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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس هيئة التقاع�د الوطنية، أحمد 
الساعدي، امس األربعاء، أن أزمة الرواتب 
الت�ي طرأت مؤخ�را ستنتهي خالل شهر 
تم�وز املقب�ل، فيما أش�ار إىل أن القانون 
الجديد يس�اوي رواتب تقاع�د املوظفني 
م�ع القط�اع الخاص.وق�ال الساعدي يف 
حوار تابعته “ال�زوراء”: إنه “مع دخول 
الع�راق اىل الحظر بسب�ب كورونا اسعار 
النفط انهارت ودخلنا االزمة االقتصادية، 
واغلب الدول بدأت تعمل موازناتها خارج 
النفط ع�ى الزراع�ة والصناع�ة املحلية 
وهذا م�ا صعب مهمتنا يف توفري السيولة 
والحكوم�ة املستقيلة لم تك�ن تستطيع 
الخ�ارج”. او  الداخ�ل  م�ن  االق�راض 

الحكوم�ة  ق�رارات  “اول  ان  واض�اف 
الجدي�دة كان رصف الروات�ب التقاعدية 
ومجل�س ال�وزراء خ�ول رئي�س مجلس 
ال�وزراء برصف املبالغ، وت�م االتفاق مع 
املالي�ة وت�م تمويله�ا م�ن خ�الل مبالغ 

موجودة ومبيعات النفط لشهر نيسان”.
وطم�أن الساعدي املتقاعدي�ن أن “ازمة 
الرواتب يف الع�راق هي خالل شهري آيار 
وحزيران وستع�ود االوضاع لطبيعتها يف 
تموز”. مبيناً أنه “التاخري مطلقا برواتب 
املتقاعدين”.مبينا أنه “ ال يوجد اي توجه 
لتخفي�ض رات�ب اي موظ�ف او متقاعد 
وهذا ما ملسته من رئيس الوزراء، وكل ما 
طرح يف وسائل االعالم غري دقيق”.واوضح 
أن “قان�ون التقاعد املوحد السابق افضل 
من التعديل ونسع�ى إلعداد قانون جديد 
بعن�وان قان�ون التامين�ات االجتماعي�ة 
والقان�ون الجديد يس�اوي رواتب تقاعد 
املوظفني مع القطاع الخاص”.وأشار إىل 
ان “القانون الجدي�د سيشجع املواطنني 
عى االنخ�راط بالقطاع الخاص لتخفيف 
الضغ�ط عن القط�اع الحكوم�ي”، الفتاً 
إىل ان “االستقط�اع م�ن القطاع الخاص 
سيكون اقل م�ن االستقطاع من القطاع 

الحكومي”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة، ع�ن 
ص�دور أمر استقدام بحق وزير الصناعة 
واملعادن السابق، مبينة أن أمر االستقدام 
ج�اء استن�اداً إىل أحك�ام امل�ادة )329( 
دائ�رة  العقوبات.وقال�ت  قان�ون  م�ن 
إن   : بي�ان  يف  الهيئ�ة،  يف  التحقيق�ات 
“محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة املختص�ة 
بقضاي�ا النزاه�ة أصدرت أم�ر استقدام 
بحق وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن السابق 

عى خلفية املخالفات الحاصلة يف الوزارة 
بشأن إص�دار أوامر وزارية بنقل وإعفاء 
وتدوي�ر املديرين العام�ني بشكل مخالف 
لق�رار مجلس ال�وزراء املرق�م )71 لسنة 
2011(”.وأشارت الدائ�رة إىل أن “الوزارة 
امتنع�ت ع�ن تنفي�ذ م�ا ورد يف كت�اب 
األمانة العامة ملجلس ال�وزراء الصادر يف 
25/7/2019، الذي يقتيض إلغاء قرارات 
اإلعفاء والتكليف والتدوير كافة للمديرين 

العامني واصحاب الدرجات الخاصة”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ج�دد الرئي�س األمريك�ي، دونال�د ترامب، 
الهج�وم ع�ى الص�ني ع�ى خلفي�ة تفيش 
ف�ريوس كورونا املستجد، مؤك�دا أن بكني 
تتحم�ل مسؤولي�ة “القت�ل الجماع�ي يف 
العالم” بسب�ب الجائحة.وغرد ترامب عرب 
حسابه يف )توير(: “أصدر بعض الحمقى 
يف الصني للت�و بيانا يلقي في�ه باللوم عى 
الجميع باستثناء الصني يف تفيش الفريوس 
ال�ذي قتل مئات اآلالف م�ن الناس، الرجاء 
التوضيح لهؤالء الحمق�ى بأن عدم كفاءة 
الص�ني، وال يشء س�وى ذل�ك، ال�ذي أدى 
إىل ه�ذا القت�ل الجماع�ي يف جمي�ع أنحاء 

العالم!”.وسبق لرام�ب أن وجه انتقادات 
حادة للصني، واتهمها ب�”تضليل” املجتمع 
ال�دويل بشأن ب�دء تفيش ف�ريوس كورونا 
املستج�د، وه�دد الرئيس األمريك�ي مرارا 
بمعاقب�ة الجان�ب الصيني، رغ�م تأكيدات 
منظم�ة الصحة العاملي�ة أن بكني أظهرت 
شفافية كبرية يف التعامل مع هذه القضية.
وأعلن ترامب، ي�وم 30 أبريل، أنه رأى أدلة 
تثبت أن ف�ريوس كورون�ا املستجد ينحدر 
م�ن مخت�رب معه�د الفريوس�ات بمدين�ة 
ووه�ان، معتربا أن انتش�ار الجائحة يعود 
لفش�ل الص�ني يف وقفه�ا أو إرادة الح�زب 

الشيوعي الصيني يف حدوث ذلك.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تخطى ع�دد املصاب�ني بفريوس 
كورونا حول العالم 5.000.599، 
لت من بينهم 325.156 وفاة،  ُسجِّ
وفيما تجاوز عدد املتعافني عاملياً 
مليون�اً و970 ألفاً، ح�دد علماء 
3 دالئل تش�ري اىل احتمالية وفاة 
املص�اب بنسب�ة تص�ل إىل 90% 
وتساهم بإعطاء األولوية للرعاية 

للم�رىض األكثر عرض�ة للخطر.
وعربي�ا تج�اوز ع�دد اإلصابات 
املُعلنة، أم�س األربعاء، 191 ألفاً 
و464 )باستثن�اء أرقام األرايض 
الفلسطيني�ة املحتل�ة املعلنة من 
ل  قبل االحتالل اإلرسائييل(، وُسجِّ
م�ن بينها نحو 2627 وفاة، فيما 
بل�غ عدد املتعاف�ني حتى اآلن 74 
ألف�اً و562.وتحاف�ظ السعودية 

ع�ى املرتبة األوىل عربي�ًا يف أعداد 
املصابني ب��59854 مصاباً، تويف 
منه�م 329 وتعاىف 31634، تليها 
قطر التي أحصت 37097 إصابة 
و16 وفاة وتعايف 6600 شخصاً، 
ثم اإلمارات التي سّجلت 25063 
مصاب�اً، تويف منه�م 277 وتعاىف 

.10791

الزوراء/ حسني فالح:
اعلن�ت لجنة التخطي�ط االسراتيجي 
ومراقب�ة الربنامج الحكومي النيابية، 
ابرز توصياتها لحكومة رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، وفيم�ا دع�ت 
ال�وزارات اىل تقدي�م منهاجها العميل 
وفقا للربنامج الحكومي، كشفت عن 
تقديم بعض الوزارات السابقة تقارير 
مضللة وغري دقيقة ع�ن نسبة انجاز 
عملها.وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب 
محمد البلداوي يف حديث ل�«الزوراء«: 
ان الحكومة الحالية برئاسة الكاظمي 
وتحدي�ات  شائك�ة  ملف�ات  امامه�ا 
كب�رية، حي�ث االزم�ة املالي�ة وتوقف 
التظاه�رات  وتحدي�ات  املشاري�ع 

واملطالب املرشوع�ة والبطالة والفقر 
واملل�ف االمن�ي وغريها.واض�اف: ان 
لجنة التخطيط االسراتيجي ومراقبة 
الربنام�ج الحكوم�ي النيابي�ة قدمت 
ومقرح�ات  توصي�ات  مجموع�ة 
للحكومة عى امل ان تاخذ بها من اجل 
مواجهة االزمة املالية وتعظيم املوارد، 
منها تفعي�ل االتفاقي�ة الصينية وان 
تستفي�د الحكومة منها باعتبار هناك 
ام�وال مودع�ة يف الصن�دوق العراقي 
الصين�ي، الت�ي يمك�ن ان تستثمر يف 
عدد من املشاريع املهمة والرضورية، 
فض�ال عن تفعي�ل االتفاقيات االخرى 
ان  اخرى.وتاب�ع:  دول  م�ع  املربم�ة 
اللجن�ة ايضا اقرح�ت االستفادة من 

مرشوع ميناء الفاو الكبري بعد احالته 
وتشغيل�ه، مؤك�دا ان�ه سيك�ون بابا 
اقتصادي�ا كبريا للبل�د، رشط ان يضع 
رئيس ال�وزراء ي�ده وثق�ل حكومته 
علي�ه م�ن اج�ل استثماره.واشار اىل 
ان اللجن�ة الزم�ت رئي�س الحكوم�ة 
بضب�ط املناف�ذ الحدودي�ة النه�ا تدر 
م�وارد مالي�ة كب�رية ، باالضاف�ة اىل 
االستفادة م�ن قط�اع االتصاالت من 
خ�الل ايقاف تهريب سع�ات االنرنت 
وايق�اف رسقات االم�وال التي تحدث 
اللجن�ة  ان  املجال.واوض�ح:  ه�ذا  يف 
بتنشي�ط  ايض�ا  الحكوم�ة  اوص�ت 
السيم�ا  االقتصادي�ة  القطاع�ات 
الزراعي�ة والصناعية والتجارية وعدم 

خ�روج العملة الصعب�ة، باالضافة اىل 
ضبط عمليات بي�ع العملة الصعبة يف 
البنك املركزي.ومىض بالقول: ان لجنة 
التخطي�ط النيابية دعت ال�وزارات يف 
الحكوم�ة الحالي�ة بتقدي�م منهاج�ا 
وخطة عمل تتالئم مع املنهاج الوزاري 
الذي قدم�ه رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، مبين�ا ان الكاظم�ي قدم 
خطوط عريض�ة بربنامجه الحكومي 
وع�رب ع�ن رؤيته من خ�الل الربنامج 
الحكوم�ي اال ان ه�ذه الرؤي�ة يمكن 
ان ترج�م م�ن خالل عمل ال�وزارات.

واك�د ان لجنته سراق�ب وتتابع عمل 
الحكوم�ة وستؤرش عن أي مالحظات 
يف عملها، الفت�ا اىل ان لجنة التخطيط 

االسراتيج�ي ارشت مالحظات كثرية 
يف الحكوم�ة السابقة املستقيلة حيث 
كان�ت اغلب ال�وزارات تق�دم تقارير 
مضللة وغ�ري دقيقة اىل رئيس الوزراء 
الساب�ق عن نسب انجاز عملها، حيث 
بعضها قدمت نسبة انجاز 79% وهذا 
مخالف للواقع.واشار اىل ان الحكومة 
امامه�ا  اعضائه�ا  الحالي�ة بجمي�ع 
مسؤولي�ة كب�رية وتحدي�ات يمك�ن 
تجاوزه�ا م�ن خ�الل وض�ع الخطط 
االسراتيجية الواضح�ة والعمل بدقة 
م�ن اج�ل تقدي�م الخدم�ات الالزم�ة 
للمواطنني وتنفيذ مطالب املتظاهرين 
والتقليل من الفقر وتوفري فرص عمل 

للعاطلني.

التخطيط النيابية تعلن لـ           ابرز توصياتها حلكومة الكاظمي وتدعو الوزارات 
لتقديم منهاجها العملي

كشفت عن تقديم بعض وزارات احلكومة املستقيلة تقارير مضللة حول نسبة اجناز عملها

بغداد/ الزوراء:
اك�د نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س اتحاد 
الصحفي�ني الع�رب مؤي�د الالم�ي، ان منظوم�ة 
الرسمي�ة م�ع املؤسس�ات االعالمي�ة  العالق�ات 
العراقي�ة وغريه�ا سيئ�ة وفاشل�ة، فيم�ا انتق�د 
اقتحام بعض القنوات االعالمية العاملة يف العراق.
وق�ال الالمي يف حدي�ث متلفز تابعت�ه “الزوراء”: 
ان منظوم�ة العالق�ات الرسمية م�ع املؤسسات 
االعالمي�ة العراقية وغ�ري العراقية هي منظومات 
عالقات فاشل�ة وسيئة وغري صحيحة وبنيت عى 
خطا وهذه النتائج الت�ي تتولد من بعض القنوات 
الت�ي تقدم برنام�ج يسء تج�اه الع�راق او تجاه 
شخصي�ات معين�ة، الفت�ا اىل ان التظاهرات حق 
مرشوع لكن دخول القناة والعبث باثاثها ورضب 
املوجودين فيها غري صحيح.واضاف: ان منظومة 

العالق�ات هذه جاءت بوج�ود  شخصيات وكوادر 
وكف�اءات كاذب�ة وضعته�ا الدول�ة يف مؤسسات 
مهم�ة والحكوم�ات العراقي�ة املتعاقب�ة تتحمل 

املسؤولية كاملة وحتى الربملان.

الزوراء/ دريد سلمان: 
أعل�ن وزي�ر النق�ل االسب�ق عام�ر عب�د الجبار 
تفاصي�ل تقديم�ه مرشوع�ا لتوف�ري اكث�ر من 
الرشك�ات  وتحوي�ل  عم�ل  فرص�ة   100000
العراقي�ة م�ن خ�ارسة اىل رابحة، لك�ن أهملته 
الحكوم�ات السابق�ة، وفيم�ا وص�ف منظم�ة 
“األوبك” بانها مثل “رجل مريض” ولم تعد تؤثر 
عى سعر النفط، كشف فحوى رسالة وجهها اىل 
رئيس مجلس النواب محم�د الحلبويس تتضمن 
برنامج عمل طاريء ذكي ملواجهة أزمة كورونا 
وانخف�اض اسع�ار النفط. وقال عب�د الجبار يف 
حديث ل�”ملتق�ى األخبار الوطني” الذي تشارك 
فيه صحيفة “الزوراء”: نبارك للحكومة العراقية 

الجدي�دة التي جاءت بعد مخاض عسري يف الكتل 
السياسي�ة واعراض�ات الجماه�ري ونرجو لها 
التوفي�ق ورغم كل تحفظات املوجودة لدى اغلب 

الشخصيات .

       تكشف خالفات نواب البصرة واستبعاد الشخصيات الكفوءة من الرتشيح حلقيبة النفط
نائب بصري يعتذر للعراقيني : صوتنا الختيار املرشحني وفق مبدأ “ خوش ولد “

الزوراء / يوسف سلم�ان:
يف تطور متسارع خالل الساعات املاضية 
، تصاع�دت حدة الخالف�ات  حول ترشيح 
شخصي�ة برصي�ة لحقيب�ة وزارة النفط 
أعلن�ت مجموع�ة م�ن ن�واب  ان  ، بع�د 
محافظة الب�رصة انسحابهم من ترشيح 
االسماء وتخويل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي الختيار شخصية برصية كفوءة 

ومهنية ونزيهة .
وعلمت “ الزوراء “ ان النواب املنسحبني هم 
“عامر الفايز ومزاحم التميمي عن تحالف 
الفتح ، جم�ال املحمداوي عن كتلة النهج 
الوطن�ي ، فالح الخزعيل ع�ن كتلة السند 
الوطن�ي ، انتص�ار املوسوي ع�ن تحالف 
الفت�ح ، ع�دي عواد ع�ن كتل�ة صادقون 
، ميث�اق الحام�دي ع�ن كتلة ب�در ، جبار 
اللعيبي عن كتلة ائتالف النرص “.وتعليقا 
عى ذلك اك�د النائب عن محافظة البرصة 
عامر الفايز، استبعاد جميع الشخصيات 
الكفوءة املرشح�ة لحقيب�ة وزارة النفط 
م�ع ترشي�ح خمس شخصي�ات جميعها 
ل�م تتسنم مناص�ب وزاري�ة سابقا.وقال 
الفاي�ز ل��” ال�زوراء “ ان “ هناك خمسة  
اسم�اء مرشحة ل�وزارة النف�ط  ، قدمت 
اىل رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي 
ليختار احده�ا للمنص�ب “.واضاف ان “ 
الشخصي�ات الخمس جميعه�ا لم تتسنم 

اي منص�ب وزاري ساب�ق وغ�ري معروفة 
بالوس�ط السي�ايس ، ت�م اختياره�ا ع�ن 
طري�ق عدد م�ن ن�واب الب�رصة “، مبينا 
ان “ اللجن�ة النيابي�ة م�ن ن�واب البرصة  
استبعدت العديد من الشخصيات الكفوءة  

م�ن املرشحني ال�خمسني  للمنصب ، رغم 
خربتهم يف املجال النفطي  ، ما دفع  سبعة  
نواب م�ن الب�رصة لالنسحاب م�ن لجنة 
اختي�ار املرشح�ني لحقيب�ة وزارة النفط 
“.باملقابل قدم النائب االخر عن محافظة 

الب�رصة مزاح�م التميمي، اعت�ذارا علنيا 
إىل العراقي�ني ع�ن مشاركت�ه يف ترشيح 
بع�ض االسم�اء غ�ري الكف�وءة لحقيبة 
وزارة النف�ط يف حكوم�ة رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي .وق�ال التميمي ، يف 

رسالة اىل نواب البرصة لتوضيح الحقائق 
ع�ن اختي�ار مرشح�ي وزارة النف�ط ، “ 
كن�ت حريص�ا ع�ى ع�دم اع�الن ذلك يف 
االع�الم م�ن أجل إعط�اء فرص�ة لتبادل 
اآلراء ، ولكن ظه�ور األخوة يف مؤتمرهم 
الصحفي يدفعن�ي لبيان موقفي واضحاً 
“.واض�اف ، “ ارى ان املوض�وع يتعل�ق 
بم�دى مطابق�ِة م�ن ج�رٰى اختياُره�م 
للرشوط التي وضعناه�ا ابتداًء وتوافقنا 
عليها بل شدَّدن�ا عى رضورة مراعاتها ، 
ولكننا لم نتوقف برهًة ملناقشة هذا األمر 
وانخرطنا يف التصوي�ت باستعجال حتى 
لِع عى السرية الذاتية لبعضهم  أننا لم نطَّ
، ولعل بعضنا لم يكن عى معرفة مسبقة 
باملرشح ، فتساءل قبي�ل التصويت )من 
ه�ذا وكيف هو ؟( وكان�ت بعض األجوبة 
إن�ه )خ�وش ول�د( “.واوض�ح ، “ هك�ذا 
استدرجنا من حيث ال نشعر اىل اختيارات 
ال أحس�ب أن أغلبه�ا يص�ب يف مصلح�ة 
الب�رصة ، وال أرى أن ال�رشوط املطلوب�ة 
تنطبق عليه�ا، فأول رشط أن يكون ممن 
يلي�ق بالبرصة وممن نح�ن مقتنعون أننا 
سنفخر به ، والجان�ب الثاني الرؤية التي 
يمتلكه�ا املرش�ح لتطوي�ر ه�ذا القطاع 
والقدرة اإلداري�ة التي يمتلكها ويستطيع 
بموجبها جعَل العاملني يف القطاع يعملون 

بانتظام وحرص “.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7254    الخميس    21    آيار     2020 No: 7254   Thu    21     May    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
ارتداء  اىل  املواطنني  العامة،  املرور  مديرية  دعت 
الكمامة والكفوف خالل التنقل سواء بالسيارة او 
سريا.وقال املديرية يف بيان تلقت » الزوراء« نسخة 
الكفوف  ارتداء  جميعا  املواطنني  »عى  ان  منه: 
السري  او  السيارة  قيادة  اثناء  سواء  والكمامة 
ان  واضافت  التسوق«.  واثناء  الشوارع  يف  راجال 
»ذلك جاء من اجل الحفاظ عى سالمة املواطنني 
من انتقال فايروس كورونا، ومنع انتشاره بعد 
تسجيل اصابات كثرية بني املواطنني بسبب عدم 

االلتزام باالجراءات الصحية«.

املرور تدعو املواطنني اىل 
ارتداء الكمامة والكفوف

رئيس هيئة التقاعد: أزمة الرواتب 
ستنتهي يف متوز املقبل

النزاهة: صدور أمر استقدام حبق 
وزير الصناعة واملعادن السابق

ترامب حيمل الصني مسؤولية “القتل 
اجلماعي يف العامل” بسبب كورونا

الالمي: منظومة العالقات الرمسية مع املؤسسات 
االعالمية سيئة وبنيت على خطأ

يف حوار مع “ملتقى االخبار الوطين” 
عامر عبد اجلبار يكشف لـ          عن فحوى رسالة 

وجهها للحلبوسي ملواجهة كورونا واخنفاض النفط

الكاظمي يوجه األجهزة األمنية بتنفيذ واجباتها يف فرض حظر التجوال دون تهاون

ص 4وزارة النفط تتكفل بعالج الشاعر عبد احلسني فرج

ص 2

 

اكدت تسجيل ثالث حاالت وفيات يف بغداد

الصحة تسجل 113 إصابة جديدة 
و72 حالة شفاء بفريوس كورونا

بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، 

امس االربعاء، املوقف الوبائي 

اليوم�ي لإلصاب�ات املسجل�ة 

بف�ريوس كورون�ا املستجد يف 

الع�راق، فيما اك�دت تسجيل 

و72  جدي�دة  اصاب�ة   113

بالف�ريوس. شف�اء  حال�ة 

وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت 

»ال�زوراء« نسخ�ة من�ه: انه 

ت�م فح�ص )٥9٤7( نموذجا 

يف كاف�ة املخت�ربات املختصة 

يف الع�راق ليوم ام�س، وبذلك 

للنماذج  الكيل  يكون املجموع 

املفحوص�ة منذ بداية تسجيل 

امل�رض يف العراق )1٦3٦٠9(.

مخترباته�ا  ان  واضاف�ت: 

سجل�ت لي�وم ام�س )113( 

موزع�ة  الع�راق  يف  إصاب�ة 

كالتايل: بغداد/ الرصافة: 32، 

بغ�داد/ الك�رخ: 17، مدين�ة 

 ،2٤ الب�رصة:   ،12 الط�ب: 

 ،9 السليماني�ة:   ،2 النج�ف: 

اربيل: ٨، كربالء: 1، كركوك: 1، 

واسط: 2، بابل: 1، ذي قار: 3، 

صالح الدين: 1.واشارت اىل ان 

عدد حاالت الشفاء: 72 حالة 

وكم�ا ييل: بغ�داد/ الرصافة: 

٦، بغداد / الكرخ: 2٥، مدينة 

الطب: ٥، البرصة: ٦، كربالء: 

17، كرك�وك: ٥، ميس�ان: ٨، 

مبين�ة ان ع�دد الوفي�ات : 3 

حاالت موزعة كالت�ايل: حالة 

يف بغ�داد/ الرصاف�ة، حالتني 

الطب.واوضح�ت:  مدين�ة  يف 

  : االٕصاب�ات  مجم�وع  ان 

372٤، بينم�ا مجموع حاالت 

الشفاء:   2٤3٨، اما الراقدين 

الكيل:  11٥2، يف حني مجموع 

الوفيات:   13٤.

إصابات كورونا تكسر حاجز اخلمسة ماليني والسعودية مازلت املتضررة األوىل عربيا

بغداد/ الزوراء:
فريوس  من  للمترضرين  املخصصة  املنحة  إطالق  عن  العراقي،  املركزي  البنك  أعلن 
وزارة  مع  وبالتنسيق  الوزراء  مجلس  قرار  اىل  »استنادا   : بيان  يف  البنك  كورونا.وقال 
التخطيط ووزارة العمل والشؤون االجتماعية، وبعد االنتهاء من اعداد قاعدة البيانات 
للمستفيدين من املنحة املخصصة للمترضرين من فايروس كورونا، ُيعلن البنك املركزي 
طريق  عن  االلكروني  الدفع  رشكات  خالل  من  املنح  هذه  بإطالق  املبارشة  العراقي 
للمواطنني  املحافظ  بفتح  بدأت  النقال  الهاتف  أن »رشكات  النقال«.وأضاف،  الهاتف 
املشمولني بمنحة الطوارئ لرصفها من خالل إيداعها مبارشة يف تلك املحافظ، حيث 
سيتم الرصف من منافذ تلك الرشكات املنترشة يف عموم البالد«، مشريا اىل أنه »سوف 

لن يتحمل املستفيد من املنحة أية كلف عن ايداع او سحب املبالغ املخصصة له«.

البنك املركزي يعلن اطالق املنحة 
املخصصة للمتضررين من كورونا

الول مرة .. حدائق الزوراء خالية يف العيد من الزائرين 

تفاصيل ص2   تفاصيل ص2   

باريس/ متابعة الزوراء:
أك�دت فرنسا أنها ستعترب ضم إرسائيل أجزاء من الضفة الغربية املحتلة “انتهاكا خطريا”، مشرية 
إىل أنها تعمل مع الرشكاء األوروبيني عى تحديد رد محتمل مشرك عى هذه الخطوة حال اتخاذها.

وق�ال وزير الخارجية الفرنيس، جان إيف لودريان، يف جلس�ة استماع للجنة العالقات الخارجية يف 
الجمعي�ة الوطنية الفرنسية: “نظمن�ا خالل األيام العدة املاضية مؤتم�رات كثرية عرب الفيديو مع 
رشكائن�ا األوروبيني للتوصل إىل إجراءات مشركة ملنع حدوث ذلك ورد محتمل عى هذا القرار حال 

اتخاذه”.

فرنسا: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية سيكون انتهاكا خطريا 



الكاظمي يوجه األجهزة األمنية بتنفيذ واجباتها يف فرض 
حظر التجوال دون تهاون

بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  بغداد،  عمليات  قيادة  اعلنت 
عن القبض عىل أكثر من 47 ألف مخالف 

للحظر منذ 17 آذار املايض.
»بالتزامن  إنه   : بيان  يف  القيادة  وقالت 
يف  األخرى  بواجباتها  قيامهما  مع 
العاصمة  يف  واالستقرار  األمن  تعزيز 
ضمن  األمنية  األجهزة  تواصل  بغداد، 
قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة 
فقد  الوقائي،  التجول  حظر  بفرض 
تمكنت منذ 17 آذار ولغاية اليوم ٢٠ آيار 
مخالفاً   47٢٩٩ عىل  القبض  القاء  من 
فيما حجزت ٣44٠ عجلة ودراجة نارية 

مختلفة«.
بلغ  الغرامات  »عدد  أن  البيان  وأضاف 
دخول  سهلت  كما  غرامة،   1٢٠٠٥4
مواد  تحمل  حمل  عجلة   1٢7٦٩٩
غذائية«، مؤكداً أن »القيادة مستمرة يف 
اللجنة  من  الصادرة  التعليمات  تطبيق 
العليا للصحة والسالمة الوطنية الخاصة 

باجراءات حظر التجول الوقائي«.

بغداد/ الزوراء:

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  الحلبويس، مع  النواب محمد  رئيس مجلس  بحث 

نبيل كاظم عبد الصاحب امكانية فتح فروع للجامعات الدولية والعاملية يف العراق

امس   ، استقبل  »الحلبويس  إن   : بيان  يف  النواب  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وقال 

األربعاء، وزير التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب«، الفتا 

إىل انه »جرى خالل اللقاء مناقشة واقع قطاع التعليم العايل يف العراق، وأهمية تطوير 

البيئة الجامعية وفق خطط عمل جديدة بما يناسب أهدافها العلمية، وبحث إمكانية 

فتح فروع للجامعات الدولية والعاملية يف العراق«.

الظروف  الطلبة يف ظل  تعالج وضع  إجراءات  اتخاذ  »اللقاء بحث رضورة  ان  وأضاف 

االستثنائية الراهنة التي تمرُّ بها البالد بسبب جائحة كورونا، التي أثَّرت بشكل كبري يف 

قطاع التعليم«.

 بغداد/ الزوراء:

التعاون  تطوير  عىل  وفرنسا،  العراق  اتفق 

العلمي والتقني يف مجال التعليم االلكرتوني 

الرقمنة  مرشوع  تجربة  وتعميم  ودراسة 

الذي قدمته باريس للجامعات العراقية.

»وزير  إن   : بيان  يف  التعليم  وزارة  وقالت 

التعليم العايل والبحث العلمي نبيل كاظم عبد 

بغداد  يف  الفرنيس  السفري  استقبل  الصاحب 

برونو أوبري والوفد املرافق له«.

تأكيده  الصاحب،  عبد  عن  البيان  ونقل 

مع  إيجابية  عالقات  تربطه  »العراق  أن 

مثمنا  فرنسا«،  والسيما  الصديقة  الدول 

»اهتمام السفارة الفرنسية يف بغداد بتطوير 

مجال  يف  الجانبني  بني  العلمية  االتفاقات 

وباء  انحسار  بعد  الدراسية  واملنح  الزماالت 

وتأهيل  الجامعات  تصنيف  وملف  كورونا 

املجالت العلمية العراقية«.

يف  االلكرتوني  التعليم  »تجربة  أن  وأضاف، 

العراق فتحت نافذة مهمة مع دول العالم«، 

مع  االتجاه  هذا  بتطوير  »أمله  عن  معربا 

الجامعات الفرنسية«.

»أهمية  الفرنيس  السفري  أكد  جهته  من 

مشريا  العايل«،  التعليم  وزارة  مع  التنسيق 

العراقيني  للطلبة  الفرنيس  الرئيس  اىل »دعم 

بغداد  بني  التفاهم  سياقات  وتنظيم 

وباريس«.

عىل  اتفقا  »الجانبني  أن  إىل  البيان  وأشار 

التعليم  مجال  يف  التعاون  آليات  تطوير 

الرقمنة  تجربة مرشوع  وتعميم  االلكرتوني 

للجامعات  الفرنيس  الجانب  قدمه  الذي 

العراقية«.

باريس/ متابعة الزوراء:
»انتهاكا  املحتلة  الغربية  الضفة  من  أجزاء  إرسائيل  ضم  ستعترب  أنها  فرنسا  أكدت 
خطريا«، مشرية إىل أنها تعمل مع الرشكاء األوروبيني عىل تحديد رد محتمل مشرتك عىل 

هذه الخطوة حال اتخاذها.
العالقات  للجنة  استماع  لودريان، يف جلسة  إيف  الفرنيس، جان  الخارجية  وزير  وقال 
الخارجية يف الجمعية الوطنية الفرنسية: »نظمنا خالل األيام العدة املاضية مؤتمرات 
كثرية عرب الفيديو مع رشكائنا األوروبيني للتوصل إىل إجراءات مشرتكة ملنع حدوث ذلك 

ورد محتمل عىل هذا القرار حال اتخاذه«.
وإسبانيا  وأملانيا  إيطاليا  مع  كل  مع  أجريت  املحادثات  هذه  أن  لودريان  وذكر 
ولوكسمبورغ وإيرلندا.وتابع: »ضم أجزاء من الضفة الغربية من قبل إرسائيل سيعترب 
انتهاكا خطريا بالنسبة إلينا... هذا سيعني عمليا السماح باحتالل األرايض عن طريق 
أن تطبيق  الفرنيس عىل  الخارجية  يعد غري مقبول«.كما شدد وزير  الذي  األمر  القوة، 
اسالم  تحقيق  وجهود  الدولتني  حل  صيغة  حتمي  بشكل  »سيعرض  املخططات  هذه 
املستدام للخطر«.وأعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل، بنيامني نتنياهو، يف سبتمرب ٢٠1٩، 
أكد يف ديسمرب عزمه  الغربية، فيما  الضفة  أرايض  الخاصة بضم جزء من  عن خطته 

الحصول عىل االعرتاف األمريكي بسيادة إرسائيل عىل غور األردن.

بغداد/ الزوراء:
نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئيس  أكد 
املالكي، لوزير الشباب والرياضة عدنان 
دور  عىل  كثرياً  تعول  الدولة  أن  درجال 

الشباب يف البناء والتنمية.
وذكر مكتب املالكي يف بيان : ان »رئيس 
بمكتبه،  استقبل  القانون  دولة  ائتالف 
والرياضة  الشباب  وزير  االربعاء،  امس 

عدنان درجال«.
القانون  دولة  ائتالف  رئيس  وشدد 
كثريا  تعول  »الدولة  أن  البيان،  بحسب 

البناء  مسرية  يف  الشباب  دور  عىل 
بقضايا  »االهتمام  اىل  داعياً  والتنمية«، 
أهداف  يحقق  بما  والرياضة  الشباب 

الدولة يف هذا الصدد«.
الواقع  درجال  استعرض  جانبه،  من 
لقطاع  الدعم  توفري  وأهمية  الريايض 
الرياضة وتهيئة االجواء املناسبة لتطوير 
املؤسسات والبنى التحتية الرياضية بما 
يضمن تحقيق النتائج املرجوة ويتناسب 
وتطلعات  الريايض  البلد  تاريخ  مع 

الجماهري الرياضية.

بغداد/الزوراء:
للصحة  العليا  اللجنة  بحثت 
املوقف  االربعاء،  امس  والسالمة، 
واملحافظات  بغداد  يف  الوبائي 
حظر  باجراءات  االلتزام  ومستوى 
الوزراء  رئيس  وجه  فيما  التجوال، 
االجهزة االمنية بتنفيذ واجباتها يف 

فرض حظر التجوال دون تهاون.
يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
نسخة  الزوراء«   « تلقت  بيان 
للصحة  العليا  اللجنة  ان  منه: 
والسالمة الوطنية عقدت جلستها 
برئاسة  األربعاء،  امس   ، التاسعة 
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 
جدول  بحث  وجرى  الكاظمي، 
مكافحة  إجراءات  حول  أعمالها 
املوقف  وتطورات  كورونا  جائحة 
واملحافظات  بغداد  يف  الصحي 
التجوال  بحظر  اإللتزام  ومستوى 
اإللتزام  عدم  وتداعيات  ومخاطر 
رئيس  .وشدد  املناطق  من  عدد  يف 

اإللتزام  عىل  الوزراء  مجلس 
وقيام  الصحية  الوقاية  بإرشادات 
واجباتها  بتنفيذ  األمنية  األجهزة 
يف فرض حظر التجوال دون تهاون 

يف أوقاته املحددة والحظر الشامل 
املبارك،  الفطر  عيد  عطلة  خالل 
والتأكيد عىل زيادة حمالت التوعية 

عرب وسائل اإلعالم .

ودعا اىل تعاون الجميع لتجنب تزايد 
وتعريض  اإلصابات  خطر  وانتشار 
النظام الصحي للمزيد من الضغوط 
وتؤثر  التصميمية،  طاقته  تفوق 

الخدمات  تقديم  من  التمكن  عىل 
من  االخرى،  للحاالت  العالجية 

أمراض مزمنة وغريها.
واشار البيان اىل ان املجلس استمع 
والبيئة  الصحة  وزير  قّدمه  لتقرير 
عن معدالت اإلصابة والخط البياني 
 ، والوفيات  التعايف  ولحاالت  لها 
ومالحظة حصول زيادة يف اإلصابات 
الحظر  إجراءات  تشديد  تستوجب 
لحماية املواطنني من خطر انتشار 
تجاهل  من  والتحذير  الفريوس 

النصائح واإلرشادات الصحية.
العليا  اللجنة  ان  البيان  واضاف 
ناقشت عددا من القضايا التنظيمية 
املواد  لدخول  التسهيالت  ومنح 
املحطات  إلحدى  الالزمة  واملعّدات 
خضوعها  رشط  الكهربائية 
ومنع   ، الصحية  الوقاية  إلجراءات 
استرياد عدد من املحاصيل الزراعية 
السوق  يف  كبرية  بكميات  لتوفرها 

املحلية .

بغداد/ الزوراء:

اكد نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 

الصحفيني العرب مؤيد الالمي، ان منظومة 

العالقات الرسمية مع املؤسسات االعالمية 

العراقية وغريها سيئة وفاشلة، فيما انتقد 

العاملة يف  االعالمية  القنوات  اقتحام بعض 

العراق.

تابعته  متلفز  حديث  يف  الالمي  وقال 

الرسمية  العالقات  منظومة  ان  »الزوراء«: 

وغري  العراقية  االعالمية  املؤسسات  مع 

فاشلة  عالقات  منظومات  هي  العراقية 

خطا  عىل  وبنيت  صحيحة  وغري  وسيئة 

وهذه النتائج التي تتولد من بعض القنوات 

العراق  تجاه  يسء  برنامج  تقدم  التي 

ان  اىل  الفتا  معينة،  شخصيات  تجاه  او 

القناة  التظاهرات حق مرشوع لكن دخول 

والعبث باثاثها ورضب املوجودين فيها غري 

صحيح.

واضاف: ان منظومة العالقات هذه جاءت 

وكفاءات  وكوادر  شخصيات  بوجود  

مهمة  مؤسسات  يف  الدولة  وضعتها  كاذبة 

تتحمل  املتعاقبة  العراقية  والحكومات 

ان  مبينا  الربملان،  وحتى  كاملة  املسؤولية 

هذه الكفاءات الكاذبة يمكن لها ان تحسن 

من سمعة العراق او تيسء له.

