريبية التيي
ابتكرها محل لبيع اآليس كريم يف
هونج كونج ،نكهة «الغاز املسيّل
للدموع».
ويقول صاحب محل اآليس كريم
اليذي لم يكشيف عن اسميه ،إنه
قدم النكهة الغريبة إلظهار الدعم
للحركة السياسية واالحتجاجات

املؤييدة ملزييد مين الحرييات
الديمقراطية يف الجزيرة.
وتحيدث صاحيب املحيل لوسائل
اإلعيالم قائال« :أردنيا صنع نكهة
تذكر النياس بأنه ال ييزال عليهم
االستمرار يف الحركة االحتجاجية
وعدم فقدان شغفهم».
ووفقيا لوسائيل إعيالم محلية يف
هونج كونج ،فإن املكوّن الرئييس
لآليس كريم «الغريب» هو حبوب
«الفلفيل األسود» لتذكري مواطني
الجزييرة بطلقيات الفلفيل التي
أطلقتها الرشطة خالل املظاهرات
العام املايض.

آبل تطلق تطبيق تخطيط القلب لساعتها الذكية

قاليت رشكة آبيل إن تطبييق تخطيط القليب يف ساعتهيا الذكية (آبيل ووتش
سيريس  )4أو النماذج األحيدث سيتوفر يف تحديث الرباميج القادم مع نظامي
 ،iOS 13.5و .watchOS 6.2.5وأضافيت الرشكية أن هيذه امليزة تعد أول منتج
يصيل إىل املستهلك مبارشة ويسمح للعمالء بأخذ تخطيط للقلب من معصمهم
مبارشة ،إذ يسجل إيقياع دقات القلب يف اللحظة التي يعانون فيها من أعراض
مثيل تسارع رضبات القلب أو عدم انتظامها ،ويساعد عى توفري بيانات مهمة
لألطبياء .كما ستقوم ميزة إشيعار عدم انتظام دقيات القلب يف Apple Watch
 Series 1أو النمياذج األحدث بمراقبة إيقاع دقيات القلب يف الخلفية بن الحن
واآلخر ،وسرتسل إشعارًا إذا ُحدد أن دقات قلب غري املنتظمة تشري إىل الرجفان
األذينيي .وقد حصل كل مين تطبيق تخطيط القلب وميزة إشيعار عدم انتظام
دقيات القلب عى موافقة الهيئية العامة للغذاء واليدواء بوصفها أجهزة طبية
مرخصية من فئية  ،Class IIaوذلك مين خالل عملية اعتمياد تسويق األجهزة
الطبيية  .MDMAوسيساعد كل من تطبيق تخطيط القلب وميزة إشيعار عدم
انتظيام دقات القليب املستخدمن عى تحديد العالمات التيي تشري إىل الرجفان
ً
شيوعا .وعند إهماله وتركه
األذيني ،وهو أكثر أشكال عدم انتظام دقات القلب
مين دون عالج ،فإن الرجفيان األذيني يعد أحد األسباب الرائيدة التي يمكن أن
ً
شيوعا حول العالم.
تؤدي إىل السكتة الدماغية ،وهي ثاني أكثر أسباب الوفاة
وقال (جيف وليامز) – مدير العمليات العام يف آبل« :ساعدت (آبل ووتش) الكثري
مين الناس يف جميع أنحاء العالم ،ونشعير بالتواضع ألنها أصبحت جز ًءا مهمًا
من حيياة عمالئنا .ومع إصدار مييزات القلب هذه ،تأخيذ (آبل ووتش) خطوة
مهمة ّ
تمكن األشخاص من الحصول عى مزيد من املعلومات عن صحتهم».
وقاليت (سنبل ديزاي) – الطبيبية ونائبة الرئيس لقسيم الصحة يف آبل« :نحن
عى ثقية من قدرة هذه امليزات عى مساعيدة املستخدمن عى التمتع باملعرفة
أثنياء إجراء محادثات ميع أطبائهم .فمن خالل تطبيق تخطييط القلب وميزة
إشعار عدم انتظام دقات القلب ،سيتمكن العمالء من فهم جوانب صحة القلب
بطريقة أفضل» .وتعميل األقطاب الكهربائية الجديدة املدمجة يف التاج الرقمي
 Digital Crownوالكريستال عى ظهر (آبل ووتش سريس  )4والنماذج األحدث
ميع تطبيق تخطيط القلب لتمكن العمالء مين تسجيل تخطيط للقلب مشابه
للقياسات أحادية االتجاه .ولتسجيل تخطيط للقلب يف أي وقت أو بعد الحصول
عى إشيعار بعدم انتظام دقات القليب ،عى املستخدم أن يفتح تطبيق تخطيط
القليب الجديد عى (آبل ووتيش سريس  )4والنماذج األحدث ويضع إصبعه عى
التياج الرقميي  .Digital Crownوعندما يلمس املستخدم التياج الرقمي iDig
 ،tal Crownتكتمل الدائرة وتقاس اإلشارات الكهربائية للقلب .وبعد  30ثانية،
ي ّ
ُصنف إيقاع دقات القلب عى أنه إما إشارة للرجفان األذيني ،أو النظم الجيبي،
أو انخفاض يف معدل نبض القلب أو ارتفاعه ،أو أنه نتيجة غري حاسمة .وتخزن
جميع التسجييالت والتصنيفات املرتبطة بها وأي أعيراض ملحوظة يف تطبيق
صحتيي عى آيفون بأمان .ويمكن للمستخدمين مشاركة ملف بتنسيق PDF
يحتوي عى النتائج مع األطباء.

