
تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت هيئ�ة رئاس�ة مجل�س النواب، 
لعق�د  موع�داً  املقب�ل،  األربع�اء  ي�وم 
جلس�ات املجلس.وذكرت الهيئة يف بيان 
: ان “مجل�س النواب س�يعقد جلس�ته 

االعتيادي�ة ي�وم االربع�اء املواف�ق ٣ / 
ظه�راً”. الواح�دة  الس�اعة   ٢٠٢٠/  ٦

وأضافت بحسب البيان أن “عقد الجلسة 
جاء لقراءة ومناقش�ة عدد من القوانني 

املدرجة عىل جداول اعماله”.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة املالي�ة العراقي�ة، انه�ا لن 
ترسل أي مبلغ بعد اآلن إلقليم كردستان 
العراق ما لم يت�م التوصل التفاق نهائي 
وحكوم�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة  ب�ني 
اإلقليم.وق�ال مكتب الوزي�ر يف بيان: ان 
“وس�ائل اعالم نرشت اخ�راً معلومات 
مضللة، ح�ول آلي�ة اي�داع وزارة املالية 
يف كتابه�ا املرق�م 809 يف 24/5/2020 
مبلغ 400 مليار دينار عراقي يف حساب 
كردس�تان”. واضاف  اقلي�م  حكوم�ة 
املكت�ب ان “وزارة املالي�ة العراقية تؤكد 
التزامها القوانني واليات العمل الرسمية 
يف اوام�ر ال�رف الخاص�ة به�ا ، وأن 
“مبل�غ ال�� 400 ملي�ار دين�ار عراق�ي 

املرسل محتس�ب ضمن حساب حكومة 
اقليم كردس�تان لس�داد نفقات اإلقليم 
و م�ن ضمنه�ا رواتب املوظفني لش�هر 
نيسان املايض، وحس�ب اتفاق ابرم مع 
االقلي�م حس�ب الكت�اب املرق�م 802 يف 
19/5/2020 والذي نص عىل الدخول يف 
اجتماعات مكثف�ة بني ممثيل الحكومة 
املركزية وحكومة اقليم كردستان لشهر 
حزيران لالتفاق عىل تس�وية نهائية بني 
الطرف�ني باعتماد قان�ون االدارة املالية 
االتحادي”. واكد البيان ان “الكتاب اشار 
اىل ان يرتبط رصف املستحقات الالحقة 
بالتوص�ل اىل اتف�اق نهائ�ي و بالتنفيذ 

الفعيل لالتفاق املذكور”.

 بغداد/ الزوراء:
يف  األجنبي�ة  العمل�ة  أس�واق  س�جلت   
الع�راق، امس األح�د، ارتفاعا يف س�عر 
رصف ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدينار 
ورشاء  بي�ع  أس�عار  العراقي.وكان�ت 

ال�دوالر يف رشكات ومكات�ب الصرف�ة، 
كاآلتي: سعر البيع للدوالر الواحد 1240 
دين�اراً، أي 124 ألف دينار للمائة دوالر. 
أما سعر الرشاء للدوالر 1230 ديناراً، أي 

123 ألف دينار للمائة دوالر.

بروت/ متابعة الزوراء:
اندلعت اش�تباكات مس�اء ام�س األحد، 
أم�ام الق�ر الجمه�وري اللبنان�ي يف 
بعبدا بني الجي�ش ومتظاهرين.وذكرت 
الوكال�ة الوطني�ة اللبناني�ة لإلع�الم أن 
الق�ر  طري�ق  افرتش�وا  متظاهري�ن 
الجمه�وري. وتزام�ن ذل�ك م�ع وصول 
تعزي�زات عس�كرية واتخ�اذ إج�راءات 
عرشي�ن  ح�وايل  مش�ددة.وكان  أمني�ة 
محتج�اً ق�د تجمع�وا يف طري�ق القر 

حاملني أعالم لبن�ان، ومرددين هتافات 
منه�ا: “كلهم يعن�ي كله�م” و”ثورة.. 
اللبنان�ي  الجي�ش  ثورة”.واس�تقدم 
تعزيزات ملن�ع املحتجني من التقّدم أكثر 
ع�ىل طريق الق�ر الجمهوري.ووقعت 
مناوشات بني الجيش واملحتجني، الذين 
ركن�وا س�ياراتهم عن�د مف�رق القر، 
مم�ا تس�بب بزحمة س�ر خانقة خالل 

االحتجاج املفاجىء.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
طلب الرئيس األمركي دونالد ترمب امس 
األح�د، نرش الحرس الوطني يف باقي املدن 
االحتجاج�ات متهماً  األمركية ملواجه�ة 
وس�ائل إع�الم أمركي�ة بن�رش الكراهية 
والف�وىض، فيم�ا أك�د أنه س�يؤجل قمة 
مجموع�ة الس�بع إىل س�بتمرب )أيل�ول(، 
مش�راً إىل أن�ه س�يدعو روس�يا وكوري�ا 
الجنوبي�ة وأس�رتاليا والهن�د للحض�ور.
كم�ا اته�م ترم�ب، مجموع�ة “أنتيف�ا” 
ش�هدتها  الت�ي  االحتجاج�ات  بقي�ادة 
مدين�ة مينيابولي�س يف والية مينيس�وتا 
األمركي�ة، مؤك�داً أن�ه س�يصنف ه�ذه 
الحركة “منظمة إرهابية”.وقال ترمب يف 

تغريدة عرب صفحته الرس�مية عىل موقع 
تويرت: “أهنئ حرس�نا الوطني عىل العمل 
الرائ�ع ال�ذي قاموا بها ف�ور وصولهم إىل 
مينيابوليس يف مينيسوتا، الليلة املاضية”.
وأضاف قائال: كان يجب عىل عمدة الوالية 
أن يس�كت الفوضوي�ني يف الليل�ة األوىل، 
ول�و كان فع�ل ذل�ك مل�ا واجهنا مش�كلة 
حينها.وق�ال ترمب يف تغري�دة الحقة أنه 
س�ُيصنف “أنتيفا” منظمة إرهابية.يذكر 
أن مجموعة “أنتيف�ا” هي حركة توصف 
بأنها “يسارية” وتهدف ملحاربة الفاشية 
بدأت يف أوروبا وانتقلت إىل أمركا مع بروز 
حركة ما ُيعرف ب�”سيادة العرق األبيض”.
وتزايدت االحتجاج�ات املتوترة يف أمركا، 

األح�د، واندلعت يف 30 مدينة أمركية عىل 
األق�ل يف احتجاج�ات ع�ىل مقت�ل جورج 
فلوي�د، األمركي من أص�ول إفريقية عىل 
يد ضاب�ط رشطة يف مدين�ة مينيابوليس 
بوالية مينيسوتا.ويف مدينة إنديانابوليس، 

عاصم�ة والية إنديان�ا األمركي�ة، أكدت 
الرشط�ة مقت�ل أح�د املحتج�ني وإصابة 
اثنني آخرين.الرشطة لم توضح مالبسات 
إطالق النار والجهة املس�ؤولة عنه، لكنها 
أكدت أن عنارصها لم يطلقوا النار.وأكدت 
الرشط�ة يف الوالي�ة إطالق قنابل مس�يلة 
للدموع بعد تواصل أعمال الشغب والنهب 
أثن�اء الليل.كم�ا أك�د الرئي�س األمركي 
دونالد ترمب، أنه س�يؤجل قمة مجموعة 
السبع إىل س�بتمرب )أيلول(، مشراً إىل أنه 
سيدعو روسيا وكوريا الجنوبية وأسرتاليا 
للحضور.وق�ال ترمب للصحفيني  والهند 
املس�افرين معه من فلوريدا إىل واشنطن، 
إن مجموعة الس�بع الكبار، التي كان من 

املقرر أن تعق�د يف أواخر يونيو )حزيران( 
يف كامب ديفيد، هي “مجموعة من الدول 
عف�ا عليها الزم�ن للغاي�ة” وال تمثل “ما 
يجري يف العالم بش�كل صحيح”.ويشارك 
يف االجتم�اع عادة ق�ادة بريطاني�ا وكندا 
وفرنسا وأملانيا واليابان وإيطاليا والواليات 
املتحدة. وكان قد تم اس�تبعاد روسيا من 
مجموعة ما كان يسمى أنذاك “مجموعة 
الثم�ان” قبل خمس س�نوات كعقاب عىل 
ضمها منطقة القرم األوكرانية املجاورة.
وقالت أليس�ا فرح، متحدثة باس�م البيت 
األبيض، إن قمة مجموعة السبع ستجمع 
الحلف�اء التقليدي�ني لبح�ث التعامل مع 

مستقبل الصني.

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، امس 
اليوم�ي  الوبأي�ي  املوق�ف  االح�د، 
لالٔصابات املسجلة بفروس كورونا 
اك�دت  الع�راق، فيم�ا  املس�تجد يف 
تس�جيل ٢٦٠ اصاب�ة جدي�دة و١٠ 
حاالت وفي�ات يف خمس محافظات 
و٤٦ حالة شفاء بالفروس، حددت 
التوزي�ع  الرصاف�ة  صح�ة  دائ�رة 
الجغرايف لالصابات حس�ب املناطق.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت » 
الزوراء« نس�خة منه: انه تم فحص 
)٥٣٨١( نموذج�ا يف كافة املختربات 
لي�وم ام�س،  الع�راق  املختص�ة يف 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 
يف العراق )٢٢٧٧٥٦(.واضافت: انها 
س�جلت يف مخترباته�ا لي�وم ام�س 
الع�راق موزع�ة  إصاب�ة يف   )٢٦٠(
 ،٥٨ الرصاف�ة:  بغ�داد/  كالت�ايل: 

بغداد/ الكرخ: ٣٥، مدينة الطب: ٢ ، 
النجف: ٧ ، البرة: ٢٤ ، السليمانية: 
٢٤ ، دهوك: ٤ ، دياىل: ٢ ، واس�ط: ٧ 
، بابل: ٢٦ ، ميسان: ٣١ ، املثنى: ٢١ 
، ذي ق�ار: ٢ ، الديواني�ة: ٩ ، انب�ار: 
١ ، كرك�وك: ٧ .واش�ارت اىل ان عدد 
حاالت الشفاء: ٤٦ حالة ، وكما ييل: 
بغداد/ الرصافة: ٩ ، بغداد/ الكرخ: 
١١ ، مدين�ة الط�ب: ١٠ ، كركوك: ١ 
، الب�رة: ٣ ، دي�اىل: ١ ، الديوانية: 

٢ ، املثن�ى: ٨ ، ص�الح الدي�ن: ١ ، 
مبينة ان ع�دد الوفيات : ١٠ حاالت 
٤ ح�االت يف بغداد/ الرصافة ، حالة 
يف بغداد/ الكرخ، حالتان يف ميسان، 
حال�ة يف كرك�وك ، حال�ة يف دي�اىل ، 
حال�ة يف الس�ليمانية .وتابع�ت: ان 
مجم�وع االٕصاب�ات : ٦٤٣٩ ، بينما 
مجم�وع ح�االت الش�فاء: ٣١٥٦ ، 
اما الراقدين ال�كيل: ٣٠٧٨ ، يف حني 
الراقدي�ن يف العناي�ة املرك�زة: ٤٦ ، 

الوفي�ات: ٢٠٥ .صح�ة  ومجم�وع 
الرصاف�ة توضح التوزي�ع الجغرايف 
اليوم  املس�جلة  ال«٥٨«  لالصاب�ات 
بف�روس كورونابدوره، اعلن مدير 
عام صحة بغ�داد الرصافة الدكتور 
عبد الغني الس�اعدي، تس�جيل ٥٨ 
اصاب�ة جديدة بف�روس كورونا يف 
جان�ب الرصاف�ة بينه�ا ٣٥ اصابة 

بمدينة الصدر .

الصحة تسجل ٢٦٠ اصابة جديدة و٤٦ حالة شفاء بفريوس كورونا
اكدت تسجيل ١٠ وفيات يف مخس حمافظات

بغداد/ ليث جواد:
أك�دت النائبة عن قلع�ة الجماهر الوطنية 
منار عبد  املطلب هاشم، أن الربملان لم يكمل 
قان�ون االنتخابات واملفوضي�ة غر جاهزة 
الج�راء االنتخابات املبكرة، مح�ذرة من أن 
دع�وات حل الربمل�ان دون اج�راء انتخابات 
قد تسبب فراغا ترشيعيا، فيما لفت الخبر 
القانون�ي ط�ارق إىل وج�ود طريق�ني لحل 
الربملان.وقال�ت النائبة ع�ن قلعة الجماهر 
الوطنية منار عبد  املطلب هاش�م يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: إن جمي�ع الكتل السياس�ية 
م�ع اج�راء االنتخاب�ات املبكرة بع�د تهيئة 
االجواء املناس�بة لالنتخابات عادلة ونزيهة 
تلبي طموح  الش�ارع العراقي، موضحة أن 
الربملان لغاية االن لم يكمل قانون االنتخابات 

بشكل كامل واملفوضية غر جاهزة الجراء 
االنتخابات، كونها تشكلت حديثا.وأضافت 
هاش�م: أن دعوات حل الربمل�ان دون اجراء 
انتخابات قد تس�بب فراغ�ا ترشيعيا، اذا لم 
تجر انتخابات مبكرة النه ال يمكن ترك البلد 
ب�دون جهة ترشيعية، مبينة أن حل الربملان 
يجب ان يكون بطلب من رئييس الجمهورية 
او الوزراء وموافق�ة اعضاء مجلس النواب 
ايضا.أم�ا الخب�ر القانون�ي ط�ارق حرب، 
ق�ال يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: إن امل�ادة 64 
من الدستور وضعت طريقني لحل الربملان، 
االوىل ع�ن الطريق الربمل�ان أي يقوم النواب 
بحل برملانهم ويكون ذلك بناء عىل طلب من 

ثلث اعضاء الربملان اي 110 عضوا.

القدس املحتلة/ متابعة الزوراء:
أعاد املسجد األقىص بالقدس فتح أبوابه أمام املصلني فجر 
امس األحد، بعد إغالقه ملدة شهرين ونصف الشهر بسبب 
ف�روس كورونا، لكن الس�لطات فرضت بعض اإلجراءات 
االحرتازي�ة يف ظ�ل تحذي�ر مس�ؤويل الصحة م�ن ارتفاع 
اإلصابات بالفروس.وقال مدير املس�جد االقىص، الش�يخ 
عمر الكس�واني لقنات�ي “العربية” و”الح�دث” إن إعادة 
فتح األقىص بمثابة يوم عيد، مش�راً اىل أن الفلس�طينيني 
س�يحافظون عىل املس�جد وعىل تعليمات السالمة، مؤكداً 
ع�ىل تمس�كهم باألقىص.ويأتي اس�تئناف الص�الة بثالث 
أق�دس املواقع اإلس�المية بعد ف�رتة كئيبة عىل مس�لمي 
القدس، الذين أمضوا شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام 
بدون زياراتهم اليومية املعتادة للمس�جد األقىص ومسجد 
قبة الصخ�رة املجاور.وأرجع مجلس األوقاف والش�ؤون 

واملقدسات اإلس�المية قرار إعادة فتح املسجد املغلق منذ 
15 مارس آذار إىل بطء انتش�ار م�رض كوفيد19- الناجم 
عن اإلصابة بالفروس.وقال شاهد إن مئات من املسلمني 
رددوا “الل�ه أكرب” مع احتش�ادهم داخل املجم�ع بالبلدة 
القديم�ة بالق�دس ألداء صالة الفجر امس األحد. وس�جد 
بعضهم مقبلني األرض عند دخولهم.لكن السلطات فرضت 
بعض اإلجراءات لتقليل مخاطر انتشار العدوى، وذلك بعد 
ارتف�اع يف عدد اإلصابات الجدي�دة يف إرسائيل خالل األيام 
القليل�ة املاضية.وأل�زم مجل�س األوقاف املصل�ني يف بيان 
بارتداء كمامات وإحضار سجاجيد شخصية للصالة. ولم 
يحدد املجلس ما إذا كان سيفرض حدا أقىص لعدد املصلني 
يف املجمع الذي تصل مس�احته إىل 35 فدانا. ودخل املسجد 
زه�اء 700 مصل ألداء ص�الة الفجر، معظمه�م يرتدون 

كمامات ويحملون سجاد للصالة.

احلكمة تكشف لـ             عن طلب نيابي الستئناف جلسات الربملان .. وسائرون حيدد اسباب تأخر استكمال احلكومة
خالفات الكتل على بعض املرشحني ترجئ حسم الوزارات الشاغرة

الزوراء/حسني فالح:
كشفت كتلة تيار الحكمة، عن تقديم 
طلب نيابي اىل رئاسة مجلس النواب 
الس�تئناف جلس�ات املجل�س خالل 
االي�ام املقبل�ة، وفيما اكد اس�تمرار 
املفاوض�ات ما ب�ني الكت�ل ورئيس 
ال�وزارات  حس�م  ح�ول  الحكوم�ة 
الش�اغرة، ح�دد تحال�ف س�ائرون 

اسباب تاخر استكمال الحكومة.
وقال النائب عن كتل�ة تيار الحكمة 
حسن الجنابي يف حديث ل”الزوراء”: 
ان الكتل ما زالت مستمرة بحواراتها 
م�ع رئيس ال�وزراء لغرض تس�مية 
مرش�حي الحقائب الوزارية الس�بع 
الش�اغرة، مؤك�دا عدم حس�م امللف 
حت�ى االن.واضاف: ان هن�اك رغبة 
م�ن قبل اغل�ب الن�واب الس�تئناف 
الن�واب  مجل�س  جلس�ات  انعق�اد 
خالل االيام املقبلة لغرض مناقش�ة 
القضاي�ا املهم�ة والتصوي�ت ع�ىل 
اس�تكمال الحكوم�ة وكذلك ترشيع 
القوانني املهمة الت�ي يحتاجها البلد 
يف املرحلة الراهنة، مبينا انه تم جمع 
تواقيع نيابية وتم تقديمها اىل رئاسة 
الربمل�ان لغ�رض تحديد موع�د لبدء 
انعقاد الجلسات.واشار اىل ان بعض 
الكتل تر عىل تقدم مرش�حني غر 
مؤهلني او عليهم مؤرشات للحقائب 

الوزارية وهذا ما يمنع حس�م امللف 
لك�ون الكت�ل الوطنية تمن�ع تمرير 
اس�ماء عليها مؤرشات سلبية، الفتا 
وم�ازال  كان  الحكم�ة  تي�ار  ان  اىل 
موقف�ه ثابت من تش�كيل الحكومة 
ول�م يتدخ�ل يف تش�كيلها س�واء يف 

الرتش�يح او االختي�ار وانما موقفه 
كان م�ع تش�كيل حكوم�ة وطني�ة 
بعيدة عن املحاصصة تلبي تطلعات 
الشعب وتحقق مطالب املتظاهرين 
النائ�ب عن  املرشوعة.ب�دوره، اك�د 
تحال�ف س�ائرون غاي�ب العمري، 

ان هناك اس�باب ع�دة ادت اىل تاخر 
حس�م الوزارات الشاغرة والتي كان 
من املقرر حس�مها قب�ل عيد الفطر 
حدي�ث  يف  العم�ري  املبارك.وق�ال 
ل”ال�زوراء” : ان ارصار بعض الكتل 
عىل بعض املرشحني السيما وزارتي 

النف�ط والخارجي�ة ادت اىل تفاق�م 
الخالفات وتاجيل حس�م هذا امللف، 
الفت�ا اىل ان حقيبة النفط منحت اىل 
محافظ�ة البرة ون�واب املحافظة 
اىل االن لم يتمكنوا من تقديم مرشح 
يحظى بمقبولية عالية.واضاف: ان 
الكتل الكردية تر عىل ترشيح فؤاد 
حس�ني لحقيب�ة الخارجي�ة بالرغم 
م�ن رفض�ه م�ن قب�ل اغل�ب الكتل 
النيابي�ة م�ا جعل هات�ني الوزارتني 
االن،  حت�ى  ش�اغرتني  املهمت�ني 
مؤك�دا حت�ى بقية ال�وزارات مهمة 
واىل االن ل�م يتم حس�م مرش�حيها 
بس�بب االختالف ما بني الكتل حول 
تقاس�م املناصب او املرشحني.ودعا 
العمري جميع الكتل السياس�ية اىل 
وض�ع مصلح�ة البلد ام�ام اعينهم 
لحس�م مل�ف اس�تكمال الحكوم�ة 
السيما وان البلد يمر بظروف صعبة 
واملتمثل�ة باالزمة املالي�ة والصحية 
والتي تتطلب تظافر الجهود .يش�ار 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  ان  اىل 
الكاظم�ي ق�د تعهد يف كلمت�ه امام 
مجل�س الن�واب خالل جلس�ة منح 
الثقة لحكومته باستكمال الوزارات 
الش�اغرة قبل عي�د الفطر املبارك اال 
انه يب�دو خالفات الكتل السياس�ية 

حالت دون ذلك.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
رواتب  رصف  يتم  أن  الوطنية  التقاعد  هيئة  رجحت 
املتقاعدين يف موعدها دون أي تأخر كما حدث سابقا، 
الرف،  متطلبات  كل  إكمال  نفسه  الوقت  يف  مؤكدة 
وبانتظار وصول التمويل املايل من وزارة املالية لغرض 
القليلة  األيام  خالل  ذلك  يكون  أن  ومتوقعة  إطالقها 
عالء  التقاعد،  هيئة  إعالم  مدير  واستبعد  القادمة. 
محمد تميم، يف تريح صحفي، أن يتأخر رصف رواتب 
املتقاعدين عىل غرار ما حدث يف الشهر املايض، والذي 
التسيلم  رافق فرتة  الذي  الفراغ  نتيجة  انه حصل  قال 
والتسلم بني حكومتي ورئيس الوزراء املستقيل عادل 
عبد املهدي ورئيس الوزراء الحايل مصطفى الكاظمي.

التقاعد ترجح صرف الرواتب 
مبوعدها دون أي تأخري

جملس النواب حيدد األربعاء املقبل 
موعداً لعقد جلسته االعتيادية

املالية: لن نرسل أي مبلغ ألربيل بعد 
اآلن دون التوصل التفاق نهائي

الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا يف 
األسواق احمللية

اشتباكات بني اجليش اللبناني 
ومتظاهرين أمام القصر اجلمهوري

نائبة لـ          : قانون االنتخابات مل يكتمل 
املسجد األقصى يعيد فتح أبوابه أمام املصلني وسط ودعوات حل الربملان قد تسبب فراغا تشريعيا

إجراءات احرتازية

بعد إغالقه ألكثر من شهرين بسبب كورونا

السفري االمريكي يف بغداد يكشف خفايا حوار بالده »االسرتاتيجي« املقبل مع العراق

ص 3علماء فايروسات مشهورون يتلقون تهديدات بالقتل بسبب كورونا 

ص 2

 

الكاظمي يشدد على اهمية محاية 
االمن الصحي للمواطنني

خالل ترؤسه اجتماع اجمللس الوزاري لالمن الوطين

بغداد/ الزوراء:
ش�دد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ام�س االح�د، عىل اهمي�ة حماي�ة االمن 
الصح�ي للمواطنني.وذك�ر مكتب رئيس 
ال�وزراء يف بيان تلقت » الزوراء« نس�خة 
من�ه: ان رئيس مجل�س ال�وزراء، القائد 
مصطف�ى  املس�لحة،  للق�وات  الع�ام 
الكاظم�ي، ت�رأس امس األح�د، اجتماعاً 
للمجلس الوزاري لألمن الوطني ملناقش�ة 
خ�الل  الكاظم�ي  أعماله.واك�د  ج�دول 
االجتم�اع، أهمية حماية األم�ن الصحي 
للمواطن�ني، كج�زء ال يتج�زأ م�ن األمن 
الوطن�ي يف ظ�ل تع�رّض الع�راق والعالم 
الكاظمي  أجمع لجائحة كورونا.وأش�ار 

اىل أهمي�ة وع�ي املواط�ن يف التعاون مع 
األجه�زة األمني�ة والصحي�ة، حي�ث يعّد 
الركن األساس يف مكافحة انتشار الوباء، 
والعام�ل الحاس�م يف الح�ّد الفّع�ال م�ن 
انتش�ار رقعة اإلصابات.واشار البيان اىل 
ان املجل�س ناقش ضمن ج�دول أعماله، 
إج�راءات األجهزة األمنية يف تطبيق حظر 
التج�وال يف بغ�داد واملحافظ�ات، يف ظ�ل 
تصاعد أع�داد اإلصابات بش�كل مختلف 
ع�ن الس�ابق، وس�بل االرتق�اء والتكامل 
يف األداء ب�ني دوائ�ر وزارة الصحة وباقي 
أجهزة الدول�ة املكلّفة بالتصدي للجائحة 
واتخ�ذ املجلس القرارات املناس�بة يف هذا 

الصدد.

ترامب يأمر بنشر احلرس الوطين ويعتزم تصنيف “أنتيفا” منظمة إرهابية
اعلن تأجيل قمة جمموعة السبع إىل سبتمرب

بغداد/ الزوراء:
الرسمي  بالدوام  واملحافظات  بغداد  يف  فروعه  مبارشة  عن  الرافدين،  مرف  أعلن 
الستكمال املهام واألعمال املرفية املناطة بها.وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان 
تلقت » الزوراء« نسخة منه: إنه »بناء عىل توجيهات وزير املالية وإرشاف ومتابعة من 
التجول  مدير عام املرف فقد تقرر املبارشة بالدوام لفروعه واستثناءها من حظر 
الشامل وذلك إلنجاز املهام املرفية املكلف بها«.ووجه املرف فروعه ب�«عدم القيام 
بأية تجمعات تؤثر سلباً عىل حياة الزبائن وحدوث انسيابية يف العمل املريف مع اتباع 
العليا  اللجنة  أن  إىل  كورونا«.يشار  فايروس  من  الصحية  والوقاية  السالمة  رشوط 
للصحة والسالمة قررت، السبت )٣٠ ايار ٢٠٢٠ (، فرض حظر التجوال الشامل ملدة 
ومريف  املركزي  البنك  استثناء  السبت،  أمس  عالوي،  عيل  املالية  وزير  أسبوع.وقرر 

الرافدين والرشيد من اجراءات حظر التجوال الشامل.\\\\

الرافدين يعلن مباشرة فروعه بعملها 
ويوجه بعدم التجمعات

الفرق الصحية تواصل عمليات الفحص يف بغداد

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



الصحة تسجل ٢٦٠ اصابة جديدة و٤٦ حالة شفاء بفريوس كورونا

الكعيب يدعو البعثة االممية اىل مغادرة سلبيات املرحلة السابقة يف عملها داخل العراق 

نائبة لـ          : قانون االنتخابات مل يكتمل ودعوات حل الربملان قد تسبب فراغا تشريعيا

بغداد/نينا:
الجمهورية برهم صالح،  أكد رئيس   
اهمية املحافظة عىل املستوى العلمي 

الرصني للجامعات العراقية.
خالل  الجمهورية  رئيس  وشدد 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  لقائه 
العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب عىل 
متطلبات  باستكمال  امليض  رضورة 
واجتيازه،  الحايل  الدرايس  العام 
الطلبة  ألداء  املناسبة  األجواء  وتوفري 

امتحاناتهم، واملحافظة عىل املستوى 
العلمي الرصني للجامعات العراقية.

أن  العايل  التعليم  وزير  أكد  بدوره 
رافداً  تبقى  الجامعية  املؤسسات 
العراق  بناء  عملية  يف  مهما  حيوياً 
رفع  مسؤولية  عاتقها  عىل  وتقع 
متطلبات  وتوفري  العلمي  املستوى 
وخربات  مهارات  من  الحالية  املرحلة 
أكاديمية يف ظل ظروف انتشار الوباء 

العاملي.

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة املالية العراقية، انها لن ترسل 
أي مبلغ بعد اآلن إلقليم كردستان العراق 
بني  نهائي  التفاق  التوصل  يتم  لم  ما 

الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم.
»وسائل  ان  بيان:  يف  الوزير  مكتب  وقال 
اعالم نرشت اخرياً معلومات مضللة، حول 
املرقم  كتابها  يف  املالية  وزارة  ايداع  آلية 
مليار   400 مبلغ   2020/5/24 يف   809
اقليم  حكومة  حساب  يف  عراقي  دينار 

كردستان«.
 واضاف املكتب ان »وزارة املالية العراقية 
العمل  واليات  القوانني  التزامها  تؤكد 
 ، بها  الخاصة  الرصف  اوامر  يف  الرسمية 
عراقي  دينار  مليار   400 الـ  »مبلغ  وأن 
حكومة  حساب  ضمن  محتسب  املرسل 
و  اإلقليم  نفقات  لسداد  كردستان  اقليم 
من ضمنها رواتب املوظفني لشهر نيسان 
االقليم  مع  ابرم  اتفاق  وحسب  املايض، 
حسب الكتاب املرقم 802 يف 2020/5/19 
اجتماعات  يف  الدخول  عىل  نص  والذي 
املركزية  الحكومة  ممثيل  بني  مكثفة 
حزيران  لشهر  كردستان  اقليم  وحكومة 
الطرفني  بني  نهائية  تسوية  عىل  لالتفاق 

باعتماد قانون االدارة املالية االتحادي«.
 واكد البيان ان »الكتاب اشار اىل ان يرتبط 
اىل  بالتوصل  الالحقة  املستحقات  رصف 
لالتفاق  الفعيل  بالتنفيذ  و  نهائي  اتفاق 

املذكور«.
موافقة  وردت  »حيث  البيان   واوضح 
كتاب  يف  اليه  املشار  الكتاب  عىل  االقليم 
املرقم  االقليم  يف  واالقتصاد  املالية  وزارة 
201 يف 2020/5/19 فقد تم رصف املبلغ 
يتم  ولن   ، نيسان  شهر  عن  اليه  املشار 
التوصل  قبل  جديدة،  رصف  اوامر  اطالق 
الحكومة  بني  وشامل  نهائي  اتفاق  اىل 

االتحادية وحكومة اقليم كردستان.«
االعالم  »بوسائل  املالية  وزارة   واهابت 
والنظر  املعلومات،  تداول  يف  الدقة  توخي 
بعني املسؤولية اىل التحديات الكبرية التي 
الصعد،  مختلف  عىل  الحكومة  تواجه 
والحاجة املاسة اىل تضامن وتضافر جهود 

الجميع لتجاوزها«.
العراق،  يف  االتحادية  الحكومة  و رصفت 
مؤخرا، 400 مليار دينار عراقي )نحو 336 
كردستان  إقليم  لحكومة  دوالر(  مليون 
وأودعتها يف حساب اإلقليم بالبنك املركزي 

العراقي.
ويف 24 أبريل املايض، طالبت األمانة العامة 
املالية  وزارة  العراقي  الوزراء  ملجلس 
بوقف رصف أي مستحقات مالية إلقليم 
كردستان العراق، واسرتجاع األموال التي 
فت يف الفرتة املاضية، بسبب عدم قيام  رصرُ
املالية املستحقة  الواردات  اإلقليم بتسديد 
اإلقليم  من  املستخرج  النفط  بيعه  من 

خالل الفرتة املاضية.

بغداد/ الزوراء:
الرتبية  لجنة  تسعى  وفيما  املنتهية.  غري  للمراحل  القرار  درجة  الرتبية  وزارة  أعلنت 
النيابية اىل تقديم طلب اىل الوزارة يتضمن عد العام الدرايس الحايل »سنة عبور« لجميع 

املراحل حتى املنتهية، أكدت ان القرار يمكن ان يستثني السادس االعدادي.
اعتماد  قرارات  بعد  النجاح  اجل رفع نسبة  بالقول: »من  القرار  الرتبية   وعزت وزارة 

درجة نصف السنة والكورس االول درجة نجاح نهائية«.
درجات  و10  االبتدائي  الخامس  للصف  درجات   5« ستكون  الدرجة  هذه  ان  وبينت 

للصفوف غري املنتهية املتوسطة واالعدادية والتعليم املهني ومعاهد الفنون«.
الرتبية يتضمن عد  اىل وزارة  اىل تقديم طلب  النيابية  الرتبية  من جانبها، تسعى لجنة 
السادس  باستثناء  املنتهية،  حتى  املراحل  لجميع  عبور«  »سنة  الحايل  الدرايس  العام 

االعدادي.
الطلبة،  ان »لجنته مع عبور  اللهيبي، يف ترصيح صحفي،  اللجنة، طعمة  وقال مقرر 
وهو الحل األمثل من خالل اعتماد درجة الفصل االول او نصف السنة درجة نهائية، أما 
الطلبة الراسبون فيمكن اجراء امتحان لهم كدور ثاٍن وفقا للموقف الوبائي لكورونا«.

الرتبية بسبب  اللهيبي »ال يمكن اجراء االمتحانات عىل وفق ما حددته وزارة  وأضاف 
الوضع الصحي بل هو أمر شبه مستحيل«.

ويف ما يتعلق بالسادس االعدادي، أوضح »يمكن اعتماد االمتحان االلكرتوني، مبينا ان 
لقاًء سيجمعه مع وزير الرتبية ملناقشة هذا االمر«.

القايض باستحصال موافقة  الرتبية،  الدعوة بعد يوم واحد من قرار وزارة  تلك  وتأتي 
مجلس الوزراء عىل تعليق االمتحانات العامة للدراسة االبتدائية للعام الدرايس الحايل، 

واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نجاح من املرحلة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف السفري األمريكي يف العراق ماثيو تولر، امس االحد، عن خفايا 
الحوار الثنائي »االسرتاتيجي« املقبل املقرر إجراؤه يف منتصف شهر 

حزيران، بني الواليات املتحدة والعراق.
االمريكية  السفارة  موقع  عىل  نرش  فيديو  مقطع  يف  تولر  وقال   
ب العراق  البعثة  أنحاء  »زمالئي يف جميع  ان   : بالفيسبوك  الرسمي 
سيناقشون بشكل مفصل يف األسابيع املقبلة كيف تتناول اتفاقية 
االطار السرتاتيجي لدينا جميع جوانب عالقتنا الثنائية - السياسية 
واالقتصادية والثقافية والتعليمية والعلمية، وليس االقتصار فقط 
املزيد  عىل  اإلطالع  »سيتسنى  انه  مبينا  األمنية«،  املساعدة  عىل 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تقديم  سبل  عن  التفاصيل  من 
العراقيني  ملاليني  االستقرار  ودعم  اإلنساني  الدعم   )USAID(

املعرضني للخطر«.
عىل  الضوء  سيسلط  السفارة  يف  االقتصادي  »القسم  ان  واضاف 
األمريكية  واالستثمارات  التجارية  الوفود  لجلب  الدؤوب  عمله 
يكون  أن  بغية  للعراق  واملساعدة  األمريكيني  االمتياز  وأصحاب 
مستقال يف مجال الطاقة«، مشريا اىل ان »القسم السيايس سيتحدث 
عن برامجه التي تعزز حقوق اإلنسان والعدالة واملساءلة باإلضافة 

إىل إزالة األلغام من املئات من املواقع الحساسة للبنية التحتية«.
املاليني  حياة  حسن  والذي  والنازحني  لالجئني  مكتب  »لدينا  وتابع 
والرشكات  واملزارع  املساكن  تأهيل  إعادة  خالل  من  العراقيني  من 
أنحاء  املجتمعات يف جميع  يف  األساسية  التحتية  والبنية  واملدارس 
البالد«، موضحا ان »الجيل القادم من العراقيني سيستفيد من عمل 
القسم الثقايف لدينا من خالل إرسال مئات الطلبة العراقيني كل عام 
إىل الواليات املتحدة بموجب برامج التبادل، فضال عن عملهم الهام 

يف املساعدة يف الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الثري للعراق«.
واكد تولر ان »رشاكتنا تمتد اىل ابعد من مجرد تقديم الدعم للقوات 
الحوار  لقاءات  إىل  قدما  نتطلع  »اننا  اىل  الفتا  العراقية«،  األمنية 
هذه  تعزيز  كيفية  يف  التعاون  إىل  تهدف  التي  املقبلة  السرتاتيجي 
العراق  يزال  ال  التي  العديدة  التحديات  عىل  التغلب  بغية  الروابط 

يواجهها«.

بريوت/ متابعة الزوراء:
القرص  أمام  األحد،  امس  مساء  اشتباكات  اندلعت 

الجمهوري اللبناني يف بعبدا بني الجيش ومتظاهرين.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم أن متظاهرين 
مع  ذلك  وتزامن  الجمهوري.  القرص  طريق  افرتشوا 
أمنية  إجراءات  واتخاذ  عسكرية  تعزيزات  وصول 
يف  تجمعوا  قد  محتجاً  عرشين  حوايل  مشددة.وكان 
هتافات  ومرددين  لبنان،  أعالم  حاملني  القرص  طريق 

منها: »كلهم يعني كلهم« و«ثورة.. ثورة«.

من  املحتجني  ملنع  تعزيزات  اللبناني  الجيش  واستقدم 
التقّدم أكثر عىل طريق القرص الجمهوري.

ووقعت مناوشات بني الجيش واملحتجني، الذين ركنوا 
سياراتهم عند مفرق القرص، مما تسبب بزحمة سري 
خانقة خالل االحتجاج املفاجىء، وهو األول من نوعه 

يف تلك املنطقة منذ ستة أشهر.
وغادر املحتجون بعد وقت قصري، يف ظل انتشار أمني 
ذلك،  مع  املنطقة.بالتزامن  إىل  الهدوء  وعاد  كثيف، 
قطع محتجون حركة السري يف منطقة »ساحة النور« 

األوضاع  برتدي  تنديداً  لبنان،  شمايل  طرابلس  بمدينة 
بسبب  اقتصادياً  انهياراً  لبنان  االقتصادية.ويشهد 
كان  والذي  العامة،  املؤسسات  يف  املسترشي  الفساد 
أبرز األسباب التي دفعت اللبنانيني للتظاهر بشكل غري 
األول/ ترشين   17 يف  السياسية  الطبقة  ضد  مسبوق 

الحكومات  الحقة.ورفعت  أسابيع  مدى  وعىل  أكتوبر 
املتعاقبة يف لبنان شعار »محاربة الفساد« من دون أن 
ترُقدم عىل إجراء عميل واحد لتنفيذ ذلك عملياً. وتتمتع 

غالبية املوظفني بحماية القوى السياسية.

