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بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الصحة حس�ن التميمي، وجود 
خط�ة محكمة إلس�ناد كوادر ال�وزارة، 
فيما أشار إىل قرب تجاوز 15 ألف فحص 
يف الي�وم الواح�د للكش�ف ع�ن كورونا.

وق�ال التميم�ي يف حديث صحف�ي: إنه 
“وضع خطة محكمة مع وزير الداخلية، 
م�ن أجل إرشاك جميع الجهود يف إس�ناد 
ك�وادر وزارة الصحة”.وأش�ار التميمي 
إىل “الجه�د الحكوم�ي ووزارات الدولة، 
ودور رئي�س ال�وزراء يف متابع�ة املوقف 
ومس�اندة  ودع�م  ب�أول،  أوال  الصح�ي 
وزارة الصح�ة”، الفت�ا إىل أن�ه “ما يزال 
هن�اك نق�ص يف الدور اإلعالم�ي والجهد 
للمواطنني”.وأعرب  والتوعوي  التثقيفي 
الوزي�ر ع�ن شك�ره للمواطن�ني الذي�ن 
التزم�وا بالتعليمات الصحي�ة، مؤكدا أن 
“املواطن�ني يف مناط�ق رشق القناة، هم 
أح�رص الناس عىل تنفيذ ق�رارات خلية 

األزم�ة، ويبلغ�ون عن الحاالت املش�تبه 
بها”.وتابع التميمي، أنه “س�يتم تجاوز 
الخمسة عرش ألف فحص يف اليوم الواحد 
قريبا”، مشرياً اىل أن “أكثر من ألف فريق 
طبي منترش يف بغداد واملحافظات إلجراء 
عمليات املس�ح الوبائي الفعال.وسجلت 
إصاب�ة   519 الصح�ة  وزارة  مخت�رات 
جديدة بفريوس كورونا فيما تم تسجيل 

20 حالة وفاة و233 حالة شفاء.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ك�ان معروف�ا ل�دى أصدقائه باس�م 
“بي�غ فلويد”، كما ك�ان يعرف أيضا 
باس�م “العمالق اللطي�ف” الذي كان 
يح�اول تغيري حيات�ه!.. إن�ه جورج 
فلويد، الرجل األسمر الذي مات خنقا 
عندما وض�ع ضابط رشطة يف مدينة 
مينيس�وتا  والي�ة  يف  مينيابولي�س، 
األمريكي�ة، ركبته عىل عنق�ه فلويد.

ولد جورج فلوي�د الذي تويف عن عمر 
46 عام�ا يف والي�ة كارولين�ا  ناه�ز 
الش�مالية، وع�اش شباب�ه يف مدينة 
هيوس�تن بوالية تكس�اس، لكنه بعد 
إط�الق رساح�ه م�ن الس�جن انتقل 
إىل مينيابولي�س قب�ل ع�دة س�نوات 
للعثور عىل عمل، وفقا لصديق عمره 

كريستوفر هاريس.

دبي/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت إمارة دبي الس�ماح بعمل رشكات 
الخ�اص واملراك�ز  القط�اع  ومؤسس�ات 
التجاري�ة واملوالت يف دبي بنس�بة 100% 
اعتبارا من اليوم األربعاء.وأفادت صحيفة 
“اإلم�ارات الي�وم”، ب�أن اللجن�ة العلي�ا 
إلدارة األزم�ات والك�وارث يف إم�ارة دبي، 
برئاس�ة منصور ب�ن محمد ب�ن راشد آل 
مكت�وم، وبتوجيه�ات محم�د ب�ن راشد 
آل مكت�وم، نائ�ب رئي�س الدول�ة رئي�س 
مجل�س الوزراء حاكم دب�ي، قررت إعادة 
فتح املراك�ز التجارية والرشكات الخاصة 
بنس�بة %100.وأكدت الصحيفة أن قرار 

اإلعادة يأتي خالل األوقات املُعلنة للسماح 
بالحركة يف اإلمارة والتي تبدأ من الس�اعة 
6 صباحا وحتى 11 مس�اء، عىل أن يكون 
لك�ل مرك�ز تس�وق الحري�ة يف اختي�ار 
س�اعات العمل فيه ضمن تلك التوقيتات.

وأك�دت اللجن�ة العلي�ا أن الق�رار يأتي يف 
س�ياق االس�تئناف التدريج�ي لألنش�طة 
االقتصادي�ة، وإعادة الحي�اة إىل طبيعتها 
بصورة مرحلية، مع التشديد عىل مواصلة 
تطبي�ق كافة اإلجراءات الوقائية والتدابري 
االحرتازي�ة الت�ي تضمن س�المة وصحة 
جميع العاملني يف تلك املواقع، سواء مقار 

الرشكات أو يف املراكز التجارية واملوالت.

الزوراء/ دريد سلمان:
أكد املتحدث باس�م القائد العام للقوات 
أن  رس�ول،  يحي�ى  العمي�د  املس�لحة 
أس�تمرار العملي�ات األمني�ة ملالحق�ة 
ماتبقى من فلول داعش اإلرهابي، فيما 
حذر مستش�ار رئيس الوزراء الدكتور 
واض�ح  العج�ز  أن  م�ن  داود  هش�ام 
وص�ارخ وإن بقت أس�عار النفط  عىل 
حلها ف�ال تكفي لدف�ع الرواتب لنهاية 
العام.وق�ال رس�ول يف مؤتمر صحفي 
مش�رتك مع مستش�ار رئي�س الوزراء 
عقده يف الق�ر الجمهوري وحرضته 

“ال�زوراء”: إن القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�حلة ي�ويل أهمي�ة قص�وى للجهد 
االستخباري يف القضاء عىل فلول داعش 
اإلرهابي، مبينا أن العملية العس�كرية 
التي أنطلقت، أم�س يف كركوك وصالح 
الدي�ن تمت عر خمس مح�اور بهدف 
مالحق�ة املطلوب�ني وع�دم اعطائه�م 
العملي�ات  أن  كم�ا  للتح�رك،  فرص�ة 
األمنية مس�تمرة ملالحق�ة ماتبقى من 
فلول لداع�ش اإلرهابي.من جانبه قال 
مستش�ار رئيس الوزراء هش�ام داود: 
إن البل�د يمر بظروف اس�تثنائية منها 

م�ا يتعل�ق بالجانب الس�يايس وأخرى 
اقتصادية وصحية، مؤكدا ان الحكومة 
تواج�ه صعوبات مالية بش�كل خاص 
بع�د انهيار أس�عار النف�ط ومصاعب 
توفري روات�ب املوظفني اضافة لجائحة 
كورونا وانعكاساتها عىل النشاط العام 
والت�ي تتطل�ب تضحيات م�ن الجميع 
تدرجا.وأوضح داود: ان هناك مرشوعا 
وكال�ة  النف�ط  وزي�ر  املالي�ة  لوزي�ر 
بخص�وص األوض�اع املالي�ة وخاص�ة 
الرتشي�د الحكوم�ي والروات�ب س�يتم 
طرحه بجلسة اس�تثنائية الخميس أو 

الس�بت املقبلني، وهناك حلول املستوى 
القصري واملتوسط والطويل.ولن تكون 
بالضد من الكس�بة ومحدودي الدخل. 
وحذر من أن العجز واضح وصارخ وإن 
بقت أسعار النفط  30 دوالرا فال تكفي 
لدف�ع روات�ب املوظف�ني واملتقاعدي�ن 
تكمل�ة  العام.وبخص�وص  لنهاي�ة 
الكاظم�ي  أن  داود:  أوض�ح  الكابين�ة 
قدم تش�كيلة كاملة ي�وم منح الثقة يف 
7اي�ار امل�ايض والرملان ك�ان له رأي يف 
بعض املرشحني ونحن بانتظار الرملان 
لتكملته�ا، مبينا التحض�ري لالنتخابات 

املبك�رة من خالل التحض�ري لها بفريق 
مخت�ص ووف�ق آلي�ات معين�ة ووفق 
قان�ون االنتخاب�ات ال�ذي ل�م يكتم�ل 
برملانيا لحد االن.وأشار اىل ان الحكومة 
وعدت الش�عب بالكش�ف عن ما حصل 
من�ذ ترشين األول امل�ايض وفق معايري 
شفافة وبتكليف شخصيات مس�تقلة 
للوصول إىل ما حصل مع تش�كيل هيئة 
اه�رى الكش�ف ع�ن املغيب�ني وإيقاف 
الجهات املتس�ببة بهذا األمر، مع وضع 
والجرح�ى  للش�هداء  دقيق�ة  قائم�ة 

واملعاقني لتعويضهم. 

الزوراء / يوسف سلم�ان:
اتفقت رئاسة مجلس النواب مع رؤساء 
الكت�ل واللجان النيابية عىل عقد جلس�ة 
مجل�س النواب ظه�ر الي�وم األربعاء، يف 
الساعة الواحدة ظهرا.وسيتضمن جدول 
أعمال جلس�ة الي�وم ،  م�رشوع قانون 
لتموي�ل  املح�ي والخارج�ي  االق�رتاض 
ومناقش�ة   ،2020 لع�ام  امل�ايل  العج�ز 
تقري�ر لجن�ة األزمة النيابي�ة بخصوص 
جائحة كورونا، ومناقش�ة تقرير اللجنة 
املالي�ة ومقرتحاتها ح�ول األزمة املالية، 
ومتابع�ة تنفيذ منحة العوائ�ل الفقرية.

الن�واب محم�د  رئي�س مجل�س  ودع�ا 
الحلبويس والنائب األول حس�ن الكعبي، 

حالل اجتماع مش�رتك مع رؤساء الكتل 
واللج�ان النيابي�ة ، جمي�ع الن�واب من 
مختل�ف الكت�ل النيابية إلب�داء حرصهم 
الع�ايل والوطن�ي من خ�الل الحضور إىل 
الجلسات االعتيادية، والتواجد يف اللجان 
النيابية بما ينسجم مع التحديات املالية 
واالقتصادي�ة واألمنية الراهن�ة، واتخاذ 
القرارات، وإصدار القوانني التي تتطلبها 
للبلد.وأك�دت رئاس�ة  الراهن�ة  املرحل�ة 
مجل�س الن�واب أن الس�لطة الترشيعية 
يجب أن تأخ�ذ دورها الفاعل يف مجابهة 
الظروف املالي�ة واالقتصادي�ة واألمنية، 
وإرس�ال رس�ائل اطمئن�ان واقعي�ة إىل 
الش�عب وال�رأي الع�ام، وأن غيابه�ا يف 

وس�ط كل ما يجري غري صحيح مطلقاً 
.باملقابل اكدت لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية ان مجلس النواب س�يصدر قرار 
يل�زم الحكوم�ة بعدم الس�ماح بتعددية 
جلس�ته  يف  س�يناقش  كم�ا   ، الروات�ب 
االعتيادية الي�وم مجموعة من القوانيني 
التي تسهم بمس�اعدة الحكومة باجراء 
إصالحات مالي�ة .وقالت عض�و اللجنة 
النائب زيت�ون الدليمي ل�« الزوراء »، ان 
»هناك طلبات لعدد من النواب باستمرار 
القوان�ني  لترشي�ع  الرمل�ان  جلس�ات 
الت�ي م�ن شأنه�ا مس�اعدة الحكوم�ة 
ملواجهة االزمت�ني االقتصادية والصحية 
»وأضاف�ت ان » هناك مطالبات باضافة 

ع�دد من التعدي�الت والترشيعات املهمة 
اىل ج�دول اعم�ال جلس�ة الي�وم ، منها 
تعدي�ل قان�ون التقاع�د الع�ام ، وإلغاء 
قوانني تتعلق بالجنبة املالية , فضال عن 
اصدار قرار يلزم الحكومة بعدم السماح 
بتعددي�ة الرواتب »، مبين�ة  ان » قانون 
املوازنة العام�ة االتحادية مايزال بعهدة 
الحكومة الجراء تعديالت واعادة دراسة 
التخصيص�ات يف ظ�ل انخفاض اس�عار 
النف�ط ، ولم يصل اىل مجلس النواب بعد 
».لكن رئيس كتلة وطن النيابية هش�ام 
السهيل ، فجر مفاجأة من العيار الثقيل 
بع�د ان اكد اصابة بعض أعضاء مجلس 
الن�واب وعوائله�م وحماياتهم بفريوس 

كورونا .واوض�ح ، يف تريح صحفي ، 
ان » هناك اصابات اخرى لعوائل نواب لم 
يعلن عنها ، ونحن نعرف ذلك »، مش�ريا 
اىل رضورة اتخاذ كافة االجراءات الوقاية 
والس�المة الصحي�ة لحماي�ة االخري�ن 
».واضاف الس�هيل » نحن لس�نا افضل 
من الشعب »، مبينا ان  »كتلته ليست مع 
عقد الجلس�ة االعتيادي�ة ملجلس النواب  
بالطريقة التقليدية لتكون اسقاط فرض 
الغري »، مؤكدا » نحن نريد جلس�ة مهمة 
لفائ�دة املواطنني والبل�د ، لدين�ا قضايا 
رئيس�ة منها استكمال الكابينة الوزارية 
او اق�رار املوازن�ة او ع�رض ترشيع�ات 

اخرى مهمة«.

االقتصاد النيابية لـ         :  جملس النواب سيصدر قرارا يلزم احلكومة بعدم السماح بتعددية الرواتب
رئاسة الربملان تتفق مع رؤساء الكتل واللجان النيابية على استمرار عقد اجللسات 

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، ام�س الثالثاء، املوق�ف الوبأيي 
اليومي لالٔصابات املس�جلة بفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيما اكدت تس�جيل ٥١٩ اصابة جدي�دة و20 حالة وفاة وهي 
االع�ىل منذ تف�ي الوباء، رغم وج�ود حظرا للتج�وال يف البالد، 
ح�ددت دائرت�ي صح�ة الك�رخ والرصاف�ة التوزي�ع الجغ�رايف 
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت “ 
الزوراء” نس�خة منه: انه تم فح�ص )١٣٤٦٣( نموذجا يف كافة 
املخت�رات املختصة يف العراق لي�وم امس، وبذلك يكون املجموع 
الك�ي للنم�اذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل امل�رض يف العراق 
)2٥١٧١٤(.واضاف�ت: ان مختراتها س�جلت ليوم امس )٥١٩( 
إصابة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد/ الرصافة: ١٤٥ ، بغداد/ 

الك�رخ: ١٦٦ ، مدين�ة الط�ب: ٣٩ ، النج�ف: 2١ ، البرة: 2٥ ، 
الس�ليمانية: 2٨ ، اربي�ل: ١ ، دهوك: ٦ ، كرب�الء: ٣١ ، دياىل: ٥ ، 
باب�ل: ٩ ، ميس�ان: ٣٤ ، املثن�ى: ٨ ،نين�وى: ١ ، الفتة اىل ان عدد 
حاالت الش�فاء: 2٣٣حالة ، وكما يي: بغ�داد/ الرصافة: ١0٤ ، 
بغ�داد/ الك�رخ: ٥2 ، مدينة الطب: ١٧ ، الب�رة: ٤ ، دياىل: 2 ، 
كربالء: ١٧ ، ذي قار: ٣٤ ، نينوى: ٣ .واشارت اىل ان عدد الوفيات 
: 20 حال�ة بغ�داد/ الرصاف�ة: ١2 ، بغ�داد/ الك�رخ: 2 ، مدينة 
الط�ب: ١ ، باب�ل: 2 ، واس�ط: 2 ، املثنى: ١ ، مبين�ة ان مجموع 
االٕصاب�ات : ٧٣٨٧ ، ام�ا مجموع حاالت الش�فاء: ٣٥0٨ ، بينما 
الراقدي�ن الكي: ٣٦٤٤ ، يف حني الراقدين يف العناية املركزة: ٤٦ ، 

ومجموع الوفيات: 2٣٥.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اعت�ر الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترام�ب أن رفض حاك�م نيويورك 
أندرو كوم�و عرضه بنرش الحرس 
الوطني يف املدينة، جعلها فريس�ة 
س�هلة للمخرب�ني والرع�اع. وقال 
ترامب يف تغريدة عىل حس�ابه عىل 
تويرت مساء الثالثاء: كان يوم أمس 
يوًما سيًئا لجماعة كومو )يف إشارة 
إىل حاكم نيوي�ورك الديمقراطي(. 
فق�د س�قطت نيويورك ب�ني أيدي 
والبلطجي�ة  واللص�وص  الرع�اع 
واليس�ار الراديكايل، وكافة األنواع 

األخ�رى م�ن الحثال�ة، ووضع�اء 
القوم.وأض�اف: “الحاك�م رف�ض 
قب�ول ع�ريض ن�رش عن�ارص من 
الحرس الوطن�ي، فتمزقت املدينة 
إىل أشالء. كما انخفضت تقييمات 
أن  ٪50!”يذك�ر  بنس�بة  فري�دو 
س�لطات نيويورك كان�ت فرضت 
حظر تجول يف س�اعة متأخرة من 
مساء االثنني إىل نهاية األسبوع، إال 
أن ذلك لم يمنع حصول ليلة أخرى 
م�ن الدمار والش�غب والتخريب يف 

املدينة.

القانونية النيابية تكشف لـ           عن اصابة احد النواب ومحايته بكورونا وتستبعد انعقاد جلسة الربملان اليوم
اكدت مضي جملس النواب بتشريع قوانني املوازنة واالنتخابات والتقاعد

الزوراء/حسني فالح:
كش�فت اللجنة القانوني�ة النيابية، 
عن اصابة احد اعضاء مجلس النواب 
وحمايته بفريوس كورونا، مستبعدة 
انعقاد جلسة اليوم االربعاء بعد هذه 
االصاب�ة، وفيما اكدت ميض مجلس 
النواب يف ترشيع ثالثة قوانني مهمة 
املوازنة واالنتخابات والتقاعد املوحد 
يف جلس�اته املقبل�ة، دع�ت اللجن�ة 
املالية الحكومة اىل االرساع بارس�ال 

املوازنة اىل الرملان.
وقال عض�و اللجن�ة النائ�ب رشيد 
الع�زاوي يف حدي�ث ل”ال�زوراء” ان 
هناك شك�وك باصابة اح�د اعضاء 
مجل�س الن�واب من كتل�ة معروفة 
واف�راد حمايت�ه بف�ريوس كورونا، 
االمر الذي قد يجعل رئاس�ة الرملان 
ان تعيد حس�ابتها يف انعقاد جلسة 
موع�د  وتحدي�د  االربع�اء  الي�وم 
جدي�د الح�ق لها خش�ية من تفي 
الف�ريوس داخ�ل مجل�س الن�واب.