فقدان الذاكرة هيو الحالة التي جمعت
بين نجميات الدراميا الرمضانيية هذا
املوسيم؛ حييث تيدور أحيداث ّ
كل من
مسلسيل «فرصية ثانيية» لياسمين
صربي ومسلسل «لعبة النسيان» لدينا
الرشبيني ،وأخريا ً انضمّت ياسمن عبد
العزييز لدراما فقيدان الذاكيرة ،ولكن
تعيرّض مسلسيل «ونحيب تانيي ليه»
لبعيض االنتقيادات بعيد أن ظهر بطل
األحيداث رشيف منري وهيو يعاني من
فقدان الذاكيرة ،فكيف رد ّ
صناع العمل
عى هذه االنتقادات؟
رغم نجياح مسلسل «ونحب تاني ليه»
لياسمن عبيد العزيز اليذي احتل قمة
املنافسة الرمضانية لألسابيع املاضية،
لكن بمجيرد أن ظهيرت حالية فقدان
الذاكرة عى عبيد الله طليق غاليا بطلة
األحيداث ،بدأت حميالت االنتقياد عى
املسلسيل ،خاصية بعيد أن سبقها كل

مين دينيا الرشبينيي وياسمن صربي
يف هذا املوقف بعمليهميا الدرامين ،ما
يتهم ّ
جعيل الجمهيور ّ
صنياع املسلسل
بالتقليد.
وقد نفى كاتيب العمل هذا األمر مؤكدا ً
أنيه ال يعيرف أي تفاصييل خاصية
بسيناريوهيات زمالئيه مين الوسيط
الفنيي ،وأن مسألية «فقيدان الذاكرة»
هو جيزء صغري مين تفاصييل أحداث
املسلسيل ،وليس الحيدث الرئيس الذي
تدور حوليه األحيداث كبقيية األعمال
األخرى.
وردد البعيض أنيه ال يوجد ميا يُسمّى
«فقدان الذاكرة» يف الطب النفيس ،لريد
كاتيب العمل عمرو محميود ياسن أن
حالية فقيدان الذاكرة هيي حالة طبية
حقيقية يتعرّض لها بعض األشيخاص
إثر تعرّضهم لحادث أو حالة نفسية أو
ما شيابه ذلك ،وأنه استشيار عددا ً من
األطباء حيال هيذه الحالة وحصل عى
تفاصييل خاصية ليضيفهيا إىل العمل
بشخصيية عبيد الليه (رشييف منري)
ضمن األحداث.
وبسؤاله عين نهاية أحيداث املسلسل،
أكيد عمرو محميود ياسين أن النهاية
ّ
متوقعة وال يمكن الكشف عنها.
غري
جديير بالذكير أن املسلسيل يشارك يف
بطولتيه كريم فهمي اليذي حصل عى
لقيب «فارس األحيالم» لدراما رمضان
.2020

أمل حجازي تتّخذ قراراً بشأن
كورونا والحجر المنزلي
ّ
أكيدت الفنانة أمل حجيازي ،أنها ال زاليت تلتزم بالحجر
املنيزيل ،بسبيب االجيراءات االحرتازيية التيي فرضتهيا
الحكومات عى الشعوب ،للحد من انتشار وباء كورونا.
ويف منشيور كتبته عرب انستقيرام ،أوضحت حجازي ّ
أنها
الزاليت تلزم بالحجر الصحي لكنهيا قررت تنطلق للحياة
مين جدييد ،وذليك بعيد رؤيتها لبعيض النياس يقضون
أوقاتهم.
ونيرشت حجيازي صيورة لهيا خيارج املنيزل ،وعلّقت:
«عيى فكرة أنا بعدني بالحجر املنزيل وشيايفة كل الناس
وعم يضهيروا خلص قررت انطلق
عايشين طبيعي
وانتو شو وضعكم؟».
عا لحييا ة . .