وبدأت الحكومة الشهر الحايل مفاوضات مع صندوق 
عربها  تأمل  إصالحية  خطة  إقرارها  بعد  الدويل  النقد 
الحصول عىل دعم خارجي للخروج من دوامة االنهيار 
االقتصادي الذي دفع بقرابة نصف السكان تحت خط 

الفقر.
أبريل/نيسان   29 يف  اللبنانية،  الحكومة  وصادقت 
سنوات،   5 تستمر  اقتصادي  إنقاذ  خطة  عىل  املايض، 
االقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت  النتشال 

إىل عجز عن دفع ديون خارجية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بالجائحة حول العالم 
6.6 ماليني مصاب، من بينهم أكثر من 371 
عاملياً  املتعافني  عدد  بلغ  فيما  وفاة،  ألف 
2.74 مليون متعاف، فيما تسارعت وترية 
الشفاء عامليا وسط ترقب لقاح صيني قبل 

نهاية العام.
وعربيا تجاوز عدد اإلصابات املرُعلنة، أمس 
األرايض  أرقام  )باستثناء  ألفاً   281 األحد، 
الفلسطينية املحتلة املعلنة من قبل االحتالل 
من  أكثر  بينها  من  لت  جِّ وسرُ اإلرسائييل(، 
أكثر  املتعافني  عدد  بلغ  فيما  وفاة،   3550

من 141 ألفا.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربياً 
تويف  مصاباً،  بـ83384  املصابني  أعداد  يف 
منهم 480، وتعاىف 58883، تليها قطر التي 
أحصت 55262 إصابة، و36 وفاة، وتعايف 
التي سّجلت  اإلمارات  ثم  25839 شخصاً، 

وتعاىف   262 منهم  تويف  مصاباً،   33896
إصابة،  الكويت 26192  17546، وسجلت 

و205 وفيات، وتعايف 19156.
وتتصدر مرص أعداد الوفيات عربياً بـ913 
عن  فضالً  مصاباً،   23449 بني  من  وفاة 
 10793 البحرين  وأكدت   ،5693 تعايف 
إصابة، و17 وفاة، وتعايف 5826، وسجلت 
وفاة،  و43  إصابة،   10423 مان  عرُ سلطنة 
 9267 الجزائر  وأعلنت   .2396 وتعايف 
إصابة، من بينها 646 وفاة، وتعايف 5549.

و204  إصابة،   7780 املغرب  وأحىص 
وسجل  مصاب،   5401 وتعايف  وفيات، 
السودان 4800 إصابة، و262 وفاة، وتعايف 
 3194 جيبوتي  وأكدت  شخصاً،   1272
ورصد   ،1286 وتعايف  وفاة  و22  إصابة، 
الصومال 1916 إصابة، و73 وفاة، وتعايف 

327 شخصا.
وفاة،  و26  إصابة،   1191 لبنان  وسجل 

وتعايف 708 أشخاص، وأعلنت تونس 1076 
إصابة و48 وفاة وتعايف 950 شخصاً، فيما 
وفيات،  و9  إصابة،   734 األردن  أحىص 
إصابة  وأكدت فلسطني 626  وتعايف 507، 
و4 وفيات، وتعايف 523. وأعلنت موريتانيا 
483 إصابة، و20 وفاة وتعايف 21 شخصاً.

وفاة،  و77  إصابات،   310 اليمن  وأحىص 
إصابة،   130 ليبيا  وأكدت   ،13 وتعايف 
وسجلت  شخصاً،   50 وتعايف  وفيات،  و5 
سورية 122 إصابة، منها 4 وفيات، وتعايف 
 106 القمر  جزر  أعلنت  فيما  شخصاً،   43
وفاة،  وحالتي  كورونا،  بفريوس  إصابات 

وتعايف 26 مصاباً.
الدول  بني  الرابعة  الربازيل  أصبحت  دوليا، 
جراء  الوفيات  معدالت  أعىل  سّجلت  التي 
بينما  ذلك  يأتي  املستجد.  كورونا  فريوس 
تسارعت وترية الشفاء من الفريوس عامليا، 

وسط ترقب لقاح صيني قبل نهاية العام.

وقد أحصت الربازيل 28834 وفاة، بحسب 
بذلك  لتتقدم  الصحة،  وزارة  به  أفادت  ما 
الحني  حتى  أحصت  التي  فرنسا  عىل 

28771 وفاة.
وترُويّف 956 شخصاً بفريوس كورونا خالل 
أيضا  شهدت  التي  الربازيل  يف  ساعة   24
 26928 بلغ  اإلصابات  من  قياسيًّا  عدًدا 
بدء  منذ  اإلجمايل  لريتفع  واحد،  يوم  خالل 

الوباء إىل 465,166 إصابة.
الدول  باتت  األرقام  هذه  تسجيل  وبعد 
هي:  الفريوس  من  ترضرا  األكثر  الخمس 
وإيطاليا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 

والربازيل وفرنسا.
عامليا.  الشفاء  وترية  تسارعت  املقابل،  يف 
وحسب موقع »وورلد ميرت« املتخصص يف 
تجاوز عدد  رصد ضحايا فريوس كورونا، 
 2.7 العالم  حول  الفريوس  من  املتعافني 

مليون شخص. 

من  عدد  أكرب  املتحدة  الواليات  وسجلت 
ثم  و62،  ألفا   523 بلغ  حيث  املتعافني، 
الربازيل 193  ثم  ألفا و958،  إسبانيا 196 
ألفا و181، ثم روسيا 167 ألفا و469، ثم 

أملانيا 164 ألفا و900.
بـ155  السادس  املركز  يف  إيطاليا  وجاءت 
ثم  و984،  ألفا   126 تركيا  ثم  و633،  ألفا 
ألفا   86 الهند  ثم  و827،  ألفا   116 إيران 

و896، ثم الصني 78 ألفا و302.
من جهته، دعا بابا الفاتيكان فرانشيسكو 
الساسة يف العالم إىل توجيه األموال التي يتم 
البحوث  مجاالت  إىل  األسلحة  عىل  إنفاقها 

ملنع حدوث جائحة أخرى.
يف  تجمع  ألكرب  قيادته  خالل  ذلك  وجاء 
الفاتيكان منذ ما يقرب من ثالثة أشهر، إذ 
ترأس قداسا يف الهواء الطلق حرضه حوايل 
ترضروا  ممن  العديد  منهم  شخصا،   130

مبارشة من وباء فريوس كورونا.

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، املوقف 
بفريوس  املسجلة  لالٔصابات  اليومي  الوبأيي 
تسجيل  اكدت  فيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
260 اصابة جديدة و10 حاالت وفيات يف خمس 
محافظات و46 حالة شفاء بالفريوس، حددت 
دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.
الزوراء«   « تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
انه تم فحص )5381( نموذجا  نسخة منه: 
ليوم  العراق  يف  املختصة  املختربات  كافة  يف 
للنماذج  الكيل  املجموع  يكون  وبذلك  امس، 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف العراق 

.)227756(
امس  ليوم  انها سجلت يف مخترباتها  واضافت: 
)260( إصابة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد/ 
الرصافة: 58، بغداد/ الكرخ: 35، مدينة الطب: 
 24 السليمانية:   ،  24 البرصة:   ،  7 النجف:   ،  2
 ،  26 بابل:   ،  7 واسط:   ،  2 دياىل:   ،  4 دهوك:   ،
ميسان: 31 ، املثنى: 21 ، ذي قار: 2 ، الديوانية: 

9 ، انبار: 1 ، كركوك: 7 .
 ، حالة   46 الشفاء:  حاالت  عدد  ان  اىل  واشارت 
الكرخ:  ، بغداد/  الرصافة: 9  وكما ييل: بغداد/ 
11 ، مدينة الطب: 10 ، كركوك: 1 ، البرصة: 3 ، 
دياىل: 1 ، الديوانية: 2 ، املثنى: 8 ، صالح الدين: 
1 ، مبينة ان عدد الوفيات : 10 حاالت 4 حاالت يف 
بغداد/ الرصافة ، حالة يف بغداد/ الكرخ، حالتان 
يف ميسان، حالة يف كركوك ، حالة يف دياىل ، حالة 

يف السليمانية .

بينما   ،  6439  : االٕصابات  مجموع  ان  وتابعت: 
الراقدين  اما   ،  3156 الشفاء:  حاالت  مجموع 
الكيل: 3078 ، يف حني الراقدين يف العناية املركزة: 

46 ، ومجموع الوفيات: 205 .
الجغرايف  التوزيع  توضح  الرصافة  صحة 
بفريوس  اليوم  املسجلة  ال«58«  لالصابات 

كورونا
الرصافة  بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  بدوره، 
الدكتور عبد الغني الساعدي، تسجيل 58 اصابة 
جديدة بفريوس كورونا يف جانب الرصافة بينها 

35 اصابة بمدينة الصدر .
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 
 58 اليوم  سجلت  الرصافة  »صحة  ان  منه: 

اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل:.
 ،557 محالت  ضمن  اصابة   35 الصدر  مدينة 
 ،534 ،521 ،522 ،561 ،515 ،516 ،526 ،553
537، 545، 560، وقطاعات 10، 1، 13، 17، 60، 
12، واالورفيل وجميلة والكيارة والحميدية وحي 

املهدي.
510،زيونة  محلة  اصابة  فلسطني  شارع 

اصابتني يف محلة 709
الجديدة  بغداد  الزراعي،  يف  اصابة  الكرسة   ،
الوثبة  الحكيم،  وحي   719 محلة  يف  اصابتني 
محلة  اصابتني  الحبيبية   ،111 محلة  اصابة 

537
، الكفاح اصابة محلة 127،الزعفرانية اصابتني 

محلة 985 وسعيدة
اصابة  الغدير   ،738 محلة  اصابة  البلديات   ،
محلة 728، االعظمية ثالث اصابات محلة 316، 
309،ابو غريب اصابة قرب معمل االلبان،االمني 
النفط،الحميدية  صحي  مركز  قرب  اصابة 
اصابة قرب السيطرة،البلديات الزراعية اصابة، 
والغزالن  الكرب  ام   ،337 محلة  اصابة  الشعب 
،واضاف  كمرية  قرب  اصابة  الفحامة  اصابة، 
اماكن  اىل  املصابني  نقل  »تم  انه  الساعدي 
الحجر الصحي لتلقي العالج«، مبينا ان »العدد 
اىل 1816 تويف منهم  ارتفع  الرتاكمي لالصابات 
العالج  قيد  ومتبقي   530 الشفاء  واكتسب   68

.»1228
واكد الساعدي ان »صحة الرصافة ستكثف من 
حمالت الرصد الوبائي يف عموم مناطق الرصافة 
فريوس  اصابات  عن  للتحري  الحظر  خالل 

كورونا«.
 35 الـ  تفاصيل  كشفت  فقد  الكرخ  صحة  اما 

اصابة الجديدة بكورونا،
يف  الجديدة  لإلصابات  الجغرايف  التوزيع  وحسب 

الكرخ : :
حي العامل/  1 إصابة، الطوبجي/ 1 إصابة

إصابات،     3 الشعلة/  إصابات،     5 الحرية/   ،
إصابة،   1 الريموك/  إصابة،        1  / التاجي 
املنصور / 1  إصابة، الشالجية/            1  إصابة، 
العدل/2   حي  إصابة،    1 الكرخ/   رحمانية 
املحمودية/   اصابات،    3 الكاظمية/   إصابة، 
  3 الرصافة/   إصابات،   9   / الدورة  إصابة،   1

إصابات، دياىل/  1 إصابة ،بابل/  1  إصابة.

بغداد /نينا:
االول  النائب  الكعبي   دعا حسن كريم 
لرئيس مجلس النواب ، البعثة االممية 
السابقة  املرحلة  سلبيات  ملغادرة 
بكل  والعمل  العراق  داخل  عملها  يف 

حيادية وموضوعية .
قرار  بخصوص  بيانآ  الكعبي  واصدر   
بتمديد  القايض  الدويل  األمن  مجلس 
 ، العراق  يف  املتحدة  االمم  بعثة  والية 
انه  منه  نسخة  نينا  تلقت  اخر   لعام 
بإصدار  فيه  نرحب  الذي  الوقت  يف 
مجلس األمن الدويل قراره املرقم 2522 
)2020( بجلسته املنعقدة يف 29 ايار/ 
2020 املتضمن تمديد والية بعثة االمم 
العراق  اىل  املساعدة  لتقديم  املتحدة 
حتى 31 ايار 2021، الذي ينم عن رغبة 
املجتمع الدويل بإعطاء االولوية لتقديم 
لحكومة  واملساعدة  والدعم  املشورة 
وشعب العراق بشأن النهوض بالحوار 

الشامل والسيايس واملصالحة الوطنية 
االمني  القطاع  واصالح  واملجتمعية 
وتقديم  والتخطيط،  واالقتصادي 
برامج  وتنفيذ  االنسانية،  املساعدة 
لتحسني قدرة البلد عىل توفري الخدمات 
املدنية واالجتماعية االساسية الفعالة، 
بما يضمن ازدهار وأمن العراق وعودته 
اىل تبوء مكانته املرموقة عىل الصعيدين 
اإلقليمي والدويل، بما يساهم يف تعزيز 

السلم واألمن الدوليني .
وطالب الكعبي البعثة األممية يف العراق 
يف  السابقة  املرحلة  سلبيات  بمغادرة 
حيادية  بكل  والعمل  البالد،  يف  عملها 
وموضوعية ومهنية عىل تحقيق نتائج 
تنسجم  الواقع  أرض  عىل  ملموسة 
بها  املناطة  واملهام  البعثة  حجم  مع 
واالضطالع بالدور الحقيقي املناط بها 
وفقاً لقرارات مجلس األمن الدويل ذات 
مقتضيات  مع  يتسق  وبنحو  الصلة 

وقادتها،  البالد  لسيادة  التام  االحرتام 
ووحدتها وسالمة أراضيها ..

واكد عىل وجوب عدم التدخل يف شؤون 
الدويل  للقانون  وفقاً  الداخلية،  البالد 
الجاد  والعمل  الدبلوماسية،  واألعراف 
الشامل  السيايس  الحوار  تعزيز  عىل 
وتنفيذ  العالقة،  املسائل  لحل  للجميع 
األفراد  قدرات  لبناء  فاعلة  برامج 
التنمية  جهود  ودعم  واملؤسسات 
السياسية  املستويات  عىل  الوطنية 
املهنية  املشورة  وتقديم  واإلنسانية، 
بناًء  العراق  لحكومة  والدعم  املحايدة 
ومنها  املجاالت  جميع  ويف  طلبها  عىل 
تحقيق  وجهود  اإلنسانية  الجهود 
والتنمية،  البناء  وإعادة  االستقرار 
والدعم  املشورة  من  املزيد  وتقديم 
العراقية،  الحكومة  إىل  واملساعدة 
الصعيد  عىل  والتعاون  الحوار  وتيسري 
أمن  منها  مسائل  بشأن  اإلقليمي، 

واملياه  والبيئة  والطاقة  الحدود 
وتنسيق املساعدة اإلنسانية وإيصالها 
وعودة الالجئني، وتنسيق وتنفيذ برامج 
لتحسني قدرة العراق عىل توفري خدمات 
فعالة،  أساسية  واجتماعية  مدنية 
والتعليم،  الصحية  الرعاية  ذلك  يف  بما 
الذي  الفعال  التنسيق  دعم  ومواصلة 
يضطلع به العراق بني الجهات املانحة 
البالغة  للربامج  والدولية  اإلقليمية 

األهمية املتصلة باإلعمار .
دورها  تعزيز  رضورة  الكعبي  وشدد 
الدولية،  للتعهدات  الفعالة  املتابعة  يف 
يبذلها  التي  الجهود  وتيسري  ودعم 
النقد  وصندوق  الدويل  والبنك  العراق 
مجال  يف  األخرى  والجهات  الدويل 
القدرات  وبناء  االقتصادي  اإلصالح 
لتحقيق  املواتية  الظروف  وتهيئة 
وإعادة  واالنتعاش  املستدامة  التنمية 
املنظمات  مع  والتنسيق  اإلعمار، 

املدني  واملجتمع  واإلقليمية  الوطنية 
واملانحني واملؤسسات الدولية األخرى، 

حسب االقتضاء .
املحلية  الجهود  بدعم  طالب  كما 
عصابات  أفراد  محاكمة  اىل  الرامية 
جرائم  اىل  ترقى  التي  للجرائم  داعش 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية واإلبادة 
املعنية  الدول  وتقديم  الجماعية 
التعويضات العادلة للعراق عن الجرائم 
ضد  مواطنيها  من  املرتكبة  اإلرهابية 

أبناء شعبنا .
التقارير  اتسام  أهمية  عىل  واكد 
املمثل  يقدمها  التي  واالحاطات 
املتحدة  لألمم  العام  لألمني  الخاص 
األوضاع  عن  الدويل  األمن  مجلس  إىل 
باملهنية  فيها  املحرز  والتقدم  البلد  يف 
واالنصاف  والحيادية  واملوضوعية 
االحاطات  يف  تأشريه  تم  ما  بخالف 

السابقة.

بغداد/ ليث جواد:
منار  الوطنية  الجماهري  قلعة  عن  النائبة  أكدت 
قانون  يكمل  لم  الربملان  أن  هاشم،  املطلب  عبد  
الجراء  جاهزة  غري  واملفوضية  االنتخابات 
حل  دعوات  أن  من  محذرة  املبكرة،  االنتخابات 
فراغا  تسبب  قد  انتخابات  اجراء  دون  الربملان 
إىل  طارق  القانوني  الخبري  لفت  فيما  ترشيعيا، 

وجود طريقني لحل الربملان.
منار  الوطنية  الجماهري  قلعة  عن  النائبة  وقالت 
عبد  املطلب هاشم يف حديث لـ«الزوراء«: إن جميع 
الكتل السياسية مع اجراء االنتخابات املبكرة بعد 
تهيئة االجواء املناسبة لالنتخابات عادلة ونزيهة 
تلبي طموح  الشارع العراقي، موضحة أن الربملان 
لغاية االن لم يكمل قانون االنتخابات بشكل كامل 

واملفوضية غري جاهزة الجراء االنتخابات، كونها 
تشكلت حديثا.

دون  الربملان  حل  دعوات  أن  هاشم:  وأضافت 
اذا  ترشيعيا،  فراغا  تسبب  قد  انتخابات  اجراء 
البلد  ترك  يمكن  ال  النه  مبكرة  انتخابات  تجر  لم 
بدون جهة ترشيعية، مبينة أن حل الربملان يجب 
ان يكون بطلب من رئييس الجمهورية او الوزراء 

وموافقة اعضاء مجلس النواب ايضا.
حديث  يف  قال  حرب،  طارق  القانوني  الخبري  أما 
وضعت  الدستور  من   64 املادة  إن  لـ«الزوراء«: 
الربملان  الطريق  عن  االوىل  الربملان،  لحل  طريقني 
بناء  ذلك  ويكون  برملانهم  بحل  النواب  يقوم  أي 
عىل طلب من ثلث اعضاء الربملان اي 110 عضوا 
يضاف اليه تصويت من الربملان باالغلبية املطلقة 

عىل  عضوا   165 تصويت  اي  الحل  عىل  باملوافقة 
عضوا   328 الربملان  اعضاء  عدد  الن  الربملان  حل 

والثلث 110 واالغلبية املطلقة 165 عضوا.
ولفت حرب اىل ان الطريق اآلخر لحل الربملان هو 
من   65 املادة  يف  مقرر  هو  كما  التنفيذي  االجراء 
املادة  تلك  اناطت  حيث  سابقا  املذكورة  الدستور 
برئيس الوزراء تقديم طلب اىل رئيس الجمهورية 
رئيس  موافقة  وعند  الربملان  حل  عىل  للموافقة 
الربملانية  الصفة  تنتهي  الحل  عىل  الجمهورية 

العضاء الربملان شاؤوا أم أبوا، سخطوا أم رضوا.
اعضاء  قبل  من  الربملان  حل  خيار  حرب  واعترب 
مجلس النواب أمرا مستبعدا حتى يف حال موافقة 
متمسكون  لكونهم  الربملان  اعضاء  عدد   ثلث 
عمر  من  دقيقة  اخر  حتى  الربملانية  بالصفة 

أوجب  الدستور  ان  اىل  الفتا  الربملانية،  الدورة 
تاريخ  من  يوما  ستني  خالل  االنتخابات  اجراء 
الحالة  الوزراء يف هذه  ويعد مجلس  الربملان  حل 

مستقيال ويواصل ترصيف االمور اليومية فقط.
لحل  طريقتني  رسم  الدستور  أن  حرب:  واوضح 
الوزراء  رئيس  تقديم  طريق  عن  االول  الحكومة 
الحكومة  تعد  وبالتايل  الربملان  اىل  استقالته 
بأجمعها مستقيلة واالخر عن طريق سحب الثقة 
هاتني  أن  مبينا  الربملان،  قبل  من  الحكومة  من 
الطريقتني ال ثالث لهما يف حل الحكومة إذ اليوجد 
الداخيل  النظام  وحتى  دستوري  او  قانوني  نص 
حال  يف  املجلس  حل  اىل  يشري  ما  الوزراء  ملجلس 
الوزراء ولو ملئة  اخفاقه يف عقد جلسات مجلس 

مرة.

صاحل يؤكد اهمية احملافظة على املستوى 
العلمي الرصني للجامعات العراقية

الرتبية: درجة القرار »5«  للصف اخلامس االبتدائي 
و»1٠« للصفوف غري املنتهية املتوسطة واالعدادية 

السفري االمريكي يف بغداد يكشف خفايا 
حوار بالده »االسرتاتيجي« املقبل مع العراق

اشتباكات بني اجليش اللبناني ومتظاهرين أمام القصر اجلمهوري

تسارع وترية الشفاء وترقب للقاح صيين قبل نهاية العام

جائحة كورونا تصيب أكثر من ٦ ماليني و٦٠٠ ألف إنسان وتودي حبياة أكثر من371 ألفا

املالية: لن نرسل أي مبلغ ألربيل بعد اآلن 
دون التوصل التفاق نهائي

اكدت تسجيل 1٠ وفيات يف مخس حمافظات
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رغم جهودهم المضنية لمواجهة الوباء  قد يقضي على نصف العالم إن لم يتم تداركه بسرعة

برلني/ متابعة الزوراء: 
أملاني�ة  سياس�ية  ش�خصيات  جان�ب  إىل 
معروفة، تلقى عاملا الفريوس�ات كريستيان 
دروس�تن وزميله هندريك ش�ريك تهديدات 
بالقت�ل وتلقيهم�ا رزم�ة يف�رض أن فيها 
عينة فح�ص إيجابي لف�ريوس كورونا مع 
رس�الة تحثهم�ا ع�ى رشبه، فم�ا رس هذه 

التهديدات؟
أصبح عالم الفريوس�ات يف برلني كريستيان 
دروس�تن، أحد كبار خرباء العالم يف كوفيد-
ج لنظرية  19، محط اس�تهداف من تيار يروِّ
املؤامرة ومن معاريض تدابري الوقاية املشددة 

يف أملانيا إىل درجة تهديده بالقتل.
ع�ى عمود إنارة يف وس�ط ميونيخ يف جنوب 
أملاني�ا، يجذب االنتباه ملص�ق يحمل صورة 
دروس�تن الذي صار وجهه مألوًفا يف جميع 
أنحاء أملانيا، إىل جانب صورة يوزف منغيليه، 
طبيب معتقل أوش�فيتز الن�ازي الذي حمل 
لق�ب “م�اك امل�وت” بس�بب تجارب�ه عى 
املعتقل�ني. وكتب�ت عى امللصق عب�ارة “ثق 

بي، أنا طبيب”.
ومنذ أس�ابيع، يركز من يعارض�ون القيود 
املرتبطة بالوب�اء والذين رفعوا صوتهم بدءاً 
من نيسان/أبريل خال تظاهرات أسبوعية 
ُنظم�ت يف جميع أنحاء الب�اد، غضبهم عى 
يات يف مستش�فى  مدي�ر معه�د عل�م الُحمِّ

شاريتيه الجامعي الكبري يف برلني.
ولم يكن دروستن معروفاً لدى فئات واسعة 
قبل بضعة أشهر، لكن اسمه صار يظهر إىل 
جانب اسم املستشارة أنغيا مريكل أو وزير 
الصحة ينس ش�بان الذي طالب باستقالته 
متظاه�رون يش�كلون خليط�ا م�ن الذي�ن 
يؤمنون بنظريات املؤام�رة ومتطريف اليمني 

ولكن أيضاً من األملان القلقني.
ووجد اختصايص الُحميات البالغ من العمر 
47 عاًما نفسه يف دائرة الضوء اإلعامية بعد 

أن أع�ّد يف كان�ون الثاني/يناي�ر أول اختبار 
بسيط للكشف عن كوفيد19- وجعله متاًحا 
ع�ى الفور يف كل أنح�اء العالم. ورسعان ما 
ص�ار واحداً من أكثر األص�وات التي تحظى 
بالتقدير يف الباد يف ه�ذا املجال. وكان ممن 
استشارتهم املستش�ارة مريكل املتخصصة 
مثل�ه يف العل�وم، عندما اضط�رت إىل اتخاذ 

قرار بشأن الحجر الصحي.
كما اشُتهر من خال بودكاست لشبكة “إن 
دي آر” )NDR( يوض�ح م�ن خال�ه كل ما 
يتعلق بفريوس كورونا املس�تجد ومخاطره 

بعبارات بسيطة موجهة إىل األملان القلقني.
ومع ذلك، ويف نهاية نيس�ان/أبريل، كش�ف 
دروس�تن لصحيفة “غاردي�ان” الربيطانية 

أنه تلقى تهديدات بالقتل. 
وقال إنه تلقى رزم�ة يفرض أن فيها عينة 
فحص إيجابي بالفريوس مع رسالة “ارشبه 

وستصري لديك مناعة”. 
وكانت التهدي�دات خطرية لدرج�ة أن وزير 
الداخلي�ة هورس�ت زيهوفر قال إن�ه يتابع 
“كل ه�ذا ع�ن كثب م�ع اس�راتيجية عدم 

التسامح املطلق” )مع املتورطني(.

وتق�ود صحيف�ة “بيلد” الش�عبية واس�عة 
االنتش�ارهذا األس�بوع حمل�ة اتهامات ضد 
الطبيب الذي تحتفي به سائر وسائل اإلعام 
باعتب�اره “رائ�د األم�ة” أو تقدم�ه عى أنه 

“نجم”.
ونرش كريستيان دروستن عرب “توير” بريًدا 
إلكرونًي�ا من الصحيفة يمنحه س�اعة للرد 
ع�ى االنتق�ادات التي أثارها العلماء بش�أن 
إحدى دراساته والتي خلصت إىل أن األطفال 
املصابني بفريوس كورونا الجديد “يمكن أن 
ينقل�وا الع�دوى أيًضا مثل البالغ�ني”. وقال 
الطبي�ب إن لدي�ه “أش�ياء أخرى يق�وم بها 

أهم” من الرد عى الصحيفة.
وردت “بيل�د” ع�ى موقعه�ا ع�ى اإلنرنت 
يف مس�اء اليوم نفس�ه أن دراس�ة دروستن 
انتق�ادات  إىل  اس�تناداً  تماًم�ا”،  “خاطئ�ة 
وجهه�ا العديد من العلم�اء الذين أكدوا بعد 

ذلك أن “بيلد” لم تتصل بهم عى اإلطاق.
وأث�ارت هذه املواجهة م�ع واحدة من أقوى 
الصح�ف يف أملانيا، عى الرغم من س�معتها 
كصحيفة تهتم بنرش الفضائح وتراجع عدد 
قرائها، موجة من ردود الفعل عى الشبكات 

االجتماعية ووسائل اإلعام.
وكتب�ت أس�بوعية “دي�ر ش�بيغل” أن دوره 
كمستش�ار للحكوم�ة هو ال�ذي أثار غضب 
أولئ�ك “الذي�ن ال ينظ�رون إلي�ه كعال�ٍم يف 
املق�ام األول وإنم�ا كخصٍم س�يايس ينبغي 
مهاجمته”. وح�ذرت املجلة املرموقة من أن 
“كل ه�ذا خطري للغاي�ة )...( الج�و يف البلد 

سام إىل درجة مقلقة”.
ومنذ بداية األزمة الصحية، يرص العالِم الذي 
ُيش�اهد يف الصباح عى دراجته يف أحد أحياء 
برل�ني الراقية ع�ى أن “العلم ليس له غرض 
س�يايس”. وي�رّدد أن�ه ال يخ�ى التهديدات 
وال يراع�ي كلمات�ه عن�د انتق�اد “الخ�رباء 
يف  يشء  “أي  ين�رشون  الذي�ن  املزعوم�ني” 
تأجي�ج  يف  يس�اهمون  وبالت�ايل  العال�م”، 

نظريات املؤامرة.
ول�م يك�ن عال�م الفريوس�ات كريس�تيان 
دروس�تن هو الوحي�د الذي تلق�ى تهديدات 
بالقت�ل، إذ تلقى تلقى عالم الفريوس�ات يف 
ب�ون هندريك ش�ريك أيًضا رس�الة التهديد 
نفسها والتي تلقاها كل من زميله كريستيان 
دروستن وخبري السياسة الصحية يف الحزب 
الوترب�اخ  كارل  االجتماع�ي  الديمقراط�ي 

ورئيس الوزراء البافاري ماركوس زودر.
وقال ش�ريك لصحيفة “راينشه بوست” يف 
دوس�لدورف إن�ه تلقى رس�ائل تحتوي عى 
سائل ومعها ملحوظة بأن رشب هذا السائل 
س�يجعله محصن�اً م�ن اإلصاب�ة بفريوس 
كورون�ا، مضيف�اً: “ل�م أعترب ذل�ك كتهديد 
بالقت�ل” لكنه ق�ال إنه س�ارع إىل التخلص 
من العبوة.ويقول شريك إن “هذه الكراهية 
تجاهي أو تجاه خ�رباء آخرين هي يف نهاية 
املط�اف تعبري عن الخ�وف، فالبعض يخى 
م�ن الف�ريوس، والبع�ض اآلخ�ر يخاف من 
فق�دان حياته. لكن يف كل األح�وال علينا أن 

نكون حذرين”.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
ازدادت رقع�ة املظاهرات توس�عا يف 
الواليات املتحدة احتجاجا عى مقتل 
األمريك�ي من أص�ل أفريقي جورج 
فلويد إث�ر تدخل عني�ف للرشطة يف 
مدينة مينيابوليس بوالية مينيسوتا، 
م�ا دفع الس�لطات إىل ف�رض حظر 
التج�ول يف ع�دة م�دن بينه�ا لوس 
أنجلس وفيادلفي�ا وأتانتا وغريها. 
وندد الرئيس دونال�د ترامب بأعمال 
ال  “املصالح�ة،  إىل  داعي�ا  الش�غب، 
الكراهية، وإىل العدالة، ال الفوىض”.

وتوسعت رقعة املظاهرات يف الواليات 
املتحدة عى خلفي�ة مقتل األمريكي 
من أص�ل أفريقي ج�ورج فلويد إثر 
تدخل للرشطة يف مدينة مينيابوليس. 
فف�ي ل�وس أنجلس، أطل�ق عنارص 
الرشط�ة الرص�اص املطاطي خال 
مواجه�ة م�ع متظاهري�ن أرضموا 
النار يف سيارة للرشطة.كما اشتبكت 
الرشطة مع متظاهرين يف شيكاغو 
ونيوي�ورك، حي�ث ج�رت عملي�ات 
اعتق�ال ع�دة. وتم إحراق س�يارات 
ومراك�ز تابعة للرشط�ة يف نيويورك 

وغريها.وش�هدت  وأتانت�ا  وداالس 
الواليات املتحدة الجمعة إحدى أسوأ 
ليايل االضطرابات األهلية منذ عقود.
وبات�ت ل�وس أنجل�س وفيادلفي�ا 
وأتانت�ا من بني م�دن أمريكية عدة 
أُعلِ�ن فيها حظر للتجول الس�بت يف 
محاولة لوقف االحتجاجات العنيفة. 
كم�ا ُفرض حظر تجول لييل يف والية 

كنتاكي، بما يف ذلك يف لويزفيل.
وندد الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
السبت بأعمال الشغب التي شهدتها 

مينيابولي�س لي�ل الجمع�ة، معتربا 
أن م�ا ش�هدته هذه املدين�ة هو من 
وفوضويني”.وقال  “لص�وص  صنع 
ترام�ب يف مرك�ز كيني�دي الفضائي 
يف فلوريدا، حي�ث كان ُيتابع تحليق 
رائ�دي فض�اء أمريكي�ني، إن “وفاة 
جورج فلويد يف شوارع مينيابوليس 
مأس�اة خط�رية”. لكنه أض�اف أن 
ذكرى فلويد أساء إليها “مشاغبون 
إىل  داعيا  ولص�وص وفوضوي�ون”، 
“املصالحة، ال الكراهية، وإىل العدالة، 

ال الفوىض”.وألقى ترامب باللوم عى 
اليس�ار املتط�رف يف أعم�ال العنف، 
بم�ا يف ذل�ك أعم�ال النه�ب والحرق 
ع�ى نط�اق واس�ع يف مينيابوليس، 
قائ�ا “ال يمكننا ويجب أال نس�مح 
املجرم�ني  م�ن  صغ�رية  ملجموع�ة 
مدننا”.وأم�رت  بتدم�ري  واملخرب�ني 
مدن أمريكي�ة بفرض حظر التجول 
يف محاولة للسيطرة عى االشتباكات 
العنيف�ة ب�ني املحتج�ني والرشطة، 
التي اندلع�ت عقب وفاة مواطن من 
أصول أفريقية لدى اعتقاله من قبل 
االحتجاج�ات  الرشطة.واس�تمرت 
العنيف�ة يف م�دن أمريكي�ة لخامس 
ليلة عى التوايل، واستخدمت رشطة 
مكافحة الشغب الغاز املسيل للدموع 
إرضام  بع�د  املطاط�ي  والرص�اص 
الن�ريان يف س�يارات ومركبات تابعة 
للرشطة. ووقع�ت مصادمات أخرى 

يف نيويورك وفادلفيا وواشنطن.
دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س  وه�دد 
ترامب بتدخ�ل الجيش إذا لم تتمكن 
الس�لطات املحلي�ة يف الوالي�ات من 
االحتجاجات.وألق�ى  م�ع  التعام�ل 

ترام�ب بالائم�ة يف أح�داث العن�ف 
عى مرتكبي أعمال الس�لب والنهب 

ومثريي الشغب والفوىض.
وق�ال حاك�م والي�ة مينيس�وتا تيم 
والت�ز إّن االحتجاج�ات “لم تعد بأي 
شكل من األشكال” مرتبطة بحادث 

وفاة جورج فلويد )46 عاماً(.
إىل ذل�ك ذك�رت وكال�ة “أسوش�يتد 
برس” أن السلطات األمريكية قامت 
باعتق�ال نح�و 1400 متظاه�را يف 
17 والي�ة أمريكي�ة بس�بب أعم�ال 
الشغب واالحتجاجات غري املرخصة 
يف الوالي�ات األمريكي�ة الداعمة التي 
ب�دأت مع مقت�ل املواط�ن األمريكي 
من أصل أفريقي ج�ورج فلويد عى 

يد الرشطة يف واليات مينيابوليس.
االعتقاالت  الوكالة، ف�إن  وبحس�ب 
بلغت ذروتها يف اليوم األول فسجلت 
احتج�از نح�و 1383 ش�خصا، ويف 
الي�وم الثاني م�ن التظاهرات قامت 
م�ن  املزي�د  باعتق�ال  الس�لطات 
املتظاهري�ن ليصل الع�دد الحايل إىل 
نح�و 1400 ش�خصا م�ن 17 والية 

أمريكية.

 الفاتيكان/ متابعة الزوراء: 
نبه البابا فرنسيس إىل أن “كل يشء سيكون 
مختلفا” بعد الوباء العاملي لفريوس كورونا 
املس�تجد الذي س�تتجاوزه البرشية بش�كل 
“أفض�ل أو أس�وأ” داعي�ا إىل “مجتم�ع أكثر 

عدالة وإنصافا”.
وق�ال الباب�ا فرنس�يس يف رس�الة وجهه�ا 
بالفيدي�و باللغ�ة اإلس�بانية بمناس�بة عيد 
العن�رصة “عندم�ا نتج�اوز هذا الوب�اء، لن 
نتمك�ن م�ن االس�تمرار فيم�ا كن�ا نفعله، 
ال�ذي كن�ا نفعل�ه. ال، كل يشء  وبالش�كل 

سيكون مختلًفا”.
وأوض�ح “من التج�ارب الكربى لإلنس�انية، 
ومن بينها هذا الوباء، سنخرج بشكل أفضل 
أو أس�وأ. إن األمر ليس س�يان. إني أسألكم: 
كي�ف تري�دون تج�اوزه؟ بش�كل أفض�ل أم 
أس�وأ؟”.وأكد البابا “نح�ن بحاجة إىل الروح 
القدس إلعطائنا أعينا جديدة، وفتح عقولنا 
وقلوبنا ملواجهة اللحظة الحالية واملس�تقبل 
بالدروس املستفادة: نحن إنسانية واحدة. ال 

أحد ينقذ نفسه بنفسه. ال أحد”.
أض�اف “إننا نعرف ذل�ك، ولكن ه�ذا الوباء 
الذي نعيش�ه جعلنا نعيش�ه بطريق�ة أكثر 
مأساوية. إننا أمام واجب بناء واقع جديد”، 
بينم�ا “العالم يعاني الي�وم، العالم مجروح 

)...( خاصة لدى األكثر فقرا املنبوذين”.
وق�ال “كل هذه املعان�اة لن تفي�د بيشء إذا 
لم نق�م ببناء مجتم�ع أكثر ع�دالً وإنصاًفا 
ومس�يحية، ولي�س بالق�ول ب�ل بالفع�ل”، 

داعيا م�ن جديد إىل “وضع ح�د لوباء الفقر 
العاملي”.