الحدى  اساء  الذي  الربنامج  ان  اىل  واشار 

من  يقدم  لم  العراق  يف  البارزة  الشخصيات 

ام  قناة  من  وانما  العراق  يس  بي  ام  قناة 

بي  ام  يف  العاملني  حيث   ، العامة  يس  بي 

معنيني  غري  العراقيني  السيما  العراق  يس 

بتفاصيل هذا الربنامج لكونه بث من القناة 

العامة، منتقدا اقتحام القناة والتجاوز عىل 

الكوادر املوجودة والعبث باثاثها ومعداتها.

ولفت اىل ان هناك نقاشا عميقا حصل بينه 

نهاية  يف  حدود  بال  مراسلون  منظمة  وبني 

التظاهرات  بدء  مع  وتحديدا   ٢٠1٩ عام 

يف  الحريات  ومساحات  الحريات  حول 

عىل  التفاق  معها  توصل  انه  مبينا  العراق، 

جعل العراق يف املرتبة 11٠ عامليا يف الحريات 

الصحفية.

وتابع: فيما بعد تفاجئنا بان يكون العراق 

اجرى  انه  اىل  مشريا  عامليا،   1٦٢ املرتبة  يف 

سبب  حول  املنظمة  مع  ورسائل  اتصاالت 

جعل العراق يف هذه املرتبة اال ان رد املنظمة 

، فضال  اعالمية  قنوات  اقتحام  كان بسبب 

عن اغالق اهم وكالة عاملية وهي رويرتز.

عقوبات  نصدر  ان  يفرتض  كان  انه  واكد 

وتوبيخ بدال من االقتحام واالغالق الن هذا 

ييسء لسمعة العراق، مبينا ان القناة عندما 

تغلق ستذهب اىل مكان ربما التوجد سلطة 

اىل  القناة  وتتحول  عليه  العراقية  للدولة 

عدائية تجاه البلد.

وننذر  ننبه  ان  واجبنا  ان  بالقول:  وزاد 

القنوات  اداء  يف  وكبرية  صغرية  كل  ونتابع 

يف  العاملة  االعالمية  واملؤسسات  الفضائية 

العراق سواء كانت عربية او اجنبية.

بغداد/ متابعة الزوراء:

كورونا  بفريوس  املصابني  عدد  تخطى 

من  لت  ُسجِّ  ،٥.٠٠٠.٥٩٩ العالم  حول 

بينهم ٣٢٥.1٥٦ وفاة، وفيما تجاوز عدد 

ألفاً، حدد  املتعافني عاملياً مليوناً و٩7٠ 

وفاة  احتمالية  اىل  دالئل تشري   ٣ علماء 

وتساهم   %٩٠ إىل  تصل  بنسبة  املصاب 

بإعطاء األولوية للرعاية للمرىض األكثر 

عرضة للخطر.

املُعلنة،  اإلصابات  عدد  تجاوز  وعربيا 

أمس األربعاء، 1٩1 ألفاً و4٦4 )باستثناء 

املحتلة  الفلسطينية  األرايض  أرقام 

اإلرسائييل(،  االحتالل  قبل  من  املعلنة 

ل من بينها نحو ٢٦٢7 وفاة، فيما  وُسجِّ

ألفاً   74 اآلن  حتى  املتعافني  عدد  بلغ 

و٥٦٢.

األوىل  املرتبة  عىل  السعودية  وتحافظ 

بـ٥٩8٥4  املصابني  أعداد  يف  عربياً 

مصاباً، تويف منهم ٣٢٩ وتعاىف ٣1٦٣4، 

التي أحصت ٣7٠٩7 إصابة  تليها قطر 

ثم  شخصاً،   ٦٦٠٠ وتعايف  وفاة  و1٦ 

مصاباً،   ٢٥٠٦٣ سّجلت  التي  اإلمارات 

تويف منهم ٢77 وتعاىف 1٠7٩1.

ورصدت الكويت 17٥٦8 إصابة، و1٢4 

مرص  وتتصدر   .488٥ وتعايف  وفاة، 

من  وفاة  بـ٦٥٩  عربياً  الوفيات  أعداد 

تعايف  عن  فضالً  مصاباً،   1٣484 بني 

إصابة،   7٥٣٢ البحرين  وأكدت   ،٣74٢

وأحصت   ،٢٩٥٢ وتعايف  وفاة،  و1٢ 

 ٥٦1 بينها  من  إصابة،   7٣77 الجزائر 

املغرب  وسجل   ،٣74٦ تعايف  مع  وفاة، 

7٠84 إصابة و1٩4 وفاة، وتعايف 4٠٣7 

شخص.

إصابة،   ٦٠4٣ ُعمان  سلطنة  وأحصت 

وسجل   ،1٦٦1 وتعايف  وفاة،  و٢7 

وفاة،  و111  إصابة،   ٢7٢8 السودان 

جيبوتي  وأكدت  شخصاً،   ٢8٦ وتعايف 

1٦18 إصابة، و7 وفيات، وتعايف 1٠٣٣ 

و٥٩  إصابة،   1٥٠٢ الصومال  ورصدت 

وسجلت  شخصاً.   178 وتعايف  وفاة، 

تونس 1٠44 إصابة، و47 وفاة، وتعايف 

8٢٦ شخصاً.

وفاة،  و٢٦  إصابة،   ٩٦1 لبنان  وأعلن   

وتعايف ٢٥1 شخصاً، فيما سجل األردن 

 ،417 وتعايف  وفيات  و٩  إصابة،   ٦4٩

وأكدت فلسطني ٥٦7 إصابة، و4 وفيات، 

وتعايف 4٦4، وأحىص اليمن 1٦7 إصابة، 

و٢8 وفاة، وتعايف ٥ مصابني.

و4  إصابة،   1٣1 موريتانيا  وأكدت 

وسجلت  أشخاص،   7 وتعايف  وفيات، 

ليبيا ٦8 إصابة، و٣ وفيات، وتعايف ٣٥ 

إصابة   ٥8 سورية  وأحصت  شخصاً، 

منها ٣ وفيات، وتعايف ٣٦ شخصاً، فيما 

إصابة   11 تسجيل  القمر  جزر  أعلنت 

واحدة،  وفاة  وحالة  كورونا،  بفريوس 

وتعايف ثالثة أشخاص.

من  عدد  أكرب  تسجيل  جرى  دوليا، 

تلتها  املتحدة  الواليات  يف  اإلصابات 

الربازيل، فيما تويف  ثم  روسيا فإسبانيا 

بسبب الفريوس ما يزيد عىل ٣٢٥ ألفاً، 

وتعاىف أكثر من مليون و٩7٠ ألفاً.

ارتفاع  روسيا  أعلنت  ذاته،  السياق  ويف 

إصابات الفريوس، إىل ٣٠8 آالف و7٠٥، 

عقب تسجيل 8 آالف و7٦4 حالة جديدة 

خالل الساعات الـ٢4 األخرية.

الرويس  املركز  عن  صادر  بيان  وذكر 

أن  األربعاء،  أمس  كورونا،  ملكافحة 

الساعات الـ٢4 األخرية شهدت تسجيل 

الفريوس،  بسبب  جديدة  وفاة   1٣٥

ألفني و٩7٢  إىل  الوفيات  لريتفع إجمايل 

عدد  أن  البيان  أفاد  فيما  شخصاً، 

املتعافني من الفريوس بلغ حتى اآلن 8٥ 

ألفاً و٣٩٢ شخصاً.

عدد  ارتفاع  الربازيل  أعلنت  بدورها، 

ألفاً   17 إىل  كورونا  فريوس  وفيات 

يف  ألف و17٩ حالة  إثر تسجيل  و٩71، 

آخر أربع وعرشين ساعة.

الصحة  وزارة  نرشته  ما  وحسب 

تم  اإللكرتوني،  موقعها  عىل  الربازيلية 

ليصل  إصابات،  و4٠8  ألفاً   17 تسجيل 

اإلجمايل إىل ٢71 ألفاً و٦٢8.

بيولوجية  دالئل   ٣ العلماء  حدد  ذلك  اىل 

كورونا  فريوس  مرىض  دم  عينات  يف 

املستجد تشري إىل احتمالية وفاة املصاب 

وذلك   %٩٠ إىل  تصل  بنسبة  بالفريوس 

قبل الوفاة بنحو 1٠ أيام.

هي،  الدالئل  ميل  دييل  لصحيفة  ووفقاً 

املرتبط  وهو   »LDH  « اإلنزيم  مستوى 

 »C-CRP« ومستوى  األنسجة،  بتفكك 

وهو بروتني يتم إنتاجه أثناء االلتهاب، 

خاليا  من  نوع  انخفاض  إىل  باإلضافة 

تسمى  الدم  يف  املوجودة  البيضاء  الدم 

»الخاليا الليمفاوية«.

العالمات  هذه  استخدام  ويعد 

بني  الوفاة  لخطر  املبكر  للتشخيص 

أمرًا  بكوفيد-1٩  املصابني  األشخاص 

حيوًيا إلعطاء األولوية للرعاية للمرىض 

األكثر عرضة للخطر.

برسعة  للتنبؤ  طريقة  البحث  ويوفر 

مما  املخاطر،  ألعىل  املعرضني  باملرىض 

يسمح لهم بتلقي العالج العاجل وربما 

تقليل معدل الوفيات.

عمليات بغداد تعلن القبض 
على أكثر من 47 ألف 

خمالف للحظر منذ 17 آذار

احللبوسي ووزير التعليم يبحثان إمكانية 
فتح جامعات دولية وعاملية يف العراق

العراق وفرنسا يتفقان على تطوير التعاون يف جمال التعليم اإللكرتوني

فرنسا: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة 
الغربية سيكون انتهاكا خطريا 

املالكي لدرجال: الدولة تعول كثرياً على 
الالمي: منظومة العالقات الرمسية مع املؤسسات االعالمية سيئة وبنيت على خطأدور الشباب يف البناء والتنمية

إصابات كورونا تكسر حاجز اخلمسة ماليني والسعودية مازلت املتضررة األوىل عربيا

اللجنة العليا للصحة تبحث املوقف الوبائي يف بغداد واحملافظات 

محل احلكومات العراقية املتعاقبة املسؤولية  

علماء حيددون ثالثة دالئل متيز احلاالت األكثر عرضة للوفاة
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الزوراء/ دريد سلمان: 
أعل�ن وزير النقل االس�بق عامر عب�د الجبار 
تفاصي�ل تقديم�ه مرشوعا لتوف�ر اكثر من 
100000 فرص�ة عم�ل وتحوي�ل ال�رشكات 
العراقي�ة من خارسة اىل رابح�ة، لكن أهملته 
الحكومات الس�ابقة، وفيم�ا وصف منظمة 
“األوب�ك” بانها مثل “رج�ل مريض” ولم تعد 
تؤثر عىل س�عر النفط، كش�ف فحوى رسالة 
وجهه�ا اىل رئي�س مجل�س الن�واب محم�د 
الحلب�ويس تتضم�ن برنام�ج عم�ل طاريء 
ذكي ملواجهة أزمة كورونا وانخفاض اسعار 

النفط. 
ل�”ملتق�ى  حدي�ث  يف  الجب�ار  عب�د  وق�ال 
األخب�ار الوطني” الذي تش�ارك فيه صحيفة 
“ال�زوراء”: نبارك للحكومة العراقية الجديدة 
الت�ي ج�اءت بع�د مخ�اض عس�ر يف الكتل 
السياس�ية واعرتاضات الجماهر ونرجو لها 
التوفي�ق ورغ�م كل تحفظ�ات املوجودة لدى 
اغلب الشخصيات ورغم كل املالحظات دورنا 
جميعا ه�و ان نقف ونس�اند الحكومة كون 
ش�أنا ام ابينا هي العنوان العام لدولة العراق 
ولعلم العراق ونسعى عربها ان ننتشل الوضع 
املوج�ود اليسء يف البلد وننق�ذ جماهرنا من 
عواق�ب ربما التحمد الس�امح الل�ه، وكل ما 
لدينا م�ن جهد وامكانية واف�كار ان نقدمها 
وان كانت من خلف الكواليس مادامها تحقق 

املصلحة العامة.
وأض�اف عبد الجبار: من خ�الل عميل ولفرتة 
طويل�ة ومن�ذ 1986 عمل�ت يف وزارة النفط 
وتدرج�ت م�ن مع�اون مهن�دس اىل رئي�س 
مهندس�ن اقدم وم�ن ثم مدير قس�م رئيس 
هيئة ثم معاون مدير عام وحصلت عىل درجة 
الخب�ر من وزارة النفط ومن ثم مدير عام يف 
رشك�ة تعبئة الغاز ويف رشك�ة ناقالت النفط 
البحرية وعمل�ت ايضا بعدة رشكات عاملية و 
عملت برشكة تابعة لالوابك حوايل 8 س�نوات 
وعملت وزرت اكثر م�ن 100 ميناء نفطي يف 
العال�م وهذه الخربة املرتاكمة اس�تخلص بها 

بحثي لهذا الغرض، فعندما تكلمت يف مجلس 
ال�وزراء يف ع�ام 2009 ع�ن محاذي�ر اعتماد 
سياس�ة االقتصادي�ة العراقي�ة ع�ىل النفط 
واثرت ذلك وقدمت الحلول ورغم تأييد رئيس 
ال�وزراء لها لكن اعرتاض م�ن بعض الوزراء 
اخر او عرقل تنفيذ هذا املرشوع، ويف حكومة 
املالك�ي الثانية ايضا قدمت ه�ذا املقرتح عن 
طري�ق نائب رئي�س ال�وزراء صال�ح املطلك 
حي�ث كان دائما يش�كو باالع�الم كون ليس 
لدي�ه صالحي�ات، فذهبت اليه وقل�ت له هذا 
ملف س�جله بأسمك وقدمه اىل رئيس الوزراء 
حت�ى االجواء بينكم تصفى وقدمه بأس�مك، 
وكي تك�ون لك صالحيات ضم�ن العمل بهذا 
املل�ف، وه�و كيف نوف�ر اكثر م�ن 100000 
فرصة عمل دون تعيينات حكومية، وتم عقد 
جلس�تن بحض�وري و حض�ور فري�ق عمل 
ملناقش�ة الدراسة، ولكن خالفه الشخيص مع 
املالكي وخروجه م�ن املوقع عرقل تنفيذ هذا 
املرشوع، وايضا كررت تقديمه بزمن حكومة 
العبادي وقدم يل شكرا وتقديرا وطلبوا مني ان 
احرض يف مجلس الفريق الوطني االستشاري 
لرئيس الوزراء وعقدو جلسة يف فندق الرشيد 
ملناقش�ته وكان�ت مب�ادرة جيدة م�ن رئيس 
ال�وزراء ان يعقد ورش�ة عمل بحضور خرباء 
مختصن ملناقشته، ولم يعمل ذلك من رؤساء 
الوزراء فقط العبادي، ولكن الخلل انه بعد ان 
تنتهي ويقتنعو بها يأخذها ويسلمها اىل احد 
اعض�اء مكتبه وه�و يقوم بعملي�ة تنفيذها 
وه�ذا الش�خص املكلف بتنفيذه�ا ليس لديه 
الخربة ولي�س لديه جواب الي س�ؤال وايضا 

اليمتلك ملكة القيادة يف آلية تنفيذ الدراسة.
وتاب�ع عب�د الجب�ار بالق�ول: يف حكومة عبد 
امله�دي ايض�ا قدمنا حل�وال مكتوب�ة وتحال 
اىل بعض املستش�ارين والتأخ�ذ حيز التنفيذ، 
ولكننا نس�تمر وكل الكالم الذي اتكلمه موثق 

بكتب رسمية وايضاً موجودة. 

عبد اجلبار: االعتماد على القروض سيزيد 
الطني بلة يف البلد 

وبالنس�بة الس�عار النفط الحالي�ة والكارثة 
االقتصادية واعتماد ع�ىل القروض، قال عبد 
الجبار: ال اؤيد االعتماد عىل القروض وخاصة 
القروض الخارجية كونها س�تزيد الطن بلة، 
فنحن لدينا قدرة عىل معالجة االزمة نسبيا من 
تفعيل االيرادات غ�ر النفطية وهذه ممكنة، 
فمث�ال قطاع االتصاالت الذي من املفروض ان 
يكون املوارد الثاني بعد النفط يف املوازنة فهو 
قطاع مهمل فالتوجد كلفة وال ايراد باملستوى 
املطلوب، والنقط�ة الثالثة هي االيرادات التي 
تتعل�ق بالس�ياحة الدينية والنقط�ة الرابعة 
ه�ي االي�رادات للنق�ل والرتانزي�ت للطائرات 
العاب�رة ع�ىل االج�واء فباالم�كان ان نرس�م 
سياسة خالل 4-3 س�نوات،  متعهدا بدخول 
2-1 ملي�ار دوالر م�ن القط�اع املدن�ي، ففي 
ع�ام 2008 كان ع�دد الطائ�رات الت�ي تعرب 
ع�ىل اجوائنا 50 طائ�رة والطائرة تعرب ب� 50 
دوالرا  اي 2500 دوالر بالي�وم، بينم�ا يف عام 
2009 اس�تطعنا ان ندع�و رشكات الط�ران 
ورشحنا لهم نقطة الدخ�ول ونقطة املغادرة 
وال�رادارات الت�ي نملكه�ا و املدى ل�كل رادار 
ف�ال يوج�د لدينا ف�راغ ب�دون ام�ان ومن ثم 
نعطيه�م املحاور بقرب الطائرات من املحاور 
حتى يش�عر ان هناك مساحة حيز آمن خالل 
م�روره كون العراق اق�ر الطرق لكنه قلق، 
فعندم�ا نعطي هذه املعلوم�ات ولدينا فنيون 
اتصاالت يتحدثون باللغة االنكليزية ونعطيه 
الوصف الكامل س�يطمأن ونشجعه ان يأتي 
وان الط�ران الحربي ال يدخل يف الحيز ويبعد 
ك�ذ ق�دم عنكم، وفع�ال اصبح الدخ�ول 150 
طائرة وب 2010 اصبحت 500 طائرة باليوم 
ويف 2011 وصلت 880 طائرة باليوم واالجرة 
رفعناه�ا من 50 دوالرا اىل 375 دوالر كون ال� 
50 دوالرا ه�ي نفس التعرف�ة يف زمن النظام 
الس�ابق وتالحظون م�ن 2003 لغاية 2009 
ل�م يلتفت اىل ان هذه التعرفة من زمن النظام 
الس�ابق ولم تع�دل، ومن ثم وصل�ت التعرفة 
حتى حس�ب حج�م الطائرة ممك�ن ان يصل 

اىل  900 دوالر وكتبن�ا كثرا اىل رئيس الوزراء 
السابق وتم تعديلها اىل 450، وقمنا بمخطط 
ليص�ل اىل 11000 طائرة واملخطط لنا يف عام 
2016 يك�ون 3000 طائ�رة فيك�ون اجمايل 
الواردات تقريبا مليار دوالر س�نويا فقط من 
الطائرات العابرة، ماع�دا االتفاقيات الثنائية 
التي ت�در علينا مئ�ات املالين م�ن الدوالرات 
ليص�ل الرق�م اىل ملياري دوالر س�نويا، فبدال 
م�ن الق�روض لدين�ا 20 خطة عم�ل لتفعيل 

املوارد غر النفطية وتساعد املوازنة.
وبخص�وص معالجة ال�رشكات العامة، قال 
عبد الجبار: كان لديه دراسة عن كيفية توفر 
اكثر م�ن 100 الف فرصة عمل دون تعيينات 
حكومية ونظام التش�غيل املشرتك من خالل 
تحوي�ل ال�رشكات م�ن خ�ارسة اىل رابح�ة، 
وق�د حول�ت رشكات ناقالت النف�ط البحري 
من خ�ارسة اىل رابح�ة عندما كن�ت يف وزارة 
النفط وحولت رشكة تعبئة الغاز من خارسة 
اىل رابح�ة ووزارة النق�ل ايض�ا حول�ت اغلب 
رشكاته�ا من خارسة اىل رابحة ووزارة املالية 
اصدرت يل كتاب شكر وتقدير يف حينها، ولدي 
اس�تعداد وتعه�د وتحم�ل مس�ؤولية بأن اي 
رشكة خ�ارسة بمجرد ان يعط�ى يل البيانات 
اعطي الس�قف الزمني لتحويلها من خارسة 
اىل رابحة، ويف شهر رمضان املايض دعوني اىل 
مكتب رئيس الوزراء حول نفس هذا املوضوع 
وكان هن�ا 30 ش�خصية بن خ�رباء ورجال 
اعمال وعرض�وا جدوال حول ه�ذه الرشكات 
يف الع�راق، وقل�ت له�م س�اعلمكم باالرق�ام 
املوجودة خلفي ورسدت لهم الجدول بتفاصل 
الرشكات واملوظفن ومجموع عدد الرشكات 
العامل�ة وغ�ر العامل�ة ولكن ه�ذه البيانات 
هي لع�ام 2013 وقد حدثت هذه الدراس�ة يف 
2015 وعندما اصبح محمد ش�ياع السوداني 
ايضا كنت اقدم له استشارات خلف الكواليس 
وجلب يل نف�س امللف وقلت له رأي مؤلف من 
14 صفحة خالل اربع ساعات، وقلت يف مكتب 
رئيس الوزراء باني كتبت تعهدا للعبادي باني 

اح�ول الرشكات الخارسة اىل رابحة مع توفر 
اكثر من 100 الف فرصة عمل.

هبوط أسعار النفط .. حدث مؤثر على 
العراق ومتوقع منذ عامني

وفيم�ا يتعلق بمص�ر االزم�ة االقتصادية يف 
الع�راق وهل س�نتمكن م�ن ان نص�ل اىل 10 
مليون برمي�ل يوميا، أوضح عبد الجبار: قلنا 
يف ع�ام 2018 إن النف�ط س�يهبط يف 2020 
كون لدينا مؤرشين نعتمدها يف مراقبة وتنبؤ 
يف س�عر النف�ط وامل�ؤرش، االول ال�ذي يتعلق 
بالطاق�ة البديل�ة والعال�م متج�ه اىل الطاقة 
الشمس�ية والطاقة النظيفة، واملؤرش الثاني 
ه�و االوبك ، ف�اذا اتينا عىل امل�ؤرش االول هو 
ان العالم بدأ يدخل السيارات الكهربائية وبدأ 
انت�اج الطاقة الشمس�ية وعىل ابس�ط مثال 

االردن تج�اوزو %25 م�ن الحاج�ة املحلي�ة 
بالطاق�ة الشمس�ية والس�يارات الكهربائية 
س�تدخل الس�يارات الكهربائي�ة للع�راق ويف 
ع�ام 2030 ع�ىل العراق ان يرس�م سياس�ة 
تأخ�ذ  ان   2030 لع�ام  واملص�ايف  التصفي�ة 
منحا آخ�ر، فليس نوقع الي�وم عقودا النتاج 
مصايف وبعدها اتفاجيء بعد 5 سنوات يكون 
ل�دي 6-5 مص�ايف وارى نف�يس بان الش�ارع 
س�يارات كهربائي�ة، حيث لن احت�اج النتاج 
البانزي�ن والكاز س�يتحور تخطي�ط املصايف 
اىل البرتوكيمياوي�ات ع�ىل االنتاجات االخرى 
غر البنزين والكاز اويل، وبنفس الوقت هذه 
املنحنى يدل عىل ان س�عر النف�ط اليذهب اىل 
الصع�ود وانما يذه�ب باالنخفاض النس�بي 
امللح�وظ، وايضا قدرة االوب�ك كانت تمثل لنا 

%80-75 باالنتاج بالعالم فلذلك اوبك صاحب 
قرار واش�ارة واحدة تحرك سعر النفط فاالن 
نح�ن االين وصلنا فاالنتاج خ�ارج االوبك زاد 
وتطور ووصلت االوب�ك حاليا %30، الفتا إىل 
أن االوبك أصبح�ت مثل الرجل املريض وليس 
لديها القدرة عىل التأثر عىل سعر النفط ولذلك 
ذهب�ت اىل )اوبك +( واقنع�ت دول من خارج 
االوب�ك حتى تؤازره�ا يف موض�وع تخفيض 
كمية النفط حتى يرتفع السعر، وواحدة من 
التحفظات ع�ىل وزير النفط االس�بق عندما 
رصح وق�ال إن جوالت الرتاخيص س�توصلنا 
اىل 12 ملي�ون برمي�ل نص�در يف ع�ام 2017، 
وهذا لم يتحق�ق واليمك�ن ان يتحقق وليس 
م�ن مصلحتنا فهنال�ك معادلة ح�ول كيفية 
تصدي�ر اكث�ر كمية مع افضل س�عر ممكن، 
وهذه املعادلة التي تعطينا الجواب الصحيح.

عبد اجلبار يرد على سؤال “ الزوراء” بشأن 
احللول املمكنة لتجاوز الوضع الراهن

وردا عىل س�ؤال وجهت�ه صحيف�ة “الزوراء” 
بش�أن الحلول املمكنة لتجاوز الوضع الراهن 
يف البل�د، قال عب�د الجبار: ممك�ن ان نتجاوز 
محنة االزمة االقتصادية، أما بخصوص تجاوز 
فاي�روس كورونا فق�د اع�ددت برنامجا ذكيا 
الكرتونيا مقتبس�ا من منظمة دولية تعاملت 
به مع وباء فايروس االيبوال يف افريقيا وعدلنا 
عليه بما ينس�جم مع الحالة العراقية وبكادر 
متطوع ومنذ 16/3/2020 اكملناه وارس�لت 
رس�الة اىل رئيس مجلس الن�واب حول كيفية 
تجاوز هذه االزمة وان نؤس�س االسرتاتيجية 
الوطني�ة الطارئة ملواجهة االزم�ات التي فيها 
برنام�ج عمل طاريء ذك�ي ملواجهة فايروس 
كورون�ا وبرنام�ج طارئ والنخفاض اس�عار 
النف�ط وبرنامج لتفعيل االي�رادات املالية غر 
النفطية وقدمته اىل رئيس الربملان وربما نكرر 

ارساله اىل رئيس الوزراء الجديد.

عبد اجلبار: الكاظمي فكر بشكل جيد وهو 
مييل إىل العالقات 

وتاب�ع عب�د الجبار قائ�ال: إن رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي بالنس�بة ايل هو ش�خص 
مجه�ول وال اعلم عنه ش�يئا، وحس�ب وصف 
الكيان�ات السياس�ية ان�ه هو رج�ل يميل اىل 
العالق�ات والق�رب م�ن الجان�ب االمريك�ي، 
ورضخ لتدخ�الت االحزاب يف اختي�ار الوزراء، 
ولذلك الكثر م�ن وزراءه توزعو باملحاصصة، 
ولك�ن ه�و لدي�ه فرص�ة م�ن خ�الل تحلي�ل 
الخطوات التي يخطيها فان�ا ال اعلم خلفيته، 
وهن�ا احل�ل الذي يح�دث ف�اوال الوضع كيف 
ينتشل حال البلد من االنفالت كون نحن اليوم 
النقارن بن�اء واعمار نريد من الكاظمي وانما 
نريد منه يف هذه الف�رتة الوجيزة كيف يضمن 
وص�ول راتب املوظ�ف العراق�ي ودون ارتفاع 
االس�عار واملحافظ�ة عىل الوض�ع االقتصادي 
للمواط�ن والرعاية االجتماعي�ة واملتقاعدين، 
فهن�ا لدين�ا مثل�ث واول ضل�ع له ه�و وزارة 

املالي�ة، فأختيار وزير املالية كان موفقا، فهذا 
اول ضل�ع من اضل�ع مثلث النج�اة هو ضلع 
وزارة املالية، والضل�ع الثاني هو امللف االمني 
واختيار وزير الداخلية املعني بالش�أن االمني 
بالدرج�ة االوىل هو اختيار جيد واملفاجئة التي 
خطاه�ا الكاظمي بع�د التصويت عليه اصبح 
لديه متنفس التخاذ القرار مثل اس�تعادة عبد 
الوهاب الس�اعدي وهو قائ�د ميداني اعيد اىل 
مكان مهم جدا، اذا سوف يخدم رئيس الوزراء 
يف مل�ف امني ولدين�ا يف الضل�ع االول والثاني 
فيبق�ى الضل�ع الثالث ال�ذي هو مل�ف وزارة 
النف�ط، ف�وزارة املالية ممك�ن ان تتحرك عىل 
السياسة املالية ورسمها واملوارد غر النفطية 
ووزارة النف�ط تفع�ل موارد النفطي�ة وتقليل 
اله�در و املل�ف االمني يكمل مثل�ث االمان من 
الجوع واالمان من االنفالت، مبينا أن الكاظمي 
فكر بش�كل جيد واختار الضل�ع الثالث خارج 
رىض االح�زاب مثل تبديل جهاز االرهاب، ومن 
الناحية املهنية مؤرش ايجابي اضافة اىل وجود 
الزريف كون سيعترب سند له من نفس املدرسة، 
واملل�ف  االمن�ي خطوات�ه صحيح�ة  فاملل�ف 
السياس�ة املالية بوجود عالوي ايضا صحيحة 
فقط يبقى حس�ن اختيار الضل�ع الثالث رغم 
وج�ود وزراء غر مناس�بن يف حكومته، لكن 
مثلث الجوع واالمان يس�تطيع ان ينتش�ل به 
الوضع العراقي والسيما واكدت اهم يشء هو 
س�نة 2020 وبعدها س�نة 2021 هي املعضلة 
الكب�رة، ف�اذا احس�نا ادارتها بش�كل مهني 
وبش�كل ج�ريء وش�جاع ممك�ن ان ينج�ح 
الكاظمي يف العبور من حالة االنفالت او حالة 

الالدولة السامح الله.
أن عق�ود ج�والت  اىل  الجب�ار  وأش�ار عب�د 
الرتاخي�ص املتعلق�ة بالنف�ط اعدت ب�ادارة 
ضعيفة م�ن الجانب العراق�ي، ولذلك دائمما 
اقول اذا اردنا التعاقد مع رشكات عاملية عقود 
اس�رتاتيجية طويلة االمد علينا ان نتعاقد مع 
مكت�ب الدارة العق�ود حتى يحم�ي حقوقنا 
وهن�اك مكاتب دولية تع�رف ان تصيغ العقد 
بما يحمي حقوق الطرف االول، فالعقود التي 

صارت يف جوالت الرتاخيص ضعيفة.

“البنزين احملسن” .. وحدات متلكئة ميكنها 
إغناء البلد عن االسترياد 

وفيما يتعلق باملش�تقات النفطي�ة، قال عبد 
الجب�ار: بعد حظ�ر التجوال امتلئ�ت املصايف 
العراقي�ة الخزان�ات، ولك�ن النس�تغني ع�ن 
اس�تراد البنزين لعدم توف�ر انتاج كاف منه، 
مبين�ا أن أغلب املصايف العراقي�ة تنتج بنزين 
اوكت�ن 75 ويتم اس�تراد بنزين 95 من أجل 
خلطه واخراج منت�وج 82-80، لذلك تحصل 
مش�اكل بالس�يارات حس�ب نس�بة الخلط، 
مشرا إىل وجود عقد عىل وحدة تحكيم بنزين 
يف مصفى الدورة منذ عام 2005 ولحد االن لم 
تنش�أ وقيمتها حاليا 200 مليون دوالر، وهي 
كفيلة باغناء البلد عن اس�تراد بنزين بكلقة 
3 مليار دوالر بالس�نة، فما قيمة 200 مليون 
تقس�م عىل 20 س�نة مقابل توفر بالسنة 3 
ملي�ار واذا رضبناها يف 20 س�نة فتكون 60 
ملي�ار دوالر، ويف الب�رة كذل�ك توجد وحدة 
فيها تلكؤ منذ عام 2005، ويف بيجي اشتغلت 
وانتج�ت ولكن تعرض�ت الح�داث التخريب، 
فلذل�ك يج�ب ان نعال�ج يف انش�اء وح�دات 

تحسن البنزين.
ورج�ح عبد الجبار اس�تمرار ازم�ة الكهرباء 
يف هذا الصي�ف، ألن واردات املبيعات النفطية 
بالكاد تغطي الرواتب، لذلك ستجرب الحكومة 
عىل وقف استراد الكاز اىل وزارة الكهرباء ما 
يعني توقف عدد من املحطات التي تعمل عىل 
الكاز، وربما يحصل تلكؤ بتسديد كلفة الغاز 

املستورد. 

“بطالة مقنعة” .. دوائر حبجم وزارات 
تفيض عن احلاجة 

وبخصوص امكانية التحويل من دولة ريعية 
اىل منتج�ة، ب�ن عب�د عب�د الجب�ار: أن ذل�ك 
اليتحول يف س�نة او س�نتن، مؤك�دا رضورة 
انع�اش الزراع�ة والصناعة ووقف اس�تراد 
املواد غر الرضورية، وممكن ان تكون دولتنا 

منتج�ة ونص�ل اىل االكتفاء الذات�ي يف بعض 
املنتج�ات ومن ثم نص�ل اىل فك�رة التصدير، 
وللعل�م حالي�ا هنال�ك تصدير، فاملنش�طات 
الزراعية التي تنتجه�ا رشكات الجود التابعة 
للعتب�ة العباس�ية حاليا تص�در منتجاتها اىل 

دول الخليج ومر وليبيا.
وق�ال: نحن بحاج�ة اىل جرأة باتخ�اذ القرار 
فم�ن، غر املعق�ول كدول�ة ال زال لح�د االن 
ل�دي رشك�ة فيه�ا االف املوظف�ن مهمتهم 
توزي�ع مش�تقات نفطي�ة فق�ط، مبين�ا أن 
رشك�ة التوزيع يف احدى املحافظات كان عدد 
املوظفن فيها 30-20 موظف�ا والدائرة تقع 
يف محط�ة البنزي�ن وفيها اربع غ�رف، واالن 
نفس املحطات الحكومية باقية لكن اصبحت 
بحج�م وزارة ع�ىل مس�احة 5 دونم�ات و3 
طوابق وفيها اكثر من 1000 موظف يديرون 
ثالث محطات، فحقيقة ه�ذه بطالة مقنعة، 

ويجب ان نتجه لالستثمار. 