واضاف: ان حظ�ر التجوال ال يمنع 
وص�ول اعض�اء مجلس الن�واب اىل 
مق�ر املجلس لك�ون لديهم حصانة 
تمكنه�م م�ن التنقل لكن تس�جيل 
االصاب�ة الحد اعض�اء الرملان التي 
لم تؤكد رسميا حتى االن تجعل من 
الصعب انعقاد الجلسة، الفتا اىل انه 
ال توج�د رضورة النعق�اد الجلس�ة 
اليوم االربع�اء لكون جدول اعمالها 

غ�ري معروفة وليس�ت محددة حتى 
االن كم�ا انه�ا ل�ن تك�ن مخصصة 
للتصوي�ت ع�ىل الوزارات الش�اغرة.
واوض�ح: ان هن�اك اهمي�ة النعقاد 
جلسات الرملان يف حال ارسال السري 
الذاتي�ة ملرشحي الوزارات الش�اغرة 
يف حكومة الكاظم�ي اال انه يبدو اىل 

االن ل�م يتم حس�م هذا املل�ف، الفتا 
اىل ان هن�اك قوان�ني مهم�ة تنتظ�ر 
ترشيعه�ا يف الرمل�ان .وتاب�ع: ان�ه 
م�ن ضمن القوانني م�رشوع قانون 
املوازن�ة ال�ذي لم يرس�ل حت�ى االن 
من قب�ل الحكومة اىل مجلس النواب 
عىل الرغم من اهميته يف ظل الوضع 

الراه�ن والظ�روف الت�ي تش�هدها 
الب�الد، وكذلك عىل الرغ�م من انتهاء 
نص�ف الس�نة املالية، مبين�ا انه من 
بني القوانني ايضا اس�تكمال قانون 
انتخاب�ات مجل�س الن�واب يف ح�ال 
وج�ود جدية لدى الكت�ل والحكومة 
الجراء انتخابات مبكرة حيث هناك 

مالحق عديدة للقانون غري مكتملة 
قان�ون  ان  اىل  االن.ولف�ت  حت�ى 
التقاع�د املوحد ايضا م�ن القوانني 
الذي س�يجري الرمل�ان تعديل عليه 
لكون فيه بعض االخطاء واملش�اكل 
الس�يما يف الس�ن التقاع�دي والتي 
تس�ببت بفراغ اداري لبعض الدوائر 
واملؤسسات الحكومية.اىل ذلك دعت 
اللجنة املالي�ة النيابية، الحكومة اىل 
املوازن�ة  بارس�ال  االرساع  رضورو 
لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

وق�ال مق�رر اللجن�ة النائ�ب احمد 
الصف�ار يف حدي�ث ل”ال�زوراء” ان 
املوازنة ه�ذا العام س�تكون مؤقتة 
نظرا للظ�روف التي تحي�ط بالبالد 
ولك�ون م�رور نح�و ٥ اشه�ر عىل 
السنة املالية الحالية لكن هذا يتطلب 
القان�ون  بانج�از  االرساع  رضورة 
وارساله اىل الرملان لغرض املناقشة 
رئي�س  ان  اىل  والتصويت.يش�ار 
مجلس النواب محمد الحلبويس عقد 
اجتماع�ا امس الثالثاء مع رؤس�اء 
الكتل النيابية لبحث احتمالية انعقاد 
جلسة مجلس النواب اليوم االربعاء.

وكان�ت رئاس�ة مجلس الن�واب قد 
حددت اليوم االربعاء موعدا النعقاد 
جلس�ة مجل�س الن�واب اال انها لم 
تنرش ج�دول اعم�ال الجلس�ة وما 
س�تتضمنه من مناقش�ات او اقرار 

للقوانني.

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:

ببورصة  الدوالر  رصف  اسعار  استقرت 

الثالثاء..  امس  املحلية،  واالٔسواق  الكفاح 

بغداد  يف  الكفاح  بورصة  أسعار  وسجلت 

دوالر.وكانت   ١00 لكل  دينار   ١2٣.٤00

الصريفة  محالت  يف  والرشاء  البيع  أسعار 

 ١2٤.000 سجل  الدوالر  بيع  سعر  كاآلتي: 

دينار. بينما بلغ سعر رشاء الدوالر 000.١2٣ 

دينار.

الدوالر يسجل استقرارا 
يف االسواق احمللية

وزير الصحة: سنتجاوز 15 ألف 
فحص لكشف كورونا يوميًا

من هو جورج فلويد الذي أشعل 
تظاهرات امريكا ؟

دبي تعلن فتح املوالت والشركات 
100 % اليوم

العراق يسجل رقما قياسيا بأعداد االصابات والوفيات 
رغم حظر التجوال

ترامب: حاكم نيويورك رفض عرضي 
فاجتاح البلطجية املدينة

بعد تسجل ٥١٩ اصابة جديدة و٢٠ وفاة بفريوس كورونا

نشأت أكرم: الالعب العراقي لن ينجح يف أوروبا بسبب الرفاهية 

ص 9زهرة اجلبوري: اهتمام نقيب الصحفيني مؤيد الالمي برابطة املرأة الصحفية كبري

ص 6

 

الكاظمي: لن نسمح بأن تكون حلول األزمة 
على حساب حقوق املوظفني واملتقاعدين

أكد تصميم احلكومة على حتقيق األمن واالستقرار 

بغداد/ الزوراء:
اكد رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، 
ع�دم الس�ماح بان تك�ون حل�ول االزمة 
املالي�ة ع�ىل حس�اب حق�وق املوظف�ني 
م�ن ذوي الدخ�ل املح�دود واملتقاعدي�ن 
ومس�تحقي الرعاي�ة االجتماعية ، وفيما 
قرر مجلس الوزراء، امس الثالثاء، اعتماد 
درج�ة امتحان�ات نصف الس�نة كدرجة 
نهائي�ة للصف الس�ادس االبتدائي، وافق 
عىل تعديل قرار بشأن االزدواج الرضيبي،.

وق�ال الكاظم�ي يف تغريدة ل�ه عىل تويرت 
» لن نسمح بأن تكون حلول األزمة املالية 
عىل حس�اب حق�وق املوظف�ني من ذوي 

الدخ�ل املحدود واملتقاعدين ومس�تحقي 
الرعاية االجتماعية«. وأضاف أن »قرارنا 
هو خفض مرتبات الرئاس�ات والدرجات 
وإيق�اف  العلي�ا  والوظائ�ف  الخاص�ة 
مزدوج�ي الروات�ب والوهمي�ني وترشيد 
بالق�ول  مش�دداً  الحكوم�ي«،  اإلنف�اق 
»مصمم�ون ع�ىل تجاوز األزم�ة معاً«.يف 
غضون ذلك ق�رر مجلس ال�وزراء، امس 
الثالث�اء، اعتماد درج�ة امتحانات نصف 
الس�نة كدرج�ة نهائية للصف الس�ادس 
االبتدائ�ي، وفيم�ا وافق ع�ىل تعديل قرار 

بشأن االزدواج الرضيبي.

مستشار الكاظمي: العجز واضح وصارخ وأسعار النفط ال تكفي لدفع الرواتب إذا بقت على حاهلا
حييى رسول: مستمرون مبالحقة ماتبقى من فلول داعش

بريوت/ متابعة الزوراء:
قالت وكالة األنباء اللبنانية، إن نحو 20 عنرا من الجيش اإلرسائيي اجتازوا  امس الثالثاء 
الخط التقني عند محلة كروم الرشاقي خراج ميس الجبل.وأضافت أن عملية االقتحام تمت 
يف ظل حراسة ومواكبة آليات ودبابة »مريكافا« اإلرسائيلية.وأشارت الوكالة الرسمية إىل 
الحديدية عند  البوابة  التقني عر  السياج  أن قوة مشاة تابعة للجيش اإلرسائيي اجتازت 
محلة املحافر - خراج بلدة عديسة، وقامت بعملية مسح وتمشيط للمنطقة املذكورة من 
دون خرق الخط األزرق.وبينت أن القوات اللبنانية استنفرت واستقدمت عددا من اآلليات 
العسكرية.ووثق مقطع فيديو نشاطا عسكريا إرسائيليا عىل الحدود مع لبنان، كاد أن يؤدي 
إىل اشتباك بني الجنود من الطرفني رغم تواجد قوات حفظ السالم الدولية )اليونيفيل( يف 
مكان الحادث. جدير بالذكر أن قوة حفظ السالم تقوم بدوريات عىل طول »الخط األزرق« 

الذي وضعته األمم املتحدة بعد انسحاب إرسائيل من جنوب لبنان عام 2000.

توتر على حدود جنوب لبنان بني 
اجليشني اللبناني واإلسرائيلي 

انطالق عمليات »أبطال العراق الثانية« لتفتيش احلدود الفاصلة بني صالح الدين وكركوك .. ص4
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الكاظمي: لن نسمح بأن تكون حلول األزمة على حساب حقوق 
املوظفني واملتقاعدين

بغداد/ الزوراء:

حسن  الربملان  لرئيس  األول  النائب  دعا 

ورئيسه  الوزراء  مجلس  الكعبي،  كريم 

املساس  بعدم  الكاظمي،  مصطفى 

وشبكة  واملتقاعدين  املوظفني  برواتب 

الشهداء  وذوي  االجتماعية  الرعاية 

حلول  بجملة  أوىص  فيم  والسجناء، 

كبار  املنهوبة من  االموال  اسرتداد  بينها 

الفاسدين.

االجراءات  بيان:«نؤيد  يف  الكعبي  وقال 

االزمة  بمعالجة  املتعلقة  الحكومية 

رشط   ، النفط  اسعار  وهبوط  املالية 

الدولة  موظفي  برواتب  املساس  عدم 

واملتقاعدين والرعاية االجتماعية ، فضال 

عن ذوي الشهداء والسجناء ، باعتبارها 

رشائح مهمة يف املجتمع العراقي«.

الربملان،  لرئيس  االول  النائب  وطالب 

الكاظمي بـ »التحرك العاجل ازاء بعض 

االزمة  معالجة  شأنها  من  التي  الحلول 

اسرتداد  بينها   ، الرواتب  وتأمني  املالية 

الفاسدين  كبار  لدى  املنهوبة  االموال 

اىل  ، اضافة  الخارج  املوجودة يف دول  او 

سبل  وايجاد  الحكومي  االنفاق  ترشيد 

واحكام  النفطية  غري  املوارد  لتعظيم 

كافة  يف  الحدودية  املنافذ  عىل  السيطرة 

البالد وتحويل مواردها اىل خزينة  انحاء 

الدولة«.

العاجل  »التحرك  اىل  الكعبي  واوىص 

رشكات  عىل  املرتتبة  الديون  الستيفاء 

عليا  لجنة  وتشكيل   ، النقال  الهاتف 

دوائر  كل  يف  املوظفني  بيانات  لتدقيق 

الدولة يف كل انحاء البالد ، وتشكيل لجنة 

وغري  املنقولة  االموال  لتدقيق  اخرى 

مدير  منصب  استلم  من  لكل  املنقولة 

عام وصعودا ، اضافة اىل تفعيل موضوع 

امللحقيات واعادة  تخفيض السفارات و 

النظر يف السفارات التي ال توجد فيها اي 

جالية عراقية او تبادل تجاري مع الدولة 

القطاع  لدعم  اولوية  واعطاء   ، االخرى 

انتعاشه وتشجيع  الخاص وتوفري سبل 

املصانع  جميع  وتشغيل  املستثمرين 

املتوقفة«.

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثالثاء، املوقف 
بفريوس  املسجلة  لالٔصابات  اليومي  الوبأيي 
تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 
االعىل  وفاة وهي  و٢٠ حالة  اصابة جديدة   ٥١٩
يف  للتجوال  حظرا  وجود  رغم  الوباء،  تفيش  منذ 
والرصافة  الكرخ  صحة  دائرتي  حددت  البالد، 

التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
نسخة  الزوراء«   « تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
كافة  يف  نموذجا   )١٣٤٦٣( فحص  تم  انه  منه: 
وبذلك  امس،  ليوم  العراق  يف  املختصة  املختربات 
منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع  يكون 

بداية تسجيل املرض يف العراق )٢٥١٧١٤(.
واضافت: ان مخترباتها سجلت ليوم امس )٥١٩( 
إصابة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد/ الرصافة: 
 ، الطب: ٣٩  ، مدينة  الكرخ: ١٦٦  بغداد/   ،  ١٤٥
 ،  ٢٨ السليمانية:   ،  ٢٥ البرصة:   ،  ٢١ النجف: 
اربيل: ١ ، دهوك: ٦ ، كربالء: ٣١ ، دياىل: ٥ ، بابل: 
٩ ، ميسان: ٣٤ ، املثنى: ٨ ،نينوى: ١ ، الفتة اىل ان 
عدد حاالت الشفاء: ٢٣٣حالة ، وكما ييل: بغداد/ 
الرصافة: ١٠٤ ، بغداد/ الكرخ: ٥٢ ، مدينة الطب: 
١٧ ، البرصة: ٤ ، دياىل: ٢ ، كربالء: ١٧ ، ذي قار: 

٣٤ ، نينوى: ٣ .
بغداد/  حالة   ٢٠  : الوفيات  عدد  ان  اىل  واشارت 
الطب:  ، مدينة  الكرخ: ٢  ، بغداد/  الرصافة: ١٢ 
ان  مبينة   ،  ١ املثنى:   ،  ٢ واسط:   ،  ٢ بابل:   ،  ١
اما مجموع حاالت   ،  ٧٣٨٧ : االٕصابات  مجموع 
الشفاء: ٣٥٠٨ ، بينما الراقدين الكيل: ٣٦٤٤ ، يف 
، ومجموع   ٤٦ املركزة:  العناية  يف  الراقدين  حني 

الوفيات: ٢٣٥.
املوقف  الكرخ  صحة  دائرة  اوضحت  ذلك،  اىل 
عناوين  مع  بغداد  من  الكرخ  لجانب  الوبائي 
يف  املسجلة  كورونا  بفريوس  اإلصابة  حاالت 
الصحة  وزارة  قبل  من  املعلنة  و  مستشفياتها 

ليوم امس:-
الجغرايف لالصابات  التوزيع  ان   : بيان  وذكرت يف 
 ،  ١٩ العامل/   حي  ييل:  كما  املناطق  حسب 
الجامعة/ ١٠،  ، االعالم/  ١ ،حي    ٤ املنصور/  

الحرية/   ١٨، العطيفية/  ١ ، حي العدل/  ٣ ، 
البياع/   ٨ ، الكاظمية/  ٢٧،  رحمانية الكرخ/ ٣ 
، التاجي/  ١ ، الرشطة الخامسة/٣  ، الشعلة/  
 ٣ الرتاث/    ،  ٢   / دشري  ،ابو   ٥ السيدية/    ،  ٥
 ،  ١ املواصالت/   ،   ٢ ،الريموك/   ١ الحارثية/   ،
 ٣ املحمودية/   ،  ٤  / الجهاد  حي   ،  ٩ الدورة/ 
 ،  ٣ الشالجية/    ،   ٢ الغزالية/   ،١ العامرية/   ،
چكوك/ ٢ ، الطوبجي/٣ ، الصالحية/              ١ ، 
الخرضاء/ ١  ، جانب الرصافة/  ١٧، واسط/  ١ 

، كربالء/ ١ ، العمارة/ ١  .
عبد  الرصافة  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
جديدة  اصابة   ٨٠ تسجيل  الساعدي،  الغني 
بفريوس كورونا بجانب الرصافة بينها ٣٤ اصابة 
لالصابات  الرتاكمي  العدد  لريتفع  الصدر  بمدينة 

اىل ١٨٩٦ اصابة.
الرصافة  »صحة  ان  بيان:  يف  الساعدي  وقال 

سجلت ٨٠ اصابة جديدة اليوم موزعة كالتايل:.
 ،٥٥٧ محالت  ضمن  اصابة   ٣٤ الصدر  *مدينة 
 ،٥٦٥، ٥٢١، ٥٣٩، ٥٢٣، ٥٥٥، ٥٣٦، ٥٢٨، ٥١٧
٥٣٠، ٥٥١، ٥٢٤، وقطاعات ١٠، ٧٠، والجوادر ، 
االعظمية اصابة واحدة محلة ٣٠٢ ، زيونة اصابة 
اصابات  خمس   الزعفرانية   ،٧١٨ محلة  واحدة 
جرس  الرشطة،  دور   ،٩٥٤  ،٩٦٦  ،٩٥١ محالت 

دياىل اصابة واحدة يف الرياض
اصابات  الشعب عرشة  اصابة واحدة،  ، بسماية 
اصابتني  الجديدة  بغداد  والزراعية،   ٣١٧ محلة 
واحدة  اصابة  الزهراء  حي   ،٧٢٢  ،٧٢١ محلة 
محلة  واحدة  اصابة  الخنساء  ٧٧٥،حي  محلة 
٧٥٩، سبع ابكار اصابة واحدة محلة ٣٤٠، سبع 
البلديات اصابة  ابكار اصابة واحدة محلة ٣٤٠، 
اصابة واحدة محلة  العبيدي  واحدة محلة ٧٤٣، 
 ،٨٤٥ محلة  واحدة  اصابة  السيدية  الكرخ   ،٧٦٢
الكرخ االسكان اصابة واحدة محلة ٦٢٣، الغدير 
اصابة واحدة محلة ٧٢٦، االمني الثانية اصابتني 
محلة ٧٣٥ ، ٧٤٣، الطالبية اصابتني محلة ٣٢١، 
اصابتني  املعلمني   ،٧٢٩ واحدة  اصابة  املشتل 

محلة ٧٣١
واضاف الساعدي: ان »االصابات نقلت اىل اماكن 
ان  اىل  مشريا  العالج«،  لتلقي  الصحي  الحجر 
»العدد الرتاكمي الكيل لالصابات ١٨٩٦ تويف منهم 
٧٠ واكتسب الشفاء ٥٦٠ فيما تبقى قيد العالج 

.»١٢٦٦
كثفت  الرصافة  »صحة  ان  الساعدي  واكد 
للتحري  الوبائي  امليداني  املسح  حمالت  من 
لحرص  الحرض  فرتة  خالل  االصابات  عن 

االصابات ».

بغداد / نينا / يوسـف سلمـان : 
الربعــة  استمر  رسمي  توقف  بعد 
جلسته  النواب  مجلس  يعقد   ، اشهـر 
والتي   ، االربعاء  اليوم  االعتيادية 
اكتمال  امكانيـة  حول  الشكوك  تحوم 
حظر  ظل  ،يف  لها  القانوني  النصاب 
التجوال الوقائي الذي تشهده العاصمة 
بغداد واملحافظات االخرى هذا االسبوع 
وتصاعد  املستجد  كورونا  وباء  بسبب 

معدالت االصابـة .
تكون  الن  النواب  مجلس  ويسعـى 
غدا  عقدها  املقرر  االعتيادية  جلسته 
الثقة  منح  منذ  رسميا  االوىل  هي   ،
مصطفى  الوزراء  رئيس  لحكومة 
 ، املايض  ايار  شهر  مطلع  الكاظمي 
عديدة  ساخنة  ملفات  التزال  حيث 
االعمال  جدول  عىل  عرضها  تنتظر 
ابرزهـا   ، الترشيعـي  مسارها  لتأخذ 
الذي   ٢٠٢٠ العامة  املوازنة  قانون 
مايزال يراوح يف اروقة الحكومة واكمال 
قانون االنتخابات الجديد ، يف ظل االزمة 
تعصف  التي  واالقتصاديـة  الصحيـة 
جائحة  تفيش  تداعيات  جراء  بالبالد 

كورونا وتردي اسعار النفط العاملية .
وخالل الساعات املاضية ، افصح بعض 
النواب عن توقيت وصول السري الذاتية 
الشاغرة  الوزارية  الحقائب  ملرشحي 
لعرضها يف  تمهيدا   ، النواب  اىل مجلس 
جدول اعمال جلسة غد االربعاء ، لكن 
تماما  استبعدت  اخرى  نيابية  اوساطا 
امكانية تحقق النصاب القانوني النعقاد 
اىل  تتحول  بأن  توقعات  مع   ، الجلسة 
مناقشات  عىل  تقترص  تداولية  جلسة 
عامة للوضع الصحي الراهن وتوصيات 
اىل الحكومة بتشديد االجراءات الوقائية 

وتوفري التخصيصات املالية الالزمة .
وانهـى مجلس النواب فصله الترشيعي 
الثانيـة  الترشيعية  السنة  من  االول 
شباط   ٣ املوافق  االثنني  يوم  رسميا   ،
الترشيعية  عطلته  بدأت  حيث  املايض 

منذ ذلك اليوم واستمرت حتى االن .
وعقد الربملان خالل الفصل الترشيعي 
باالضافة   ، جلسة   ٢٩ املنتهي 
تم  خاصة  استثنائيـة  جلسة  اىل 
نيابي  قرار  عىل  فيها  التصويت 
النهاء  اجراءات  خمسة  يتضمن 
وجود القوات االجنبية داخل االرايض 
بالغاء  الحكومة  والزام   ، العراقيـة 
التحالف  اىل  املقدم  املساعدة  طلب 

الدويل ملحاربة داعش .
رسمية  اعتيادية  جلسة  اخر  وكانت 
الثاني  كانون   ١٤ يف  الربملان  عقدها 
مجلس  لرئيس  االول  النائب  برئاسة 
النواب حسن الكعبي ، الذي ترأس ايضا 
رئيس  كان  فيما   ، سابقتني  جلستني 

 ٢٦ ترأس  الحلبويس  محمد  الربملان 
جلسة من الفصل املنتهي .