واودى الوب�اء بحياة نحو 367 ألف ش�خص 
حول العالم منذ ظهوره يف ديسمرب يف الصني، 
وفق�ا ألحدث تع�داد - عى األرج�ح أقل من 
الواقع- أعدت�ه وكالة فرانس برس الس�بت 

من مصادر رسمية.
تم تس�جيل أكثر من س�تة ماي�ني إصابة يف 
196 دول�ة وإقليم، يف حني أج�رب الوباء أكثر 
م�ن نص�ف البرشي�ة عى ع�زل نفس�ها أو 
العي�ش يف الحجر املنزيل، كم�ا تأثر االقتصاد 

العاملي بشكل كبري.
وترأس البابا بعد ظهر السبت صاة يف حدائق 
الفاتيكان بحضور نحو مئة مؤمن ألول مرة 
من�ذ نح�و ثاثة أش�هر، وُنقل�ت وقائعها يف 

جميع أنحاء العالم.
وطبق الفاتيكان، منذ بداية اإلغاق يف إيطاليا 
يف 10 م�ارس، قواع�د التباع�د االجتماع�ي 
املفروضة عى الباد، ولم يس�تقبل البابا منذ 

ذلك الحني سوى وفود صغرية.

نيويورك/ متابعة الزوراء: 
حذر عالم أمريكي من أن فريوسا من املحتمل 
أن ينش�أ من مزارع الدجاج قد يجعل نظريه 
كورونا مجرد “قزم”، وقد يقيض عى نصف 

العالم إن لم يتم تداركه برسعة.
ونقلت صحيفة الص�ن الربيطانية عن عالم 
األحياء والناش�ط الغذائي مايكل غريغر، إن 
عاقة اإلنس�ان الوثيق�ة بالحيوانات تجعله 
عرض�ة ألس�وأ أن�واع األوبئة، مش�ريا إىل أن 
األم�راض الت�ي تكم�ن يف الدج�اج يمكن أن 

تقيض عى العالم تقريًبا.
ولفت غريغ�ر إىل أن ف�ريوس كورونا انترش 
يف جميع أنح�اء العالم مث�ل حرائق الغابات 
وقتل أكثر من 364 ألف ش�خص بعد أن قفز 

إىل البرش من الخفافيش.
وأضاف أن انتشار األوبئة بسبب الفريوسات 
ينتق�ل من إنس�ان إىل إنس�ان أم�ر ال جدال 
فيه، مش�ريا أن ما “يهمنا هو متى سيحدث 
ذلك؟”.وبحس�ب الصحيفة الربيطانية، فقد 
أك�د غريغ�ر يف كتاب�ه الجديد تح�ت عنوان 
“كيف تنجو من جائحة محتملة” أنه “طاملا 
أن هناك دواجن، فس�تكون هناك أوبئة. ويف 

النهاية، قد تكون الضحية نحن أو هي”.
ولف�ت الدكت�ور غريغر إىل أن�ه خال تفيش 
إنفلونزا الطيور يف هون�غ كونغ عام 1997، 

أعدمت الحكومة 1.3 مليون دجاجة للقضاء 
ع�ى الفريوس. ولكن لم يت�م القضاء نهائياً 
عى الف�ريوس حيث تفيش الوباء مرة أخرى 

بني عامي 2003 و2009 خارج الصني.
تغي�ري  إىل  األمريك�ي  األحي�اء  عال�م  ودع�ا 
طريق�ة تربي�ة الدج�اج ملنع تف�يش املرض 
م�رة أخرى بطريق�ة خطرية، مش�ريا إىل أن 
امل�زارع الجماعية التي يعي�ش فيها الدجاج 
يف مس�احات ضيقة ال تس�تطيع فيها حتى 
رفرفة أجنحتها ومع ارتفاع نس�بة األمونيا 
م�ن فضاته�ا- كل ذلك يوفر بيئة مناس�بة 
ذل�ك  يك�ون  ال  “ق�د  للفريوس�ات.وتابع: 
فقط كافًي�ا، حيث يجب أيض�ا كرس الرابط 
الف�ريويس ب�ني الدج�اج والب�رش يف نهاي�ة 
املطاف، وكلما زاد عدد الحيوانات املحشورة 
يف نطاق ضيق، كلم�ا زاد دوران الفريوس يف 
بطانة رئت�ي الدجاج مثل عجل�ة الروليت يف 

صاالت املقامرة.

علماء فريوسات مشهورون يتلقون تهديدات بالقتل بسبب كورونا

إشتباكات وحظر .. االحتجاجات تزداد توسعا يف الواليات املتحدة وترامب يدعو إىل “املصاحلة”

عامل أمريكي حيذر من  فريوس ينشأ من مزارع 
الدجاج قد جيعل نظريه كورونا جمرد “قـزم” 

البابا فرنسيس: كل شيء سيكون 
خمتلًفا بعد الوباء

     

ضربة جديدة تعمق أزمة حزب أردوغان يف معركة البقاء
 أنقرة/ميدل ايست اوناين:

 يعيش ح�زب العدال�ة والتنمي�ة مؤخرا 
أصع�ب أيامه وس�ط أنباء عن اس�تعداد 
ع�رشات نواب�ه  لاس�تقالة واالنتقال إىل 
الحزب الجديد الذي أسس�ه أبرز الحلفاء 
الس�ابقني للرئي�س الرك�ي رجب طيب 
أردوغ�ان، يف خط�وة تعمق أزم�ة الحزب 
الحاكم الذي يكابد من أجل البقاء وإنقاذ 
شعبيته املتآكلة بسبب سياساته الفاشلة 

يف إدارة الباد.
وكشف وزير العدل الركي السابق يشار 
أوكويان اس�تنادا إىل مص�ادر مقربة من 
الحكوم�ة الركي�ة أن 63 نائبا من حزب 
العدال�ة والتنمية يس�تعدون لانتقال إىل 
حزب ‘الديمقراطية والتقّدم’ الذي يرأسه 
املس�ؤول الس�ابق عن تنس�يق الشؤون 
االقتصادي�ة يف الحكوم�ة وأب�رز حلف�اء 
أردوغان الس�ابقني ومنافسه الحايل عيل 

باباجان.
وتأت�ي هذه الخط�وة تزامنا مع تخطيط 
حلفائ�ه  م�ع  للدف�ع  أردوغ�ان  ح�زب 
القوميني، بإجراءات قانونية من ش�أنها 
أن تؤث�ر عى طريقة خ�وض املجموعات 
السياس�ية لانتخاب�ات، ويمكن أن تقف 
حجر عثرة أمام مشاركة أحزاب املعارضة 

الجديدة يف أي انتخابات مبكرة.
وق�ال أوكي�ان نقا عن مص�ادر “مهمة 
يتع�دون  الن�واب  “ه�ؤالء  إن  ج�دا”، 
لاستقالة من حزب أردوغان واالنضمام 
تحض�ريا  باباج�ان  منافس�ه  ح�زب  إىل 

لانتخابات القادمة”.

وقالت وس�ائل إعام تركية إن الحكومة 
الركي�ة بقيادة ح�زب العدال�ة والتنمية 
وحليفه حزب الحركة القومية، يسعيان 
جاهدي�ن من أج�ل تمرير قان�ون يحجم 
مشاركة األحزاب املعارضة يف االنتخابات 
القادمة والتي تشكل منافسا قويا لحزب 

أردوغان.
وتأتي مس�اعي الح�زب الحاك�م بقيادة 
أردوغ�ان لعرقل�ة مرشك�ة املعارض�ة يف 

االنتخابات بعد أن شكل أيضا أبرز حلفاء 
أردوغان الس�ابقني وهو رئي�س الوزراء 
الس�ابق أحم�د داود أوغل�و فض�ا ع�ن 
باباج�ان، حزبا سياس�يا خال األش�هر 
املاضية ملنافس�ة ح�زب العدالة والتنمية 

الحاكم.
ويس�عى أردوغ�ان يف ظل تراج�ع الدعم 
للح�زب الحاكم وفق اس�تطاعات الرأي 
األخ�رية، إلنق�اذ ش�عبيته املتآكل�ة ع�رب 

تحجي�م أص�وات املعارض�ة ع�ن طريق 
قانون يقل�ص مش�اركتهم باالنتخابات 
فضا عن ممارس�ات القمع ضد كل من 
يش�كلون خطرا ع�ى هيمن�ة حزبه عى 

الحياة السياسية.
وق�ال ثاث�ة م�ن املس�ؤولني يف الح�زب 
الحاكم ، إن�ه ال نية إلجراء انتخابات قبل 
موعده�ا املق�رر ع�ام 2023. وأضاف�وا 
أن اإلج�راءات املزم�ع اتخاذه�ا ال تهدف 

لحجب األحزاب الجدي�دة بل ملنع مناورة 
سياسية استخدمت يف املايض.

وق�ال مس�ؤول آخ�ر يف الح�زب الحاكم 
إن اإلج�راءات الجديدة س�تمنع األحزاب 
م�ن تش�كيل مجموع�ات برملاني�ة بهذه 
ب�”طريقة غري األخاقية” عى حد قوله.

لكن مسؤوال رفيعا يف الحزب الجديد الذي 
يتزعم�ه باباجان، قال إن�ه “من الواضح 
أن أي ترشيع قانوني بخصوص األحزاب 
السياس�ية، يت�م طرح�ه ملن�ع األح�زاب 

الجديدة كحزبنا من دخول االنتخابات”.
ومن ش�أن اإلج�راءات أن تخف�ض الحد 
لدخ�ول  ال�ازم  األص�وات  م�ن  األدن�ى 
األح�زاب الربملان إىل خمس�ة يف املئة بدال 
م�ن عرشة يف املئ�ة. لكن األهم بالنس�بة 
لألح�زاب الجديدة أنها س�تمنع عمليات 
النق�ل التكتيكية بني األح�زاب كتلك التي 

حدثت عام 2018.
وقال املس�ؤول يف ح�زب العدالة والتنمية 
إن الحكوم�ة تتوقع تقدي�م التعديات إىل 

الربملان بحلول يونيو/حزيران.
وكان حزب الش�عب الجمهوري قد أشار 
إىل أنه س�يقدم الدعم لألح�زاب الجديدة، 
مم�ا دف�ع ناج�ي بس�تانجي أح�د كبار 
مس�ؤويل حزب العدال�ة والتنمية، للقول 
إن حزب�ه يعم�ل م�ع حلفائ�ه يف ح�زب 
الحركة القومية ملنع محاوالت “تسويق” 
مرشعني بطريقة مخالفة للديمقراطية.

وللمش�اركة يف االنتخاب�ات، يتحت�م عى 
الح�زب أن يكون قد عقد مؤتمرا وش�كل 
هيكا حزبيا يف نصف األقاليم الركية، أو 

أن يك�ون لديه بالفع�ل مجموعة من 20 
نائبا عى األقل يف الربملان، وهي معايري ال 

يستوفيها الحزبان الجديدان بعد.
يف املقاب�ل ق�ال س�ليم تمرج�ي املتحدث 
باسم حزب املس�تقبل الذي يتزعمه داود 
أوغل�و، إن حزب�ه ع�ى وش�ك اس�تيفاء 
يف  مؤتم�را  وس�يعقد  القان�ون  رشوط 

أغسطس آب.
وتأتي مخطط�ات حزب العدال�ة والتنمية 
الركي املنافي�ة للعملي�ة الديمقراطية، يف 
ظ�ل تقلص منارصي�ه وتراج�ع حظوظه 
السياس�ية يف الب�اد خصوصا بعد فش�له 
أزم�ة  الس�يما  األزم�ات  إدارة  يف  املتك�رر 
ف�ريوس كورون�ا الت�ي فاقم�ت املش�اكل 
االقتصادي�ة املراكم�ة نتيجة السياس�ات 

الخاطئة التي تنتهجها الحكومة الركية.
وس�ياق متصل س�لط قبل أيام استطاع 
رأي حول ش�عبية األحزاب السياس�ية يف 
تركي�ا الضوء ع�ن تراجع ش�عبية حزب 
العدال�ة والتنيم�ة 10 باملئ�ة، حيث بات 
نح�و 25 باملئ�ة م�ن املصوت�ني ل�ه غري 
مؤيدين له ولسياس�يته زعمائه، وفق ما 
أفادت به صحيفة زمان الركية نقا عن 
‘MAK’ للدراس�ات املجتمعية  مؤسس�ة 

واستطاعات الرأي.
تابع�ني  الربمل�ان  يف  عض�وا   15 وكان 
لحزب املعارضة الرئييس، حزب الش�عب 
 2018 ع�ام  انتقل�وا  ق�د  الجمه�وري، 
إىل )الح�زب الصال�ح( الجدي�د ليتمك�ن 
م�ن خ�وض انتخاب�ات مبكرة بتش�كيل 

مجموعة برملانية.

أنصار العدالة والتنمية سابقا يتحولون ألبرز منافسيه
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بغداد/ الزوراء:
امس  النيابية،  اإلنسان  حقوق  لجنة  كشفت 
ازمة  ملواجهة  مقرتحني  تقديمها  عن  االحد، 
املقرتح  ان  اىل  اشارت  وفيما  كورونا،  فريوس 
االول يشمل حملة توعية والثاني يتعلق بذوي 
املقرتحني  ان  اىل  لفتت  الخاصة،  االحتياجات 
العامة  الحياة  تعطيل  عدم  لضمان  جاءا 

ومصالح املواطنني.
لجنة  عضو  رجب،  يرسى  النائبة  وقالت 
تلقت  بيان  يف  النيابية،  اإلنسان  حقوق 
انها قدمت »مقرتحني  »الزوراء« نسخة منه: 
ومن  الوطنية  والسالمة  األزمة  لخلية  مهمني 
ذلك اعتماد سياسة مدروسة طويلة األمد بعد 
انتهاء الحظر الشامل ملواجهة جائحة كورونا 
ومصالح  العامة  الحياة  تعطيل  عدم  تضمن 
واسعة،  توعية  بحملة  والبدء  املواطنني 
والنظر  الوقاية  بإجراءات  املواطنني  وإلزام 
الخاصة  االحتياجات  ذوي  لدعم  بخصوصية 
املختصني  »الوزراء  أن  إىل  مشرية  ودعمهم«، 
اعلنوا تأييدهم للمقرتحات ورضورة تنفيذها 

واالخذ بها ».
األزمة  خلية  اجتماع  يف  »شاركنا  وأضافت 
مجلس  رئيس  بحضور  والوطنية  والسالمة 
التدابري  ملناقشة  املعنيني  والوزراء  الوزراء 

الوباء  انتشار  ومواجهة  للوقاية  املطلوبة 
وحماية أرواح املواطنني«، منوهة عىل انه »تم 
اتخاذ عدد من القرارات الفاعلة للحد من انتشار 
الوباء«. وأردفت: »انها تقدمت إىل أعضاء خلية 
األزمة بخطة  تلزم املواطنني واملوظفني بارتداء 
الكمامات وااللتزام بإجراءات الوقاية، وإعداد 
للثقيف  أسبوعني  ملدة  واسعة  توعية  حملة 
مشددة  منه«.  الوقاية  وطرق  الوباء  بخطورة 

االسرتاتيجية  الخطة  »تتضمن  أن  أهمية  عىل 
املفروض  الحظر  انتهاء مدة  بعد  األمد  طويلة 
العامة  الحياة  تعطيل  عدم  ضمان  أجل   من 
الوباء  مع  والتعايش  املواطنني  ومصالح 
ومؤسسات  العراقي  للشارع  الحياة  وإعادة 
الدولة وضمان حياة كريمة للمواطنني يف ظل 
الظروف الصعبة التي تمر بها البالد من خالل 
االلتزام بالوقاية، خصوصا يف ظل عدم التوصل 

عامليا حتى اآلن لعالج أو لقاح للوباء«.
وشددت النائبة رجب، يف مقرتحها الثاني، عىل 
التعاطي بشكل خاص مع ملف ذوي  »أهمية 
االحتياجات الخاصة وتوفري رعاية كاملة لهم 
مع  مقارنة  لها  تعرضوا  التي  اإلعاقة  بسبب 
عىل  بينهم  والتمييز  االعتياديني  األشخاص 
اساس انساني ومهني عىل وفق معايري حقوق 
والقانون  اإلنساني  الدويل  والقانون  اإلنسان 

العراقي ومراعاة ظروفهم الصعبة ».
تأييده  عن  أعرب  الصحة  وزير  »ان  وبينت 
بهما،  تقدمت  اللذين  للمقرتحني  الكامل 
الجائحة  هذه  استمرار  ظل  يف  خصوصا 
ألشهر عديدة ووقت غري معلوم، مما يتوجب 
والوقاية  الوباء  مع  التعايش  الجميع  عىل 
املوظفني  ومحاسبة  بالوقاية،  وااللتزام  منه 
والعاملني يف القطاع الحكومي والخاص، ومنع 
انتشار  ملنع  لها  املخالفني  املواطنني  مرور 
عىل  وفاعل  واقعي  بشكل  ومواجهته  الوباء 
األرض من أجل عودة مرافق الحياة إىل وضعها 
الطبيعي وعودة املواطنني ملمارسة مصالحهم 

والحصول عىل قوت رزقهم ».
وقررت الحكومة االتحادية فرض حظر شامل 
للتجوال ملدة أسبوع واحد ابتداًء من امس األحد 

املوافق 31 آيار.

بغداد/ الزوراء:

للحشد  سامراء  عمليات  من  قوة  دمرت 

داعش  لتنظيم  تابعة  أربع مضافات  الشعبي 

كشف  بينما  سامراء.  مدينة  غرب  االجرامي 

خالل  من  تمشيط  حملة  اكرب  اطالق  عن 

الطائرات املسرية لوديان تالل حمرين شمال 

رشق دياىل.

امس  الشعبي،  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

األحد، تلقت »الزوراء« نسخة منه، أنه “بناء 

عىل معلومات استخبارية دقيقة دكت قوات 

سامراء  لعمليات  التابعة  املدفعي  االسناد 

للحشد أماكن تواجد داعش غرب سامراء”.

عن  اسفرت  “الرضبات  أن  البيان  وأضاف 

تدمري أربع مضافات لداعش وتحقيق إصابات 

مبارشة يف صفوف اإلرهابيني”. 

من جهته، كشف القيادي يف الحشد الشعبي، 

صادق الحسيني، امس االحد، عن اطالق اكرب 

املسرية  الطائرات  خالل  من  تمشيط  حملة 

للوديان تالل حمرين شمال رشق دياىل.

وقال الحسيني يف ترصيح صحفي ان” الحشد 

الشعبي اطلق حملة هي االكرب من نوعها يف 

تالل حمرين )58كم شمال رشق بعقوبة( من 

اية مضافات  لتعقب  املسرية  الطائرات  خالل 

او اوكار لخاليا داعش االرهابي”.

وتأتي  مهمة،  الحملة  ان”  الحسيني  واضاف 

يف  جدا  مهمة  كحلقة  املسريات  اعتماد  بعد 

املناطق  رصد وتعقب خاليا داعش خاصة يف 

ومنها  املعقدة،  الجغرافية  الطبيعية  ذات 

عميقة  ووديان  تالل  وجود  ظل  يف  حمرين 

استغلت من قبل التنظيم لالختباء عن الرصد 

امليداني”.

لديه  باتت  الشعبي  الحشد  ان”  وتابع 

امكانيات كبرية يف ادارة ملف الطائرات املسرية 

وقيادتها، باالضافة اىل طبيعة التعامل مع اي 

العايل  الرصد  خالل  من  االرض  عىل  متغريات 

للطائرات”.

بها  تنشط  العالية  وتاللها  حمرين  تزال  وال 

وهي  االرهابي  بداعش  مرتبطة  نائمة  خاليا 

من  االوضاع  اثارة  واخرى  فرتة  بني  تحاول 

خالل شن هجمات بني فرتة واخرى. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن العضو املراقب يف املجلس االعىل 
ملكافحة الفساد، سعيد ياسني موىس، 
تبني  الحكومة  عزم  عن  االحد،  امس 
ملكافحة  جاهزة  وطنية  اسرتاتيجية 
خالل  العام  االداء  ومراجعة  الفساد 

الفرتة السابقة.

عليه  اطلعت  بيان  يف  موىس،  وقال 
االسرتاتيجية  “هذه  إن  »الزوراء«: 
بشكل  االدوار  توزيع  عىل  تعتمد 
يف  العالقة  ذات  املؤسسات  بني  دقيق 
القضاء  ومجلس  والربملان  الحكومة 
املدني  املجتمع  ومنظمات  االعىل 

ووسائل االعالم”.

االعىل  املجلس  “مهمة  أن  وأضاف 
الرقابية  الجهات  بني  تنسيقية  تكون 
بمكافحة  عالقة  لها  التي  واالطراف 
العام،  واالدعاء  كالقضاء  الفساد 
بشكل  عامة  سياسات  بناء  اجل  من 
واتخاذ  العام  االداء  وتقييم  مستمر 
النزاهة  تعزز  التي  الالزمة،  القرارات 

السياسات  واتخاذ  الفساد  ومكافحة 
الوقائية ضد الفساد«.

وأكد ان “الحكومة يف جانب املساءلة 
االجراءات  بتسهيل  تقوم  واملحاسبة 
النزاهة  وهيئة  القضاء  ليلبي 
هذه  »خالل  انه  مبيناً  متطلباتهما«، 
الفرتة كنا نطالب ان تمتلك الحكومة 

بمعنى  مبارشة،  رقابية  ذراعا 
مكاتب  لديها  كانت  الحكومة  ان 
للوزير  استشارية  املفتشني وظيفتها 
مع  ال  او  بها  يؤخذ  قد  تقاريرها  اي 
يف  للمفتش  وصالحية  امكانية  وجود 
اىل  ذلك  يستوجب  الذي  امللف  احالة 

هيئة النزاهة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن قائد رشطة بغداد، اللواء الركن ماجد املوسوي، 
امس االحد، أن قواته ستتعامل مع املخالفني لحظر 
التجوال وفق املادة 240 من قانون العقوبات، مؤكدا 
أن املخالفني من اصحاب املحال التجارية والغذائية 

سيتعرضون للغرامة واالعتقال.
وقال املوسوي يف ترصيحات صحفية إنه “سنتعامل 
مع املخالفني لحظر التجوال وفق املادة 240، مبينا 
أن “حمالتنا توسعت العتقال املخالفني للحظر داخل 

االزقة”.
لتوجيهات  مخالف  أي  “سنعتقل  أنه  وأضاف 

الصحة حتى إن كان يحمل استثناًء”، مشريا إىل أن 
والغذائية  التجارية  املحال  اصحاب  من  “املخالفني 

سيتعرضون للغرامة واالعتقال”.
يعاقب  العقوبات:  قانون  من   240 املادة  وتنص 
ال  بغرامة  او  اشهر  ستة  عىل  تزيد  ال  مدة  بالحبس 
تزيد عىل مائة دينار كل من خالف االوامر الصادرة 
او من مجالس  او مكلف بخدمة عامة  من موظف 
ضمن  رسمية  شبه  او  رسمية  هيئة  او  البلدية 
سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من 
الجهات املذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات، وذلك 

دون االخالل بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

بغداد/ الزوراء:
افاد القيادي يف حشد محافظة االنبار، قطري العبيدي، امس االحد، بأن القوات االمنية نفذت 

عملية انزال جوي تركزت عىل مناطق غربي االنبار.
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي ان “قوة من الفرقة السابعة، وبالتنسيق مع طريان الجيش، 
نفذت عملية انزال جوي استهدفت منطقة وادي حوران واملناطق القريبة منها غربي االنبار “.

عصابات  لعنارص  متنوعة  اسلحة  عىل  االستيالء  عن  اسفرت  االنزال  عملية  ان”  واضاف 
خطة  ضمن  تأتي  املناطق  تلك  يف  جوي  انزال  عملية  تنفيذ  ان”  مبينا  االجرامية«،  داعش 
القيادات االمنية الجديدة لتعقب خاليا التنظيم االجرامية عرب طريان الجيش وبعمليات انزال 
جوي من قبل قوات امنية متدربة عىل عملية مالحقة خاليا التنظيم االجرامي يف املناطق ذات 

التضاريس املعقدة”.
االنزال  عملية  تنفيذ  من  االمنية  القوات  مكنت  استخباراتية  “معلومات  أن  العبيدي  وأوضح 

واالستيالء عىل اسلحة متنوعة دون وقوع اية اصابات يف صفوف القوات االمنية«.

بغداد/ الزوراء:
الشعالن،  عيل  زهري  الديوانية،  محافظ  أعلن 
عىل  األهلية  املدارس  مستثمري  مع  اتفاق  عن 
جراء   ،%50 نسبة  اىل  الدراسية  األجور  تخفيض 
الظروف االقتصادية التي يعاني منها املواطنني يف 

املحافظة.
نسخة  »الزوراء«  تسلمت  بيان  يف  الشعالن  وقال 
املستثمرين  من  املعنيني  مع  لقاءات  عدة  إن  منه: 
وأولياء أمور التالميذ والطلبة، تمخض عنها االتفاق 

مع املستثمرين عىل خفض األجور الدراسية اىل هذا 
التي  العسرية  االقتصادية  للظروف  مراعاة  الحد، 
األزمة  املحافظة، بسبب  املواطنون يف  يعاني منها 
ودول  العراق  لها  يتعرض  التي  واملالية  الوبائية 

العالم.
كما لفت الشعالن اىل: أن الديوانية تعد األفقر بني 
املحافظات، وتعاني نقصا كبريا وواضحا يف املوارد 
يف  الساندة  التمويل  مصادر  لغياب  االقتصادية، 

الظروف االعتيادية.

بغداد/ الزوراء:
العتبتني  واسط  يف  املحلية  الحكومة  فاتحت 
لعزل  مستشفيني  بإنشاء  والعباسية  الحسينية 

املصابني بوباء كورونا.
بيان  يف  املياحي،  جميل  محمد  املحافظ،  وقال 
تلقت »الزوراء« نسخة منه، اننا »فاتحنا العتبتني 

لعزل  مستشفيني  بإنشاء  والعباسية  الحسينية 
املصابني بوباء كورونا«.

انشاء  إىل   بحاجة  »املحافظة  ان  واضاف 
واحد  كل  سعة  املحافظة  يف  للعزل  مستشفيني 
من  للحد  املاسة  للحاجة  رسير(   100( منهما 

انتشار الفريوس«.

بغداد/ الزوراء:
عام  مدير  الصقور،  خلية  رئيس  كشف 
وزارة  يف  االرهاب  ومكافحة  استخبارات 
عن  االحد،  امس  البرصي،  عيل  أبو  الداخلية، 
تنوي  كانت  خطري  إرهابي  مخطط  إحباط 
تنفيذه عصابة » داعش« اإلرهابية يف البرصة 
وعدة محافظات أخرى، مبيناً انه جرى كشف 
نائمة  إرهابية  بخلية  االطاحة  بعد  املخطط 
اثنني  ارهابيني  واعتقال  البرصة  محافظة  يف 
االتصال  إعادة  عن  املسؤولني  عنارصها  من 
املنقطعني  داعش«   « بقايا  عىل  والتحرك 

والهاربني من املحافظات املحررة.
 “ إن  صحفية  ترصيحات  يف  البرصي  وقال 
اإلرهابيني اللذين جرى القبض عليهما، سجل 
ضدهما قضايا إرهابية واملشاركة يف عمليات 
والبيشمركة  املسلحة  القوات  ضد  إرهابية 
نصب  أيضاً  وكذلك  الشعبي،  والحشد 
وتعذيب  واعتقال  االتاوات  وجمع  السيطرات 
باملناطق  داعش  سيطرة  خالل  املواطنني 
نينوى  يف   2014 عام  العصابة  احتلتها  التي 

والرمادي وصالح الدين«.
العام  القائد  لتوجهات  “تنفيذاً  انه  وأضاف 
مصطفى  الوزراء  رئيس  املسلحة  للقوات 
الفريق  الداخلية  وزير  ومتابعة  الكاظمي، 
الصقور  خلية  استطاعت  الغانمي؛  عثمان 
ومكافحة  استخبارات  ومديرية  االستخبارية 
االرهاب يف وزارة الداخلية من القيام بعمليات 
من  عدد  إحباط  عن  أسفرت  خاطفة  رسية 
تستهدف  كانت  مؤخراً  االرهابية  العمليات 
وإقليم  كافة  واملحافظات  بغداد  العاصمة 

كردستان«.
من  العديد  قتل  »جرى  انه  البرصي  وبني 
الخاليا  من  كبري  عدد  وتفكيك  اإلرهابيني 

النائمة، فضالً عن تفجري مضافات وأكداس من 
األسلحة«، مشرياً اىل »أهمية الدعم الكبري من 
القيادات العليا والتنسيق مع األجهزة األمنية 
يف  املشرتكة  العسكرية  العمليات  ومع  كافة 
ضد  االستباقي  االستخباري  العمل  نجاح 
األمن  لضمان  املنظمة  والجريمة  داعش 
املخططات  ومكافحة  االجتماعي  واالستقرار 
الطائفية وزعزعة األمن واالقتصاد الوطني«.

يف  واالستخبارات  الصقور  خلية  قائد  ونوه 
وزارة الداخلية اىل أن »قيادات داعش االرهابية 
اإلرهابي  املجرم  قتل  بعد  برزت  التي  الجديدة 
إعادة  اىل  البغدادي يف سوريا؛ عمدت  بكر  أبو 
واملختبئني  األهايل  من  بعنارصها  االتصال 
عام  سيطرتها  تحت  كانت  التي  املناطق  يف 
يف  وذلك   ،2018 عام  التحرير  وحتى   2014
أجل  من  املحموم  بالسعي  بائسة  محاوالت 
املدن  يف  اإلرهابية  العصابات  وجود  إثبات 
ومقتل  انكسارها  بعد  العراقية  واملحافظات 
العراق«،  قياداتها وتفرق عنارصها يف خارج 
االخرية  األيام  يف  صّعدت  »داعش  أن  موضحاً 

من محاوالت القيام بعمليات ارهابية«.
الصقور  »خلية  أن  البرصي  القائد  وأكد 
واسعة  بيانات  قاعدة  لديها  االستخبارية 
داعش  عصابات  يف  االرهابيني  عن  ودقيقة 
يف  وتحركاتها  األخرى  والعصابات  اإلرهابية 
»الخلية  أن  اىل  مشرياً  البالد«.  وخارج  داخل 
االجنبية  الحكومات  تزود،  تزال  وال  زودت، 
داعش  زمر  قبل  من  املستهدفة  البلدان  يف 

االرهابية بمعلومات دقيقة«.
العديد من االبرياء  وأضاف: »لقد انقذنا بذلك 
خالل  من  الدماء  وسفك  الدمار  من  واملدن 
يف  االرهابية  العمليات  من  العرشات  إحباط 

مدن آسيوية وعربية وأوروبية«.

بغداد/ الزوراء:
أن  األحد،  امس  التخطيط،  وزارة  أكدت 
إطالق الدفعة الثانية من منحة الطوارئ 
حظر  إجراءات  من  املترضرة  للعوائل 
التجوال مرهون بظروف البلد الصحية.

وقال املتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  الهنداوي، 
»منحة الطوارئ أقرت بناًء عىل مقرتح 
بداية  منذ  التخطيط  وزارة  به  تقدمت 
الوزارة  »رؤية  أن  مبينا  كورونا«،  أزمة 
كانت تتضمن ثالثة محاور، األول يتعلق 

الدعم  والثاني  للمواطنني  الغذاء  بتوفري 
التداعيات  معالجة  والثالث  لهم،  املايل 

املستقبلية لألزمة«.
قبل  من  أقرت  »املنحة  أن  وأضاف 
تكون  أن  عىل  السابقة  الحكومة 
األخذ  مع  متتالني،  لشهرين  بدفعتني 
الصحية  التطورات  االعتبار  بنظر 
»يف  أنه  مؤكدا  الراهنة«،  البلد  وظروف 
حال استمرار حظر التجوال التام يمكن 
الثانية، وهذا األمر راجع  الدفعة  إطالق 

إىل الحكومة«.

بغداد/ الزوراء:
كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، محمود الزجراوي، امس األحد، عن ان وزارة 
الكهرباء تعمل عىل إنهاء العقود بطريقة ملتوية، مؤكدا أن إجبار أصحاب العقود عىل 

التعاقد مع الوزارة مرة أخرى هي محاولة لعزلهم عن وظائفهم.
هي  جديد  من  التعاقد  عىل  املتعاقدين  “إجبار  إن  صحفي  ترصيح  يف  الزجراوي  وقال 

محاولة لعزلهم من وزارة الكهرباء”.
وأضاف أن “الوزارة أخطأت عندما أقدمت عىل التعاقد مع أكرب عدد من املواطنني دون 
الكهرباء  قبل وزارة  بأية خطوة ملتوية من  “القيام  لهم”. محذرا من  تخصيص مايل 

إلنهاء أصحاب العقود الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ أشهر”.
ولفت الزجراوي إىل أن “لجنة النفط والطاقة النيابية لن تسمح ألية جهة كانت داخل 

وزارة الكهرباء العمل عىل إنهاء أصحاب العقود املعينيني الجدد”.
النائب عن تحالف الفتح، كريم عليوي، امس االحد، مطالبته بتثبيت  من جهته، جدد 

موظفي العقود واالجور يف وزارة الكهرباء عىل مالكها الدائم.
وقال املحمداوي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: “نجدد مطالبتنا بتثبيت موظفي 
العقود واالجور يف وزارة الكهرباء عىل املالك الدائم تزامناً مع حركة املالك واالستفادة 

من الدرجات، الحذف واالستحداث بحسب االولوية واالستحقاق“.
 وأضاف ان ”تنفيذ هذا املطلب يمثل استحقاقا دستوريا ألصحاب العقود واالجر اليومية، 
فضال عن كونه سيسهم يف زيادة الحافز واالندفاع لديهم والتفاني بالعمل بعد االطمئنان 
يف  الخدمة  جراء  الوفاة  إو  االصابات  ملخاطر  تعرضهم  حال  يف  عوائلهم  مستقبل  عىل 

قطاع الوزارة، ال سيما اّن الكثري منهم عمل لسنوات طويلة يف الوزارة”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، امس االحد، القبض عىل متهمني بقضايا جنائية 

مختلفة يف مناطق متفرقة من العاصمة.
القبض عىل  القت  الشيخ  باب  اجرام  ان »مفارز مكتب مكافحة  للمديرية  بيان  وذكر 
متهم لقيامه برسقة دراجتني ناريتني ضمن منطقة كراج النهضة، فيما القت مفارز 
مكتب مكافحة اجرام الكرادة القبض عىل متهم لقيامه برسقة مسدس حكومي من 

احد االشخاص يف ساحة االندلس«. 
وأضاف ان »مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع القت القبض عىل متهم لقيامه برسقة 
احد الدور السكنية مصوغات ذهبية مع مبلغ سبعمائة الف دينار عراقي، فيما القت 
مفارز مكتب مكافحة رسقة سيارات الرصافة القبض عىل متهم لقيامه برسقة عجلة 

وقد تم ضبط العجلة بحوزته«.
وتابع البيان انه »تم اتخاذ االجراءات القانونية بحق جميع املتهمني وتوقيفهم عىل وفق 

املواد القانونية املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
مالكاتها  مبارشة  عن  بغداد  امانة  اعلنت 
يف بلدية املنصور بأعمال مد وانشاء شبكة 
مجاري ملنطقة الهياكل املحلة 657 ضمن 

منطقة الغزالية شمال غرب العاصمة.
واوضحت االمانة، يف بيان لها، إن »الدائرة 

املجاري  شبكة  انشاء  اعمال  بارشت 
وانجزت املقطع االول من الشبكة، والعمل 
مع  املقاطع،  بقية  اكمال  عىل  تباعاً  جار 
االشارة اىل ان املنطقة غري مخدومة سابقاً 
بشبكة مجاري كون املنطقة حديثة العهد 

بالسكن«. 

مقرتحان حيظيان بتأييد احلكومة لـ »إعادة احلياة إىل طبيعتها« يف البلد

احلشد الشعيب يدمر أربع مضافات للتنظيم اإلرهابي غرب سامراء

قائد شرطة بغداد: سنتعامل مع املخالفني 
للحظر وفق املادة 240

القوات األمنية تنفذ عملية إنزال جوي 
غربي األنبار

االتفاق على ختفيض أجور املدارس األهلية 
لـ 50% يف الديوانية

واسط: احملافظة حباجة إىل إنشاء 
مستشفيني للعزل

خلية الصقور تكشف عن إحباط 
خمطط إرهابي خطري لتنظيم »داعش«

احلكومة تعتزم تبين إسرتاتيجية جديدة ملكافحة الفساد

أطلق محلة متشيط بـ”املسريات” لتعقب “داعش” يف محرين التخطيط: إطالق الدفعة الثانية من منحة 
الطوارئ مرهون بظروف البلد

الطاقة النيابية: الكهرباء تعمل على إنهاء 
العقود بطريقة ملتوية

اعتقال متهمني بقضايا جنائية خمتلفة 
يف بغداد

أمانة بغداد تبدأ مد شبكة جماري 
ملنطقة اهلياكل
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سومو تنفي وجود أي عقود للتصدير عن طريق شركة عراقية

بينها ختفيض رواتب الرئاسات الثالث ومراقبة مزاد العملة وجتميد قانون رفحاء املالية النيابية : متويل رواتب املتعينني 
اجلدد بعد انتهاء احلظر الوقائي

حظر التجوال يؤجل جلسات سوق 
العراق لالوراق املالية

التجارة: لدينا 190 ألف طن فقط من 
األرز لربنامج التموين

بغداد / نينا :
 اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة 
الجهات  استمرار متابعته�ا مع 
مستحق�ات  تموي�ل  املعني�ة 
روات�ب املتعينني الج�دد . وقالت 
عض�و اللجن�ة النائ�ب ماج�دة 
التميم�ي ، ان�ه »بع�د متابعتن�ا 
وزارة  م�ع  املستج�دات  الخ�ر 

املالية سيت�م تمويل مستحقات 
انته�اء  بع�د  الج�دد  املتعين�ني 
الحظ�ر هذا االسب�وع ، وبنسبة 
١/١٢ من تموي�ل العام ٢٠١٩« 
مرتق�ب  اجتم�اع  اىل  مش�رة   ،
م�ع رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي لبح�ث الوضع املايل يف 

العراق ورواتب املوظفني .