عبد اجلبار لـ”الزوراء”: اخلالفات احلزبية 
ختلط اجواء املظاهرات وجتعلها تتسم بالعنف 
 وردا عىل س�ؤال آخر ل�”ال�زوراء”، قال عبد 
الجب�ار: إن املظاه�رات نوع�ن الن�وع االول 
الذي�ن ه�م متظاه�رو ترشي�ن لي�س لديهم 
تصعيد كون خط�وات الكاظمي تهدأ االمور، 
ف�أول يشء وه�م متعاطف�ون م�ع الفري�ق 
الركن عبد الوهاب الساعدي وعودته، كما أن 
وجود الغانم�ي يف وزارة الداخلية مؤرش جيد 
وبنفس الوقت إقالة املتحدث الرس�مي للقائد 
العام للقوات املسلحة واطالق رساح املعتقلن 
م�ن املتظاهرين، الفت�ا اىل ان التصعيد االخر 
وتحول�ه اىل عن�ف يب�ن ان الفئ�ة تختل�ف 

وليسوت نفس متظاهري ترشين.
ولفت عب�د الجبار اىل وج�ود خالفات حزبية 
ربم�ا تخلط اج�واء مظاه�رات بنفس جديد 
واتجه للعنف ورضب مقرات االحزاب، مؤكدا 
أن هذه فتنة يجب التخلص منها،  وهذا توجه 

ليس من املتظاهرين االصالء.
وبخص�وص القضاء عىل اله�در الناعم وغر 
املنظور، ق�ال عبد الجب�ار: إن جميع الحلول 
موجودة، لكن هنالك جهات سترضر وتحارب 
ه�ذه االلية، فنحن ليس م�ن مصلحتنا غياب 
دور التقييس والسيطرة النوعية الذي سابقا 
كان الثالج�ة والتلفزي�ون واملروحة والطباخ 
 2003 نس�ميها الس�لع املعم�رة واالن بع�د 
اصبحت تس�تبدل كل 6 اشهر، فهذا هو هدر 
اقتص�ادي غ�ر منظ�ور، وه�و ه�در خطر 
واس�تنزاف، لذلك تدخل س�لع رديئ�ة للعراق 
وتخدع املواطن النها رخيصة فصحيح تشرتي 
التلفزي�ون بس�عر 300 دوالر مث�ال ولكن كل 
س�نة تش�رتي تلفزي�ون، وم�ن املمكن رشاء 

تلفزيون ب� 800 دوالر يبقى 10 سنوات.
وبالنسبة الرتفاع سعر النفط أكد عبد الجبار: 
لدين�ا خطن بياني�ن، االول ال�ذي النتوقع به 
ارتفاع سعر النفط وهو الطبيعي فاالنخفاض 
الطبيع�ي الذي ج�اء نتيجة ضع�ف اوبك التي 
اصبح�ت %30 كطاقة انت�اج بالعالم  فبدأت 
دول م�ن خ�ارج االوب�ك تتطور وتنت�ج اكثر، 
فاصبحت اوبك ضعيفة وبنفس الوقت التطور 
يف الطاق�ة البديلة، وهذا كله س�يقلل الحاجة 
للنف�ط وي�ؤدي اىل انخف�اض االس�عار، فهذا 
االنخفاض سيس�تمر ولكن س�يبقى من الذي 
يتالع�ب به ه�و الظروف الطارئ�ة مثل حركة 
الس�عودية روسيا امريكا او وباء كورونا فهذا 
اليتوقعه احد، وممكن ان يحصل ايضا ارتفاع 

مفاجيء مثل االنخفاض املفاجيء.
وتاب�ع عب�د الجب�ار قائال: بالنس�بة ملرشوع 
صنع يف الع�راق هو مرشوع جيد والكثر من 
الجماهر واملواطنن يدعون اليه واملسؤولون 
الذين يفطرون عىل افطار مس�تورد ارجو ان 

يراجعون دعم الصناعة الوطنية.  
وح�ول موض�وع القن�اة الجاف�ة اعت�رب عبد 
الجبار: إنه مهم جدا وم�ورد اقتصادي، مبينا 
أن االقتص�اد ه�و مفتاح للملفات السياس�ية 
واالمني�ة العالق�ة وممك�ن ان نلع�ب بورق�ة 
القناة الجاف�ة لتحقيق مغانم كب�رة للعراق، 
وافتتاحها كان يف 1/6/2009، وعندما التزمت 
وزارة النقل يف 2008 لم يكن لدينا سكة قطار 
او قط�ار يعمل يف العراق، وخالل ال� 6 اش�هر 
االوىل عملن�ا حملة كبرة الصالح الس�كة بن 
البرة وبغداد، وشغلنا القطارات بن البرة 
وبغداد للمسافرين ومن ثم اتجهنا اىل استراد 
38 ال�ف طن حديد م�ن املاني�ا وغرنا مقطع 
س�كة من الحلة للديوانية ومن الشعيبة اىل ام 
قر وانشأنا مصنعن للعوارض الكونكريتية 
التي تكون قاعدة للسكك الحديدة يف ابوغريب 
ويف الس�ماوة، وت�م املب�ارشة بتنفي�ذ تبدي�ل 
الس�كة من الديوانية للش�عيبة وبعدي اكملو 
هذا االستبدال، لكن املشكلة بعد احداث داعش 
ش�غلنا القطارات وحصل دخل لن�ا من تركيا 
وس�وريا ي�وم 1/6/2009 والجمارك تؤخذ يف 
الش�الجية، مبينا أن سوريا اس�تخدمت معنا 
اس�لوبا سياسيا ورفعت تعرفة للمرور 83 كم 
م�ن النصيدين اىل ربيعة، وطلب�ت منا 8 يورو 
ع�ن كل طلع�ة لكل كيل�و مرت فاصب�ح الرقم 
غر مش�جع بحيث تدخل لن�ا قطارين باليوم 
وطلبن�ا تخفيضا، كون تركي�ا تأخذ 2.5 يورو 
و العراق 4 يورو يف حن سوريا تأخذ 8 يورو ، 
واليوم ملف القناة الجافة ممكن ان نلعب فيه 
م�ع الكويت وايران كون ه�ذا امللف اقتصادي 

كبر ومهم.
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بغداد/ ليث جواد
القوانني  فرضتها  التي  العقوبات  من  الرغم  عىل 
من  األطفال  سلب  حد  إىل  تصل  والتي  النافذة 
ذويهم، مازالت ظاهرة العنف ضد الطفل تتفاقم، 
بهذا  دعوى   1606 العراقية  املحاكم  سجلت  فقد 
إلحصائية  طبقا  املايض،  العام  خالل  الشأن 
عن  النظر  بغض  األعىل،  القضاء  ملجلس  رسمية 
تلك التي بقيت خلف األبواب املوصدة ولم تسجلها 
واألعراف  القانوني  الوعي  قلة  بسبب  املحاكم 

االجتماعية.
أن  األرسي  بالعنف  متخصص  قاض  يرى  وفيما 
هذه  لردع  كافية  القوانني  يف  الواردة  العقوبات 
ترشيع  اىل  الحاجة  قانوني  خبري  يؤكد  الظاهرة، 

موحد خاص يالئم األعراف العراقية.
للقضاء كلمته

الرصافة،  العنف االرسي يف  وقال قايض محكمة 
عيل كمال، يف حديث صحفي إن »تعنيف األطفال 
يأخذ صورا متعددة منها االهمال والرضب فضال 
والجنسية  والنفسية  الجسدية  االعتداءات  عن 
قبل  من  االطفال  ضد  تمارس  التي  املختلفة 
ذويهم او ممن هم عىل رعايتهم سواء كان االب 

او غريه«.
انتشارا  شهدت  االخرية  »اآلونة  أن  كمال  وتابع 
التواصل  وسائل  وتناقلت  الظاهرة،  لهذه 
صورا  االعالم  وسائل  وكافة  االجتماعي 
مناطق  يف  االطفال  عىل  العتداءات  وفيديوهات 

مختلفة من البالد«.
القايض  يذكر  والترشيعي،  القانوني  املوقف  وعن 

ان »قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
تناوال  قد  العراقي  االحداث  رعاية  قانون  وكذلك 
اهم العقوبات بهذا الخصوص، اذ أكد قانون رعاية 
االحداث عىل عقوبة سلب الوالية من االب او االم 
يف حال تعرض الطفل لالساءة او االعتداءات فضال 
عن كون القانون ترك للمحكمة املختصة السلطة 

الواسعة يف تقدير متى وكيف يتم ذلك«.
يف  إليها  املشار  العقوبات  »جميع  ان  وأضاف 
القوانني النافذة هي كافية ومالئمة وكفيلة للحد 

من انتشار حاالت العنف ضد االطفال«.
من  تتم  ممارسات  هناك  »انه  اىل  كمال  واشار 
خالل اجبار االطفال عىل االعمال وهم دون السن 

انه هناك تطبيقات  اىل  القانونية، وتجدر االشارة 
لرقابة  تخضع  العراقية  املحاكم  تشهدها  كثرية 

جهات الطعن«.
الطفل  عىل  ترتك  الظاهرة  »هذه  ان  اىل  ولفت 
او  سلوكه  عىل  كانت  سواء  سيئة  آثارا  املعنف 

نفسيته جراء الخوف والقلق الذي يتعرض له«.
قوانني عراقية بحتة

عيل  ،الدكتور  القانوني  الخبري  ذكر  بدوره، 
ضمانات  »هناك  ان  صحفي  حديث  يف  التميمي، 
الدولية،  االتفاقيات  يف  موجودة  االطفال  لحقوق 
والعراق أحد البلدان املوقعة عىل تلك االتفاقيات، 
بعض  اقتبس  العراقي  الدستور  كون  عن  فضال 

السيما  الطفولة  حماية  يخص  ما  يف  مواده 
املادتني 29 و30 من تلك االتفاقيات«.

متعددة  قوانني  »هناك  ان  التميمي  وأضاف 
لحماية الطفولة مثل قانون رعاية االحداث والذي 
قسمهم اىل اطفال وصبية دون 18 عاما واوجب 
بتعذيب  يقوم  شخص  اي  او  الويل  عىل  عقوبات 
القارصين  رعاية  قانون  ان  اىل  اضافة  االطفال، 
رقم 97 لسنة 1980 الذي تطرق يف بعض مواده 
بالنسبة  الحال  وكذلك  الطفل،  حقوق  حماية  اىل 
لقانون العمل رقم 35 لسنة 2015 ، حيث اشارت 

بعض فقراته اىل مسألة حماية حق الطفولة«.
واوضح التميمي ان »قوانني اخرى أوجبت تواجد 
محكمة مختصة ملحاكمة االحداث بحيث ال يجوز 
الجلسة  تكون  وان  باملخالفات،  الحدث  توقيف 
تدابري  اىل  الحدث، إضافة  رسية حفاظا عىل حق 

واحكام الضم وحقه باملرياث«.
وانتقد التميمي »تبعثر الترشيعات واملواد الخاصة 
القوانني  بعض  أن  اىل  اضافة  الطفولة  بحماية 
صدرت منذ دهر طويل، وال تنسجم مع تعقيدات 
التكنولوجيا والوضع  الحياة والتطور يف مجاالت 

االقتصادي وتشعبات الحياة وصعوبتها«.
قانون  ترشيع  »رضورة  القانوني:  الخبري  وأكد 
صياغة  وصياغته  العنف(  من  األرسة  )حماية 
والرشيعة  العراقية  األعراف  مع  تنسجم  حديثة 
من  املأخوذة  االقتباسات  عن  وبعيدة  اإلسالمية 
القوانني االجنبية، النه كلما كان القانون عراقيا 
الطفولة  حقوق  ويضمن  التطبيق،  سهل  كان 

وفقا للقيم العراقية«.

بغداد/ الزوراء:

عمليات  ان  الشعبي  بالحشد   42 اللواء  آمر  اكد 

خطوط  لقطع  تهدف  السادسة  الصائمني”  “ثأر 

صالح  يف  اإلرهابي  داعش”   “ تنظيم  فلول  امداد 

الشعبي  الحشد  مدفعية  أحبطت  وفيما  الدين. 

آمريل، صدت  التنظيم رشق قضاء  لفلول  هجوما 

قوة من الحشد الشعبي محاولة تسلل “داعشية” 

يف ناحية جرف النرص شمايل بابل.

الشعبي، عيل حمزة  بالحشد   42 اللواء  آمر  وقال 

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  األربعاء،  امس  كاظم، 

نسخة منه: ان “عمليات ثأر الصائمني السادسة 

الفرحاتية  منطقة  من  امس،  صباح  انطلقت 

وحتى خط الالين”مبينا ان “قوات الحشد ستفتش 

هذه املناطق وستطهرها من الدواعش من خالل 

القضاء عىل مضافاتهم ومن يأويهم”.

الصائمني  ثأر  “عمليات  أن  كاظم  وأضاف 

السادسة تهدف لقطع خطوط امداد الدواعش يف 

صالح الدين والذي بدأ ينشط يف شهر رمضان”.

امس  صباح  الشعبي،  الحشد  قوات  وانطلقت 

“ثأر  عمليات  من  السادسة  باملرحلة  األربعاء، 

الصائمني” لتطهري مناطق جنوب صالح الدين. 

سامراء  عمليات  قاطع  قيادة  نفذت  املقابل،  يف 

دهم  عملية  األربعاء،  امس  الشعبي،  للحشد 

وكسارات  الجوفية  املياه  منطقتي  يف  وتفتيش 

األمانة جنوب مدينة سامراء املقدسة .

منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للقيادة  بيان  وذكر 

اللواء  إىل  وردت  استخباراتية  “معلومات  أن 

داعش  عنارص  من  مجموعة  بتواجد  افادت   315

وكسارات  الجوفية  املياه  منطقتي  يف  اإلرهابي 

األمانة”.

 315 اللواء  طوارئ  من  “قوة  أن  البيان  وأضاف 

واالسناد  والهندسة  واالستخبارات  والحركات 

قامت بعملية الدهم والتفتيش”.

يشار إىل ان قيادة قاطع عمليات سامراء مستمرة 

داخل  ضمن  والتفتيش  الدهم  عمليات  بتنفيذ 

من  تبقى  للبحث عما  قاطع مسؤوليتها  وخارج 

فلول “ داعش” اإلرهابي. 

امس  الشعبي،  الحشد  مدفعية  أحبطت  بينما 

األربعاء، هجوما لفلول تنظيم “ داعش” اإلرهابي 

فيما  الدين،  صالح  بمحافظة  آمريل  قضاء  رشق 

كبدت عنارص التنظيم خسائر جسيمة.

وذكر اعالم الحشد يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

من  وبتوجيه  الشعبي  الحشد  “مدفعية  إن  منه: 

اللواء 52 بالحشد الشعبي عالجت، امس، تحركات 

للدواعش يف منطقة جرس املفتول رشق امريل”.

مادية  خسائر  العدو  تكبيد  “تم  أنه  وأضاف 

العدو بإطالق قذائف هاون  جسيمة بعد ان بادر 

ارضار  اي  يحدث  ان  دون  املاسكة  القوات  عىل 

بقواتنا”.

الحشد  من  قوة  احبطت  متصلة،  جهة  من 

لفلول  تسلل  محاولة  األربعاء،  امس  الشعبي، 

تنظيم “ داعش” اإلرهابي يف ناحية جرف النرص 

شمايل بابل.

وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت »الزوراء« 

نسخة منه، أن “قوة من تشكيل روح الله التابع 

للحشد الشعبي أحبطت، يف وقت متأخر من ليلة 

اإلرهابي  داعش  لتنظيم  تسلل  محاولة  االمس، 

ملنطقة الفاضلية يف جرف النرص شمايل محافظة 

بابل”.

املجموعة  ردعت  “القوة  أن  البيان  وأضاف 

واعتقلت  إرهابيني   10 من  املكونة  الداعشية 

احدهم”. 

بغداد/ الزوراء:
العامة  الصحة  دائرة  مدير  أكد 
اىل  التوجه  ان  أن  الصحة  بوزارة 
خطة الحظر املناطقي يمثل السبيل 
وباء  من  املواطنني  إلنقاذ  الوحيد 
اعداد  تزايد  رجح  فيما  كورونا، 
األيام  خالل  بالفريوس  اإلصابات 
خلية  اصدرت  املقابل،  ويف  املقبلة. 
ملنع  جديداً  قراراً  الحكومية  األزمة 

تفيش فريوس كورونا.
العامة  الصحة  دائرة  مدير  وقال 
الحلفي،  رياض  الصحة،  بوزارة 

صحفي  ترصيح  يف  األربعاء،  امس 
الحظر  خطة  اىل  “التوجه  إن 
املناطقي يمثل السبيل الوحيد النقاذ 
املواطنني من وباء كورونا”، مشريا 
يوميا  االصابات  عدد  “زيادة  ان  إىل 
تسبب صعوبة يف سيطرة املؤسسات 
ارتفاع  اىل  يؤدي  ما  عليها  الصحية 
عىل  تزيد  ال  التي  الوفيات  معدالت 

3.7 باملئة بالوقت الحايل”.
حاالت  “تذبذب  الحلفي  وعزا 
الفحوصات  عدد  اىل  االصابات 
أدوات  توفري  يحكمها  التي  املنفذة 

املستلزمات”،  من  وغريها  الفحص 
لتطبيق  الوزارة  “جهوزية  مؤكدا 
امس  نفذ،  الذي  املناطقي  الحظر 
الفحوصات  عدد  برفع  االربعاء، 
يوميا، حيث تم توزيع اكثر من 50 
عدد  ارتفاع  ونتوقع  فحص،  ألف 
وجود  بسبب  املسجلة  االصابات 
إصابات مخفية تأخر العثور عليها 
العدوى  ونقل  باالختالط  ومستمرة 
يف  السبب  وكانت  املواطنني  بني 
امر  وهذا  املصابني  اعداد  ارتفاع 

مقلق للغاية”.

نحو  الوزارة  “توجه  ان  واضاف 
يف  نجاحه  هو  املناطقي  الحظر 
بعض املحافظات منها النجف الذي 
عدد  ظهور  بعد  املشخاب  يف  طبق 
وتمت  فيها،  االصابات  من  كبري 
تطبيقه  وكذلك  عليها،  السيطرة 
يف  الشجريية  العرصية  القرية  يف 
الخطة  ونجحت  بابل  محافظة 
ان  اىل  الفتا  أيضا”.  كبري  بشكل 
إال  ينجح  لن  املناطقي  “الحظر 
ووجهاء  األمنية  القوات  بتعاون 
واالهايل  بالحظر  املشمولة  املناطق 

أيضا”. 
األزمة  خلية  أصدرت  جهتها،  من 
تفيش  ملنع  جديداً  قراراً  الحكومية 
فريوس كورونا. وذكر بيان مقتضب 
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  لها 
انها »قررت إلزام جميع مستخدمي 
القفازات  ارتداء  برضورة  الطريق 

والكمامات«.
وبينت ان »القرار يرسي عىل سائق 
العجلة والراكبني، وبعكسه تفرض 
عىل  املرور  مديرية  قبل  من  غرامة 

املخالفني«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مؤسسة الشهداء، امس األربعاء، عن تشكيل 
لجنة مشرتكة مع الهيئة الوطنية للتقاعد العامة 
لترسيع انجاز معامالت الضحايا من فئات جرائم 
العسكرية  والعمليات  واالرهاب  املقبور  النظام 

والحشد الشعبي.
ترصيح  يف  عويد،  كاظم  املؤسسة،  رئيس  وقال 
صحفي إن “املؤسسة، ويف اطار اجراءاتها لترسيع 
جميع  عىل  وحصولهم  املواطنني  معامالت  انجاز 
مستحقاتهم بما فيها حقوقهم التقاعدية، شكلت 
لجنة مشرتكة مع الهيئة الوطنية للتقاعد اليجاد 
املعامالت  انجاز  تعيق  التي  للمشكالت  حلول 
النظام  جرائم  فئات  من  للضحايا  التقاعدية 
والحشد  العسكرية  والعمليات  واالرهاب  املقبور 

الشعبي”.
وأضاف عويد أن “اللجنة ستتابع كذلك نسب انجاز 
مبالغ املعامالت التعويضية ملكافأة نهاية الخدمة 
والرشطة  الدولة  موظفي  من  واملصابني  للشهداء 

والجيش والحشد الشعبي”. مبينا ان “هيئة التقاعد 
ماضية بالرسعة املمكنة إلنجاز املعامالت الخاصة 
باملئة   29 عجزهم  نسب  تبلغ  الذين  باملصابني 
معامالتهم  عىل  املؤسسة  صادقت  ممن  فوق  فما 

بحسب قانونها لرصف املبالغ التعويضية لهم”.
بني  مستمرة  “اجتماعات  ان  اىل  عويد  واشار 
لتيسري  الالزمة  الخطط  إليجاد  والهيئة  املؤسسة 
خاطبت  “الهيئة  بأن  منوها  املعامالت”،  انجاز 
لرصف  الالزم  بالتمويل  لتزويدها  املالية  وزارة 

املستحقات وعدم توقفها”.
وكشف رئيس الهيئة عن “مساعي الهيئة لتعظيم 
مواردها من خالل االستثمار”، مبينا أن “املؤسسة 
اجل  من  االستثمارية  مشاريعها  متابعة  اىل  دعت 
تواجهها  التي  املشكالت  وحل  وانجازها  ترسيعها 
إليجاد  السعي  عن  فضال  املمكنة،  بالرسعة 
بمستحقاتها  ايفائها  مشاريع جديدة حرصا عىل 
تجاه الشهداء وعدم توقفها يف خضم االزمة املالية 

التي تعاني منها البالد”.

 بغداد/ الزوراء:
الصيانة  اعمال  اىل  املحافظات  من  وعدد  بغداد  يف  القطع  زيادة  اسباب  الكهرباء  وزارة  عزْت 

االضطرارية ببعض املحطات التوليدية.
وقال الناطق باسم الوزارة، احمد العبادي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان “زيادة االحمال 
عىل املنظومة بالتزامن مع اجراء الصيانة االضطرارية، ادى اىل الرتاجع النسبي بتجهيز الطاقة 
والجنوب  الوسط  “محافظات  ان  منوها  واملحافظات،  بغداد  يف  واخرى  منطقة  بني  والتفاوت 
تجهز حاليا بمدد ترتاوح بني 20 و 24 ساعة، بينما يبلغ حجم الطاقة املنتجة يف اوقات الذروة، 

16 الف ميغاواط”.
الصيانة  اعمال  املحافظات هي بسبب  بغداد وعدد من  القطع يف  زيادة  اسباب   ” أن  إىل  ولفت 
االضطرارية ببعض املحطات التوليدية بالتزامن مع زيادة االحمال وعدم اطالق التخصيصات 

التي اثرت يف تنفيذ عدد من املشاريع”.
واضاف: ان “املشكلة االخرى التي تواجه تطوير واقع الكهرباء، هو عدم اقرار املوازنة وعدم 
سرتفد  كانت  التي  املشاريع  من  الكثري  انجاز  يف  كبري  بشكل  اثرت  التي  التخصيصات  توفر 

املنظومة بطاقات اضافية قبل موسم الصيف”.
 منوها ان وزارته “وبرغم كل ذلك، تحاول الحفاظ عىل املنجزات املتحققة العام املايض وتعزيزها 
السماوة  بمحطتي  توليدية  وحدات  ادخال  املقبلة  القليلة  املدة  تشهد  ان  ونأمل  الصيف،  هذا 

والنارصية لرفد املنظومة بطاقات اضافية”.
عىل  اثرت  ايضا  الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  ألستهداف  املمنهجة  الهجمات  ان  اىل:  واشار 
ساعات التجهيز، مؤكدا ان خط منصورية/دياىل تعرض اىل التفجري االثنني املايض، كما تعرض 
خط امني/رشق بغداد 400kv الثالثاء لعمل تخريبي أدى إىل خروجه عن العمل وفقدان املنظومة 

الوطنية لـ 700ميغا واط.

بغداد/ الزوراء:

االربعاء،  امس  بغداد،  عمليات  قيادة  أعلنت 

ابو  منطقة  يف  اثنني  ارهابيني  عىل  القبض 

غريب غربي العاصمة.وقالت القيادة يف بيان 

من  »قوة  إن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت 

قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض 

عىل إرهابيني اثنني يف منطقة ابو غريب غربي 

عملية  »جاءت  بغداد«.واضافت:  العاصمة 

وزارة  استخبارات  مع  بالتنسيق  القبض 

عليهما  القبض  امللقى  احد  وبداللة  الداخلية، 

تم ضبط حزام ناسف، وقد تم التعامل معهما 

والحزام الناسف وفقاً للسياقات«.

بغداد/ الزوراء:
عالج  بنفقات  النفط  وزارة  تكفلت 
كاتب  فرج  الحسني  عبد  الكبري  الشاعر 
الدم  عطاء  منا   .. النهزم  )نحن  قصيدة 
( بعد تعرضه اىل وعكة انتكاسة صحية 

أملت به واقعدته الفراش .
عاصم  الوزارة،  بإسم  املتحدث  وقال 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  جهاد، 
اللجنة  النفط ومن خالل  وزارة  ان  منه: 
والقوات  الشعبي  الحشد  لدعم  املركزية 
للشاعر  العالج  بنفقات  تكفلت  األمنية 
متحرك  كهربائي  كريس  وتوفري  الكبري 
ومنجزه  لعطاءه  وتقديراً   تكريماً  له 

األدبي.
واضاف: ان ذلك يأتي بعد مناشدة رابطة 
مبدعي ) مدينة الثورة( للجهات الصحية 
الكبري  الشاعر  حياة  بانقاذ  والحكومية 
حرجة.  صحية  ظروف  من  يعاني  الذي 

لدعم  املركزية  اللجنة  رئيس  ان  اىل  الفتا 
وكيل  األمنية  والقوات  الشعبي  الحشد 
بتفقد  أوعز  قد  حطاب  كريم  الوزارة 
احتياجاته  وتلبية  فوراً  الشاعر   حالة 

ومتطلبات عالجه .
رئيس  برئاسة  وزاري  وفد  ان  اىل  واشار 
الشعبي،  الحشد  لدعم  املركزية  اللجنة 
من  وعددا  الوزارة  باسم  املتحدث  يضم 
الشاعر  بزيارة  سيقوم  اللجنة  أعضاء 
عبد الحسني فرج وتفقد حالته الصحية 

وتلبية احتياجاته.
يذكر ان الشاعر فرج قد لعب دوراً كبرياً 
يف تعزيز الحالة املعنوية ملقاتلينا األبطال 
من خالل قصائده الوطنية والحماسية، 
ومنها )نحن النهزم .. ومنا عطاء الدم(.. 
منها  املطبوعة  الدواوين  من  عدد  وله 
 ،) قلقة  )تفاصيل   ، الربتقال(  )عزلة 

)صحو مقفر( وغريها.

بغداد/ الزوراء:
حذر الخبري االمني، عيل الوائيل، من تحركات داعش االجرامي يف االونة االخرية، الفتا اىل 
الدين  بابل وبغداد وصالح  باتجاه  الغربية  املناطق  االرهابيني تركزت من  ان تحركات 

ودياىل.
وبابل  بغداد  حدود  اخرتاق  يحاولون  “االرهابيني  ان  صحفي  ترصيح  يف  الوائيل  وقال 
الجانب االمريكي يف  الدعم من  يتلقون  الغربي، حيث  الجانب  الدين ودياىل من  وصالح 

الجانب املذكور”.
واضاف ان “واشنطن تحاول بشتى الطرق عقد اجتماعها مع بغداد، والعراق قد خرس 
بعض محافظاته عىل يد داعش االرهابي، حيث تقدم الدعم لالرهاب من اجل اتخاذه 
كورقة ضاغطة عىل العراق، يف محاولة منها لجعل الحكومة العراق هي من تطلب وجود 

القوات االمريكية داخل اراضيها”.
وبني ان “االرهابيني يحاولن اخرتاق حدود سامراء، وخاصة السجن املوجود داخلها من 
اجل تحرير االرهابيني املوجودين داخله، اضافة اىل محاولة ارباك الوضع االمني يف بغداد 

وبابل، بهدف التسلل اليها ومنها اىل محافظات الفرات االوسط”.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت امانة بغداد، امس األربعاء، عن 

املشاريع  دائرة  يف  مالكاتها  مبارشة 

بأعمال  الجديدة  بغداد  بلدية  ودائرة 

تطوير احد مداخل العاصمة الجنوبية 

بمحافظة  بغداد  العاصمة  يربط  الذي 

واسط )طريق الرستمية(.

»الزوراء«  تلقت  لالمانة  بيان  وذكر 

املشاريع  “دائرة  أن  منه،  نسخة 

توسعة  تتضمن  بأعمال  ستقوم 

الشارع من 10 م اىل 14 م لكل جانب 

مع صب مسار التوسعة وانشاء قالب 

اىل تطوير  وارصفة جانبية، باالضافة 

الجزرة الوسطية وتعلية املنهوالت مع 

انشاء مشبكات امطار واعمال بنائية، 

لكامل  واالكساء  القشط  ثم  ومن 

حدود  وحسب  واياباً  ذهاباً  الطريق 

امانة بغداد”.

بغداد  بلدية  “دائرة  أن  البيان  وأضاف 

بتطوير  بدورها  ستقوم  الجديدة 

االرصفة الجانبية وعمل منظومة ري 

اعمال  مع  الرتبة  واستبدال  واحواض 

تطوير ساحة  وكذلك  بالكامل،  زراعة 

الجبهة بالكامل وانشاء نافورة بأحدث 

التصاميم واعمال اخرى مختلفة تمثل 

تطويرا متكامال ألحد مداخل العاصمة 

بغداد املهمة وبالجهد الذاتي وبأسلوب 

التنفيذ املبارش”.

العنف ضد األطفال .. آفة تتفاقم برغم العقوبات الرادعة
احملاكم العراقية تسجل حنو 1600 حالة خالل عام واحد

احلشد يبدأ عمليات “ثأر الصائمني” لتطهري مناطق صالح الدين من »داعش«

مؤسسة الشهداء تشكل جلنة مع التقاعد 
إلجناز معامالت أربع فئات

الكهرباء تعزو سبب زيادة القطع 
املربمج إىل أعمال الصيانة 

اعتقال إرهابيني اثنني وضبط حزام 
ناسف يف أبو غريب

الصحة تؤكد: احلظر املناطقي السبيل الوحيد إلنقاذ املواطنني من »كورونا«
قرار جديد خللية األزمة وفرض غرامة 

أحبط هجوما وتسلال يف آمرلي وجرف النصر وزارة النفط تتكفل بعالج الشاعر عبد 
احلسني فرج

حتذيرات من حتركات إرهابية الخرتاق 
حدود بغداد وبابل واحملافظات الشمالية

أمانة بغداد تباشر تطوير مدخل 
العاصمة اجلنوبي
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إعالنك  في 

يف ظل مؤشرات انكماش وزيادة نسب البطالة

الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا يف 
األسواق احمللية

اخنفاض مبيعات مزاد العملة لـ 168 
مليون دوالر

لالستفسار:

جمهورية العراق         العدد: 2630/ب/2019
مجلس القضاء االعىل       التأريخ: 2020/5/20

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

أعالن
ستبيع محكمة بداءة النارصية وع�ن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل 438 
سی�ف وخ�الل خمسة عر يوما إعتب�ار من اليوم التايل للن�ر وإذا صادف يوم 
الخامس عر عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام ال ساعة الثانية عر 
ظه�را يف قاعة محكمة البداءة فع�ىل الراغبني بالراء الحضور يف املكان والزمان 
املعينني مستصحب�ني معهم التأمينات القانونية بنسب�ة ۱۰ ٪ بصك مصدق مع 
رسم تسجيل العقار بنسبة 3 ٪ وال نقبل املبالغ النقدية أن لم يكونوا من الركاء 

علما أن الداللية عىل املشرتي.
 القايض األول 
عادل خلف جاسم

 األوصاف : 
1-  العق�ار عبارة عن بناء مفتوح غري مقطع ع�ىل عموم مساحة العقار مثبت 
باعم�دة كونكريتية مفروش بالكايش ومبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت 

املسلح ومجموعة صحية ومجهز بالكهرباء درجة العمران جيدة .
 ۲۔ مساحة العقار ۳۹۹,۹۰ م .

3- القيمة املقدرة للعقار ستمائة واثنان ملیون واربعون الف دينار فقط . 
4- العقار مشغول من قبل مستأجر ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع

 مالحظة : النر يف صحيفتني محليتني .

 بغداد/ الزوراء:
  سجلت أسواق العملة األجنبية 
األربع�اء،  ام�س  الع�راق،  يف 
ارتفاع�ا طفيف�ا يف سعر رصف 
الدوالر األمريك�ي مقابل الدينار 

العراقي.
ورشاء  بي�ع  أسع�ار  وج�اءت 

ومكات�ب  رشك�ات  يف  ال�دوالر 
البيع  الصريف�ة، كاآلتي: سع�ر 
لل�دوالر الواح�د 1232.5 ديناراً، 
أي 123 ألفاً و250 ديناراً للمائة 
دوالر. أم�ا سعر ال�راء للدوالر 
ألف�اً   122 أي  دين�اراً،   1222.5

و250 دينارا للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
اعلن البنك املركزي العراقي، امس االربعاء، عن بيعه ألكثر من 168 

مليون دوالر وبمشاركة 35 مرصفا.
وش�هد البن�ك املرك�زي العراقي خالل م�زاده لبي�ع ورشاء العمالت 
االجنبية امس انخفاضا يف مبيعاته لتصل اىل 168 مليونا و028 الف 
دوالر غطاه�ا البنك بسعر رصف اساس بلغ 1190 دينار لكل دوالر، 
مقارن�ة باليوم السابق التي بلغت املبيع�ات فيه 198 مليون و901 

الف دوالر.
وت�وزع الطلب بواق�ع 161 مليونا و068 الف�ا و092 دوالرا لتعزيز 
االرص�دة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتم�ادات، فيما توزعت 
البقي�ة الباقي�ة والبالغ�ة 6 ماليني و960 الف دوالر عىل ش�كل بيع 
نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر رصف بلغ 1190 دينار لكل دوالر 

واحد ليسجل اجمايل املبيعات الكلية 168,028,092 .
فيم�ا لم تتقدم اي من املص�ارف ال�بالغة 35 مرصفا يف مزاد العملة 

بأي عروض لبيع الدوالر.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تستم�ر التوقع�ات املتشائم�ة حول 
الوض�ع االقتصادي يف العراق، يف ظل 
تمدد ف�ريوس كورون�ا وانعكاساته 
عىل أسعار النف�ط عاملياً، ما أدى إىل 
توقع�ات بانكماش االقتصاد وزيادة 
معدالت الفقر بنسب كبرية، لالعتماد 
ش�به الكيل عىل النفط كرافد أساس 

للموازنة العامة.
األم�م  ممثل�ة  توقع�ت  املقاب�ل،  يف 
املتح�دة يف بغ�داد، جن�ني هيني�س 
بالسخارت، خ�الل إحاطتها األخرية 
»انكماش االقتص�اد العراقي بنسبة 
9.7 يف املئ�ة، م�ع ارتف�اع مع�دالت 
الفق�ر إىل نح�و 40 يف املئة يف 2020، 
فض�اًل عن توقعات حدوث انخفاض 

يف الفرص االقتصادية«.
األوس�اط  يف  الحدي�ث  وي�دور 
االقتصادي�ة والسياسي�ة عن جملة 
إج�راءات ع�ىل الحكوم�ة العراقي�ة 
اتخاذها لتجاوز األمة، من خالل بيع 
سن�دات الخزينة واالق�رتاض ورفع 
أسع�ار رصف ال�دوالر، فض�اًل ع�ن 
احتمالية تخفيض رواتب املوظفني.

برملاني�ة  مص�ادر  أف�ادت  بينم�ا 
ل�«اندبندن�ت عربي�ة« ب�أن »هن�اك 

توجه�اً يف مجل�س ال�وزراء إلصدار 
ق�رار يق�ي بتغي�ري سع�ر رصف 

الدوالر«.
وأوضحت املص�ادر أن »هذا اإلجراء 
قد يتم تدريجي�اً لكنه لم يرتِق حتى 
مبين�ة  الق�رار«.  مست�وى  إىل  اآلن 
أن »الغاي�ة م�ن ه�ذا اإلج�راء رفع 
سعر ال�دوالر مقابل الدينار العراقي 
ملعالجة أزم�ة انخفاض النقد والحد 

من العجز يف املوازنة«.
النفطي�ة  الع�راق  واردات  وبلغ�ت 
بحس�ب اللجن�ة املالي�ة الربملاني�ة، 
ش�هر  يف  دوالر  ملي�ارات   5 نح�و 
فرباير )ش�باط( املايض، لكنها بدأت 
بالرتاجع من ش�هر م�ارس )آذار(، 
حيث بلغت نحو 2.9 مليار دوالر، أما 
يف ش�هر أبريل )نيسان( املايض فقد 

سجلت 1.2 مليار دوالر.
ولع�ل استم�رار انخف�اض أسع�ار 
النفط، يضع حكومة الكاظمي أمام 
تحٍد كب�ري لتوفري السيول�ة النقدية 
ودف�ع مستحقات موظف�ي الدولة، 
فض�اًل ع�ن معالج�ة أزم�ة الفق�ر 

والبطالة.
م�ن جه�ة ثانية، ق�ال أحم�د حمه 
رشيد، عضو اللجنة املالية يف الربملان 

العراق�ي: إنه »ال بيان�ات لدينا حتى 
اآلن بخص�وص زيادة نس�ب الفقر، 
لكن من املؤكد أن األزمة االقتصادية 

التي تمر بها البالد زادت معدالته«.
وأضاف »تجاوز األزمة املالية صعب 

جداً ألن الدين العام زاد بشكل كبري، 
وندفع سنوياً نحو 16 تريليون دينار 
)ح�وايل 13.33 ملي�ار دوالر( فوائد 
وأقساط الديون، وه�ذه تعد موازنة 

دولة كاملة«.

وعن إجراءات تج�اوز األزمة املالية، 
»الحكوم�ة  أن  كش�ف رش�يد ع�ن 
قان�ون  م�روع  أول  أرسل�ت 
لالق�رتاض الداخ�يل والخارجي، من 
خالل بيع سن�دات الخزينة«، مؤكداً 

أن »املروع وص�ل إىل اللجنة املالية 
كمس�ودة، ويف أول جلس�ة للربمل�ان 

سيقرأ القراءة األوىل«.
وأض�اف أن »روات�ب املوظف�ني لهذا 
الشهر ستتأخ�ر لعدم توفر السيولة 
النقدي�ة، وبحس�ب معلومات�ي فإن 
تموي�ل  أال  أوضح�ت  املالي�ة  وزارة 

لديها«.
الزه�رة  عب�د  ق�ال،  جانب�ه،  م�ن 
وزارة  باس�م  املتح�دث  الهن�داوي، 
الفق�ر  »م�ؤرشات  إن  التخطي�ط: 
بحسب قراءاتنا وتوقعاتنا، ش�هدت 
ارتفاع�اً خ�الل الشهري�ن املاضيني 
وال�وزارة بصدد إع�داد دراسة حول 
ه�ذا األم�ر«، مبين�اً أن »التقدي�رات 
مؤرشات أولية ربم�ا تجاوزت نسب 

الفقر 30 يف املئة«.
وأوضح »ه�ذا يسمى بالفقر العابر، 
وهو طارئ يم�س الريحة القريبة 
م�ن خ�ط الفق�ر، وه�م العامل�ون 
الذين توقفت أعمالهم نتيجة األزمة 
الحالي�ة وترضروا بش�كل مبارش«. 
مردف�اً »بمج�رد ع�ودة الحي�اة إىل 
ه�ؤالء  ويع�ود  الطبيع�ي  وضعه�ا 

ملزاولة أعمالهم تنتهي اإلشكالية«.
وع�ن خيار ط�رح سن�دات الخزينة 

لتوفري الدي�ون الخارجية والداخلية، 
أشار جرب إىل أنه »ال بد من االستدانة 
لتج�اوز األزم�ة املالي�ة، واالستدانة 
الداخلي�ة أفض�ل م�ن الخارجية ألن 

رشوطها ميرسة وتضعها الدولة«.
الداخلي�ة  »االستدان�ة  أن  وأوض�ح 
لن تص�ل إىل أهدافه�ا، ألن الجمهور 
واملؤسس�ات املالي�ة غ�ري املرصفية 
ل�ن تقرض الدولة، وه�ذا سيدفع إىل 
االستدانة الخارجية التي تعد متعبة 
وب�روط مجحفة تتحم�ل األجيال 
القادمة أعباءه�ا«. مستدركاً »لدينا 
عبء م�ايل يق�ارب 79 ملي�ار دوالر 

وفوائد وأقساطاً مستحقة«.
وتابع »ال أح�د يقرض العراق يف ظل 
املؤرشات االقتصادية الحالية، ويجب 
أن يتدخ�ل صندوق النق�د الدويل من 
خالل تقديم ضمانات للدائنني مقابل 
تحقيق العراق رشوط الصندوق التي 

قد تزيد نسب الفقر«.
ويواج�ه الع�راق مصاع�ب كربى يف 
مواجه�ة األزمة املالية التي يمر بها، 
م�ع ازدي�اد مخاوف طبق�ات كبرية 
يف املجتم�ع العراق�ي م�ن احتمالية 
أن ي�زداد هذا التده�ور مع استمرار 

االنخفاض يف أسعار النفط.