القانوني  النصاب  تحقق  عدم  وبسبب 
 ١٩ يف  تداوليتني  جلستني  الربملان  عقد 
خلصت   ، املايض  الثاني  كانون   ٢٢ و 
موعد  بتحديد  الرئاسة  هيئة  قرار  اىل 
انعقاد الجلسة املقبلة وهو مالم يحدث 

الحقا .
قدموا  مختلفة  كتل  عن  نواب  وكان 
طلبا رسميا اىل رئاسة الربملان يف شباط 
الترشيعيـة  العطلة  اللغاء  املايض 
انذاك  النواب  مجلس  عمل  وتمديد 
وترشيع  االوضاع  استقرار  لحني   ،
القوانني املهمة ، ومنها املوازنة العامة 
االتحادية واكمال التصويت عىل قانون 
رئاسة  تتسلم  ان  قبل   ، االنتخابات 
طلبا  املايض  االسبوع  النواب  مجلس 
 ١٤٥ بتواقيع  مرفقا  جديدا  رسميا 
وعودة  الجلسات  عقد  الستئناف  نائبا 

اجتماعات اللجان النيابية الدائمة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كان معروفا لدى أصدقائه باسم »بيغ فلويد«، كما 
كان يعرف أيضا باسم »العمالق اللطيف« الذي كان 

يحاول تغيري حياته!.. 
خنقا  مات  الذي  األسمر  الرجل  فلويد،  جورج  إنه 
عندما وضع ضابط رشطة يف مدينة مينيابوليس، يف 

والية مينيسوتا األمريكية، ركبته عىل عنقه فلويد.
ولد جورج فلويد الذي تويف عن عمر ناهز ٤٦ عاما 
يف والية كارولينا الشمالية، وعاش شبابه يف مدينة 
إطالق رساحه  بعد  لكنه  بوالية تكساس،  هيوستن 
من السجن انتقل إىل مينيابوليس قبل عدة سنوات 
كريستوفر  عمره  لصديق  وفقا  عمل،  عىل  للعثور 

هاريس.
وكان فلويد معروفا لدى أصدقائه باسم »بيغ فلويد« 
العمر  من  تبلغ  البنة  أبا  وكان  الكبري«،  »فلويد  أو 
والدتها،  مع  هيوستن  مدينة  يف  تعيش  سنوات،   ٦
روكيس واشنطن والتي تحدثت لصحيفة »هيوستن 
كرونيكل« قائلة إن »جورج كان أبا جيدا عندما كانا 

يعيشان سويا ويربيان ابنتهما جيانا معا«.
اللطيف«،  »العمالق  صديقة  وصفت  جانبها  من   
وقالت  بالفاجعة،  فلويد  وفاة  روس،  كورتيني 
لرؤية  »االستيقاظ  إن  تريبيون«  »ستار  لصحيفة 
أن  شأنه  من  شيئا  سيكون  تحرتق  مينيابوليس 
يدمر فلويد، لقد أحب املدينة. جاء إىل هنا وظّل فيها 

من أجل الناس والبحث عن فرصة يف الحياة«.
كذلك كان فلويد رياضيا موهوبا برع بشكل خاص 

يف كرة القدم والسلة يف املدرسة، وفقا ملا ذكره موقع 
شبكة »سكاي نيوز« الربيطاني، والذي نقل عن أحد 
زمالء فلويد السابقني، وهو دونيل كوبر، قوله إنه 

كان لديه »شخصية هادئة وروح لطيفة«.
لم  فلويد  فإن  واشنطن،  روكيس  ابنته  ألم  ووفقا 
»هيب  فرقة  إىل  وانضم  دراسته  إكمال  من  يتمكن 
هوب«، وبعد فشله يف العثور عىل عمل يف هيوستن، 

غادر املدينة إىل مينيابوليس.

ويف مينيابويل ، كان فلويد يعمل يف وظيفتني، إحداها 
مطعم  يف  أمن  كحارس  واألخرى  شاحنة  كسائق 
جنوب أمريكي يدعى »كونغا التني بيسرتو«، حيث 
كان يحظى بإشادة الزبائن ومنهم جييس زيندياس 
والتي قالت يف منشور لها عىل »فيسبوك« إن فلويد 
للمطعم«،  املنتظمني  الزبائن  يعانق  أن  يحب  كان 
وأضافت أنه »سيكون غاضبا إذا لم تتوقف لتحيته 
ألنه كان يحب الجميع بصدق، ويرغب يف استمتاعهم 

باملكان«.
بدورها قالت بريدجيت، شقيقة فلويد، عىل موقع 
التربعات الذي خصص بعد وفاة فلويد عىل اإلنرتنت 
استعداده  يبدي  كان  حيث  للخري  محبا  كان  إنه 
حد  عىل  محتاج،  ألي  يرتديها  التي  مالبسه  ليقدم 

وصفها.
فلويد يف عام  اُتهم  فقد  القضائية،  للوثائق   ووفقا 
»اقتحام  محاولته  بعد  املسلح  بالسطو   ٢٠٠٧
بعد  سنوات   ٥ ملدة  بالسجن  عليه  وُحكم  منزل«، 

صفقة مع االدعاء باإلقرار بالذنب يف عام ٢٠٠٩.
التواصل  ويف مقطع فيديو نرش مؤخرا عىل مواقع 
املسلح  بالعنف  يندد  وهو  فلويد  ظهر  االجتماعي، 

ويقول: »من الواضح أن جيلنا الشاب قد ضاع«.
يف  روديو«  نويفو  »إل  لحانة  سابقة  مالكة  وأكدت 
ديريك  قتله  الذي  والرشطي  فلويد  أن  مينيابوليس 
ذاته يف  املكان  أمن يف  شوفني كانا يعمالن كحراس 

نفس الوقت.
وذكرت مايا سانتاماريا ملحطة »كاي أس تي بي« 
ديريك شوفني كان  الرشطة  أن ضابط  التلفزيونية 
يعمل خارج النادي اللييل، وال يعلم بالتحديد ما إذا 
كانت  البعض، ولكن  يعرفان بعضهما  االثنان  كان 

هناك أوقات عندما كانا يعمالن يف الليلة ذاتها.
إىل أن شوفني كان يبالغ بردة  وأشارت سانتاماريا 
يف  للمشاكل  املثريين  مع  األحيان  من  كثري  يف  فعله 
املكان، ويستخدم رذاذ الفلفل مع الناس، قائلة إنه 

»كان رسيع الغضب«.

بغداد/ الزوراء:
عدم  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  اكد 
عىل  املالية  االزمة  حلول  تكون  بان  السماح 
حساب حقوق املوظفني من ذوي الدخل املحدود 
 ، االجتماعية  الرعاية  ومستحقي  واملتقاعدين 
وفيما قرر مجلس الوزراء، امس الثالثاء، اعتماد 
نهائية  كدرجة  السنة  نصف  امتحانات  درجة 
للصف السادس االبتدائي، وافق عىل تعديل قرار 

بشأن االزدواج الرضيبي،.
» لن  تويرت  عىل  له  تغريدة  يف  الكاظمي  وقال 
عىل  املالية  األزمة  حلول  تكون  بأن  نسمح 
حساب حقوق املوظفني من ذوي الدخل املحدود 

واملتقاعدين ومستحقي الرعاية االجتماعية«.
 وأضاف أن »قرارنا هو خفض مرتبات الرئاسات 
وإيقاف  العليا  والوظائف  الخاصة  والدرجات 
اإلنفاق  وترشيد  والوهميني  الرواتب  مزدوجي 
عىل  »مصممون  بالقول  مشدداً  الحكومي«، 

تجاوز األزمة معاً«.
يف غضون ذلك قرر مجلس الوزراء، امس الثالثاء، 
كدرجة  السنة  نصف  امتحانات  درجة  اعتماد 
وافق  وفيما  االبتدائي،  السادس  للصف  نهائية 
اكد  الرضيبي،  االزدواج  بشأن  قرار  تعديل  عىل 
حكومته  ان  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 
مصممة عىل تحقيق االمن واالستقرار يف عموم 

البالد.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقت »الزوراء« 

جلسته  عقد  الوزراء  مجلس  ان  منه:  نسخة 
االعتيادية الرابعة، امس الثالثاء، برئاسة رئيس 
وقّدم  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
عن  مفصالً  عرضاً  الجلسة  بداية  يف  الكاظمي 
زيارته إىل محافظة كركوك، وإرشافه املبارش عىل 
سري العمليات العسكرية، ) أبطال العراق- نرص 
الثالثاء، ملالحقة  انطلقت فجر  السيادة(، والتي 
فلول تنظيم داعش يف املناطق التي تتواجد فيها 
أنشطة تستهدف  إرهابية تنفذ من خاللها  بؤر 

أمن تلك املناطق واستقرارها.  
وأكد الكاظمي، بحسب البيان، أن النتائج األولية 
للعمليات العسكرية تبرّش بالخري، وأن الحكومة 
مصممة عىل تحقيق األمن واالستقرار يف عموم 

البالد.
وتحّدث الكاظمي عن جهود الحكومة واهتماها 
بمواجهة جائحة كورونا، التي تعد من التحديات 
الكبرية، مبيناً أن الحكومة تضع هذه الجائحة 

وتداعياتها عىل رأس أولويات اهتمامها.
 وشدد عىل أهمية االلتزام بالتدابري الوقائية التي 

أقرتها اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية.
رشحاً  البيان،   بحسب  الصحة،  وزير  وقّدم 
ظل  يف  الصحي  الوضع  تطورات  عن  مفصالً 
وجهود  والوفيات،  اإلصابات  وعدد  الجائحة، 
الطبية  الخدمات  تقديم  يف  الصحية  املؤسسات 
من  الوزارة  اتخذتها  التي  واإلجراءات  للمرىض، 

أجل تطويق الوباء والحّد من زيادة اإلصابات.

فيما قّدم وزير املالية تقريرا شامال عن الوضع 
النفطية  العراق  وصادرات  والديون  املايل 
البلد  التي تواجه  املتاحة، والتحديات  واإليرادات 
ماليا، والحلول واإلجراءات الواجب اتخاذها من 

قبل الحكومة بشأن اإلنفاق.
وناقش املجلس املوضوعات املُدرجة عىل جدول 

أعماله، واتخذ القرارات اآلتية:-
نهائية  درجة  السنة  نصف  درجة  اعتماد  أوال/ 
السادس  للصف  العامة  االمتحانات  يف  للنجاح 
 ،)٢٠١٩-٢٠٢٠( الحايل  الدرايس  للعام  االبتدائي 
امتحانات  بأداء  الراسبني  للتالميذ  والسماح 

الدور الثاني يف جميع املواد التي رسبوا فيها،
وضع  تعليمات  بإعداد  الرتبية  وزارة  وقيام 
االمتحانات العامة واملدرسية وتحديد مواعيدها 
ونتائجها  درجاتها  وموازين  ضبطها  وأسس 
ألحكام  تنفيذا  دراسية،  مرحلة  بكل  الخاصة 
الرقم  ذي  الرتبية  وزارة  قانون  من   )١٩( املادة 

)٢٢( لسنة ٢٠١١.
ثانيا/ املوافقة عىل تعديل الفقرة ) ٢( من قرار 
 ،٢٠١٨ لسنة   )٥٢( الرقم  ذي  الوزراء  مجلس 
بشأن مرشوع اتفاقية تجنب االزدواج الرضيبي، 
التهرب من دفع الرضائب املفروضة عىل  ومنع 
الدخل، ورأس املال بني حكومة جمهورية العراق 
أحكام  اىل  استنادا  التشيك،  وحكومة جمهورية 
وتخويل  الدستور،  من  سادسا(   /٨٠( املادة 
عىل  والتوقيع  التفاوض  صالحية  املالية  وزير 

مرشوع االتفاقية.
ثالثا/ املوافقة عىل تعديل قرار مجلس الوزراء، 
استيفاء  بشأن   ،)٢٠١٨ لسنة   ٢٦٠( الرقم  ذي 

الغرامات التأخريية ليتنّسب كاآلتي:-
املرتتبة  التأخريية  الغرامات  مبالغ  شطب 
العوائد  عن  للموانىء  العامة  الرشكة  لصالح 
امليناء  ملعب  مسقفات  بخزن  املتعلقة  واألجور 
األوملبي يف ميناء أم قرص، بشأن شحنة الهيكل 
الحديدي،استنادا اىل أحكام املادة )٤٦/ خامسا 
االتحادية،  املالية  االدارة  قانون  من  وتاسعا( 
مع  بالتنسيق   ،٢٠١٩ لسنة   )٦( الرقم  ذي 
وزارتي الشباب والرياضة والنقل، وفتح مجلس 
ذات  الجهات  قبل  املوضوع من  بشأن  تحقيقي 

العالقة تتوىل محاسبة املوظفني املقرصين.
والداخلية  الدفاع،   ( وزارات  تجهيز  رابعا/ 
بمادة  وتشكيالتها،  املائية(  واملوارد  والصحة، 
البنزين باآلجل اىل نهاية السنة الحالية بعد قيام 
الوزارات املذكورة آنفا وتشكيالتها بإرسال جدول 
املذكورة  املادة  من  باحتياجاتها  شهري  رسمي 
املالية  املبالغ  وتسجل  النفط،  وزارة  اىل  آنفاً 
وتشكيالتها،  آنفاً  املذكورة  الوزارات  ذمة  عىل 
وترصف الحقاً عند إقرار التخصيصات املالية يف 

قانون املوازنة العامة االتحادية.
وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة خاصة ملناقشة 
املطلوب  واإلجراءات  الراهنة  املالية  األزمة 

اتخاذها.

الكعيب يوصي جبملة حلول بينها اسرتداد 
االموال املنهوبة من كبار الفاسدين

من بينها املوازنة واحلقائب الوزارية الشاغرةبعد تسجل ٥١٩ اصابة جديدة و٢٠ وفاة بفريوس كورونا

 جملس النواب يواجه ملفات ساخنة وخماطـر كورونا ويبدأ العراق يسجل رقما قياسيا بأعداد االصابات والوفيات رغم حظر التجوال
فصله التشريعي اجلديد اليوم

من هو جورج فلويد الذي أشعل تظاهرات امريكا ؟

جملس الوزراء يقرر اعتماد درجة نصف السنة للسادس االبتدائي 
No: 7258   Wed    3     Jun    2020العدد:   7258    االربعاء    3    حزيران     2020

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اعترب الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن رفض حاكم نيويورك أندرو كومو 
للمخربني  سهلة  فريسة  جعلها  املدينة،  يف  الوطني  الحرس  بنرش  عرضه 
الثالثاء:  مساء  تويرت  عىل  حسابه  عىل  تغريدة  يف  ترامب  وقال  والرعاع. 
نيويورك  حاكم  إىل  إشارة  )يف  كومو  لجماعة  سيًئا  يوًما  أمس  يوم  كان 
الديمقراطي(. فقد سقطت نيويورك بني أيدي الرعاع واللصوص والبلطجية 
القوم. ووضعاء  الحثالة،  من  األخرى  األنواع  وكافة  الراديكايل،  واليسار 
الوطني،  الحرس  من  عنارص  نرش  عريض  قبول  رفض  »الحاكم  وأضاف: 
فتمزقت املدينة إىل أشالء. كما انخفضت تقييمات فريدو بنسبة ٥٠٪!«يذكر 
أن سلطات نيويورك كانت فرضت حظر تجول يف ساعة متأخرة من مساء 
االثنني إىل نهاية األسبوع، إال أن ذلك لم يمنع حصول ليلة أخرى من الدمار 
عدد  عىل  القبض  إلقاء  إىل  الرشطة  املدينة.وعمدت  يف  والتخريب  والشغب 
من املشاغبني بعد أن اقتحموا متجر »مايسيز« الشهري يف شارع ٣٤ أثناء 
توقيفه  بعد  فلويد،  جورج  مقتل  إثر  أيام  منذ  اندلعت  التي  االحتجاجات 
مينيابوليس.فبعد  مدينة  يف  الرشطة  عنارص  أحد  قبل  من  عنيف  بشكل 
الرشطة  اعتقلت  مانهاتن،  الرئييس يف  أبواب متجر مايسيز  اخرتاق  تم  أن 
رجلني بعد تقييدهما ووضعهما يف شاحنة. كما اندفع أشخاص إىل متجر 
»نايكي«، ونهبوا مالبس من الداخل.إىل ذلك، حطم عدد من املحتجني نوافذ 
القريبة. املصارف  أحد  نوافذ  املتجر، كما حطمت  وواجهة  روكفلر،  مركز 
وأظهرت مقاطع فيديو - ُنرشت عىل مواقع التواصل االجتماعي - بعض 
ويحثونهم  النوافذ،  يكرسون  الذين  األشخاص  مع  يتجادلون  املتظاهرين 
عىل التوقف، لكن أعمال التخريب والرسقة تصاعدت مع دخول الليل.وكانت 
نيويورك انضمت إىل مدن أخرى يف جميع أنحاء البالد يف فرض حظر تجول 
بعد أيام من االضطرابات والشغب أعقبت مقتل فلويد.أتى ذلك بالتزامن مع 

أشهر من القيود املفروضة عىل التجمعات بسبب جائحة فريوس كورونا.

ترامب: حاكم نيويورك رفض عرضي 
فاجتاح البلطجية املدينة
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قوات حفتر تعلن القضاء على أغلب قادة القوات الليبية والسورية

القدس/األناضول:
قّدرت دراس�ة إرسائيلية، نرشت 
م�ن  أكث�ر  أن  الثالث�اء،  ام�س 
رب�ع ملي�ون إرسائي�ي، أصيبوا 
بفريوس كورونا، وهو ما يعادل 
10 أضعاف الرقم املعلن رسميا.

“هآرت�س”  صحيف�ة  وذك�رت 
اإلرسائيلية، أن الدراس�ة تستند 
إىل عين�ة تمثيلية م�ن اختبارات 
ال�دم املصلي�ة، أجراه�ا فري�ق 
العم�ل ملكافح�ة الوب�اء بقيادة 
الربوفيس�ور دانييل كوهني، من 
كلي�ة الصح�ة العام�ة بجامعة 
ت�ل أبي�ب، بالتعاون م�ع املركز 
األم�راض  ملكافح�ة  الوطن�ي 
داود  نجم�ة  يف  ال�دم،  وخدم�ة 

الحمراء.
ع�ن  نق�ال  الصحيف�ة  وقال�ت 
الدراس�ة “أُصيب ما ب�ني 2 ? و 
3 ? م�ن الس�كان اإلرسائيلي�ني 
بفريوس كورونا، وهو عىل األقل 
10 م�رات أكثر من عدد الحاالت 
وفق�ا  إن�ه  املؤكدة”.وأضاف�ت 
للدراس�ة “فإن ه�ذا يعني أن ما 
أل�ف إرسائي�ي،   270 إىل  يص�ل 
ربما أُصيبوا بالفعل بالفريوس، 

ومعظمهم لم تظه�ر عليهم أي 
أعراض ع�ىل اإلطالق، ومع ذلك، 
تش�ري األجس�ام املضادة يف الدم 

إىل أنهم مصابني”.
الصح�ة  وزارة  وكان�ت 
اإلرسائيلية، قد قالت يف ترصيح 
مكتوب حصلت وكالة األناضول 

عىل نس�خة منه ي�وم اإلثنني إن 
م�رىض كورون�ا يف إرسائيل بلغ 
17169 حال�ة بينهم 285 حالة 
 14878 إن  وفاة”.وأضاف�ت 
تماثل�وا للش�فاء، م�ا يعن�ي إن 
عدد امل�رىض حالي�ا يبلغ 2006 

حاالت.