بغداد/ الزوراء:
أعلن سوق الع�راق لألوراق املالية، 
ام�س األح�د، تأجي�ل جلساته إىل 
حظ�ر  بسب�ب  املقب�ل  األسب�وع 

التجوال يف العراق.
وقال السوق إنه لن ينظم »جلسات 
تداول وتعامل باألسهم للفرتة من 
يوم األحد 31 اي�ار لغاية الخميس 
4 حزي�ران 2020، امتث�االً لق�رار 
اللجنة العلي�ا للسالمة والصحة يف 

العراق بفرض حظر التجوال التام 
يف العراق«.

وأض�اف الس�وق، يف بي�ان تلق�ت 
أن�ه  من�ه،  نسخ�ة  »ال�زوراء« 
»سيتم إع�الم املتعاملني معه بأي 

مستجدات الحقاً«.
يش�ار إىل أن اللجن�ة العليا للصحة 
والسالمة ق�ررت، السبت )30 ايار 
التج�وال  (، ف�رض حظ�ر   2020

الشامل ملدة أسبوع.

بغداد/ الزوراء:
قال�ت وزارة التجارة، يف بيان لها، إن ل�دى العراق 190 ألف طن فقط من 
األرز يف مخازنه�ا من أجل برنامج توزيع املواد الغذائية، وتحتاج البالد ما 

بني مليون و1.25 مليون طن من األرز سنويا للربنامج.
وطلبت الوزارة يف مارس/ آذار أمواال من ميزانية الدولة لتكوين مخزونات 
اسرتاتيجية من القمح واألرز تكفي لثالثة أشهر بينما يواجه البلد تبعات 

انتشار فروس كورونا املستجد.
وج�ددت ال�وزارة مطالبتها بمزي�د من امل�ال، قائلة إنه�ا رضورية رغم 
”الصعوبات“ التي تواجهه�ا املوازنة العامة للدولة ”يف ظل أزمة كورونا، 
وع�دم توفر ما يساعد العراقيني عىل توفر الغذاء اليومي نتيجة الظروف 

االقتصادية الصعبة“.
ويطرح مجلس الحبوب العراقي، التابع لوزارة التجارة، مناقصات دولية 
من حني آلخر الستراد القمح واألرز من أجل برنامج التموين الذي يشمل 

أيضا زيت الطهي والطحني والسكر.
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بغداد/ الزوراء:
الخ�رباء  م�ع  النيابي�ة  اللج�ان  تسع�ى 
االقتصادي�ني واالستش�ارات الدولي�ة من 
اج�ل تقدي�م مقرتح�ات أم�ام الحكوم�ة 
للخروج من األزمة املالية، يف ظل انخفاض 
اسعار النف�ط وجائحة كورون�ا، والركود 

الذي قد يشل حركة التجارة العاملية.
ويف هذا الجانب، فقد قدمت لجنة االستثمار 
واالقتصاد النيابية، امس األحد، مقرتحات 
للحكومة للخروج من األزمة املالية، بينها 
تخفيض رواتب الرئاسات الثالث ومراقبة 

مزاد العملة.
وقال�ت عضو اللجنة، ندى ش�اكر جودت: 
إن »مراقب�ة ومن�ع م�زاد العمل�ة يف البنك 
املرك�زي التي تع�د بمثابة عملي�ة تهريب 
للعمل�ة الصعبة خارج الع�راق، فضالً عن 
تخفيض رواتب الرئاس�ات الثالث لتجاوز 
األزم�ة، مقرتحات للحكوم�ة للخروج من 

األزمة املالية«.
وطالبت جودت رئيس ال�وزراء ب�«تجميد 
قان�ون  قان�ون رفح�اء ف�وراً، وإص�دار 
بذل�ك وتحويل االم�وال اىل قطاع املوظفني 
ملجابهة االزمة بدال من استقطاع رواتبهم 
التي هي حق من حقوقهم، اعتماد النظام 
االلكرتون�ي للمناف�ذ الحدودي�ة واملوان�ئ 
والت�ي تق�در موارده�ا بمق�دار االيرادات 
النفطي�ة، والتي يمكن أن تغ�ذي الرواتب 
بدالً من االقرتاض، فالع�راق ليس بحاجة 
اىل م�ا يثقل كاهله مالياً وسياسياً يف حالة 

االقرتاض«.
م�ن جهتها، اكدت اللجن�ة املالية النيابية، 
ام�س االحد، ان الحكومة ال تملك صالحية 
الغاء او تحديد رات�ب واحد من املشمولني 
السياس�ني  والسجن�اء  رفح�اء  بقان�ون 
م�ن  جدي�د  ترشي�ع  بع�د  إال  والشه�داء 
قب�ل مجل�س الن�واب، مبينة ان�ه بإمكان 
الحكومة تجميد الرواتب ومنح راتب واحد 

لكل عائلة لحني الغاء القوانني السابقة .

الق�دو، يف  اللجن�ة، حن�ني  وق�ال عض�و 
رئي�س  “حدي�ث  ان  صحف�ي  ترصي�ح 
الحكوم�ة مصطفى الكاظمي بشأن الغاء 
او تحديد رواتب املشمولني بقوانني رفحاء 
والسجن�اء السياس�ني والشه�داء بحاجة 
اىل ترشيع�ات جدي�دة لك�ون الحكومة ال 
تمل�ك صالحية تحديدها او الغائها لكونها 
ص�ادرة بقوان�ني، والب�د م�ن الغائه�ا او 
تحديده�ا بقوان�ني جديدة يص�وت عليها 
الربمل�ان ”. مؤك�دا ان “رغب�ة تحديدها او 
الغائها متوفرة لدى أعضاء املجلس يف حال 
عرض تلك التعديالت عىل مجلس النواب ” 

.
وأض�اف القدو ان ” اتخ�اذ الحكومة قرار 
بتخفيض او الغاء رواتب رفحاء والسجناء 
السياس�ني والشه�داء يع�د تج�اوزا ع�ىل 

القوان�ني وباالمكان الطع�ن بها ”. مشرا 
اىل ان ” الحكوم�ة بإمكانه�ا اتخ�اذ قرار 
بتجميد دفع الرواتب لحني اصدار تعديالت 

جديدة عىل تلك القوانني ” .
بينما كشف مقرر اللجن�ة املالية النيابية، 
احم�د الصف�ار، ام�س االحد، ع�ن 20 اىل 
30 بنداً من اإلي�رادات ال تدخل اىل امليزانية 
بسبب الفساد، فيم�ا حذر من أن املساس 
ع�ىل  خط�ر  يش�كل  املوظف�ني  بروات�ب 

االستقرار الحكومي.
وقال الصفار يف حوار صحفي إن “املساس 
برواتب املوظفني يف ظل الظروف التي يمر 
به العراق اليوم بمواجهة كورونا والكساد 
االقتص�ادي؛ خط�ر ج�داً ع�ىل االستقرار 
الحكوم�ي، خاص�ة ان ه�ذه األزم�ة ل�ن 
تتع�دى أكثر من ش�هرين، فأسعار النفط 

يف تصاع�د واالقتصاد العاملي ب�دأ يستعيد 
حيويته من جديد”.

وأضاف أن “االقرتاض من احتياطات البنك 
املرك�زي لشهري�ن م�ن الحل�ول الرسيعة 
التي يمك�ن تعويضه�ا وإعادتها بسهولة 
وبفائ�دة منخفضة كونها قصرة األجل”. 
الفت�ًا اىل أن “االق�رتاض الداخ�ي أفض�ل 
من االق�رتاض الخارجي ال�ذي يعتمد عىل 
رشوط وفوائد كبرة ج�داً قد ترهق كاهل 

الحكومة يف وقت الحق”.
الحكوم�ة  “ع�ىل  أن  الصف�ار  وأوض�ح 
استبعاد النفقات غر الرضورية واملتعلقة 
باملخصص�ات الكب�رة واألم�ور األخ�رى 
والت�ي  والحماي�ات  بالنثري�ات  املتعلق�ة 
تش�كل أيضاً ه�دراً للمال الع�ام”، مشراً 
اىل أن “الدول�ة لديه�ا م�ن 20 اىل 30 بن�داً 

م�ن اإلي�رادات التدخ�ل اىل امليزانية بسبب 
الحدودي�ة  املناف�ذ  م�ن  ابت�داًء  الفس�اد 
والجمارك وعقارات الدولة، لذا يجب إعادة 
النظ�ام امل�ايل واالبتع�اد ع�ن السياس�ات 
النقدية والتعامل ب�� )الكاش(، واالعتماد 
عىل االتمت�ة االلكرتونية للدفع، فضالً عن 
اللج�وء اىل البايومرت حت�ى تتخلص الدولة 
من ع�بء تع�دد الرواتب، كم�ا نحتاج اىل 
إع�ادة النظر يف الرواتب ووضع سلم جديد 

لها”.
وأك�د الصفار “إعادة هيكل�ة النظام املايل 
لاليرادات العامة، فض�ال عن التخلص من 
النظ�ام الريعي الذي يعتم�د عىل العائدات 
النفطية غر املستقرة واالعتماد عىل تنوع 
املوارد كالزراعة والصناعة والسياحة، وأن 

يكون العراق مصدراً المستورداً”.
وايضا كشف عض�و اللجنة املالية، فيصل 
العيساوي، عن تشكيل لجنة من الحكومة 
والربملان ملعالجة األزم�ة االقتصادية التي 

يمر بها العراق.
واكد العيس�اوي »تشكي�ل لجنة مختصة 
بح�ل األزم�ة االقتصادية برئاس�ة رئيس 
اللجن�ة املالية يف الربمل�ان، هيثم الجبوري، 
مهمتها تقديم مقرتحات تضمن استمرار 
دفع رواتب املوظفني واملتقاعدين واإلعانة 

االجتماعية«.
 مبين�ا »ان اللجن�ة املشكل�ة لح�ل األزمة 
االقتصادية قدمت تسعني مقرتحاً لم يقّر 
أي منه�ا حت�ى اآلن، إال أن�ه سيت�م خالل 
األسب�وع الحايل وضع الخي�ارات املناسبة 
للحكومة والربملان من أجل عبور األزمة«.

ولف�ت العيس�اوي اىل »أن تخفيض رواتب 
املوظفني مقرتح غر مطروح، بينما تمت 
مناقش�ة االدخ�ار االجب�اري وتخفي�ض 
املخصصات غ�ر املهمة«، مش�را اىل »ان 
آلي�ة االدخ�ار بحس�ب املق�رتح تب�دأ من 
الروات�ب الت�ي تبلغ من ملي�ون دينار فما 

فوق«.

مقرتحات على طاولة احلكومة إلنعاش االقتصاد وإنقاذ البالد من األزمة املالية

بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة النف�ط توف�ر خزين 
ك�اف م�ن الوق�ود ملحط�ات توليد 
أن  مبين�ة  الكهربائي�ة،  الطاق�ة 
االستخراجية  النفطي�ة  الرشك�ات 
والتوزيعي�ة والتحويلي�ة ستواصل 
الدوام الرسمي خالل حظر التجوال. 
م�ن جانبها نف�ت رشك�ة تسويق 
النفط )سومو( وجود أي عقد مربم 
مع الرشكة العراقية لخدمات النقل 

.)AISSOT( والتجارة النفطية
وق�ال وكي�ل وزارة النف�ط، كري�م 
بي�ان  يف  األح�د،  ام�س  حط�اب، 
اطلعت عليه »الزوراء«: إن “الوزارة 
تتواص�ل يومياً م�ع الجهات الفنية 
يف وزارة الكهرب�اء لتأم�ني الوق�ود 
ملحطات توليد الطاقة الكهربائية يف 
عموم البالد، إضافة إىل عقد اجتماع 
غرفة العملي�ات املشرتكة أسبوعيا 

به�دف التنسي�ق واملتابع�ة لتلبي�ة 
احتياجاتهم من أنواع الوقود”.

“وزارة  أن  حط�اب  وأض�اف 
النف�ط عملت عىل تعظي�م الخزين 
االسرتاتيج�ي ل�وزارة الكهرباء من 
أنواع الوقود طيلة الفرتة املنرصمة 
للحيلولة دون وج�ود نقص هنا أو 
هن�اك، فضالً عن العم�ل عىل توفر 
األخ�رى  واملشتق�ات  الغ�از  زي�ت 
بالقرب من محطات التوليد”. مبينا 
أن “الرشكات النفطية االستخراجية 
والتوزيعي�ة والتحويلي�ة ستواصل 
الدوام الرسمي خالل حظر التجوال 
به�دف تأم�ني املنتج�ات ملحط�ات 
تعبئة الوقود وللمواطنني وخصوصا 
ً البنزي�ن والك�از والنف�ط األبيض 

وأسطوانات الغاز السائل”.
وأش�ار إىل أن “ال�وزارة وعىل الرغم 
التي  التحدي�ات والصعوب�ات  م�ن 

تواجه عملية حرك�ة نقل املنتجات 
النفطية ب�ني املدن واملحافظات، إال 
أنها حريص�ة عىل تأم�ني وصولها 
إىل الجه�ات املستفي�دة بالتنسي�ق 
مع غ�رف العمليات وخلي�ة األزمة 

الستثناء مالكاتها من الحظر”.
من جانب اخر، نفت رشكة تسويق 
النفط )سومو(، امس األحد، وجود 
أي عقد م�ربم مع الرشكة العراقية 
لخدم�ات النقل والتج�ارة النفطية 

. )AISSOT(
وذكر بيان للرشكة تلقت »الزوراء« 
نسخ�ة من�ه، أن »بع�ض وك�االت 
خ�رب  ن�رشت  الدولي�ة  الصحاف�ة 
مفاده أن الرشكة العراقية لخدمات 
SAI )النق�ل والتج�ارة النفطي�ة 
SOT( قد باعت منتوج زيت الوقود 
عىل أن�ه منتوج عراق�ي إىل السوق 
اآلسيوية ل�دول سنغافورة وكوريا 

الجنوبية ونقل ع�ىل متن الناقلتني 
  )DA L I H U & S K S S A L U DA (

خالل شهر آذار املايض«.
وأك�دت سومو، وفق�ا لبيانها، أنها 
»الجه�ة الوحي�دة املخول�ة قانونيا 
بتصدي�ر النف�ط الخ�ام واملنتجات 
النفطية كافة، وأنه�ا تنفي بشكل 
زي�ت  ش�حنات  تك�ون  أن  قاط�ع 
الوق�ود املباعة عىل ظه�ر الناقلتني 
املذكورت�ني آنف�ا من قب�ل الرشكة 
العراقية للخدمات والنقل والتجارة 
والنفطي�ة )Alssot( عراقية املنشأ 

.«
وتابع�ت أنه »يف حال ت�داول وثائق 
ش�حن تحمل عالمة رشكة تسويق 
فإنه�ا  الشحن�ات  له�ذه  النف�ط  
تعد وثائ�ق مزورة وغ�ر صحيحة 
وتتحم�ل الرشك�ة املذك�ورة آنف�ا 

التبعات القانونية كافة ».

النفط تؤكد توفري خزين كاف من الوقود حملطات توليد الطاقة الكهربائية

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن متح�دث مصلحة الجمارك 
االيرانية، روح الله لطيفي، امس 
االحد، عن تبوؤ العراق واالمارات 
املرتبة الثانية والثالثة عىل التوايل 
بقائم�ة مست�وردي السل�ع غر 
النفطي�ة م�ن اي�ران يف فرتة 20 
م�ارس/آذار حتى 20 مايو/أيار 

.2020
وق�ال لطيفي، يف ترصيح أوردته 
وكال�ة “ف�ارس”، واطلعت عليه 

»ال�زوراء«: إن “الص�ني تصدرت 
ال�دول الخم�س االوىل يف استراد 
الف�رتة  يف  اي�ران  م�ن  السل�ع 
ملي�ار   1.19 بقيم�ة  املذك�ورة، 
دوالر ونسب�ة 27 باملئ�ة، تاله�ا 
كل م�ن العراق ب�� 1.107 مليار 
دوالر ونسب�ة تخط�ت 25 باملئة، 
واالم�ارات ب�� 682 مليون دوالر 
ونسب�ة 15 باملئ�ة وافغانست�ان 
ب� 341 مليون دوالر ونسبة 8.2 
باملئة وتركيا ب� 144 مليون دوالر 

وأكثر من 3 باملئة”.
التج�ارة  »حج�م  أن  وأض�اف 
الخارجية إليران سجل 21 مليون 
طن يف الشهرين املذكورين، 14.5 
مليون ط�ن منها صادرات ونحو 

6.5 مليون طن واردات”.
“قيم�ة  أن  اىل  لطيف�ي  واش�ار 
الصادرات بلغت 4.3 مليار دوالر 
وال�واردات 5.041 مليار دوالر يف 
ف�رتة 20 م�ارس/آذار حتى 20 

مايو/أيار 2020”.

العراق ثاني مستوردي السلع اإليرانية 
بأكثر من مليار دوالر

بغداد/ الزوراء:
كشف الخبر القانوني، عي التميمي، سيناريوهات ومخارج 
تخفي�ض روات�ب موظفي الدولة بعدما ق�رر رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي اج�راء تعديالت عىل روات�ب الدرجات 

العليا ومزدوجي الرواتب.
وق�ال التميم�ي يف بيان تلق�ت »ال�زوراء« نسخ�ة منه: إن 
»الرواتب املنظمة بقانون سواء كانت هذه الرواتب اسمية أو 
ازدواج م�ع رواتب أخرى أو حتى الرتفيع والتقاعد والرتقية 
ال يمك�ن تخفيضه�ا أو تقليله�ا أو املساس به�ا إال بتعديل 
قوانينه�ا مثل قانون سلم الروات�ب ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ وقانون 
مؤسس�ة السجناء وغرها عىل وفق قاعدة القانون ال يلغى 
وال يع�دل إال بقان�ون يصدر م�ن الربملان، وجه�ة الطعن يف 
حالة مخالفة ذلك هي محكمة ش�وؤن املوظفني«. وأضاف: 
»اما الرواتب التي تم إقرارها بقرارات من مجلس الوزراء أو 
م�ن الوزراء فإن تعديلها يكون بالطريقة نفسها التي صدر 
بها، اي بقرارات، وجه�ة الطعن يف حالة االعرتاض عىل ذلك 

عند وجود مخالفة هي محكمة القضاء اإلداري«.
وأوض�ح »أما العاملون بعقود سواء كانت العقود طويلة أو 

مؤقتة أو يومية، فإن القاعدة القانونية تقول العقد رشيعة 
املتعاقدي�ن، وبالتايل ماينص أو نص علي�ه العقد هو واجب 
التطبيق، وتعديلها ال يكون ب�إرادة منفردة، وإنما باالتفاق 
بني األطراف، وما يخالف ذلك يمكن الطعن به أمام محكمة 

العمل«.

قانوني يوضح سيناريوهات وخمارج ختفيض 
رواتب موظفي الدولة

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية زراع�ة كربالء، امس االحد، 
ع�ن تسوي�ق 56 ال�ف طن م�ن محصول 
يف  التج�ارة  وزارة  سايل�و  اىل  الحنط�ة 

املحافظة.
وق�ال مدي�ر اع�الم الدائرة، باه�ر غايل، يف 
ترصي�ح صحف�ي: إن “مزارع�ي كرب�الء 
سوق�وا لغاية اآلن 56 الف طن و500 كيلو 
غرام من محصول الحنطة اىل سايلو وزارة 
التجارة يف املحافظة، إذ يستلم يوميا 2000 

طن من املزراعني”.
واضاف غايل انه “وعىل الرغم من ان السايلو 
يستل�م يومي�ا 2000 ط�ن إال ان الكميات 
الجاهزة للتسويق كب�رة، ويحصل بعض 
االزدحامات، فيما عمل�ت مديرية الزراعة 
عىل زيادة التنسيق مع فرع وزارة التجارة 

لزيادة انسيابية عملية التسويق”.

كربالء تشهد تسويق 56 ألف طن من 
حمصول احلنطة



حاوره/ حارث النعيمي

عالم  يف  املرمى  حارس  يعد 

الفريق,  نصف  القدم  كرة 

نستمع  ما  دائماً  عبارة 

من  كثري  يراودها  أو  إليها  

وحتى  واملختصني  الخرباء 

أن  القدم,  كرة  عالم  يف  الهواة 

أصعب  هو  الحراسة  مركز 

من  بالرغم  الفريق  يف  خط 

مهمة،  الخطوط  جميع  أن 

)الزوراء(  صفحات  ضيف 

جليل  السابق  الدويل  الحارس 

زيدان الذي يعمل حاليا مدربا 

،فكان  الزوراء  مرمى  لحراس 

معه هذا الحوار.

مدربي  عمل  تقيم  كيف   *

املنتخبات  يف  املرمى  حراس 

الوطنية ؟

حراس  مدربي  جميع  أن 

الوطنية  املنتخبات  يف  املرمى 

من الكفاءات املتميزة ولديهم 

قيادة  عىل  واملؤهالت  القدرة 

تدريب الحراس بشكل ممتاز, 

هم  االَخر  الجانب  يف  لكن 

عدم  من  كبري  بشكل  يعانون 

الطلوبة  املستلزمات  توفر 

التي تؤهل الحارس للمستوى 

توفري  عدم  وكذلك  املطلوب, 

الجيدة, وهذا  التدريب  مالعب 

امامهم  كبري  عائق  يشكل 

اكثر  يف  به  تحدثوا  ما  وهذا 

تكتمل  حتى  لذلك  لقاء, 

املقومات  توفري  يجب  املثالية 

وللحراس  للمدرب  األساسية 

يف سبيل نجاهم بشكل جيد.

اىل  تعرضت  انك  تعتقد  هل   *

التي  االدارات  ظلم واضح من 

تعاقبت عىل اتحاد الكرة كونك 

الكافية  بالفرصة  تحظى  لم 

والوافية لتدريب حراس مرمى 

املنتخبات الوطنية  ؟

الجميع  وبشهادة  لله  الحمد 

محطاتي  كل  يف  نجحت 

فيها  تواجدت  التي  التدريبية 

أكثر  للمنتخبات  وقدمت 

مرمى  حراس  خمسة  من 

مؤثرين  حالياً  وهم  مميزين 

انديتهم,  صفوف  يف  جداً 

الوطنية,  املنتخبات  ومثلوا 

أحصل  لم  ذلك  من  وبالرغم 

حقيقية  تدريبية  فرصة  عىل 

وهذا  الوطني,  للمنتخب 

بالنسبة  عائد  ليس  املوضوع 

لألشخاص  عائد  وانما  يل, 

داخل  املدربني  يسمون  الذين 

نفس  ويف  الكرة,  اتحاد  قبة 

الوقت مدربي املنتخبات الذين 

املالك  لديهم  املنتخبات  قادوا 

وانا  بهم  الخاص  التدريبي 

احرتم قناعاتهم.

يعاني من  العراق   ... برأيك   *

ام  ازمة مدربي حراس مرمى 

ازمة يف حراسة املرمى  ؟

من  ال  ازمة  اي  هناك  ليس 

مدربي  من  وال  املرمى  حراس 

الحراس, لكن الظروف احياناً 

ويجب  مناسبة,  غري  تكون 

مدربي  وعمل  دور  يكون  ان 

بشكل  األندية  يف  الحراس 

يتدرب  الحارس  كون  أكرب 

لفرته  النادي  يف  ويتنافس 

الذي  املنتخب  عكس  طويلة, 

يكون فيه الحارس يف املنتخب 

دور  ويقترص  قصرية,  لفرتة 

املدرب بالحفاظ عىل جاهزية 

ونفسياً  بدنياً  الحراس 

وتخطيطياً.

* من ترى انه الحارس االفضل 

يف العراق يف الوقت الحايل ومن 

هم ابرز الحراس الشباب.

املتواجدون  املرمى  حراس  أن 

هم  الوطني  املنتخب  يف  حالياً 

الساحة, ويف نفس  االبرز عىل 

يكون  ان  يجب  اؤكد  الوقت 

ومكثف  كبري  بشكل  العمل 

حراس  لدينا  نحن  األندية,  يف 

متميزون  اَخرون  مرمى 

يف  التواجد  ويستحقون 

منهم  الوطنية,  املنتخبات 

وعيل  سعدون  مصطفى 

ياسني انا أخص بذلك الحراس 

لم  لألسف  لكن  الشباب, 

ألثبات  الفرصة  لهما  تعطى 

بالدوري,  اللعب  قابلياتهما يف 

حراس  عىل  اللعب  ويقترص 

يقني  عىل  انا  لكن  معينني, 

ممتازة  خامات  لدينا  بأننا 

لكنها بحاجة اىل فرصة ألثبات 

وجودهم.

* الكابتن عماد هاشم يتهمك 

بانك خدشت تاريخه الريايض 

الرياضية  الربامج  احد  خالل 

كالم  عىل  رد  من  هل   ....

الكابتن عماد هاشم ؟

مميز  اسم  هاشم  عماد 

ان  وعليه  مقرب  وصديق 

ينتبه للمفردات التي ينتقيها, 

قدرات  احرتام  عليه  وكذلك 

ان  وعليه  االَخرين,  زمالئه 

املدرب  عماد  انه  اليوم  يعرف 

وليس عماد الحارس وان ينتبه 

ويركز بعمله وان يكون مميزاً 

السابق  يف  كان  كما  بأدائه, 

شخصياً  أنا  مميزاً.  حارساً 

احرتمه واحرتم قدراته الفنية, 

وال  تاريخه  اخدش  لم  وانا 

تاريخ أي شخص انما تكلمت 

بالحقيقة التي نعرفها جميعاً 

وهو يعرف ذلك, كونه لم يكن 

صادقاً يف اكثر من حوار خالل 

األعالم,  وسائل  يف  ظهوره 

وبالرغم من ذلك اتمنى له كل 

كل  قبل  اخوة  ألننا  التوفيق 

ان  يعرف  الجميع  لكن  يشء 

وتزعل  تزعج  الحقيقة  قول 

الكثري.

املنتخب  ان  تعتقد  هل   *

ال  للوصول  مؤهل  العراقي 

نهائيات كأس العالم .... وماذا 

يحتاج من خطوات للتأهل اىل 

مونديال قطر 2022.

منتخبنا قريب جداً من التأهل 

إىل الدور القادم, بحكم تصدره 

بالتأكيد  لكن  للمجموعة 

اكثر صعوبة,  القادم سيكون 

ولو توفرت للمنتخب الظروف 

انجاز  يتكرر  سوف  املناسبة 

19٨٦ ان شاء الله.

* هل انت مع الرأي الذي يقول 

يبقى  ان  الرضوري  من  انه 

عىل  كاناتنيش  السلوفيني 

رأس الهرم التدريبي للمنتخب 

الوطني، ام لديك رأيا اخر  ؟

التدريبي  االستقرار  عامل  أن 

النتائج  تحقيق  يف  جداً  مهم 

امر  وبقاء نفس املدرب حالياً 

املنتخب  وان  خاصة  مطلوب, 

كان جيداً خالل الفرتة املاضية 

بعض  وجود  من  بالرغم 

املالحظات التي هي بحاجة اىل 

عمل كبري لتجاوزها.

كورونا  أزمة  عن  تعرب  كيف 

الرياضة  عىل  وتأثريها 

العراقية ؟

التجمعات  بأن  يعرف  الكل 

األزمة  هذه  يف  البرشية 

التأثري  لها  الراهنة  والظروف 

أي  يف  املرض  نقل  يف  الكبري 

رسيعة,  وبصورة  مكان 

اشخاص  اصابة  حال  ويف 

بالتأكيد  معهم  متواجدون 

الكارثة,  حدوث  اىل  ستؤدي 

الجميع  عىل  سيؤثر  والخطر 

من  االستفادة  علينا  لذلك 

البلدان  من  االَخرين  تجارب 

هذا  مكافحة  كيفية  عن 

التثقيف  اىل  اضافة  الفريوس, 

الوقاية,  بالتعليمات  وااللتزام 

عىل  الجائحة  هذه  تأثري  اما 

فبالتأكيد  العراقية  الرياضة 

كل  اصابة  يف  كبري  تأثري  لها 

بما  املؤقت  بالشلل  األنشطة 

فيها الدوري املحيل.

الدوري  ايقاف  ترى  كيف   *

العراقي وما هي معوقاته عىل 

األندية والالعبني ؟

املحيل  الدوري  توقف  قرار  أن 

هو اجراء احرتازي معمول به 

يف جميع دوريات العالم نتيجة 

ورسعة  الوباء  هذا  ظهور 

انتشاره من خالل التجمعات 

الالعبني  ابتعاد  لكن  البرشية, 

االستمتاع  عن  والجمهور 

تأثري  له  الدوري  بمشاهدة 

التي  كبري, اضافة اىل املشاكل 

سوف تحدث عقب انتهاء هذه 

إيجاد  كيفية  ومنها  األزمة, 

للتوصل  املناسبة  الصيغة 

بني  املالية  األمور  تسوية  اىل 

والالعبني  األندية  ادارات 

يريض  الذي  الحل  اىل  للوصول 

الجميع.

بغداد/ متابعة الزوراء
لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  تنتظر 
العراقي للكرة القدم، قراراً من االتحاد 
سيتم  التي  النسبة  يخص  االسيوي 
دوري  يف  الالعبني  عقود  من  خصمها 

الكرة املمتاز.
شجع  قد  »فيفا«،  الدويل  االتحاد  وكان 
إليجاد  معاً  العمل  عىل  والالعبني  األندية 
يتم  التي  الفرتة  خالل  وحلول  اتفاقيات 

فيها تعليق كرة القدم.
اتحاد  يف  التطبيعية  الهيئة  رئيس  وقال 
الكرة اياد بنيان إن »االتحاد االسيوي لم 
يصدر أي قرار يلزم فيه األندية بتخفيض 

عقود الالعبني للموسم 2019/ 2020«.
زالت  ال  التطبيعية  »الهيئة  ان  وأوضح 
فيما  االسيوي  من  التعليمات  تنتظر 
يثار  كالم  واي  الالعبني  عقود  يخص 
غري  هو  الالعبني  رواتب  استقطاع  عن 
بهذا  ملزمة  ليست  فاألندية  صحيح، 

االمر«.
وأضاف بنيان، انه »يف حال أراد أي نادي 
ذلك  فإن  الالعبني،  عقود  يخفض  بان 
سيتم عن طريق االتفاق بني إدارة النادي 

والالعبني وبالرتايض«.
األندية  من  عدد  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
العبيها  مع  اتفقت  والعاملية  األوروبية 
من اجل تخفيض اجور الالعبني او التربع 
الشهرين  خالل  كورونا  ملواجهة  لها 

املاضيني.
املمتاز  الدوري  يرافق  النحس  أن  ويبدو 
أربعة  دام  توقف  فبعد  الحايل،  للموسم 
أشهر بسبب االحتجاجات اضطر االتحاد 
لتغيري آلية املسابقة وإلغاء النتائج األوىل 

واعتماد موسم بمرحلة واحدة.
حتى  املوسم  يغادر  لم  النحس  لكن 
ليعصف  برأسه  كورونا  فريوس  أطل 
باملسابقة ويؤجلها مجددا منذ أكثر من 

شهر ونصف.

زيادة اإلصابات
خالل  حرجة  مرحلة  يف  العراق  دخل 
األسبوع املايض وشهد تزايدا غري مألوف 
ما  املستجد  كورونا  بفريوس  لإلصابات 
ضيق الخناق عىل الرياضيني السيما وأن 
املوجة الجديدة من اإلصابات طالت عددا 
خلية  أجرب  ما  األلعاب  بمختلف  منهم 
األزمة عىل إيجاد حلول جديدة من بينها 

منع التجمعات وحظر التجول.

متديد احلظر
عىل خلفية زيادة اإلصابات مددت خلية 
يف  الشامل  التجول  حظر  فرض  األزمة 
قابل  أسبوع  ملدة  العراق  مدن  جميع 
تدريبات  جدول  أن  يعني  ما  للتمديد، 
الشهر  مطلع  مقررة  كانت  التي  األندية 
وسيعود  الرياح  أدراج  ستذهب  املقبل 
والتدريبات  املنزيل  للحجر  الالعبون 

املنفردة.

تغيري املوعد
ستضطر الهيئة التطبيعية التحاد الكرة 
القرارات  وفق  األويل  موعدها  لتغيري 
يستأنف  أن  مقررا  كان  حيث  الجديدة 
عىل  املقبل  تموز  من  الثالث  يف  الدوري 
أن يكون الشهر الذي يسبقه فرتة إعداد 

لألندية.
لكن الحظر سيجرب الفرق الرياضية عىل 

بالتدريبات  للبدء  مدته  انتهاء  انتظار 
الجماعية من جديد، وقد تتأخر التدريبات 
وتتسبب بإلغاء املوسم الحايل يف حال تم 

تمديد الحظر.

عنق الزجاجة
وبات  الزجاجة  عنق  دخل  الحايل  املوسم 
الجدول  ووفق  اإللغاء  من  جدا  قريبا 
الزمني بات من الصعب أن يستأنف ألن 

الوضع مازال غري جيد صحيا.
ووزارة  األزمة  خلية  قرارات  وتتجه 
التشدد  من  مزيد  نحو  العراقية  الصحة 
القرارات  وهذه  الفريوس  ملحارصة 
تتطلب وقتا لتنفيذها وقد ينسحب ملوعد 
أن  يتوقع  وبالتايل  املقبل  املوسم  انطالق 
الكرة شطب  املؤقتة التحاد  الهيئة  تعلن 

النتائج وإلغاء املوسم الحايل.

بغداد/ متابعة الزوراء
احمد  القدم،  لكرة  الوطني  املنتخب  نجم  خاض 
هاكن  فريقه  مع  األول  الجماعي  مرانه  ياسني، 

بالسويد.
وقال ياسني ان “التدريبات الجماعية عادت مؤخراً 
وتخفيف  تدريجياً  الطبيعية  الحياة  عودة  بعد 

إجراءات مكافحة فريوس كورونا”.
الجماعية  للتدريبات  مجدًدا  “عدت  وأوضح 
افضل  بشكل  االستعداد  احل  من  زمالئي،  مع 
من  عرش  الرابع  يف  السويدي  الدوري  الستئناف 

حزيران املقبل”.
توقف  قد  السويدي  الدوري  ان  إىل  اإلشارة  تجدر 
فريوس  اجراءات  بسبب  املايض  آذار  شهر  خالل 

كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء
مع  تسوية  اتفاقية  ابرام  التطبيعية  للجنة  يحق  ال  انه  احمد  نزار  القانوني  الخبري  اكد 
ورفاقه  درجال  عدنان  بني  “القضايا  إن  احمد  السابق.وقال  االتحاد  عىل  املعرتضني 
التغيريات  القدم، سيطرأ عليها بعض  العراقي لكرة  االتحاد  اكرم وبني  بضمنهم نشأت 
يمثله  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  “حاليا  الحالية”.وأضاف  التطبيعية  اللجنة  بسبب 
قانونيا اللجنة التطبيعية والقانون يحتم عليها ان تراعي مصلحة االتحاد العراقي باي 
اتفاقية تسوية تعقدها مع عدنان درجال ومجموعة املعرتضني”.وأوضح انه “اذا كانت 
هناك عالقات قرابة او نسب او صداقة او مصلحة بني الطرفني )اي اللجنة التطبيعية 
واملعرتضني( قانونيا ال يحق للجنة التطبيعة ابرام اتفاقية تسوية مع املعرتضني”.تجدر 
واتحاد  درجال  بشان قضية  النهائية  قراراتها  ان محكمة “كاس” ستصدر  اىل  اإلشارة 

الكرة خالل األيام القليلة املقبلة.

بغداد/ الزوراء
اكد مدير قسم االعالم واالتصال الحكومي بوزارة الشباب والرياضة 
الدكتور موفق عبد الوهاب ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال 
يتمتع بصحة جيدة وال صحة ابدا لالنباء التي تداولتها بعض مواقع 
التواصل االجتماعي حول اصابته بفريوس كورونا املستجد . وتابع 
بالقول ان الوزير اجرى فحوصات دقيقة يف اربيل وبغداد بعد عودته 
الفحوصات  جميع  واظهرت  الوطن  شمال  اىل  االخرية  زيارته  من 
نتائج سلبية ، ويواصل عمله بصورة طبيعية حتى ساعة اعداد هذا 
البيان ، مشريا انه اجتمع مع مدير عام الدائرة االدارية والقانونية 
شاكر الجبوري ملراجعة جملة من االجراءات االدارية التي تخص عمل 
الوزارة ورواتب املوظفني والرواد  . واختتم حديثه برجاء موجه اىل 
جميع االعالميني والناشطني بتوخي الحذر والتأكد من اية معلومة 

من مصادرها املسؤولة قبل اطالقها ملا لها من تاثريات سلبية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي القوة الجوية، ان العبه 
محمد قاسم، نجا من حادث سري 
مروع يف محافظة النجف االرشف.
ان  رسمي،  بيان  يف  النادي  وذكر 
الجوية  القوة  فريق  وسط  »نجم 
ماجد  قاسم  محمد  القدم  بكرة 
ذهابه  اثناء  مروري  سري  لحادث 
»عىل  النادي،  للتسوق«.وأضاف 
الهيئة  رئيس  نائب  أجرى  الفور 
الزيدي  وليد  العميد  االدارية 
الفني  والجهاز  االدارة  واعضاء 

اتصاالت  الفريق  العبي  من  وعدد 
بالالعب لالطمئنان عىل حالته بعد 
اتصال  »يف  الحادث«.وتابع  ذلك 
هاتفي مع عائلته تبني ان الحادث 
خفيفة  بكدمات  واصابته  بسيط 
تتمنى  كما  تذكر،  ارضار  دون 
ادارة النادي الشفاء العاجل لالعب 
ان  ارسته«.يذكر  بني  والعودة 
الذين  الشباب  النجوم  احد  قاسم 
الرافدين  اسود  مع  نجمهم  تألأل 
يف بطولة كأس الخليج األخرية يف 

قطر.