»شبح الفقر« يالحق العراقيني وإجراءات اقتصادية لتجاوز األزمة

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1500 دينارالربتقال500 دينارالطماطم

2000 دينارالاللنكي500 دينارالخيار

1500 دينارالتفاح750 ديناراالبطاطا

1250 دينارااملوز500 دينارالباذنجان

2500 دينارالخوخ750 ديناراالفلفل

1500 دينارالليمون750 دينارالباقالء

500 ديناراالرقي2500 دينارالباميا

750 ديناراالبطيخ1250 دينارااللوبيا

2500 ديناراملشمش500 دينارالشجر

2500 ديناراالرمان500 دينارالقرنابيط

2500 دينارالبازالء 500 دينار اللهانة

3000 دينارالعنب500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون 
االجتماعي�ة عن مس�اٍع لشمول 
بالضم�ان  عام�ل  أل�ف   250
ح�ددت  وفيم�ا  االجتماع�ي. 
موعداً إلطالق دفع�ة جديدة من 
الق�روض للعاطل�ني ع�ن العمل 
الوزارة،  بياناتهم لدى  واملسجلة 
أش�ارت إىل وج�ود تنسي�ق لحل 

مشكلة دخول العمالة.
ع�ادل  العم�ل،  وزي�ر  وق�ال 
الركابي، ام�س األربعاء، يف بيان 
تلقت »ال�زوراء« نسخة منه، إن 
“الوزارة وضعت ضمن أولوياتها 
دع�م الطبقة العام�ة وإسنادها 
من خ�الل ش�مولها باالمتيازات 
للعمال،  القان�ون  التي ضمنه�ا 
مبينا أن “عدد العمال املشمولني 
االجتماعي  والضم�ان  بالتقاعد 

سيصبح 500 ألف عامل”.
وش�دد الركاب�ي ع�ىل “أهمي�ة 
تنفي�ذ قان�ون العم�ل يف جميع 
الرك�ات االستثماري�ة العاملة 
يف الع�راق دون أي استثناءات”، 

مبينا أن “الوزارة وضعت خططا 
ش�أنها  م�ن  واسرتاتيجي�ات 
أش�كال  جمي�ع  ع�ىل  القض�اء 
املخالف�ني  ومالحق�ة  الفس�اد 
ألحك�ام القوان�ني الناف�ذة لدى 

الوزارة قضائيا”.
بينما حدد وزير العمل والشؤون 
االجتماعي�ة موعداً إلطالق دفعة 
جديدة م�ن الق�روض للعاطلني 
ع�ن العم�ل واملسجل�ة بياناتهم 
لدى الوزارة، فيما أشار إىل وجود 
تنسي�ق لح�ل مشكل�ة دخ�ول 

العمالة.
وقال الركابي يف ترصيح صحفي 
إن “الشه�ر املقب�ل سيت�م في�ه 
إطالق دفعة جديدة من القروض 
مستفي�د  آالف   5 م�ن  ألكث�ر 
قاع�دة  يف  بياناته�م  واملسجل�ة 

الوزارة”.
وأض�اف، أن “التقدي�م سيكون 
متاح�ا للجميع وفق�ا للضوابط 
الق�روض  إعط�اء  لضم�ان 
وإقام�ة مشاري�ع  ملستحقيه�ا 

بتمويل من الوزارة”.

وأوض�ح الركاب�ي أن “العمال�ة 
األجنبي�ة أثرت بش�كل كبري عىل 
فرص عم�ل الخريجني حيث إن 
أغل�ب العامل�ني يف الركات هم 
م�ن العمالة األجنبية، يف حني أن 
الحكومات  الصادرة يف  القرارات 
السابق�ة اقتض�ت تشغي�ل م�ا 
اليق�ل ع�ن 50 % م�ن العمال�ة 
الرك�ات  جمي�ع  يف  العراقي�ة 
بالبالد خاصة الركات  العاملة 

النفطية”. 
العم�ل  وزارة  أرجع�ت  بينم�ا 
االجتماعي�ة،  والش�ؤون 
ام�س األربع�اء، أسب�اب تأخ�ر 
ص���رف روات���ب ال�ع�م��ال 
اس�ب�اب  ال��ى  امل�ض�م�ون�ني 

مرصفية.
وق�ال مدير ع�ام دائ�رة التقاعد 
والضم�ان االجتماع�ي وكالة يف 
ال�وزارة، رائ�د جبار باهض، إن 
»املالكات االداري�ة والقانونية يف 
الدائرة استكملت جميع اجراءات 
رصف رواتب العمال املضمونني، 
عالوة عىل انه تم بعد ذلك ارسال 

اإلشعار إىل مرصف ال�راف�دي�ن 
خ�الل االس�ب�وع امل�اض�ي«.

واض���اف انه »ك�ان من املؤمل 
ان يت�م رصف الروات�ب الخاصة 
 18 بتاريخ  املضمون�ني  بالعمال 
م�ن ش�هر اي�ار الحايل«. مشريا 
اىل »ان م�رصف الرافدين لم يقم 
برصف الرواتب حتى اآلن، مرجعا 
ذل�ك ألسب�اب تتعل�ق باملرصف، 

والتي لم يوضح طبيعتها«.
 واف��اد ب�اه�ض ب�أن وزارت��ه 
»ك�ان��ت ق��د اعلن�ت يف وق�ت 
ساب�ق ان رصف روات�ب العمال 
املضمونني بفئتي الرصف اليدوي 
وحاميل البطاقة الذكية لشهري 
اي��ار وح�زي�ران ف�ي ب�غ�داد 
ومحافظ�ات الب�الد م�ع املنحة 
الشهرية، سيتم بحسب مناطق 
س�ك�ن�اه��م، ك�م��ا دع��ت 
وق�ت�ه��ا  ف��ي  ال����وزارة 
ايضا الرائ�ح املشمولة لتسلم 
معه�م  مستصحب�ني  رواتبه�م 
الهوي�ة التقاعدي�ة او البطاق�ة 

الذكية«.

العمل تسعى لشمول ربع مليون عامل بالضمان 
االجتماعي وتوضح أسباب تأخر رواتب املضمونني

THE REPUBLIC OF IRAQ                      مجهورية العراق

WASIT PROVINCE                                                  ديوان حمافظة واسط
العدد:1627 قسم العقود    

تنويــــه                     التأريخ: 2020/5/19
م/متديد اعالنات

إلحاق�اُ باعالناتنا املرقم�ة 1385 يف 2020/4/27 و 1341 , 
1339 , 1337 , 1336 ، 1335 يف 2020/4/26 ، ولغ�رض 
اتاحة الفرصة الش�رتاك اكرب عدد من املناقصني تقرر تمديد 
ف�رتة تقدي�م العط�اءات ليكون موع�د الغلق ي�وم الخميس 

املصادف 2020/6/4 للمناقصات املبينة ارقامها أدناه:-
رقم املناقصةت

12019/4/97

22019/4/99

32019/17/120

42019/4/76

52019/4/77

62019/12/89

72019/12/84

82019/4/70

92019/4/73

102019/9/115

112019/9/117

122019/8/87

الدكتور 
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

حددت موعداً إلطالق دفعة جديدة من قروض العاطلني

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن قائممق�ام قض�اء الحباني�ة بمحافظ�ة 
االنب�ار، ع�يل داود الدليمي، ام�س االربعاء، أن 
منطقة جزي�رة الخالدية رشقي مدينة الرمادي 
ش�هدت اول عملية تسويق ملحصول الحنطة اىل 

سايلو مدينة الرمادي.
وقال الدليمي يف ترصي�ح صحفي إن “مزارعي 
منطقة جزيرة الخالدية بقضاء الحبانية رشقي 
مدينة الرمادي ش�هدت تسويق اكثر من 1500 
طن من محصول الحنطة من الدرجة االوىل دون 
تسجيل ام�راض زراعية يف املحاصي�ل الزراعية 
بع�د توفري املبي�دات واالسم�دة الزراعي�ة التي 
ساهم�ت يف انتع�اش الواقع الزراع�ي يف عموم 

مدن االنبار”.
واض�اف ان “عملي�ة التسوي�ق هذه تع�د االوىل 

ملناط�ق رشق�ي مدينة الرم�ادي، وم�ن املؤمل 
تسوي�ق وجب�ات اخ�رى يف غض�ون الساعات 
القليل�ة املقبلة نظ�را لوفرت املحص�ول يف هذه 
الحنط�ة  محص�ويل  بزراع�ة  الغني�ة  املناط�ق 

والشعري”.
 مبين�ا ان “قلة عملي�ات التسويق تعود اىل عدم 
انتظام عمل سايلو الرمادي نتيجة تأخري عملية 
است�الم املحص�ول من قب�ل موظف�ي السايلو، 
وهنال�ك انتظار لفرتات طويل تص�ل اىل ثمانية 

ايام الستالم املحصول”.
وأش�ار الدليم�ي إىل أن”الجه�ات املعنية تتوقع 
اكتف�اء االنب�ار من محصول الحنط�ة وتصدير 
الفائ�ض اىل املحافظ�ات العراقي�ة االخ�رى يف 
خط�وة تعد هي االوىل من نوعه�ا منذ تحريرها 

من عنارص داعش”. 

بغداد/ الزوراء:
جن�رال  رشك�ة  فري�ق  نج�ح   
لحل�ول  االمريكي�ة  الكرتي�ك 
الشبك�ات يف تشغي�ل محطتني 
 132/33 بجه�د  فرعيت�ني 
كيلوفول�ت م�ن ش�أنه تقلي�ل 

االختناقات يف رشق بغداد.
مدي�ر  قاس�م،  أيم�ن  وق�ال، 

االختبارات يف الرك�ة يف بيان: 
الفرعيتان  املحطت�ان  »ستدعم 
}البلدي�ات{ و }العم�اري{ نقل 
الطاقة من محطات التوليد مثل 
}بسماي�ة{ أكرب محطة كهرباء 
يف الع�راق، إىل أحي�اء العاصمة 
بغ�داد«. وأض�اف: »السب�ب يف 
أنني أح�ب عميل هو أنه يسمح 

يل باملساهمة يف بناء املجتمعات 
ودعمه�ا، أن�ا م�ن بغ�داد وهنا 
تعلمن�ا عىل مر السن�ني كيفية 
التأقل�م والتغل�ب ع�ىل األوقات 
العصيب�ة فل�م يمنعنا يشء من 
اتم�ام ه�ذا االنج�از، إن عم�يل 
الج�اد يساعدن�ي ع�ىل إيصال 

األمل والضوء اىل الناس«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلن موق�ع متخصص يف تصدير واست�رياد املنتجات 
الطازج�ة يف العالم ان الص�ادرات الرتكية من الفواكه 
والخ�رض قد انخفضت اىل العراق خالل الربع االٔول من 

العام الجاري 2020.
وذك�ر موق�ع »فري�ش ب�الزا« ان ص�ادرات تركيا من 
الخ�رضوات والفاكهة اىٕل الدول املج�اورة لها، سوريا 
وإيران والعراق، قد انخفضت كما انخفضت الصادرات 

اىٕل دول الخليج.
وأضاف ان العراق كان يف السنوات السابقة اهم الدول 
الت�ي تست�ورد الفواكه والخرضوات م�ن تركيا، إال ان 
ه�ذه الصادرات انخفضت خ�الل الربع االٔول من العام 

الجاري اىل 180 الف طن.
يذكر ان وزارة الزراعة أعلنت، يف وقت سابق، عن حظر 
است�رياد 23 منتج�ا زراعيا، فضال ع�ن حظر استرياد 

البيض والدجاج واالسماك لوفرتها محليا.

اخلالدية تشهد أول عملية تسويق حملصول احلنطة إىل سايلو الرمادي 

جنرال إلكرتيك تعلن إدخال حمطتني فرعيتني للخدمة شرق بغداد

موقع عاملي: اخنفاض تصدير الفواكه واخلضر 
الرتكية إىل العراق



حاوره/ حارث النعيمي

معروفة  العراقية  املاكنة  زالت  ما 

انتاج  يف  والرصد  باإليجابية 

التي  املهنية  الشبابية  الطاقات 

تدفع بلعبة كرة القدم إىل الواجهة 

شابة  وجوه  بوجود  والنجومية 

رشفها  وكان  واجتهدت  ثابرت 

الوحيد هو ارتداء قميص املنتخب 

عن  أتحدث  هنا  فمن  الوطني, 

النجم الدويل السابق والشاب الذي 

تألق وثابر عندما كان العباً حتى 

اعتزاله ووصوله  اخر محطة من 

مسريته  من  أخرى  مرحلة  إىل 

أنه  التدريب,  عالم  يف  الكروية 

عماد محمد الذي قىض فرتة لعبه 

املنتخب  صفوف  يف  ساطعاً  نجماً 

سجل  حيث  العراقي,  الوطني 

تاريخ  يف  ذهب  من  بمداد  اسمه 

مسريته  يف  وحتى  العراقية  الكرة 

وللحديث  األندية,  مع  االحرتافية 

املحطات،  من  العديد  عن  أكثر 

ارتأت صحيفة )الزوراء( ان تجري 

عماد  الشاب  املدرب  مع  حوارا 

محمد فخرجنا بهذه املحصلة.

الشهادة  عىل  حصلت  متى    •

التدريبة التي تؤهلك للعمل الفني 

؟

التدريبية  الشهادة  عىل  حصلت 

العراق,  من   2017 عام   )A( فئة 

يف  أيضاً   )B( فئة  عىل  وحصلت 

عىل  وحصلت   ,2014 عام  العراق 

يف   )C( فئة  التدريبية  الشهادة 

االَن  أما   ,2012 عام  قطر  دولة 

)الربوفيشنال(  دورة  دخلت  فقد 

تكملة  تم  حيث  قطر,  دولة  يف 

الكورس األول وبانتظار الكورس 

أزمة  من  االنتهاء  بعد  الثاني 

كورونا.

يف  دورس  من  تعلمته  الذي  ما   •

مسريتك الرياضية ؟

الدروس التي تعلمتها من تجارب 

الهدوء  عدم  ومنها  كثرية  الحياة 

العدو  من  الصديق  ومعرفة 

واملصالح التي تغري عنك الصديق.

الفضل  صاحب  املدرب  هو  من   •

موهبتك  أكتشف  الذي  ومن  عليك 

الكروية ؟

حمد  عدنان  القدير  املدرب 

عماد  عىل  الفضل  صاحب  هو 

موهبتي  اكتشف  من  أما  محمد, 

الرتبية  معلم  قيس  االستاذ  فهو 

املرحلة  يف  تلميذ  وأنا  الرياضية 

االبتدائية من عمري.

اشاد  الريايض  الوسط  جميع   •

بها  قمت  التي  العظيمة  باملبادرة 

من خالل منح الفندق الخاص بك 

يف كربالء للدولة خالل ازمة كورونا 

عمل  من  به  قمت  ما  عن  فضالً 

املواد  بتوزيع  يتمثل  اخر  انساني 

 ... املتعففة  العوائل  عىل  الغذائية 

هل انت فخور بالعمل الذي قمت 

لبقية  رسالة  من  توجه  وماذا  به 

زمالئك الرياضيني ؟

به  قمت  بما  جداً  فخور  أنا  اكيد 

إنساني وهذا واجب كل  من عمل 

بلده,  ألبناء  ومحب  غيور  عراقي 

كوني  جداً  سعيد  نفسه  وبالوقت 

أمتلك يشء قمت بتقديمه اىل ابناء 

أكرب  يشء  املك  كنت  ولو  شعبي 

من هذا فلم ابخل به تجاه واجبي 

اإلنساني والوطني الذي يحتم عيل 

بأن أقوم به, أما عن رسالتي التي 

أحب أن أوجهها  إىل أبناء الوسط 

العراق  عن  فاملحافظة  الريايض 

أخوتي  أنصح  وطني,  واجب 

بمساعدة  الرياضيني  وزمالئي 

لحني  املحدود عاألقل  الدخل  ذوي 

التي  األزمة  هذه  من  االنتهاء 

فتكت بالعالم أجمع.

النجم  باستيزار  رأيك  هو  ما   •

لوزارة  درجال  عدنان  الدويل 

ادوات  من  يحتاج  وماذا  الشباب 

من اجل النجاح يف مهمته ؟

نجم  الصحيح  باالتجاه  خطوة 

تنفيذي  منصب  يف  يصبح  دويل 

لعدنان  إضافية  قوة  يعطي  فهذا 

الفاسدين  كل  ابعاد  يف  درجال 

بمقدرات  عبثوا  الذين  والطارئني 

يجب  وأيضاً  العراقية,  الرياضة 

يستعني  أن  الوزير  عىل  التنويه 

من  النزيهة  الرياضية  بالخربات 

العمل  يف  له  سنداً  يكونوا  ان  اجل 

وبدون عراقيل.

• موقفك السابق مع عبد الخالق 

مع  بقاءك  سيهدد  هل  مسعود 

منتخب الناشئني كمدرب له ؟

موقفي من املال عبد الخالق ثابت 

وان قلت بأنه خربة إدارية فأنا لم 

اقل يشء اَخر فهذه حرية التعبري, 

منتخب  مع  بقائي  وموضوع 

املواقف  عىل  يعتمد  ال  الناشئني 

التطبيعية  الهيئة  ألن  الشخصية, 

بقوة  داعمة  بنيان  اياد  برئاسة 

للشباب, وإذا كانت مسألة بقائي 

رأيي  أو  بترصيحاتي  مرهونة 

الشخيص فهذا هو قمت الظلم.

•       هل ترى ان من االفضل الغاء 

الدوري املمتاز لهذا العام ام لديك 

رأياً مغايراً.

نظري  وجهة  من  أرى  أنا 

املحيل  الدوري  إلغاء  الشخصية 

الحل  هو  جديد  لدوري  واإلعداد 

األفضل واألمثل.

الرجل  كاتانيتش  ان  تعتقد  هل   •

العراقي  املنتخب  لقيادة  املناسب 

؟

نعم كاتانيتش يسري بخطى ثابتة 

بجميع  كاملة  دراية  عىل  وأصبح 

العراقيني  كل  وواجب  الالعبني 

الكروية  مسريته  لتكملة  دعمه 

مع املنتخب الوطني.

السلوفيني  املدرب  يحتاج  ماذا   •

املنتخب  برفقة  للتأهل  كاتانيتش 

العراقي اىل مونديال قطر ؟

يحتاج إىل الكثري وأعتقد بأن هناك 

كأس  اىل  التأهل  يف  جداً  صعوبة 

نكون  أن  املمكن  من  لكن  العالم, 

نداً قوياً للمنتخبات التي نتنافس 

اصبح وجود دوري  معها يف حال 

بالفئات  يهتم  اَخر  ودوري  قوي 

العمرية.

التي تحملها من  • ماهي االفكار 

العراق  يف  القدم  كرة  تطوير  اجل 

تجارب  عىل  اطلع  وانك  سيما   ...

مختلفة كالعب يف االحرتاف ؟

لتطوير  كثرية  أفكار  جعبتي  يف 

لكنها  العراقية,  القدم  كرة 

وإىل  متكاملة  دراسة  اىل  تحتاج 

فأول  الشاق,  العمل  من  الكثري 

كل  تغيري  هو  فعله  يجب  يشء 

األندية,  تخص  التي  القوانني 

نادي  لكل  يكون  ان  ويجب 

وفئات  متكاملة  ريايض منشآت 

عمرية عىل مستوى عايل, رشط 

عىل من يقود تلك الفئات مدربني 

عال  مستوى  وعىل  متميزين 

شؤون  يف  والدراية  الخربة  من 

معهم  ويدخلون  الفني,  العمل 

من  شهرية  عمل  ورشات  يف 

الصحيح  الجماعي  العمل  اجل 

املبدئية  األسس  عىل  واملتكامل 

املنتظمة, ويجب أن يكون هناك 

 ٦ من  العمرية  للفئات  دوري 

سنوات فصاعداً, وأيضا يجب ان 

يكون هناك دوري ممتاز يتكون 

ألندية  ودوري  فريق,   1٦ من 

الدرجة األوىل والثانية والثالثة ... 

يف  الزيادة  اجل  هذا من  كل  الخ, 

الدوريات  ولقوة  املنافسة  حدة 

ونزول  الفرق  تأهيل  يف  املحلية, 

فرق أخرى, فيما لو أرادت األندية 

بنظام  العمل  وتقبلت  الرياضية 

ستكون  فعندها  االحرتاف, 

هناك رياضة مبنية عىل األسس 

الرصينة.

بغداد/ هشام عيل
بكرة  الجوية  القوة  فريق  مدرب  اكد 
باللجنة  يتوجب  انه  اوديشو   ايوب  القدم 
فيما  جريء  قرار  تتخذ  ان  التطبيعية 
يخوص عودة منافسات الدوري املمتاز من 

عدمه، وذلك دون العودة ألدارت االندية.
التي  التطبيعية  اللجنة  ان  اوديشو  وقال 
مؤقتة  لفرتة  العراقية  الكرة  بادارة  كلفت 
الخاص  القرار  باتخاذ  كثريا  تاخرت 
جانبي  ومن  املمتاز،  الدوري  بمنافسات 
فانا لم اتواجد يوم امس االربعاء يف اجتماع 
ذلك  ورغم  االندية  مع  التطبيعية  اللجنة 
حتى  الكروي  املوسم  استمرار  اتمنى 
جماهري  ذاته  الوقت  يف  موضحا  نهايته 
والجوية  الزوراء  االربعة  البغدادية  االندية 
والرشطة والطلبة تغريت كثريا عقب عام 
الضغط  اسباب  احد  االن  واصبحت   2003
ولألسف  تفتقر  التي  الكبرية  االندية  عىل 
املدربني  مع  التعامل  لحسن  الشديد 

والالعبني.

القوة  نادي  ادارة  مع  اتفق  انه  واضاف 
عىل  منافس  فريق  تشكيل  عىل  الجوية 
االلقاب املتاحة يف املستقبل، حيث تربطني 
العريق  النادي  مع  رائعة  من  اكثر  عالقة 
وجماهريه الغفرية املحبة للنادي مؤكدا ان 
جمهور نادي القوة الجوية لم ييسء يل يف 

يوم من االيام وعالقتي به استثنائية.
االندية  يف  االستثمار  فرص  ان   وبني 
من  كانتا  الشباب  برشيحة  واالهتمام 
لو  تطبيقها  انوي  كنت  التي  النقاط  اهم 
والرياضة  الشباب  وزير  منصب  تسنمت 
بعد ان تم ترشيحي لهذا املنصب واصبحت 
مشريا  وقتها  يف  املسؤولية  تويل  من  قريبا 
اىل ان الوزير الحايل عدنان درجال سينجح 
حريص  شخص  النه  الجديدة  مهمته  يف 
عن  ومعروف  ما  وهذا  التحديات  ويعشق 

درجال.
املستمر  رفضه  ان  عن  اوديشو  وكشف 
الفرتات  يف  الوطني  املنتخب  تدريب  لعدم 
النجاح  ادوات  توفر  لعدم  يعود  السابقة 

من قبل اتحاد الكرة، والجميع يدرك تماما 
ان املدرب دائما ما يكون الحلقة االضعف 
الكرة،  اتحاد  واعضاء  رئيس  بعيون  
والالعب  املدرب  ان  ارى  الشديد  ولالسف 
العراقي يفتقران للجانب التكتيكي  نتيجة 

غياب دوري الفئات العمرية.
مدرب  كاتانيتش  السلوفيني  ان  وتابع 
الوطني  باملنتخب  يصل  ان  وقادر  جيد 
ادوات  العالم برشط ان تتوفر لديه  لكاس 
النجاح مبينا ان املرحوم عمو بابا ال يقيم 
له،  بكلمات واحمد رايض لم يكن منصفا 
العراقية  الكرة  ان عدنان حمد خدم  وارى 
للتدريب وترك مهنة  العودة  له  ونصيحتي 

تحليل املباريات.
بإمكانه  كان  الوطني  املنتخب  ان  وزاد 
التأهل اىل مونديال امريكا عام 1994 لوال 
الذي تعرض له يف وقتها فضال عن  الظلم 
امام  الخسارة  بعد  الفني  الجهاز  تغيري 
مباريات  اوىل  يف  الشمالية  كوريا  منتخب 

التصفيات القارية.

بغداد/ متابعة الزوراء
الدويل يؤكد  العراقي للسباحة، خطابا من نظريه  تلقى االتحاد 
اعرتاف االخري بإجراءات االنتخابات التي تمت يف 13 ايار 2020 
رئيسا التحاد  گبيان  الواحد  عبد  انتخاب خالد  عنها  نتج  والتي 
تسلم  للسباحة،  العراقي  »االتحاد  إن  گبيان  السباحة.وقال 

خطابا رسميا باملوافقة عىل انتخابه رئيسا لالتحاد خلفا للرئيس 
السابق«.واضاف گبيان أن »املرحلة املقبلة ستشهد اعادة لحمة 
ارسة السباحة وان ابواب االتحاد مرشعة ألبنائه وسيعمل جاهدا 
عىل اصالح الخلل الذي اصاب السباحة العراقية والعمل االوملبي 

العراقي تحت مظلة القوانني واحرتام سلطة القضاء«.

بغداد/ الزوراء 
االٔربعاء،  امس  التطبيعية،  الهيأة  عقدت 
اجتماعاََ تشاورياً مع عدد من مدربي الدوري 
املمتاز بحضور االٔمني العام، محمد فرحان، 
خالل  وتمت،  اللجان..  رٔوساء  من  وعدد 
االجتماع، مناقشة العديد من االٔمور الفنية 
يف  استٔينافها  حال  يف  املسابقة  تخص  التي 
املوعد االفرتايض الذي تم تحديده يف الثالث 

من تموز املقبل.
أن  بنيان:«  اياد  التطبيعية،  رٔييس  وأكد 
مخاطبة  عىل  بناًء  جاء  املوعد  تحديد 
الوطنية  لالتحادات  االٓسيوي  االتحاد 
عودة  بمواعيد  اعالمهم  برضورة  بالقارة 

املنافسات«.
موعده  يف  الدوري  إقامة  »ان  عىل  مشدداََ   
بموافقة  مدعوما  يكون  ان  البد  االفرتايض 
الحكومة، وبتوفري اإلجراءات الوقأيية التي 
سيتم العمل عليها بالتعاون مع خلية االٔزمة 
الداخلية  وزارة  وكذلك  الصحة،  ووزارة 

لتسهيل تنقل الفرق«. 
لكل  واللجان  التطبيعية  اعضاء  واستمع 
يف  تصب  التي  واملقرتحات  الطروحات 
صورة،  بأفضل  املسابقة  خروج  مصلحة 
رشوط  بتطبيق  االهتمام  عىل  والرتكيز  
املنافسة  عودة  وضوابط  للجميع،  السالمة 

بشكل مالٔيم. 

املتواجدة يف االجتماع  االٔندية  ورحب مدربو 
بمصلحة  يصب  كونه  الدوري  بعودة 
تحديداََ،  الوطني  واملنتخب  العراقية،  الكرة 
أبرزها  مهمة،  استحقاقات  تنتظره  الذي 
وطالبوا  املزدوجة،  االٓسيوية  التصفيات 
االفرتايض  باملوعد  بااللتزام  التطبيعية 
تطبيق  مع  إلغائه،  وعدم  الدوري،  النطالق 
عىل  للحفاظ  والوقأيية  الصحية  االٕجراءات 

سالمة الجميع.
اجتماعاتها  التطبيعية  الهيأة  وستواصل 
الشأن  أصحاب  جميع  مع  الدورية 
الحلول  اىٕل  الوصول  أجل  من  واالختصاص 

املناسبة واملثالية إلقامة دوري منظم.

بغداد / اثري الشوييل
اوضح حارس مرمى الطلبة عيل ياسني مازال عقد مع الطلبة وانا 
ملتزم معهم يف حال استئناف الدوري، ام اذا كان هناك قرار إلغاء 
وننتظر موسم جديد سيكون لكل حادث حديث وكالم التجديد سابق 

الونه، بالرغم من وجود اكثر من عرض عىل طاولتي .
واضاف ياسني انا مع استئناف الدوري يف الفرتة املقبلة، بغية حل 
الكثري من االمور واملتعلقات بني اإلدارات والالعبني وهذا ما يسبب 
احراجات كثرية فضال عن الجلوس يف البيت ألشهر عدة هذا ايضا 
تنتظرهم  الذي  الوطني  منتخبنا  لالعبي  خصوصا  جدا  صعب  امر 

استحقاقات مهمة يف األشهر املقبلة.

بغداد/ متابعة الزوراء

الريايض،  الرشطة  نادي  قدم 

التطبيعية  الهيئة  إىل  طلباً 

التحاد الكرة، من اجل إضافة 

األلقاب غري املحتسبة للفريق 

يف دوري الكرة املمتاز.

ان  طلبه  يف  الرشطة  وكتب 

سيكون  بطوالته  مجموع 

ستة  وليس  لقباً  عرش  ثالثة 

القاب.

اتحاد  ان  النادي  واضاف 

لناديه  يحتسب  لم  الكرة 

حصل  للدوري  القاب  سبعة 

الستينيات  عليها خالل عقود 

االلفية  ومطلع  والسبعينيات 

الحالية.

عماد حممد : امحل افكارا كثرية لتطوير كرتنا ودرجال مطالب بابعاد الفاسدين
الغاء الدوري احلل االمثل

اوديشو : عالقيت جبمهور الصقور استثنائية وانصح عدنان محد برتك التحليل احلارس علي ياسني: احلديث عن 
جتديد عقدي مع االنيق سابق الونه 

نادي الشرطة يطلب رمسيا 
إضافة بطوالته غري احملتسبة

االحتاد الدولي يعرتف خبالد كبيان رئيساً الحتاد السباحة

بنيان : ننتظر موافقة احلكومة على اقامة الدوري 
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السعد: فوزي مبنصب رئيس احتاد 
الرماية شرعي

بغداد/ متابعة الزوراء
رد رئيس االتحاد العراقي للرماية، مندوب السعد، عىل »من يشكك برشعية« اتحاده.

وقال الس�عد إن�ه »ال صحة للخرب الذي ورد يف أحد املواق�ع بخصوص االعرتاض عىل رشعية 
اجراءات الهيئة العامة التحادنا من قبل االتحاد الدويل للرماية«.

وأوضح، ان »هذه االخبار معروفة النوايا والقصد لدينا«، مؤكداً ان »اجراءاتنا تمت املصادقة 
علي�ا من الجهة الحكومية املانحة وحس�ب قانون 29 لس�نة 2019 قان�ون اللجنة االوملبية 

الوطنية العراقية«.

أصفر وأمحر



دمشق / متابعة الزوراء 
أعل�ن االتحاد الس�وري لك�رة القدم عن اس�تئناف 
بطولة ال�دوري املحيل اعتباراً من الخميس 28 آيار/

مايو الحايل، مرفقاً القرار بربنامج املرحلة الس�ابعة 
ع�رة وف�ق تداب�ر خاص�ة تماش�ياً م�ع الظروف 
الصحي�ة الخاصة بتداعي�ات تفيش ف�روس كورونا 
املس�تجد.وتقرر إقام�ة جميع املباري�ات دون جمهور 
وبطواق�م فني�ة وإداري�ة تتك�ون من ثمانية أش�خاص 
كح�د أقىص ل�كل فريق، مع زيادة ع�دد التبديالت املتاحة 
إىل خمس�ة ضمن ثالث فرتات توق�ف وفقاً لتعليمات 

االتحاد الدويل لكرة القدم بهذا الشأن.
رضورة  ع�ى  االتح�اد  وش�دد 
اإلعالمي�ن  تواج�د 
ع�ى  واملصوري�ن 
املدرج�ات وليس يف 
أرض امللعب حفاظاً 
ع�ى قواعد التباعد 

االجتماعي.
االتح�اد  وكان 
السوري لكرة القدم 
أعلن يف بيان سابق له 
أن قراره باس�تئناف 
البطول�ة ج�اء “بناء 
ع�ى كت�اب رئاس�ة 
ال�وزراء  مجل�س 
املتضمن املوافقة عى 
مباري�ات  اس�تئناف 
ال�دوري الع�ام ألندي�ة 
لك�رة  املمت�ازة  الدرج�ة 
الق�دم لفئة الرج�ال )دون 
االتحاد  جمهور( وعى كتاب 
األوملبي�ة(  )اللجن�ة  الري�ايض 

وحرصا عى استكمال خطة النشاط الكروي للموسم -2019
2020 وعى ضوء تخفيف اإلجراءآت االحرتازية وتماش�يا مع 
اإلج�راءآت التي اتخذها الفري�ق الحكومي املعن�ي بالتصدي 

لفروس كورونا”.
من جهة ثاني�ة، قرر االتحاد الس�وري تكليف لجان مختصة 
ملراقب�ة تنفيذ التعليم�ات واإلجراءات االحرتازي�ة بما يضمن 
املحافظة ع�ى عوامل الس�المة والصحة املتعلق�ة بالتصدي 
النتش�ار فروس كورونا ومنها إجراء فح�وص طبية لالعبي 

الفرق املشاركة للتأكد خلوهم من اإلصابة.
وكان اتح�اد الك�رة اوقف النش�اط الكروي لكاف�ة الدرجات 

والفئات يف 14 اذار/مارس املايض بسبب فروس كورونا.
وتوق�ف ال�دوري املمتاز بع�د مرحلته السادس�ة عرة حيث 
كان ترين الساحيل يتصدر برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، 
مقاب�ل 33 للوثبة، و30 للجيش، علماً بأن�ه تبقى 10 مراحل 

من عمر البطولة.
وتنطل�ق املرحل�ة الس�ابعة ع�رة الخمي�س 28 أيار/مايو 

بمباراة واحدة يف دمشق بن الفتوة والوثبة.
وتق�ام باقي املباريات يف الي�وم التايل، حيث يلتقي ترين مع 
الجيش يف الالذقية، والوحدة مع الجزيرة يف دمش�ق، والكرامة 
مع الساحل يف حمص، واالتحاد مع الرطة يف حلب، والنواعر 

مع حطن يف حماه، وجبلة مع الطليعة يف جبلة.

عرب ل�وران نيكوالن رئيس نادي مونبلييه عن 
س�عادته بمجيء ن�ارص الخليف�ي يف ريادة 
الشخصيات األكثر تأثراً يف عالم كرة القدم.
وأض�اف رئي�س الن�ادي الفرن�ي، أن ذلك 
يأت�ي نتيج�ة للمثاب�رة الكب�رة يف العمل، 
حيث س�اهم الخليفي يف تطوي�ر الدوري 
الفرن�ي، وجعل�ه م�ن ب�ن األفض�ل يف 
أوروب�ا، وع�ن توقف املوس�م يف فرنس�ا 
أك�د نيكوالن أن�ه يحرتم ق�رار الحكومة 
الفرنس�ية، وال�ذي ج�اء للحف�اظ ع�ى 

السالمة العامة.

أفاد تقري�ر صحفي بريطان�ي، األربعاء، 
ب�أن مانشس�رت يونايت�د حدد ثم�ن بيع 
نجم�ه الفرني بول بوجب�ا لريال مدريد 

ويوفنتوس، يف املركاتو الصيفي املقبل.
ويمتد عقد بوجبا مع مانشس�رت يونايتد 
حت�ى نهاية املوس�م املقبل، م�ع إمكانية 
التمديد لعام إضايف، حال اتفاق الطرفن.

وبحس�ب ش�بكة “س�كاي س�بورتس” 
اإلنجليزية، فإن أويل جونار سولس�كاير، 
املدي�ر الفني ملانشس�رت يونايت�د، ال يزال 
متمسًكا بإمكانية تمديد عقد بول بوجبا 
ملوسم آخر، لكن إذا لم يتم التوصل التفاق، 
س�يتم عرضه للبيع ه�ذا الصيف، لتجنب 
رحيله مجاًنا.وقد حدد مانشسرت يونايتد 

65 مليون يورو لبيع بوجبا هذا الصيف، 
س�واء كان لريال مدريد أو ليوفنتوس، 

حيث يسعى كالهما لضم الالعب.
ويبق�ى أن ن�رى م�ا إذا كان الناديان 
س�يكونان ع�ى اس�تعداد لدف�ع هذا 
املبلغ، يف ظل األزم�ة االقتصادية التي 

أحدثها فروس كورونا أم ال.

أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم أنه من بن 748 
فحصا لفروس كورونا املس�تجد تم اكتش�اف ست حاالت 
إيجابي�ة تتعلق بالعبن وأعض�اء جهاز فن�ي لثالثة أندية 

مختلفة.
وأك�دت الرابطة يف بيان أن “رابط�ة الدوري املمتاز يمكنها 
أن تؤك�د أنه تم اختبار 748 العبا وعضوا يف األجهزة الفنية 
للكش�ف عن فروس كورونا األح�د 17 أيار/مايو واالثنن 
18 أيار/مايو. من بن هذه )العينات(، كانت نتيجة س�تة 

اختبارات إيجابية وتتعلق بثالثة أندية”.
ويض�م ال�دوري اإلنكلي�زي 512 العب�ا محرتف�ا، وبالتايل 
ف�إن الفحوصات ال�748 تمثل عى األرج�ح جميع األندية 

واألجهزة الفنية لدوري النخبة اإلنكليزية.
وأضاف�ت الرابط�ة: “الالعب�ون أو أعض�اء الجه�از الفني 
لألندي�ة التي جاءت فحوصاتها إيجابية س�يخضعون اآلن 
للحجر الصحي الذاتي ملدة س�بعة أيام”، دون الكش�ف عن 

أسماء الالعبن أو األندية املعنية بالفحوصات اإليجابية.
وجاءت هذه النتائج غداة تصويت أندية الربيمرليغ االثنن 
امل�ايض ع�ى اس�تئناف التدريب�ات يف مجموع�ات صغرة 
واالستمرار يف احرتام تدابر التباعد االجتماعي. لكنها تأمل 
قريب�ا يف أن تتمكن من التحول إىل التدريبات العادية لتنفيذ 

خطتها إنهاء املوسم يف أواخر تموز/يوليو.
وعى س�بيل املقارنة، اكتشفت 10 حاالت إيجابية يف أملانيا 
قبل استئناف املوسم، ولكن عدد االختبارات كان كبرا وبلغ 

العب�ن  ب�ن   1724
فني  جهاز  واعضاء 
يمثل�ون 36 نادي�ا 
األوىل  الدرجتن  يف 

والثانية.
وم�ع ذل�ك، فإن 
تعت�رب  إنكل�رتا 
بلدا أكثر ترضرا 
ف�روس  م�ن 
“كوفي�د19-” 
أملاني�ا  م�ن 
لديها  حي�ث 
أس�وء  ثاني 

حصيل�ة 
يف  للوفيات 
الوالي�ات العال�م بعد 
ة  ملتح�د األمريكية.ا
علن�ت  أ الدولة و إس�بانيا، 
ى  خ�ر أل األكثر ت�رضرا من ا

س  و كورونا، الكش�ف عن ف�ر
حاالت  حاالت ثمان�ي  بينه�ا  إيجابي�ة، 

يف  بالعبن،  الدرجتن األوىل والثانية.متعلقة 
ولق�ي اس�تئناف التدريب�ات يف إنكلرتا ول�و يف مجموعات 

صغرة معارضة خصوصا من الالعبن.
وأعلن مهاجم وقائد واتفورد تروي ديني أنه رفض العودة 

للتدريب مع ناديه.
وقال ديني للمدونة الصوتي�ة “توك ذا توك”: “ابني يبلغ 
م�ن العمر خمس�ة أش�هر وهو يعاني م�ن صعوبات يف 

التنفس. ال أريد العودة إىل املنزل وتعريضه لخطر أكرب”.
وأضاف: “س�نخضع لفحوصات وس�نكون يف محيط 

آمن جدا، ولكن يكفي أن يكون هناك ش�خص واحد 
)معد( يف املجموعة. ال أريد أن أجلب ذلك )العدوى( 

معي اىل املنزل”.

بانكوك / متابعة الزوراء 
حّق�ق ثراث�ون بونماث�ان إنج�ازاً تاريخياً 
أول الع�ب  امل�ايض عندم�ا أصب�ح  الع�ام 
تايالن�دي يف�وز بلق�ب ال�دوري اليابان�ي 
للمحرتفن. وبعد انتشائه بذلك اإلنجاز، ها 
هو يأمل اآلن يف مس�اعدة تايالند عى بلوغ 
آف�اق جدي�دة خ�الل التصفيات اآلس�يوية 
ل�كأس العال�م 2022 يف قطر وكأس آس�يا 
2023 يف الصن، حيث يسعى منتخب بالده 
إىل املش�اركة يف ع�روس البطوالت ألول مرة 

يف تاريخه.
وُيع�د ثراث�ون رم�زاً لالع�ب ك�رة الق�دم 
التايالن�دي الحدي�ث، إذ غالب�اً م�ا يضطلع 
ه�ذا الظهر األيرس املتم�رس بمهمة تنفيذ 
الك�رات الثابتة م�ع نادي�ه ومنتخب بالده 
ع�ى حد س�واء. ورغم أن�ه ال يزخ�ر ببنية 
جس�مانية مث�رة، إال أن�ه يتمي�ز بمثابرة 
عالية ورشاقة هائلة ومهارات فنية مبهرة 
جعلته يتبوأ مكانة رئيس�ية داخل تشكيلة 

العمالق الياباني يوكوهاما أف مارينوس.
فبعدم�ا أضف�ى م�درب املنتخب األس�رتايل 
الس�ابق أنج بوستيكوغلو ملسته الهجومية 
امللهمة عى أس�لوب لعب الفري�ق، أتى هذا 
النه�ج الجدي�د ثم�اره بتحقي�ق مارينوس 
لقب الدوري الياباني املمتاز يف ثاني موسم 
فق�ط تحت قيادة هذا املدي�ر الفني املحنك، 
علم�اً أن هذا التتويج ه�و األول للنادي منذ 

15 عاماً.
وق�د كان ثراثون م�ن التعاق�دات األوىل يف 
عهد بوستيكوغلو، بعدما كان الالعب الدويل 
التايالن�دي مع�اًرا إىل فيس�يل كوب�ي حيث 
لع�ب إىل جانب كل من لوكاس بودولس�كي 
وأندريس إنييس�تا، عقب دفاع�ه عن ألوان 

موانغ ثونغ يونايتد التايالندي.
ورسعان ما تبّن أن التعاقد مع ثراثون كان 
قراراً صائباً، حيث تأل�ق الظهر التايالندي 

بش�كل الم�ع جعل�ه يناف�س يف النجومية 
الذي�ن ي�أرسون  الربازيلي�ن  العدي�د م�ن 
قل�وب جماه�ر ال�دوري اليابان�ي املمتاز. 
كي�ف ال وقد رسق األضواء بتس�جيله هدفاً 
ومنح�ه تمريرة حاس�مة يف ليلة انقضاض 
مارين�وس ع�ى اللق�ب يف الجول�ة األخرة 
م�ن منافس�ات موس�م 2019.كان ظهور 
الالعبن التايالندي�ن يف اليابان غر منتظم 
من�ذ الثمانينيات، لكن نج�وم الجيل الحايل 
يشكلون العمود الفقري للمنتخب الوطني. 
املهاج�م  يلع�ب  ثراث�ون،  إىل  فباإلضاف�ة 
املتألق تراس�يل دانجدا يف صفوف شيميزو 
إس بال�س، بينم�ا ُيعد العب خط الوس�ط 
الدعائ�م  م�ن  سونجكراس�ن  تش�اناثيب 
األساس�ية يف فريق كونس�ادول س�ابورو، 

الذي يتخذ من مدينة هوكايدو مقراً له.
وق�ال ثراث�ون يف مقابل�ة نره�ا املوق�ع 
االلكرتوني لالتحاد الدويل لكرة القدم: “كنت 
أحلم باللعب يف الدوري الياباني. لقد قررت 
أنَّ انتقايل س�يكون إىل الياب�ان لو أتيحت يل 
الفرص�ة للعب خ�ارج ال�دوري التايالندي، 
بدالً من اللعب يف الدوري الصيني أو الدوري 

األسرتايل عى سبيل املثال”.
وتاب�ع: “لق�د أتاحت يل تجارب�ي يف اليابان 
فرص�ة مواجه�ة التحدي�ات م�ن الناحية 
النفسية بقدر ما عززت طموحي يف تحقيق 
املزي�د م�ن التق�دم. اس�تغرق األم�ر مني 
ش�هرين إىل ثالثة أشهر للتكيف مع أسلوب 
اللعب يف الدوري الياباني والثقافة اليابانية 
واملناخ الس�ائد يف البالد، حيث كان ذلك أول 

انتقال يل إىل الخارج”.
وأض�اف: “يف البداي�ة كن�ت أش�اهد بعض 
املباري�ات من مكاٍن ع�ال يف املدرجات. وقد 
س�اعدني ذل�ك ع�ى فه�م التمرك�ز األمثل 
عى أرض امللع�ب واختيار التوقيت األفضل 
لإلنضم�ام إىل الهج�وم والقي�ام بالحركات 
املطلوب�ة وم�ا إىل ذلك. وكل ذل�ك رضوري 

للعب هنا”.
الالعب�ن  أن  “أعتق�د  بالق�ول:  وأردف 
التايالندي�ن ُيمكنه�م النج�اح يف ال�دوري 
الياباني. س�تتاح الفرص�ة لبعض الالعبن 
الش�باب يف املستقبل لكن عليهم أن يفهموا 
أن األمر س�يكون صعباً وأنهم سُيواجهون 
بع�ض التحديات، إذ ال يكفي أن تكون لديك 

مهارة فنية رائعة”.

حقق�ت ك�رة الق�دم التايالندي�ة تحس�ناً 
ملحوظ�اً عى م�دى العقد األخ�ر، تّوجته 
الع�ام امل�ايض ببل�وغ دور ال��16 يف كأس 
آسيا ألول مرة يف 47 سنة. بل وكاد منتخب 
فيلة الحرب يفجر مفاجأة مدوية ويواصل 
طريقه إىل ربع النهائي، لكن الصن تمّكنت 
من قلب تخلفها لتحس�م النتيجة لصالحها 

يف نهاية املطاف.
ويف سيناريو مماثل، عانت أسرتاليا األمرين 
أمام تايالند يف طريقها إىل كأس العالم 2018 
يف روسيا، حيث تعّن عى املنتخب األسرتايل 
بذل جه�ود مضاعفة النت�زاع التعادل 2-2 
يف بانك�وك، علماً أن تايالن�د كانت قد بلغت 
ال�دور الثالث من تلك املنافس�ات التأهيلية 
بتص�در مجموعته�ا عى حس�اب منتخب 
الع�راق، الذي ُيحس�ب ل�ه ألف حس�اب يف 

القارة الصفراء.
واآلن يتواج�د أبن�اء جن�وب رشق آس�يا يف 
وضع جيد لتك�رار ذلك اإلنج�از، رغم أنهم 
يتخلف�ون حالًيا بثالث نق�اط عن جارتهم 
يف  ماليزي�ا  واح�دة ع�ن  فيتن�ام ونقط�ة 
مجموعة حافلة باإلثارة والتش�ويق ضمن 

تصفيات كأس العالم 2022.
وأوض�ح تراث�ون يف ه�ذا الص�دد: “أعتقد 
أن تايالن�د تم�ي قدماً بخط�ى ثابتة، ألن 
بعض الالعبن، وأنا من بينهم، يحرتفون يف 
دوريات تنافس�ية خارج البالد. لكي يكون 
لدي�ك فري�ق أقوى، ف�إن املهم ه�و تهييء 

العبن جيدين باستمرار”.
وخت�م الظهر األي�رس بالقول: “أش�عر أن 
كأس العال�م 2022 يف قط�ر ه�ي فرصتي 
األخ�رة لحض�ور كأس العال�م. لي�س من 
الس�هل الفوز يف املراحل التأهيلية ونحن يف 
وضع صعب يف الدور الحايل. لكني سأحاول 
بذل قصارى جهدي وتقديم الغايل والنفيس 

يف سبيل تحقيق نتائج جيدة”.

قال وزير الرياضة اإليطايل فينش�نزو س�بادافورا إّن اجتماعاً س�ُيعقد مع 
االتحاد اإليطايل والليغا كالتشو يف 28 من هذا الشهر، لبحث مصر الدوري.

وأّك�د الوزير أّن املجتمعن س�يتخذون ق�راراً بما إذا كان الدوري س�يعود، 
وتحدي�د موع�د العودة إن تمَّ االتف�اُق عليها. يأتي ذل�ك يف وقت أعطت فيه 
اللجنة العلمية الطبي�ة موافقتها عى الربوتوكول الطبي املعدل، كما قدمه 
االتح�اد اإليطايل، وهو ما ُيمّكن أندية ال�”س�ري أي”  من بداية تدريباِتها 
الجماعية.يذك�ر أن األندي�ة  اعرتضت ع�ى الربوتوك�ول األول الذي قّدمته 
الحكومة، وكان يقي بعزل ٍ صحي ٍ كامل ٍ للفريق، الذي يظهُر به مصاب 
بف�روس  كورونا، مل�دة 14 يوماً. وتوق�ف الدوري اإليطايل يف التاس�ع من 
مارس آذار املايض وتأمل األندية يف العودة للنش�اط منتصف الش�هر املقبل 
لكنه�ا ال ت�زال يف انتظ�ار موافقة الحكومة.وس�جلت إيطاليا ي�وم االثنن 
امل�ايض أول حصيل�ة للوفيات جراء امل�رض أقل من 100 منذ التاس�ع من 
مارس/آذار.وق�ال وزير الرياضة لوكالة األنب�اء اإليطالية: “نتمنى جميعا 
اس�تئناف املس�ابقة يف أرسع وق�ت ممك�ن لك�ن يف الوقت الح�ايل ال يوجد 
أي يشء مضم�ون. مثلما ق�ال رئيس الوزراء )جوزيب�ي( كونتي. ويف حال 

انخفاض منحنى العدوى يمكنا التأكد من املوعد املتوقع الستئناف الدوري 
لكن علينا أن نصل إىل هذا الهدف تدريجيا ونتحرك بحذر ومسؤولية”.

وصوتت أندية الدوري اإليطايل مطلع الش�هر الحايل عى اس�تئناف النشاط 
يف 13 يونيو/حزي�ران املقبل لكن الحكومة م�ددت منذ ذلك الحن حظرها 
لألحداث الرياضي�ة حتى 14 يونيو/حزيران.وأضاف س�بادافورا: “الهدف 
ليس فقط اس�تئناف الدوري لكن أيضا استكماله للنهاية”.ويتمثل العائق 
الرئي�ي يف إرصار الحكوم�ة عى أنه يف حال إصاب�ة العب واحد بالفروس 
يجب عى الفريق بالكامل الخضوع للحجر الصحي ملدة 14 يوما بينما ترى 
األندي�ة أن عزل الالعب وحده س�يكون كافيا.كما تع�ارض األندية خضوع 
كل الفري�ق بما يف ذل�ك الطاقم التدريبي والجهاز املعاون ملعس�كر تدريبي 
مع�زول تمام�ا قبل اس�تئناف ال�دوري. إذ ت�رى أن ذلك الوضع س�يصنع 
مش�اكل لوجس�تية كبرة.ويتبقى 12 جولة عى نهاية الدوري اإليطايل إىل 
جانب بعض املباريات املؤجلة من جوالت سابقة.ويتصدر يوفنتوس حامل 
اللقب، الساعي للقبه التاسع عى التوايل، املسابقة بفارق نقطة واحدة عن 

التسيو.
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الدوري اإليراني يعود من جديد 

اعتباراً من 11 حزيران

العبو سالفيا براغ يف احلجر الصحي

اعالم الكرتوني التايالندي ثرياثون يطمح ببلوغ كأس العامل 2022 يف قطر

مصري الدوري اإليطالي يتحدد يف 28 أيار/مايو

طهران / متابعة الزوراء 
أعلن�ت رابطة الدوري اإليران�ي أن بطولة دوري املحرتفن س�تعود 
اعتباراً م�ن 11 حزيران/يونيو.وكانت كل النش�اطات الرياضية يف 
إي�ران توقفت يوم 11 آذار/م�ارس، وذلك نتيجة انتش�ار فايروس 
كورونا املس�تجد )كوفيد19-(.وتوقفت بطول�ة الدوري مع بقاء 9 
مراحل عى نهاية املنافسة، حيث كان برسيبوليس يتصدر الرتتيب 
برصي�د 47 نقط�ة من 21 مب�اراة، بفارق 10 نقاط أمام س�يبهان 
وتراكتور س�ازي تربيز.وقال حسن روحاني رئيس جمهورية إيران 
اإلس�المية أن بطولة الدوري سوف تس�تأنف وفق بروتوكول طبي 
صارم.وقال: “دوري كرة القدم س�يعود للمنافس�ة بعد نهاية شهر 

رمضان الكريم، ولكن البطولة ستلعب خلف أبواب مغلقة”.

أعل�ن رئيس نادي س�الفيا ب�راغ التش�يكي لكرة الق�دم أن جميع 

العب�ي فريق�ه متصدر ال�دوري املح�يل املعلق منذ منتص�ف آذار/

م�ارس املايض بس�بب ف�روس كورونا املس�تجد، س�يوضعون يف 

الحج�ر الصح�ي بعد حالة إيجابي�ة ألحد أعض�اء الفريق من وباء 

“كوفيد19-”.وكانت رابطة الدوري التشيكي أعلنت يف وقت سابق 

أنها أج�رت 1442 فحصا لالعبي الدرجتن األوىل والثانية أس�فرت 

عن حالتن إيجابيتن.وقال رئيس س�الفا براغ ياروس�الف تفرديك 

يف حس�ابه ع�ى تويرت أن العب�ي فريقه وضع�وا يف الحجر الصحي 

حت�ى الخمي�س املقبل، مش�را إىل أن الالعبن الذين سيس�تأنفون 

منافس�ات الدوري الثالث�اء املقبل 26 أيار/ماي�و الحايل ضد مالدا 

بوليسالف، فريق الالعب اآلخر الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية، 

س�يخضعون لفحوصات جدي�دة يوم الجمعة ث�م اإلثنن املقبلن.

وأض�اف: “الفريق يتوقع تنظيم حص�ة تدريبية أوىل بعد ظهر يوم 

غ�د الجمعة بالنظر إىل نتيجة الفح�ص”، موضحا: “نريد أن نلعب 

الثالثاء املقب�ل يف حال جاءت نتيجة الفح�ص الثاني االثنن املقبل 

س�لبية”.ويتصدر س�الفيا براغ حامل اللقب الرتتيب بفارق ثماني 

نقاط أمام فيكتوريا بلزن.وتبقى ست مباريات من الدوري املنتظم 

قبل خوض األدوار اإلقصائية )خمس مراحل للفرق الس�تة األوىل( 

لتحديد البطل واملراكز األوروبية والهبوط )الفرق الستة األخرة(.

اخلميس 28 أيار يشهد عودة املنافسة للدوري السوري

نيكوالن: اخلليفي ساهم يف تطوير الدوري الفرنسي

مانشسرت يونايتد حيدد سعر بيع بوجبا

)6( حاالت إجيابية لفريوس كورونا يف الدوري اإلنكليزي
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المحكمة الدستورية تطالب بأن يكون تنصت أجهزة المخابرات على االتصاالت في الخارج 

منظمات حقوقية تؤكد أن محاسبة الصحفيين تتم وفق تقلبات ميزان القوى السياسية

وماذا نفعل اآلن.. الصحافة تساعد على اإلجابة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن

أع�ادت الصحاف�ة الثق�ة بمحتواه�ا وه�ي 
تتص�در مش�هد الحرب ع�ى كورون�ا، لذلك 
ينتظ�ر منها أن تجيب عن س�ؤال م�اذا بعد 
ذلك، َمن ل�م يحافظ عى قي�م املجتمع أثناء 

انتشار الوباء.
وب�دأت معرك�ة املس�تقبل بني إس�راتيجية 
إط�اق  يف  الصحافي�ني،  السياس�يني ورؤى 
س�ؤال متشابه يف وس�ائل اإلعام واالختاف 
بش�أن إجابت�ه، م�اذا نفع�ل اآلن؟ الس�ؤال 
يتضمن يف داخله مس�تقبل الصحافة نفسها 

بعد تراجع تفيش وباء كورونا.
س�ؤال يكاد يتكرر يف وسائل اإلعام منذ أيام 
بعد أن س�اد م�ا يش�به االقتن�اع أن معركة 
العال�م م�ع كورون�ا تكم�ن يف وج�ود هدف 
متحرك ال يمك�ن رصده والقضاء عليه. لذلك 
خففت بلدان عدة من تدابري التأمني الصارمة 
الت�ي فرضته�ا يف الحج�ر املن�زيل، والرشوع 
برس�م خارطة طريق جديدة يفرض أن يتم 

ذل�ك بمس�اعدة وس�ائل اإلعام الت�ي لعبت 
ال�دور األهم خال األش�هر املاضي�ة يف ربط 
املجتمع�ات بديمقراطية حرة من املعلومات 

عن انتشار الوباء.
أع�ادت الصحاف�ة الثق�ة بمحتواه�ا وهي 
تتص�در مش�هد الحرب ع�ى كورون�ا، لذلك 
ينتظ�ر منه�ا أن تجيب عن س�ؤال ماذا بعد 
ذل�ك، َمن لم يحافظ عى قي�م املجتمع أثناء 
انتشار الوباء، الحكومات أم املجتمع نفسه، 
كيف لن�ا أن نعود، ما ش�كل حياتنا املقبلة، 
هل ستقبلنا املكاتب واملدن بنفس ما اعتدنا 
عليه، ماذا عن الصحافة نفس�ها بعد تجربة 
نجاح أثن�اء تغطية أخبار انتش�ار الوباء يف 
أوج أزمة وجودية تعاني منها أصا وس�ائل 

اإلعام؟
كل هذه األسئلة املقرحة هي نتيجة للدهشة 
التي أصابت العالم من عدم اس�تعداد الدول 
ل�يشء مثل ه�ذا، ال أح�د يقب�ل املباغتة بعد 
اآلن وعدم اليقني مس�تقبا للفايروس أو ما 

يماثله.
تمتل�ك  ال  الصحاف�ة  أن  األم�ر  حقيق�ة  يف 
اإلجاب�ة النهائي�ة “وم�ن يمتلكه�ا أصا؟”، 
لك�ن الصحاف�ة تمهد لها بلع�ب دور جمعي 
يف تب�ادل املعلوم�ات واآلراء وحث الحكومات 
عى وضع الخطط واإلس�راتيجيات وتجهيز 
املؤسس�ات والعمل عى منع إثارة التشويش 

وعدم اليقني الذي صار يكتنف املجتمعات.
عى ما يبدو، أن هناك حربا إعامية أرضمت 
فيه�ا الرشارة األوىل بع�د أن بدأت الحكومات 
تخفي�ف إج�راءات الحظ�ر، وم�ن الواض�ح 
أن السياس�يني م�ن يدير ه�ذه املعركة، لكن 
وسائل اإلعام ستدخل فيها وستكون ميدانا 

مفتوح�ا له�ا، فبينم�ا ت�رى الحكوم�ات أن 
“املصادر املجهولة” تتاعب بوس�ائل اإلعام 
وت�ر باس�تقرار البل�دان، يعي�د الجمهور 
ثقت�ه بالصحاف�ة كمص�در للمعلوم�ة التي 
تعمل الحكومات ع�ى حجبها، بعد أن عانت 
من االرتباك والفش�ل يف إعداد خطط مسبقة 

ملواجهة الوباء.
الصحاف�ة بإمكانها أن تقوم ب�دور أكرب من 
مج�رد فكرة البقاء عى قيد الحياة بالنس�بة 
لإلنس�ان، بع�د أن وثق�ت كيف تغ�ري العالم 
بني عش�ية وضحاها، مقدمة قراءة صادقة 
وموثوق�ا به�ا مل�ا يج�ري مقاب�ل مخاتل�ة 
الحكوماتوه�ذا ما دفع صحافي�ا أمريكيا إىل 

التنبي�ه بأن انتش�ار الوب�اء رافق�ه تصاعد 
للوعي ملواجهة االنكسار العميق الذي أصاب 
املجتمعات. إن الصحاف�ة بإمكانها أن تقوم 
ب�دور أكرب من مج�رد فكرة البق�اء عى قيد 
الحياة بالنس�بة لإلنسان، بعد أن وثقت كيف 
تغ�ري العال�م بني عش�ية وضحاه�ا، مقدمة 
قراءة صادقة وموثوقا به�ا ملا يجري مقابل 

مخاتلة الحكومات.
عل�م  أس�تاذ  ريتش�ارد  س�تيفن  ويطال�ب 
النف�س بتحول أوس�ع يف العاق�ة بني الدولة 
ومواطنيه�ا. وي�رى يف مق�ال ل�ه بصحيفة 
الغاردي�ان أن حج�ب املعلوم�ات ي�ؤدي إىل 
التضلي�ل، داعي�ا الحكوم�ات إىل التخ�ي عن 

س�يكولوجية إرض�اء الناس كأنه�م أطفال، 
فالشفافية أساسية يف األزمة.

ويكت�ب ريتش�ارد “يج�ب ع�ى الحكومات 
أن تع�رف بق�درة الجمه�ور ع�ى االعراف 
والتعامل مع الحقائق القاسية واحرام هذه 
الق�درة. ويجب أن تعاملنا ك�رشكاء كاملني 
يف كل مرحل�ة من مراحل اإلس�راتيجية ضد 
كورونا، من صياغة إسراتيجية املواجهة إىل 
تنفيذ وتقييم السياس�ة. وكم�ا هو الحال يف 
أي عاق�ة بن�اءة، ال يمك�ن أن يحدث أي من 
ه�ذا دون وضع االنفت�اح يف صميم ما تفعله 

الحكومة”.
عى مس�توى مقابل، يتعني عى الصحافيني 
التوقف والتفكري يف طبيعة عملهم، ألن مصري 
األعمال األخرى العودة إىل سابق عهدها وإن 
كان�ت ع�ى مراحل بطيئ�ة ومتدرج�ة، لكن 
الصحاف�ة س�تواجه س�ؤال الحاجة املاس�ة 
والعاجل�ة وما تعني بالنس�بة للجمهور بعد 
أن تعي�د هيكل�ة طبيعته�ا للمحافظ�ة عى 

جوهرها وسط بيئة أعمال صعبة.
لقد كانت وس�ائل اإلعام ع�ى مدار أكثر من 
شهرين مصدرا لتدفق معلومات مثرية بشأن 
إعادة توجيه الطاقة اإلنس�انية تحت انقاب 
حياة األشخاص، لقد برشت بالتضحية بينما 

الحياة برمتها يف عني العاصفة.
لذل�ك صار م�ن ال�روري إع�ادة تقييم ما 
حص�ل، ألن ط�رح األس�ئلة بش�أن اإلخفاق 
وحقيق�ة البيانات والكاب�وس املفاجئ الذي 
نزل عى العالم برمته، قد يوصلنا بوضوح إىل 
طبيعة تجاربنا الس�ابقة وتصحيح الدورات 
الت�ي م�رت علين�ا ومتابعة ما يح�دث بقوة 

متجددة.

لقد قدرت، عى س�بيل املثال، الخس�ائر التي 
تكبده�ا قط�اع اإلع�ام يف بريطاني�ا خ�ال 
أس�ابيع انتشار وباء كورونا بأكثر من ستني 
ملي�ون دوالر بع�د إتاحة بعض املؤسس�ات 
الصحافية الكربى مضامينها املتصلة بالوباء 

مجانا إىل الجمهور.
لذل�ك ال يتوق�ع روي غرينس�ايد الكات�ب يف 
صحيفة الغارديان واملهتم بش�ؤون وس�ائل 
اإلع�ام، أن تتوق�ف األزم�ة بعد رف�ع تدابري 
الحج�ر املنزيل رغم الجهود واإلس�راتيجيات 
املس�تقبلية إلع�ادة تركي�ز أنش�طة غ�رف 

التحرير.
ويقول “إن الفرة التي ستي الوباء ستشكل 
ع�ى األرج�ح املرحلة األخ�رية م�ن الراجع 

الطويل للصحف الورقية”.
م�ع ذل�ك إن وس�ائل اإلع�ام أم�ام اختب�ار 
األس�ابيع املقبل�ة وم�ا س�يحدث م�ن تقدم 
وتقهقر يف العالم، ألن هناك من السياس�يني 
من يحاول أن يمرر الفش�ل الحكومي واتهام 
وس�ائل اإلع�ام بذلك تحت مس�وغ االعتماد 
ع�ى املص�ادر املجهول�ة وع�دم الركيز عى 
الحكومات بوصفها مصدرا وحيدا ملعلومات 

األزمة عن الوباء.
لذلك ف�إن وقوف الصحاف�ة كمتفرجة ليس 
خي�ارا أمام أزم�ة العالم بع�د كورونا وأزمة 
وس�ائل اإلع�ام نفس�ها، حس�ب جيم�س 
ميتشينس�ون رئيس تحرير صحيفة محلية 
بريطاني�ة، الفت�ا إىل أن أزم�ة الوباء تش�كل 
فرصة للتح�رك قبل أن تجد مناطق نفس�ها 
محرومة من مؤسساتها اإلعامية اإلقليمية 
الت�ي تقوم من بني أدواره�ا الكثرية بمراقبة 

السلطات.

 بغداد / نينا :
 اش�اد نقي�ب الصحفي�ني العراقيني مؤيد الام�ي بامر وزي�ر الداخلية بعزل آم�ر القاطع 

املسؤول عن حادثة التجاوز عى احد املواطنني .
وقال الامي يف تغريدة عى / توير / :” حسنا فعل وزير الداخلية الفريق اول الركن عثمان 
الغانم�ي وكذلك الفريق جعفر البطاط قائد الرشطة االتحادية بعزل آمر القاطع املس�ؤول 

عن حادثة التجاوز عى مواطن من قبل افراد من االتحادية “.
واض�اف الام�ي :” الغانمي امر بس�جن اف�راد املفرزة الت�ي قامت بالتج�اوز عى املواطن 

واحالتهم للتحقيق الفوري “.

بغداد/ نينا:
 نظم مركز مبدأ للدراسات والبحوث يف الجامعة العراقية ورشة عمل بعنوان )االسراتيجية 
االعامية يف زمن كورونا(عرب تطبيق » Free conference Call «.وذكر بيان لوزارة التعليم 
الع�ايل تلق�ت الوكال�ة الوطنية العراقي�ة لانباء / نينا/ نس�خة منه ان ,الورش�ة تضمنت 
مح�ارضة قدمها عميد كلية االعام يف جامعة الجن�ان الدكتور رامز الطنبور تناول خالها 
االسراتيجيات االعامية الواجب اتخاذها من قبل وسأيل االعام العربية، فضا عن اهداف 
االس�راتيجيات واش�كال اتباعها وتقييم االس�راتيجيات املتبعة بمعالجة االسراتيجيات 
االزم�ة الصحي�ة الحالية “.وتهدف الورش�ة اىل ابراز دور املس�ٔوولية االجتماعية لوس�أيل 
االع�ام ملواجه�ة جأيحة كورونا واعداد اس�راتيجية للتقنني من اع�داد االصابة من خال 

التوعية االعامية وتوجيه املواطنني برورة البقاء يف املنزل “.

الرياض/ متابعة الزوراء: 
ت�ويف رجل األعمال الس�عودي صالح عبدالله كامل فجر الثاثاء، ع�ن عمر يناهز 79 عاما، 

ويعترب أول من استثمر يف مجال اإلعام الخاص يف السعودية.
وبرز اس�م صالح كامل يف مجال اإلعام؛ فقد كان أول من أنش�أ مؤسس�ة لإلنتاج اإلعامي 
والتي تعرف باس�م “الرشكة العربية لإلنتاج اإلعامي )ART(”، وقد بدأت ببث إرسالها من 

خال خمس قنوات يف عام 1993 إىل أوروبا والرشق األوسط.
وكان رشيكا مع رجل األعمال السعودي وليد اإلبراهيم يف قناة أم.بي.يس، عند انطاقها من 
لن�دن، ثم قام ببيع حصته وأس�س راديو وتلفزيون الع�رب ART والتي انتقلت من مقرها 
روما يف إيطاليا إىل مدينة اإلنتاج اإلعامي يف األردن، بحس�ب مجلة فوربس.ومن املش�اريع 
اإلعامية األخرى التي قام بتأسيس�ها صالح مؤسسة دار “عكاظ” السعودية للنرش، وهو 
مساهم يف صحيفة الوطن الس�عودية، ويمتلك أيضا قناة إقرا اإلسامية.وكامل من مواليد 

مكة عام 1941، ونال شهادة بكالوريوس تجارة يف العاصمة الرياض.

كارلرسوه / أملانيا:
أق�رت املحكم�ة الدس�تورية يف 
أملانيا بأن املراقبة الواسعة التي 
تقوم بها االستخبارات األملانية 
يف الخارج تنتهك كا من “الحق 
االتصاالت”  األس�ايس يف رسية 
و”حرية الصحاف�ة”، ما يعني 
م�ن  مقدم�ة  ش�كوى  قب�ول 
الصحافي�ني  م�ن  مجموع�ة 
األجانب ومنظمة مراسلون با 

حدود.
وُرفعت الدع�وى أمام املحكمة 
كل   كارل�رسوه  يف  الدس�تورية 
ب�ا  مراس�لون  منظم�ة  م�ن 
حدود وس�تة صحافيني أجانب 
ومح�ام حقوق�ي، تحدث�وا عن 
مراقبة عاملية نش�طة لإلنرنت 
من جانب جهاز االس�تخبارات 
الخارجية )بي.أن.دي( واعتربوا 

ذلك غري دستوري.
الدس�تورية  املحكمة  وطالب�ت 
تنص�ت  يك�ون  ب�أن  األملاني�ة 
أجه�زة املخاب�رات يف الباد عى 
أكث�ر  الخ�ارج  يف  االتص�االت 
انتقائية ومؤطرا بشكل أفضل.

وأكد القضاة أن “الحق األسايس 
يف رسي�ة االتص�االت” و”حرية 

الصحافة”، من املبادئ املحمية 
األملان�ي،  الدس�تور  بموج�ب 
ال�ذي يتعني عى االس�تخبارات 
عن�د  ذل�ك  كان  وإن  احرام�ه 

مراقبة األجانب خارج أملانيا.
الدس�تورية  املحكمة  وأمهل�ت 
املرشع�ني حت�ى “نهاي�ة ع�ام 
2021” لتعديل اإلطار املعتمد يف 
عام 2016، نظ�را إىل “األهمية 
الك�ربى” للمخابرات الخارجية 

ودورها يف أمن الباد.
ومن حيث املبدأ، يظل التجسس 
عى البيان�ات يف الخارج ممكنا 
رشط أن يت�م تأط�ريه، أي ربط 

مح�ددة”  “بأه�داف  املراقب�ة 
وتوف�ري “ضمان�ات” من خال 
واملحامني  “الصحافيني  حماية 

عى سبيل املثال”.
وتنطبق ه�ذه القيود عى جمع 
تس�تخدمها  الت�ي  البيان�ات 
وكذل�ك  األملاني�ة،  الس�لطات 
أجه�زة  م�ع  التع�اون  “ع�ى 
األجنبية”. وهاجمت  املخابرات 
ع�دة منظم�ات مدافع�ة ع�ن 
الحري�ات، بينها مراس�لون با 
ح�دود، القان�ون األملان�ي لعام 
2016، الذي دخ�ل حيز التنفيذ 
يف عام 2017، واملتعلق باملراقبة 

يف  لاتص�االت  االس�راتيجية 
الخارج.

وترى مراس�لون با ح�دود أن 
القان�ون األملاني س�مح لجهاز 
املخاب�رات الخارجي�ة بمراقبة 
الصحافي�ني يف الخ�ارج “دون 
قي�ود تقريب�ا”، م�ع الس�ماح 
املعلومات مع أجهزة  بتقاس�م 

املخابرات األخرى.
واعترب مدير منظمة مراس�لون 
با ح�دود يف أملانيا كريس�تيان 
م�ري، أن ذل�ك “مس�اس غ�ري 

مقبول بحرية الصحافة”.
إنه�م  الصحافي�ون  ويق�ول 
يتأثرون بشكل خاص، ألن العديد 
من املراس�لني االستقصائيني يف 
أملاني�ا قد يحجم�ون عن العمل 
م�ع رشكاء دولي�ني، م�ا ق�د 

يعرض عملهم للمراقبة.
الدعوى،  ألصح�اب  وبالنس�بة 
الحماي�ة  توف�ري  يت�م  ل�م 
األجانب  للصحافي�ني  الكافي�ة 
وملصادرهم، حت�ى ملن يعملون 
يف ظل أنظمة اس�تبدادية، فيما 
يحظ�ر ع�ى جه�از املخابرات 
الفيدرايل التنصت عى اتصاالت 
املواطنني األملان.ووافقتهم أعى 

ال�رأي، معتربة  هيئ�ة قضائية 
أن حقوق املواطنني عى صعيد 
“مراقب�ة االتص�االت” تنطب�ق 

أيضا عى األجانب يف الخارج.
ورح�ب م�ري بك�ون “املحكمة 
االتحادية ش�ددت  الدس�تورية 
م�رة أخ�رى عى أهمي�ة حرية 
الصحافة. ويسعدنا أن القضاة 
ح�دا  وضع�وا  كارل�رسوه  يف 
ملمارسات املراقبة املتفشية لدى 

أجهزة املخابرات يف الخارج”.
حس�ب  ال�رأي،  ه�ذا  أن  إال 
القض�اة، يثبت ح�ق املخابرات 
األملاني�ة يف مواصلة تجسس�ها 
يف الخ�ارج لدواعي “السياس�ة 
واألمنية”.وواج�ه  الخارجي�ة 
جهاز املخابرات الفيدرايل طوال 

تاريخه العديد من الفضائح.
فف�ي ع�ام 2015، ت�م اتهامه 
ع�ى  بالتجس�س  خصوص�ا 
رشكات الدف�اع األوروبية، كما 
تنصت عى الق�ادة األوروبيني، 

والسيما الفرنسيني.
أن  م�ن  مخ�اوف  وتس�ود 
ه�ذا الحك�م ق�د يعرق�ل عمل 
الخارجي�ة  االس�تخبارات 

األملانية.