تيم حسن في مواجهة نادين نجيم وسيرين عبد النور

بمجيرد انتهاء موسم العرض الدراميي لرمضان ،سيبدأ موسم درامي
جديد عرب شاشيات الفضائيات التلفزيونية ،وسنجد الكثري من نجوم
ونجمات الدراما العربية يف موسم واحد للمرة األوىل بعد خروج أعمالهم
الدرامية من املوسم الرمضاني الحايل .نادين نسيب نجيم التي اعتادت
املشاركة يف الدراما الرمضانية ملواسم متتالية ،تحتل فيها قمة السباق
الدراميي يف الدراما اللبنانيية ،لم يحالفها الحظ هيذه املرة الستكمال
تصوير مسلسلها « »2020واملنافسة يف املوسم الرمضاني ،بعد توقف
تصوير املسلسالت خوفا ً من انتشار عدوى فريوس كورونا.
لكنهيا قبل أيام ،استأنفت التصويير تمهيدا ً لعرض املسلسل يف موسم
الخرييف املقبل .وتجسّ د نادين شيخصية النقيب سميا ضمن أحداث
املسلسيل ،حييث تجمعهيا الظيروف ملقابلة صيايف وهو شياب ي ّدعي
ممارسية األعمال املرشوعية والخريية ،ولكن له جانيب آخر يف حياته
يتمثل بعصابات املافيا .يشارك يف املسلسل رامي عياش كضيف رشف
شيخصية شيقيق النقيب
حييث يجسّ د
وتطل سرييين عبد
سميا .
أيضا ً يف مسلسل
ا لنيو ر
«دانتيل» الذي
خروجه من
تق َّر ر
ا ملو سيم
الرمضانيي

الحايل لتكون ثاني املشاركات يف موسم الخريف ،حيث واصلت سريين
تصوير مشاهدها ضمن العمل قبل أيام استعدادا ً لطرحه خالل الفرتة
املقبلية .وتجسيد سرييين من خالليه شيخصية أم تعيش ميع ابنتها
الوحييدة وتلتقي بحبهيا القديم بعد فرتة طويلة مين الفراق ،فتنقلب
حياتهيا رأسا ً عى عقيب ،ويشارك يف بطولة املسلسيل املمثل السوري
محميود نرص اليذي سبيق أن تشاركا معيا ً بطولة املسلسيل الشهري
«قنادييل العشاق» قبل سنوات .ويأتي تيم حسن ليكون مع املنضمّن
إىل قائمة األعمال الدراميية املنتظر تحديد موعد نهائي لعرضها خالل
الخريطية الدرامية الجديدة ،حيث تفكر الجهة املنتجة للموسم الرابع
من «ملحمة الهيبة» يف تقدييم الجزء األخري من املسلسل خالل الفرتة
املقبلة بعد خروجه من املنافسة الرمضانية الحالية .واملسلسل يشارك
يف بطولتيه ديمة قندلفت ومنى واصف وعيادل كرم .أما مي عز الدين
التي كانيت قد بدأت تصوير مشاهدها ضمين أحداث مسلسل «خيط
رمضيان وتوقفيت لظيروف
حريير» قبيل بدايية
فهي األخيرى تنتظر قرار
أزمية كورونيا؛
املنتجية النهائي تجاه
ا لجهية
التصويير لعرضيه
ا ستئنا ف
موسم درامي جديد
يف
خيارج املنافسية
الرمضانية.