جليل زيدان: العراق ال يعاني ازمة حراس مرمى ومل اخدش تأريخ عماد هاشم 
جنحت يف كل حمطاتي التدريبية

اياد بنيان: ننتظر تعليمات من االحتاد اآلسيوي لتخفيض عقود الالعبني  وزارة الشباب تنفي اصابة 
عدنان درجال بفايروس كورونا

 العب املنتخب الوطين حممد 
قاسم ينجو من حادث سري 

قانوني: ال حيق لتطبيعية الكرة ابرام امحد ياسني خيوض مرانه اجلماعي األول يف السويد
اتفاقية تسوية مع املعرتضني

إصابة العبة طائرة امانة بغداد كوثر 
عباس بكورونا

بغداد/ متابعة الزوراء
أصيب�ت العبة أمانة بغداد للكرة الطائرة، كوثر عباس، بفريوس كورونا املس�تجد، لتكون 

أول رياضية عراقية تتعرض لإلصابة بهذا املرض.
وق�ال عضو الهيئة اإلداري�ة لنادي أمانة بغداد، أحمد عزت املوس�وي إن الفحوصات التي 
أجريت لالعبة أتت إيجابية، وأكدت إصابتها بفريوس كورونا املستجد، وتم اتخاذ اإلجراءات 

الصحية بدخولها املستشفى.
وأوض�ح أن الهيئة اإلدارية تتابع حالة الالعبة، وتتمنى لها الس�المة والش�فاء، مؤكدا أن 

النادي يحرص عىل مد يد العون لجميع منتسبيه.

أصفر وأمحر
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طال�ب قائ�د املنتخب اإلنكلي�زي لكرة 
الق�دم ه�اري كاي�ن زم�اءه يف نادي 
بثمان�ي  الف�وز  ب�رورة  توتنه�ام 
مباريات من التسع املتبقية يف املوسم 
الح�ايل من ال�دوري املمت�از، من أجل 
الظفر ببطاقة املش�اركة يف مس�ابقة 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وقب�ل التوق�ف الق�ري بس�بب تفيش 
في�ورس كورون�ا املس�تجد، كان الن�ادي 
اللندني الشمايل يحتل املركز الثامن بفارق 
س�بع نق�اط عن ج�اره تش�يليس صاحب 
رس�ميا  املؤه�ل  األخ�ر  الراب�ع  املرك�ز 
للمس�ابقة القارية العريقة املوس�م 

املقبل.
االعتق�اد  يس�ود  كان  وقته�ا 
يف توتنه�ام أن نجوم�ه كاي�ن 
س�ون  الجنوب�ي  والك�وري 
هيونغ مني والهولندي ستيفن 
ع�ن  س�يغيبون  برغوي�ني 
بقية املوس�م بسبب اإلصابة. 
لكن ه�ذا الثاث�ي، إضافة إىل 
الفرنيس موىس  الوس�ط  العب 
سيسوكو، باتوا جاهزين لتعزيز 
الن�ادي عند اس�تئناف  صف�وف 
املنافس�ات يف 17 حزيران/يونيو 
املقب�ل، فيم�ا س�يغيب املهاج�م 
الش�اب ت�روي ب�اروت بس�بب 

استئصاله الزائدة الدودية.
وتنتظ�ر توتنهام مباريات 

حاسمة ضد مانشسرت 

يونايتد الخامس وش�يفيلد يونايتد الس�ابع وأرسنال التاسع 
وليسرت الثالث وجميعها تنافس عىل بطاقات التأهل إىل دوري 

األبطال.
وقد تتعزز آمال توتنهام يف التأهل للمس�ابقة القارية إذا فشل 
مانشس�رت سيتي يف االستئناف ضد استبعاده عن املشاركة يف 
املس�ابقتني القاريتني )الدوري األوروبي أيضا( بس�بب خرق 

قواعد اللعب املايل النظيف.
لك�ن كاين يرغب يف أن يحجز فريقه بطاقته عن جدارة ودون 

االعتماد عىل استبعاد مانشسرت سيتي.
وقال للموقع االلكرتوني للنادي: “يجب أن ننهي املوس�م بني 

املراكز األربعة األوىل .. ليس هناك شك يف ذلك”.
وأضاف: “قدمنا مباراة قوية ضد مانشسرت يونايتد يف الذهاب 
وواقعيا علينا الفوز بس�بع أو ثمان�ي مباريات لحجز بطاقة 

دوري األبطال”.
وتاب�ع: “يجب أن يكون هذا هو هدفنا. بالطبع نحن نرغب يف 
الف�وز يف كل مباراة ولكن علينا التأكد من إنهاء املوس�م بقوة 

إذا أردنا أن نلعب يف دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل”.
وغاب كاين عن “س�برز” منذ مطلع العام الحايل بعد تعرضه 
لتم�زق يف أح�د أوت�ار العضل�ة الخلفية لفخ�ذه األير خال 
املباراة أمام س�اوثمبتون، كان سينهي موسمه، لكنه استفاد 
من توقف املنافس�ات للتعايف وبات ق�ادرا عىل تعزيز صفوف 

فريقه عند االستئناف.
وعلق كاين قائا: “عندما تتعرض إلصابة يف أوتار الركبة، من 
الرائ�ع أن تكون قادرا عىل منحها املزيد من الراحة”، مضيفا: 

“لم ألعب أي مباراة منذ ستة أشهر، لقد مر وقت طويل”.
وأردف قائا: “أش�عر أنن�ي بحالة جيدة، أش�عر بالحدة. لقد 
كان من الجيد القيام ببعض التدريبات الفردية، وقليل من 
الرع�ات النهائي�ة، والكثر من التماري�ن الفردية 
لتحس�ني مستواي )...( أنا يف مرحلة أتطلع فيها 
إىل لعب بعض املباريات”.وتابع: “لقد تعرضت 
لبعض اإلصابات هنا وهناك، يف بعض األحيان 
يعتق�د الن�اس أن اإلصاب�ات )معناه�ا( وقت 
للراحة، ولكنك عندما تكون مصابا، فأنت تعمل 
بجد أكثر مم�ا كنت عليه قب�ل إصابتك”.وأبرز: 
“إنه�ا املرة األوىل التي تمكن�ت فيها من أخذ وقتي 
وإع�ادة الرتكي�ز والعمل عىل بعض األش�ياء الفردية. 
لقد اس�تمتعت بها حقا”، آما يف ان “أعود إىل مس�توى أفضل 

مما كنت عليه قبل اإلصابة وأتطلع إىل عام مقبل مزدحم “.

يوكوهاما / متابعة الزوراء 
15 هدفاً و10 تمريرات حاس�مة املوسم املايض، كانت كافية ليكون 
تروهيت�و ناكاغ�اوا أفض�ل العب يف ال�دوري الياباني لع�ام 2019، 

باإلضافة إىل نيله جائزة الهّداف بالرشاكة.
وتوض�ح اإلحصائيات األولية أن املهاجم الفّعال ناكاغاوا، يف الواقع، 
س�اهم بشكل كبر يف تفوق فريق يوكوهاما مارينوس العام املايض 

وساعده عىل تحقيق اللقب املحيل ألول مرة منذ 15 عاماً.
كان األم�ر األكث�ر بروزاً ه�و كي�ف أن ناكاغاوا القص�ر الذي يبلغ 
طول�ه 1.61 مرت - والذي غالباً م�ا يتم االعتماد عليه كجناح أيمن - 
أذهل املتابعني من خال نجاعته أمام املرمى. حيث أن أس�لوب لعب 
ناكاغاوا يذكرنا بالاعبني القصار املميزين. وقد كش�ف عن اإللهام 

الذي استخلصه منهم.
حي�ث أكد البال�غ من العمر 27 عاماً، أن كا م�ن األرجنتيني ليونيل 
مييس وامل�ري محمد صاح والبلجيكي إيدي�ن هازارد واإلنكليزي 

رحيم سرتلينغ هم مثل أعىل له يف كرة القدم.
وق�ال خال حديثه للموق�ع االلكرتوني لاتحاد ال�دويل لكرة القدم: 
“عادة ما أرى هؤالء الاعبني العظماء الذين يلعبون يف نفس مركزي. 
ع�ىل س�بيل املثال، العب�ني مثل مييس وص�اح وهازارد وس�ترلنج 
يفاجئونن�ي. أرى كي�ف يلعب�ون وكي�ف يراوغ�ون املدافعني وكيف 

يصلون إىل أفضل املواقع للتسديد”.
يف الوقت الذي كان يتم اإلشادة به كواحد من أكثر املواهب الصاعدة 
يف الب�اد، تعرضت مس�رة ناكاغاوا الكروية لرب�ة عقب تعرضه 
إلصاب�ة خطرة يف الركبة يف ترشي�ن األول/أكتوبر 2014 وأجرب عىل 

تفويت ما تبقى من املوسم.
عىل الرغم من هذه االنتكاس�ة، رشع فريق يوكوهاما يف التوقيع مع 
املهاج�م القناص. يف العامني التاليني، عمل ناكاغاوا بجد الس�تعادة 

لياقته وشكله القديم.
بعد قضاء موس�مني باهتني مع ماتشيدا زيلفيا وأفيسبا فوكوكا يف 
دوري الدرجة الثانية، فجر الاعب قدراته عىل املستوى املحيل عندما 
ع�اد إىل يوكوهام�ا يف ع�ام 2018. بدأ بمب�اراة كأس ال�دوري أمام 

طوكيو يف نيسان/أبريل من ذلك العام، حيث تألق ناكاغاوا خال 
التعادل 2-2.

يتذك�ر قائاً: “لقد كان�ت نقطة تحول بالنس�بة يل. لم يكن لدي 
الكثر من الوقت يف ذلك الوقت، ولكنني عملت بجد وأعدت نفيس. 

لذلك انتهزت الفرصة عندما أتت يف النهاية”.
من هناك، لم ينظر إىل الوراء ، وس�جل تس�عة أهداف يف 24 مباراة يف 

الدوري ليكون العباً رئيسياً يف فريقه.
تلقى ناكاغاوا أول اس�تدعاء للمنتخب الوطن�ي العام املايض، حيث 
انضم إىل تشكيلة املدرب هاجيمي مورياسو لبطولة كأس رشق آسيا 

لكرة القدم لعام 2019. ظهر ض�د هونغ كونغ وكوريا الجنوبية، 
لكنه فش�ل يف هز الش�باك حي�ث حّل منتخب الس�اموراي 

األزرق يف مركز الوصافة.
وقال وهو يفكر يف بدايته الدولية: “ال أشعر 

بالرضا عن أدائي مع املنتخب الوطني، 
لقد كان م�ن املؤس�ف أننا خرنا 

الجنوبي�ة. لكنني  أمام كوري�ا 
الكثر، مث�ل كيفية  تعلم�ت 

بالضغط الهجومي”.
اليابان عىل وش�ك االنتهاء 

التأهل املبكر  من حس�م 
م�ن  الق�ادم  لل�دور 
اآلس�يوية  التصفيات 
 2022 العال�م  لكأس 
يف قطر وكأس آس�يا 
الص�ني.  يف   2023
الح�ال،  بطبيع�ة 
ناكاغ�اوا  يأم�ل 
ش�كله  ترجم�ة 
إىل  املح�يل 

املستوى الدويل.
“إن�ه  وق�ال: 
يف  أهدايف  أحد 
كأس العالم. 
عمل  س�أ

بج�د 
ل  ص�و للو

لتمثي�ل 
منتخ�ب 

كأس  يف  ب�ادي 
مس�اعدة  وأري�د  العال�م، 

فريق�ي عىل تحقي�ق نتائج جيدة 
م�ن خ�ال أه�دايف وتمريراتي. 

أحت�اج إىل إح�راز مزي�د م�ن 
العب�اً  أصب�ح  وأن  التط�ور 

أفضل”.

اكتس�ح بايرن ميونيخ ضيف�ه فورتونا 
دوس�لدورف، بخماس�ية دون رد، ضمن 
ال�دوري  م�ن   29 الجول�ة  منافس�ات 

األملاني.
س�جل للباف�اري ماتي�اس يورجنس�ن 
باف�ارد  وبنيام�ني  بالخط�أ يف مرم�اه، 
“ثنائي�ة”  ليفاندوفس�كي  وروب�رت 
وألفونس�و ديفي�ز، يف الدقائ�ق 15 و29 

و43 و50 و52.
باي�رن  العري�ض، ع�زز  الف�وز  وبه�ذا 
صدارته برصيد 67 نقط�ة، بينما تجمد 
ضيفه عند 27 نقطة يف املركز الس�ادس 
ع�رش، ليبق�ى يف منطقة الخط�ر مهددا 

بالهبوط.
وتماسك فورتونا يف أول ربع ساعة فقط، 
وهدد مرم�ى أصحاب األرض بتس�ديدة 
أمس�كها  ضعيفة أللفري�دو موراليس، 

مانويل نوير بثبات.
وم�ن أول هجمة منظمة، لعب جوش�وا 
جناب�ري،  إىل  عرضي�ة  ك�رة  كيميت�ش 
ال�ذي مهده�ا لباف�ارد ليس�دد األخ�ر، 
وتدخل الكرة الشباك بمساعدة ماتياس 

يورجنسن مدافع فورتونا.
اله�دف  بع�د  تمام�ا  الضي�وف  انه�ار 
األول، وته�دد مرمى حارس�هم فلوريان 
كاس�تنماير بأكثر م�ن محاولة، لبافارد 

وتوماس مولر وجنابري.
ولع�ب كيميت�ش ركل�ة ركني�ة، انقض 
عليها بافارد برأس�ه يف الش�باك مبارشة 
ه�ذه امل�رة، مس�جًا هدف�ه الراب�ع يف 

البوندسليجا هذا املوسم.
كم�ا ترج�م العم�اق الباف�اري تفوقه 
ثال�ث  به�دف  األول،  الش�وط  يف  الت�ام 
رائع من هجمة بدأه�ا أالبا، ووصلت إىل 
ليفاندوفس�كي ثم كيميتش ومولر، قبل 
أن يخرتق ليفا منطقة الجزاء، ويس�جل 

يف الشباك بسهولة تامة.
ولم يمنح العماق البافاري ضيفه فرصة 
اللتقاط األنف�اس، بل ضاعف جراحه يف 
الدقائ�ق األوىل من الش�وط الثاني، حيث 
أضاف الهدف الرابع عرب ليفاندوفسكي، 

إثر تمريرة من جنابري.
وبعد ثوان قليلة، اخرتق ألفونسو ديفيز 
دف�اع فورتونا اله�ش، مس�جا الهدف 

الخامس.
انتف�ض الضي�وف متأخ�را، وتخلوا عن 
الح�ذر الدفاع�ي، حي�ث أض�اع أن�دري 
هوفم�ان فرص�ة مؤكدة برب�ة رأس 
فوق العارضة، ثم سدد إيريك تومي كرة، 
بينما أبعد مانويل نوي�ر بصعوبة بالغة 

تصويبة لنيكو جيسيلمان.
إال أن باي�رن رد بتصويب�ة بعي�دة املدى 
لباف�ارد، تص�دى لها الح�ارس، وفرصة 

أخرى أضاعها ليفاندوفسكي.
وتح�رك هان�ز فلي�ك م�درب الباف�اري 
أرشك  حي�ث  الصف�وف،  لتنش�يط 
ثم  بريس�يتش وأودري�وزوال وزيركزي 
أوليف�ر ماي�ر، م�كان باف�ارد وكوم�ان 

ومولر وجنابري.
وم�رت بقي�ة الدقائق با جدي�د، ليطلق 
الحكم صاف�رة النهاية معلنا فوز بايرن 

.)5-0(
واصل هرتا برلني عروضه املميزة بفوزه 
ع�ىل ضيف�ه آوغس�بورغ بهدف�ني دون 

رد ضم�ن منافس�ات املرحلة التاس�عة 
والعرشين من مس�ابقة الدوري األملاني 

لكرة القدم.
ووّق�ع الهولن�دي جاف�رو ديلروس�ون 
بيونتي�ك  كريس�توف  والبولن�دي   )23(

)3+90( هديف الفريق الفائز.
ورفع هرتا برلني رصي�ده إىل 38 نقطة 
يف املرك�ز التاس�ع يف حني تجّم�د رصيد 
أوغس�بورغ عن�د 31 نقط�ة يف املرتب�ة 

الرابعة عرشة.
وه�و الف�وز العارش لهرت�ا برلني خال 

املوس�م الح�ايل والثال�ث منذ اس�تئناف 
نشاط البوندسليغا بعد التوقف القري 
جراء انتش�ار وباء كورونا يف حني تلقى 
آوغس�بورغ الهزيم�ة الرابع�ة عرشة يف 

سجله خال ذات املوسم.
وحقق اينرتاخت فرانكفورت فوزه األول 
من�ذ وقت طويل بتغلب�ه املفاجئ خارج 
أرض�ه ع�ىل فولفس�بورغ 1-2 ضم�ن 
الجول�ة 29 م�ن ال�دوري األملان�ي لكرة 

القدم.
س�جل الربتغ�ايل ان�دري س�يلفا املع�ار 
م�ن مي�ان، والياباني داييت�يش كامادا 
ه�ديف الضيف يف الدقيقت�ني 27 من ركلة 
جزاء و85.وس�جل هدف فولفس�بورغ 

السويري كيفن مبابو يف الدقيقة 58.
الع�ب  ط�رد  اخ�ره  يف  اللق�اء  وش�هد 
فرانكفورت، اإلس�باني لوكاس تورو يف 

الدقيقة 90 لنيله إنذارا اصفر ثانيا.
ب�ات يف رصيد فرانكف�ورت 32 نقطة يف 
املرك�ز الثاني عرش ويمل�ك لقاء مؤجا 
فيما تجمد رصيد فولفس�بورغ عند 42 

نقطة يف املركز السادس.
هذا الف�وز األول لفرانكفورت يف الدوري 
س�حق  ح�ني  امل�ايض  فرباي�ر   7 من�ذ 

آوغسبورغ بخماسية.
وتاب�ع ف�ردر بريم�ن العري�ق صحوته 
لتفادي الهبوط إىل الدرجة الثانية، وتغلب 
عىل مضيفه ش�الكه الجري�ح -1صفر، 
يف املرحل�ة 29 من ال�دوري األملاني لكرة 

القدم.
وس�جل ليون�اردو بيتانك�ورت اله�دف 

الوحيد يف الدقيقة 32.
ورف�ع بريم�ن رصي�ده إىل 25 نقط�ة يف 

املركز قبل األخر.
ويملك بريمن مباراة مؤجلة سيخوضها 

ض�د  حزيران/يوني�و  م�ن  الثال�ث  يف 
أينرتاخت فرانكفورت.

وكان استئناف املنافسة الكروية يف أملانيا 
قبل أسبوعني مبكراً مقارنة مع جرانها 
يف غ�رب أوروب�ا والذي�ن س�يعودون يف 
حزيران/يونيو، علماً بأن معدل الوفيات 
يف الب�اد بس�بب “كوفي�د19-” هو من 
األدنى يف أوروبا والعالم. ووسط اجراءات 
صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول 
تط�رق ألدق التفاصي�ل، ع�ادت عجل�ة 

البوندسليغا للدوران دون جماهر.
وعجز ش�الكه عن تحقي�ق الفوز للمرة 
العارشة توالياً، ومني بخس�ارته الرابعة 

توالياً بعد العودة.
وكان مفاجئ�اً دف�ع مدرب�ه األمرك�ي 
ديفي�د فاغنر بالحارس ألكس�ندر نوبل، 
الذي س�ينتقل صيف�اً إىل بايرن ميونيخ، 
برغم اعانه سابقاً أن ماركوس شوبرت 

س�يكون األس�ايس يف تش�كيلته.
ع�ىل ملع�ب “فيلتنس أرين�ا” الخايل من 
الجماه�ر، كان ف�ردر بريم�ن األفضل 
نس�بياً يف الش�وط األول، وم�ن فرص�ة 

واحدة تقريباً أنهاه متقدماً بهدف.
وخر املدافع الفرنيس الشاب جان-كلر 
توديب�و )20 عاماً(، املعار من برش�لونة 
امللع�ب  منتص�ف  يف  الك�رة  االس�باني، 
فانطل�ق الكوس�ويف ميل�وت راشيتس�ا 
ومرره�ا إىل ليون�اردو بيتانك�ورت الذي 
هيأها لنفس�ه وأطلقها قوي�ة محكمة 
بي�راه من خ�ارج املنطق�ة، هبطت يف 
املق�ص األيم�ن ملرم�ى الح�ارس نوب�ل 

.)32(
هجومي�اً،  ش�الكه  ضغ�ط  الثان�ي،  يف 
وكاد النمس�اوي ميكاي�ل غريغوريتش 
يعادل له بصاروخي�ة من داخل املنطقة 
عل�ت العارض�ة )57(، فيم�ا أّثر خروج 
بيتانك�ورت وراشيتس�ا املصاب�ني ع�ىل 

املردود الهجومي لربيمن.
وقب�ل دقيقت�ني ع�ىل نهاية الوق�ت كاد 
بريمن يسجل الثاني، لكن البديل الياباني 
يويا أوساكو فّضل التمرير بالعرض بداًل 

من التسديد منفرداً أمام مرمى نوبل.
وتغلب هوفنهاي�م عىل مضيفه ماينتس 
التاس�عة  الجول�ة  يف  نظي�ف  به�دف 
والعرشي�ن م�ن ال�دوري األملان�ي لكرة 

القدم.
س�جل هدف املب�اراة التوغ�ويل ايهاس 

بيبو يف الدقيقة 43.
هذا الفوز لثاني لهوفنهايم منذ استئناف 
مباري�ات ال�دوري األملاني بع�د التوقف 
وبات رصيده 42 نقطة يف املركز السابع 
فيم�ا زاد وض�ع ماينت�س، 28 نقط�ة، 

صعوبة بني فرق مؤخرة الرتتيب.

7الرياضي
جنوم املستقبل ... حممد احلردان

اعالم الكرتوني بايرن يواصل انتصاراته وشالكه يسقط جمددا وبرمين ينعش آمال البقاء

املنامة / متابعة الزوراء 
ال تغيب ابتس�امة الاعب محمد الحردان قبل أن يسدد ركلة الجزاء 
يف لقاء منتخب باده البحرين أمام نظره إيران وبه فاز األحمر عىل 
ضيفه اللقاء الذي عىل س�تاد البحرين الوطن�ي العام املايض ضمن 
تصفيات كأس آسيا 2023 يف الصني وتصفيات كأس العالم يف قطر 

.2022
وحظيت االبتس�امة “الش�هرة” بتداول عىل نطاق واسع يف مواقع 
التواصل االجتماعي ال س�يما بني الجماه�ر البحرينية التي طارت 
فرح�اً بانتصار منتخبها الكروي الثمني حينها، يف الوقت الذي اعترب 
الحردان ذلك الهدف هو األثمن يف مسرته الكروية بحسب تريحه 

للموقع الرسمي لاتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
يف هذا التقرير نس�لط الضوء أكثر عىل مس�رة محمد الحردان أحد 
نجوم كرة القدم البحرينية القادمني بقوة، والذي يتمتع بمواصفات 
قيادية وكايرزما ُيش�ار لها عرب مس�رته الواعدة التي اشتملت عىل 

تمثيله لكافة منتخبات الفئات العمرية وصوالً إىل املنتخب األول.
ولد الحردان يف مدينة املحرق ش�مال العاصم�ة البحرينية املنامة يف 
شهرترشين األول/ أكتوبر من العام 1997 وبدأ ممارسة كرة القدم 
يف س�ن مبكرة حيث الفرق النس�ية يف نادي املحرق، وكان ش�قيقه 
األكرب فهد الحردان أحد نجوم الفريق الس�ابقني وأحد الذين رسموا 

للحردان الصغر طريقه نحو عالم النجومية.
وكان الح�ردان أحد العنارص الرئيس�ية يف املنتخب البحريني املُتوج 
بلق�ب بطولة غ�رب آس�يا يف العراق الع�ام امل�ايض، وبطولة كأس 
الخلي�ج التي أقيم�ت يف العاصمة القطرية الدوح�ة يف العام ذاته يف 

إنجازين تاريخيني لم تحققهما الكرة البحرينية من قبل.
وط�وال 50 عام�اً لم ينج�ح منتخ�ب البحرين بالف�وز بلقب كأس 
الخلي�ج وهي البطولة التي تحظى باهتمام ش�عبي بالغ يف املنطقة 
حتى تحقق الحلم أخراً بواس�طة الح�ردان وزمائه بعد الفوز عىل 
الس�عودية يف املباراة النهائية بهدف دون رد، ليبقى الحدث يف ذاكرة 

الاعب كأهم اإلنجازات التي حققها مع املنتخب بحسب وصفه.
كما حقق العب خط الوس�ط الكثر من األلقاب مع فرق الناش�ئني 
والش�باب بنادي املحرق، وس�اعده ذلك بقي�ادة منتخبات باده عىل 
هذا الصعيد وبرز بش�كل الفت يف بطولة آس�يا للش�باب التي جرت 
يف املنام�ة عام 2016 وس�اهم م�ع زمائه بالوص�ول إىل الدور ربع 

النهائي.
وخ�اض محم�د الحردان تج�ارب احرتافي�ة قصرة امل�دى يف وقت 
مبكر من مس�رته الكروية يف الدنمارك ومولدافيا واليونان نظراً ملا 
يمتلكه من مواصفات فنية مميزة، كما تعول عليه الكرة البحرينية 
ب�أن يكون عم�اد املس�تقبل إىل جان�ب العديد من زمائ�ه الاعبني 

الواعدين.
وكش�ف النج�م البحرين�ي ملوقع االتحاد اآلس�يوي ع�ن طموحاته 
الكروية، مش�راً إىل أن االحرتاف يف ناد أوروبي كبر هو ما يحلم به، 
حيث أن تجاربه الس�ابقة عادت عليه بالكثر م�ن الفوائد ويتطلع 

لتكرارها يف املرحلة املقبلة من مشواره الكروي حسب ما ذكره.

كاين يكشف عن أهداف توتنهام 
بعد استئناف املوسم

ناكاغاوا: ميسي، صالح، هازارد وستريلينغ مصدر إهلام لي

مفكرة الزوراء
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في العيد الـ86 لإلعالميين.. اعرف سر افتتاح اإلذاعة المصرية بمقولة “هنا القاهرة”

أولويات السلطة الرابعة

عادل درويش
صحفي مرصي مقيم يف بريطانيا

شبه استياء عام أثارته الوسائل الصحفية 
الربيطاني�ة، مقروءة ومس�موعة ومرئية، 
أفق�د رئي�س الحكومة بوريس جونس�ون 
19 يف املائ�ة، م�ن ش�عبيته، بينم�ا كس�ب 
زعيم املعارضة، كيري س�تامر، 7 يف املائة يف 
االستطالعات نفسها. وراء انخفاض شعبية 
جونسون تمسكه بمستشاره لالسرتاتيجية 
السياس�ية، دومينيك كمينغز، والدفاع عنه 
أمام املطالب�ن بإقالته. »جريمة« كمينغز، 
يف نظر الصحافة، هي خ�رق أهم إجراءات 
مكافحة الوباء التي فرضتها حكومة يعمل 
به�ا. يفرتض عزل�ة من يص�اب ب�»كوفيد 
- 19«، وأرست�ه، ألس�بوعن، تجنب�ًا لنرش 
العدوى. عندم�ا مرضت زوجته اصطحبها 
وطفلهم�ا بس�يارته إىل دار والديه عىل بعد 

مائت�ي ميل، بحجة رعاي�ة الجدين للطفل، 
وبالفع�ل أصابته العدوى م�ن زوجته بعد 

أيام.
ولس�نا هنا بصدد إصدار األحكام ماذا كان 
خ�رق القان�ون، أو لجأ لثغرة في�ه، بتربير 
رئيس الوزراء ووزيري الصحة واملواصالت، 
بتوف�ريه رعاي�ة لألطف�ال يف حال�ة مرض 
الوالدين، بل لدراس�ة أداء الس�لطة الرابعة 
وتأثريه عىل املؤسس�ة السياس�ية، والرأي 
الع�ام. الرأي العام محكم�ة، والحكومة يف 
قفص االتهام؛ إما تفصله�ا، أو تجدد عقد 

الوظيفة يف صناديق االقرتاع.
لخرقه�م  اس�تقالوا  مستش�ارون  هن�اك 
إجراءات الحْجر مثل مفتشة الصحة العامة 
يف اس�كوتلندا، عندما تركت عزلة مسكنها 
لتفق�د عق�ار تمتلك�ه ع�ىل بعد س�اعتن 
بالسيارة، كما استقال مستشار للحكومة 
إلحصائي�ات األمراض املعدية، بعد كش�ف 
الصحاف�ة زيارتن ل�ه من صديقت�ه أثناء 
الحْج�ر الصحي عقب إصابت�ه بالفريوس. 
دفاع الحكومة عن مستش�ارها الس�يايس 
رك�ز ع�ىل اخت�الف ظروف�ه ع�ن الحالتن 
الس�ابقتن، لتحججه بانعدام وجود أقارب 
لرعاي�ة الطف�ل اب�ن الرابعة أثن�اء مرضه 

وزوجته.
البع�د الس�يايس أن الغالبي�ة العظمى من 
بإقال�ة كمينغ�ز ه�م خص�وم  املطالب�ن 
الحكومة سياس�ياً. كمينغ�ز كان مهندس 
اس�رتاتيجية دعاية حمل�ة الخروجين من 

االتحاد األوروبي، ودعاية الحملة االنتخابية، 
واملطالبون باستقالته من البقائين املوالن 
لالتحاد األوروبي. وهذا أحد أس�باب تمسك 
رئيس ال�وزراء بمستش�اره، ألن الحكومة 
انتخب�ت بأك�رب أغلبية يف ثالث�ة عقود عىل 
مانيفس�تو تنفي�ذ الخ�روج م�ن االتح�اد 

األوروبي.
هناك س�بب آخر، بدهاء الساس�ة، فرتكيز 
الصحاف�ة عىل كمينغز يحول اهتمام الرأي 
الع�ام عن تقص�ري الحكومة، الذي تس�بب 
يف م�وت اآلالف بالف�ريوس، خصوص�ًا يف 
دور العج�زة واملس�نن، فأرق�ام الوفي�ات 
الربيطاني�ة هي األعىل يف أوروبا، والثانية يف 
العال�م بعد الواليات املتح�دة التي يبلغ عدد 
س�كانها 333 مليوناً و546 ألف�اً، قرابة 5 
أضع�اف بريطانيا )76 مليوناً و851 ألفاً(، 
ما يجعل نس�بة وفي�ات بريطاني�ا )558( 
لعدد السكان تفوق الواليات املتحدة )309(. 
وهن�اك فارق 10 آالف حالة وفاة بن أرقام 
املصلح�ة القومية لإلحص�اء وأرقام وزارة 

الصحة الربيطانية.
هناك تضارب يف األرقام الرسمية، وتقصري 
الحكومة يف توفري املعدات وتأخرها يف تطبيق 
الربامج الوقائية، مثل نظام متابعة العدوى 
عن طريق التليفون الذكي، بدأ هذا األسبوع، 
لكنه لم يعمل بكفاءة مثيلة يف بلداٍن أداؤها 
كان أفض�ل يف مكافح�ة الوباء. أس�ئلة لم 
تطرحه�ا الس�لطة الرابع�ة، خصوص�اً أن 
الربملان يف عطلة. ركز الصحافيون، بعقلية 

القطيع، عىل محارصة كمينغز واستجواب 
رئي�س الحكومة عن عدم إقالته. يف املؤتمر 
الصح�ايف اليومي من 10 داوننغ س�رتيت، 
الذي يتناوب الوزراء ومسؤولو الصحة عىل 
إجاب�ة الصحافي�ن فيه، ك�رر كل صحايف 
الس�ؤال نفس�ه طوال األس�بوع عن رحلة 
املستش�ار الس�يايس إىل من�زل والديه، بدالً 
من أسئلة عن تقصري الحكومة، أو خطتها 
التي تبدأ بعد أيام بفت�ح املدارس تدريجياً، 

والعودة إىل النشاط املعتاد.
يرحب�ان  بالطب�ع  وحكومت�ه  جونس�ون 
بمطاردة قطيع الصيد الصحايف للفريس�ة 
بدالً من مس�اءلة الحكوم�ة عن تقصريها 

املتسبب يف وفاة اآلالف.
من زاوي�ة أخرى، تزامن كش�ف الصحافة 
لتنق�الت كمينغز مع بدء الحكومة تخفيفاً 
تدريجي�اً لبعض قي�ود الحْجر الصحي، مع 
رضورة التزام املواطنن بالقيود األساسية 
كمس�افة مرتين بن األش�خاص، وتحديد 
عدد املجتمعن يف زيارات أو حفالت، ووضع 
األقنع�ة عند التنق�ل يف وس�ائل املواصالت 
املزدحم�ة. التط�ور أن تطبي�ق اإلج�راءات 
ينتق�ل من الس�لطة القانوني�ة، كالبوليس 
ومفت�ي البلدي�ات، إىل املواطن�ن، ألنه�ا 
»إرش�ادات« م�ن وزارة الصح�ة، وليس�ت 
»كالتعليمات« السابقة التي يدفع مخالفها 
غرامة. تطبي�ق القان�ون يف بريطانيا، منذ 
تأسيس البوليس يف 1829 كمرشوع لوزير 
 Peel) الداخلية وقتها الس�ري روب�رت بييل

1788 - 1850(( (، وأصبح رئيس�اً للوزراء 
 policing by�«��مرت�ن، يتم بما يع�رف ب
public consent«، أي الخض�وع للقان�ون 
بإجم�اع الناس. كلمة »police« هي اس�م 
وفع�ل ضم�ن معاني�ه: يح�دد، ويح�رس، 
ويراق�ب، وتتج�اوز املعان�ي والتطبيق�ات 
»الرشط�ة«  بالصدف�ة،  الرتجم�ة،  له�ا 
)م�ن »الش�ورط« البنطل�ون القص�ري زي 
البولي�س يف العه�د الكولوني�ايل واالنت�داب 
يف الش�ام وفلس�طن(. نركز عىل التعريف 
األصلي�ة  الكلم�ة  بمعان�ي  البولي�س،  ألن 
يف بريطاني�ا، ال يحمل س�الحاً )باس�تثناء 
مجموعات قليلة للحراس�ة االس�رتاتيجية 
وحاالت خاصة بترصي�ح قضائي مؤقت(؛ 
فبال ت�رايض املواطنن ال تس�تطيع إدارات 
البولي�س الثمان�ي واألربع�ون يف اململك�ة 
والتعليم�ات  القان�ون  تطبي�ق  املتح�دة 

كإجراءات عزلة »كورونا«.
ول�ذا عندم�ا تصب�ح ش�خصية يف موق�ع 
املسؤولية قدوة س�يئة بخرقها »تعليمات« 
اآلالف،  مئ�ات  ف�إن  الصح�ي،  الحْج�ر 
سيقولون »اشمعنى كمينغز؟«، ويرفضون 
اتباع اإلرش�ادات. اتباع الغالبية الس�احقة 
من الربيطانين للتعليمات، ساعد عىل الحد 
من انتشار الوباء، رغم تقصري الحكومة يف 
االس�تعداد للوباء مبك�راً، وهو مثل تطبيق 
البوليس للقانون، يعتمد عىل الرتايض بثقة 
املواطنن بالحكومة التي انتخبوها. فقدان 
املصداقي�ة يعن�ي فقدان الثق�ة الرضورية 

يف مرحلة »اإلرش�ادات«، ما ي�ؤدي لفقدان 
السيطرة عىل سبل الحد من انتشار الوباء.

هل تتعمد الوس�ائل الصحافية التشكيك يف 
مصداقي�ة الحكومة، أم أنها قرصت يف أداء 

مهمتها؟
اإلجاب�ة نع�م وال. صحافي�ون مؤدلجون؛ 
وآخ�رون يتبع�ون م�زاج غالبي�ة قرائه�م 
ومستمعيهم؛ ومراسلون حولهم التلفزيون 
برام�ج  رافض�ون  معظمه�م  »نجوم�اً«، 
حكوم�ة جونس�ون، ويري�دون البق�اء يف 
االتحاد األوروبي. الصحافيون ال ينس�قون 
مس�بقاً، أو يتآمرون، لكن مس�توى املهنة 
تدنى، واألجيال الش�ابة مترسعة، وسهولة 
لس�بق  حاف�زاً  أصبح�ت  التكنولوجي�ا 
الزم�الء املنافس�ن ع�ىل حس�اب الحقائق 

واملوضوعية.
خيب الصحافيون أمل القراء واملش�اهدين 
بحشد طاقتهم ملطاردة فريستهم املستشار 
كمينغ�ز، متجاهل�ن قضي�ة أه�م، وه�ي 
محاس�بة الحكوم�ة عىل تقص�ري وإهمال 
الصحافي�ن  أخط�اء  لك�ن  يغتف�ران.  ال 
ه�ي الوجه اآلخ�ر لعملة حري�ة الصحافة 
واس�تقاللها. فس�لطة رابعة ح�رة، تتكرر 
أخطاؤه�ا، أفضل م�ن صحاف�ة »مثالية« 
جهوده�ا  وتط�وع  اس�تقالليتها،  تفق�د 
لش�عارات ش�مولية »كخدم�ة املجتم�ع«، 
وتأدي�ة »الواج�ب الوطن�ي«، لتصب�ح أداة 
ملن اخرتع هذه الش�عارات، أو األسوأ حبس 

الصحافة نفسها يف زنزانة الرقابة الذاتية.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
 ”CNN“ ش�ن الرئيس األمريك�ي، دونالد ترام�ب، هجوما حادا يف “تويرت” عىل ش�بكة

اإلخبارية لنرشها أخبارا اعتربها موجهة ضد روسيا.
وذكر ترامب يف تغريدة نرشها عىل حسابه الرسمي يف موقع التواصل االجتماعي تويرت: 
“األمر يتكرر من جديدة، وCNN الكاذبة تلقي اللوم عىل روسيا وروسيا وروسيا، وهم 

خارسون مريضون بمستويات شعبية سيئة جدا!”.
وخاطب الرئيس الش�بكة اإلخبارية متسائال: “ليس بوس�عكم إلقاء اللوم عىل الصن، 

ألنكم يف حاجة إىل النقد؟”.
ويف تغريدة أخ�رى، اتهم ترامب “CNN” وقناة MSDNC وصحيفتي “نيويورك تايمز” 
و”واش�نطن بوس�ت” بنرش معلومات مضللة عىل نطاق أوس�ع من “أي دولة أجنبية 

وحتى إجماال”، مضيفا: “األخبار الكاذبة هي عدو الشعب”.
ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن األخبار التي استدعت غضبه هذه املرة.