 بريوت/ متابعة الزوراء:
انتق�دت منظم�ات ومؤسس�ات حقوقي�ة لبناني�ة ماحقة 
الصحافي�ني تحت ذريعة “اإلس�اءة إىل األم�ن القومي واملس 
بالكرام�ات”، بطريقة انتقائية وكيدية، أمام األجهزة األمنية 
والعس�كرية والقضائية غري املختصة، وتعرضهم لاستدعاء 

والتوقيف أحيانا بسبب تغريدة.
وتوجه�ت منظم�ات حقوقي�ة مختص�ة بالدفاع ع�ن حرية 
الصحاف�ة والصحافي�ني وحري�ة ال�رأي والتعب�ري، برس�الة 
مفتوح�ة إىل وزيرة اإلعام اللبنانية، من�ال عبدالصمد، حول 
خطتها ملرشوع قانون جديد لإلعام، التي اعتربها ناش�طون 

أنها ملتبسة بمسألة محاسبة الصحافيني واإلعاميني.
وأص�درت مؤسس�ات وجمعي�ات حقوقية، وهي مؤسس�ة 
سمري قصري – مركز الدفاع عن الحريات اإلعامية والثقافية 
“س�كايز”، ومؤسس�ة مهارات، ومؤسس�ة أديان، ومنظمة 
إعام للس�ام “ماب”، ومنظمة ألف – تحرّك من أجل حقوق 
اإلنس�ان، بيان�ا مش�ركا اعت�رب أن مصطلح األم�ن القومي 

يندرج ضمن العبارات املطاطة.
وأض�اف البي�ان أن املؤسس�ات واملنظمات يهمه�ا أن تيضء 
يف ه�ذا اإلط�ار عى أم�ور أساس�ية ومفصلية، تط�ال حياة 
اإلعامّي�ني وجوهر عملهم، رّكزت عليه�ا الوزيرة، وال يمكن 

املرور عليها مرور الكرام.
وجاء في�ه “لقد اس�تحرت الوزيرة عبدالصم�د يف كامها 
”املعروفة ” التي أصبحت شّماعة يف عالم السلطة بشكل عام 
عند التطّرق إىل مس�ألة محاسبة الصحافّيني واإلعامّيني، أال 
وهي “اإلساءة إىل األمن القومي واملّس بالكرامات”. فشّددت 
ع�ى املحافظة عى حقوق اإلعامي من خال ش�قني “األول 
ضم�ان ممارس�ته لعمله بحرية م�ع األخ�ذ يف االعتبار عدم 
التس�ّبب باإلس�اءة إىل األم�ن القوم�ي أو امل�ّس بالكرامات، 
والثاني املايل بتقديم الحوافز له وللوسائل اإلعامية للنهوض 

بالعمل”.
ويلفت البيان االنتباه إىل مسألة من الذي ُيحّدد إطار العبارات 
“املّطاطة” عن األمن القومي املنش�ود واملقصود، وضمن أي 

اعتبارات؟ فهل كْش�ف تجاوزات مس�ؤول رفي�ع وارتكابات 
أح�زاب قابع�ة يف الس�لطة مث�ا ين�درج تح�ت خان�ة املس 

بالكرامات؟
صحفي�ون لبنانيون يعتربون أن نقاب�ة املحّررين غري فاعلة 

ويبحثون عن بديل نقابي حقيقّي يحميهم
الصحافي�ني  ماحق�ة  أس�باب  ع�ن  املنظم�ات  وتس�اءلت 
والناشطني والفنانني وغريهم من املواطنني، بطريقة انتقائية 
وكيدي�ة، أمام األجه�زة األمنية والعس�كرية والقضائية غري 
املختصة، وتعرضهم لاس�تدعاء واملاحقة والتوقيف بسبب 

تغريدة”.
وأش�ارت إىل أّن املحاس�بة ع�ى أس�اس اإلس�اءة إىل كرام�ة 
األش�خاص تحت مربر الق�دح والذم والتش�هري كانت تعالج 
“وفق تقلبات ميزان القوى السياسية”، معتربة أنها “سياسة 
تهدف إىل الرهيب واإلخضاع وقمع الحريات بطرق وأساليب 

مختلفة”.
وطالت االنتقادات أيضا نقابة محّرري الصحافة التي ضمت 
400 منتسب جديد إليها يف الفرة األخرية دون معايري واضحة، 
يف حني أن املئات من الصحافّيني ال يجدون س�بيا لانتساب 
منذ س�نني طويلة إضافة إىل املئات م�ن الذين يزاولون املهنة 

وكذلك الخّريجني الذين يحق لهم االنتساب إىل نقابتهم.
ويعت�رب العديد من الصحافيني اللبناني�ني أن نقابة املحّررين 
غري فاعلة، لذلك ال يكرثون أصا باالنتساب إليها، ويبحثون 

عن “بديل” نقابي حقيقّي يحميهم.
وطرحوا تصّورات بديلة بني الضغط من داخل النقابة الحالّية 
وتكثي�ف االنتس�اب إليه�ا بهدف “اس�ردادها”، أو تش�كيل 
جسم نقابي جديد يضّم أيضا العاملني يف املواقع اإللكرونية 
واإلعام املرئي واملسموع، وغريها من الوظائف املستحدثة يف 
اإلع�ام وهو التحدّي األكرب يف ظ�ّل “حرصّية” القانون حيال 

ترخيص النقابات.
وب�دأ يف نوفم�رب امل�ايض، ح�راك إعام�ي لتش�كيل نقاب�ة 
للصحافيني بديلة عن نقابتي الصحافة واملحررين القائمتني، 
وقال الصحافيون املش�اركون فيه “نريد نقابة الصحافة أن 

تك�ون موقعا للدفاع ع�ن املهنة ضد كل اعتداء، س�واء أكان 
من الس�لطة، أو أصحاب العم�ل، أو أجهزة األمن. نريد نقابة 
تش�ّكل س�ّدا منيعا أمام ه�ؤالء، ال صندوق بري�د للمتمولني 
به�م  املقتنع�ني  والخ�ارج،  الداخ�ل  ح�ّكام  والسياس�يني، 

واملروجني لهم”.
وانترشت عريضة إلكرونية يف مواقع التواصل تطالب بإنشاء 
نقاب�ة بديلة، وب�دأ يوقعها الصحافيون، ويريدونها “تتس�ع 
لخاف�ات الصحافي�ني إن بالرأي الس�يايس أو س�واه، بحيث 
تنت�ج حياة صحافية ال وفاة رسيرية كالذي تعانيه النقابتان 

منذ عقود”.
لك�ن تفعيل ه�ذه النقاب�ة البديلة يحتاج إىل وق�ت طويل، يف 
حني أن لبنان يعاني من أزمات متعددة خانقة ما يصعب من 

إمكانية خروجها إىل النور بطريقة حقيقية.
واختتمت املنظمات رس�التها إىل الوزيرة عبدالصمد بالقول، 
إن الفرصة ال تزال س�انحة للعودة عن ترصيحاتها الخطرية، 
وملجل�س الن�واب إقرار اق�راح قانون اإلع�ام بصيغة متفق 
عليها مع الجس�م اإلعامي املس�تقل ومع الهيئ�ات املدافعة 
عن حرية التعبري وتطوي�ر اإلعام. أما تفويت هذه الفرصة، 
فلن نقرأه س�وى رس�الة تؤكد املنحى القمعي والتعّسفي يف 
إدارة الب�اد، لتصل فيها الحريات إىل الحضيض الذي آلت إليه 

األوضاع االقتصادية واملعيشية.

القضاء األملاني حيّد من جتسس االستخبارات على الصحافيني خارج البالد

تهمة “اإلساءة لألمن القومي” تشّرع النتهاك حرية الصحافة يف لبنان

الالمي يشيد بامر وزير الداخلية بعزل آمر القاطع 
املسؤول عن حادثة التجاوز على احد املواطنني

اجلامعة العراقية تنظم ورشة عمل عن 
االسرتاتيجية االعالمية يف زمن كورونا

رحيل صاحل كامل رائد اإلعالم السعودي 
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فاضل ضامد
يف أعمال الفنان وس�ام الدبوني سياحة رائعة 
بني التعبريية والواقعية جس�دها عىل خامات 
صلب�ة كان ليدي�ه البارعت�ني أن تنحن�ي تلك 
الصالب�ة ليب�دع الق�وة واالخت�زال واملطاولة 
والتعام�ل الصع�ب م�ع امل�ادة املس�تخدمة 
والتش�كيل املختلف والتعام�ل املوضوعي مع 
امل�وروث وخيال�ه الخص�ب اب�رز الخصال يف 

اعمال الفنان التي أظهرت براعته .
     عندم�ا يك�ون الفن�ان مستش�عرا بحاالت 
طق�س مجتمع�ه فاع�رف ان�ه س�يخلق من 
هذه االجواء ابداعا لتصب اخريا بتاريخ الفن 
يف محليت�ه وعنوان�ا بارزا هكذا نج�ح الفنان 
الدبون�ي بتمثيل طقس�ه بمنحوتات�ه وكأنها 
ش�خوص تمث�ل عىل خش�بة امل�رح وخريا 
فعل عندم�ا عرض اعمال�ه يف قاعة مفتوحة 
واضاءة فيضي�ة لتطيل اعماله ضوءا حقيقيا 
حتى تس�تطيع ع�ني املتلق�ي ان تبرص بدقة 

مسامات منحوتاته الحية.. 
يف ج�و عامر باملتلق�ني وحفل رائ�ع ونقاش 
محتدم بينه�م وبينه ، كان االفتت�اح مهيبا . 
فمدين�ة طويري�ج لها وقع خ�اص يف نفوس 
اهله�ا لكونها تطل ع�ىل اكرب نه�ر .. الفرات 
الذي تحيطه مش�اهد النخي�ل وجمال ظالله 

الن�اس  عي�ون  ليش�بع  مائ�ه  وانعكاس�ات 
بالجمال .

تولدت لدى الفنان خربة مرتاكمة عن عمله يف 
النحت مع املادة الصلبة مثل الحديد والخشب 
،الرتاب�ط ب�ني مك�ون هالم�ي مث�ل الط�ني 
ومخيلة ذات اشتغالية عالية يولد  كائنا ثابتا 
بكل زوايا الجماليات الشكلية وملا كانت اكثر 
املواد التي استخدمها الدبوني هي مادة صلبة 
باألصل فان هن�اك امتحان لقدرت�ه وذائقته 

الفنية لقد نجح بزراع�ة البذرة املهمة النتاج 
جه�د تقن�ي بمس�توى مختلف ب�ني التكامل 
يف وح�دة العم�ل وبني التش�ظي لك�ون املادة 
املستعملة كانت غري مطاوعة ليديه كالطني،  
وبذلك اس�تبدل ذلك بلغة تعبريية متماس�كة 
اخ�ذت بعدين م�ن التش�كيل الحت�واء املادة 
املس�تخدمة جدلي�ة مختلف�ة لطبيعة املكون 
االوىل _االنستليش�ن او الرتكيب_ باس�تعمال 
ادوات صغ�رية جاه�زة تتش�كل ب�ني يدي�ه 

مستعمال اللحام او لف االسالك وهناك اعمال 
جبسية وخش�بية تمحورت بني  مواضيعها ، 
املتخيل الواقعي كموضوع مرتبط ،وبني اخر 

جمايل شعوري.. 
يف معرض الفنان وس�ام الدبوني والذي اطلق 
عليه تس�مية ) عودة الحي�اة 2020 ( قبل أن 
تصيبن�ا مصيبة كورون�ا التي أخ�ذت مأخذا 
من حياتنا اليومية وكأنه كان متفائال سعيدا 
بأحالم�ه الغض�ة . ت�رك لن�ا الفن�ان معال�م 

وجدانية كبرية ملكانات مختلفة محلية كانت 
أو اخرى،  هناك انتقاالت بني االشكال املنحوتة 
بأس�لوب مختلف ربما هو ال يهتم لألسلوبية 
ول�ذا تجد هناك س�ياحة كاملة ب�ني الواقعية 
والتعبرييى�ة أو م�ا بعد الحداثة يف قس�م من 
اعماله الرتكيبية ، مواضيع ش�تى ُتعرفنا عىل 
واقعن�ا ، الحروب والهجرة والدعاء ومواضيع 
كث�رية عن املرأة كما انه دخ�ل يف عمق الرتاث 
املحيل ليجس�د مواضيعا ذات صل�ة بانتمائه 
العراق�ي واصول�ه البابلية ، كما أنه جس�د يف 
عم�ل نحتي كب�ري يس�تحق أن يك�ون نصبا 
كم�ا يقول الفنان وفعال فيه جمالية واختزال 
ع�ن موضوع الش�هادة ، ويف مدين�ة طوريج 
س�احات عديدة ممكن ان تش�يد عليها هذه 
الرصوح .كث�ري من االعمال كانت تس�تهدف 
الفن�ان  يومياتن�ا وتراتن�ا وبيئتن�ا وظفه�ا 
بتقنية عالية مس�تخدما كل طاقته وثقافته 
ومتابعت�ه ملحصلة التط�ورات التي تحدث يف 
مدينت�ه ثم انطل�ق خارج املحلي�ة وذلك نراه 
يف بع�ض اعمال�ه يحاكي امل�وروث بمواضيع 
له�ا عالقة بأحداث الوط�ن التي تكالبت عليه 
اللصوص وفقد عرشه واسمه لألسف الشديد 
ه�و يعيد ه�ذه الكائنات وكأنه�ا لبنات تعيد 

تشكيل ماضيه بصورة الحارض.

خلود البدري
ق�د تف�رض علين�ا األي�ام س�طوتها، 
وال ب�ّد والح�ال ه�ذه القب�ول باألمر 
الصح�ي  الحظ�ر  فأصب�ح  الواق�ع. 
نقمة، وخاصة عىل م�ن اعتاد صحبة 
أم�ا  بالن�اس.  واالخت�الط  األصدق�اء 
الحج�ر املن�زيل بالنس�بة يل فل�م يكن 
كذل�ك. ليس ألن�ي أحب حال�ة اإلبعاد 
االجتماع�ي التي ُفرض�ت علينا. ولكن 
تلك الفس�حة من الوق�ت كنُت بحاجة 
إليه�ا. وهكذا وجدتن�ي أُرتب الكتب يف 
مكتبتي، فأعثر صدفة عىل كنٍز مفقوٍد 
منذ س�نوات طوال، ال يذهب تفكريكم 
بعيًدا، فالكنز: عبارة عن مجموعة من 
الدفات�ر املدرس�ية، الت�ي ُكنت ألخص 

فيها ما قرأت ُمنذ سنوات منرصمة. 
وهن�ا طرأت يف رأيس فك�رة كتابة تلك 
والقص�ص،  للرواي�ات،  املُلخص�ات 
ودواوين الش�عر، والدراسات العلمية، 
والفلس�فية من جدي�د. ألحتفظ بها ، 
خاص�ة واألوراق بدأت تصفّر وتتمزق. 

فكان ع�يل والحال ه�ذه أن أدون من 
جدي�د ما خطت�ه الفت�اة الصغرية من 
عبارات بخط يدها، أس�رتجعها اليوم. 
ُمتس�ائلة : هل لتلك القراءات أثرها يف 

تشبثي بُسلَّم الكلمات؟
فقد تعودت أن أكتب تعريفا لكل كتاب 
يقع بني يدي. وظننت أن النس�يان قد 
طواه�ا، لكنن�ي تبينت أنه�ا ترافقني 
طوال حياتي، وكم�ا يقول:« كارلوس 
زاف�ون » إذ أن ص�دى الكلم�ات الت�ي 
نظ�ن إنن�ا نس�يناها يرافقن�ا ط�وال 
الحياة، ويشيد يف ذاكرتنا منزال سنعود 

إليه عاجاًل أم آجاًل.«
ومن تلك الكتب رواية  » رجالن وامرأة 
فران�ك،  ليون�ارد  األملان�ي  للكات�ب   «
ويتضمن الكتاب أيًضا دراسة تحليلية 
للمرحية التي تحمل االس�م نفس�ه، 
للكاتب طه حسني. طبعا، الكتاب غري 
موجود يف مكتبتي اآلن، وقد بحثت عنه 

يف النت بصيغة pdf  فلم أجده.
» وليون�ارد كاتب وروائ�ي أملاني، كان 

وال�ده نجارا فق�ريا يعم�ل يف صناعة 
الخزائ�ن، مم�ا أضط�ر الصب�ي بع�د 
مرحلة الدراس�ة االبتدائية إىل العمل يف 
ورشة إلصالح الدراجات، وثقف نفسه 

بنفسه.« 
أبطال الرواية: ريتشارد ، الزوج األسري، 
كارل صديق�ة ، أّن�ا زوجة ريتش�ارد، 
وم�اري صديقتهم�ا، وعش�يقها الذي 

يعمل ميكانيكي.
تدور أح�داث رواي�ة » رج�الن وامرأة 
» يف زم�ن الح�رب، وك�وارث الحي�اة 
االجتماعية التي ُتخلفها أو تخلقها. » 
هنا رشارة ح�رب وهناك رشارة أخرى 
». يف سجن العتقال األرسى، كان يتخذ 
يف البالد املحاربة، يف غرفة يقبع أسريان 
األول مت�زوج ، تنعقد بينه وبني أس�ري 
آخر صداقة، وذلك لوجودهما يف املكان 
نفسه. فيبدأ املتزوج حديثه مع صديقه 
األس�ري، فيبثه ش�وقه لبيته وزوجته، 
ويبوح له بكل أرساره. لس�نوات أربع 
وهم�ا يف األرس. وال يقترص حديثه عن 

أمور حياتيه صغرية أو كبرية، بل دأب 
ريتش�ارد بقص كل م�ا يتعلق بحياته 
أدق  وحي�اة زوجت�ه، والكش�ف ع�ن 
التفاصي�ل. فأخذ يصف ل�ه بيته وكل 
رك�ن في�ه، ويحدثه عن زوجت�ه، وُكل 

يشء يتعلق بحياتهما.
 فيش�تعل يف قل�ب كارل الح�ب، ح�ب 
زوج�ة صديق�ه، ويتعلق خيال�ه بها، 

حتى يرتاءى له أنه يراها. 
األرس،  معس�كر  يف  مش�كلة  تحص�ل 
وتس�نح فرص�ة ل�كارل يف الهرب من 
املعس�كر. بعد مشقة س�فر ومتاعب 
، يتجه إىل بي�ت صديقه. يدخل غرفته 
التي وصفه�ا له بكل دق�ة. فيخرب أّنا 
بحدي�ث ال�زوج املطلع ع�ىل كل يشء. 
فتنكر من�ه ذلك، وتضط�رب لوجوده 
معه�ا يف غرفة واحدة، وتع�رف تماما 

أنه غريب عنها.
فيبادره�ا بقوله: إال تعرفينني يا أّنا .. 

أنا زوجك ريتش�ارد. 
فال تصدق كالمه، ألنها ببساطة تعرف 

زوجه�ا. لكنها تتقبل وج�وده بمرور 
األيام، وتس�تمر حياتهم�ا معا. تحمل 
أّن�ا م�ن كارل. وي�وم تنته�ي الحرب 
ُيطل�ق رساح زوجه�ا األس�ري. ويعود 
إىل بيت�ه. تجف�ل منه زوجت�ه، فيعزوا 
ذلك إىل قذارة جس�ده. وشكله املزعج 
بلحيته الطويلة الكثة. فيدخل عليهما 
كارل ويرح�ب به ريتش�ارد، ظنا منه 
أنه أتى يف زيارة، يطلب منه أن يجلس، 
ويخ�ربه أن هذه هي زوجت�ه أّنا التي 
حدثه عنها. فيق�ول له كارل: بل هذه 

زوجت�ي أن�ا !
فينظر الزوج إىل بطن زوجته فيجدها 
منتفخ�ة، فيعرف أنه�ا حامل. فيظن 
أن صديق�ه كارل تملكها لليلة واحدة. 
فُيقرر مس�امحتها. لكن كارل يأمرها 
أن تجم�ع أغراضه�ا، فيصع�ق الزوج 
ويتهاوى عىل كرسيه، وال يحرك ساكنا 

أثر صدمته بصديقه وزوجته.
 يف الرواي�ة أيًضا قصة ماري وعالقتها 
بامليكانيك�ي املُس�تأجر لغرف�ة تن�ام 

فيها، والتي تنش�أ بينهما عالقة حب. 
ويأت�ي زوجه�ا ف�ريى زوجت�ه تحمل 
إىل  ويع�ود  أجازت�ه  فيقط�ع  طف�اًل. 
الجبه�ة، وُيقت�ل هن�اك. فُتحتقر، ثم 

ُتنىس حكايتها مع مرور الزمن.

  نعيم عبد مهلهل
يِف الَْب�ْدء َكاَن�ت الَْحَي�اة َدْيُمْوَمة لَِخلْ�ق َتَتَعدَّد 
أَْجَناِس�ه وَفصاِئلَّ�ه ، َوأِلَن الَوََج�ْود َق�ام َع�ىَل 
َنِقيض�نْي ، َف�ان الَْحَي�اة َنِقيَِّضَها ُه�و الَْمْوت 
َوُيَع�ررِّف َعىَل انَّ�ه النرَِّهاَيات الَِّتي ُت�َؤرشرِّ لِلَْحَياة 
ِبالَْبْداّيات الَْجِدْيَدة َوَيْبُدو أَن الِْفْكرَة اإْلِْنَس�اِنيَّة 
ل َداِف�ع لََه�ا أَن َيُك�ْون َهَذا  �ت يِف أَوَّ اأْلُْوىَل أََحسَّ
النَِّقي�ض لِلَْحَي�اة ُه�و الَْعالَ�م الَْغاِئ�ب الَّ�ذِي 
�َماء ُوِضَعت  َتَحَسَس�َناه  ِبالتََّخيُّل َرْغم أَن الْسَّ
الِْجَن�ان  َوِه�ي  َمْعُلْوَم�ة  أَْمِكَن�ة  رْيُْوَرِت�ه  لِصَّ
لَت لََدْيه  الَْخالَِدة ، َغرْي أَن اإْلِْنَسان َرِغم َذلِك ُشكرِّ
ْوَرة اأْلََبِديَّة  �رْيُ َوَساِوُس�ه ِبَمْجُهوَّلّّي�ة َهِذه الْصَّ
إىَِل َبَداِئ�ل أُْخرَى َيْس�َتِطْيع ِفْيَها الَْس�ْيَطرَة َعىَل 
الَْقلَ�ق َحتَّى ِقَي�ل يِف الِْميُثوُلوجّي�ا الَْياَباِنيَّة.... 
أَن اَش�د َكاِئن َيرَْتِعب ِمن ِنَهاَيِته....ِهي الْزَّْهرَة 
ِعَنَدّم�ا َنَهم ِبَقْطِعَها....َوالَْخ�ْوف الَّذِي َيْصَنُعه 
الَْموْت....َوَما الَْهوَاِجس اأْلََدِبْية َوالَْفنرِّيَّة َوَحتَّى 
الَْفلَْسَفة ااَل ُجزْء ِمن ِتلْك الَْبَداِئل الَِّتي أََراد ِبَها . 
ر  اإْلِْنَس�ان أَن َيْضَمن الُْخُلوْد لَِنْفِسه يِف َعَدم َتوَفَّ

رْيُْوَرة اأْلََزلِيَّة َوِهي : الَْجنَّة..  ِتلْك الْصَّ
�َماِويَّة الَِّت�ي ُيْمِكن  َرْغ�م ُنُزْول الررَِّس�االت الْسَّ
أَن َنْعَترِبَُه�ا َبوَْصلَ�ة الَْعْقل اإْلِْنَس�اِني لِلِْهَداَية 
إىَِل َخالِ�ق الْ�رُّْوح إاَِل أَن اأْلَْمر َظ�ل يِف الَْكِثرْي ِمن 
الُْمْجَتَمَعات َيرَْتِبط ِبَذاِكرَة اإْلِْنَسان الِْفْقِهيَّة يِف 
َتأِْوْيلِه إىَِل اأْلَْش�َياء َوالْنََّظر أَلَِيَه�ا َوْفق َقَناَعات 
ُوَثَقاَفات ِترَْتِبط ِبالَُمُي�ّول َوالُْغرَاِئز الَِّتي َملََكَها 
َم�ن َعَملِيَّة الَْخلْ�ق الَِّتي َتُق�ْول..... الُْكُتب إِنََّها 
اْبَت�َدأْت ِبآََدم َعلَْيه.... َواْنَتَهت ِبآََخر َمْوُلْود ُيْولَد 

َحد َهِذه الْلَّْحَظة...
اَلم الْرُّْوِحي  َويِف ِكاَل الَْمْش�َهَدْين َكان َجاِنب الْسَّ

ُهو الَْجاِنب الُْمِضء... 
ر الَْفْهم الَْبَشِي وَعرْب ُكل الَْمْدُلْواَلت  ِخاَلل َتَطوُّ
الَِّت�ي َصَنْع�ت الَوََج�وْد الَْحَضاِري لِلَْب�َش ُمْنذ 
ي َوَحتَّى  ِ

�َكن الَْب�شَ اع الِْكَتاَبة َوَبنَّاء الْسَّ اْخ�رِتَ
َحاب....  َعرْص َناِطَحات الْسَّ

َوِم�ن ِتلْك الْدرَِّياَنات الَِّتي َملَّْكت أََزلِيََّتَها َوْفق ِتلْك 
الْ�رَُّؤى َتأِْت�ي املَِنداِئّية َكَقَدم َم�ادرِّي اَلَزال َحتَّى 

ُعْوِري.  الَْيْوم َيرَْتِبط بُمَوِرَثه الْشُّ
ُقوس َوالَْكلَِمات َفلَم َيَتَغريَّ  َذات الْررَِّداء َوَذات الطُّ
ء َولَ�م ُيْخِضُعَه�ا ُمِريَُّدْوَه�ا إىَِل  يِف املَِنداِئّي�ة يَشْ

َتأِْوْيل الُْعُصور الَْجِدْيَدة. 
ذل�ك ألَن اأْلَْم�ر لََدْيِهم َظل َعىَل َم�ا ُهو َماَداَمت 
ِعي إىَِل الَنْوْر َواالْبُتَعاد  ِهي يِف َجْوَهرَِها َتْعِني الْسَّ
لََمة الُْمَقدََّس�ة ، َوَكَما َتُق�ْول الْواِحُهم  َع�ن الْظَّ
اأْلُْوىَل : الْرُّْوح َس�اِبَحة يِف اأْلَْمِكَنة َوِهي َتْس�ُكن 
ُكل َب�َدن َطاِهر َوَمَتى َكاَنت ُهَناك َخِطْيَئة َفِهي 

ْير.  رِّ ل َمن ُيَنبرُِّهَنا...... إىَِل ِفْعلَِها الْشرِّ أَوَّ
َوأِلَن أَْخاَلِقيَّ�ات ُكل َع�رصْ َتُقْوم َع�ىلَ الَْمَباِدئ 
�َعة الِْفْقِهيَّه  أَْعاَله َظلَّت املَِنداِئّية َتْنأَى َعن الْسَّ
لِلُْمَف�رََّدة َم�اَدام اأْلَْم�ر َواِضَح�ا َكَه�َذا.... ُكن 
ُمْخلِِص�ا لِلْوَاِحد ُتْن�ال أَْبَدْيُت�ه....... َوأِلَنَّه َنَظر 

إىَِل الَْحَي�اة ِم�ن ِخاَلل َناِف�َذة الْرُّْوح ، َف�أَن أََمر 
الْتََّعاُمل َمع ِبَداَياُتَها َوِنَهاَياُتَها ِبالْنرِّْس�َبة لِلَْفرْد 
ر املَِنَداِئي  املَِنَداِئ�ي ُهو َما َتَحدََّثت ِبه ُكُت�ب. َفكَّ

ل..... اأْلَوَّ
 َيُقْول املَِنَداِئ�ي : أَنََّها ِعْصَيان اأْلَْمس َعىَل إَِراَدة 
�ُعْور  الْرَّب وََعلَْيَنا ااِللِْتزَام ِبَها ، َوَخاِرج َهَذا الْشُّ
اِئَفُهم: ِمن  رَْته َس�يرُِّئه َوَتُق�ْول َصحَّ َوَتُك�ْون أَخَّ

َيْعِص َربَّه َيْفِقد َبَهاء ُرْوُحه...... 
َتْنُظر الْرُّْوح املَِنداِئّية اىَل َهاِجس الَْحَياة َوالَْمْوت 
َع�ىَل أَنَّه َتَباُدل أَْدَوار يِف َتْش�ِكْيل الَْخلْق الَْبَشِي 
ل ِم�ن اْش�َكال َعَملِيَّ�ة الْدَّْيُموَمة  ، َوُهَم�ا ُش�كرِّ
�َماء  الَْكْوِنيَّ�ة للَمِنَداِئ�ي الَّ�ذِي َيْعَتِق�د أَن الْسَّ
ُوِضَع�ت َخَياَرات ُوُج�ْوِده َعرّب َم�ن ِخاَللََها أَن 
ُيوَاِصل ُطُقْوَس�ه الَِّت�ي َيْثُبت ِفْيَه�ا َواَلِئه لآِلله 
الْوَاِح�د ،  أَي أَن َه�ِذه الَْمرِْئيَّ�ات الَْكونَي�ة َهي 

َوِسْيط ُرْوِحي َفْقط.
رَة َعىَل اأْلَْرض  يَّة َكِثرْيَة َوُمَتوَفرِّ َوالْوََس�اِئط الَْمادرِّ
ُق�وس الَْنْذِريَّ�ة َوُطُق�وس الْ�زََّكاة  ، ِمْنَه�ا الطُّ
ة َواْفَعال  َ �ر َوالّْتْعِمي�د َواأْلَْعَمال الِْخ�ريَ َوالتََّطهُّ

َكِثرْيَة أُِخرى. 
ُلَنا الَْحَياة ، لِرَْغَبة  ُيُشَغلْنا الَْمْوت اْكَثر ِمّما َتَشغرِّ
يِف الَْكاِم�ن ِفْيَن�ا أَن َيْع�رِف َحِقْيَق�ة الَْمِصرْي ، 
َوَبْعُضُه�م ُيَطالَب ِبُمدَّة َتَمتَّ�ع َطِوْيلَة ِبَمَباِهج 
الَْحَي�اة َبْع�د ان َقرَأ يِف الُْكُت�ب أن َبْعض ااْلْنِبَياء 

نرِّيرِّني  َوَصلَت اْعَماِرِهم اىَل ِمَئات الْسُّ
ن ُطُم�ْوح ِجلَْجاِم�ش  أََراد أَن َيْع�رِصُ َواآْلَخ�ر 
ة الَْملِك اأْلَُوُرْوِك�ي يِف الَْبْحث َعن  َ ل َمِس�ريْ َوُيَكمرِّ

ُعْشَبة الُْخُلْود. 
ت َظاِه�رَة َتْجِمْيد  ْي�ن أََنَت�َشَ يِف الَْق�ْرن الِْعْشِ
ة ِعْند االْثِرَياء الَْغرِْبيرِّنْي  اأْلَْجَس�اد الَْمْيَتة َوَخاصَّ
يِف أَْعِتَق�اد ِمْنُه�م أَن الِْعلْ�م َس�َيِصل َيْوَم�ا َم�ا 

اىَل اْكِتَش�اف ُيِعْي�د الَْحَي�اة اىَل الَْميرِّ�ت َولَِكن يِف 
الَْحِقيَق�ة َيَظل الَْماُثور الْتَّايِل ُهو ااْلَصح : َولَِكن 

اَلَحَياة لَِمن ُتَناِدي 
يِف املَِنداِئّي�ة الَْمْوت ُهو الْذََّه�اب َبِعْيَدا اىَل َحْيث 
َن�رَى َواَلَنرَى ، َولَلَْم�ْوت ِعْنَدُهم ُطُقْوس َتْقرَتِن 
�س اأْلََزل لَِهَذا الَْهاِج�س الُْمِخْيف َولَِذلِك  ِبَتَحسُّ
َظلُّْوا ِمْثل ُكل اأْلَْقوَام الَْقِدْيَمة... َيْس�َتِعْيُنْون يِف 

األَْيَحاء  لَِتْجِمْيل َهَذا الُْرْعب.
َمَع�ه  َوالْتََّعاُم�ل  أَْس�ِتْقِباُله  ُطُق�ْوس  َوَكاَدت 
ُقوس الُْس�وَمِريَّة َوِمْنَها  َتَتَش�اَبه َكِثرْيَا َمع الطُّ
ُطُق�ْوس الْدَّْفن ، َحْيث َيْفِصل الَْمْوت يِف َطِرْيَقة 
َبِق�ي َكَما ِعْند  الْتََّعاُم�ل َمَعه َعىَل اأْلََس�اس الْطَّ
�ْوَمِريرِّني َحْيث َتْخَتلِف ُطُق�ْوس الَْموْت ِمن  الْسُّ
َطَبَق�ة اىَل أُْخ�رَى ، َفالَْملِك ِعَنَدّم�ا َيُمْوت َيَظل 
َهاِجس الَوََجْود ُيرَاِف�ق أَْحاَلِمه َفَيأُْخذ َمَعه ُكل 
ُمْسَتلْزََمات الَْحَياة اأْلُْخرَى الَِّتي َيُظْنَها َمْوُجْوَدة 
ُهَنالِك َحْيث َيُقْول الْلَّْوح َوُهو : ُهَنا َيَتَشاِبه َمع 

الُْمْدِرك املَِنَداِئي لَْخلِيَقة الَْحَياة َوالَْمْوت.
َكاَنا َم�ا أَن ُتَح�ط الْررَِّحال  اْنلَّي�ل َس�َيِجد لَ�ك مَّ

ِعْنَدَنا 
ُخْبزَك َسَيُكْون َحاّرا ، وََعِبْيُدك َجاُهُزون 

َواأْلَْخَطاء الَِّتي ِجْئت ِبَها الَْيَنا َسُنِعْيُدَها َوِحْيَدة 
اىَل الَْعالَم االِرِض 

َنا ُنِرْيُدك ُرْوَحا َنِقّيا ِمْثل الَْماء الَْنْذري.....  أِلَنَّ
أِلَْجل َهَذا َيَتَعاَمل الَْمْنَداِئيُّون َمع َطْقس الَْمْوت 
ِب�َذات الْرَُّؤى ، َواّذا لَم َيُكن َفِهَمَها َيَتْش�ْبَهان يِف 
الَْكِث�رْي ِم�ن الْتَّْطِبْيَقات ، َفالُس�ُوِمِريُّون َيَرْون 
َمَثال أَن الَْموْت الَّذِي َيْس�ُلب... الُْسوَمرِي يِف َيوْم 
ِعْيد َف�أَن َهَذا َفأْل َحَس�ن آِلِخرَِت�ه َوأَن ِدلُِمْون 
َس�َتَتَعاِمل َمَع�ه َكَم�ا َتَتَعاَم�ل َم�ع الَْملِ�ك أَو 
ْثل َهَذا  الَْكاِهن اأْلَْك�ربَ ، َويِف املَِنداِئّي�ة َيَتَقاَبل مرِّ

قة  لَْته املُْسَتْشْ َمع ُش�ُعور ِعْند الَْمْنَداِئيرِّني َسجَّ
) اِثْيل اْستْيَفاَنا َداَور ( الَِّتي أُلرَِّفت ِكَتاِبَها الُْمِهم 
اِبَئة الَْمْنَداِئيرِّني َوَتَحدََّثت ِفْيه َعن َجِمْيع  َعن الْصَّ
اِئَفة  ْنَيِويَّ�ة لَِه�ِذه الْطَّ االنِش�ّطة الْدرِّْيِنيَّ�ة َوالْدُّ

اِبَئة الَْمْنَداِئيُّون  وَُعْنوَان الِْكَتاب ُهو الْصَّ
َم�ن  ْفَح�ة261  الْصَّ يِف  َمْوُج�ْوَدة  َوالَْحاِدَث�ة 

الِْكَتاب..... 
) أُْس�َتوَْقَفِني ِمن الِْجَهه اأْلُْخرَى يِف َقلَْعة َصالِح 
َش�ْيخ ُمِس�ن ُذو لِْحَية َبْيَض�اء ُتاَلِعُبَه�ا الررَِّيح 
ْور َوُهو َيُقْول يِل : )  ُ َقا ِبالْرُّ َوَكان َوْجَه�ه ُمْشِ
لََقد َمات أَِخي َصَباح َهَذا الَْيوْم ، أَنَّه َراِئع َعِظْيم 
ْوِره  َوَقد َمَنْعت الْنرَِّس�اء ِمن الُْبَكاء ( َوَكان لُِرُ
ة  َم�ا ُيرَبرُِّره َفَقد َكاَن�ت الْوََفاة يِف َمْوِس�م الَْبْنجَّ
َعة  ّتع ِبُرْ ) َوَذلِ�ك َيْعِن�ي ان ُرْوح الَْميرِّت َس�رَتْ
اىَل َعالَم اأْلَْنوَار َوْس�َتْنجو ِم�ن َمَخاِطر وََعَذاب 

ر (. الُْمَطهَّ
 َهِذه الْتََّشاُبَهات الُطَقوِس�ّية ُتَتَقاَسَمَها اْيضا 
�ات َكِثرْيَة َفالرَاِئ�ي املَِنَداِئي َرْهن الَْمْوت  أَْخِتالفَّ
ة  ِبالُْوُج�ْود الَْكْوِن�ي َوان الَْكْواِك�ب َمَثال َوَخاصَّ
الْنَّْج�م الُْقْطِب�ي لَ�ه َدْور َكِبرْي يِف َرْس�م الُْهُدوء 

الَْقاِدم لِلَّذِي اْكَتَملَت يِف َجَسِده. 
َرْغبة الَْم�ْوت َولَِكنَُّه�م يِف الْلَّْحَظ�ة َذاِتَها َكاُنوْا 
ر الُْس�وَمرِي ِبَمْوِته أَن  ُرْون ِمْثلََما َكان ُيَفكرِّ ُيَفكرِّ

َتُكْون اْسرِتَاَحِته الُْمَمّدة َعىَل  َحِصرْيَة الرَْبِْدي .
اِبَئ�ة الَِّذْين ُكنَّا  ِفنْي ِم�ن الْصَّ َيُق�ْول اَح�د الُْمَثقَّ
ة االْجِتَماِعيَّة  َنِعْيش َمَعُهم َعىَل أََس�اس الَْم�وَدَّ
الَِّت�ي َيْصَنُعَه�ا الَْجُن�وْب لَِس�اِكِنْيه: أَن َقَصب 
ِدي َكان ُيَمثرِّ�ل أَلَْجَداِدَنا االْرِتَب�اط ِبَمْوِجه  الْ�رَبْ
الْرُّْوح املَِنداِئّية َوُمُطْهرََها ِمن ُكل َخِطْيَئة َوُهو 
�َمك..... َولَدَي  ل َمع الْسَّ الَْم�اء َوالَْقَصب ُيَش�كرِّ
الَْماء املَُدللرِّ�ني َولَِهَذا َفان املَِنَداِئ�ي الَْغاِئب ) أَي 

الَْميرِّ�ت ( ِعَنَدّما َي�ُزْور ِصدرِّْيَق�ا او َحِبْيَبا ف ي 
اْطَياف الِْحلْم.... 