والشخصيية البغداديية الثالثة اليذي توىل تشكيل اليوزارة يف العهد
امللكي هو رشييد عايل الگيالني الذي شكل الوزارة الٔربع مرات ،ذلك
انه شيكل الوزارة يف السنوات  1933حيث شكل الوزارة ملرتن االوىل
يف  1933/3/20وشيكل اليوزارة مليرة ثانيية يف  1933/9/9واملرة
الثالثة التي شيكل فيها كانت يف سنة  1940واملرة الرابعة واالخرية
التي شكل فيها الگيالني الوزارة كانت يف سنة .1941
ومين البغداديين الذيين ترأسيوا مجلس اليوزراء يف العهيد امللكي
لثيالث مرات هم ثالثية بغدادين ،االول السيد عبيد الرحمن النقيب
اليذي شيكل أول وزارة سنة  1920واستقال بعيد تتويج امللك سنة
 1921لكنيه تيوىل تشكيلها يف نفس السنية للمرة الثانيية ،وكانت
املرة الثالثة التي شيكل فيها النقيب اليوزارة كانت يف سنة ..1922
ومن البغداددين الذين شكلوا الحكومة ثالث مرات توفيق السويدي
الذي شيكل الوزارة يف السنيوات  1929و1946و  ،1950وكذلك من
البغداديين الذين ترأسوا محلس الوزراء يف العهد امللكي ثالث مرات
عيل جودت االيوبي الذي شيكل الوزارة يف السنيوات 1934و 1949
ًو ، 1957وهنالك خمسة بغدادين ترأسوا مجلس الوزراء وشيكلوا
الحكومة يف العهد امللكي ملرتن هم الفريق جعفر العسكري والفريق
ياسن الهاشمي وحمدي الباچه چي وأرشد العمري ومحمد فاضل
الجمايل .أما العسكري فقد شيكل الوزارة يف السنتن 1923و 1926
والهاشيمي شيكل الحكومية يف السنتين 1924و  1935وحميدي
الباچيه چي تيرأس مجلس الوزراء مرتن يف سنية واحدة هي سنة
 1944فقد شكل الوزارة االوىل يف  1944/6/3وشكل الوزارة الثانية
يف  ،1944/8/29ومين البغدادين الذي شيكل الوزارة ملرتن أرشيد
العميري الذي ترأس مجلس الوزراء للمرة االوىل سنة  1946وترأس
للميرة الثانية سنية  ،1954والبغدادي االخري الذي شيكل الحكومة
ملرتين هيو محمد فاضل الجمايل الذي شيكل اليوزارة سنة ،1953
وشكلها مرة ثانية يف السنة التي تليها ،أي سنة . 1954

تابعونا على الفيس بوك

تغريدات
أصبيح كثيري مين مستخدميي
واتسياب يعتميدون عيى تبيادل
الرسائيل الصوتيية بيدال مين
استهيالك وقيت طوييل يف كتابة
الرسائل النصية.
وال شيك أن بيننا مين عانى يوما
أثنياء تسجييل رسالية صوتيية
طويلية من انيزالق إصبعيه أثناء
الضغط املستمر عى زر التسجيل،
فاضطير إىل إعيادة العمليية مرة
أخرى.
ورغيم أن واتسياب حيل هيذه
املشكلة منذ فيرتة ،وأتاح طريقة
لتسجييل رسالة صوتيية طويلة
دون الضغيط املستمير عيى زر