لندن/متابعة الزوراء:
تعرض�ت القناة الرياضية الس�عودية الحكومي�ة للتهديد بإج�راءات قانونية من قبل 
اتحاد كرة القدم اإلنجليزي بسبب بث مباريات كأس االتحاد اإلنجليزي القديمة بشكل 

غري قانوني وفقا لصحيفة التايمز.
وتزعم الصحيفة الربيطانية أن قناة KSA Sports الس�عودية تلقت رسالة من محامي 
الهيئ�ة الكروي�ة اإلنجليزية تتهمها ببث غري رشعي ملباري�ات قديمة من كأس االتحاد 

اإلنجليزي لفريق نيوكاسل تعود أليام األسطورة، آالن شرير.
ويضي�ف تقرير “التايمز” أن اإلش�عار ينص عىل أن اتحاد كرة القدم يش�عر بأن البث 
كان غ�ري قانوني ويعتربه انتهاكا لقوانن حقوق امللكية، التي تعود لالتحاد اإلنجليزي 

حرصا. 
وتوعد االتحاد اإلنجليزي يف رسالته بأنه سيتخذ اإلجراءات القانونية إذا لم تتوقف قناة 

KSA Sports عن بث املباريات بحلول الثاني من يونيو.
وم�ن أه�م ما ج�اء يف هذه الرس�الة: “نظرا لع�دم حصولكم ع�ىل أذن أو ترخيص من 
املعتمدين الستخدام هذا املحتوى عىل قنواتكم، فإن العرض الحايل يعد انتهاكا لحقوق 

االتحاد اإلنجليزي”.
وتاب�ع االتح�اد: “أن قرصنة البث مصدر قلق كبري لجمي�ع أصحاب الحقوق ومقدمي 
املحتوى، والفش�ل يف اتخاذ خطوات إيجابية وفورية سيؤدي إىل ترضر سمعتنا، وكذلك 

من الناحية املالية”.
ويأتي ذلك يف ظل صفقة بيع نادي نيوكاسل، بعد أن تقدم صندوق االستثمار السعودي 

بتقديم عرض لرشاء أسهم النادي بمقدار 300 مليون جنيه إسرتليني.

 القاهرة/ متابعة الزوراء:
ىف السادس�ة وخم�س وأربع�ن 
دقيق�ة من مس�اء ي�وم الحادى 
والثالث�ن من مايو ع�ام 1934، 
بدأ إرس�ال اإلذاعة املرصية حيث 
انطلق صوت املذيع أحمد س�الم 
مفتتحا البث اإلذاعى، قائال: “هنا 
القاهرة.. س�يداتى وسادتى أوىل 
س�هرات اإلذاعة املرصي�ة ىف أول 
يوم م�ن عمرها تحييها اآلنس�ة 
أم كلثوم”.، فيما  كشف الدكتور 
ط�ارق س�عدة نقي�ب اإلعالمين 
عن اق�رتاب عدد أعض�اء النقابة 
واملقيدي�ن بج�داول النقاب�ة من 
أن  مضيف�ا   ، عضوي�ة   2000
مجل�س النقابة يس�ري بخطوات 
جمعي�ة  تش�كيل  نح�و  ج�ادة 

عمومية غري قابلة للطعن.
 كان أول ظه�ور لإلذاعة املرصية 
ع�ام 1925، أى بعد ظه�ور أول 
محط�ة إذاعي�ة يف العال�م ب��5 
س�نوات، وكانت بدايتها يف شكل 
أف�راد  يملكه�ا  أهلي�ة  إذاع�ات 
وتعتمد يف تمويلها عىل اإلعالنات، 
وىف بداي�ة مايو ١٩٢٦ وبعد تزايد 
التج�اوزات األخالقي�ة واألمني�ة 
صدر املرس�وم امللك�ى الذى حدد 
ضواب�ط ورشوط العمل اإلذاعي، 
ومنها الحصول عىل ترخيص ويف 
٢٩ ماي�و ١٩٣٤ تم إيقاف جميع 
اإلذاع�ات األهلية بعد التعاقد مع 
رشكة ماركوني عىل إنشاء اإلذاعة 
الالس�لكية للحكوم�ة املرصي�ة، 
وقىض العق�د املربم بن الجانبن 
أن تك�ون الحكومة هي املحتكرة 
موكل�ة  الرشك�ة  وأن  لإلذاع�ة، 
من الحكومة يف إدارتها وإنش�اء 
برامجها ملدة عرش سنوات قابلة 
للتجدي�د، وأنه ىف مقاب�ل اإلدارة 
تتلقى الرشكة حصة من حصيلة 
رخص أجهزة االستقبال، قدرها 

ستون يف املائة.
ش�مل قرار ب�دء اإلذاعة املرصية 
إنش�اء لجنة عليا ل�إلرشاف عىل 
الربام�ج، تتكون م�ن 5 أعضاء، 
الحكوم�ة  تعينه�م  منه�م   3
الرشك�ة،  تعينهم�ا  وعض�وان 
وكان أول رئي�س له�ذه اللجن�ة 
العلي�ا هو الج�راح املرصى ذائع 
الصيت وعميد كلية الطب وقتها 
ورئي�س الجامع�ة املرصية فيما 
بع�د الدكتور عىل باش�ا إبراهيم، 
وكان العض�و الثان�ي يف اللجن�ة 
هو حافظ عفيفي باشا والعضو 
الثالث حسن فهمى رفعت باشا.

واتخذ اإلعالميون هذا اليوم عيدا 
له�م، وه�و اليوم ال�ذى انطلقت 
في�ه عبارة هن�ا القاه�رة ، ألول 
مرة عرب أث�ري اإلذاعة عام 1934 
إيذان�ا بمي�الد اإلذاع�ة املرصي�ة  

ومنذ انطالقها.
طارق سعدة: اقرتاب عدد أعضاء 
النقابة واملقيدين بجداول النقابة 

من 2000 عضوية
كش�ف الدكت�ور ط�ارق س�عدة 
نقيب اإلعالمين عن اقرتاب عدد 
أعضاء النقابة واملقيدين بجداول 
 ، عضوي�ة   2000 م�ن  النقاب�ة 

مضيفا أن مجلس النقابة يس�ري 
بخط�وات ج�ادة نح�و تش�كيل 
قابل�ة  غ�ري  عمومي�ة  جمعي�ة 
للطعن وأن�ه عندما  يكتمل األمر 
بص�ورة قانوني�ة س�تتم دع�وة 

األعضاء للجمعية العمومية .
وأض�اف ط�ارق س�عدة يف حوار 
وزي�ر  أن  الس�ابع”،  ل�”الي�وم 
االع�الم يلعب دورا بارزا يف الفرتة 
واضح�ة  بصمات�ه  و  األخ�رية 
مضيف�ا: أصب�ح هن�اك رس�الة 
امل�رصي، وإىل  رس�مية لإلع�الم 
نص ح�وار أجراه اليوم الس�ابع 

مع نقيب اإلعالمين.
- يف البداي�ة .. كيف ترى املش�هد 
اإلعالم�ى اآلن يف ظ�ل اإلجراءات 
األع�ىل  املجل�س  يتخذه�ا  الت�ي 

لإلعالم؟
أرى أن املش�هد اإلعالم�ي يف هذا 
التوقيت يف تحس�ن مستمر و أن 
هناك خطوات قوية جدا يف اتجاه 
ضبط املشهد اإلعالمي عىل األرض 
و الرسالة اإلعالمية املقدمة وأداء 
الكث�ري م�ن اإلعالمي�ن و تقب�ل 
و  اإلعالمي�ة  للم�ادة  الجمه�ور 
الثقة القوية املتبادلة بن وسائل 

اإلعالم واملجتمع املرصى .

- ما تعليقك عىل األعمال الدرامية 
التي عرضت  خالل شهر رمضان 

الكريم ؟
كان هن�اك أعم�ال كث�رية منه�ا 
تتميز بالج�ودة  العالية و أعمال 
أخ�رى ل�م يحالفها الح�ظ ، عىل 
رأس األعم�ال الدرامي�ة املتميزة 
ىف ش�هر رمضان الكريم مسلسل 
االختيار الذى جسد أشكال كثرية 
تحدي�دا  و  املرصي�ة  للبط�والت 
ألبناء القوات املس�لحة البواس�ل 
وأعطى رس�الة  قوي�ة يف املثل و 
القدوة للنش�أ الجديد و الش�باب 

بأن يقتدوا بهذه النماذج.
- وماذا عن برامج التوك شو؟

برام�ج التوك ش�و قلص�ت عدد 
س�اعاتها و تناول�ت املوضوعات 
يف ش�كل أخبار خفيف�ة  رسيعة 
و  املرصي�ة  األح�وال  غط�ت  و 
العربية بشكل جيد ، و كثري منها 
أدى رس�الته اإلعالمية عىل أكمل 

وجه.
- ك�م عدد املقيدي�ن االن بجداول 

نقابة اإلعالمين؟
األع�داد التي تم قيده�ا بالنقابة 
قارب�ت األلفن عضوية، نفحص 
كل األوراق املقدمة لكى نرى من 
يطبق عليه رشوط القيد و من ال 
يطبق عليه ، لجنة القيد تفحص 
بعناية فائقة هذه األوراق وتطبق 
 ، للقان�ون  القي�د وفق�ا  رشوط 
لجنة منح تصاريح مزاولة املهنة 
تفح�ص أوراق املتقدمن بدقة و 
عناية وهناك رغبة كبرية و هناك 
تنفي�ذ للقان�ون ق�وى يف قص�ة 
الحق�ل  يف  العامل�ن  ي�رسع  أن 
اإلعالمي�ن  نقاب�ة  اىل  اإلعالم�ي 

لتقنن أوضاعها .
- متى تعقد أول جمعية عمومية 

لنقابة اإلعالمين ؟
نس�ري بخطوات ج�ادة يف تكوين 

قابل�ة  غ�ري  عمومي�ة  جمعي�ة 
للطع�ن وعندم�ا يكتم�ل األم�ر 
بصورة قانونية سندعو للجمعية 

العمومية .
- ه�ل س�تتقدم النقاب�ة بطل�ب 
ملجل�س الن�واب لتعدي�ل قان�ون 

النقابة إلضافة شعب جديدة؟
لدين�ا خمس ش�عب ن�ص عليها 
القان�ون و هي اإلعداد و التقديم 
و التحرير و اإلخراج و املراس�لة، 
العاملة  الفئ�ات  وهن�اك بع�ض 
يف  املجال اإلعالمي ليس�ت ضمن 
ش�عب النقابة و لذل�ك قد نتقدم 
لك�ى  بمذك�رة  الن�واب  ملجل�س 
يت�م إضافة بعض الش�عب و قد 
يكون هناك ش�عبة لضم املحالن 
للتقاع�د يف الوس�ائل اإلعالمي�ة 
الرس�مية و أيضا خريجى كليات 

اإلعالم. 
الت�ي  - كي�ف ت�رى اإلج�راءات 
تتخذه�ا الدولة  املرصية بش�أن 

مواجهة أزمة فريوس كورونا؟
الدول�ة املرصية ناجحة بنس�بة 
كبرية يف مواجهة فريوس كورونا 
، األمر يحتاج اىل تعاون  أكرب من 
الشعب و االعالم يلعب دورا كبريا 
يف رفع درجات الوعى لدى الشعب  
وإملام املرصين ب�كل تداعيات و 
تطورات بش�أن الف�ريوس، نحن 
يف خطر عاملى يهدد العالم أجمع 
و الدول�ة املرصية تعمل عىل قدم 
و س�اق ملواجه�ة ه�ذا الفريوس 

اللعن .
- هل تؤيد  عودة الحياة لطبيعتها 
وع�ودة املصالح للعمل مع اتخاذ 

كافة اإلجراءات الوقائية؟
 البد أن تع�ود الحياة إىل طبيعتها 
أن  املواط�ن  يس�تطيع  حت�ى 
يحصل عىل لقمة العيش، البد ان 
تس�تمر الحياة لك�ن باإلجراءات 

االحرتازية.

 موسكو/ متابعة الزوراء:
أف�اد مراس�ل وكال�ة “س�بوتنيك” الروس�ية يف مدين�ة 
مينيابولي�س األمريكي�ة، ميخائي�ل تورغيي�ف، باعت�داء 
الس�لطات األمني�ة ع�ىل الصحفي�ن واملراس�لن خ�الل 
تغطيته�م االحتجاج�ات الت�ي انطلق�ت ردا ع�ىل مقت�ل 

األمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد منذ أيام.
وق�ال مراس�ل الوكال�ة الروس�ية إن الرشط�ة أطلق�ت 
الرص�اص املطاطي ع�ىل أش�خاص داخل محط�ة وقود 
بمدين�ة مينيابولي�س، وبينه�م طاق�م لقن�اة “فاي�س” 

األمريكي مكون من 4 مراسلن كانوا يف املنطقة”.
وتاب�ع تورغييف قائال إن “مراس�ي “فاي�س” ركعوا عىل 
األرض وأظهروا أوراقهم الصحفية، إال أن ضباط الرشطة 

قاموا برش “رذاذ الفلفل” عليهم عمًدا”.
وأضاف املراس�ل “اقرتب أحد الضباط، وأخرب الصحفين 
بكلم�ات لم يتمكن�وا من فهمها بش�كل صحيح، واعتقد 
الصحفيون حينها أن الضابط امللثم أرادهم أن يجلسوا يف 

سيارة الرشطة”.
وم�ن جهت�ه أظه�ر مراس�ل الوكال�ة الروس�ية بطاقته 
الصحفية لكن أح�د الضباط اقرتب منه وقام برش “رذاذ 

الفلفل” عليه أيضا.

وتجددت مس�اء الس�بت تظاهرات احتجاجي�ة، وأعمال 
شغب يف عدد من املدن األمريكية عىل خلفية مقتل املواطن 
ج�ورج فلويد من أصول أفريفية عىل يد عنارص رشطة يف 

مينيابوليس.
وخرج مس�اء الس�بت مئات املتظاهرين لالحتجاج يف كل 
م�ن مينيابوليس ول�وس أنجلوس ونيويورك وواش�نطن 

وعدد من املدن األخرى.
وأك�دت الرشط�ة يف مدين�ة نيوي�ورك أنها ألق�ت القبض 
عىل بع�ض املتظاهرين، كما احتج�زت الرشطة يف مدينة 
تااله�ايس بوالي�ة فلوريدا س�ائق ح�اول خ�رق صفوف 
املتظاهري�ن بش�احنته مؤك�دة ع�دم إصابة أح�د خالل 

الحادث.
ون�دد الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب، الس�بت، بأعمال 
الشغب التي ش�هدتها مينابوليس ليل الجمعة، بعد مقتل 
جورج فلوي�د بأيدي الرشطة، معتربا أن ما ش�هدته هذه 

املدينة هو من صنع “لصوص وفوضوين”.

نقيب اإلعالميني : اقرتبنا من 2000 عضوية ونسري خبطوات 
جادة لتشكيل مجعية عمومية غري قابلة للطعن

الشرطة األمريكية تعتدي على صحفيني بينهم روس يف مدينة مينيابولس

 ”CNN“ ترامب يهاجم شبكة
اإلخبارية دفاعا عن روسيا

صحيفة التاميز: االحتاد االجنليزي لكرة القدم 
يهدد القناة الرياضية السعودية احلكومية
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بني  بالغيوم  وملّبد  ملتبس  ظرف  يف 
السفري  عىل  ُعثر  وواشنطن،  بكني 
يف  ميتاً  وي  دو  أبيب  تل  يف  الصيني 
الساحلية  هريتسليا  بمدينة  منزله 
من  الرغم  وعىل  أبيب(،  تل  )شمايل 
أن  “اإلرسائيلية”  السلطات  إعالن 
سبب وفاة السفري الصيني )58( عاماً 
لها  تعرّض  قلبية  سكتة  عن  ناجم 
وهو يف رسيره، إذ ال توجد أي عالمات 
الغموض  أن  إاّل  جثته،  عىل  عنف 
والشك ظالّ يلّفان القضية، خصوصاً 
وتداعيات  ذيول  من  بها  ارتبط  ما 
سبقت الوفاة بنحو يومني، فقد كان 
صحيفة  يف  مقالة  نرش  قد  وي  دو 
عىل  فيها  رّد  بوست  جريوزاليم 
األمريكي  الخارجية  ترصيحات وزير 
االستثمار  الذي وصف  بومبيو،  مايك 
الصيني يف ” إرسائيل” بأنه خطر وأن 
بكني تحاول رشاء ” إرسائيل”، وجّدد 
اتهامه لبكني بشأن إخفاء معلومات 
وذلك  كورونا،  فايروس  انتشار  عن 
إرسائيل”   ” إىل  األخرية  زيارته  خالل 
مايو / أيار/2020. وجاء يف مقالة دو 
لبكني  األمريكية  االتهامات  إن   : وي 
فايروس  عن  املعلومات  عىل  بالتسرت 
ثم  باملطلق،  باطلة  املستجد  كورونا 
تريد  الصني  أن  القول  يمكن  كيف 

رشاء ” إرسائيل”؟
درجة  عىل  الحاصل  وي  دو  وكان 
التحق  قد  القانون  يف  املاجستري 
وزارة  يف  الصينية  بالدبلوماسية 
وتسلّم   1989 العام  منذ  الخارجية 
مع  بالده  لعالقات  عديدة  أقساماً 
االتحاد السوفييتي والدول االشرتاكية 
سفري  منصب  شغل  وقد   ، السابقة 
 2016 العام  منذ  أوكرانيا  يف  الصني 
 ” يف  لبالده  سفرياً  تعيينه  حتى 
اجتياح  أوج  يف  وذلك  إرسائيل” 
الثاني  جائحة كورونا )يناير/كانون 

.)2020/
وجاء هذا األخذ والرد بني بومبيو ودو 
وي يف ظل عالقات مرتّدية بني بكني 
وواشنطن التي شهدت خالل العامني 
وصفها  محمومة  منافسة  املاضيني 
البعض بأنها حرب محتمة للسيطرة 

الصعد  جميع  يف  املستقبل  عىل 
والصناعية  والتجارية  االقتصادية 
رضائب  عن  ناهيك  والتكنولوجية، 
البضائع  عىل  واشنطن  فرضتها 
الصينية، رّدت عليها بكني باملثل، وما 
االتهامات  ُيقال،  كما  بلّة،  الطني  زاد 
املتبادلة بشأن جائحة كورونا رافقها 
الصحة  ملنظمة  متناقضة  أقوال 
بعيداً  ذلك  وليس   WHO العاملية، 
عن  الرائجة  املؤامرة  نظريات  عن 
حروب بيولوجية جرثومية وترّسبات 
فضالً  مقصودة،  غري  أو  مقصودة 
دفع  بكني  واشنطن  مطالبة  عن 

تعويضات وهكذا.
واملعلن  الخفي  الرصاع  دائرة  وخارج 
الناعمة  القوة  أنواع  واستخدام 
الدعاية  وأشكال  النفسية  والحرب 
يقترص  لم  مردودها  فإن  السوداء، 
عىل البلدين، بل امتّد إىل جميع البلدان 
يف العالم شأنها شأن أية قضية اليوم 
الصناعية  والثورة  العوملة  ظل  يف 

الرابعة والذكاء االصطناعي.
*****

ويف هذا الخضم فثمة ما يلفت النظر 
أبيب  وتل  بكني  بني  بهدوء  يجري  ملا 
سواء من فوق الطاولة أو من تحتها ، 
خصوصاً يف ظّل أجواء الريبة والحذر 
املخّيمة عىل عالقات بكني – واشنطن، 
تل  يف  بكني  حظوظ  تعززت  حيث 
أثار قلق واشنطن، بل  أبيب، وهو ما 
االسرتاتيجي  الحليف  وغضبها، وهي 
جاء  السبب  ولهذا  “إرسائيل”،  لـ 
والرد  أبيب  تل  من  بومبيو  ترصيح 

الصيني منها أيضا.
فما هو موقفنا كعرب وكدعاة تحرر 
 – الصينية  الحميمية  من  وتقدم 
اإلرسائيلية املتصاعدة ؟ وكيف ينبغي 
أن تكون مقاربتنا وتعاطينا مع هذا 
املوضوع؟ وما هي انعكاساته السلبية 
النضال  عىل  املبارشة  وغري  املبارشة 
الدائر  والرصاع  والعربي  الفلسطيني 
واملرشوع  الصهيونية  بني  املنطقة  يف 
اإلجالئي  االستيطاني  االستعماري 
العنرصي من جهة وبني جبهة القوى 
أخرى  جهة  من  والتقدمية  التحررية 
؟ جدير بالذكر أن “إرسائيل” تمادت 
التوسعي  االستيطاني  نهجها  يف 
مستفيدة من توسع عالقاتها الدولية 
الشعب  عىل حساب حقوق ومطالب 
العربي الفلسطيني العادلة واملرشوعة 
املصري  تقرير  يف  حقه  مقدمتها  ويف 
 ” الدولة وعاصمتها  وإقامة  والعودة 

القدس الرشيف”.
األصفر”  التنني   ” صعود  ومع 
خصوصاً   ، به  خرياً  كعرب  توسمنا 
الدولية  القوى  موازين  اختالل  بعد 
أن  بعد  لقضايانا  انحيازه  أمل  عىل 

سادت أجواء القنوط والتشاؤم، عقب 
وانحالل  السوفييتي  االتحاد  غياب 
الكتلة االشرتاكية والنكوص الرسمي 
أمام  قوياً  معادالً  لتشكل  العربي، 
وربما  لـ”إرسائيل”،  واشنطن  دعم 
كان البعض يعّول عىل بكني أن تلعب 
دوراً قريباً من دور االتحاد السوفيتي 
أفضل منه، وذلك  لم يكن  إن  السابق 
من  املتحدة  الواليات  شوكة  لكرس 
دولة  أنها  ثانية  جهة  ومن  جهة، 
بالك لو حظيت  ، فما  غري مستعِمرَة 
املستدامة  التنمية  خطة  يف  بالفوز 
2030 وأصبحت الدولة األوىل يف العالم 
، خصوصاً وكانت قد أعلنت بثقة عن 
مرشوع بناء طريق الحرير الجديد ” 
الذي سيغرّي  والحزام”  الحرير  طريق 
وجه العالم. وكان العديد منا يحلم أن 
القطار  يستقل  بأن  العمر  له  يسمح 
وبالعكس  لندن  إىل  بكني  من  املتوجه 

يف رحلة تاريخية عظيمة.
األطروحات  هذه  مثل  ملست  وقد 
للحوار  مؤتمر  إطار  يف  زيارتنا  خالل 
العربي – الصيني إلتأم يف العام 2010 
املفكرين  من  نخبة  فيه  ساهمت 
السياسيني  واملسؤولني  واملثقفني 
يف  والصينيني  العرب  السابقني 
الصيني  املعهد  من  بدعوة  بكني 
يف  يسهم  الذي   ، الدولية  للدراسات 
للصني  الخارجية  السياسات  رسم 
أوضاع  عىل  كبري  واطالع  خربة  وله 
الرشق  يف  الرصاع  وظروف  املنطقة 
املسترشقني  جواب  وكان   . األوسط 
والخرباء الصينيني رداً عىل مناشداتنا 
إن  موحدا  يكون  يكاد  واستفساراتنا 
دولة   ” ليست  الصني  واحداً:  يكن  لم 
عظمى”، بل هي “دولة نامية”، وما 
يزال لدينا أكثر من 150 مليون إنسان 

دون خط الفقر.
واشنطن  خشية  وانعكست   
العالقات  تطور  من  وقلقها 
“اإلرسائيلية” – الصينية عىل الداخل 
من  عدد  عرّب  حيث  “اإلرسائييل”، 
” عن مخاوفه  “اإلرسائيليني  الخرباء 
الرغم من  اآلخر، عىل  ومحاذيره هو 
تل  تجنيها  أن  يمكن  التي  املكاسب 
أبيب من العالقة مع بكني ، إْذ ينبغي 
الحفاظ عىل العالقة االسرتاتيجية مع 
شكل  بأي  خسارتها  وعدم  واشنطن 
إطالعها  ينبغي  ولذلك   ، األشكال  من 
والتنسيق  الصفقات  تفاصيل  عىل 
بأن  علماً  وبكني،  أبيب  تل  بني 
غضبها  عن  عرّبت  األمريكية  اإلدارة 
التجارية  العالقات  الشديد من تعزيز 
األمني  والتعاون  واالقتصادية 
و”إرسائيل”،  الصني  بني  والعسكري 
مثلما أعربت عن انزعاجها من ارتفاع 
مسؤويل  بني  املتبادلة  الزيارات  عدد 

مؤخراً  تم  وقد  خصوصاً  البلدين، 
شحن كمامات ومعّدات طبية خاصة 
الصني  جانب  من  كورونا  بفايروس 

إىل الكيان الصهيوني.
*****

جدير بالذكر أن االستثمارات الصينية 
 ،2015 العام  إىل  تعود  إرسائيل”   ” يف 
علماً بأنه يف العام 2000 قام الرئيس 
لـ  بزيارة  بينغ  جني  يش  الصيني 
“إرسائيل” ثم قام إيهود أوملرت رئيس 
بزيارة  األسبق  “إرسائيل”  وزراء 
وأبرمت   ،2007 العام  يف  بكني  إىل 
العسكرية  االتفاقيات  من  العديد 
رفع  أن  بعد  ذلك  وكان  واالقتصادية، 
العرب الحرج عن مثل هذه العالقات 
منذ  تدريجياً  األمر  وبدأ  أبيب  تل  مع 
 1979-1978 ديفيد  كامب  اتفاقيات 
علماً   ،1993 العام  أوسلو  واتفاق 
يف  بالصني  اعرتفت  “إرسائيل”  بأن 
تنظر  الصني ظلّت  العام 1950، لكن 
لإلمربيالية،  حليفة  كدولة  إليها 
مرص  ساندت  ذلك  من  العكس  وعىل 
فرنيس  األنكلو  الثالثي  العدوان  ضد 
“اإلرسائييل”، واتخذت مواقف مؤيدة 
باندونغ  مؤتمر  يف  العربية  للحقوق 
واعرتفت   1955 العام  االنحياز  لعدم 
التحرير  بمنظمة   1965 العام  يف 
ورشعي  وحيد  كممثل  الفلسطينية 
للشعب العربي الفلسطيني وافتتحت 
العرب  جانب  إىل  ووقفت  لها،  مكتباً 

ضد العدوان اإلرسائييل العام 1967.
لكن التقارب “اإلرسائييل” – الصيني 
العميل بدأ يف العام 1971 حني صوتت 
يف  الصني  قبول  لصالح  “إرسائيل” 
الثمانينات  عقد  ويف  املتحدة،  األمم 
تمهيدية  خطوات  العالقات  شهدت 
السّيما  الدبلومايس،  التمثيل  إلقامة 
نظريه  مع  برييز  شمعون  لقاء  بعد 
)أيلول/ تشن  تيش  تشيان  الصيني 

عىل  نيويورك  يف   )1988 سبتمرب/ 
العامة  الجمعية  اجتماعات  هامش 
التسعينات  وكانت  املتحدة.  لألمم 
فأقيمت  الكامل  للتطبيع  مرحلة 
العالقات الدبلوماسية يف شهر كانون 
حصلت  وبذلك   1992 )يناير(  الثاني 
دولة  أكرب  اعرتاف  عىل  “إرسائيل” 
النفوس  عدد  حيث  من  العالم  يف 
بالتدّرج  تعود  عالقاتها  بدأت  أن  بعد 
)منذ  السابقة  االشرتاكية  الدول  مع 
 ” واستعادت  الثمانينات(  منتصف 
كبري  عدد  مع  عالقاتها  إرسائيل” 
قطعها  تم  التي  األفريقية  الدول  من 
العام  وحرب   1967 العام  عدوان  إثر 
الرتاجع  ظل  يف  ذلك  وحصل   ،1973
األدنى  الحّد  تمّزق  ثم  ومن  العربي 
بعد  خصوصاً  العربي،  التضامن  من 
 2( للكويت  العراقية  القوات  غزو 

أغسطس/أب/1990(.
 وهكذا بدأت تتعّمق العالقات الصينية 
علمية  مجاالت  يف  “اإلرسائيلية”   –
وعسكرية  واقتصادية  وتكنولوجية 
تربعت  حيث  وتجارية،  وأمنية 
وتقنيات  حديثة  بربنامجيات  الصني 
وتطمح  إرسائيل”   ” إىل  الكومبيوتر 
وتجهيز  تطوير  من  االستفادة  إىل 
يف  تستخدم  التي  املسرّية  الطائرات 
والتصوير.  واملراقبة  واملتابعة  الرصد 
وال يعني هذا أن الصني تهمل العالقة 
امللك  زيارة  كانت  حيث  العرب،  مع 
العام  أيلول)سبتمرب(  يف  عبدالله 
العالقات،  هذه  يف  كبرياً  فتحاً   2013
مرصية  عديدة  عربية  زيارات  وبدأت 
لم  أو  تستكمل  لم  لكنها   ، وعراقية 
تكن بمستوى العالقات مع تل أبيب، 
ما  وهو  أمريكية،  معارضة  ولقيت 
بحاجة إىل منظور اسرتاتيجي متوازن 

للعالقات العربية مع الدول الكربى.
 – العربية  العالقات  أن  بالذكر  جدير 
الفعلية  خطواتها  أوىل  بدأت  الصينية 
العام  يف  الصينية  الثورة  نجاح  بعد 
1949، السّيما بلقاء الرئيس املرصي 
الرئيس  مع  النارص  عبد  جمال 
الصيني شوان الي يف مؤتمر باندونغ، 
الدبلوماسية  العالقات  أقيمت  وقد 
 ،1956 )أيار(  مايو   30 يف  الرسمية 
أما العالقات الدبلوماسية السورية – 
الصينية فقد بدأت يف 1 أغسطس )آب( 
1956 وتطورت بوترية عالية . وكانت 
العالقات العراقية – الصينية قد بدأت 
 1958/7/16 يوم  الصني  باعرتاف 
بالنظام الجمهوري يف العراق وبعدها 
العراق بجمهورية  بيوم واحد اعرتف 
من  الصني  وكانت   ، الشعبية  الصني 
الثورة  دعمت  التي  األوىل  الدول  بني 
بالحكومة  واعرتفت  الجزائرية 
سبتمرب  يف  إعالنها  بعد  املؤقتة 
العالقات  الحقاً  أقيمت  حيث   1958
الصينية،   – الجزائرية  الدبلوماسية 
كما وقفت الصني إىل جانب الثورة يف 
العالقات  بأن  علماً  اليمني،  الجنوب 
الصينية   – اليمنية  الدبلوماسية 
)أيلول( 1956  أقيمت يف 24 سبتمرب 
مع الشطر الشمايل )جمهورية اليمن 
العربية( وبعد تحرر الجنوب تأسست 
اليمن  جمهورية  بني  العالقات 
وجمهورية  الشعبية  الديمقراطية 
الصني الشعبية يف يوم 1 يناير)كانون 

الثاني( 1968 .
عن  تريد  الصني  إن  يبدو  وحسبما 
إرسائيل”   ” مع  عالقتها  طريق 
من  األمريكي  النفوذ  منطقة  اخرتاق 
خصوصاً   ، تعويضية  أسواق  خالل 
العقوبات  واشنطن  استخدمت  حني 
ثقيلة  ضدها بفرض رسوم جمركية 

الصينية  واملنتجات  البضائع  عىل 
السوق  يف  انتشارها  دون  للحيلولة 
بيع  تريد  طريقها  وعن   . األمريكية 
إىل  إضافة  اآليل”،  اإلنسان   ” الروبوت 
واألقمار  الفضاء  تكنولوجيا  بعض 
قضايا  يف  وتوظيفها  الصناعية 

التجسس.
*****

اآليديولوجيا  مرحلة  أن  ندرك  أن  علينا 
من  الرغم  عىل   ، انتهت  قد  الصني  يف 
يزال  ما  الصيني  الشيوعي  الحزب  أن 
بحق  مستأثراً  بل  ومهيمناً،  حاكماً 
العمل السيايس والنقابي واملهني ، وقد 
آب /أغسطس  يف  األخري  عقد مؤتمره 
التجاري  الصيني  العقل  أن  إال   ،2019
والثقايف  الفلسفي  الرتاث  مع  بالتالقح 
خصوصاً  الشيوعي،  الفكر  عىل  غلب 
وكونفوشيوس  الوتسه  تراث  بإحياء 
الحميمة  العودة  السّيما  وغريهما، 
القديم،  الصيني  والتاريخ  الثقافة  إىل 
وإنسانية  فكرية  ذخرية  باعتباره 
أن  بعد  الحارض،  ألوضاع  محّفزة 
أبستمولوجية  قطيعة  الصني  شهدت 
الثقافية،  الثورة  )معرفية( معه خالل 
وعاد االعتزاز بالرتاث والتاريخ الصيني 
واسترشافاً  للحارض  إثراًء  كونه 
مرحلة  تطليق  تم  أن  بعد  للمستقبل، 
التزمت اآليديولوجي وأمراض اليسارية 
الطفولية، واستبدالها بمرحلة االنفتاح 
التجاري،  واالنتشار  االقتصادي 
بلغة  وليس  املصالح  بلغة  والحديث 

العقائد.
العالية  برومانسيته  جيلنا  كان  وإذا 
الصينية  الشعارات  يتذّكر  زال  ما 
بكني  تطلقها  كانت  التي  “الثورية” 
فوهة  من  ينبت  يشء  كل   ” مثل 
البندقية” و” االمربالية نمر من ورق” 
تجارب  من  العديد  فيها  تأثر  والتي 
التحررية  والحركات  املسلح  الكفاح 
علينا  أن  إاّل  والعاملثالثية،  العربية 
طويت  قد  املرحلة  تلك  بأن  اإلقرار 
التاريخ  كتب  يف  إاّل  وتبَق  لم  تماماً 
القيادات  تعد  فلم   ، املتعبة  وذاكرتنا 
املالبس  طواقم  ترتدي  الصينية 
لكل  والصالحة  واملوّحدة  الخشنة 
“ثورية”  دليل  باعتبارها  املناسبات 
ومساواة  يسارية  وطفولية  مفرطة 
ثقافة  ظّل  يف  اليوم  فإنها   ، شكلية 
واملنافسة  والطلب  والعرض  السوق 
االقتصادية والتمدد التجاري ومنطق 
يشء،  كل  عىل  يتقدم  الذي  املصالح 
وأنظمته  الغرب  تضاهي  أخذت 
املوضة  صيحات  بآخر  الرأسمالية 
والبذخ  العيش  وبحبوحة  العاملية 

املفرط .
بما  خلفنا  أصبح  قد  املايض  كان  وإذا 
فعلينا  سياسية،  مراهقة  من  فيه 

ُيدار  ال  العالم  أن  اليوم  ندرك  أن 
بل  والتمنّيات،  والعواطف  بالعقائد 
 ، واملنافسة  واملنافع  للمصالح  وفقاً 
أمامنا،  أن يكون ماثالً  ينبغي  وهو ما 
وستبقى  تزال  وما  كانت  فالسياسة 
أبسط  يف  مصالح”  واتفاق  رصاع   ”
من  االستفادة  علينا  أي  تعريفاتها، 
دروس املايض، فلم يعد ثمة مكان لذلك 
وتشابكت  كثرياً  العالم  تغرّي  حيث   ،
عالقاته وتداخلت مصالحه وانشطرت 
محاوره وتشّكلت كتل جديدة، فاملايض 

مىض وال يمكن استعادته.
ونتفهم  ذلك  نعي  أن  كعرب  وعلينا 
فلم  وتبعاته،  ومستجداته  الواقع 
قوة   ” “إرسائيل”  تعترب  الصني  تعد 
وقاعدة  اغتصاب”  و”سلطة  احتالل” 
متقدمًة لالمربيالية كما كانت تصفها، 
تحتل  تعتربها  تزال  ما  كانت  وإن 
لبناء  سعت  أنها  إاّل   ، عربية  أرايض 
من  مستفيدة  معها  اسرتاتيجيات 
وغياب  مواقفنا  وتشتت  حالنا  ضعف 
ومثل  بيننا،  التضامن  من  األدنى  الحد 
موحدّي  كّنا  لو  ليحصل  يكن  لم  ذلك 
الكلمة واملوقف واآلداء، توافقاً وتعاوناً 
سالح  استخدام  كان  فقد  وتنسيقاً، 
)ترشين  أكتوبر  حرب  ُبعيد  النفط 
تزال  وما  ومؤثراً،  فّعاالً   1973 األول( 
الحظر  أعلن  حيث  اآلن،  حتى  أصداؤه 
النفطي لدفع الدول الغربية عىل إجبار 
“إرسائيل” عىل االنسحاب من األرايض 
العربية التي احتلتها العام 1967، وقد 
انهيار  إىل  أحدثت تلك الصدمة، إضافة 
سوق األوراق املالية 1973-1974 أزمة 
السّيما  الكوني،  املستوى  عىل  كبرية 
االقتصادي  واالنكماش  الكساد  حالة 

التي أصابت العالم.
لقد كان استخدام سالح النفط حينها 
لـ  املتحدة  الواليات  تطبيق  إىل  أقرب 
الذي   Monroe Doctrine مونرو  مبدأ 
 1823 العام  منذ  واشنطن  اتبعته 
الكرة  نصف  يف  األوروبي  التدخل  ضد 
يف  أوروبياً  استعماراً  باعتباره  الغربي 
رداً  يتطلّب  عدائياً  وعمالً  األمريكيتني 
مونرو  لـ  العرب  أحوج  فما  أمريكياً، 
ضمن  األدنى  بالحد  كان  وإن  عربي 
الدولية  العالقات  يف  القوى  توازن 
حيوية  دبلوماسية  إطار  ويف  الراهنة 
املبدأية،  الصالبة  من  بقدر  تتمتع 
السّيما  عمالنية،  بمرونة  تمتاز  مثلما 
باحرتام املصالح ووضعها يف منظومة 
وعىل  دولة  لكل  العامة  االسرتاتيجيات 
املستوى العربي، مثلما يمكن توسيعه 
فمتى  اإلسالمية.  الدول  مع  بالتعاون 
نفعل  أن  علينا  وماذا  ذلك؟  يتحقق 
للحارض  أسئلة  وتلك  لتحقيقه؟ 
واملستقبل، ينبغي أن تبقى نصب العني 

دائماً.