أن  إىل  “هآرت�س”  ولفت�ت 
الدراسة الجديدة “ترسم صورة 
مختلف�ة تماًما ع�ن التقديرات 
الس�ابقة التي أجراه�ا باحثون 
أن  يعتق�دون  الذي�ن  آخ�رون، 
الحاالت املؤكدة، أكثر بقليل من 

.”17000

الباحث�ون  “أج�رى  وقال�ت 
اختب�ارات مصلية ع�ىل عينات 
دم ل� 1700 إرسائيي، لتش�كيل 
عين�ة تمثيلية من الس�كان من 
العم�ر والجن�س واملوقع  حيث 

الجغرايف”.
وأضافت “ج�اءت بعض عينات 
الدم من أشخاص أصحاء تربعوا 
بالدم لنجمة داود الحمراء، بينما 
تم جم�ع عينات أخرى بش�كل 
عش�وائي كج�زء م�ن املراقب�ة 
الروتيني�ة الت�ي أجراه�ا مركز 

السيطرة عىل األمراض”.
وأشارت الصحيفة إىل أن “حجم 
العينة وحساسية االختبار تقود 
الباحثني إىل االعتقاد بأن ما بني 
2 و 3 ? من الس�كان مصابون، 
)ما بني 180 ألفا و270 ألفا(”.

وأضاف�ت “هذا ال يعني فقط أن 
ع�دد املصاب�ني أع�ىل بكثري مما 
ه�و مع�روف، ولكن ه�ذا يعني 
أيضا أن�ه يف معظ�م الحاالت، ال 
تظهر ع�ىل املصابني أي أعراض 

رسيرية”.
الصح�ة  وزارة  تعق�ب  ول�م 

اإلرسائيلية عىل هذه الدراسة.

طرابلس/د ب أ:
 رحبت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا بقبول 
كل م�ن حكومة الوف�اق الوطني و”الجيش 
الوطني الليب�ي” اس�تئناف مباحثات وقف 
إط�الق الن�ار والرتتيب�ات األمني�ة املرتبطة 
بها بناًء عىل مس�ودة االتفاق التي عرضتها 
البعثة عىل الطرف�ني خالل محادثات اللجنة 
العس�كرية املش�رتكة )5+5( يف 23 شباط/

فرباير2020 .
وأك�دت البعثة يف بي�ان تلقت وكال�ة األنباء 
األملانية )د.ب.أ( نسخة منه، مساء اول امس 
االثن�ني، أن “ع�ودة الطرف�ني للح�وار تمثل 
اس�تجابة لرغبة ونداءات األغلبية الساحقة 
م�ن الليبيني الذي�ن يتوقون للع�ودة للحياة 

اآلمنة والكريمة بأرسع وقت ممكن”.
وقالت البعثة إنها تأمل أن “ترافق استجابة 
الطرف�ني وقف األعم�ال القتالية، والحد من 
التعبئة العامة وممارس�ة خطاب الكراهية 
بغية الوصول إىل حل يعيد للدولة مؤسساتها 
ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار 
أن  البعث�ة  تأم�ل  “كم�ا  ورفاه”.وأض�اف: 
تس�تجيب جميع األطراف، الليبية والدولية، 
لرغب�ة الليبي�ني يف إنه�اء القت�ال وأن يمثل 
اس�تئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية 
لتهدئ�ة عىل األرض وهدنة إنس�انية إلتاحة 
الفرص�ة أمام التوصل التف�اق نهائي لوقف 
إطالق النار، ولتمكني السلطات املختصة من 
تركيز جهودها عىل مواجهة تداعيات وخطر 
جائح�ة كورون�ا )كوفيد-19(، ع�الوة عىل 
تس�هيل االس�تجابة لالحتياجات اإلنسانية 

امللحة من قبل الجهات املحلية والدولية”.
وش�ددت البعثة عىل رضورة التزام الطرفني 
بتفوي�ض ممثليهم يف املفاوض�ات تفويضاً 
كام�اًل يمكنهم م�ن اس�تكمال اتفاق وقف 

إط�الق الن�ار الذي أنج�ز جزء كب�ري منه يف 
الس�ياق،  ذات  ويف  الس�ابقتني.  الجولت�ني 
طالبت البعث�ة الدول الداعمة لط�ريف النزاع 
باح�رتام ما اتفق�ت عليه ضم�ن مخرجات 
االم�ن  مجل�س  وق�رارات  برل�ني،  مؤتم�ر 
املتعددة خاصة القرار 2510 )2020( وقرار 
حظر الس�الح ووق�ف جميع أش�كال الدعم 

العسكري بشكل نهائي.
كما ش�كرت البعث�ة كل الدول الت�ي عملت 
عىل إنجاح العودة للمفاوضات العس�كرية، 
املفاوض�ات  لع�ودة  الرامي�ة  واملس�اعي 
السياس�ية إلنهاء النزاع يف ليبي�ا، وتأمل أن 
يس�تمر ه�ذا الدعم خ�الل ف�رتة املباحثات 

القادمة لضمان نجاحها.
ومن جهته أكد اللواء احمد املسماري الناطق 
باس�م الجيش الوطني الليبي بقيادة املشري 
خليف�ة حفرت مس�اء االثن�ني أن أغلب قادة 

القوات الليبية والسورية تم القضاء عليها.
وأوض�ح املس�ماري ،خ�الل مؤتمر صحفي 

اس�تثنائي بمدين�ة بنغ�ازي “أن أغلب قادة 
املليش�يات الليبي�ة والس�ورية ت�م القضاء 
عليه�ا ،مضيفا أن تجني�د مرتزقة أردوغان 
لليبي�ا ينقس�م لث�الث فئ�ات األوىل ج�اءت 
بفت�وى رشعية من )املفت�ي الليبي الصادق 
الغريان�ي( وتض�م جبه�ة الن�رصه وبقايا 
تنظي�م داعش وما إىل ذلك أم�ا الفئة الثانية 
فتتب�ع الجي�ش الوطن�ي الس�وري امل�وايل 
ألردوغ�ان حي�ث ت�م التنس�يق م�ع ق�ادة 
الفصائل املسلحة يف سوريا إلرسال املرتزقة 
إىل ليبي�ا وإال يتم قط�ع املرتب�ات عنهم أما 
الفئة الثالثة فهي فئة املخيمات السورية يف 
تركي�ا والذين يتم إرس�الهم مقابل الغذاء”، 

بحسب موقع”بوابة أفريقيا اإلخبارية”. 
وتاب�ع املس�ماري أن س�يطرة الجي�ش عىل 
منطقة األصابعة سبقه شن سلسلة غارات 
جوية اس�تهدفت القوات للتمهيد للسيطرة 
ع�ىل املنطقة، مبينا أن أه�ايل املنطقة رحبوا 
الجي�ش لها.وذك�ر املس�ماري أن  بدخ�ول 

املعركة الكربى يف طرابل�س بدأت قبل العيد 
بي�وم بعملي�ات عس�كرية كب�رية تمثل�ت 
يف إع�ادة التمرك�ز ووصف�ت بأنه�ا هزيمة 
للجي�ش لكنه�ا يف الواق�ع مكن�ت الق�وات 
املس�لحة م�ن التموض�ع يف مناط�ق مهمة 

لتدمري الجماعات اإلرهابية.
وأشار املس�ماري إىل أن السالح األول لقوات 
الوف�اق املدعومة م�ن تركيا ه�و الطائرات 
الجي�ش يس�قطها  أصب�ح  الت�ي  املس�رية 
بس�هولة حي�ث حاول�وا الوص�ول لرتهونة 
إال أن منظوم�ة الدف�اع الج�وي هناك قوية 
فتمكن�ت م�ن إس�قاطها وكذل�ك إحب�اط 

محاولة وصولهم لألصابعة.
وح�ذر املس�ماري من أن نج�اح أردوغان يف 
معرك�ة ليبيا س�يؤدي إىل إرس�ال س�وريني 
وليبي�ني إىل دول أخرى،يف إش�ارة إىل الرئيس 

الرتكي رجب طيب اردوغان.
ولف�ت املس�ماري إىل أن الجي�ش ال يخوض 
حرب ض�د املجل�س الرئ�ايس بقي�ادة فائز 
الرساج وإنما ب�دأ معركته ضد اإلرهاب منذ 
2014 مش�ريا إىل أنهم ج�اءوا بالرساج عىل 
رأس املجل�س الرئايس بليبيا ألنه ش�خصية 
هش�ة يمكنهم إدارتها بالريم�وت كونرتول 
متس�ائال هل هناك رئيس دول�ة عاقل يأتي 

بالغازي إىل أرضه؟
وكان املس�ماري ق�د أعل�ن أن وح�دات من 
قوات الجيش تمكنت يف وقت سابق من يوم 
االثنني من استعادة السيطرة عىل األصابعة، 
الت�ي تبع�د نحو 120 كيلوم�رت جنوب غرب 
طرابلس.وكان�ت قوات الوفاق قد س�يطرت 
قبل أس�بوعني ع�ىل بل�دة األصابع�ة ومدن 
وبلدات أخرى غ�رب وجنوب غرب العاصمة 
الليبي�ة يف عملي�ة عس�كرية أطل�ق عليه�ا 

عاصفة السالم.

 الدوحة/أ ف ب:
 مرت ثالث س�نوات عىل األزمة بني قطر من 
جهة والسعودية واإلمارات العربية والبحرين 
وم�رص من جهة ثانية، من دون أن يلوح أي 

حّل يف األفق.
 ،2017 حزيران/يوني�و  م�ن  الخام�س  يف 
والبحري�ن  واإلم�ارات  الس�عودية  قطع�ت 
وم�رص عالقاته�ا الدبلوماس�ية م�ع قطر. 
واتهمت الدول األربع الدوحة بدعم جماعات 
إي�ران،  والتق�رب م�ن  إس�المية متطرف�ة 
منافس�ة الس�عودية الرئيس�ية يف املنطقة، 

األمر الذي نفته الدوحة.
وتعّث�رت محادث�ات رامي�ة إىل وض�ع ح�د 
للخالف يف أواخر الع�ام املايض بعد أن أثارت 
موجة من الجهود الدبلوماسية آماال بحدوث 

انفراج.
يف ما يأتي أبرز محطات األزمة:.

يف 24 أيار/ماي�و 2017، أعلن�ت الدوحة أن 
موقع وكالة األنباء الرسمية القطرية تعرّض 
“لعملي�ة اخرتاق م�ن جهة غ�ري معروفة”، 
مش�رية إىل أنه ت�م نرش “ترصي�ح مغلوط” 

منسوب ألمري قطر.
وتناول�ت الترصيحات الت�ي نفت الدوحة أن 
تكون صادرة عن أمري البالد، مواضيع تتعلق 
بإي�ران وحزب الله وحركة حماس واإلخوان 
املس�لمني، وانتقدت الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب.
وقام�ت وس�ائل إع�الم خليجي�ة بنرش هذه 
الترصيح�ات رغم نفي الدوح�ة التي فتحت 

تحقيقا.
أعلن�ت  الخام�س م�ن حزيران/يوني�و،  يف 
عالقاته�ا  قط�ع  وحلفاؤه�ا  الس�عودية 
الدبلوماس�ية م�ع قط�ر. وتراف�ق ذل�ك مع 
إجراءات اقتصادية م�ن بينها إغالق الحدود 
الربي�ة والبحرية مع قط�ر، ووقف الرحالت 
الجوية وفرض قيود عىل حركة القطريني يف 

هذه الدول.
يف اليوم الت�ايل، علّق الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب عرب “توي�رت” قائ�ال إن دول الخليج 
قالت “إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل 
التطرف، وكل الدالئل تشري اىل قطر”. وأضاف 

“قد يكون ذلك بداية نهاية رعب اإلرهاب”.
لك�ن الرئيس األمريكي غ�ريّ لهجته بعد ذلك 
إزاء قط�ر الت�ي تضّم أكرب قاعدة عس�كرية 

أمريكية يف الرشق األوسط.
يف 22 حزيران/يوني�و، عرض�ت الس�عودية 
واإلم�ارات والبحرين ومرص عىل قطر قائمة 
من 13 طلب�ا وحّددت لها مهل�ة عرشة أيام 
لتنفيذه�ا. وم�ن ضمن املطال�ب إغالق قناة 
“الجزيرة” والحّد من عالقات قطر مع إيران 

وإغالق قاعدة عسكرية تركية عىل أرضها.
يف الراب�ع م�ن تموز/يوليو، أك�دت قطر أن 

“الالئحة غري واقعية” وغري قابلة للتطبيق.
الس�عودية  ن�رشت  تموز/يولي�و،   25 يف 
أس�ماء  تض�م  س�وداء  الئح�ة  وحلفاؤه�ا 
“إرهابيني”، كما سمتها، وفيها 18 مجموعة 
بجماع�ات  بارتباطه�م  يش�تبه  وش�خصا 
إس�المية متطرف�ة وقط�ر. وتض�م الالئحة 

حاليا حواىل تسعني شخصا ومجموعة.
يف آب/اغسطس 2017، بدأت قناة تلفزيونية 
باس�م “بي أوت كيو” تبث مباريات رياضية 
يف الس�عودية بينه�ا مباري�ات تملك ش�بكة 
“بي إن س�بورت” القطري�ة الحّق الحرصي 
لبّثها. واتهمت “بي إن” السلطات السعودية 

بالوقوف وراء قرصنة محتواها.
خ�الل ع�ام 2018، تبادلت قط�ر واإلمارات 
اللت�ان تمل�كان رشكات الط�ريان األك�رب يف 
املنطقة، االتهامات ح�ول انتهاكات للمجال 

الجوي للبلد اآلخر.
يف الع�ام التايل، اس�تضافت اإلم�ارات كأس 
آسيا لكرة القدم. وفازت قطر باللقب مع أن 

املنتخب خاض البطولة دون جمهور.
الثاني/نوفم�رب وبداي�ة  يف نهاي�ة ترشي�ن 
كان�ون األول/ديس�مرب 2019، اس�تضافت 
قط�ر بطول�ة كأس الخليج يف ك�رة القدس، 
والبحري�ن  واإلم�ارات  الس�عودية  وق�ررت 
الرتاجع عن قرارها بعدم املش�اركة. وفازت 

البحرين بالكأس.
قبله�ا بعام�ني، كانت ه�ذه ال�دول رفضت 
املش�اركة يف البطولة يف قط�ر حتى تم نقلها 
إىل الكوي�ت الت�ي التزمت الحي�اد يف األزمة. 
وعّزز ذلك اآلمال بتحقيق املصالحة، ال سيما 
م�ع إعالن وزي�ر الخارجي�ة القطري محمد 
بن عب�د الرحمن آل ثاني ع�ن إحراز “بعض 

التقدم” يف املحادثات مع السعودية.
يف العارش من كانون األول/ديس�مرب 2019، 
ُعق�دت قم�ة مجل�س التع�اون الخليجي يف 
الري�اض بغي�اب أمري قطر الش�يخ تميم بن 
حم�د آل ثان�ي ال�ذي أوف�د بدال من�ه رئيس 
الوزراء يف حينه عبد الله بن نارص بن خليفة 

آل ثاني.
وأعل�ن وزي�ر الخارجية القط�ري يف كانون 
الثاني/يناي�ر 2020 أن املحادثات بني بالده 

والرياض متوقفة.
خالل األس�ابيع األخرية، رست شائعات عرب 
وسائل التواصل االجتماعي حول نّية الدوحة 

االنسحاب من مجلس التعاون الخليجي.
وزارة  نف�ت   ،2020 أيار/ماي�و   28 يف 
الخارجي�ة القطري�ة ذلك، مؤك�دة لفرانس 
برس أن “ش�ائعاٍت كهذه تأتي بال ش�ّك من 
ي�أس وخيب�ة أم�ل بع�ض األش�خاص إزاء 
مجل�س تع�اون خليج�ي مم�ّزق كان يف ما 
مىض مص�در أم�ل وطموح لش�عوب الدول 

األعضاء السّت”.

أكثر من ربع مليون إسرائيلي أصيبوا بفريوس كورونا

األمم املتحدة ترحب بقبول طريف النزاع باستئناف املباحثات ووقف إطالق النار

ثالث سنوات على أزمة اخلليج بني 
قطر وجريانها

     

كيف يبيع الجئون سوريون يف تركيا أعضاءهم لـ”يعيشوا”!
 انقرة/ متابعة الزوراء:

يلجأ الجئ�ون س�وريون يف تركيا إىل بيع 
أعض�اء م�ن أجس�ادهم ملج�رد تغطية 
احتياجاتهم اليومية، وذلك عرب سمارسة 
يس�تغلون مس�ألة “الت�ربع باألعضاء” 
ويحولونه�ا إىل تج�ارة مربح�ة بأعضاء 
الب�رش، فكيف تتم ه�ذه “التجارة”؟ وما 

هي أسباب ازدهارها؟
اليزال أبو عبد الله يشعر بآالم يف خارصته. 
فالالجئ الس�وري الذي يعي�ش يف تركيا 
من�ذ أرب�ع س�نوات ب�اع إح�دى كليتيه 
لس�مارسة االتجار بأعضاء بالبرش، لكي 
يخرج م�ن ضائقة مالية أملّ�ت به. “بيع 
األعض�اء للبق�اء ع�ىل قيد الحي�اة” هو 
عن�وان الوثائقي ال�ذي نرشته قناة “يس 
ب�ي إس” األمريكية وال�ذي عرض قصة 

أبو عبدالله.
القص�ة ب�دأت عندم�ا رأى أب�و عبدالله 
منش�ورات عىل الفيس�بوك يعرض فيها 
بع�ض األش�خاص مبالغ مالي�ة مقابل 
أعضاء برشي�ة. فاتفق أب�و عبدالله مع 
سمس�ار لالتج�ار باألعض�اء ع�ىل بيع 

إحدى كليتيه بمبلغ 10 آالف دوالر.
وتنترش ع�ىل الفيس�بوك مجموعات يتم 
فيه�ا االتجار بأعضاء البرش تحت اس�م 
“الت�ربع باألعضاء بمقابل م�ادي”. ويف 
حني ينرش فيها “متربعون” معلوماتهم 
مثل الجنس�ية وزمرة ال�دم وحتى أرقام 
الهواتف، يق�دم فيها س�مارسة االتجار 
باألعض�اء مبال�غ مختلفة ل�كل عضو، 
وتتعل�ق غالبي�ة تل�ك الع�روض بالكىل. 
وكت�ب أح�د أولئ�ك الس�مارسة يف إحدى 

املجموع�ات: “نق�دم ل�ك خدم�ة تأمني 
متربع بمقابل مادي مع تسهيل إجراءات 

املستشفى”.
ويف ح�ني يعت�رب االتجار بأعض�اء البرش 
ممنوعاً يف تركيا، فإن “التربع باألعضاء” 
ب�ني األش�خاص الذي�ن تربطه�م عالقة 
عائلي�ة مس�موح، وه�ذا م�ا يس�تغله 

سمارسة االتجار باألعضاء.
بيع عىل هيئة تربع وبأوراق مزورة

يق�ول أب�و عبدالله إنه وقب�ل أن يخضع 
للعملي�ة طل�ب من�ه الطاق�م الطب�ي يف 

املستش�فى أن يؤكد شفهياً أنه عىل صلة 
ع ل�ه. وحتى يف  قراب�ة بالش�خص املُت�ربَّ
الح�االت التي ال يكفي فيها هذا “التأكيد 
الش�فهي” – بحس�ب الوثائق�ي- يت�م 
اس�تخدام وثائ�ق م�زورة ُتظه�ر وكأن 
الشخص يتربع بكليته ألحد أقربائه، وإن 
كان يف الحقيقة ال يعرف من هو “قريبه 