طارق حرب

 11بغدادييا ترأسيوا اليوزارة يف العهيد امللكيي ،الباشيا ( )15مرة،
واملدفعيي  7مرات ،ورشييد عيايل الگيالني  4ميرات ،وغريهم ممن
ترأس الوزارة الٔكثر من مرة.
يبيدا ٔ العهد امللكي سنة  1920وبالتحديد يوم  1920/10/25عندما
شيكلت أول حكومية ،أي وزارة ،وان كان تتوييج امللك فيصل االول
حصل يوم  1921/8/23وااستمر لغاية  1958/7/14عندما حصل
االنقيالب وانتهى النظيام امللكي وبدا ٔ النظيام الجمهوري ،وقد توىل
 11بغدادييا ً رئاسة الوزراء أكثر من مرة ،بينهم من اشيغل منصب
ر ٔيييس اليوزراء مرتن ومنهم من أشيغل هذا املنصيب لثالث مرات
ومنهم من أشيغل منصب رئييس الوزراء الٔربع ميرات ،ومنهم من
أشيغل هذا املنصب لسبع مرات ومنهم من أشغل الوزارة لي 15مرة
وهو الباشا نوري باشا السعيد الذي توىل الوزارة العراقية لي 14مرة
واشيغل منصب رئيس وزراء االتحاد الهاشمي ،حيث ترأس الباشا
رئاسة الوزارة االردنيية العراقية يوم  1958/5/19بعد أن استقال
من اليوزارة العراقيية ،وتوزعت رئاسة الوزارة بن من أشيغل هذا
املنصب ملرتن فقط وهؤالء هم العسكري والهاشيمي والباچه چي
والعمري والجمايل ،ومن أشيغل املنصب لثيالث مرات ،وهم النقيب
وتوفيق السويدي وااليوبي ،ومن أشغل منصب رئيس الوزراء الٔربع
مرات كيان بغداديا ً واحدا ً هو الگيالني ،ومن أشيغل املنصب لسبع
مرات املدفعي ،ويف تفصيل ذلك نقول :أما نوري باشيا السعيد الذي
تيرأس الوزارة  15مرة كانت يف السنوات  ،1931حيث ترأس الوزارة
ملرتين و 1938اىل سنية  1943حيث يف كل سنة مين هذه السنوات
شكل الباشا الوزارة سبع مرات أي مرة يف كل سنة ،وشكل الوزارة
أيضيا ً يف السنوات 46و49و50و 54و 55و 58حيث ترأس يف شيهر
آذار من هذه السنة الوزارة العراقية ،واستقال يف شهر أيار من هذه
السنة أيضا ً ليشكل الوزارة االردنية العراقية يف  1958/5/19وحتى
انقيالب تموز واعيالن الجمهورية .أما الفريق جمييل املدفعي فقد
شيكل الوزارة يف العهد امللكي لسبع مرات للسنوات 1933و 1934و
 1935و 1937و 1941و ،1953وكانت ملرتن االوىل يف 1953/1/29
واستقال ،وشكل الوزارة مرة أخرى يف نفس السنة يف ،153/9/19
وبذليك نالحظ ان الفرييق جميل املدفعي هيو الشخصية البغدادية
الثانية من حيث عدد الوزارات التي شكلها يف العهد امللكي.

وختاما ً نذكر ان هنالك خمسة من البغدادين تولوا تشكيل الحكومة
مليرة واحدة هيم حكمت سليميان رئيس وزراء سنية  ، 1936وطه
الهاشمي سنة  ،1941ومزاحم الباچه چي سنة  ،1948ومصطفى
العميري سنة  ،1952ونيور الدين محمود سنية  1952أيضاً ،فلقد
ترأس العميري الوزارة يف  1952/7/12وتيرأس نور الدين محمود
اليوزراة يف  ،1952/11/23وهكيذا نالحيظ عدد الحكوميات التي
ترأسهيا البغدادييون يف العهد امللكي مين أصيل  59وزارة عراقية،
ووزارة واحدة وزارة االتحاد الهاشمي بن االردن والعراق.

ميزة مفيدة خاصة بتسجيل الرسائل
الصوتية في «واتساب»

املايكروفون ،فإن ذلك ال يزال غري
معروف بالنسبة للبعض.
ويمكين تسجيل رسالية صوتية
طويلية دون الضغط املستمر عى
زر املايكروفيون بنفيس األسلوب
عى تطبييق واتساب سيواء كان
عى أجهيزة آيفيون أو تليك التي
تعمل بنظام أندرويد.
ببساطة يمكن تسجييل الرسالة
الصوتيية الطويلية عيرب الضغط
عيى رمز املايكروفيون ثم سحبه
أثنياء الضغيط إىل األعيى فيظهر
رمز قفيل ويبدأ تسجييل املقطع
الصوتي مع رفيع اإلصبع عن زر
املايكروفون.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

فادي الشمري

عال الفارس

حنــن على اعتــاب كارثة انســانية يف #العراق بتفشــي جاحنة
#كورونــا نتيجــة عدم االلتــزام بالتعليمات الصحيــة وتهاون
املناطق الشــعبية الكبرية ومرتادي االســواق بأجراءات السالمة
والوقاية.
املستشفيات يف #بغداد امتألت وقد نصل اىل اعالن االف احلاالت
املكتشفة يف غضون اسابيع اذا مل نتخذ اجراءات سريعة.
لك ِّل شي ٍء إذا ما َّ
ُ
قصــان
مت ُن
ُ
إنسان
العيـش
بطيب
فال يُغـُّّر
ِ
ِ
ِه َي األمو ُر كما شاهد َتـها دو ٌل
مَن س َّر ُه ٌ
ُ
ُ
أزمـان
ساءتـه
زمـن
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