بشكلها  النفط  أسواق  إىل  يتطلع  من 
النفط  أسعار  تزاحمت  وكيف  الراهن 
فيها حول نقطة التعادل وهي النقطة 
التي تعادل األسعار التكاليف اإلنتاجية 
لتمثل  قليال  عنها  تزيد  أو  فحسب 
غريباً  اسلوبا  سنجد  التوازني،  الربح 
بأثر واضح  انتقالها  أو  القيمة  نقل  يف 
الجدليات  ذلك  ارشت  ما  وفق  وعىل 
العرشين  للقرن  املاركسية  االقتصادية 
القيمة  بانتقال  يسمى  ما  حول 
transformation of value.فاالنتقال 
يعني كيفية إيجاد قاعدة عامة التي يتم 
بموجبها نقل قيمة البضاعة أو السلعة 
)املنتجة وعىل وفق نظرية العمل الالزم 
اجتماعًيا كمصدر للقيمة( إىل األسعار 
التنافسية يف األسواق، أي االنتقال من 
مرحلة خلق القيمة إىل مرحلة تحقيق 
القيمة. وملا كانت نسبة العمل إىل راس 
املال تختلف من إنتاج سلعة أو بضاعة 
هذه  تسوية  يمكن  فكيف  أخرى،  إىل 
راس  عىل  ربح  متوسط  لبلوغ  املسالة 
كثافة  ان  فطاملا  كله.  املستثمر  املال 
راس املال إىل العمل يف الصناعة النفطية 
ثمة  فإن  جداً  عالية  املثال  سبيل  عىل 
املاركسية  املدرسة  اثارتها  مشكلة 
النظرية  فالبدايات  الحاالت.  هذه  ملثل 
يف  الكالسيكية  املدرسة  إىل  استندت 
ديفيد  االقتصادي  وبالتحديد  االقتصاد 
املطلقة  القيمة  حول   1832 ريكاردو 
االعمال  كتابة  يف  التبادلية  والقيمة 
واملراسالت/الفصل الرابع، موضحاً ان 
الربح ستبقى منخفضة بسبب  حصة 
كثافة راس املال مقارنة بالعمل. وهنا 
سيتولد التناقض بني تحليل عملية خلق 

القيمة وتحقيق القيمة عند االنتقال إىل 
األسعار التنافسية يف سوق النفط عىل 

سبيل املثال.
فلم يفرتض االقتصادي ديفيد ريكاردو 
ان العمل لوحده يحدد السعر ولكن بنينَّ 
الصناعات  يف  األرباح  قضية  ان  أيضاً 
ولكن  متساوية.  تكون  ان  يجب  كافة 
من  الربح  مصدر  جاء  ما  إذا  يلحظ 
الكثيفة  الصناعة  فإن  فحسب،  العمل 
وهذا  اعىل  ارباحاً  ستمتلك  العمل 

يتعارض مع ريكاردو نفسه أيضاً.
ومنذ مطلع القرن التاسع عرش لوحظ 
نظرية  يف  خطرية  نواقص  ثمة  ان 

ريكاردو آنفاً ما ادى إىل استبعادها.
ومن خالل النقاشات الجدلية النظرية 
ماركس  كارل  كتاب  يف  وردت  التي 
الثالث]1[  الجزء  والسيما  املال  رأس 
االقتصاديون  بها  خرج  التي  والنتائج 
املدرسة  فيها  بما  العرشين  القرن  يف 
 New Ricardian الجديدة  الريكاردية 
أمثال ليونتيف]2[ ورسافا]3[ يف كتابه 
بالبضائع  البضائع  )إنتاج  الشهري 
بكونه  الربح  قضية  وتبسيط   )1960
املاركسية  القيمة  لفائض  مقارباً 
بسيطة،  خطية  معادلة  خالل  من 
معدل  ميالن  ان  األمر  يف  الغريب  لكن 
بها  كما جاءت  االنخفاض  نحو  الربح 
النظرية املاركسية تختلف من سوق إىل 
قطاع  إىل  بلوغاً  األسواق  بني  أو  أخرى 

املستهلك.
فاألزمة النفطية العاملية الراهنة بينت 
بالتدريج ان السعر التنافيس، أو العادل 
إىل  يؤدي  ال  الخام  النفط  -لربميل 
 average انخفاض معدل الربح الكامن
potential profit الذي يجب ان يحصل 
يتعرض  والذي  الرئيس  املنتج  عليه 
متوسط  انخفاض  قضية  إىل  قرساً 
النفط  برميل  سعر  هبط  فقد  الربح. 
اً مضت من 72  الخام خالل 52 شهر 
دوالر للربميل نزوالً يف السعر إىل نقطة 
التعادل )أي ان سعر الربميل يف السوق 
التنافسية يساوي كلفة اإلنتاج( ليبلغ 
برنت(  )خام  من  النفط  برميل  سعر 
دوالر   15 من  اقل  إىل  املثال  سبيل  عىل 
تعاود  ان  قبل   2020 نيسان  يف  ذلك 

نصف  اليوم  لتبلغ  ارتفاعها  السوق 
عافيتها وتقرتب أسعار النفط من 35 

دوالر للربميل الخام نفسه.
ان  أفصحت  الراهنة  النفطية  فاألزمة 
إىل  يؤدي  ال  العادل  التنافيس  السعر 
 actual انخفاض متوسط الربح الفعيل
 average الكامن  الربح  متوسط  عن 
انتقال  منظور  من   potential profit
 .transformation of value القيمة 
بعبارة أخرى، فإن تدهور معدل الربح 
القيمة  تحقيق  سلسلة  يف  اقترص  قد 
صاحب  الرئيس  املنتج  حساب  عىل 
اسواق  اظهرت  اذ  اإلنتاج.  يف  املصلحة 
التي  هي  الفاعلة  قواها  ان  النفط 
الربح  متوسط  تحصيل  عن  تبحث 
الكامن average potential profit من 
وإظهار  القيمة(  )نقل  عملية  خالل 

حتى  الرصيح  التنافيس  السوق  دور 
الكامن  الربح  متوسط  فيه  يتطابق 
مع متوسط الربح الفعيل. ورب سائل 
يسأل: من هي القوى الفاعلة لتحريك 
دواليب نقل القيمة من املنتج إىل أسعار 
)يف  الخام  للنفط  التنافيس  السوق 
أسواق نفطية تعاني من حرب االسعار 

price war(؟
 inventory والجواب هي سوق التخزين
ناقالت  مخازن  مقدمتها  ويف   market
ملطابقة  اداة  امست  التي  النفط 
الكامن  بالربح  الفعيل  الربح  متوسط 
الناقالت  تؤدي  وهنا  النفطي.  للمنتج 
بأكثر من 50  بكونها خزانات تحتفظ 
النفطية  الفائضات  من  برميل  مليون 
تصحيح  كقوى  اصبحت  الحالية 
وانتقال للقيمة من خالل قيمة الخزن 

 value للخزين  الزمني  االستثمار  أو 
تلك  فإن  وبهذا   .inventory forces
تحتفظ  أخذت  )املخزنية(  الناقالت 
لالستهالك  العالم  حاجة  نصف  بنحو 
اليومي، ما جعل الناقالت املخزنية قوى 
من  والتقارب  الكامن  بالربح  تتحكم 
سعر السوق التنافيس من خالل تنظيم 
البحار.  أعايل  من  وتسويقه  العرض 
تعرض  التي  الخسائر  من  الرغم  فعىل 
اليها النقل البحري اال ان تلك )السفن 
املخزنية( تسببت بجني متوسط أرباح 
دوالر  الف   200 بنحو  تقدر  يومية 
للسفينة الواحدة بدالً من 40 الف دوالر 
االنتظار  يف عام 2019 وهي يف طابور 
ابتاعت  التي  النفط  أسعار  لكون 
نقطة  دون  ربما  كانت  ظهورها  عىل 
سوغت  مما  منها،  قريبة  أو  التعادل 

البحار  اعايل  يف  االنتظار  النفط  ملالكي 
ليساوي  الفعيل  الربح  معدل  وتحويل 
من  عملية  عرب  الكامن  الربح  معدل 
القيمة  انتقال  لعملية  الزمني  التداخل 
 inter temporal process of value
يف  السفن  فانتظار   transformation
من  اقل  وملدة  حاليا  اآلمنة  السواحل 
من  عظم  قد  املثال  سبيل  عىل  شهر 
بنسبة  التنافيس  النفط  برميل  سعر 

100٪.
القيمة  نقل  عمليات  أول  تجري  وهنا 
القيمة  أي تحقيق  التنافيس  السعر  إىل 
النفط  لربميل  العادل  السعر  لبلوغ 
اإلنتاج  مرحلة  يف  القيمة  خلق  بعد 
الربح  وتحقيق  االكفاء  املنتجني  لدى 
يظهر  كي  الكامن  الربح  ونقل  الفعيل 
البحرية.  االسواق  يف  قيمة  كفائض 

املفروضة  الرضائب  اضفنا  ما  وإذا 
عىل النفط املورد إىل اسواق االستهالك 
نظرية  ستتحقق  عندها  الرئيسة 
تكتمل  أو  للقيمة  املاركسية  االنتقال 
وبلوغ  القيمة  انتقال  نظرية  صورة 
يوازي  الذي  الحقيقي  الربحي  الحد 
الريع  تجزئة  عملية  يف  املحتمل  الربح 
النفطي واالستيالء عليه. أي انها عملية 
انتقالية ولكن تتجسد بفائض قيمة أو 
اإلنتاج  عند  مثىل  بصورة  تحقق  ريع 
أو  توليده  تم  نفطي  منتج  قيمة  لقاء 
يحمل  ولكن  فعيل  ربح  بصورة  خلقه 
فائض  بكونه  أو  الكامن  الربح  بذور 
قيمة )كامن( ونقله إىل حقائق السعر 
العادل لألسواق التنافسية للنفط. وهي 
عمليُة انتقال )كامنة( للقيمة خلّفتها 

حرب األسعار.
نظاماً  ان  االستنتاج،  يمكننا  واخرياً، 
 inter temporal الزمني  التعاقب  من 
لبلوغ الربح التوازني جراء نقل القيمة 
الكامنة بني االسواق والتي يف مقدمتها 
السوق املخزنية للنفط بأشكالها كافة، 
تمثل إنموذجاً حياً يجسد نظرية انتقال 
القيمة الكامنة إىل القيمة الفعلية عرب 
سالسل تسويق وعرض نفطي متعددة 
ليتطابق يف النهاية قيمة املنتج الكامن 

بالسعر التنافيس العادل للنفط.
فائض  كان  إذا  انه  نستنتج  ختاماً، 
العمل  استغالل  جوهر  يمثل  القيمة 
املبذول اجتماعًيا يف توليد القيمة، فإن 
 transformation نظرية انتقال القيمة
استغالل  جوهر  تمثل  للنفط   theory
تعاقب  يف  وتقاسمه  القيمة  فائض 
زمني لألسواق بلوغاً إىل السعر التنافيس 
العادل يف آخر سلسلة للتبادل. فنظرية 
االنتقال تبني كيف يجري نهب الفائض 
الفائض  بتحويل  للشعوب  االقتصادي 
فعيل  فائض  إىل  املنتج  لقيمة  الكامن 
 new الجديدة  املخزنية  القوى  ومنها 
inventory forces حتى بلوغ االسواق 
التنافسية للطاقة لتتطابق فيها القيمة 
التنافيس  السعر  مع  للمنتج  الفعلية 
العادل ويظهر السعر الحقيقي لربميل 

النفط.
عن شبكة االقتصاديني العراقيني
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أهمي�ة  الكمام�ات  اكتس�بت   
كربى خالل اآلونة األخرية بعدما 
جدواه�ا  الدراس�ات  أظه�رت 
الفعلية يف توف�ري الوقاية الذاتية 
وحماي�ة اآلخري�ن م�ن تف�ي 
ف�ريوس “كورون�ا”، والح�د من 

انتشاره.
ونّبه الباحث�ون بهذا الخصوص 
إىل أن هن�اك بع�ض االحتياطات 
التي يتعني علي�ك اتخاذها قبيل 

ارتداء الكمامات:
غ�ري  بيدي�ن  الكمام�ة  ارت�داء 

نظيفتني
ويج�ب  بديهي�ة  نقط�ة  ه�ذه 
تطبيقها، حيث أن غس�ل اليدين 
باس�تمرار هو خط الدفاع األول 
الحماي�ة  بتوف�ري  يعن�ي  ال�ذي 
لنفس�ك ولآلخرين، واملشكلة أن 
الكثريي�ن يهملون تل�ك الجزئية 
رغم أهميتها ال سّيما عند ارتداء 

الكمامة.
ملس مقدمة الكمامة عند خلعها

الكمام�ة  ترت�دي  أن  بمج�رد 
تف�رض  وأن  ب�دَّ  ال  بالخ�ارج، 
أنها باتت ملوثة، ولهذا الس�بب، 
ال يج�ب أب�دا ملس�ها م�ن األمام 
عن�د خلعه�ا، وأوىص الباحثون 
لذلك برضورة اس�تخدام إصبعي 
اإلبهام والسبابة إلبعاد الكمامة 

عن الوجه.
مشاركة الكمامة مع الغري

أكد الخرباء ع�ى حقيقة الخطر 
ال�ذي ق�د يح�دث حال تش�ارك 
أحده�م الكمام�ة م�ع آخري�ن 
حتى كانوا م�ن األناس املقربني، 

وش�ددوا يف ه�ذا الس�ياق ع�ى 
رضورة أال يرتدي الكمامة سوى 

شخص واحد فقط ال غري.
تهيئ�ة الكمام�ة وتعديله�ا عى 

مدار اليوم
ال داع�ي لس�حب الكمامة بعيدا 
أو ألخ�ذ  للتح�دث  الوج�ه  ع�ن 
الع�دوى  تنتق�ل  فق�د  نف�س، 
بمجرد ملس العني، األنف أو الفم 
أثن�اء محاولتك تهيئ�ة أو ضبط 
الكمام�ة، حي�ث يزي�د ذل�ك من 

خطر التقاط العدوى بالفعل.
رش الكمامة بمطهر

رغ�م منطقي�ة تل�ك الخطوة يف 
نظاف�ة  ع�ى  الحف�اظ  س�بيل 
الكمامة، لك�ن الخرباء يحذرون 
باس�تخدام  تنظيفه�ا  م�ن 
املطهرات، ألن ه�ذه الطريقة قد 
تتسبب يف ظهور مشكلة ثانوية 
 ،”contact urticaria“ تس�مى 
وه�و ت�ورم واحم�رار موضعي 
عابر يحدث بالجلد بعد التالمس 
املبارش مع إحدى املواد املزعجة.
وضع الكمامة يف جيب الرسوال

ينّب�ه الباحث�ون إىل أن حفظه�ا 
بتل�ك الطريق�ة قد يس�اعد عى 
نقل الفريوس من شخص آلخر، 
وهو الخطر ال�ذي ينبغي تالفيه 

تماما.
الخروج وترك الكمامة يف املنزل

وذلك هو أكرب خط�أ قد ترتكبه، 
واألصح كم�ا ينصح الخرباء هو 
رضورة أن يهتم الن�اس بتعويد 
أنفس�هم ع�ى ارت�داء الكمام�ة 

كلما أرادوا الخروج من املنزل.

 عندما تشاركني حياتك مع أحدهم، 
فأن�ِت بحاجة إىل التواصل املس�تمر 
م�ن أج�ل توضي�ح وجه�ات النظر 
وع�دم الوق�وع يف ف�خ االفراضات 
الت�ي ت�ؤدي إىل الظن الس�يئ، الذي 
إىل سلس�لة م�ن  يوصلكم�ا حتم�اً 
املشاكل واملعارك القائمة عى أسباب 

غري حقيقية.
أن�ِت بحاج�ة إىل التواصل مع زوجك 
من أج�ل التوق�ف ع�ن االفراضات 
وس�وء الظ�ن. ويف م�ا ي�ي 3 طرق 
تس�اعدِك يف التوقف عن االفراضات 

والش�ك وس�وء الظن بزوجك. 
-1 اطلبي التوضيح

ال تركي نفس�ك فريسة للتخمينات 
واالفراضات، اس�أيل زوجك مبارشة 
وبوضوح عما يدور يف ذهنك بش�أن 
ما يفعله، اطلب�ي منه أن يوضح لك 
قصده، هذا يمنحه الفرصة لتوضيح 
األمر، ويدفعه للترصف بطريقة أكثر 
وضوح�اً يف ما بعد، وبالتايل تتجّنبان 

معارك مستقبلية ليس لها داِع. 

-2 تحّدث�ي م�ع زوجك عن أس�باب 
ظنونك

أحياناً يوضح لِك زوجك القصد وراء 

ترصفات�ه، ولكن�ِك ال تس�تطيعني 
التخلص من الش�ك والظن الس�يئ 
تجاهه، والسبب قد يكون طريقته، 

له�ذا أن�ِت بحاج�ة إىل التحدث مع 
الس�يئة،  ظنون�ك  بش�أن  زوج�ك 
وأسباب شكك يف مقاصده، وبالتايل 

يس�تطيع البحث معِك عن الس�بب 
ومعالج�ة  للمش�كلة،  الرئي�س 
املش�كلة، أو التعدي�ل من أس�لوبه 

عموماً. 
-3 اعم�ي ع�ى معالج�ة مخاوف�ك 

الخاصة
يف بع�ض األحيان، قد يك�ون الظن 
الس�يئ نابعاً من داخلك، قد تكونني 
مفرطة الحساس�ية، م�ا يدفعِك إىل 
تفس�ري أي ترصف أنه ي�يء إليِك 
بص�ورة أو أخرى، لذا أن�ِت بحاجة 
إىل النظر داخلك، والتفكري يف أسباب 
شعورك بعدم الثقة برشيك حياتك، 
أو عدم ش�عورك باألمان يف العالقة، 
وأن تس�تعيني بمتخّصص إذا كنِت 
ال تس�تطيعني التعامل مع مخاوفك 
منه�ا  تتح�ّرري  حت�ى  الداخلي�ة، 
وتتخلّ�ي من املش�كلة، وتتوّقفي 
الظ�ن  وس�وء  االفراض�ات  ع�ن 
بزوجك، ما يحمي زواجك من الكثري 
من املشاكل، وبالتايل تنعمني بحياة 

زوجية مستقرة.

10واحة
إليِك كيفّية التوّقف عن سوء الظن بزوجك

حنو مستقبل افضل ..هلا
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 تؤدي ممارسة بعض السلوكيات والعادات الخاطئة لدخول فريوس 
كورونا املس�تجد إىل املن�زل، وانتقال العدوى من ش�خص آلخر، لذا 

يجب االنتباه إىل اتباع اإلرشادات الوقائية الالزمة.
-1الحذاء داخل املنزل

كش�فت إحدى الدراس�ات الحديث�ة، أن فريوس كورون�ا يمكن أن 
يعيش يف نع�ل األحذية، لذا يجب خلع الحذاء قبل الدخول إىل املنزل، 

وتركه يف الخارج للوقاية من هذا الوباء القاتل.
-2شخص يعاني من األعراض

عن�د ظهور أحد العالمات ع�ى اإلصابة بكوفيد 19 ل�دى أحد أفراد 
املنزل، مثل ارتفاع درجة حرارة الجس�م والس�عال وضيق التنفس 
وفقدان حاس�ة الش�م والتذوق، فال ب�د من عزل املص�اب، وارتداء 
الكمام�ة عند التعام�ل معه، وتجنب مش�اركة األدوات الخاصة به 

بني املحيطني.

-3االحتفاظ بالكمامة والقفازات
ال ُينصح باالحتفاظ بالكمام�ة والقفازات بعد ارتدائهما والخروج 
م�ن املنزل ومالمس�ة األس�طح الخارجي�ة والتواج�د يف االزدحام، 
ب�ل إلقائهم�ا ف�ور الع�ودة إىل املن�زل، وغس�ل اليدين جي�ًدا باملاء 

والصابون.
-4األسطح امللوثة

تنتق�ل عدوى ف�ريوس كورونا عند ملس األس�طح غري املعقمة مثل 
مقاب�ض األبواب وريموت التلفزي�ون وغريها، ثم وضع اليدين عى 
األنف أو الفم أو العني، لذا يجب تطهري األسطح باستمرار مع غسل 

اليدين بشكل منتظم.
-5الهاتف غري املعقم

يس�تعمل الغالبية العظم�ى الهاتف املحمول داخ�ل وخارج املنزل، 
وبالتايل يمكن أن يحمل الكثري من الفريوسات والجراثيم والبكترييا، 

فُينصح باس�تخدام قطعة منديل مبلل�ة بمطهر يحتوي عى 70% 
من الكحول لتعقيم الهاتف عدة مرات يومًيا.

نصائح طبية

مخسة سلوكيات شائعة تنذر بدخول فريوس “كورونا” منزلك

 مقادير الوصفة
2كوبزيت ذرة

1/4كوبلوز أنصاف
1/4كوبصنوبر

1/4كوبزبيب
8حبة كبرية    جزر

2حبة كبرية   بصل جوانح
1/2 1كيلودجاج مقطع

بص�ل  1حبة كبرية 
مفروم

ثوم مهروس 4فص 
1ملعقة كبرية زنجبيل مفروم

فلفل أخرض مفروم 2قرن 
10حبة هيل صحيح

10حبة قرنفل صحيح
10 حبة فلفل اسود صحيح

10 حبة مستكة
2 عود قرفة

2 ملعقة صغرية ملح
¼ ملعقة صغرية فلفل اسود

1 ملعقة كبرية كمون
1 ملعقة صغرية هيل ناعم

3 ملعقة كبرية عصري ليمون
أرز بسمتي 4 كوب 

ون�س  بقد كوب   1/2
مفروم

طريقة التحضري
1. يف مقالة واس�عة ضعي مقدار 
١/٢ ١ ك�وب م�ن الزي�ت. ضعي 
املقالة عى نار متوسطة ليسخن 

الزيت جيدا.
2. أضيف�ي الل�وز. إق�ي اللوز إىل 

أن يصب�ح لون�ه ذهب�ي فات�ح. 
باستعمال ملعقة ذات ثقوب أنقي 
الل�وز عى قطعة من ورق املطبخ 
لتتخلص من الزيت الفائض. إقي 
الصنوبر إىل أن يصبح لونه ذهبي 
فاتح. أنق�ي الصنوبر عى قطعة 
م�ن ورق املطب�خ ليتخل�ص من 
الزي�ت الفائض. إقي الزبيب لعدة 
ثوان�ي ث�م أنقي ع�ى قطعة من 
ورق املطب�خ ليتخلص من الزيت 

الفائض.
3. قطعي الجزر إىل رشائح رقيقة 
ث�م إقليه�ا إىل أن تصب�ح ذهبي�ة 
الل�ون. أنقي رشائ�ح الجزر عى 
قطعة م�ن ورق املطبخ لتتخلص 

من الزيت الفائ�ض. إقي رشائح 
أن  إىل  الزي�ت  نف�س  يف  البص�ل 
يصبح لون�ه ذهبي فات�ح. أنقي 
رشائ�ح البص�ل ع�ى قطع�ة من 
ورق املطب�خ لتتخلص من الزيت 

الفائض.
4. يف ق�در عمي�ق ضع�ي بقي�ة 
القدرع�ى  ضع�ي  ال�ذرة.  زي�ت 
الزيت ثم  نارمتوس�طة ليس�خن 
أضيفي قطع الدجاج. باستعمال 
ملقط الطعام قلبي قطع الدجاج 
الل�ون.  ذهبي�ة  تصب�ح  أن  إىل 
أضيفي البصل، الث�وم، الزنجبيل 
أن  إىل  الدج�اج  قلب�ي  والفلف�ل. 
تتصاعد رائح�ة الثوم والزنجبيل. 

أضيفي الهي�ل، القرنفل، الفلفل، 
املستكة والقرفة. أضيفي ملعقة 
صغ�رية م�ن امللح،املل�ح، الفلفل 
األس�ود، الكمون والهيل. إغمري 
الدجاج بامل�اء ودعيه يطهي عى 
نار متوسطة إىل أن ينضج تماما. 
5. أخرج�ي الدج�اج م�ن امل�رق 
وصفي امل�رق. قيي مقدار املرق 
لتحص�ي ع�ى ١/٢ ٤ ك�وب من 
امل�رق. أضيف�ي املزي�د م�ن املاء 
لتحص�ي ع�ى الكمي�ة املطلوبة. 
تذوق�ي امل�رق ث�م أضيف�ي بقية 

امللح حسب الحاجة.
6. إغس�لياألرز ع�دة م�رات ث�م 

انقعيه ملدة ٣٠ دقيقة.
7. يف ق�در عمي�ق رتب�ي رشائ�ح 
الج�زر عى ش�كل حلق�ة. ضعي 
قط�ع الدج�اج يف وس�ط الجزر. 
وزع�ي قليل م�ن البص�ل املقي. 
صفي األرز وأضيفي عى الدجاج 
لتغطي�ه تمام�ا. أس�كبي امل�رق 
بهدوء كي ال يتغري ترتيب طبقات 
املقلوبة. ضعي القدر عى نارقوية 
ليغي مل�دة ١٠ دقائ�ق ثم خففي 
الن�ار وغطي القدر. دعي املقلوبة 
تطهي عى ن�ار هادئة ملدة ٣٠ إىل 

٤٠ دقيقة إىل أن يتسكر األرز.
8. يف طب�ق تقدي�م واس�ع ع�ايل 
الحافة أقلبي قدر املقلوبة. وزعي 
الل�وز، الصنوب�ر، الزبي�ب وبقية 
البصل املق�ي. قدمي املقلوبة مع 

السلطة او الدقوس.

املطبخ ..

مقلوبة الدجاج باجلزر

ودعِي تشقق الشفاه واحُصى عى 
شفاه وردية  ودعِي تشقق الشفاه 

واحُصى عى شفاه وردية 
الش�فاه  تش�قق  أس�باب  تتن�وع 
ال�ذي يس�بب إزعاج�ا للكثريي�ن. 
بع�ض امل�واد املنزلي�ة تقيض عى 
ه�ذه املس�ألة املزعجة ع�الوة عى 
تن�اول كميات كافية من الس�وائل 
والحرص عى تناول األغذية الغنية 

بالفيتامينات.
الش�فاه املتش�ققة رفي�ق مزع�ج 
خ�الل فص�ل الش�تاء وه�و أم�ر 
ل�ه أس�باب متع�ددة منه�ا نقص 
فيتام�ني “ب�ي 2” كم�ا أن ع�ادة 
لعق الش�فاة باللس�ان بالرغم من 
أنه�ا ترطب الش�فاه إال أنها تؤدي 
لتش�ققها عى املدى البعيد. وفيما 
يي بع�ض النصائح لعالج تش�قق 

وجفاف الشفاه:
-1 مرطب الشفاه:

الش�فاه الرطي�ب  يعي�د مرط�ب 

الطبيعي لها ولك�ن يجب الحرص 
عند رشاء مرطب الشفاه أن يكون 
خالي�ا من امل�واد العطرية واأللوان 
تح�ول  التش�قق  كان  إذا  خاص�ة 

اللتهاب.
- العالج من مطبخك:

يعي�د العس�ل الرطيب للش�فاه إذ 
يمكن وضع طبقة منه عى الشفاه 
قب�ل الن�وم وتركها حت�ى الصباح 
كما أن زيت الزيتون بمثابة البديل 

الجيد ملرطبات الشفاه الصناعية.
-3 تقشري الشفاه:

تحتاج الشفاه كباقي أجزاء الجسم 
لعملية تقشري إلزالة الخاليا امليتة. 
ويمك�ن عمل ذلك بوضع كمية من 
خلي�ط زيت الزيتون والس�كر عى 
فرش�اة األس�نان وتحريكه�ا عى 

الشفاه برقة.
-4 رشب كميات كافية من املاء: 

الطبيعي�ة  الرطوب�ة  امل�اء  يعي�د 
للجسم بالكامل وللشفاه أيضا.

-5 طبقة تحت أحمر الشفاه:
من األفض�ل وضع طبق�ة مرطبة 
قبل اس�تخدام أحمر الش�فاه الذي 
يفض�ل أن يكون من األن�واع التي 
تحتوي ع�ى مرطبات حتى ال تزيد 

من درجة الجفاف.

-6 الربوكي واألسماك:
تعد منتج�ات األلب�ان واألفوكادو 
وال�ربوكي واللحوم واألس�ماك من 
امل�واد الغنية بفيتام�ني بي 2 الذي 
يؤدي نقصه يف الجس�م ملش�كالت 

تشقق الشفاه.

لطلة ابهى....

ودعِي تشقق الشفاه واحُصلي على شفاه وردية  

 نرشت دورية “كلينيكال نيوتريش�ن” العلمية، نتائج دراسة أجريت يف 
جامعة كوينزالند األس�رالية، تش�ري إىل أن تناول املزيد من الخرضوات 

خالل فرة التخطيط للحمل يقلل احتماالت الوالدة املبكرة.
الدراسة ش�ملت تحليل بيانات التغذية وتطورات الحمل لدى مجموعة 
من الس�يدات الحوامل، وأظه�رت النتائج أن الس�يدات اللواتي يناولن 

خرضوات أكثر قبل الحمل انخفضت لديهن احتماالت الوالدة املبكرة.
وفرّس الباحثون نتائج الدراس�ة بأن الخرضوات مثل امللفوف، الكرنب، 
الفاصوليا الخرضاء والربوكي، تزّود الجس�م بمضادات األكس�دة التي 
تمن�ع حدوث االلتهابات، كما أنها توفر مجموعة متنوعة من العنارص 
الغذائي�ة والفيتامين�ات التي تس�اعد ع�ى إتمام الحمل بأم�ان، وتمد 
الجن�ني بما يحتاج إليه من مغذيات خالل الثلث األول من الحمل، وهي 

الفرة التي يتشكل فيها معظم جسم الجنني.
وأوضح الباحثون احتياج جسم األم الحامل إىل الكالسيوم، الذي له دور 
مهم يف نمو املشيمة والحفاظ عليها، وبالتايل الحفاظ عى الحمل حتى 
اكتم�ال الجن�ني. وبما أن بعض أن�واع الخرضوات غنية بالكالس�يوم، 

خاص�ة الخ�رضوات الورقية مثل الس�بانخ وامللفوف وال�ربوكي، فإن 
تناول هذه الخرضوات له دور يف حماية األم والجنني من أخطار الوالدة 

املبكرة.

دراسات حديثة

تناول اخلضروات حيميِك من الوالدة املبكرة

طبيبك يف بيتك

تأتي كعرض جانبي لنزالت الربد أو كشعور 
غري مصحوب بألم. صعوبة البلع مش�كلة 
يعان�ي منها الكثريون الس�يما م�ن كبار 
الس�ن ولها قائم�ة طويلة من األس�باب. 
وتساعد بعض املواد البسيطة املوجودة يف 

كل منزل يف إزالة أسبابها.
ثم�ة أس�باب عدي�دة ت�ؤدي إىل حص�ول 
صعوب�ة يف البل�ع. فأحيانا تتس�بب نزالت 
ال�ربد يف الش�عور بع�دم الق�درة ع�ى بلع 
الطع�ام، كم�ا أن التهاب اللوزت�ني وخلل 
الغدة الدرقية وحتى املش�كالت النفس�ية 
يمكن أن تؤدي لنفس النتيجة. وبالنس�بة 
للح�االت البس�يطة وغ�ري املزمن�ة يمكن 
حلها بمواد طبيعية بسيطة من املنزل بعد 

معرفة سببها.
وتتمثل أوىل خط�وات العالج، وفق�ا لتقرير 
رشب  يف  األملان�ي،  “غيزوندهاي�ت”  ملوق�ع 
كميات كبرية من السوائل ملا يف ذلك من تأثري 
عى الغش�اء املخاط�ي وتقلي�ل االلتهابات. 
وينصح الخرباء بتناول الحليب الساخن مع 
العس�ل، وعص�ري الليمون الس�اخن، وأنواع 
الحس�اء املختلف�ة، باإلضاف�ة إىل أعش�اب 

املريمية )القصعني( والزعر.
ومن طرق الع�الج الفعالة لتنقية مجاري 

التنفس، وبالتايل تس�هيل البلع، استنشاق 
بخ�ار املاء اململح املغي، ع�الوة عى وضع 

منديل مبلل باملاء الدافئ حول الرقبة.
أما بالنس�بة لحاالت صعوبة البلع الناتجة 
ع�ن تضخم يف الغدة الدرقية نتيجة لنقص 
الي�ود فهي تحتاج لتغيري أس�لوب التغذية 
من خالل اإلكثار من األسماك يف تلك الفرة. 
أما إذا استمرت األعراض أو تدهورت رغم 

العالجات املنزلية، فيجب التوجه للطبيب، 
خوفا من وجود أورام أو مشكالت كبرية يف 

الغدة الدرقية تتطلب العالج الدوائي.
وغالب�ا ما تنترش ش�كاوى صعوب�ات البلع 
بني كبار الس�ن مم�ن يعانون م�ن أمراض 
مختلف�ة. كم�ا أن صعوبات البل�ع أمر وارد 
عند تغيري العادات الغذائية أو تناول كميات 

سوائل أقل مما يحتاجه الجسم.

مواد منزلية لعالج صعوبة البلع 

كل يوم معلومة

أخطار عليكم مراعاتها عند
 ارتداء الكمامة
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حدد بعض علماء النفس معايري 
اإلدمان على املوقع االجتماعي 
الفيلس بوك مبتكريلن اختبارا 
سلهال يمكنلك ملن تشلخيص 
حالتك ومكان وقوفك عى سلم 
اإلدملان عى الفيلس بوك . هذا 
االختبار يثبت أن شخصاً ما هو 
مدمن فيس بوك باالعتماد عى 
األساسلية”  السلتة  “العنارص 
لإلدملان، وهلي: ملدى الربوز، 
أعلراض  امللزاج،  ات  تغلريرّ
النزاع  االمتناع، قدرة االحتمال، 
واالنتلكاس - أي العوامل ذاتها 
التي تسلتعمل لتشخيص مدى 
اإلدملان عى امللواد املخلدرة و 
غريها . ولذللك، فإن كنت تنكر 
أنلك مدملن فيلس بلوك ، إليك 
اختبلار بسليط قلد يثبلت أنك 
عى خطلأ - أو عى صواب. كلرّ 
ملا عليك فعله هلو اإلجابة عن 
األسلئلة التالية بصدق من رقم 

1 إىل 10 :
1- هلل تزور موقع الفيس بوك 

يوميا اكثر من مرة ؟
نعم :  ال : 

- 2. هل تميض الكثري من الوقت 
يف استخدام الفيس بوك ؟

نعم :  ال : 
3-. هلل يسلاعدك الفيس بوك 

عى نسيان همومك اليومية ؟
نعم :  ال : 

4-. هلل حاوللت التخفيف من 
اسلتخدام الفيلس بلوك ، لكنك 

فشلت ؟
نعم :  ال : 

5-. هل تصبح متوتراً او تشعر 
باالحبلاط إذا للم تتمكلن ملن 

تفقد الفيس بوك ؟
نعم :  ال : 

- 6. هل تسلتخدم الفيس بوك 
على حسلاب وقلت عمللك أو 

دراستك ؟
نعم :  ال : 

- 7 هل تسهر الليل أحيانا فقط 
ألجل التواصل مع أصدقائك عى 

الفيس بوك ؟
نعم :  ال : 

- 8. هل تفتلح صفحة الفيس 
إتصاللك  حلال  مبلارش  بلوك 

باالنرتنت ؟
نعم :  ال : 

بالرغبلة يف  9. هلل تتشلعر   -
تفقد الفيس بوك خارج اوقات 

االتصال ؟
نعم :  ال : 

يملر  الوقلت  تجلد  هلل   10  -
برسعة خالل إستعمالك للفيس 

بوك ؟
نعم :  ال :

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

قصة مثل
يرضب للشخص الذي يعني الناس بما يقدر 
عليه ، ويسلاعدهم بما يستطيع ، فيطمع 
ون  النلاس بما عنده من خلري وعون ، فيلحرّ
لونه ما ال طاقة له به ،  عليه باملسألة ويحمرّ

غباءا منه وجهال . 
أصله: 

أن رجلال جلاء إىل بغلداد لقضلاء بعلض 
األشلغال فيهلا . فنلزل ضيفلا على رجل 

كان صديقلا لواللده . وكان الرجل معدما ، 
فلملا رأى الضيف يحلرّ بسلاحته ، رحب به 
وأجلسله . فلملا حان وقت الغلداء ، أخرج 
الرجلل بعض رغفلان من الخبلز ، كان قد 
أعدرّهلا غلداءا لله وإلبنله ، ووضعهلا أمام 
الضيف مع ما تيرس له من إدام قليل . فراح 
الضيف يأكل رغفان الخبز بشلهية عجيبة 
ورشاهلة غريبلة ، حتى أتلى عليها جميعا 
، والرجلل ينظر إليه وال يقلدر عى الكالم . 