املفرتض”.  
بعد انتهاء العملية، لم يحصل أبو عبدالله 
س�وى عىل نص�ف املبل�غ املتف�ق عليه، 
ث�م انقط�ع الخ�ط الهاتفي للسمس�ار 

و”اختفى”.
الجئون س�وريون آخرون مروا بقصص 
مشابهة، مثل أم محمد، األم لثالثة أوالد، 
والتي باعت نص�ف كبدها مقابل 4 آالف 
دوالر، م�ن أج�ل أن تدف�ع إيج�ار البيت 

لسنتني.
بيع الالجئني أعضاءهم لم يثر استغراب 
رجل األعمال السوري يقظان الشيشكي، 
الذي أس�س منظمة ملساعدة الالجئني يف 
تركيا. يقول الشيشكي ل�”يس بي إس”: 
“ليس لديهم خي�ارات أخرى”، ويضيف: 

“إنهم يفكرون: ال بأس إن مت. لكن عىل 
األقل س�أحصل عىل بع�ض املال ألعطيه 
لعائلت�ي”، مش�رياً إىل أن الظ�روف التي 
يعي�ش فيها الالجئ�ون “س�يئة للغاية” 
وأنهم يبيتون “بدون مأوى وبدون طعام 

يف بعض الليايل”.
“خليط من الفقر وقلة الوعي”

لكن د.محمد، وهو طبيب سوري يعيش 
يف تركيا، يرى أن هناك أسباباً أخرى وراء 
بيع بع�ض الالجئني أعضاءهم، ويضيف 
ملهاجر ني�وز: “اللجوء إىل بي�ع األعضاء 
س�ببه خلي�ط م�ن الفق�ر وقل�ة الوعي 
واالنخداع بوعود الس�مارسة”، ويضيف: 
“هناك العديد من الالجئني الذين قد تكون 
أوضاعهم أس�وأ من األوضاع التي يعيش 
فيه�ا أب�و عبدالل�ه أو أم محم�د، لكنهم 
ال يفك�رون باللج�وء إىل ه�ذه الطريق�ة 
ويحاولون حل مش�اكلهم املادية بطرق 

أخرى”.
ويؤك�د د.محم�د ع�ىل رضورة أن تعالج 
السلطات الرتكية “الثغرات” التي تسمح 
للس�مارسة بتحويل التربع باألعضاء إىل 
اتجار بالبرش، وذلك بزيادة التش�ديد عىل 

املستشفيات فيما يخص هذا املوضوع.
“املساعدات قد تخفف املشكلة”

وقضية بيع الالجئني أعضاءهم يف تركيا 
ليس�ت جدي�دة، فف�ي تموز/يوليو عام 
2019 تصدرت القضية عناوين الصحف 
الرتكي�ة بع�د أن ألقت الرشط�ة القبض 
ع�ىل الجئ س�وري يف أحد مستش�فيات 
إس�طنبول قبل البدء بعملي�ة نقل كليته 
مقابل 10 آالف دوالر، يف صفقة تمت عرب 

مواق�ع التواصل االجتماع�ي ومن خالل 
وس�يط، كما نقلت صحيف�ة جمهوريت 

الرتكية.
تالح�ق  الرتكي�ة  الس�لطات  أن  ورغ�م 
عصابات وس�مارسة االتجار باألعضاء، 
يت�م  ال�ذي كان  الس�مارسة  أح�د  ق�ال 
تصوي�ره رساً م�ن قب�ل فري�ق “يس بي 
إس” إنه مس�تمر يف عمل�ه وإنهم أجروا 

عرشات العمليات املماثلة.
وكان تحقي�ق اس�تقصائي لفري�ق من 
القناة األملانية األوىل قد كشف قبل عامني 
أن الجئ�ني س�وريني يبيع�ون أعضائهم 
البرشية يف تركيا م�ن أجل العيش. وأفاد 
التقري�ر أن أغلب الزبائن ه�م أثرياء من 
الدول الغربية ومن الس�عودية. ويف حالة 
أبو عبدالله أيضاً، يعتقد الالجئ السوري 
أن الش�خص الذي حصل ع�ىل كليته هو 

مواطن أوروبي.
األوروبي�ة  ال�دول  أن  د. محم�د  وي�رى 
أيضاً تتحمل مس�ؤولية األوضاع السيئة 
الت�ي يعيش فيه�ا الالجئون الس�وريون 
يف تركي�ا، مش�رياً إىل أن�ه يمك�ن لل�دول 
األوروبي�ة أن تس�اعد ع�ىل “تخفي�ف” 
مش�كلة بي�ع الالجئ�ني ألعضاءه�م من 
ويضي�ف:  املس�اعدات،  زي�ادة  خ�الل 
“املش�كلة أن املس�اعدات قليل�ة وط�رق 

إيصالها ملتوية”.
أما ح�ل العديد من املش�اكل التي يعاني 
منه�ا الالجئ�ون الس�وريون يف تركي�ا، 
فلن يتم – بحس�ب د.محم�د – إال بعودة 
الالجئ�ني إىل بلدهم بعد أن تنتهي األزمة، 

“لتنتهي املعاناة اليومية للسوريني”.
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بغداد/ الزوراء:
الصحة  لوزارة  بياناً  والبيئة  الصحة  وزير  أصدر 
وفيما  كورونا.  جائحة  من  الوبائي  املوقف  عن 
صحة  دائرة  يف  العامة  الصحة  مسؤول  توقع 
 1000 اىل  املسجلة  االصابات  تصل  ان  الرصافة 
للوزارة  التحتية  البنى  جهوزية  اكد  يوميا،  حالة 
جميع  الستقبال  الصحية  املؤسسات  وجميع 

الحاالت.
وقال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، امس 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  الذي  البيان  يف  الثالثاء، 
منه: »حرصا من وزارتنا عىل االستمرار يف سياسة 
إلطالعه  العراق  يف  الجمهور  مع  الدائم  التواصل 
املستمر  بالتقييم  الخاصة  املستجدات  اخر  عىل 
الصحة  لجنة  عن  الصادرة  التوصيات  لتطبيق 
والسالمة برئاسة رئيس الوزراء يف فرض الحظر 
الشامل ملكافحة وباء كورونا املستجد الخطري«. 

العراقي  للشعب  نقاط  عدة  البيان  أوجز  وقد 
وتثمني  املواطنني  من  الكثري  التزام  تثمينه  منها 
الجهد االعالمي والتثقيفي من قبل وسائل االعالم 
والتبصري  للتوعية  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
والجبارة  النبيلة  الجهود  ومواصلة  بالوباء، 
والقوات  واالدارية  والصحية  الطبية  ملالكاتنا 
االمنية بكافة صنوفها، ورضورة تعاون املواطنني 

لتجنب االثار الكارثية للفريوس.
الحظر  »اجراءات  ان  اىل  الصحة  وزير  ولفت 
الشامل لحركة االفراد والعجالت ومنع التجمعات 
انتشار  أمنية، وانما لحمايتكم ومنع  هي ليست 

الوباء الخطري وخاصة بعد تزايد اعداد االصابات 
يف اغلب محافظات العراق واملخاطر التي ستهدد 
املزمنة  باالمراض  واملصابني  السن  كبار  حياة 
واالعتالالت املناعية وما سيتولد عنها من انتشار 

للوباء«.
وأهاب التميمي »بالجميع االلتزام التام واملكوث 
واالٔمنية  الصحية  فرقنا  مع  والتعاون  املنازل،  يف 
لتنفيذ  جهودها  يف  الخدمية  الساندة  والجهات 
عن  والكشف  املناطق  تعفري  يف  الشاملة  الخطط 
الحاالت املشتبه بها ومتابعة البٔور الوبائية، مثل 
والرصافة  الكرخ  بغداد  جانبي  يف  املناطق  بعض 

من  متصاعدة  اعداد  تسجيل  شهدت  والتي 
وقائية  اجراءات  اتخاذ  وتستدعي  االصابات 
رسيعة وحاسمة لتطويق واحتواء انتشار الوباء 

فيها«.
وكرر وزير الصحة »ندائه اىل كافة االجهزة االمنية 
والقضائية للتعاون مع وزارتنا التخاذ االجراءات 
للتوصيات  تنفيذا  الصحي  الحظر  لفرض  كافة 

الصادرة عن اللجنة العليا«.
دائرة  يف  العامة  الصحة  مسؤول  توقع  بينما 
صحة الرصافة، عيل طاهر، يف حوار صحفي: ان 
يوميا  حالة   1000 اىل  املسجلة  االصابات  “تصل 

بسبب حمالت املسح امليداني يف املناطق املوبوءة 
املخفية،  الحاالت  من  العديد  وظهور  بالعاصمة 
فضال عن زيادة امكانية الفحص باملختربات التي 
بغداد  يف  مختربا   20 من  اكثر  اىل  عددها  وصلت 
للحجر  ردهات  بتوسعة  والقيام  واملحافظات، 
تخرج عن  ال  املستشفيات حتى  اغلب  يف  والعزل 

التخصصات املعمولة بها”.
وجميع  للوزارة  التحتية  البنى  “جهوزية  واكد 
الحاالت”،  جميع  الستقبال  الصحية  املؤسسات 
مستشفيات  لجميع  الرسيرية  “السعة  ان  مبينا 
رسير،  آالف   7000 من  اكثر  تجاوزت  الرصافة 
اكثر  حاليا  تخطت  قد  الكلية  اإلصابات  ان  بيد 
اآلن  االزمة وحتى  بداية  الـ 6000 حالة منذ  من 
بسبب ضعف الوعي الصحي لدى املواطنني وعدم 
التزامهم بالتعليمات الوقائية التي فرضتها خلية 

االزمة”.
املستمرة  القفزة  من  الرغم  “عىل  انه  واضاف 
انه  إال  اإلصابات،  بعدد  أسبوع  من  اكثر  منذ 
نسبة  الن  الخطر،  مرحلة  خاللها  من  ندخل  لم 
الوفيات قليلة فقد وصلت اىل اكثر من 200 حالة 
االصابات،  مجموع  من  باملئة   3 والبالغة   فقط، 
باالمراض  سابقا  مصابة  كانت  الوفيات  واغلب 
الخطورة  معيار  ان  بمعنى  واملزمنة،  الرسطانية 
يعتمد عىل عدد الوفيات، وان نسبة الشفاء بلغت 
50 باملئة”، مؤكدا ان التعايش مع فريوس كورونا 
ألجل  مستمرة  الوباء  وخطورة  محالة،  ال  قادم 

غري معروف حتى اآلن”. 

بغداد/ الزوراء:

للقوات  العالم  للقائد  اإلعالمي  الناطق  اعلن 

العراق  أبطال  عمليات  انطالق  عن  املسلحة 

الدين  صالح  بني  الفاصلة  الحدود  لتفتيش 

من  بإسناد  العملية  ان  أكد  وفيما  وكركوك، 

االعالم  خلية  أعلنت  العراقية،   16 اف  طائرات 

االمني النتائج االولية للعمليات.

للقوات  العالم  للقائد  اإلعالمي  الناطق  وقال 

املسلحة، العميد يحيى رسول، امس الثالثاء، يف 

بيان اطلعت عليه »الزوراء«: ان ” انه “وبتوجيه 

للقوات  العام  القائد  الوزراء  مجلس  رئيس  من 

قيادة  وبإرشاف  الكاظمي،  مصطفى  املسلحة 

امس،  صباح  انطلقت،  املشرتكة،  العمليات 

لتفتيش  الثانية  املرحلة  العراق  أبطال  عمليات 

مناطق جنوب غربي كركوك يف الحدود الفاصلة 

مع محافظتي صالح الدين وكركوك”.

يف  فيها  تشرتك  “العملية  ان  رسول  واضاف 

التاسعة  املدرعة  الفرقة  الجيش قطعات  محور 

رئاسة  العمليات  دائرة  الخاصة  القوات  ولواء 

الرشطة  قوات  قيادة  محور  ويف  الجيش،  اركان 

االتحادية الفرقة الخامسة / الرشطة االتحادية 

الرشطة  قوات  قيادة  مقر  يف  املهمات  ولواء 

واللواء  الرسيع  الرد  االتحادية، ويف محور فرقة 

األول / فرقة الرد الرسيع وقطعات من اللواءين 

محور  ويف  الرسيع،  الرد  /فرقة  والرابع  الثالث 

قيادة  لواء مغاوير  الدين،  قيادة عمليات صالح 

وفوج  التكتيكي  والفوج  الدين  صالح  عمليات 

الدين،  صالح  رشطة  ملديرية  التابع  سوات 

قيادة  كركوك،  يف  الشعبي  الحشد  محور  ويف 

من  بإسناد  الشعبي،  للحشد  الشمال  عمليات 

الوكاالت  الجوية وجميع  والقوة  الجيش  طريان 

االستخبارية األمنية”.

واشار اىل ان “هذه العملية جاءت لتعزيز األمن 

بقايا  ومالحقة  املناطق  هذه  يف  واالستقرار 

عىل  القبض  والقاء  اإلرهابية،  داعش  فلول 

املطلوبني”. 

وايضا فقد بارش صقور القوة الجوية العراقية 

ِمن ساعات الصباح االوىل، امس، بإسناد محاور 

عمليات ابطال العراق / املرحلة الثانية من خالل 

طائراتهم أف 16 املقاتلة.

وذكر بيان لخلية االعالم األمني تلقت »الزوراء« 

شاركوا  الجيش  طريان  »أبطال  ان  منه:  نسخة 

الثانية  بمرحلتها  العراق  أبطال  عملية  يف 

محاور  إسناد  يف  اليوم  صباح  انطلقت  التي 

العمليات«.

امس  االمني،  االعالم  خلية  أعلنت  جهتها،  من 

ابطال  لعمليات  االولية  النتائج  عن  الثالثاء، 

العراق / نرص السيادة.

وقالت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 

إنه »بعد أن انطلقت عىل بركة الله صباح امس، 

بتوجيه  السيادة  نرص  العراق/  أبطال  عمليات 

القائد  الوزراء  رئيس  قبل  من  ميدانية  ومتابعة 

العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، فقد 

وحتى  العمليات  لهذه  املنفذة  القوات  تمكنت 

ساعة اعداد هذا البيان من االتي«.

الخامسة  الفرقة  تمكنت  »حيث  مضيفة: 

وكر  عىل  العثور  من  االتحادية  بالرشطة 

ناسفتني و12 قنربة هاون  لالرهابيني وعبوتني 

و٩ عبوات ناسفة محلية الصنع وتفيش قريتني، 

فيما تمكنت قوات الرد الرسيع من تفكيك عجلة 

مفخخة يف قرية سماكة«.

قطعات  عثرت  الثالث  املحور  »ويف  وتابعت: 

وأرزاق،  عتاد  تحتوي  براميل  ثالثة  عىل  الجيش 

عبوتني  وفجرت   SBG٩ مدفع  عىل  عثرت  كما 

مفخخة  وعجلة  نفقني  ودمرت  ناسفتني 

الشعبي  الحشد  محور  ويف  ناظور،  عىل  وعثرت 

الشعبي من قتل  الحشد  اللواء22 يف  فقد تمكن 

تاركني  الهروب  محاولتهما  بعد  إثنني  إرهابيني 

املائية  باملستنقعات  للدخول  النارية  دراجاتهما 

القريبة من محور التقدم يف قرية السهيل جنوب 

رشقي كركوك«.

من  وعدد  أوكار  ثالثة  دمروا  »كما  وزادت: 

عثر  كما  أيضاً،  كركوك  رشقي  جنوب  اإلنفاق 

يستخدمها  كان  وطبية  لوجستية  مواد  عىل 

اما يف  الشاي،  االرهابية يف وادي  عنارص داعش 

محور نتائج عمليات صالح الدين فقد تم تدمري 

عجلة ووكرين من قبل طريان الجيش، ومازالت 

العمليات مستمرة«. 

بغداد/ الزوراء:
امس  بغداد،  محافظة  أعلنت 
انجاز  نسبة  تحقيق  عن  الثالثاء، 
الحرية  مستشفى  بمرشوع  جيدة 
العام بعد استئناف العمل به نهاية 

شهر ترشين الثاني املايض.
محمد  بغداد،  محافظ  وقال 
اطلعت  بيان  يف  العطا،  جابر 
“املحافظة  إن  »الزوراء«:  عليه 
اسرتاتيجية  مشاريع  اربعة  لديها 
ملستشفيات ببغداد هي: الفضيلية 
والحرية«.  والشعب  والنعمان 

مستشفى  مرشوع  »أن  منوها 
هذه  احد  يعد  العام  الحرية 
املشاريع الكبرية الذي توقف العمل 
به خالل املدة املاضية بسبب االزمة 
مخصصات  اطالق  وعدم  املالية 

تنمية االقاليم ملحافظة بغداد”.
“املحافظة  أن  العطا  وأضاف 
الالزمة  املوافقات  استحصلت 
شهر  خالل  به  العمل  الستئناف 
ترشين الثاني املايض نظرا ألهميته 
االندثار،  من  عليه  وخوفا  الكبرية 
اسرتاتيجية  مشاريع  طال  الذي 

مهمة عدة يف بغداد”.
“املستشفى  ان  اىل  مشريا   
دوالر،  مليون   146 كلفته  البالغ 
هندسية  رشكة  من  وبتصاميم 
اسبانية عاملية مختصة، يضم 400 
رسير ودار لالطباء مكونا من 100 
طبقات،  خمس  بني  موزعة  شقة 
مكونة  طوارئ  بناية  اىل  اضافة 
من ثالث طبقات بمساحة 8 آالف 

و500 مرت مربع لكل طابق”.
“املستشفى  ان  العطا  واردف 
يحوي ايضا بناية الردهات مؤلفة 

من سبع طبقات، فضال عن خمس 
والتعليمية”،  لالستشارية  طبقات 
املالكات  “ارشاف  عن  مفصحا 
للمحافظة  التابعة  الهندسية 
مستمر«.  بشكل  املستشفى  عىل 
املنفذة  الرشكة  »تحقيق  مؤكدا 
من  باملئة   36 بلغت  انجاز  نسب 
»مهم  بأنه  اياه  عادا  املرشوع«. 
جانب  يف  عدة  مناطق  ويخدم  جدا 
قلب  يف  يقع  لكونه  نظرا  الكرخ، 
سيقدمه  ما  اىل  اضافة  العاصمة، 
عىل  منبها  مميزة«،  خدمات  من 

سيدخل  انه  اكدت  املحافظة  »أن 
لريفع  املمكنة  بالرسعة  للخدمة 
الطبية  الخدمات  مستوى  من 

بالعاصمة وليكون ساندا لها”.
الصحية  املشاريع  “بقية  ان  وبنينّ 
الفضيلية  مستشفيات:  وهي 
بني  املوزعة  والنعمان  والشعب 
حققت  والرصافة،  الكرخ  مناطق 
انجاز متفاوتة«، الفتا  ايضا نسب 
سيتم  »انه  اىل  نفسه  السياق  يف 
املرحلة  خالل  تباعا  انجازها 

املقبلة”. 

بغداد/ الزوراء:

امس  دياىل،  يف  حكومي  مسؤول  كشف 

عملية  يف  مهمة  تفاصيل  عن  الثالثاء، 

املحافظة،  رشق  شمال  العسكرية  الوقف 

مؤكدا أنها تشمل 1000 دونم من البساتني 

الكثيفة.

شمال  العبارة)14كم  ناحية  مدير  وقال 

رشق بعقوبة(، شاكر التميمي، يف ترصيح 

صحفي: ان” عملية الوقف العسكرية التي 

انطلقت من 3 محاور رئيسية يشارك بها 

الحشد الشعبي والرشطة والجيش لتعقب 

بني  املمتدة  الوقف  قرى  بساتني  يف  داعش 

ناحيتي العبارة وابي صيدا تشمل اكثر من 

1000 دونم من البساتني الكثيفة”.