َغالُِب�ا َما ُيْطلَب ِمْنه ان ُيَق�درِّم َنْذَرا لُِرْوِحه الَِّتي 
َم�ا َزالَ�ت َهاِئَم�ة يِف االْف�اَلك يِف اْنِتَظ�ار َقْدِره 
الْنرَِّهاِئ�ي َيْطُلب ) ُس�ْمُكا َمْش�ِوّيا ( َوَقد َنَشْت 

َمَجلَّة آََفاق َمِنداِئّية 
ُحُل�م ا َزار اْحدَى الْنرَِّس�اء املَِنَداَئَيات ِعْنَدَما َرأَت 
اِخْيَه�ا ااْلْك�رَب َيْطُلب ِمْنَه�ا َتْحِض�رْي ااْلْطِعَمة 
الْتَّالَِي�ة ِمن اْجل ُرْوُحه يِف َطْق�س ِغَذاء ااْلْرَواح 
�َمك الَْمْشَوي يِف الْتََّسلُْسل  الُِلوََفاِني ، َوَكان الْسَّ

الْثَّالِث َبنْي اأْلَْطِعَمة .
�ُعْور الُْمَتَشاِبه يِف َطْقس  وََعلَْيَنا أَن ُنْدِرك أَن الْشُّ
الَْم�وْت ِبالنرِّْس�َبة للَمِنَداِئيرِّني الَيَتَش�اِبه َمع َما 
َوِرْثت س�ومر فقط َبل ان الَْفرَس لَُهم ُطُقْوس 
َكة أَيَّام َما َكاَنت الِزُيرَادْشِتّية َهاِجُسُهم  ُمْش�رَتَ
الَْم�ادرِّي والُروح�ي َفِفي ُتَص�ورِّر َقِدْيم لَِش�ْكل 

الَْمْوت 
ا يِف الَْعرَاء َحتَّى َيأُْكل  ان الَْمّيت َيرْتُك اِلّيام ُمَم�دَّ
�َده ....َس�الَت َصِدْيِقي املَِنَداِئي  رْي ِمن َجسَّ الْطَّ
ِري ان  �ف َثَقاَف�ة َرْوَحاِنيَّة َق�ال : يِف َتَصوُّ الُْمَثقَّ
رْي َيْسَتِطْيع ان َيِصل اىَل  �اِئد ان الْطَّ اأَلُْعِتَقاد الْسَّ
�َماء َقْبل الَْجَسد . َوُهو ُتَصورِّر َغرْي ُمْعَتد ِبه  الْسَّ

الَْيوْم 
ُقلْت : َواْين َتْذَهب الْرُّْوح ؟ 

  َقال : َتْبَقى َتُطْوف َحْول الَْجَسد اِلّيام .
يِف َه�َذا النَّص َواْعَتَق�د انَّه َيْقرَتِب ِم�ن الَْذاِكرَة 
ل  ر ِبَماَذا ُيَشغرِّ الُْس�وَمِريَّة َكِثرْيا الَيَسْعنا ان ُنَفكرِّ
�ر لَِمْوِته ُمْس�َتَقرا َهاِدَئا أِلَن ِمْثل  املَِنَداِئي لُِيوَفرِّ
َه�َذا اأْلَْمر َتم الَْحِدْي�ث َعْنه يِف أَْكَث�ر ِمن َمَكان 
َوِكَت�اب َنْحن ُهَنا ُنِرْي�د أَن َنِصل اىَل وَْعي الْرُّْوح 
ِبأََزلِيَّة الَْقْدر الَْش�ْخِص للَمِنَداِئي ِعْنَدَما َيْقرَتِب 

ِمْنه اأَلُْعِتَقاد انَّه َسَيِصرْي ُجثَّة َهاِمَدة... 
الَْي�ْوم ُس�ْوَمر الَْحَياة ِهي الَِّت�ي َتُقْوُدَنا يِف الْلَّْيل 
اىَل ان ُنِطْيع ااْللَِهةُ أِلَنََّها َكَما َيُقْول الُْس�وَمرِي : 
َحاِكَمة اأْلَْمر ِبزَّْوَجاِتنا ِبَذات الْتََّقاُبل َولَِكنَّه َيِمْيل 
اىَل الُْمْس�َتَقر الْرُّْوَحاِني لُِحُدْوث َوِقْيَعة َهاِجِس 
الَْموْت َوالَْحَياة أَي أَن االلَه َمْوُجوْد َوأَن ِحْكَمَته 
يرَِّبة أَي أَن املَِنَداِئي...  َقد َتِس�رْي ِوْفق أَْحاَلُمَنا الْطَّ
َيَتَمنَّى الَْخ�ريْ لاَلُله َداِئَما َوَه�َذا يَّْحَتاج ِمْنه أَن 
ك الَْكِثرْي ِمن الَْمْوُجْوَدات َحتَّى اَلَيْشَغل االلَه  ُيْشَ
ه  َعن أَْبِتَكاراِته اأْلُْخرَى َرْغم أَن َعنْي االلَه َوِحسرِّ
َوُقْدَرِته َمْوُجْوَدَتان َوَق�د ُكْنت اْقرَأ يِف َقرَاِطْيس 
َقِدْيَمة لَيْوِمَي�ات أََحد الَْكَهَن�ة الَْمْنَداِئيرِّني َقْوُله 
َداِئَما : الَْمْوت َوالَْحَياة َدَوَران َيَتَعاَقَبان ِبالِْفْعل 
َعىَل َجَس�د املَِنَداِئي ، ُهَما سوّية َمْصَدر الَْموْت 
َتُعم ِفْي�ه الَْحرََك�ة َولَِكنََّنا َبرََك�ة و الَْحَياة َتُعم 
ِبالَْحرََكة َفَنرَاَها ِبُعُيْوِنَنا َنرَاَها يِف اْرَواُحَنا َفَقط 
نْي الََقوي ...اِننا  َوِمن َترَاه ِبُرْوِحك ، ُه�و الُْمِهمَّ
يِف َسَعْيَنا للَْموُْضوَعة أَْعاَله َسَنَتَقاَبل َمع ُسَعاة 
اَلَتْنَتِهي لَِما َيْعِكُس�ه َهاِجَسا الَْحَياة َوالَْموْت يِف 
الن ُعْصَبة الِْفْكرَة  الْذَّات املَِنداِئّية ، أِلَنَُّهَما ُيَش�كرِّ
يِف اأْلَْيَمان ِبالَْمْذَه�ب ، َوأَن َخلِْيَقة َهَذا الَْمْذَهب 
َكَم�ا َيَرْون ُهم أَرَتَهن�ت ِباأْلَْش�َياء الَِّتي َقا ُمت 
نْي ، َفُهم َيَرْون  َها الَْماء َوالْطرِّ َعلَْيَها الَْحَياة َوأََهمُّ
اىَل الَْم�اء َما َكاَنت َترَاه ُكل الُْمْعَتَقَدات الَْقِدْيَمة 
ة َهاِجس لِلُْخُلوْد ِعْند الذَّات املَِنداِئّية  َواّذا َكان َثمَّ
َفالَْماء َكِفْيل ِبَتْحِقْيِقه َوِتلْك َتَجاُذَبات َتَتَش�اَبه 
َتْماما َمع الَْمْوُرْوث الَْقِدْيم يِف الِْفْكر الُْس�وَمرِي 
َوالَْفاِريِس َواالْغرْيق�ي َوَحتَّى الِْهْندِي ، فطقس 
الُْمْغَتَس�ل الُْمَقدَّس لَدَى الُْهُنود ُيَمثرِّل ِبالْنرِّْس�َبة 
لَُه�م َتْحِرْيرِا... لِلَّذَّات ِمن أَْش�َكالَْياِتَها ااْلْرِضيَّة 
ة  َدة ، َويِف َطْقس الْتَّْضِحَية ) َس�ْوِما ( ُثمَّ الُْمَعقَّ
ُقوس املَِنداِئّية ، َوَكَما َتْنَتِهي  ُتَقاَبل َكِبرْي َمع الطُّ
الِْفْكرَة املَِنداِئّية يِف َهَذا ، َتْنَتِهي الس�ُومو ، َفُهم 
ْبَنا َسْوِما َوأَْصَبْحَنا َخالِِدْين  َيُقْوُلْون : ) لََقد رَشِ
َوَذَهْبَن�ا اىَل الْنُّْور ( َوَحتَّ�ى يِف الِْكَتاب الَْكَهُنوِتي 
املَِنَداِئي ) دَراَش�ة أُد َبِهّيا ( اَشاَرات َعىَل اترَِّصال 
َات  الَْماء ِبأََبِديَّة الَْحَياة ، َولَِكنََّها َتْخَضع لرُِّمَتَغريرِّ
ق الُْحُلم  َمْحُكْوَم�ة ِبالُْق�ْدَرة ااْللَِهيَّة َف�اَل َيَتَحقَّ
ِبالُْخُلْود َكَما ِعْند ) اَداّبا ( و ) ِجلَْجاِمش( َوَكَما 
ه َجلَب  َوَرد يِف النَّ�ص املَِنَداِئ�ي يِف الِْكَتاب اْع�الَ
ٓيوِا ُبرَْدِت�ه ، لَف ِبَها ااْلْرض َعىَل َش�ْكل  ِهَيِب�ل ْزٕ
َداِئرَة ، َوِحنْي َنَصب ُهَناك ِمْقَياَس�ا َكان َيِقْيس 

ِبه الَْماء ، ُثم ُيِصِبه .
َدَخ�ل الَْماء الَْح�ي ِبالَْماء الَْفاِس�د ) َناح الَْماء 
الَْح�ي َوَبَكى (َوَهَك�َذا َترَى املَِنداِئّي�ة َظاْهرَِتي 
الَْم�ْوت َوالَْحَياة َع�ىَل أَنَُّهَما َطَبيَعَت�ان َتَتَباَداَلن 
ااْلْدَوار ، َوأَن الُْحُل�م َوالِْعَب�اَدة َوَتأِْدَي�ة الَْفرْض 
الُطَقويِس َقد ُيَقررَِّبان َهاَتنْي الَظاِهرََّتني يِف َداِئرَة 
وْء الْرُّوِحيَّة يِف الَْجَس�د املَِنَداِئي ، َوَيْجَعل اّيا  الْضَّ
ِمْنُهَما َقْدرا ُيْولَد الَْقَناَعة َقاِدر َبأن الَّذِي َيْحُدث 

ُهو الُْوُجْود َوُهو ُمَقدَّر ِبُقْدَرة.
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اْلََياة َوامْلَْوت ِف املَِنداِئّية 
َخَياَرات اْلََزل اْلَسَرَمَدي ف ميزوبوتاميا

سياحة بني التعبريية والواقعية ف اعمال الفنان وسام الدبوني
 

قصيدة

عبد العزيز الحيدر
 

يف ساحة املدينة الكربى
 كان يتكأ عىل جدران متآكلة

الوهم هو صانعه
من ابتكاراته القديمة

و خربشاته
وانهي�ار الحض�ارة قبل زهوه�ا هو الذي 

كر جرتها
حني رضبها بعص غضبه

000
يف ساحة الكنيسة

كان يتقبل القرابني
عند ركن معتم

وم�ن تحت أجف�ان جاحظة م�ن الضجر 
املر

كان يراقب أفعال الشماس
ومراسيم أداءه

واألخوات املعقودات الحواجب
وه�ن يذرفن اش�تياقا أبدي�ا النعتاق طال 

انتظاره
0000

يف ساحة املعركة   
كان يمر عىل الجثث املحرتقة

والجث�ث املنتفخ�ة يقرأ ما يق�رأ يف أذانها 
قبل أن يرسلها بمعية

حراسه إىل كوكب ثان بديل
0000

يف ساحة املحكمة
كان يجلس إىل جانب القاض

يطعمه ملعقة من الكآب�ة والكراهية بعد 
كل حكم
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رجالن وامرأة     



مع اق�راب عي�د الفط�ر املبارك، 
املتزامن مع غلق معظم صالونات 
التجميل، بس�بب ف�روس كورونا 
املتفيش، تلجأ العديد من السيدات 
لصبغ ش�عورهن يف املنزل لضمان 

األمان. 
وتخ�ى العدي�د منه�ن الصبغات 
الكيماوي�ة، الت�ي تح�وي بع�ض 
العنارص املعدنية واألمونيا املرُضة 
للش�عر، ل�ذا يمكنك تفتي�ح لونه 
ببع�ض العنارص الطبيعي�ة بعيًدا 

عن “األكسجني”. 
وإليِك طريقة لتشقر الشعر بدون 

مواد كيماوية :
املكونات

كوب ونصف حناء

كوب كركم 
كوب خل تفاح

نصف ليمونة
بابونج منقوع

الصبغ�ة  تحض�ر  طريق�ة 
وتطبيقها 

يف وعاء عميق، اخلطي الحناء مع 
الكركم، والخل، وامزجيهما جيًدا.

والبابون�ج،  الليم�ون  ضيف�ي 
واخلطي جيًدا

ضع�ي الخلي�ط ع�ى ش�عرك من 
الجذور لألطراف.

انتظ�ري ليل�ة كاملة، قبل غس�ل 
الش�عر، ثم ك�رري الوصف�ة مرة 
للنتيج�ة  للوص�ول  أس�بوعًيا 

املطلوبة.

 مع بداي�ة أزمة فروس 
كورونا س�ارع الكثرون 
لرشاء وتكدي�س كميات 
كبرة من األطعمة، لكن 
إىل  أدى  التخزي�ن  س�وء 
رمي الكثر من األطعمة 

التي تعرضت للتلف.
ولضم�ان ع�دم ح�دوث 
أح�د  وج�د  ذل�ك، 
حيلة  توير  مس�تخدمي 

بسيطة تساعد عى استهالك كافة األطعمة قبل تلفها، وذلك بتصنيفها 
وتعليبها يف عبوات خاصة، وكتابة التواريخ عليها.

وشارك املستخدم املدعو مات تي صورة لثالجته مع عبوات بالستيكية 
تحتوي عى اللحوم والدجاج واألسماك وغرها من األطعمة، ودون عى 

كل منها التاريخ الذي يجب أن يستهلكها قبله.
وكت�ب مات يف تغريدته ع�ى توير “هذه حيلة بس�يطة خالل اإلغالق، 
ب�دأت أدون عى عب�وات اللحوم واألس�ماك تواريخ انته�اء صالحيتها، 

وبذلك أعرف ماذا سأتناول اليوم أو يف الغد”.
وحظي املنش�ور باهتمام العديد من مستخدمي توير، الذين أثنوا عى 
ه�ذه الطريقة، فرغم بس�اطتها فهي تس�اعد ع�ى التخفيف من هدر 

األطعة خالل فرة العزل املنزيل.

 امل�رأة تحب الرجل الكريم ال�ذي ال يبخل عليها 
بحب�ه وال برعايت�ه وأموال�ه، ولكن م�اذا تفعل 

املرأة إذا ما اكتشفت أن زوجها بخيل؟
ال�زوج البخي�ل أس�وأ من ال�زوج الخائ�ن، هذا 
لس�ان حال أغلب السيدات الالتي يكرهن البخل 
والشح، ويعانني من مرارة بخل األزواج، وهناك 
ع�دة حيل نس�ائية يمكن أن تس�تخدمها املرأة 

للتعامل مع بخل زوجها.
التدبر االقتصادي:

ي له أنك ال تقصدين بالكرم أن يكون رجالً  فسرّ
مبذراً، بل يجب العيش بتدبر اقتصادي بحسب 
ميزانيتكما الش�هرية التي يج�ب عدم تخطيها 
حي له الفرق بني  لتجنب الخالفات املالية، فوضرّ

البخل والتدبر االقتصادي.
االحتياجات واملتطلبات:

ال بدرّ من أنرّ لديكما احتياجات مادية ومتطلبات 
خاص�ة ب�األوالد ومدارس�هم، وأم�وراً أخ�رى 
متعلق�ة باملنزل، وهي ليس�ت م�ن الكماليات، 
وه�ذا األمر يجب إع�الم الزوج به؛ لكي يش�عر 
بأنرّ هناك مستلزمات يجب عليه إنفاق املال من 

أجلها.
أمثلة من محيطكما:

أعطيه أمثلة مس�توحاة من أشخاص حولكما، 
بأنرّهم يمتلكون أموراً أنتم بحاجة إليها، واجعليه 

يرى ما ينقصكما م�ن أمور مادية، تكونني أنِت 
عى علم ب�أنرّ قدرته املالية تس�مح له برشائها، 
لك�ن بخله يق�ف حاج�زاً دون ذل�ك، فربما هذا 

يحثرّه عى التغير نحو األفضل.
السعي وعدم االستسالم:

اسعي دوماً لتغير هذا الطبع فيه، وال تستسلمي 
بتاتاً، بل حاويل م�راراً وتكراراً مهما كان زوجك 
عنيداً، ف�اإلرصار مهم، لكن إيرّ�اك اإللحاح عليه 
بطريق�ة مس�تفزة، بل اخت�اري أس�لوباً رقيقاً 

ومحبباً لكي ال يعاندِك الرشيك متعمداً ذلك.

اإلنسان املعطاء:
عليِك تذكره بأنرّ الكرم ليس فقط يف بذل األموال 
وإنفاقه برف، بل هن�اك طرق كثرة ألن يكون 
كريم�اً، مثل: مس�اعدة الناس وه�ذا ما يجعله 
إنس�اناً معط�اًء ومحبباً يف املجتم�ع عى عكس 

الرجل البخيل الذي يسخر الناس منه.
اإليمان:

بالتأكيد أنرّ زوجك رجل مؤمن ويخاف ربه، ومن 
هن�ا يمكن�ك تذكره دوم�اً بأنرّ الك�رم جزء من 
الواجبات الدينية التي تتمثرّ�ل بالهبة والصدقة، 
ومدرّ يد العون ومساعدة املحتاجني ملا يف ذلك من 

حسنات وأجر كريم.
األخالق:

ري�ه ب�أنرّ الك�رم ميزة حس�نة، فالك�رم من  ذكرّ
م�ا  الرفيع�ة،  األخ�الق  ذوي  الرج�ال  صف�ات 
يجعله رفيع املس�توى يف املجتمع، فيصبح مثاالً 

نموذجياً ضمن محيطه.
العيوب:

أعرب�ي له عن انزعاجك م�ن البخل؛ ألنرّ ذلك هو 
عي�ب يف ش�خصية الرجل، ومن أكثر الس�لبيات 
س�وءاً، وبذل�ك س�يحاول أن يتغ�ر خاص�ة إن 
كان يحبك ويحرص عى س�عادتك، وس�يتجنب 
الخالفات املادية التي قد تحصل بينكما بس�بب 

ذلك.
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حنو مستقبل افضل ..هلا
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 تمكن�ت س�يدة بريطاني�ة من تأس�يس 
رشك�ة وصل�ت أرباحه�ا إىل أكث�ر من 10 
مليون جنيه اس�رليني )13مليون دوالر( 
تق�وم بإنت�اج حس�اء خ�اص م�ن أرجل 

الدجاج لعالج وتأخر شيخوخة البرشة.
القص�ة  ب�دأت قب�ل 3 س�نوات، عندم�ا 
ش�عرت ماكس�ني ليس�بي )53 عاماً( من 
مدين�ة وولفرهامبت�ون بحاجة إىل البحث 
ع�ن طريقة إليق�اف ش�يخوخة برشتها، 
وبعد بحث طويل، وجدت ضالتها يف أقدام 

الدجاج الغنية بالكوالجني.
وب�دأت ماكس�ني التي توقفت ع�ن العمل 
بس�ن 25 عاماً لربية ابنتيه�ا، بغيل أقدام 
الدجاج ملدة س�اعة، لترشب الحساء الذي 
يحت�وي عى مخزون كب�ر من الجيالتني، 

عى أمل أن تعزز من مرونة برشتها.
ورسعان م�ا الحظت صديقات ماكس�ني 
تغيراً كبراً يف برشتها، وشعرن أنها باتت 
أكث�ر جم�االً وإرشاق�اً، وأردن معرفة رس 
ه�ذا التغر، فخط�رت ببالها فك�رة رائعة 

إلطالق نشاطها التجاري.
واتصلت ماكس�ني بوكال�ة معاير الغذاء، 
وأخربته�م ع�ن خططه�ا إلط�الق منت�ج 
جدي�د، وب�دأت بعد ف�رة قص�رة بإنتاج 
أكياس م�رق أرجل الدج�اج تحت العالمة 

oAbs  التجارية التي أطلقت عليها اس�م
.lute Collagen

وقالت ماكس�ني إن رشكته�ا التي تديرها 
مع ابنتيه�ا داريس )22 عاماً(، ومارغوت 
)19 عام�اً( لديه�ا اآلن أكثر م�ن 15 ألف 
عمي�ل، وتحق�ق مبيعات تبل�غ 10 ماليني 
يف  دوالر(  ملي�ون   13( اس�رليني  جني�ه 

العام.
وبدالً من استخدام أقدام الدجاج، تستخدم 

الرشك�ة اآلن الكوالجني البحري الس�ائل، 
الذي يتم الحصول عليه من أس�ماك املياه 
الباردة، وعادة ما ُتستخدم القشور والجلد 

إلنشاء املكمل الغني بالكوالجني.
ويمكن للمستخدمني مزج هذا املكمل مع 
مرشوب ساخن أو ببساطة رشبه لوحده، 
ليحارب عالمات الشيخوخة، ويخفف من 
التجاعيد، ويحس�ن جودة الجلد والش�عر 

واألظافر. 

طبيبك يف بيتك

حساء “أرجل الدجاج” لعالج الشيخوخة

ة صعبة، أنِت بحاجة للحزم من  األموم�ة مهمرّ
أجل تربية صغرك، ويف نفس الوقت قد تتغلب 
علي�ِك عاطف�ة األموم�ة، فتفرط�ني يف بعض 
القوانني، ال ب�أس بالتفريط يف بعض املواقف، 
ولكن هناك فرق ب�ني التوازن أو التفريط ملرة 
اً متس�اهلة، تفرط يف  واح�دة، وأن تكون�ي أمرّ
تدلي�ل طفلها، وغ�ر قادرة ع�ى جعله طفالً 
منضبط�اً يس�تطيع التحكم يف نفس�ه واتباع 
قوانني األرسة، وهناك عالمات تدل عى أنِك أمرّ 
متس�اهلة، تعررّيف إليه�ا لتعالجي األمر قبل أن 

تخرج األمور من عن السيطرة..
-ال تقولني ال أبداً

مهم�ا كان طفلك مث�االً لالنضباط، فس�وف 
تمررّ عليه لحظات س�يئة يحاول فيها الخروج 
عن القوانني ويطلب ما هو غر مس�موح به، 
إذا الحظ�ِت أن إجابتك تك�ون باملوافقة طوال 
الوق�ت، فعليِك مراجعة أف�كارك وتعاملك مع 
طفل�ك، فالطف�ل بحاج�ة لس�ماع كلمة ال يف 

الوقت املناسب.
-تضعني احتياجاتك يف آخر القائمة

إذا وج�دِت أن احتياج�ات طفل�ك ال تنته�ي، 
للدرج�ة الت�ي دفعتك لنس�يان نفس�ك، وأنِك 
�ني بإرض�اء نفس�ك وتلبية  ل�م تع�ودي تهتمرّ
احتياجات�ك، ورشاء ما يلزم�ك، فأنِت بحاجة 

إلع�ادة التفكر يف األمر، ف�ال يجوز االنغماس 
ك نفسياً،  يف األمومة ونسيان نفسك، هذا يرضرّ
كما يؤثر س�لباً عى سلوكيات طفلك، ويعلمه 

األنانية وعدم التفكر يف اآلخر.
-ال توجد توقعات

إذا الحظ�ِت أن س�لوكيات طفل�ك ال يمك�ن 
توقعه�ا، مثل رفض�ه تحيرّة جدرّت�ه التي تأتي 
يف زي�ارة لكم كل فرة، أو أن�ه يرفض خفض 
ص�وت التلفزيون مهم�ا كان املوق�ف، فهذه 

إشارات إىل أنِك تساهلِت مع طفلك كثراً.
-تستكملني املشاريع الدراسية

يف مراحل مبك�رة يحتاج الطفل إىل مس�اعدة 
أثن�اء أداء واجبات�ه أو مش�اريعه الدراس�ية، 
ولكن إذا وجدِت أنرِّك من تقومني بأداء املشاريع 
الدراس�ية كل مرة، فبالتأكيد أن�ِت تفعلني ما 

ليس واجبك، وهذا يفسد الطفل.
-ال توجد حدود

الطفل يحتاج إىل وض�ع حدود لكل يشء، وإال 
أفرط فيه، مثالً يجب وضع حدود الس�تخدام 
الهات�ف، فإذا وجدِت أن طفل�ك يفعل ما يريد 
بال حس�اب أو ح�دود، فهذا يحت�اج إىل إعادة 

ضبط.
-ال تعرفني احتياجاته من رغباته

هن�اك فرق ب�ني احتياجات الطف�ل ورغباته، 
فعندم�ا يكون الج�ورّ بارداً، يحت�اج طفلك إىل 
معط�ف، ولكن ش�كل املعط�ف أو لونه يعني 

رغبات.
واختالط رغبات الطفل باحتياجاته يعني أنرّه 

مدلل، وبحاجة إىل االنضباط.
- ال توجد عقوبة

عندم�ا تخربي�ن طفلك أن�ه لن يأخ�ذ الهاتف 
إالرّ بع�د ترتي�ب غرفت�ه، فهذا يعن�ي تنفيذ ما 
قلته، وإن لم تس�تطيعي تنفي�ذ العقوبة، فال 
تهدرّديه بها أص�اًل، وأيضاً عليِك إعادة التفكر 

يف معاملتك مع طفلك.

سلوكيات

7 عالمات تدل على أّنِك أّم متساهلة

 يش�عر البعض بالرغب�ة يف حكة 
األذن األمر الذي قد يستغرق عدة 
دقائق، وأيضاً يعود ألسباب كثرة 
أش�هرها تراك�م الش�مع داخ�ل 
الس�ياق،  ه�ذا  إط�ار  ويف  األذن، 
نتعرف عى أهم أسباب الرغبة يف 

حكة األذن.
أسباب حكة األذن، هي:

- تراكم ش�مع األذن:  الشمع هو 
طريق�ة جس�مك لتنظي�ف خاليا 
الجلد امليتة واألوس�اخ من األذن، 
ولكن الكثر منها يمكن أن يؤدي 
للش�عور بالرغبة يف الحكة، ومع 
ذل�ك يج�ب ع�دم إزالت�ه بقطعة 
قط�ن، حت�ى التس�بب مش�اكل 
ذل�ك  اس�تبدال  ويمك�ن  ب�األذن 

بقطرات األذن.
- االلتهابات:  يمكن أن تكون أحد 
اس�باب الش�عور بالحك�ة، حيث 
تس�بب البكتري�ا والفروس�ات، 
حدوث ذل�ك، خاصة عند اإلصابة 
أو  األنفلون�زا  أو  ال�ربد  بن�زالت 

الحكة،  الحساس�ية ولوقف هذه 
يجب عالج العدوى.

أن  يمك�ن  الجل�د:  حساس�ية   -
تسبب الحكة والتي تحدث نتيجة 
رد فعل تحس�ي، من اس�تخدام 
إح�دى املنتج�ات مث�ل الش�امبو 
اس�تخدام  أو  الش�عر  وزي�ت 

سماعات األذن.

- األكزيم�ا أو الصدفي�ة: تس�بب 
الشعور بالحكة، ويمكن عالجها 

بإستخدام قطرات األذن.
- تنظيف األذن: يمكن أن يس�بب 
الحكة أيضاً، ألن وضع مس�حات 
القط�ن يف األذن يمك�ن أن يلهب 
الش�عور  ويس�بب  األذن  قن�اة 
بالحك�ة، وكذلك مش�ابك الورق، 

أعواد الثقاب، واألصابع يمكن أن 
تخدش الجلد داخل األذن.

كان  إذا  الطع�ام:   حساس�ية   -
يعان�ي أحد من حساس�ية القش 
أو حساس�ية حبوب اللق�اح، قد 
تسبب له حكة يف األذن عند تناول 
أو  الفواكه والخ�رضوات  بع�ض 

املكسات.

نصائح طبية

أكثر من 3 مشاكل صحية مسببة للشعور حبكة األذن

كل يوم معلومة

 أصب�ح علينا جميع�ا أخذ كاف�ة اإلجراءات 
االحرازية ىف حياتن�ا الطبيعية وأثناء نزولنا 
إىل الش�وارع وركوب الس�يارات، خاصة مع 
الدعوات الكثرة من قبل الحكومات املختلفة 
ل�دول العال�م للتعايش مع ف�روس كورونا 
املس�تجد كوفي�د o19 للخ�روج م�ن األزمة 

االقتصادية املتواجدة.
وحس�ب دراس�ة كش�فت من خاللها الفرة 
oالتي يعيشها فروس كورونا املستجد كوفيد

19 عى األس�طح املختلفة، وال سيما أسطح 
الس�يارات، ويمتل�ك القدرة عى االس�تمرار 
فوق األسطح البالس�تيكية والفوالذ املقاوم 

للصدأ ملدة قد تصل إىل ثالثة أيام .
وينصح األطباء بأن يتجنب الش�خص بقدر 
اإلمكان األماكن املزدحمة أو التي يوجد فيها 
تجمع�ات كب�رة، إذ يمك�ن انتق�ال العدوى 
عن طريق الرذاذ أو حتى مالمس�ة الشخص 

املصاب بفروس كورونا.
ويمك�ن للس�يارات أن تنق�ل ل�ك ف�روس 
كورون�ا إذا تعرضت هي األخرى ألش�خاص 
حامل�ني للفروس ومن الطبيع�ي أنه يمكن 

اإلصابة بالفروس يف حال استخدام السيارة 
ومالمس�ة بعض األج�زاء فيه�ا ، ويجب أن 
تطهر أجزاء س�يارتك بشكل دوري ومنتظم 

مع كل استخدام لها.
وكش�فت الدراس�ة أبرز األماكن التي يعيش 
فيها وه�ي: عجلة القي�ادة، ناق�ل الحركة، 

املسجل، أزرار املكيف، مفاتيح نوافذ السيارة 
ومقابض األبواب.

وهن�اك أيض�ا اماك�ن اخ�رى مث�ل مفاتيح 
اإلض�اءة والفرام�ل اليدوي�ة وكذل�ك امل�رآة 
العلوي�ة ومقب�ض ش�نطة الس�يارة وعصا 

املساحات.

تعرف على أماكن يف سيارتك حيبها فريوس كورونا

لطلة ابهى..

تدبري منزلي

بدالً من األكسجني.. خطوات تشقري 
الشعر يف املنزل باخلل والكركم

حيلة ذكية للتأكد من عدم تلف 
األطعمة يف الثالجة

املكورّنات
�ى – كوبان  أرز بس�متي منق�وع ومصفرّ

ونصف
فخذ دجاج مع الجلدة – 3 

مرق دجاج – لر ونصف )أي 12 كوب( 
زيت نباتي – نصف كوب

ع�ة إىل  طماط�م حج�م متوس�ط، مقطرّ
مكعبلت صغرة – 3 

فلف�ل روم�ي مل�ورّن جح�م صغ�ر، إىل 
مكعبلت صغرة – 3 

بصل حجم متوس�ط، مفروم فرماً ناعماً 
 1 –

كبش قرنفل – 3 حبات
حبهان أو هيل – 2 

ملح – ملعقتان صغرتان

كزبرة مجففة – نصف ملعقة صغرة
بهارات الكبسة مشكلة – ملعقة صغرة

سبع بهارات – ملعقة صغرة
كاري – نصف ملعقة صغرة

ورق غار – 2 
للتزيني: 

زبيب – بحسب الرغبة
طريقة العمل

�ي الفرن عى ح�رارة 200 درجة   1o  حمرّ
مئوي�ة. إفردي ورق زب�دة يف قعر صينية 

فرن.  
 2o  يف قدر عى حرارة متوس�طة، سخني 

الزيت. أضيفي البصل وقلرّبيه لدقيقتني. 
 3o  أضيفي الفلف�ل الرومي. قلرّبي املزيج 

ل�3o4 دقائق حتى تتداخل النكهات. 

 3o4�4  زيدي الطماطم. قلرّبي املكونات لo 
دقائق حتى يكثف قوام املزيج. 

 5o  أضيف�ي ملعق�ة صغ�رة م�ن امللح، 
كبش القرنفل، الكزب�رة املجففة، الهيل، 
الس�بع بهارات، بهارات  الكبسة، الكاري 

وورق الغار.  
 6o  قلرّب�ي املكونات جي�داً، واتركي املزيج 
عى النار حتى يكثف أي لحوايل 3 دقائق.  
 7o  أضيفي مرق الدجاج وأفخاذ الدجاج. 
ه�ي بالكمية املتبقية من امللح واتركي  نكرّ

املزيج عى النار  لحوايل 10 دقائق.  
 8o  أخرجي أفخاذ الدجاج من مزيج املرق 
وضعيها عى ورق الزبدة يف صينية الفرن. 
أدخيل الصينية  إىل الفرن عى الرفرّ األعى 

ل�10 دقائق حتى يحمررّ وجه الدجاج.  

 9o  أضيف�ي األرز إىل مزي�ج املرق وضعي 
الغط�اء. أترك�ي الق�در عى الن�ار ل�15 

دقيقة حتى ينضج  األرز.  
 10o  عندما ينض�ج األرز، ضعي املزيج يف 

طبق التقديم. أضيفي أفخاذ الدجاج عى 
الوجه.  

 11o  زيني الطبق بالزبيب وقدميه ساخناً 
عى سفرتك. 

طريقة عمل الكبسة السورية باخلضار
املطبخ
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ي�رب هذا املثل للش�خص ال�ذي يعمل 
عمال عظيم األثر ، ثم يعتذر عنه بعذر واه 

ال يصّدقه عقل وال يقبله وجدان 
أصله: 

أن رج�ال كانت ل�ه إمرأة جميل�ة مليحة 
، وكان له�ا خلي�ل تعش�قه وتهيم به وال 
تطي�ق فراق�ه ، وكانت تؤث�ره بكل يشء 
لديه�ا م�ن ملب�س وم�أكل وغ�ر ذلك . 
وكانت كلما أع�ّدت طعاما لزوجها تأخذ 
من�ه ش�يئا لخليله�ا . ويف ذات ي�وم جاء 
زوجها بديك سمني ، فذبحه وطلب منها 
أن تعّد من�ه مرقا لذيذا للغ�داء . فقامت 
املرأة إىل الديك فطبخته ووضعته يف طبق 
، ثم أرس�لت ب�ه إىل خليله�ا ليأكله هنيئا 
مريئ�ا . ث�م إن ال�زوج ع�اد إىل البي�ت يف 
وقت الغ�داء ، فأتته الزوجة ببعض املرق 
وبعض رغفان الخبز ، فسألها عن الديك 
، فقال�ت له : )) دي�ج ؟ .. هذا يادبج ؟ .. 