وبعد أن انتهى الضيلف الثقيل من طعامه 
ر منه لكرمه ،  ، إلتفت إىل رب البيت وتشلكرّ
ثم )) گال لله : عمي خبزك طيب .. گال له 
ك (( . أي أن الخبز لو لم يكن  : ملن گرد عمرّ
طيبا ، شهيا ملا أكله الضيف كله ولرتك منه 
شيئا له ولولده وهذا من سوء طالع الرجل 
وشلقائه . ثم ذاع ذلك الحديث بني الناس ، 
فعجبوا من فعل الضيف وسوء أدبه وذهب 

ذلك القول مثال.

 سلار صديقلان يف صحلراء قاحللة ملدة 
يومني تحرقهما الشمس بسياطها النارية 

وتكوي قدميهما رمال البيداءالقاسية
حتى بلغ بالصديقلني العطش واالرهاق 
واليأس فاقرتح كل منهما طريقة افضل 
للوصلول اىل املكان اآلمن وامللاء فتجادل 
الصديقلان فقام احدهما بصفع االخر و 
لكنه لم يفعل يشء فعرب عن هذا بالكتابة 
عى الرمل : )) تجادلت اليوم مع صديقي 
فصفعني عى وجهي (( ثم تابعا السلري 

حتلى وصولهم اىل مكان يوجلد فيه املاء 
فلرب الصديقلان حتلى ارتويلا ونزل 
الصديقان للسباحة ولكن الشخص الذي 
صفلع لم يكن يعرف السلباحة فأوشلك 
عى الغرق فأرسع  صديقه ألنقاذه و بعد 
نجاته اخرج الشخص الذي كاد ان يغرق 
من جيبه سلكينة صغرية وقام بالكتابة 
عى الصخر )) اليوم صديقي انقذ حياتي 
(( فتعجب صديقله وقال له : ملاذا كتبت 
صفعتلي لك عى الرملل؟ وكتبت إنقاذي 

لحياتك عى الصخر؟
يف  رأيلت  ألننلي   : أجابتله  فكانلت 
الصفعلة التلي صفعتنلي اياهلا حدثلاً 
عابراً,فكتبتهاعى الرمل لتأخذها الرياح 
برسعلة فأما إنقلاذك يل ملن الغرق فهذ 
عملل كبري وأصيلل , فكتبته عى الصخر 

ليستصعب عى املحو.
العلربة أن هنلاك يف الخصلام ملن يقلب 
املحبة اىل عداوة “ خري االصدقاء من نيس 

ذنبك وذكر اجمل صفاتك “

اختبارات شخصية 

قصة مثل

قصة وعربة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

أنلت شلخصية مسلتقلة جلدا ال تتأثلر بآراء 
اآلخرين، ولذلك قد تجد اليوم أنك تسللك طريقك 
دون تلردد حتى وللو كان من حولك يحلذروك منه. 
االسلتقالل بالنفس أملر مهم جدا بالنسلبة لك، ولكن 

يجب أن تترصف بهدوء لتجنب أي شجار.

أنلت محظلوظ ألن لديلك أشلخاصا يحبونك 
ويحاولون مواساتك، حاول أن تقبل مواساتهم. 
قد تقىض ليلة رومانسلية جميللة مع من تحب . 
التترصف بشلكل غري الئق حتى ال تندم . ال تكن عمليا 

بشكل مفرط، وتحل ببعض الرومانسية.

سلتتناقش اليلوم مع األصدقاء أو الزمالء يف املشلاريع 
املسلتقبلية. يفضل أن تسجل بعض األفكار عى هاتفك 
أو يف مفكرتلك الخاصلة. سليكون من املهم جلدا أن يكون 
لديك تسلجيالت لهذه املناقشات حتى تسلتطيع الرجوع إليها 
بعلد ذلك بسلهولة. ال تفرط يف تناول الوجبلات الرسيعة واملكيفات 
حتلى ال تؤثر عى صحتك يف املتسلقبل. إذا شلعرت بأي مضاعفات 

يجب عليك أن تزور الطبيب.

تبلدأ اليوم يف دخول عالقلة عاطفية جديدة، وتقارن 
بني حبك الحاىل وحب املايض. ال تشغل بالك بالتفاصيل 
الصغرية. تواجه مشلاكل صحية عديدة بسلبب الضغوط 
التلى تواجههلا ىف العمل، حلاول أن تعطى لنفسلك قدرا من 
الراحلة والهلدوء وتبتعد عن كل األشلياء التى تسلبب لك التوتر 
والقلق، قم بتناول الفيتامينات املغذية وتناول املأكوالت املغذية.

ملن املتوقلع أن تتاح لك فرصلة اليوم ملقابلة 
مجموعة من األقارب يف وقت واحد للمناقشة 
يف موضوع ما. أحيانا يستغل بعضهم أو معظمهم 
طيبتلك فكن حذرا. تحاول أن تخلدم من حولك دون 
حتى التفكري يف نفسلك وهذا ترصف غري صحيح. فكر 

جيدا قبل اتخاذ أي خطوة.

تشلعر أن األمور ليسلت عى ما يلرام اليوم، 
ولذلك مشاعر الخوف واالرتباك تسيطر عليك. 
ال داع للخوف أو القلق فكل ما تشعر به قد يكون 
غلري حقيقي. حاول أن تنلى كل يشء واقض يومك 

بشكل طبيعي.

أفضل طريقة للتغلب عى املشلاكل اليوم هي 
علدم التأثر بالحاللة التي يمر بهلا اآلخرون. 
إذا كان ملن حوللك يشلعرون بالحلزن أو حتى 
بالسلعادة، ال تجعل حالتهم املزاجية تؤثر عليك. من 
األفضلل محاولة إيجاد حلول ملشلاكلهم بدال من التأثر 

بهم.

ربملا تتخذ اليلوم قرارا مهملا يتعلق بحياتك 
الخاصة، وستربز نتائجه مستقبال. ال تتجاهل 
حقك يف الحصول عى إجازات احيانا، الن شعورك 
بآالم يف انحاء متفرقة من جسدك عالمة ال تقبل الشك 

الحتياجك الشديد للراحة يف الوقت الحايل

توقلف اليوم عن املجهود الذي تبذله يف العمل 
واتلرك األملر لشلخص آخلر. سلتجد الجميع 
يمدون يد العون ملسلاعدتك ولتوجيهك. أهم يشء 
اليوم هو أن تستعيد ثقتك يف نفسك. حاول أن تسرتخي 

حتى ترتاح أعصابك.

احرص اليوم عى أن تنتبه ملن حولك، فربما يتخى 
عنلك أحلد األصدقلاء، بل وملن املحتملل أن يقطع 
االتصلال بينك وبينه. ال تسلتنتج يف ظلل هذه الظروف 
أن صديقلك مسلتاء منك. ربملا يحتاج هلذا الصديق إليك 
فهو ينتابه القلق بشأن عمله. عليك اليوم أن تتميز بطبيعتك 

الودود فال تندفع وتترسع يف الحكم عى اآلخرين.

تشلعر اليلوم بالنجلاح بعلد تخطلي موقف 
يف غايلة الصعوبلة. تختلرب اليلوم قدرتك عى 
التفلاوض ملع شلخص ملا وتحلاول أن تقنعه 
برأيلك. عى الرغم من أن هلذه املفاوضة تتطلب منك 
الجدية وااللتزام، إال أنك سلتكون سعيدا بهذه التجربة 

وبالنتيجة يف النهاية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

تشعر اليوم أن تفكريك مشوش. بعد املشاكل التي 
حدثلت يف عملك الفلرتة املاضية، سلتفكر يف أخذ 
قسلط من الراحة يف املنزل. قد يكرر عدد من الزمالء 
بعض األسئلة السخيفة اليوم التي ال تريد اإلجابة عليها، 
فهم يعتقدون أنهم مضحكون بهذه الطريقة. اسلرتح قليال 

غزل عراقيوكل يشء سيكون عى ما يرام.
دور غريي روح براحتك مرخللللللوص

شوف انته اليعجبك روح وسلللتنكه
تلكه بمستواك هللواي موجللللودين
بس بطيبتي اتحللللداك ملللاتللللكه

كلب شاعر انطيتك كله رقه وشوك
وحذرتك كلتللللك باللللك تسلللحكه

ترى الدافن عشك مثل الدفنله عزاز
حتى الضحك كللللون ينشز بحلللكه

acebook Fمن الفيسبوك إختبار إدمان الفيس بوك

گال له : عمي خبزك طيب .. گال له : من گرد عّمك

الصداقة

هـــــــل تعلــــــم

كلمات متقاطعة

*دراسلة بريطانية حديثة تؤكد بأن الشخص املعتاد عى الكذب 
بإستطاعته إكتشاف الكاذبني أمامه بسهولة.

*  يعيش النرس 100 سلنة لكنه يموت 
باكلراً وال يعملر هذا ألنله ينتحر حني 

ُيصاب بمرض.  
ورق  قطعلة  تطلوي  أن  يسلتحيل   *
مربعلة الشلكل عى نفسلها ألكثر من 

ثمان مرات مهما كان حجمها كبريا.
* إيقلاظ الشلخص النائلم بطريقلة 
مرعبة يمكن أن يصيبه بأرضار دماغية 

وحالة نفسية سيئة بشكل دائم.
*  دخان السلجائر يحتلوي ما عى أكثر 

ملن 200 ملادة سلامة ملن ضمنها أكثلر من 40 مادة تسلبب 
الرسطان.

* أنفلك يسليل إذا بكيلت ألن هناك حفر صغلرية يف زوايا العني 
تسقط منها الدموع إىل أنفك.

1966 - مركبلة الفضاء األمريكية سلريفيور 1 
تهبط عى سطح القمر.

1968 - طائلرة إف4- فانتلوم الثانيلة أمريكية 
تتحطم يف حرم جامعة كيوشو يف اليابان.

1971 - صلدور العلدد األول ملن جريلدة الرأي 
األردنية.

1976 - الربمللان املؤقت يف تيمور الرقية يوافق 
عى اإلنضمام إىل إندونيسيا وذلك بعد حوايل عام 
من خلروج االحتالل الربتغايل ملن الجزيرة، وقد 

نالت الجزيرة استقاللها عام 1999.
1983 - طائلرة طريان كنلدا ماكدونل دوغالس 
دي يس 9 تحلرتق بعلد هبوطهلا اإلطلراري يف 
»مطار سينسيناتي شمال كنتاكي الدويل«، وأدى 
الحادث إىل مقتل 23 شلخًصا من أصل 46 كانوا 

عى متنها.
1989 - رفلع العللم املرصي فوق مقلر جامعة 
الدول العربيلة يف تونس بعد فلرتة من املقاطعة 

العربية ملرص بعد صلحها املنفرد مع إرسائيل.
1997 - إدانله تيموثلي ملك فلاي ب15 تهملة 
واليلة  يف  الفيلدرايل  املبنلى  تفجلري  حلادث  يف 

أوكالهوما.
2005 - اغتيال الصحفي واملفكر اللبناني سمري 

قصري بتفجري عبوه ناسفه بسيارته يف بريوت.
2007 - صلدور العدد األول ملن جريدة الجريدة 

الكويتية.
2009 - القلوات الجوية الربازيليلة تعلن العثور 

على مقعد وبعلض الحطام يف موقلع قريب من 
امللكان اللذي يرجلح سلقوط طائلرة الخطوط 
الجوية الفرنسية رحلة رقم 447 يف مياه املحيط 

األطليس.
2012 - الحكم عى رئيس مرص السلابق محمد 
حسلني مبلارك ووزيلر داخليته حبيلب العاديل 
بالسلجن املؤبد بعلد إدانتهما بقتلل املتظاهرين 
أثنلاء ثلورة 25 ينايلر، وتربئله جميلع معاوني 
وزيلر الداخليلة، كملا حكلم بإنقضلاء الدعوى 
عى نجيلرّ مبارك عالء وجمال بعد سلقوط التهم 
املوجهه لهم بالتقادم، كما برأت املحكمة مبارك 
من جناية االشلرتاك بالحصول على منفعة من 

وظيفته.
2014 -حكوملة الوفلاق الوطنلي الفلسلطيني 
تلؤدي اليمني الدسلتورية برئاسلة رامي الحمد 

الله.
2015 - اسلتقالة جوزيلف بالتلر ملن رئاسلة 
الفيفا، بعد أيام من فلوزه بوالية جديدة تنافس 

عليها مع األمري عيل بن الحسني.
2017 - ُهجوٌم ُمسللاَّح عى ُمنتجع وورلد مانيالاَّ 
يف مدينلة پاسلاي ِبالفلپلني يلؤدي إىل مقتل 37 
ذ الُهجوم  شخًصا وجرح 70 آخرين، وانتحار ُمنفِّ

بعد إرضامه النار يف املكان.
2018 - غلرق قارب مهاجرين بسلواحل جزيرة 
قرقنة التونسية يودي بحياة سبعني شخًصا عى 

األقل.

رأيس
1بحلر واسلع o البحلر العميلق 
ويسلتخدم للدالللة على كتاب يف 

اللغة
2جواهر o نقوم بدرسها

3قمة األشلياء o مللون بلون من 
ألوان البرة

4شاعر لبناني مهجري o له عالقة 
بالغالف الهوائي حول األرض

5حالة القعود o ملك الغابة
6اللة موسليقية جلديلة o رملز 
الكربيت يف الكيمياء o بنت تتسلم 

بالعناد
زاده   ....“  o متماسلك  7عكلس 
الخيلال” كنلا غناها محملد عبد 

الوهاب
مرتفلع   o تونسلية  8مطربلة 

)معكوسة(
9كرة )بلهجة البعض( o اسم علم 
مؤنث بمعنى القردة الصغرية o يف 

السلم املوسيقي
10انفجلار الصبلح o رجلل دين 
مسليحي o آخلر يشء يحمل فيه 

اإلنسان إىل مثواه األخري

أفقي
 o 1طريق معبد السلتخدام الطيارات

رقة يف التعامل أو يف الشكل
2مجموع حربة o مهرجان موسيقي 

تونيس
3يوضلع على الحصلان o ممر جبيل 
افغانسلتان  بلني  شلهري  حلدودي 

وباكستان
4فعل اصدار الصوت من حرات مثل 
النحل o مدينة عراقية نشلأ فيها خط 

من خطوط اللغة العربية املهمة
5أطول أنهار االتحاد األوروبي والثاني 

بعد نهر الفولغا
6فعل ماض مرتبط بنشاط الحرامي 
ويوصلف  الحيلة  يف   o )معكوسلة( 

بالزعاف )معكوسة(
 o 7للك ويسلتخدمه غريك أكثلر منك

تقال يف لون العيون
8احتفاالت تقام يف مناسبات تكريمية 

أو تسويقية وغريها
9نصف واحد o مطرب سلوري يلقب 
بسللطان الطلرب oإله الشلمس عند 

الفراعنة
10باعث النهضة املوسيقية يف مرص
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

اك�د خرباء يف مج�ال االقتصاد إن 
األزم�ة، التي تس�بب فيها تفيش 
فريوس كورونا، ساهمت يف إبراز 

أهمية بعض املهن.
ووفق�ا لخرباء من معه�د التعليم 
التقدم�ي يف روس�يا، فإن »رواتب 
املتخصص�ن يف مج�ال التواصل، 
والتس�ويق ، قد تس�جل ارتفاعا، 

حي�ث تحت�اج األعم�ال لتطوي�ر 
خدماته�ا وزيادة ع�دد العمالء يف 

فرتة األزمات«.
أن  يمك�ن  نفس�ها،  ولألس�باب 
يش�هد س�وق الش�غل طلب�ا عىل 
املتخصص�ن يف مجال تكنولوجيا 
البيان�ات  ومحل�ي  املعلوم�ات، 

واملسوقن عرب اإلنرتنت.

#احصاءات
الدورة الربملانية االوىل 329 جلسة نيابية 186قانونا

الدورة  الثانية : 286 جلسة 215قانونا
 الدورة الثالثة : 275 جلسة 150 قانونا

ــات ومن  ــتكون االقل من حيث عدد اجللس ــدورة الرابعة: اعتقد انها س ال
حيث عدد القوانني.

وعليه ستكون هي األسوء رقميا من بني الدورات الربملانبة األخرى.

ــة امريكية رداً على مقتل  ــتمرار التظاهرات واإلحتجاجات يف 30 مدين اس
ــرات املدن  ــورج فلويد يف مدينة مينيابوليس وفرض حظر التجوال بعش ج
ــال التجارية  ــرق وتدمري للعديد من احمل ــات وعمليات نهب وح ــط هجم وس
ــض رغم كل إجراءات  ــر أحلواجز قرب البيت األبي ــار احلكومية وكس واملق

الشرطة احمللية واحلرس الوطين.

 
                 

قراءة ملا حيدث يف أمريكا

بعيدا عن لغة الشماتة مما يحصل من اضطرابات يف أمريكا 
، وبعي�داً عن أساليب الدفاع التي ال تستن�د اىل بّينة ، وبعيداً 
ع�ن الوقوف عىل التل والتح�دث بلغة الرم�ز والفوازير ، ما 

نريده عرض املوضوع مثل ما هو دون رتوش .
ما حص�ل كانت بدايته اعت�داء عىل مواطن امريكي اس�مه 
) ج�ورج فلويد ( ش�كّل الرشارة األوىل لغض�ب املواطنن يف 
مدين�ة ) س�ينا بولي�س ( وقيام�ه بأعم�ال تخريبية طالت 
العدي�د م�ن املتاجر واملح�الت ، وأرضمت الن�ريان يف العديد 
من االماكن العام�ة ، وامتدت هذه الرشارة اىل عرشات املدن 
االمريكية لتنرش فيها الحرائق وأعمال التخريب ، األمر الذي 
جع�ل القي�ادة االمريكية تضع م�ا يحدث يف س�لم أولويات 
حس�اباتها ، واتهام املحتجن بأنه�م لصوص اىل غريها من 
الصفات ، وبس�بب تصاع�د االحداث اس�تطاع املتظاهرون 
اىل ك�ر الحواج�ز التي تحي�ط بالبيت االبي�ض ، ومع هذه 
التط�ورات ب�دأت لغ�ة التهدي�د والوعي�د تأخ�ذ طريقها يف 
مواجهة ما يحدث ، وفتحت السجون يف زج أكرب عدد ممكن 
من املحتج�ن تحت ذرائع واهية تق�ف يف مقدمتها االخالل 
باألم�ن العام ، وملعالجة الوضع بدأ حظر التجوال يف عرشات 

املدن االمريكية بسبب تصاعد املواجهات .

ما حدث وما س�وف يحدث من تطورات يضعنا أمام حقائق 
ال يمك�ن اغفاله�ا ، س�واء كان املواطن االمريكي األس�ود ) 
جورج فلويد ( قد مات نتيجة تعامل رجل الرشطة معه ، أو 
كان موته بسب ما يعاني منه سابقا وحسب ادعاء الطبيب 

الرشعي الذي قدم تقريره الطبي اىل الحكومة .
الحقيق�ة األوىل التي ينبغي الرتكيز عليها هو أن هناك حالة 
من التذمر واالستياء يعاني منها املواطنون السود يف امريكا 
، وأن سياس�ة التمييز العنرصي قائمة رغم كل الش�عارات 
والترصيحات التي يتداولها ساسة امريكا والتي تؤكد عىل أن 
هذه السياسة ال وجود لها وانها اصبحت من تراث السياسة 
االمريكية ، بينما األحداث تؤكد بالدليل القاطع حضور هذه 
السياسة وهي التي جعلت من االمريكين السود أن يخرجوا 

متظاهرين من خالل وفاة أحد االشخاص .
والحقيق�ة الثانية التي ال يمكن دفن الرؤوس عنها تتخلص 
يف هشاش�ة البنى االجتماعية االمريكية ، وضعف النس�يج 
االجتماعي رغم كل الش�عارات التي تنادي بحقوق االنسان 
، وتمجد الديمقراطية وتضعها يف خانة املقدس�ات ، وتتجىل 
ه�ذه الحقيقة م�ن خالل انتش�ار ظاه�رة االحتجاجات اىل 
الكث�ري من املدن االمريكية بعدم�ا كانت محصورة يف مدينة 

) سينا بوليس ( .

م�ا حدث يف امريكا يمثل رف�ع الغطاء عن القمقم االمريكي 
، وخ�روج العفريت الذي يمنحنا الرؤي�ة العامة بعدا جديدا 
سيطيح بكل الثوابت التي كانت تدور يف رؤوس اآلخرين عن 

االزدهار االجتماعي والحرية املقدسة يف امريكا .
اىل اللقاء

بع�د عالق�ة ح�ب دام�ت ث�الث س�نوات 
تقريباً، ما ب�ن االرتباط واالنفصال، يبدو 
أن الثنائ�ي الرتك�ي هاندا آرتش�يل ومراد 
الجمه�ور بخ�رب  دالكيت�ش س�يفاجئان 

مفرح خالل الفرتة املقبلة.
ورغ�م أن كالً منهم�ا ل�م يعلن أب�داً نيته 

لل�زواج ع�رب وس�ائل اإلع�الم يف 
الفرتة املاضية، يبدو أن فرتة 

الحج�ر الصح�ي قارب�ت 
إىل  الثنائي  ب�ن 

درجة كبرية 
جعلتهم�ا 

يتخذان قرار 
الزواج القريب، 
ذك�ر  حي�ث 
املواق�ع  أح�د 
وني�ة  لكرت إل ا

يف  الش�هري 
الثنائي  أن  تركيا 

آرتش�يل  هان�دا 
واملطرب مراد 

دالكيت�ش قررا االحتف�ال بزفافهما خالل 
الش�هر املقبل. وأضاف التقرير أنه بمجرد 
أن ع�رض مراد الزواج ع�ىل بطلة »حب ال 
يفه�م بال�كالم«، وافقت ع�ىل الفور عىل 
الرغم من أنها كانت تستبعد قرار الزفاف 
يف الف�رتة املاضي�ة، لكنها ق�ررت املوافقة 

بعد إرصار مراد عىل هذا األمر.
وقد كش�ف التقرير أنهما اختارا 

ش�قيقتها  من�زل  حديق�ة 
غم�زة آرتش�يل ليكون 
م�كان االحتفال الذي 
سيقترص عىل األهل 
املقرّبن  واألصدقاء 
فق�ط، وذل�ك منعاً 
ع�دوى  النتش�ار 
كورون�ا،  ف�ريوس 
وحدد الثنائي األسبوع 
الثاني من شهر تموز/

يوليو ليكون املوعد املبدئي 
للحفل.

عىل صعيد آخر، أنهت هاندا 
التحض�ري  جلس�ات 

ملسلس�لها 

الدرامي الجديد »اطرق بابي« الذي ستقف 
في�ه للم�رة األوىل أمام كرم بوس�ن، ومن 
املقرر أن تكون بداية الش�هر املقبل املوعد 
النهائي النطالق ش�ارة بدء التصوير ألوىل 
مش�اهد املسلس�ل، عىل أن ُيصّور اإلعالن 
الرتويجي للمسلسل خالل األسبوع املقبل 
لع�رض  تمهي�داً 
يف  املسلس�ل 
س�م  ملو ا
م�ي  ا ر لد ا
ي�د  لجد ا

ع�رب 
الشاشات 

الرتكية.

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

كشفت مؤسسة لندن للحيوانات 
أن دوقة ساسكس ميغان ماركل 
كانت تعم�ل رسا يف خدمة إنقاذ 
الحيوان�ات يف لن�دن »مايهي�و«؛ 

والتي تكافح من أجل 
التموي�ل وس�ط 

أزم�ة فريوس 
»كورونا«.

ل�ت  قا و
املسؤولة 
اإلعالمية 

يف 
ملؤسسة  ا

ي�ة  لخري ا
ة  ر س�ا

س�تيلو  ها
ملجلة »نيوزويك« 

إن ميغ�ان، 38 عاًما، 
برعايته�ا  اتص�ال  ع�ىل  كان�ت 
باملؤسسة طوال األزمة.وأضافت 
أنها ال تس�تطيع إعطاء تفاصيل 
االتصال، لكنه�ا قالت إن ماركل 
للحيوانات ولديها ش�غف  محبة 

بها.
ويوضح موقع املؤسسة الخريية 
أن ميغان بحاجة ماسة إىل أموال 
إضافية ل�رشاء اإلم�دادات حتى 
تتمك�ن من مواصل�ة عملها مع 

الحيوانات.
الدوقة تج�ري مكاملات  وكان�ت 
رسية م�ع مايهيو، الت�ي تعاني 
حالًيا من صعوبات مالية بسبب 

األزمة الصحية العاملية.

»مايهي�و«  طلب�ت  ق�د  وكان�ت 
بش�كل عاجل املساعدة يف تمويل 
رشاء الطع�ام باإلضافة إىل عالج 

الرباغيث والديدان للكالب.
س�ارة  وقال�ت 
:«ال  هاس�تيلو 
أي  نتلق�ى 
ع�م  د
مي  حكو
أي  أو 
 ، ء يش
ل�ك  لذ

نعتم�د 
بش�كل 

كام�ل عىل 
ت  ع�ا لترب ا

العامة«.
ورًدا عىل ذل�ك، قال 
عضو من فريق ساسيكس، إن 
ميغان ماركل عىل اتصال وتعمل 

مع املنظمة يف هذا الوقت.
وأضاف أن املنظمة كانت أكثر من 
جمعية خريي�ة للحيوانات وأنها 
كانت تدعم العديد من األشخاص 
اآلخرين يف املجتمع خالل الوباء، 
حيث تساعد املرشدين والضعفاء 
بالحيوان�ات  االحتف�اظ  ع�ىل 

األليفة.
وخالل هذه الفرتة، ألغيت أحداث 
جمع التربعات، وهو ما تس�بب 
يف انخفاض التربع�ات، وتتطلب 
املنظم�ة 6000 جنيه إس�رتليني 

يومًيا ملواصلة العمل.

ما بعد كورونا.. المهن التي ستكون 
أكثر أجرا

»مايكروس�وفت«  رشك�ة  أعلنت 
ع�رشات  بفص�ل  س�تقوم  أنه�ا 
ق�ررت  أن  بع�د  الصحفي�ن، 
استبدالهم بربنامج ذكاء صناعي، 
وتم إخبار املوظفن املسؤولن عن 
الرئيس�ية  اإلخبارية  الصفح�ات 
 »Microsoft MSN« ع�ىل موق�ع
الخاص�ة بالرشكة، بأنه لن تكون 
هناك حاجة إليهم، ألن الروبوتات 

يمكنها اآلن القيام بعملهم.
وتم إبالغ حوايل 27 ش�خصاً، يوم 
الخميس املايض، أنهم سيفقدون 
وظائفه�م يف غضون ش�هر، بعد 
أن ق�ررت الرشك�ة التوق�ف ع�ن 
توظيف الب�رش الختي�ار وتحرير 
املق�االت اإلخبارية عىل  وتنظي�م 
صفحاته�ا الرئيس�ية. وقال أحد 
الصحفي�ن الذين ج�رى فصلهم 
»قضيت كل وقت�ي يف القراءة عن 
كيفية تويل التش�غيل اآليل والذكاء 
الصناع�ي لجمي�ع وظائفنا، وها 
أنا هنا وقد أخ�ذ الذكاء الصناعي 

وظيفتي«.
وأضاف أن قرار اس�تبدال الربامج 
بالب�رش كان محفوف�اً باملخاطر، 

ألن املوظف�ن الحالين حريصون 
عىل االلتزام باإلرشادات التحريرية 
الصارمة للغاية التي تضمن عدم 
ع�رض محت�وى عني�ف أو غ�ري 
مناس�ب للمس�تخدمن عند فتح 
متصفحهم، وهو أم�ر ذو أهمية 
خاصة بالنس�بة إىل املس�تخدمن 

األصغر سناً.
وأصبح أمام الصحفين الكثري من 
التحديات يف صناعة تشهد املوجة 
تلو األخ�رى م�ن التخفيضات يف 

عدد العاملن ويف التكاليف. 
ومن املتوق�ع أن يتأثر صحافيون 
بق�رار  العال�م  ح�ول  آخ�رون 
اآليل  بالتشغيل  »مايكروس�وفت« 
لعملي�ة تنظي�م مواق�ع األخب�ار 
الخاصة بها. وقال متحدث باسم 
جميع  »مث�ل  »مايكروس�وفت«: 
ال�رشكات، نقوم بتقيي�م أعمالنا 
بش�كل منتظم... يمكن أن يؤدي 
هذا إىل زيادة االس�تثمار يف بعض 
يف  االنتش�ار  وإع�ادة  األماك�ن، 
الق�رارات  أماك�ن أخ�رى... هذه 
ليس�ت نتيج�ة الوب�اء الح�ايل«، 

بحسب املوقع.

يس�عى الرئيس التنفيذي ل�«فيسبوك« مارك زوكربريغ، للنأى برشكته 
عن »توي�رت« يف معركتها مع الرئيس األمريك�ي، وذلك مع تحرك البيت 

األبيض إللغاء قانون يحمي رشكات وسائل التواصل االجتماعي.
ويته�م الرئيس األمريك�ي الجمهوري، دونالد ترامب، رشكات وس�ائل 
التواص�ل االجتماعي بالتحي�ز ضد املحافظ�ن، دون أن يدعم اتهاماته 

بأدلة
وصّع�د ترام�ب مؤخ�را هجومه عىل »توي�رت« بعد أن وضع�ت الرشكة 
وللم�رة األوىل عالم�ة تطلب من القارئ تق�ي الحقائق عىل اثنتن من 

تغريداته حول االقرتاع بالربيد اإللكرتوني.
وق�ال زوكربريغ يف ترصي�ح لقناة »فوك�س نيوز«، وهي قن�اة ترامب 
املفضلة، »لدينا فيما أعتقد، سياس�ة مختلفة عن تويرت يف هذا الصدد«. 
ويح�ذف املوقع�ان املحت�وى الذي ينته�ك رشوط تقدي�م الخدمة، لكن 
زوكريب�رغ ق�ال إن »نه�ج رشك�ة فيس�بوك ميزنا عن بع�ض رشكات 
التكنولوجي�ا األخ�رى، إذ أنن�ا أقوى يف حري�ة التعبري وإعط�اء الناس 
صوتا«. ويف حن أن »فيس�بوك« يضع عالمات ع�ىل التدوينات املضللة، 
فه�و يعفي من املراجعة تدوينات السياس�ين، وه�و قرار يقول بعض 
املرشع�ن واملرش�ح الديمقراط�ي املفرتض للرئاس�ة، جو باي�دن، إنه 
يس�اعد عىل ازدهار األكاذي�ب عىل اإلنرتنت. وخالف�ا ل�«تويرت«، تكلف 
رشكة »فيس�بوك« مصادر خارجية بعملية تقي الحقائق وتقول إنها 

ال تتخذ أي موقف بنفسها
وق�ال زوكرب�ريغ إن تعليق�ات ترام�ب ل�م تص�ل إىل رشي�ط تدوينات 

»فيسبوك« لكي يتم اعتبارها انتهاكا لقواعد التأثري يف الناخبن.

»مايكروسوفت« تستبدل أكثر من 
27 صحفياً بالروبوتات

»فيسبوك« تنسحب من المعركة 
بين ترامب و«تويتر«

هاندا آرتشيل ومراد دالكيتش يحتفالن بزفافها بسبب كورونا
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تصدر هاشتاغ »#بلقيس_اخريس« 
قائم�ة األكث�ر ت�داول ع�رب موقع 
التواصل االجتماعي تويرت وذلك بعد 
أن ت�م اختي�ار الفنانة بلقيس 
gPia  فتح�ي من ِقبل مجلة

لتتح�دث ع�ن تجربتها   et
كامرأة ناجحة. 

وكش�فت النجمة بلقيس 
فتحي عن س�عادتها بعد 
اختيارها. ويبدو أّن اختيار 
بلقيس فتحي لم يعجب بعض 
املغ�ردون ع�رب توي�رت، حيث 
أع�ادوا مش�هد موقفها من 

مقتل الفلسطينية إرساء غريب التي فارقت 
الحياة عىل يد شقيقها إثر تعرضها للتعذيب 
والعنف، حي�ث هوجمت حينه�ا بلقيس ما 
دفعها لح�ذف ترصيحاتها. والجدير بالذكر 
أن بلقي�س نرشت حينه�ا تغريدة عن مقتل 
إرساء:«أن�ت يا عزي�زي الرج�ل الرشقي ملا 
تكتش�ف إن أخت�ك خرج�ت رسا م�ع رجل 
غري�ب وتؤدبه�ا بالبيت وتفهمه�ا أنه خطأ 
ولي�س من عاداتنا وتس�رت عليها أفضل من 
إن�ك تقتلها وتفضحها والدني�ا كلها تتفرج 
وتعرف املوضوع وتخلد اس�مها بقصة تمت 
للرشف والعادات، وإن كانت القصة تحتمل 

أوجها كثرية الله أعلم بها«.

بلقيس فتحي تتعرض لهجوم بعد اختيارها 
وجه لعالمة مجوهرات 

ميغان ماركل تعمل سّرا... 
والسبب حاجتها الماسة للمال!

تتعاون املطربة اللبنانية هيفاء وهبى ألول مرة مع الش�اعر الغنائي 
هانى رجب، بأغنية س�ينجل باللهجة املرصية تحمل طابع »س�تايل 
غربي«، لم يكش�ف اس�مها حتى تكون مفأجاة للجمهور، وهى من 
ألحان مديح محس�ن، وتوزيع املوس�يقى أمن نبي�ل، ومن املقرر أن 

يتم طرحها يف شهر يوليو املقبل عىل يوتيوب.
وىف س�ياق آخر تنتظ�ر هيفاء طرح فيلمها الجديد »أش�باح أوروبا« 
بع�د االنتهاء من تصويره آواخ�ر العام املاىض، ويش�ارك ىف بطولته 
أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن 
وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو 
وح�وار أمن جمال ومحمد أبو الس�عد ورشيف يرى وتدور أحداثه 

يف إطار أكشن تشويقى.

كش�فت الفنانة لطيفة، ع�ن تفاصيل ردها عىل أح�د متابعيها عرب 
حس�ابها الرس�مي بموقع التواص�ل االجتماعي ب�«توي�رت«. وقالت 
لطيفة يف مداخلة بربنام�ج The insider بالعربي، 
إنه�ا فوجئ�ت بتعلي�ق غ�ري الئ�ق م�ن أحد 
متابعيه�ا ع�ىل إح�دى تغريداته�ا عن 
أغنيته�ا »أنا عش�ت عم�ري«. حيث 
قالت: »ياريت�ه انتقد األغنية، لكن 
هو شتمني وشتم أبويا«. وأكدت 
»لطيف�ة«، إنها تفضل سياس�ة 
»البلوك« للرد ع�ىل أي تعليقات 
غري الئقة أو جارحة عرب مواقع 
التواصل االجتماعي حيث قالت: 
»أنا ع�ادة بعمل بل�وك بس كان 
معلق عندي فرديت عليه وبعدين 
بالذك�ر  والجدي�ر  بل�وك«.  عمل�ت 
أغانيه�ا  لط�رح  تس�تعد  لطيف�ة  أن 
»للشمس«، التي تعرب عن ما يمر به العالم 

خالل أزمة انتشار فريوس كورونا املستجد.

هيفاء وهبي تتعاون مع الشاعر هانى رجب 
فى أغنية جديدة 

لطيفة ُتفضل سياسة »البلوك« للرد على 
أي تعليقات غير الئقة

أعلن املنتج املرصي ممدوح شاهن، 
ع�رب حس�ابه ع�ىل »فيس�بوك« أنه 
بص�دد مقاض�اة املخرج�ة إين�اس 
الدغي�دي وق�ال إّنه كل�ف املحامي 
الشهري أرشف عبد العزيز الّتخاذ كل 
اإلج�راءات القانونية ملا ورد يف حقه 
خالل حلق�ة عبري صربي يف برنامج 

»شيخ الحارة والجريئة«.
 وذل�ك بس�بب إحدى فق�رات حلقة 
إّن  حي�ث  ص�ربي؛  عب�ري  الَفّنان�ة 
املخرج�ة إيناس الدغيدي قد وجهت 
س�ؤاالً لضيف�ة الربنام�ج النجم�ة 
عبري ص�ربي قائلة: »إن�ِت الوحيدة 

التي حصلت عىل أجرها من ممدوح 
شاهن... ملاذا؟«.

ورغ�م إجاب�ة الَفّنان�ة عبري صربي 
أعم�ال  يف  كث�رياً  اش�رتكت  بأّنه�ا 
ملم�دوح ش�اهن وأّنه�ا تث�ق ب�ه، 
وأحياناً يتأّخر يف َسداد الُدفعات مثل 
كل املنتجن ولي�س هو فقط، وأّنها 
يف النهاية تحصل عىل أجرها كامالً، 
ت وحاول�ت  إاّل أّن »الدغي�دي « أرَصّ
انت�زاع ترصي�ح من عب�ري بأّنه غري 
ذلك، وهو ما اعت�ربه املنتج ممدوح 
ش�اهن إس�اءة وتش�هري بسمعته 

عرب وسيلة إعالمية.

عبير صبري تتسبب في مقاضاة 
إيناس الدغيدي