واضاف التميمي ان” العملية والتي تجري 

استخبارية  معلومات  قاعدة  وفق  عىل 

مهمة  امور   3 لتحقيق  تهدف  دقيقة 

النائمة  الخاليا  ملف  انهاء  وهي  جدا، 

وسد  االنتشار  واعادة  مضافاتها  وتدمري 

أن “العملية هي االكرب  الفراغات”.  مبينا 

امال  وهناك  الوقف،  قاطع  يف  نوعها  من 

يف  ايجابية  تغريات  ستخلق  بأنها  كبرية 

املسار االمني”.

ويعد الوقف من املناطق غري املستقرة التي 

بسبب  واخرى  فرتة  بني  خروقات  تشهد 

نشاط خاليا تنظيم داعش اإلرهابي. 
بغداد/ الزوراء:

أعلنت امانة بغداد، امس الثالثاء، تهيئة عدد من املشاريع الخدمية، ال سيما ما يخص شبكات 
املجاري، وبانتظار اقرار املوازنة العامة الطالقها.وقالت االمانة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان »دائرة مجاري بغداد احدى مالكات امانة بغداد قامت بإعداد التصاميم والكلف الخاصة 
بإنشاء شبكات املجاري لعدد من املحالت السكنية، ال سيما املحلة ) 446 ب ( واملحلة ) 65٩ ( 
ضمن مناطق الغزالية والشعلة شمال غربي العاصمة«. واضافت ان »املالكات ستبارش العمل 

بعد اقرار املوازنة، وبالتنسيق مع عدد من املؤسسات والشخصيات الحكومية«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت رشطة البرصة، امس الثالثاء، القبض عىل مطلوبني بمناطق مختلفة من قضاءي القرنة والزبري.

وقالت الرشطة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: »ومن خالل تنفيذ اوامر القبض بحق مطلوبني للعدالة 
تمكنت مفارز مركز رشطة القرنة من القاء القبض عىل 3 متهمني مطلوبني قضائيا وفق املادة 413 من 
قانون العقوبات العراقي«.واضافت، ان »مفارز شعبة شؤون املخدرات واملؤثرات العقلية يف قضاء الزبري 
وادوات  بحوزته مواد مخدرة  املخدرات وضبطت  القبض عىل متهم من مروجي  القاء  ايضا من  تمكنت 

تعاطي، وقد تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه وتوقيفه عىل وفق أحكام املادة 28 /مخدرات«.

بغداد/ الزوراء:  
الثالثاء،  امس  النيابية،  الرتبية  لجنة  اكدت 
عكفها عىل مواجهة وتفكيك عصابات متمرسة 
بوزارة الرتبية.وقال عضو اللجنة، عباس شعيل 
عاكفة  »اللجنة  ان  صحفي:  بيان  يف  الزاميل، 
عىل مواجهة وتفكيك عصابات متمرسة بوزارة 
أجريناه  الذي  التحقيق  خلفية  عىل  الرتبية 
برئاستي  النيابي  املجلس  التي شكلها  باللجنة 
انه  الصحي«.وأضاف  التأمني  بعقد  للتحقيق 
الكتب  ملفات عقود طباعة  فتح  ايضاً  »سيتم 
الجديدة للعام الدرايس املقبل، خاصة وان الكتب 
لم تستخدم بالعام الحايل، وعليه نرى هذا العقد 

إىل  باإلضافة  مراجعته،  ورضورة  قانوني  غري 
الخاص  الرتبية  وزارة  فساد  ملفات  أهم  فتح 
بهدم وإعادة بناء مدارس بالفرتة املقبلة«.ومن 
ترصيحات  »رفضه  الزاميل  ابدى  آخر،  جانب 
مسؤولية  فيه  ألقت  الذي  سجاد  هدى  النائب 
منظمة  قبل  من  املاضية  بالفرتة  الوزارة  إدارة 
بدر يف ما أسمته بربيع الفتح«. مبيناً ان »سجاد 
التي  العيل  سها  الوزيرة  هنأت  من  أول  هي 
الصحي  التأمني  بمرشوع  علمها  عدم  أكدت 
وغريها من أمور كانت تدار من مكتبها الخاص 
النزاهة  هيئة  ألقت  التي  الوزارة  وقانونية 

القبض عليهم بقضية التأمني الصحي«.

بغداد/ الزوراء:
عن  والبيئة  الصحة  لجنة  عضو  قدم 
سلمان  النائب  النيابية،  سائرون  كتلة 
من  عددا  الثالثاء،  امس  الغريباوي، 
فريوس  وباء  تفيش  من  للحد  املقرتحات 

كورونا يف البالد.
وقال الغريباوي، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: »مع استمرار تزايد تسجيل 
يف  كورونا  بفريوس  اإلصابة  حاالت 
لزاماً  صار  العراق  محافظات  عموم 
وضع  أجل  من  جميعاً  التعاون  علينا 
الحلول املالئمة للحد من تفيش هذا الوباء 

والسيطرة عليه قبل فوات األوان«.
السياق  هذا  »يف  ان  الغريباوي  وأوضح 
التحليل  مستلزمات  توفري  نقرتح 
التعاقد  بعد  املختربي  والفحص 
لضمان  عاملية  مناشئ  من  الستريادها 
برسعة  التحاليل  نتائج  عىل  الحصول 

ودقة عالية«.

أيضاً  نقرتح  »كما  الغريباوي:  وأضاف 
للكشف  املناطقي  املسح  علميات  زيادة 
بفريوس  املصابة  الحاالت  عن  املبكر 
كورونا ومعالجتها، وهي يف بداية مرضها 
عدم  لضمان  املوبوءة  املناطق  وحجر 

انتقال الفريوس للمناطق االخرى«.
إطالق  »رضورة  اىل  الغريباوي  واشار 
مع  باالشرتاك  ميدانية  توعية  حمالت 
الراغبني  املواطنني  من  التطوعية  الفرق 
لنرش  الطبية  للمالكات  املساعدة  بتقديم 
التعليمات والتدابري االحرتازية التي يجب 
اتخاذها للحيلولة دون اإلصابة بفريوس 

كورونا«.
إىل  الوزراء  مجلس  الغريباوي  ودعا 
الكليات  خريجي  بتعيني  قرار  »إصدار 
ومناقلة   201٩ لعام  الطبية  واملعاهد 
التخصيصات املالية الالزمة لهم، وتأمني 
كل االحتياجات الرضورية للتخفيف من 

حدة تفيش هذه الجائحة العاملية«.

بغداد/ الزوراء:
امس  النواب،  االجتماعية والهجرة واملهجرين يف مجلس  العمل والشؤون  رفعت لجنة 
األصلية  اىل مناطقهم  النازحني  إعادة  أجل  الوزراء من  اىل رئيس  أربعة حلول  الثالثاء، 

وإنهاء مشكلتهم املتواصلة منذ سنوات.
وقال عضو اللجنة، أسعد عبد السادة العبادي: إنه »قدم كتاباً رسمياً اىل رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي تضمن أربعة حلول إلعادة النازحني اىل مناطق سكناهم االصلية«.
وأشار اىل أن »الحل األول هو إعادة السلم واللحمة االجتماعية وإنهاء جميع املشكالت 
التي حصلت بني مواطني املحافظات التي احتلت من قبل مجرمي )داعش( واملتورطني 
بدماء األبرياء ممن غرر بهم وانتمى اىل تلك املجاميع االرهابية، وتقع مسؤولية ذلك يف 
البداية عىل شيوخ العشائر املؤثرين لحل جميع تلك املشكالت وتويل مسؤولية سالمتهم 
تسليم  بعد  األمنية  واألجهزة  القضاء  ثم  ومن  األصلية،  املناطق  اىل  إعادتهم  حال  يف 
امللطخة أيديهم بدماء األبرياء التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وإعادة األبرياء منهم 

-وخصوصاً األطفال- الذين ال ذنب لهم إال ألنهم ولدوا ضمن تلك األرس«.
إنشاء مخيمات لكل نازح يف محافظته والعمل عىل ذلك  الثاني هو  ان »الحل  وأضاف 
خالل املرحلة القليلة املقبلة، ووضع الحكومات املحلية أمام األمر الواقع لحل مشكلتهم 

القائمة منذ أربع سنوات وأكثر«.
البالغة  العودة  للنازحني منحة  »الحكومة وفرت  أن  العبادي  بنينّ  الثالث،  الحل  وبشأن 
1.5 مليون دينار والتي وفرت هذا العام من مبالغ تنمية األقاليم، فضالً عن توفري السلة 
عليها  مشيدة  كانت  التي  السكنية  أراضيهم  تعديل  إال  يتبق  ولم  والكهرباء،  الغذائية 
منازلهم وإجبار املحافظة عىل إطالق التعويضات التي تسمح لهم بإعادة بناء وترميم 

منازلهم لالستقرار فيها«.
الرابع هو إسناد وزارة الهجرة واملهجرين اىل املكون السني بدالً من  وتابع: ان »الحل 

األقليات، كونه األكثر ترضرا يف مسألة التهجري«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس الثالثاء، 
منتهية  طبية  ملستلزمات  مخالفة  تسجيل 
الصالحية يف كمرك ام قرص الشمايل.وذكرت 
الهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
قرص  ام  جمرك  يف  لجنة  تشكيل  »تم  إنه 
الشمايل تم بموجبها فتح حاوية حجم 40 
قدما عدد )1( تحتوي عىل مستلزمات طبية 

)شاش ومعقمات ومعجون اسنان والصق 
ومخالفة  الصالحية،  منتهية  جروح( 
الحاوية  كون  الصحي  الخزن  لرشوط 
الحاويات  الرصيف 11  )من  غري مربدة يف 
املرتوكة(«.وأضافت أنه »تم اتخاذ االجراءات 
لقانونها  وفقا  املخالفات  بحق  القانونية 
النافذ رقم 23لسنة 1٩84املعدل كون املواد 

املذكورة مخالفة للضوابط«.

الصحة حتذر املواطنني: إلتزموا باحلظر التام واملكوث يف املنازل فالوضع حرج
مهدت للتعايش مع »كورونا« ورفعت سقف توقعاتها لعدد اإلصابات مستقبال

انطالق عمليات »أبطال العراق الثانية« لتفتيش احلدود الفاصلة بني صالح الدين وكركوك 

مسؤول بدياىل: عملية الوقف العسكرية تشمل 
1000 دومن من البساتني الكثيفة

أمانة بغداد: ننتظر املوازنة لتنفيذ عدد من 
املشاريع اخلدمية

اللجنة الربملانية: عاكفون على مواجهة 
عصابات بوزارة الرتبية

القبض على مطلوبني قضائيا مبناطق خمتلفة 
يف البصرة

حتقيق نسب إجناز جيدة مبشروع مستشفى احلرية يف العاصمة

بإسناد من طائرات أف 16 العراقية مقرتحات برملانية للحد من تفشي وباء 
»كورونا« يف البالد

العمل النيابية ترفع أربعة حلول إلنهاء 
مشكلة النازحني

الكمارك تسجل خمالفة ملستلزمات طبية يف 
أم قصر الشمالي



www.alzawraapaper.com5 أسواق

جلنة التخطيط االسرتاتيجي: جنحنا بإخراج العراق من فخ املديونية اخلارجية املالية النيابية تؤكد: أمام احلكومة 
خيارين حول املوازنة

املركزي يصدر بياناً يتعلق بالعموالت 
املستقطعة اخلاصة بالسحب النقدي

بغداد/ الزوراء:
طالبت اللجنة املالية، امس الثالثاء، 
برضورة تأمني رواتب املوظفني ملا 
تبق�ى من العام الحايل، فيما اكدت 
ان ام�ام الحكوم�ة خيارين حول 

املوازنة.
وقال عض�و اللجنة، جمال كوجر، 
»ع�ى  ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
رواتب  تأم�ني  التنفيذية  السلطة 
تبقى  مل�ا  الحكومي�ني  املوظف�ني 
من العام الحايل«، مبين�ا ان »أمام 
يخص  ما  يف  خيارين  الحكومة 
املوازنة العامة للبلد، أولهما انجاز 
موازنة لستة أشهر، أو ع�ى وفق 

آلية 12/1«.
قانون  »مرشوع  ان  واض�اف 

املوازن�ة ال يزال لدى الحكومة ولم 
او  به  البت  ليتم  للربمل�ان  ترسله 
مناقشته«، مشريا اىل ان »املؤرشات 
تؤكد ان االنفاق هذا العام سيكون 

عى وفق آلية 1 / 12«.
 وتاب�ع ان »جميع الرواتب رشعت 
بقانون ويجب ان تعدل بقانون، إذ 
يحتاج  تخفيض  او  ايقاف  أي  أن 
عليه  يصوت  للقانون  تعديل  اىل 
الربمل�ان«، موضح�ا ان »الربمل�ان 
رفحاء  رواتب  الغاء  عى  صوت 
بقرار، والقرار ال يعد بقوة القانون 
لذلك لم يتم االخذ به«. وتاب�ع »اذا 
ما ارتأت الحكومة تعديل او الغاء 
الرواتب عليها ان تقدم مقرتحا اىل 

الربملان للتصويت عليه«.

بغداد/ الزوراء:
أص�در البن�ك املرك�زي العراقي،ام�س الثالث�اء، بيان�اً بش�أن العموالت 

املستقطعة للسحب النقدي من خالل استخدام نقاط البيع.
وق�ال البن�ك يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« نسخة من�ه: إنه »لغ�رض تنظيم 
عملي�ات السحب النق�دي من خالل استخ�دام نقاط البي�ع، يدعو البنك 
املرك�زي العراقي املصارف ورشك�ات الدفع االلكرتون�ي املرخصة بإلزام 
وكالئه�م اإلع�الن يف مقر عملهم ع�ن تفاصيل الخدم�ات املقدمة ونسب 

األجور والعموالت املستقطعة بشكل واضح ورصيح«.
ودعا البنك »املواطنني للتأكد من العموالت املستقطعة الظاهرة يف رشيط 
السح�ب الخ�اص باألجهزة والتي يج�ب ان تتناسب م�ع تعليمات البنك 
املرك�زي«، مضيف�اً أنه سبق أن »حدد سقف السحب�ة الواحدة من نقاط 
البي�ع وه�ي 2 مليون دين�ار عى ان يك�ون الحد االع�ى للعمولة 0.006 

للمبلغ املسحوب وال تقل عن 2000 دينار«.
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بغداد/الزوراء:
أعلن وزير التخطيط وضع خطة تضمن 
عدم توقف املشاريع االستثمارية بسبب 
األزمة املالية. وفيما أكدت لجنة مراقبة 
الحكوم�ي والتخطيط  الربنام�ج  تنفيذ 
االسرتاتيج�ي اخ�راج الع�راق م�ن فخ 
املديوني�ة الخارجي�ة، أوضح�ت اننا لم 
نقرتض من صن�دوق التقاعد وال دينارا 

واحدا.
بت�ال  خال�د  التخطي�ط،  وزي�ر  وأك�د 
النج�م، ام�س الثالث�اء، خ�الل لقائ�ه 
محاف�ظ واسط محمد املياحي، والنائب 
كاظ�م الصي�ادي، بحسب بي�ان ملكتبه 
اإلعالم�ي تلقت »ال�زوراء« نسخة منه: 
»حرص الوزارة ع�ى استمرار املشاريع 
االستثماري�ة، الت�ي يج�ري تنفيذها يف 
جميع املحافظات، وعدم توقفها، بسبب 

األزمة املالية التي يواجهها العراق«.
ودعا الوزير الحكومات املحلية يف جميع 
املحافظ�ات اىل »اإلرساع يف تقدي�م تل�ك 
املتطلب�ات، ليتسنى ل�وزارة التخطيط، 
توف�ري  يف  الالزم�ة،  اإلج�راءات  اتخ�اذ 
التخصيص�ات املالي�ة املمكن�ة يف ظ�ل 

ظروف األزمة املالية الراهنة«.
وأش�ار إىل »وض�ع خط�ة تضم�ن عدم 
توق�ف املشاري�ع االستثماري�ة بسب�ب 

األزمة املالية«.
ج�رى  »اللق�اء  أن  البي�ان:  وأوض�ح 
خالله بح�ث واق�ع املشاري�ع الخدمية 

واالستثمارية املستم�رة والجديدة، التي 
يج�ري تنفيذه�ا يف محافظ�ة واس�ط، 
املالي�ة  التخصيص�ات  توف�ري  وآلي�ات 
املناسبة لتمويلها، بعد استكمال جميع 

املتطلبات الخاصة بتلك املشاريع«.
املياح�ي  استع�رض  جانبهم�ا،  م�ن   
»ع�دد  البي�ان،  بحس�ب  والصي�ادي، 
املشاري�ع املنف�ذة يف محافظ�ة واسط، 

م�ن  وحاجته�ا  إنجازه�ا،  ونس�ب 
التخصيصات املالي�ة، وأثرها يف تحسني 
ألبن�اء  املقدم�ة  الخدم�ات  مست�وى 

املحافظة«.
م�ن جه�ة اخ�رى، أك�دت عض�و لجنة 
الحكوم�ي  الربنام�ج  تنفي�ذ  مراقب�ة 
كتل�ة  ع�ن  االسرتاتيج�ي  والتخطي�ط 
سائرون النيابية، انعام الخزاعي، امس  

الثالث�اء، ع�ى اخ�راج الع�راق م�ن فخ 
املديوني�ة الخارجي�ة، ول�م نقرتض من 

صندوق التقاعد وال دينارا واحدا.
وقالت الخزاعي يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخ�ة من�ه: » نجحنا برفق�ة عدد من 
زمالئي أعض�اء مجلس النواب يف اخراج 
الع�راق م�ن ف�خ املديوني�ة واالقرتاض 
الخارجي بعدم�ا أدى تمادي الحكومات 

السابقة يف االق�رتاض الخارجي لتمويل 
املوازنة االتحادية إىل تفاقم عبء الديون 

السيادية عى العراق ».
ونف�ت الخزاعي »االقرتاض من صندوق 
التقاع�د وال حت�ى بدين�ار واح�د رغ�م 
تأكدين�ا ع�ى االق�رتاض الداخ�ي عن�د 

الرضورة«.
وأضاف�ت ان »الع�راق يواج�ه اآلن أزمة 
مالي�ة حادة بحاج�ة إىل ضبط النفقات 
العامة وتعظيم االي�رادات العامة، وذلك 
ال يك�ون إال ع�رب تنظيم وتدقي�ق ابواب 
االنف�اق العام وترشيق غ�ري الرضوري 
منه�ا«، الفت�ًة إىل »أهمي�ة الحفاظ عى 
الحماي�ة  وبرام�ج  الروات�ب  ديموم�ة 
االجتماعي�ة والصحي�ة ملا له�ا من دور 
يف تنشي�ط االقتص�اد وتحقي�ق السل�م 

االجتماعي«.
»الحكوم�ة  ان  الحزاع�ي  واوضح�ت 
العراقية ملزمة اليوم برضورة االستمرار 
وايق�اف   2019 موازن�ة  تجرب�ة  يف 
االق�رتاض الخارج�ي وتموي�ل العج�ز 
امل�ايل عرب االقرتاض الداخي«، منوهًة إىل 
إن »هنال�ك مصادر متع�ددة لالقرتاض 
الداخي، ويدعم تعايف أسعار النفط وآفاق 
النمو االقتص�ادي العاملي هذا التوجه ملا 
يولده م�ن استقرار اقتصادي واستدامة 
مالية بعيداً عن االقرتاض الخارجي، وما 
يخلفه من ره�ن ملوارد البلد االقتصادية 

وقضم للسيادة الوطنية«.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنت وكالة بلومبريغ االمريكية، 
ام�س الثالث�اء، ان اسع�ار النفط 
بدأت باالرتف�اع تدريجيا مع قرار 
اوب�ك + بتخفي�ض االنتاج، مبينة 

ان الع�راق نف�ذ اق�ل م�ن نص�ف 
املتفق عليه.