هذا جان جّني ! (( 
فتعّج�ب الرج�ل م�ن قولها ول�م يصّدق 
كالمها وس�ألها : )) شنو هالحجي ؟ (( 

فقالت : )) ملا ذبحت الديج .. نّظفناه آني 
والخادم�ة وخلينا املاي بالجدر .. والديج 
بامل�اي .. والج�در عىل الن�ار .. وملا حمى 
امل�اي رف�رف الدي�ج بجناح�ه وطار من 
الج�در (( . فصع�ب عىل الرج�ل تصديق 
هذا الكالم ، فس�أل الخادمة عن صحته ، 

فقال�ت : )) صدك عّمي .. حّمينا املاي ... 
وط�ار الديج . فصّدق الرجل كالم زوجته 
، وتن�اول م�ا أمامه من الطع�ام. ثم ذاع 
الخ�ر بني الن�اس ، فضحك�وا من غفلة 
الرج�ل وغبائ�ه ، وعجبوا من كي�د املرأة 

وتدبرها . وذهب ذلك القول مثال.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

 انا امراة عاملة يف الخامسة والعرشين و 
حامل يف شهري الخامس. أعاني هاجًسا 
يقلقن�ي وه�و عن�د والدة طف�ي س�وف 
أتركه عند حماتي خالل فرتة دوامي، وأنا 
خائفة من أن يتعلق بها ويشعر بأنها أمه 
ولي�س أنا. هل هذا صحي�ح أم أن الطفل 

يستطيع أن يمّيز بني أمه واآلخرين؟
النصائح والحلول:

معظ�م  يتف�ق  تماًم�ا  العك�س  ع�ىل 

اختصاصي�و علم نف�س الطف�ل أنه من 
األفضل للرضي�ع التي تك�ون أمه عاملة 
م�ن وضعه س�اعات ال�دوام ل�دى إحدى 
الجدت�ني. فإرس�اله إىل الحضان�ة يف هذه 
الس�ن قد يعرّضه للكثر من األمراض، يف 
حني  أن الجّدة سرتكز كل اهتمامها عليه، 
وتتنب�ه إىل أي عارض صح�ي قد يصيبه،  
خصوًص�ا  باإلطمئن�ان  سيش�عر  وه�و 
أنه س�يكون مرك�ز اهتمامه�ا ورعايتها 

وبالتايل فإنها س�تكون له املرجع. وإلزالة 
مخاوفك علي�ك عقد اتفاق مع الجّدة عىل 
أس�لوب واح�د يف الرتبّي�ة، فض�اًل عن أن 
احتياجات الرضيع يف شهوره األوىل تكون 
ه�ي الرضاع�ة وتغير الحف�اض والنوم 
واإلس�تحمام. أم�ا خوفك م�ن أن يتعلّق 
بجّدت�ه ف�ال مرّر ل�ه فأنت س�رتضعينه 
وسيمكث معك طوال الوقت الذي تكونني 
في�ه املنزل. لذا علي�ك التحادث معه دائًما 
وإن كان رضيًعا فبذلك سيميز صوتك عن 
صوت جدته، وحضنك له أيًضا، فمثال قبل 
اصطحابه إىل منزل جدته يمكنك أن تقويل 
ل�ه” اآلن س�وف نذه�ب إىل بي�ت الجدة، 
فهي لطيفة وس�تعتني ب�ك وأنا مطمئنة 
لوجودك معها” تأّكدي أنه وإن كان عمره 
شهرين فإنه س�يفهم وسيشعر بك، وما 
إذا كن�ت متوت�رة أو مرتاح�ة . وعندم�ا 
يصبح يف الثانية عندها يمكنك إرساله إىل 
الحضان�ة ألنه يكون قد أصبح أكثر منعة 
لناحية األمراض، ويف هذه الس�ن س�وف 
يتعلّم التواص�ل خارج دائرته اإلجتماعية 
أي العائل�ة ويتعل�م التواصل م�ع أقرانه. 
س�يدتي ال تخايف بل كوني واثقة أن جّدته 
ستكون أكثر اهتماًما وثقة من الحادقة... 

وأرجو أن تلدي بالصحة والعافية.

قصة مثل

مشاكل وحلول

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

ع�ىل الرغم من أن�ك تتخذ خط�وة جديدة نحو 
األمام اليوم، إال أنك س�تجد أن هناك أمرا ما زلت 
لم تحس�مه بعد بل ربما لم تضعه يف حسبانك يعيق 
تقدم�ك، ع�ىل الرغم م�ن ذل�ك، ال داع للذع�ر، عليك أن 

تخطط من جديد حتى ال تفقد توازنك.

أن�ت عم�ي ج�دا الي�وم وتخطط ع�ىل أرض 
الواق�ع. تتمتع برسعة بديهية أكثر من املعتاد. 
ربما تعرض أمامك بعض الفرص اليوم فحاول أال 
تتجاهلها واهتم بها. فكر يف األفكار املطروحة أمامك 

قبل أن تقبلها أو ترفضها.

س�يضيع وقت�ك يف االهتم�ام بأم�ور تافهة، 
اللحظ�ات  يف  األساس�ية  مهام�ك  وس�تنجز 
األخ�رة. ربم�ا يطل�ب منك أح�د األش�خاص أن 
تتدخل إلنهاء الش�جار الذي حدث بني أحد أصدقائك 
أو زمالئ�ك أو جران�ك أو معارف�ك. إذا كان لديك وقت، 

تدخل عىل الفور.

من املتوقع أنك س�تجد صعوب�ة يف عرض آرائك 
ع�ىل اآلخرين. تتمي�ز اليوم بان أف�كارك واضحة 
ومرتبة. ربما ييسء البعض فهمك أو فهم آرائك. عليك 
أن تبذل جه�دا أكر حتى تفهم ما يخ�رك به املحيطون 
ب�ك. ال تنده�ش إذا لم يعجب�ك رأيهم أو إذا كان�ت آراؤهم 

حادة. عليك أن تتعلم وتراقب ردات فعل اآلخرين.

بابتس�امة وخط�ط ملش�اريعك  اب�دأ يوم�ك 
ومستقبلك من خالل وضع اسرتاتيجية جيدة 
لتنفيذ هذه املش�اريع. تتمتع بصحة جيدة اليوم 
ونادرا ما تش�تكي من الش�عور بالتعب أو باملرض. 
ربما تختل�ط القيمة املادي�ة بالقي�م الروحانية اليوم. 
ربما تحصل عىل إجازة من العمل، ولكن لست مستعدا 

للتخطيط لها بشكل سليم.

هل تخطط الي�وم لحضور محارضة أو ندوة 
يف مكان عام؟ هل تفكر يف حضور ورشة عمل 
م�ن نوع ما؟ لديك أكثر من فكرة ولكنك لم تقرر 
حتى اآلن أي فكرة س�تبدأ بها؟ يوم مناس�ب التخاذ 
العديد من القرارات املهمة، فاستغل الفرصة. التواصل 

مع اآلخرين سيكون له تأثر عىل حياتك العملية.

حدة التوتر اليوم قد تكون سببا يف حدوث أمر 
لم تكن تتوقعه تماما. عندما يس�ألك البعض 
عن عدد من األس�ئلة، س�تجيبه بكل ثبات وثقة 
وه�ذا ما يلف�ت األنظار إليك. احذر م�ن التظاهر أو 

الكرياء مهما بلغت مكانتك يف العمل.

م�ن املفض�ل أن تص�ر ع�ىل الضغ�وط التي 
رافقتك منذ أول االس�بوع. أنت شخص ناجح 
ومتف�وق يف كل م�ا تفعله. يف فرتة م�ا بعد الظهر 
قد تتعرض ملفاجأة يف العمل تكس�بك بعض النشاط 
والتفاؤل. يف املساء قد تنتابك بعض العصبية من محيط 

عائلتك فمن األفضل الخروج من البيت.

مهما كان�ت التحديات الت�ي تواجهك اليوم، 
س�تجد حلوال واقعية لها. يتغ�ر اليوم وضعك 
العاطفي بشكل ال تتوقعه. يوم مناسب لالهتمام 
بمواهب�ك الخاص�ة ومحاول�ة تنميته�ا. اجتهدت يف 
عملك الفرتة املاضية وتس�تحق الرتفيه واملتعة فحاول 

أن تستمتع بوقتك.

تس�تطيع الب�دء يف مرشوعات جدي�دة يف العمل أو 
القيام باملهام الصعبة بس�هولة بما تتس�لح به من 
أف�كار مبتك�رة وإرادة وبعض الحظ. ل�ن تصادف أية 
عقبات كبرة لتتخطاها. يراك اآلخرون كش�خص واس�ع 
األف�ق وإيجاب�ي ويجدونك لطيًف�ا للغاية. يف األم�ور املالية، 
ل�ن يك�ون هناك م�ا تقلق بش�أنه فستس�رتد األم�وال التي 

أقرضتها.

س�تقوم الي�وم بإجراء العديد م�ن االتصاالت 
سواء التي تتعلق بحياتك الشخصية أو املهنية 
إلنجاز بعض األعمال بش�كل أرسع. يطلب بعض 
األش�خاص املحيطني بك أن تعره�م انتباهك وربما 
يش�جعونك ع�ىل العم�ل ويق�درون مجهودك ف�ال داع 

لالرتباك أو الشعور بالذنب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربم�ا تدفعك بع�ض الظ�روف واملواقف هذا 
الي�وم إىل تغير بع�ض الق�رارات أو إىل زيارة 
بع�ض األماكن. ل�م ال تخطط للقي�ام برحلة ما 
حتى لو كان�ت قصرة؟ لن تجد يوما أفضل من هذا 
للقي�ام به�ذه الرحل�ة، إذا أجلت هذه الفكرة، س�يزداد 

شعورك بامللل والروتني.

غزل عراقي
االحبك مالتك قل مستواها

جانت حارة وبردت شجاها؟؟
جنت تكولها وروحك وياها

بعدها بداخلك واسمع صداها
ليش اختفت بيها لهفة الشوك

ال رجفت قلبي وال هواها
انت تحبني؟؟ اي والله اكره االي

من تصر كلمة ورد غطاها
احس كدامها احجاية التنكال

واحس جفيان رش واكف وراها
املن سمعتها؟؟ بمذهبك كول

واسويلك تنازل للخذاهه
هاي الكلمة من تنكال الثنني

بعد متفيد تفقد محتواها
اليكلك احبك يعني للموت

مو احرف يحركها بشفاهه
االحبك مالتك! متغره مو ذيج
ذيج انباعت وغري اشرتاها

acebook Fمن الفيسبوك

محّيينا املاي ... وطار الديج 

قلقي من ترك طفلي عند محاتي

كلمات متقاطعة

2003 - زل�زال ي�رب ش�مال الجزائر ويقتل 
أكثر من 2000 شخص.

2006 - جمهورية الجبل األس�ود تعلن رسمًيا 
اس�تقاللها عن جمهورية رصبيا عر استفتاء 
ش�عبي. وبذل�ك ينتهي اتح�اد رصبي�ا والجبل 

األسود.
2008 - االفرقاء اللبنانيون يوقعون يف العاصمة 
القطري�ة الدوحة عىل »اتف�اق الدوحة« والذي 
نص ع�ىل انتخاب قائد الجيش العماد ميش�ال 
س�ليمان رئيًس�ا للجمهورية وتشكيل حكومة 
وح�ده وطنية به�ا 11 وزير لصال�ح املعارضة 
و16 وزيرًا للمواالة و3 وزراء يختارهم الرئيس 
املنتخب ووضع قان�ون انتخابي جديد والتعهد 
بعدم العودة للس�الح بالداخل، ورئيس مجلس 
النواب اللبناني نبيه بري يعلن باس�م املعارضة 
بع�د التوقي�ع ع�ىل االتفاق ع�ن ف�ك اعتصام 
املعارض�ة يف »س�احة رياض الصل�ح« ببروت 

واملستمر منذ 1 ديسمر 2006 فوًرا.
2009 -قب�ل ي�وم م�ن الذكرى التاس�عة عرش 
للوح�دة اليمني�ة الرئي�س الس�ابق لجمهورية 
اليمن الديمقراطية الش�عبية عي سالم البيض 
يدع�و إىل انفص�ال الجنوب ويؤكد إنه س�يقود 

املساعي املؤدية إىل هذا اإلنفصال.
محكمة مرصي�ة تصدر حكًم�ا بتحويل أوراق 
رجل األعمال والسيايس هشام طلعت مصطفى 
ومحسن السكري ملفتي الديار املرصية الدكتور 

ع�ي جمعة وذل�ك بع�د إدانتهما بقت�ل املغنية 
اللبنانية سوزان تميم يف دبي يف عام 2008.

2011 - الجي�ش الس�وداني يعل�ن إجتياح�ه 
ملدينة أبيي املتنازع عليها مع جنوب الس�ودان 
وس�يطرته عليها وطرد قوات الجيش الشعبي 
لتحرير الس�ودان منها بعد إعتدائها عىل قوات 
األم�م املتح�دة والق�وات املس�لحة الس�ودانية 

املرابطة هناك.
2012 -انفج�ار انتحاري يف صنعاء يخلف 120 

قتيالً.
لرئي�س  نائب�اً  أركادي دفوركوفيت�ش  تعي�ني 

الوزراء الرويس دميرتي مدفيديف
2014 - بداية انحسار الفيضانات التي ترب 
جن�وب رشق أوروبا والت�ي خلفت أكثر من 51 

قتياًل.
2016 -مقتل زعيم طالبان أخرت محمد منصور 

بصاروخ من طائرة أمركية بدون طيار.
وفاة 23 ش�خصا عىل األقل وإج�الء نحو 500 
ألف آخرين، جراء اإلعصار “روانو” الذي رضب 

سواحل بنغالديش.
2017 - اختتام قمة الرياض 2017 بني الرئيس 

األمريكي ورؤساء الدول العربية واإلسالمية.
2019 - فوز الرئيس اإلندونييس جوكو ويدودو 
ٍة ثاني�ة بعدما حصد ما نس�بته  ِبواليٍة رئاس�يَّ
%55.50 من أص�وات الناخب�ني يف االنتخابات 

ة التي جرت يوم 17 أبريل 2019. العامَّ

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

واحدة.
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ق�ررت رشكة »غوغل« أن تتيح أحد 
الفيديو  أش�هر تطبيقاتها ملكاملات 
مجان�اً للمستخدمني وذلك كخطوة 
جدي�دة منه�ا ملساع�دة الناس عىل 
التواصل أثن�اء فرتة الحج�ر املنزيل 
تف�ي  ملن�ع  املف�روض  الصح�ي 
عدوى »كورونا«. وأشارت »غوغل« 
أّن جمي�ع م�ن يمل�ك حساب�اً  إىل 
رسمي�اً تابعاً لها ع�ىل اإلنرتت بات 
بإمكان�ه االستف�ادة م�ن خدمات 
تطبي�ق »Google Meet« مجان�اً . 
وبحس�ب املعلومات، ف�إّن خدمات 
التطبي�ق املذكور ستوف�ر إمكانية 
االتص�ال عرب تقني�ة الفيديو لفرتة 
غري مح�دودة للمستخدمني مجاناً 
حت�ى أيل�ول املقب�ل، واعتب�اراً من 
أول أيل�ول ستك�ون امل�دة الزمني�ة 
لالتصال املجاني 60 دقيقة. وتشري 

العديد من املواقع املختصة بشؤون 
اإلنرتن�ت وتقني�ة املعلوم�ات إىل أن 
ه�ذه الخط�وة م�ن »غوغ�ل« م�ن 
 Google« ش�أنها أن تزيد منافس�ة
Meet« لتطبيق »Zoom« الذي يعترب 
م�ن أكث�ر تطبيقات االتص�ال عرب 
الفيديو استخداماً يف الوقت الحايل.   
وتعم�ل »غوغل« يف الف�رتة األخرية 
ع�ىل اختب�ار العدي�د م�ن املي�زات 
الت�ي من ش�أنها أن تحس�ن جودة 
استخ�دام هذا التطبيق واستقطاب 
أكرب ق�در من املستخدم�ني إليه، إذ 
بدأت باختبار ميزة لعزل الضوضاء 
الخارجي�ة أثن�اء استعمال�ه، كم�ا 
تخترب ميزات أخرى ستسهل عملية 
تب�ادل البيان�ات م�ن خالل�ه أثناء 
االجتماع�ات اإللكرتونية التي تعقد 

عرب تقنية الفيديو.

العراقييون حباجة اىل شاخٍص وَمَثٍل أعلى يثقون به ..
مجيعنا فقد الثقة واستعادُتها من املعجزات ..

العراقييون ليسوا بسطاء يف الفكر بل موجوعون حّد التصديق 
بالكذب فلم َتُعد احلقيقة مهمًة هلم ، والواضح أمامهم فقط هو 
ــتمرا  ــوء الذي أرادوا التخلص منه بعد ٢٠٠٣ لكنه بقي مس الس

بضياع املستقبل .

ــام ٢٠٠٣ يتمّثل  ــية بعد ع ــزاب السياس ــود األح ــراُع وج كان ص
باستخدام الطائفية لغرض كسب عاطفة اجلمهور، وبعد أن وقانا 
اهلل شّرها ويف ظل التطورات السياسية وفشل اإلسالم السياسي، 
ــأ صراٌع مدنيٌّ إسالمّي لتبدأ بعد ذلك نهاية تلك األحزاب  سينش

الكارتونية!

اعلن�ت دائ�رة الفن�ون العام�ة يف وزارة الثقافة عن 
عزمه�ا اط�الق مع�رض فن�ي الكرتوني ع�ن كيفية 
مواجه�ة فايروس كورونا غ�دا الجمعة . وقال املدير 
الع�ام للدائرة عيل عويد العب�ادي يف بيان : إن »دائرة 
الثقاف�ة  إح�دى تشكي�الت وزارة  العام�ة  الفن�ون 
والسياح�ة واآلث�ار تستعد إلطالق مع�رض مشرتك 
للفنان�ني محمد الكنان�ي وتحرير ع�يل تحت عنوان 
يوتوبيا الوباء وذلك عىل موق�ع دائرة الفنون العامة 
يوم الجمعة املوافق ٢٢ ايار من عام ٢٠٢٠«. وأضاف 
ان »املع�رض يتحدث ع�ن كيفية مجابه�ة فايروس 
كورون�ا الوبائ�ي ولكن بطريق�ة الف�ن التشكييل«، 
مش�ريا اىل أن »دائرة الفنون العام�ة كانت قد قدمت 
سابق�اً اربع�ة معارض فنية ولكن بش�كل الكرتوني 
وذل�ك للتواصل مع جمهوره�ا الفني ومتذوقي الفن 

التشكييل داخل وخارج العراق«.

 
                 

 أمام العراق وجهاً لوجه

هل نقيم مأتم�اً للفكر الرائد عندما ال يجد أمامه غري اإلهمال 
والتهمي�ش ؟ وهل نق�دم العزاء لل�رأي الصائ�ب عندما تدير 

بوصلته أصابع النسيان ؟ .
يف كل األم�م وعرب مس�ارات تاريخه�ا والفك�ر الطليعي يرفد 
الحي�اة بكل ما ه�و جديد ومفي�د ونافع ، وعىل م�ر العصور 
وق�ادة ال�رأي يدفع�ون الحياة لخدم�ة الشعوب الت�ي تعاني 
م�ن الظلم واالضطه�اد ، املفكرون يسعون دائم�ا إىل تحطيم 
القي�ود الت�ي تكب�ل العقل لالرتقاء ب�ه إىل أع�ىل مسؤولياته ، 
والسياسي�ون يجته�دون دائم�ا إىل أخ�ذ العق�ول اىل مناطق 
السذاج�ة والسطحية من أجل أن تم�ر مشاريعهم السياسية 
بي�ر ، وما بني العقل املكبل بالقيود والعقل املحلق عاليا ألف 
خن�دق ، وما بني الخنادق تبدأ حرب رضوس ، ورصاع رشس ، 
ينت�رص من ينترص فيه ويهزم من يه�زم وال أحد يستطيع أن 

يوقف الحياة .
م�ا يعيق الحي�اة من التقدم ه�و ارتماء الشع�وب يف أحضان 
املايض ع�ىل حساب الحارض واملستقب�ل ، والشعوب املتطلعة 
إىل حي�اة حرة كريم�ة التفتت إىل هذا الجان�ب فأقامت زواجا 
رشعي�ا قائم�ا بني القي�م الحقيقة الت�ي أفرزه�ا األمس وما 
تتطلبه مرحلة الحارض واملستقبل ، والشعوب التي تعاني من 
تاريخ مثقل باالختالف بدأت بتشذيب تاريخها وإعادة ترتيبه 
خدم�ة لحارضها ومستقبله�ا ، وإذا بقي التاري�خ ينوء بهذا 

اإلرث الثقيل فالبد أن تكون الهزيمة من حصة الجميع .
والعراق اليوم يعاني اليوم من ركام هائل من األخطاء الكبرية 
التي وقفت يف طريق تقدم�ه واستقراره ، وأنتجت كل صنوف 
الفساد ال�ذي راح يعشش يف مفاصل حياته اليومية ، وجعلت 
مستقبل�ه يف مه�ب الري�ح ، كان ع�ىل أبنائه إع�ادة النظر يف 
طريق�ة بنائه ، وم�ن يريد اإلصالح الحقيق�ي فالبد أن يرتقي 
بتفكريه إىل السع�ي لتحقيق املصلحة العلي�ا للوطن والشعب 
.والعراق اليوم يقف أمام مفرتق طرق وهو يعاني من تحديات 
كبرية ، والبد أن يكون املوقف الرشيف سيد املوقف إلنقاذ البالد 
والعباد من املشاكل التي تعصف به ، وأن يعيد التوازن إليه من 
خالل لغة الحوار التي تضع مصلحة الجميع فوق كل مصلحة 
فردية ، وأن يكون املوقف الوطني الجاد يف طليعة املواقف التي 
تساه�م يف وضع البالد عىل الطري�ق الصحيح .ال ترتقي األمم 
إال بالح�وار الهادف ، وال تستقيم األمور إال باملواقف الصادقة 
الج�ادة ، وال ترتقي الحياة إال بتالحم جميع الجهود الوطنية ، 
والنواي�ا الخرية ، لخلق التغيري الشامل الذي يسعى الجميع اىل 

ت تحقيق�ه ، فاالنتص�ار ثمرة من  ثم�را
من الجه�د الشعب�ي ، ونتيجة 

التكاتف والتالحم  نتائج 
الوط�ن  أبن�اء  ب�ني 

الواحد ، ومن يتطلع 
الحياة  اىل تحقي�ق 
اآلمن�ة املستق�رة 
عليه االنطالق من 
االنتماء  نقط�ة 
 ، الحقيق�ي 
يك�ون  عنده�ا 
النج�اح راكع�ا 

امام الجميع .
إىل اللقاء .

ع�ربت الفنان�ة البحريني�ة ش�يالء سبت، عن 
املسلس�ل  ُصّن�اع  م�ن  وإستيائه�ا  غضبه�ا 
إياه�م  متهم�ة  ظه�ر“،  ”ك�رة  الكويت�ي 
بخداعها كونه�م اتفقوا معها عىل تقديم دور 
رئي�ي ”بطول�ة“، ولكنها فوجئ�ت بتقليص 
مساحة الدور، واصفة مشاركتها بهذا العمل 
بأنه�ا ”كرة ظهر لها بالفعل“. وقالت سبت 
إنه�ا حاولت االنسح�اب من املسلس�ل ولكن 
املسؤول�ني رفضوا بحج�ة توقيعها عىل العقد 
وأنه ال يج�وز لها االنسح�اب. وبّينت الفنانة 

البحرينية أن الحديث معها قبل حصولها عىل 
ن�ص ال�دور يش�ري إىل مساحة كب�رية إال أنها 
وقت التصوير خدع�ت، ألن الدور الذي قدمته 
متواضع وال يضيف له�ا، مردفة: ”يف بداياتي 
الفني�ة ما لعبت دورا به�ذه املساحة القليلة.. 
فع�ال خدعون�ي بال�دور ولكن الخط�أ عندي 
وأتحمله“.وأضافت أنها وجهت اللوم لنفسها 
ألنه�ا وقعت العقد قبل ق�راءة النص، مرجعة 
خطأه�ا إىل ما أسمته ”طيبته�ا الزائدة“ التي 
تجعل من يتعامل�ون معها يضعونها يف خداع 

ومقال�ب. واستشه�دت بمشاركته�ا يف 
مسلسل ”دفعة بريوت“ حيث أوضح 

له�ا صن�اع العم�ل أنه�ا ستكون 
ضيفة رشف ول�م يحدث أزمة 

ألن�ه اتف�اق مسب�ق وكانت 
الدور،  عىل علم بمساح�ة 

إن  ”املشكل�ة  وتابع�ت 
ح�د يفهمني إن�ي بطلة 

يشء  ح�ايل  وأش�وف 
تاني“.

بطول�ة  م�ن  »الساح�ر«  ع�رض  انته�ى 
ستيفان�ي صليب�ا وعابد فهد  الذي ش�ارك 
ب�ه يف املوس�م الرمضاني، وال�ذي أثار جدالً 
واسعاً وقت عرض�ه. ويف اليف خاص لعابد 
فهد، كشف ع�ن الحالة التي عاش�ها أثناء 
الرمضان�ي  مسلسل�ه  مشاه�د  تصوي�ره 
األخ�ري »الساحر«، وقال إن التصوير حصل 
يف ظ�روف غريبة تشبه حال�ة االعتقال بعد 

أزمة فريوس كورونا، وأنه حالياً بعد انتهاء 
ع�رض العم�ل لي�س علي�ه س�وى االلتزام 
التام بالحج�ر املنزيل واتباع كافة اإلجراءات 
والقوان�ني لعبور ه�ذه األزمة.وأضاف عابد 
أنه ك�ان يتمنى تقديم األفض�ل واستكمال 
تصوي�ر حلق�ات املسلسل، لك�ن سيطرت 
عليه�م حالة خوف وقلق كبري يشبه الحالة 
العام�ة يف كل دول العال�م وأنه�م حاول�وا 
الخ�روج بأق�ل الخسائر.وكش�ف عابد أن 
هن�اك نية الستكمال تصوي�ر املسلسل بعد 
انتهاء األزمة الحالية، وأنه تابع كافة ردود 
الفع�ل إزاء العمل وش�عر بح�زن الجمهور 
بع�د انتهاء عرض الحلق�ات وأنهم يف حالة 
ش�غف لرؤية ما بقي من رحلة »الساحر«.

وبتجربة مختلفة، شارك الساحر عابد فهد 
يف مسلس�ل »ه�وس« ع�رب شاش�ة املنصة 
اإللكرتوني�ة ج�وي tv. أمام هب�ة طوجي، 
وكش�ف أنه أحب ه�ذه التجربة كثرياً؛ فهي 
مختلفة بالنسب�ة إليه وعنارصها متكاملة 
بداي�ًة م�ن النص وحت�ى موسيق�ى العمل 
الت�ي كان لها دور رئي�س يف العمل.وأضاف 
أن تطبي�ق ج�ويtv.  تطبي�ق جدي�د عمره 
عام�ان، وأن الجمه�ور أصبح جاه�زاً ملثل 

هذه املنصات، فهي املستقبل اآلتي.

)غوغل( توفر تطبيقاً مجانياً 
لمكالمات الفيديو

عابد فهد: الساحر ال بد من أن يكتمل

من بغداد.. انطالق معرض »يوتوبيا الوباء« لمواجهة كورونا

أعلنت رشكة فيسب�وك أن خدمتها 
الجديدة ملؤتمرات الفيديو )مسنجر 
 Messenger Rooms روم�ز( 
أصبح�ت متاح�ًة للمستخدم�ني يف 
جمي�ع أنحاء العالم، وذلك بعد نحو 
20 يوما من اإلع�الن عنها.ىوكانت 
عمالق�ة التواص�ل االجتماع�ي قد 
أعلن�ت يف 25 نيسان/ أبريل املايض 
عن الخدمة، إىل جانب توسيع ميزات 
البث املبارش عرب مختلف خدماتها، 
وذلك يف مسعى منها لالستفادة من 
زيادة الطلب عىل خدمات الدردش�ة 

جائح�ة  إبَّ�ان  الجماعي�ة  املرئي�ة 
الفريوس التاجي املستجد )كوفيد-

.COVID-19 )19
ومن خالل خدمة مؤتمرات الفيديو 
الجدي�دة اتخذت فيسب�وك الخطوة 
الرتاس�ل  خدم�ات  لدم�ج  األوىل 
الف�وري التابعة له�ا، إذ إن الخدمة 
الجدي�دة ال تقترص عىل مستخدمي 
تطبي�ق مسنج�ر فقط، ب�ل يمكن 
ملستخدم�ي خدمت�ي إنستاج�رام، 
وواتس�اب االنضم�ام إىل املحادثات 

الجماعية املرئية.

أفرغت ش�ابة صينية ش�احنة من البصل عىل عتبة من�زل حبيبها السابق 
ال�ذي انفصل عنه�ا قبل أيام من عي�د الحب الصيني، للتسب�ب يف بكائه يف 
هدي�ة انتقامي�ة غري عادية. واش�رتت ه�ذه الشابة يف مقاطعة ش�اندونغ 
يف رشق الص�ني، طن�ا م�ن البصل عىل اإلنرتن�ت ولج�أت إىل خدمة توصيل 
لتسليمه�ا إىل منزل صديقها السابق قائلة إنه حان »دوره« للبكاء. وطلبت 
م�ن رجال التوصيل تكديس البصل الح�اد عىل عتبة منزل صديقها السابق 
واملغ�ادرة من دون القرع عىل الباب، وفق ما أوردت »ش�اندونغ نت« وهي 
وكال�ة إخباري�ة تابعة للحكومة املحلية يوم األح�د. وأرفقت الهدية املبكية 
برسال�ة جاء فيها »بكيت ملدة ثالثة أيام، واآلن حان دورك!«. وقالت الشابة 
إن الشاب الذي استمرت عالقتها به حوايل سنة وانفصل عنها قبل أيام من 
عيد الحب يف الصني »سبب يل الكثري من األلم إال أنه رفض البكاء!«. وأضافت 
الشاب�ة الت�ي عرفت عن نفسها بشاو » املال ال قيم�ة له. لكن املشاعر بني 

شخصني ثمينة. ال يمكنني أن أكون الوحيدة التي تبكي«.

تطبي�ق تي�ك ت�وك الشهري ينته�ك قانون خصوصي�ة األطف�ال ويعرضهم 
للخطر، هذا ما حذرت منه هيئات مراقبة الخصوصية.

فق�د قدم تحال�ف من 20 جماعة، من بينهم حملة م�ن أجل طفولة خالية 
م�ن اإلعالنات التجاري�ة ومرك�ز الديمقراطية الرقمية، ش�كوى الخميس 
إىل لجن�ة التجارة الفيدرالية قائلني إن تيك توك يجمع معلومات ش�خصية 
لألطف�ال دون سن 13 عاماً دون موافقة والديهم.ويحظى تيك توك اململوك 
للرشكة الصينية بايت دان�س، بشعبية كبرية بني الشباب.يف الوقت نفسه، 
أث�ار الربنامج تدقيقا من قبل املسؤولني األمريكيني املهتمني بمخاطر األمن 

القومي بسبب ملكيته الصينية وشعبيته لدى األطفال.
يش�ار إىل أن تي�ك توك ك�ان دفع غرامة قدره�ا 5.7 ملي�ون دوالر إىل لجنة 
التج�ارة الفيدرالي�ة ع�ام 2019 بسب�ب جم�ع املعلوم�ات الشخصية من 
األطفال دون سن 13 عاماً، وهو انتهاك لقانون حماية خصوصية األطفال 
عرب اإلنرتنت. كما قام بتجديد تطبيقه بوضع مقيد للمستخدمني الصغار.

لك�ن جماعات الخصوصية تقول إنه من السهل عىل األطفال استخدام تيك 
توك دون موافقة الوالدي�ن. وذكرت الجماعات يف بيان صحايف مشرتك، أنه 
يمك�ن لألطفال االش�رتاك بتاريخ ميالد مزيف الستخ�دام النسخة الكاملة 
الخاص�ة بالكبار من التطبيق، »مم�ا يعرضهم لخطر استخدام بيانات تيك 

توك التجارية واالتصال غري املناسب من البالغني«.

لجميع المستخدمين.. فيسبوك تطلق 
»خدمتها الواعدة«

فتاة تنتقم من حبيبها السابق بطن »بصل« 
حتى يبكي 

»خطر على األطفال«.. شكوى أميركية ضد 
تيك توك

شيالء سبت غاضبة من صناع مسلسل »كسرة ظهر«

أّك�د املمثل بري�ان أوستن غري�ن البالغ من العم�ر 46 عاًما خطة الدراما العربية ما بعد كورونا
إنفصال�ه ع�ن زوجته ممثل�ة هوليوود ميغ�ان فوكس )34 

عاماً( بعد عقد من الزواج.
ويف التفاصي�ل الت�ي كشف�ت عنه�ا صحيف�ة »دي�يل ميل« 
الربيطانّي�ة، وقع الخالف بني الثنائي منذ أش�هر عّدة، وذلك 
بسبب زي�ادة ج�دول اعمال ميغ�ان فوك�س بالتمثيل، فلم 

يظهرا معاً يف اآلونة األخرية.
وبينم�ا كان�ت تعمل ع�ىل فيل�م يف الخريف امل�ايض، أقدمت 
فوك�س عىل الط�الق رسمّياً، إذ ش�عرت بالراح�ة بعيداً عن 
زوجها، إالّ أّنهما اتفقا عىل استمرارية عالقتهما يف إطار من 

الصداقة.
والتق�ت فوكس زوجها أوستني غري�ن عندما كانت يف ال�18 
م�ن عمره�ا. أّما هو فك�ان يبلغ من العم�ر 30 عاماً، وظالّ 

يتواعدان لسنوات عّدة وتزوجا عام 2010.

طالق ميغان فوكس وبراين 
أوستن بعد 10 سنوات زواج

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

كشف الكات�ب وامللحن املرصي مصطفى 
ش�كري ع�ن تع�اون يجمع�ه بالفنان�ة 
اللبنانية هيف�اء وهبي ألول مرة يف أغنيه 
جديدة بعنوان »املي�ة مية« من كلماته 
والحانه من املقرر أن يتضمنها البومها 

الجديد.
من ناحية أخرى توقف تصوير مسلسل 
هيفاء وهبي »أسود فاتح«، والذي كان 
من املفرتض أن تخوض من خالله سباق 
دراما رمضان الح�ايل، حيث أكدت أنها 
لم تكن تمان�ع توقف التصوير، خاصة 
يف ظل اإلج�راءات االحرتازي�ة والرشوط 
الصعب�ة الت�ي وضعتها الجه�ات األمنية 

يف لبن�ان، والت�ي صعبت املوق�ف عىل حد 
قولها، مم�ا استلزم توقف التصوير حتى 

ال يخرج هذا العمل بشكل غري الئق.
ويف سياق آخر تنتظر وهبي طرح فيلمها 
الجديد »أش�باح أوروبا« بعد االنتهاء من 
تصوي�ره آواخ�ر العام امل�ايض، ويشارك 
يف بطولت�ه أحمد الفيش�اوى ومصطفى 
خاطر وأروى ج�ودة وعباس أبو الحسن 
وباس�م سمرة وإخ�راج محم�د حماقي 
وقص�ة كريم ف�اروق وسيناري�و وحوار 
أمني جم�ال ومحمد أب�و السعد ورشيف 
ي�ري وت�دور أحداث�ه يف اط�ار أكش�ن 

تشويقي.

»المية مية«.. أحدث أغانى ألبوم هيفاء وهبي الجديد

ل�م تنت�ِه قضية وباء كورونا حت�ى اليوم، والواض�ح أن العالم سيح�اول التعايش عن طريق 
سب�ل الوقاية م�ع هذا الوباء املستحدث؛ وه�ذا بالطبع ما ينطبق عىل األعم�ال الدرامية التي 
اُتخ�ذ القرار بشأنها، بع�د أن بلغت خسارة التأخري يف التصوير وتوقف�ه بسبب كورونا بداية 
آذار/م�ارس املايض ماليني الدوالرات. لذلك ق�ررت رشكات اإلنتاج، ال سيما املعروفة منها، أن 
تنهي كل التفاصيل الخاصة بمسلسالتها قريباً، وبالتايل العمل منذ اآلن عىل مشاريع رمضان 
املقب�ل له�ذه اإلنتاجات. وعل�م أن إحدى الرشكات املنتج�ة املعروفة يف لبن�ان طلبت أن ينهي 
مسلس�ل خاص برمضان املقبل مع بداية السنة املقبل�ة، أي باإلمكان بدء التصوير من اليوم 
وع�ىل مه�ل، لتنتهي كل األعمال وفق جدول زمني يبعد صورة م�ا حصل هذا املوسم. إىل ذلك، 
رّجح�ت معلوم�ات خاصة أن مسلس�يل »2020« و«دانتيل« لن ُيعرضا ه�ذا املوسم، بانتظار 
انقض�اء فرتة الصيف، فإّم�ا أن يتصّدرا املشهد منتصف الخريف املقبل عىل إحدى الفضائيات 
العربي�ة املعروفة، وإّما أن يؤجل عرضهما لبداية السن�ة املقبلة، عىل أن تتخذ رشكتا الصباح 
وإيغل فيلمز ق�رارات حاسمة بشأن الدراما الرمضانية 2021 منتصف الصيف بعد استكمال 

الروايات واألفكار املعروضة للتنفيذ.