ووفق�ا للوكالة، الت�ي قالت: انها 
»اجرت مس�ح، وان اوبك+ نفذت 
ح�وايل ثالث�ة أرب�اع التخفيضات 

الت�ي ت�م التعهد بها يف اي�ار، لكن 
العراق ونيجريي�ا نفذتا فقط أقل 
م�ن نص�ف التخفيض�ات املتفق 

عليها«.
إن  املنظم�ة  يف  من�دوب  وق�ال 

»السعودي�ة تفضل إبق�اء القيود 
التي من املقرر أن تبدأ يف التخفيف 
من تموز يف مكانه�ا ملدة شهر إىل 

ثالثة أشهر إضافية«.
وستتوق�ف أي تغي�ريات يف اتفاق 
ب�ني  املفاوض�ات  ع�ى   + أوب�ك 
موسك�و والري�اض، حي�ث قالت 
روسيا األسب�وع املايض إنها تريد 
البدء يف إنهاء التخفيضات الشهر 

املقبل.
 ونقلت بلومبريغ نقال عن، هاوي 
يل، الخب�ري االقتص�ادي يف أوبك + 
قول�ه: إذا ك�ان بإمك�ان أوب�ك + 
»االتفاق عى تمدي�د لثالثة أشهر 
لخف�ض اإلنت�اج الح�ايل، فهن�اك 
احتم�ال حقيقي ب�أن السوق قد 
يتح�ول م�ن تخمة نفطي�ة حادة 
هذا الرب�ع إىل عج�ز يف العرض يف 
الرب�ع الثال�ث«، مضيف�ا ان ذلك 
سيساع�د يف دفع برن�ت نحو 40 

دوالرا للربميل. 

بتوقي�ت  الع�ارشة  الساع�ة  ويف 
بغ�داد ارتفع خ�ام غرب تكساس 
الوسيط تحميل شهر تموز بنسبة 
٪0.26 إىل 35.70 دوالًرا للربميل يف 
بورصة نيويورك التجارية، وصعد 
خام برنت تحميل شهر اب ٪1 إىل 
38.69 دوالرا يف بورص�ة أوروب�ا 
للعقود اآلجل�ة بعد ارتفاعه 1.3٪ 

يوم االثنني.
الكشف عن إع�داد ملحق يتضمن 

دفع رواتب الحماية شهرياً 
بغداد/ الزوراء:

والش�ؤون  العم�ل  وزي�ر  أعل�ن 
حاش�وش،   ع�ادل  االجتماعي�ة، 
ام�س الثالث�اء، عن إع�داد ملحق 
مل�رصف الرافدي�ن يتضمن تعديل 
الحماي�ة  روات�ب  رصف  موع�د 

االجتماعية.
وق�ال حاشوش، يف بي�ان اطلعت 
عليه »الزوراء«: إن”الوزارة تعمل 
ع�ى إط�الق الروات�ب أو اإلعانات 

م�ن  للمستفيدي�ن  االجتماعي�ة 
الحماي�ة شهري�اً ب�دالً م�ن ك�ل 
شهرين ،وتوصلت إىل نتائج جيدة 

بهذا الشأن”.
وأض�اف أن”وزارة العم�ل لديه�ا 
عقد أبرم العام 2009 مع مرصف 
الرافدي�ن يتعلق بروات�ب الحماية 
اىل  بحاج�ة  وه�و  االجتماعي�ة، 
ملحق جديد يتضمن الدفع شهرياً 
ب�دل من ك�ل شهري�ن”، مبينا أن 
“إط�الق الروات�ب شهري�اً يرتتب 
املالية،  علي�ه بع�ض االلتزام�ات 
ولكن الوزارة استطاعت تجاوزها 
م�ن خالل التف�اوض م�ع اإلدارة 

العامة ملرصف الرافدين”.
وأش�ار حاش�وش إىل أن وزارت�ه 
يف  أخ�رية  مراح�ل  اىل  “وصل�ت 
إع�داد ملحق للعقد يتضمن الدفع 
شهري�اً، وهنالك ب�وادر بالوصول 
األي�ام  خ�الل  نهائ�ي  اتف�اق  إىل 

القليلة املقبلة”. 

التخطيط تضع خطة تضمن عدم توقف املشاريع اإلستثمارية بسبب األزمة املالية

بلومبريغ: العراق نفذ أقل من نصف التخفيضات املتفق عليها

بغداد/ الزوراء:
فيم�ا تسيط�ر حال�ة الخ�وف عى 
جميع القطاعات االقتصادية بسبب 
استم�رار انتشار جائح�ة كورونا، 
وتأثريها الكبري عى قطاع الصناعة 
وأس�واق التجزئة وحرك�ة املبيعات 
محلياً وعربياً وعاملياً، يتصدر قطاع 
السيارات داخل الع�راق القطاعات 

األكثر ترضراً اقتصادياً.
الع�راق«،  ويق�ول رئي�س »تويوتا 
رسدار حس�ني البيبان�ي، يف حديث 
صحفي: إن »جائحة كورونا سببت 
خسائ�ر وإرباك�اً كب�رياً يف مج�ال 
رشك�ات  مجموع�ة  نح�ُن  عملن�ا 
الع�راق  تويوت�ا  ورشك�ة  رسدار 
 Toyota -( لسي�ارات  كموزع�ني 
Lexus - Hino( يف س�وق الع�راق، 
ويف جانب آخر حدوث اإلرباك الكبري 
يف مجال التج�ارة واالستثمار داخل 
الب�الد بسبب عدم إستق�رار بعض 
الق�رارات الحكومي�ة، حي�ُث أثرت 
مبارشة عى جمي�ع مجاالت العمل 

للقطاع الخ�اص، وخصوصاً سوق 
السيارات الجديدة«.

»الدع�م  أن  إىل  البيبان�ي  ويش�ري 
-Toy  الكامل املقدم من قبل رشكة

ta األم يف اليابان والتواصل املستمر 
بشكل يومي مع إدارة تويوتا عراق 
كم�وزع ساه�م بثب�ات املجموعة 

وصمودها«.
يف م�وازاة ذل�ك، تحدأك�دث مدي�ر 
ل�دى  واإلع�الم  العام�ة  العالق�ات 
»زسك�و ك�روب«، حس�ني ع�ي يف 
حدي�ث صحف�ي: أن »ط�ول ف�رتة 
سيعتم�د  االقتص�ادي  االنكم�اش 
أوالً وأخ�رياً عى نجاحن�ا يف احتواء 
جائح�ة كورونا وتخفي�ف آثارها، 
وهذا النج�اح ب�دوره سيعتمد عى 
تجانسنا كمجتم�ع واعي وااللتزام 

بقرارات اللجنة العليا الحكومية«.
ويضي�ف ع�ي أن »مسح�اً جدي�داً 
توقع، تراج�ع مبيعات السيارات يف 
الع�راق بنحو %64.7 خ�الل العام 
الحايل«، مطالب�ًا الحكومة العراقية 

ب�«تقدي�م الدعم وتذلي�ل العقبات 
التي تعرتض مسرية العمل يف القطاع 
الخاص يف العراق إىل الرشكات التي 

لديها استثم�ارات كب�رية، وأهمها 
خطوط إنتاج وتجميع السيارات يف 
البالد، حيث أن الدعم سبق ان أقرته 

دول متقدم�ة مث�ل فرنس�ا دعمت 
القط�اع الخ�اص بمبل�غ 8 مليون 

يورو تقريباً«.

ويلفت عي إىل »وجود أدوات أخرى 
منه�ا  العراقي�ة،  الحكوم�ة  ل�دى 
والجمركي  الرضيب�ي  االستقط�اع 
وفوات�ري الكهرب�اء، وف�رض نسبة 
تجهي�ز العق�ود بنسب�ة ال تقل عن 

.»80٪
فيم�ا يذه�ب، مؤي�د الفرط�ويس، 
وه�و صاحب مع�رض السي�ارات 
يف منطق�ة الحبيبية رشق�ي بغداد، 
بالق�ول إن »الوض�ع الح�ايل يشري 
إىل زيادة يف أسع�ار السيارات خالل 
الفرتة املقبل�ة نتيجة قلة املعروض 
والتخوي�ف م�ن مستقب�ل اإلنتاج 
بالرشك�ات األم الت�ي ق�د ال تع�ود 
بنف�س قوته�ا مث�ل ما كان�ت قبل 

انتشار فريوس كورونا«.
ويكم�ل الفرط�ويس حديث�ه قائالً: 
»يف ح�ال أرتفعت قيمة الدوالر أمام 
الدينار العراقي، فأن هذا سيساهم 

أيضاً يف ارتفاع أسعار السيارات«.
ووفق�اً إلحصائية حكومية صدرت 
ع�ن الجه�از املرك�زي لالحصاء يف 

بداي�ة العام الحايل ع�ن فأن »أعداد 
سيارات القط�اع الخاص يف العراق 
ال�ف و724  6 مالي�ني و709  بل�غ 
سيارة مسجلة لغاية 31 من كانون 
االول 2018، امل�ايض بما فيها إقليم 
كردست�ان، مقارن�ة ب�� 6 مالي�ني 
خ�الل  سي�ارة  و332  ال�ف  و439 
سن�ة 2017 بزيادة بلغ�ت نسبتها 

.»5.4%
وكان�ت رشك�ة »في�ات كرايسل�ر 
أوتومبي�ل« العاملي�ة أعلن�ت نيته�ا 
غلق مصانعه�ا ىف أوروبا ألجل غري 
مسم�ى، بسب�ب جائح�ة كورونا، 
كما قررت رشكة صناعة السيارات 
الياباني�ة »نيس�ان« وق�ف اإلنتاج 
بشك�ل مؤقت ىف مصنعه�ا بجزيرة 

كيوشو جنوب غرب البالد.
التصنيف االئتماني  وتوقعت وكالة 
مودي�ز األمريكية أن تشهد مبيعات 
السي�ارات يف أنحاء العال�م تراجعا 
بنسب�ة %2.5 خ�الل الع�ام الحايل 

بسبب تفيش جائحة كورونا.

جائحة »كورونا« تضرب أسواق السيارات يف العراق بـ “قوة”

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتص�ادي، ماجد الصوري، 
امس الثالثاء، ق�درة الحكومة عى انهاء 
االزم�ة االقتصادية بشك�ل سهل للغاية، 
مبينا ان انهاء ملف الفضائيني ومزدوجي 
الرواتب وتخفيض رواتب الدرجات العليا 

سيوفر 20 مليار دوالر.
وقال الصوري، يف ترصيح صحفي: إن “ 

العراق يمتل�ك عدة حلول ملواجهة االزمة 
االقتصادي�ة، إال ان الحكوم�ة بحاجة اىل 

اجراءات جادة ورسيعة”.
واضاف ان “احد الحلول هو القضاء عى 
االزدواج الروات�ب، فض�ال ع�ن تخفيض 
بع�ض  لروات�ب  العالي�ة  املخصص�ات 
الفئات وانهاء ملف الفضائيني ما يسهم 
يف توف�ري 24 ترلي�ون دين�ار م�ا يع�ادل 

20 ملي�ار دوالر، وه�ي بحدود %23 من 
موازنة البالد”.

وأوض�ح الص�وري أن “الكتل�ة النقدي�ة 
املخزون�ة يف املن�ازل تع�ادل 40 تريليون 
دين�ار ال يمك�ن استغالله�ا م�ن قب�ل 
الحكوم�ة، إال م�ن خالل نظ�ام مرصيف 
متكام�ل ومحف�ز للمواطن�ني م�ن اجل 

ايداع تلك االموال يف املصارف”.

بغداد/ الزوراء:
العام�ة  الرشك�ة  ع�ام  مدي�ر  أعل�ن 
لصناع�ات النسي�ج والجل�ود، احدى 
واملع�ادن،  الصناع�ة  وزارة  رشك�ات 
ري�اض عبدالحس�ني شاغ�ي، ام�س 
الثالثاء، ع�ن تجهيز الرشك�ة العامة 
لتسوي�ق األدوية واملستلزمات الطبية 

)كيمادي�ا( التابع�ة ل�وزارة الصح�ة 
بأكثر من ربع مليون كمامة.

وقال شاغ�ي، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة من�ه: إن “الرشكة جهزت هذا 
اليوم الرشكة العامة لتسويق األدوية 
واملستلزمات الطبية )كيماديا( التابعة 
ل�وزارة الصح�ة بوجب�ة جدي�دة من 

الكمامات بلغت )٢٧٠( الف كمامة”.
وأضاف أن “الرشك�ة سبق أن جهزت 
االخ�رية بكمي�ات بلغ�ت )٤٠٦( الف 
كمامة ع�ى وفق العق�ود املربمة بني 

الطرفني”.
وأكد املدي�ر الع�ام أن “الرشكة، ومن 
خ�الل كاف�ة املصان�ع التابع�ة له�ا 

واملنترشة يف بغداد واملحافظات، تواصل 
استنفار الجه�ود واالمكانيات لتأمني 
جمي�ع املواد واملستلزم�ات واملنتجات 
الطبي�ة الت�ي تحتاجه�ا املؤسس�ات 
الصحية يف عموم املحافظات للقضاء 
عى وباء كورونا ودعم الواقع الصحي 

يف البالد”.

اقتصادي: إنهاء ملف مزدوجي الرواتب والفضائيني 
سيوفر 20 مليار دوالر

الصناعة جتهز “كيماديا” بأكثر من ربع مليون كمامة

بغداد/ الزوراء:
أك�د مدير زراعة باب�ل، املهندس 
خالد القره غ�ويل، امس الثالثاء، 
أن الكميات املسوقة من محصول 
الحنط�ة يف محافظ�ة باب�ل ق�د 
تج�اوزت 200 الف ط�ن موزعة 
ع�ى خمس�ة مناف�ذ يف عم�وم 

املحافظة.
التخطيط،  رٔيي�س قس�م  وق�ال 
يف  العن�اوي،  عبدالل�ه  املهن�دس 
بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نسخ�ة 
منه: إن “عملية التسويق تجري 
بآٔلي�ة ناجحة م�ن دون معوقات 
تذك�ر عى الرغم من كثافة اقبال 

فالحينا ع�ى التسويق يف ظل هذه 
الظ�روف الصعب�ة وتسويقهم يف 
شهر رمضان واي�ام العيد وحظر 
شام�ل للتجول، وما يم�ر به البلد 

كورون�ا،  فاي�روس  تف�يش  م�ن 
حي�ث يتب�ع اسالي�ب وقائية مع 
الفالحني عند تسويقهم اىل منافذ 

التسويق”.
واثن�ى الق�ره غويل ع�ى “الجهود 

املبذول�ة من قبل العاملني يف مركز 
استالم محص�ول الحنطة، وعّدها 
مكم�ال لعملي�ة االنت�اج الزراعي 
ومساهم�ة للوص�ول اىل مرحل�ة 

االكتفاء الذاتي”. 

بابل تسوق أكثر من 200 ألف طن من حمصول 
احلنطة



بغداد/ هشام عيل

اكد نائب رئيس الهيئة االدارية 

الريايض  الجوية  القوة  لنادي 

اللجنة  ان  الزيدي  وليد 

القدم  كرة  التحاد  التطبيعية 

فايروس  تفيش  من  اتخذت 

لتأجيل  شماعة  كورونا 

تحديد  ومنها  املهمة  االعمال 

اللعبة  اتحاد  انتخابات  موعد 

العامة  الهيئة  توسيع  وكذلك 

لالتحاد.

اللجنة  ان  الزيدي  وقال 

تستعن  لم  التطبيعية 

والهيأة  الفرعية  باالتحادات 

العامة الختيار النظام االساس 

يف  موضحا  اللعبة  التحاد 

الوقت ذاته ان السبب الرئييس 

يف خالف اندية الدوري املمتاز 

انها  التطبيعية  اللجنة  مع 

االدارية  الهيئات  تجاوزت 

لالجتماع  للمدربني  بدعوتها 

الذي اقيم يف مقر اتحاد الكرة 

املبارك  الفطر  عيد  عطلة  قبل 

التطبيعية  تجاهل  وبسبب 

لم  لالندية  االدارية  للهيئات 

نسمح للمالك الفني الحضور 

يف االجتماع الذي نظمته الهيأة 

نحن  وقتها،  يف  التطبيعية 

الجوية  القوة  نادي  كإدارة 

املمتاز لكن  الدوري  مع عودة 

برشط توفر السالمة للجميع,

عدم  ان  اىل  الزيدي  واشار 

االساس  النظام  اختيارها 

اكرب  هي  اللحظة  لغاية 

واللجنة  االندية  بني  املشاكل 

الكرة،  التحاد  التطبيعية 

وايضا سبب ارصار التطبيعية 

شخصيات  ترشيح  عدم  عىل 

االندية  يف  مناصب  تتبوء 

للجنة  ان  مبينا  مربر  غري 

القصاء  جاءت  التطبيعية 

الطريق  وفسح  شخصيات 

اجل  من  اخرى  لشخصيات 

الهيئة  يف  مهمة  مناصب  تبوأ 

الكرة  الجديدة التحاد  االدارية 

املركزي

لتاسيس  توجهنا  ان  واوضح 

الدوري   باندية  خاصة  رابطة 

حقوقنا  الستعادة  املمتاز 

عام2003،  منذ  املسلوبة 

انه  ان  الشخيص  وبرأيي 

التي  الضغوطات  ونتيجة 

اللجنة  رئيس  لها  تعرض 

يف  بنيان  اياد  التطبيعية 

االجتماعي  التواصل  مواقع 

االلقاب  عودة  مع  يتفاعل  لم 

املسلوبة لناديي القوة الجوية 

والرشطة.

القوة  نادي  ادارة  ان  وتابع 

تدعم  لم  الريايض  الجوية 

وزير الشباب والرياضة عدنان 

للوصول  شخصيا  درجال 

االدارة  ان  بل  الوزير  ملنصب 

االصالح  مرشوع  دعمت 

الرياضة  النقاذ  به  جاء  الذي 

مؤكدا  الضياع  من  العراقية 

يرشح  لن  انه  ذاته  الوقت  يف 

التنفيذي  املكتب  لعضويبة 

التحاد الكرة يف دورته الجديدة 

يف  اإلستمرار  اجل  من  وذلك 

خدمة نادي القوة الجوية عىل 

قانون  وجود  عدم  من  الرغم 

املناصب  ازدواجية  من  يمنع 

الرياضية يف العراق.

الهيأة  تدعو  جهتها  ومن 

العراقي  لالتحاد  التطبيعية 

الـ  االندية  ممثيل  القدم  لكرة 

الكرة  دوري  يف  املشاركة   15

تشاوري  اجتماع  اىٕل  املمتاز  

بمقر اتحاد الكرة اليوم االربعاء 

يف تمام الساعة الواحدة ظهراً، 

الدوري بعد  ملناقشة مستقبل 

االفرتايض  املوعد  عن  االٕعالن 

بالثالث  املسابقة  الستٔيناف 

من شهر تموز املقبل. 

وسيكون االجتماع مغلقاً أمام 

وذلك  االٕعالم،  وسأيل  جميع 

االٔزمة  خلية  تعليمات  بسبب 

التجمعات  ملنع  الحكومية 

بسبب جائحة »كورونا«.

بغداد/ متابعة الزوراء

نشأت  السابق  الدويل  النجم  يرى 

والخليجي  العراقي  الالعب  ان  أكرم، 

أوروبا  يف  باالحرتاف  ينجح  لن 

بسبب الرفاهية والدالل يف الدوريات 

الخليجية.

احرتافية  تجارب  عدة  اكرم  وخاض 

وقطر  واالمارات  السعودية  يف 

بينما  هولندا،  يف  قصرية  وتجربة 

مانشسرت  صفوف  اىل  انتقاله  تعثر 

إجراءات  بسبب  اإلنجليزي  سيتي 

الحكومة  قبل  منق  الصارمة  العمل 

الربيطانية.

وقال اكرم يف ترصيح لصحيفة »آس« 

الخليجي  »الالعب  إن  االسبانية، 

أوروبا،  يف  لالحرتاف  الكثري  يحتاج 

خصوًصا الرفاهية التي يعيشها من 

خالل األندية واملنتخبات، وهذه هي 

نقطة الضعف بالنسبة لنا، حتى أنا 

نشأت أكرم أيًضا، لقد لعبت يف العديد 

من األندية الخليجية، حتى ذهابي إىل 

هولندا مع تفينتي أنشخيدة وحصويل 

تاريخ  يف  األوىل  للمرة  الدوري  عىل 

عراقي  العب  أول  وأكون  النادي، 

يحقق بطولة كبرية يف أوروبا«.

وأوضح »املايسرتو بالقول، »تنقصنا 

بعد  باملجتمع،  واالندماج  الثقافة 

الدالل الذي نراه من األندية الخليجية 

أعتقد  ال  يشء،  بكل  املرتفة  والحياة 

إذا تغري نمط  أننا سنستمر أوروبيا، 

بإمكان  إنه  أقول  الخليج  يف  الحياة 

أفضل  يف  اللعب  الخليجيني  الالعبني 

الدوريات األوروبية«.

وعن سبب عدم تكرار جيل مثل 2007 

»التجارب  أن  أكرم،  أكد  العراق،  يف 

تختلف بني جيل 2007 واألجيال التي 

أتت بعد ذلك، التخطيط هو من يزرع 

جيدين،  قدم  كرة  العبني  ويحصد 

كرة  يف  للنجاح  التخطيط  ينقصنا 

القدم العراقية«.

الدوحة/ الزوراء

حدثاً  الراهن  الوقت  يف  نشهد 

إذ  حياتنا،  يف  مسبوق  غري 

يجتاح فريوس كورونا املستجد 

املجتمعات  كافة  )كوفيد-19( 

العالم.  وبلدان  قارات  يف جميع 

األجيال  أن  القول  ويمكننا 

كهذا  حدثاً  تعارص  لم  الحالية 

هذه  أبدأ  ولذلك  قبل.  من 

الدعم  عن  بالتعبري  السطور 

واملساندة لكل من ترضر جراء 

هذه األزمة، كما أتوّجه بعميق 

جميع  إىل  واالمتنان  الشكر 

العاملني يف القطاعات األساسية 

بالفريوس،  املصابني  لرعاية 

الطبية  الطواقم  أفراد  خاصة 

الخطوط  يتصدرون  الذين 

الوباء،  مواجهة  يف  األمامية 

يف  بحياتهم  يخاطرون  والذين 

كل يوم من أجل سالمة جميع 

أفراد املجتمع. 

لصديقي  مقاالً  مؤخراً  طالعت 

العليا  اللجنة  سفري  كاهل،  تيم 

القوة  حول  واإلرث،  للمشاريع 

العاملية  لألحداث  الفاعلة 

األلعاب  دورة  مثل  الكربى، 

العالم  كأس  وبطولة  األوملبية، 

بني  التقريب  يف   ،FIFA™

الشعوب، وأتفق تماماً مع رأيه 

أسطري  تعكس  أن  إىل  وأتطلع 

التالية هذه الحقيقة التي تؤكد 

الدور الرئييس للرياضة يف تعزيز 

الرتابط بني الناس.

طفولتي وكرة القدم

خالل  ببايل  تخطر  ما  دائماً 

الرائعة  ذكرياتي  األزمة  هذه 

مرحلة  خالل  القدم  كرة  مع 

الطفولة، فقد تمحورت حياتي 

حول هذه اللعبة، ولكن ذلك لم 

فلم  حال،  أي  عىل  لوالدّي  يرق 

من  الكثري  قضاء  فكرة  يتقبال 

وأن  القدم،  كرة  لعب  يف  الوقت 

باألمر  ليس  رأيهما،  وفق  ذلك، 

املالئم إال ألطفال خارج مقاعد 

بالطبع  كنت  وقد  الدراسة، 

أذهب إىل املدرسة، كما أن أدائي 

حد  إىل  جيداً  كان  الدراسة  يف 

ما، لكن سيطر عيّل منذ صباي 

شغفي بكرة القدم.

ما زلت أذكر عندما ذهبت يوماً 

للمشاركة يف مباراة لكرة القدم 

بمديتني دون علم والداّي، ولم 

قد  أبي  أن  حينها  أتوقع  أكن 

بالقرب  أصدقائه  مع  يتواجد 

ولحسن  املباراة.  ملعب  من 

طالعي فإن أدائي يف تلك املباراة 

لعب  إىل  مروي  جواز  هو  كان 

كرة القدم بمباركة والدي الذي 

يعلم  يكن  ولم  املباراة،  شاهد 

حتى تلك الحظة أن ابنه يمتلك 

كرة  يف  واعدة  فطرية  موهبة 

القدم.

أصبحت بعد هذه املباراة نجماً 

وأذكر  أقطنه،  الذي  الحي  يف 

املنزل  إىل  قِدم  والدي  أن  يومها 

 « يل:  وقال  بقليل  عودتي  بعد 

أنت رائع بالفعل، لقد حرضتك 

إىل  وسأتحدث  اليوم،  مباراتك 

لعب  لك  يتسنى  حتى  والدتك 

حرية«.  بكل  اليوم  من  الكرة 

لقد منحني والدي أخرياً رخصة 

ممارسة كرة القدم وقتما أشاء. 

بني  وقتها  يرتاوح  عمري  كان 

و 13 عاماً، وكانت مرحلة   12

نحو  وبعد  حياتي.  يف  فاصلة 

أوروبا  إىل  اثنني غادرت  أو  عام 

حياتي  يف  األبرز  املحطة  لتبدأ 

مع عالم كرة القدم.

تجاوز األزمة

يف  تركيزنا  ينصّب  أن  ينبغي 

من  التعاون  عىل  الحايل  الوقت 

وقد  األزمة.  هذه  تجاوز  أجل 

طفالً،  كنت  عندما  تعلّمت 

كيف  غريي،  املاليني  كحال 

وتحديات  صعوبات  عىل  أتغلّب 

بدت ال نهاية لها، وكأنها أنفاق 

ال بصيص لضوء يف نهايتها. ويف 

ظل العزلة التي يشهدها عاملنا 

يشعر  ما  هذا  أن  أعتقد  اآلن، 

بلدان  مختلف  يف  الكثريون  به 

التي  التداعيات  بسبب  العالم، 

فرضها وباء كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء
قررت إدارة نادي الزوراء الريايض، تكريم جماهري فريق الكرة بعد 
حصولهم عىل املركز الثالث يف استفتاء صحيفة »ماركا« االسبانية.
وتحصلت جماهري النوارس عىل املركز الثالث يف استفتاء الصحيفة 

العاملي الذي ضم أكثر من 40 ناٍد من مختلف انحاء العالم.
وذكرت إدارة نادي الزوراء يف بيان تلقته السومرية نيوز، ان »ادارة 
يف  الثالث  املركز  عىل  الحصول  لجماهريها  تبارك  الزوراء  نادي 
اإلسبانية ألفضل جمهور  اجرته صحيفة )ماركا(  الذي  االستفتاء 
خلف  الثالث  املركز  يف  الزوراء  وجاء  ناٍد  اربعني  جماهري  بني  من 

الرجاء البيضاوي املغربي واالهيل املرصي«.
وأضافت اإلدارة »بهذه املناسبة قررت الهيئة االدارية لنادي الزوراء 
الفريق يف الرساء  التي ساندت  الفريق  تقديم كأس رشيف لجماهري 
والرضاء وكانت بحق الالعب رقم 12 مع فريقها بالتشجيع املثايل 

والحضاري وهذا انجاز جديد يضاف إلنجازات نادينا الكبرية«.
ونال جمهور النوارس اعجاب املراقبني يف جميع انجاء العالم خاصة 
بعد مشاركة الفريق يف دوري ابطال آسيا العام املايض ورسمه أحيل 

اللوحات عىل مدرجات ملعب كربالء الدويل.
ومن جهته هنئ النجم الدويل السابق احمد رايض، جمهور الزوراء 
بعد حصوله عىل املركز الثالث يف استفتاء صحيفة »ماركا« االسبانية 

ألفضل جمهور يف العالم.
وتحصلت جماهري النوارس عىل املركز الثالث يف استفتاء الصحيفة 

العاملي الذي ضم أكثر من 40 ناٍد.
جاء  الثالث،  املركز  عىل  الزوراء  جماهري  »حصول  إن  رايض  وقال 
عىل  مرموقة  والتزال  كانت  التي  ومكانته  الجمهور  رقي  بسبب 

جميع األصعدة«.
اإلنجاز،  هذا  النوارس عىل  اهنئ جمهور  ان  »اود  بالقول،  وأوضح 
فهذه مكانته الطبيعية وتكريم ملا قدمه من دعم لفريقه ولالعبيه 

يف جميع الظروف عىل مر االزمان«.
يذكر ان »الساحر« احمد رايض، مثل النوارس يف 7 مواسم كالعب 
جماهري  تغنت  ولطاملا  اعتزاله  بعد  النادي  رئاسة  توىل  وايضاً 

النوارس، بعدما قاد الزوراء ملنصات التتويج.

وليد الزيدي: اللجنة التطبيعية اقصت شخصيات مهمة وجتاهلت تعديل النظام االساس
اجتماع مهم اليوم مع اندية الدوري املمتاز

نشأت أكرم: الالعب العراقي لن ينجح يف أوروبا بسبب الرفاهية  الزوراء مفتخراً جبمهوره: اجنازكم 
يضاف اىل إجنازات النوارس الكبرية

إيتو: أزمة كورونا فرضت حتدياً غري مسبوق سنتجاوزه بالتعاون والصرب

احتاد املالكمة يصادق على استقالة 
امينه املالي

بغداد/ متابعة الزوراء
صادق املكتب التنفيذي التحاد املالكمة وباإلجماع عىل اسـتقالة امينه املايل ايالف التميمي 
والتي قدمها يف السـادس من شـهر ايار املايض.وقال رئيس اتحاد املالكمة عيل تكليف إن 
“اسـتقالة التميمي تمت مناقشـتها خـالل االجتماع االخري الذي عقـده املكتب التنفيذي 
التحاد املالكمة وتم التصويت عليها باإلجماع بعد ارصار االمني املايل عىل تقديمها كما انه 
اعلنهـا يف اكثر من وسـيلة إعالمية”.واضاف ان “اتحاد اللعبة قـرر اقامة مؤتمٍر انتخابي 
يف القريـب العاجل لتكملـة النصاب بعد اسـتقالة االمني املايل ايـالف التميمي عىل ان يتم 

التنسيق مع الهيئة العامة لتحديد موعد مناسب للمؤتمر.

أصفر وأمحر
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كشف تقرير صحفي إنجليزي، 
عتن تفكتر رحيتم سترلينج 
مهاجتم مانشستر ستيتي، يف 
الرحيتل عن صفتوف الفريق، إذا 
لم يتمكن النادي من املشتاركة يف 
دوري أبطال أوروبا املوستم 

املقبل.

وكان االتحتاد األوروبتي لكترة القتدم، 
قتد قترر حرمان مانشستر ستيتي من 
املشتاركة قاريا ملوستمني، بسبب كرس 

قواعد اللعب النظيف.
“إندبندنتت”  صحيفتة  وبحستب 
اإلنجليزيتة، فإن سترلينج يريد الرحيل 
عتن الستيتي واالنتقتال لريتال مدريد، 

والذي ارتبط اسمه باالنضمام باملرنجي 
عدة مرات.

ولم ُيخف سرلينج إعجابه بريال مدريد، 
حيتث رصح يف العديتد متن املترات بأن 

املرنجي ناد رائع.
يذكر أن رحيم سرلينج يرتبط بعقد مع 

السيتي حتى صيف 2023. 

اعترب ستيفانوس تسيتسيباس بقوله: 
“أثقلت عاتقتي بزيادة التوقعات” أنه 
أثقل عاتقه بزيادة التوقعات مضيفاً 
أنته يجب عليته الحديث عتن أمور 
مثل هذه بشكل أقل والركيز عىل 

الحارض.
وضع ستيفانوس تسيتسيباس: 
بزيتادة  عاتقتي  “أثقلتت 
بإحدى  الفتوز  التوقعتات” 

ت  ال لبطتو األربع الكربى يف 2020 ا
لقب من بتني أهدافه  حصد  عقب 

تنتس البطولتة الختامية  ملوستم 
الالعتب الرجتال يف العتام املايض  لكتن 

كبترا اليوناني الشاب يشعر بأن هذا  كان”  األمتر 
للغاية “وأثقل عاتقه.

ولم تخرج ألقاب البطوالت األربع الكربى عن نوفاك دجوكوفيتش 
ورفاييل نادال وروجر فيدرر منذ حصد الستويرسي ستانيستالس 
فافرينتكا لقب أمتركا املفتوحتة يف 2016، وكان تسيتستيباس: 
“أثقلتت عاتقتي بزيتادة التوقعتات” واحتدا من الالعبتني القالئل 

املرشحني لكرس هذه الهيمنة.
وكان الالعب املصنف الستادس عامليا قال إنته” قريب للغاية “من 
الفتوز بأحد ألقاب البطوالت األربع الكتربى بعد انتصاره يف نهائي 

البطولة الختامية والتي تضم أول ثمانية مصنفني.
ونقل موقع تنس ميجورز عن تسيتسيباس: “أثقلت عاتقي بزيادة 
التوقعتات” قولته” عندما أنظر إىل هذا أعتقد أنته كان أكرب من أن 

يؤخذ عىل محمل الجد. لم يكن عيل النظر لبعيد مبكرا.”

”بالتأكيتد أريد حدوث ذلتك لكن يجب عيل الحديتث عن أمور مثل 
هذه بشكل أقل والركيز عىل الحارض“.

وأضتاف: “أعتقد أنني أثقلت عاتقي بزيتادة التوقعات ويجب عيل 
أخذ األمر خطوة بخطوة وعدم التفكر كثرا يف املستقبل وأال أكون 

منطقيا”.
وقطع تسيتستيباس: “أثقلت عاتقي بزيتادة التوقعات” خطوات 
كبرة يف مسرته الشابة وبلغ قبل نهائي أسراليا املفتوحة والدور 

الرابع يف فرنسا املفتوحة يف 2019.
وقتال الالعب اليوناني، الذي رشتحه دجوكوفيتش ليكون املصنف 

األول عامليا يف املستقبل، إنه يجب عليه أن يتعلم انتظار فرصته.
وتابتع: “أقولها يف كل مرة كأنته األمر الوحيد الذي أريد تحقيقه يف 
حياتي. أعتقتد أن التفكر يف األمر كثرا ربما يؤدي إىل عدم حدوثه 

لذا يجب عىل االسرخاء واالستمتاع بالتقدم”.

استأنفت فرق دوري الدرجة األوىل اإلسباني لكرة القدم تدريباتها 
الجماعية، لتبدأ املرحلة األخرة قبل عودة املنافسات املقررة يف 11 
حزيران/يونيتو بعد توقف منذ أكثر من شتهرين بستبب فروس 
كورونتا املستتجد.وقاد الفرنيس زين الدين زيتدان تدريباً جماعياً 
لكامتل أعضاء فريقه ريال مدريد للمترة األوىل منذ توقف البطولة 
يف آذار/مارس املايض بستبب وباء “كوفيتد19-”، وهو ما ينطبق 
أيضتا عىل جاره أتلتيكو مدريد وغريمه برشتلونة، وذلك بحستب 

الصور التي نرشتها الفرق املعنية عرب حساباتها ومواقعها.
ونرش حستاب برشتلونة بالعربية عتىل توير، صتورة ظهر فيها 

العبتو الفريق ملتفني حتول دائرة املنتصف وعلتق عليها بالقول: 
“التأم الشمل”.

وعتادت األنديتة إىل التدريبات عىل مراحتل، مع اعتماد 
بروتوكول صحي فرضته رابطة الدوري اإلسباني، 

حيتث بدأت التدريبات أوال بشتكل فتردي، منذ 
الثامتن متن أيار/مايو، ثتم يف مجموعات 

صغرة ما لبثت أن اتسعت تدريجياً.
يانيك كاراستكو  البلجيكتي  وقتال 

العب وستط أتلتيكو: “أنا ستعيد 
جتداً لرؤية الجميتع والقدرة عىل 
التدريب مع اآلخرين، ألنه لم تكن 

هناك مجموعة، كان كل واحد يتخذ 
جنباً )تنفيتذاً الجتراءآت التباعتد االجتماعي(، 

واآلن نشعر مرة أخرى بأننا مجموعة”.
وأعلنتت رابطتة “ال ليغتا” أن منافستات التدوري 
بدربتي  الحتايل  11 حزيران/يونيتو  ستستتأنف يف 
األندلتس بني إشتبيلية وريتال بيتيس خلتف أبواب 

موصدة، ضمن املرحلة الثامنة والعرشين، عىل أن 
ينتهي املوسم يف 19 تموز/يوليو املقبل باملرحلة 

الثامنة والثالثني األخرة.

أكتد رئيتس االتحاد الفرنيس لكترة املرضب برنار جيوديستييل ان 
حضور املشتجعني ملنافستات بطولة روالن غتاروس التي أرجئت 
اىل أيلول/ستبتمرب بستبب فتروس كورونتا املستتجد، رهن قرار 

الحكومة الفرنسية.
وقتال جيوديستييل خالل حوار عترب االنرنت نظمته الالعب غايل 
مونفيتس،: إن “الخيتار التذي أحبذه، هتو بطولتة روالن غاروس 
بحضور أكرب قدر ممكن من الجمهور. بعد ذلك، وبحسب الظروف 

الصحية، سنتأقلم مع التوجيهات التي تعطينا إياها الحكومة”.
وتابع “الحكومة هي التي ستتقرر بشأن الحضور والعدد األقىص 

املسموح به”، مشتددا عىل ان احتمال إقامة البطولة 
متن دون جمهور “هي الفرضيتة التي ال نحبذها ألن 
روالن غتاروس، كغرها متن البطتوالت الكربى، هي 

لقاء بني الالعبني والجمهور”.
ورأى ان التفاعتل بني الطرفني هو ستبب “ستحر هذه 

البطولة”.
وكان االتحتاد الفرنتيس املنظتم للبطولة التتي تقام عىل 

مالعتب ترابية، وعتادة ما تكتون الثانية يف جتدول الغراند 
ستالم، قد أعلن يف آذار/مارس تأجيل انطالقها من 24 أيار/

مايو اىل 20 أيلول/سبتمرب، بسبب “كوفيد19-”.
ويف حال عدم حصتول أي تعديالت إضافية يف جدول الدورات، 
ستكون روالن غاروس ثالث بطولة من حيث الجدول الزمني، 
وستتأتي بعد بطولتة الواليات املتحتدة املفتوحتة )عادة آخر 
مواعيتد الغراند ستالم(، واملقررة بني 24 آب/أغستطس و13 

أيلول/سبتمرب )بما يشمل التصفيات(.
وأقيمتت هذا العام أوىل البطوالت الكربى، أستراليا املفتوحة، 

يف كانتون الثاني/يناير املايض، بينما أعلتن املنظمون إلغاء 
بطولتة ويمبلدون اإلنكليزية، ثالثتة البطوالت عادة، والتي 
كانت مقتررة بتني أواختر حزيران/يونيو وأوائتل تموز/
يوليو.وعلقت منافستات كرة املترضب االحرافية اعتبارا 
من آذار/مارس املايض بستبب تفيش وباء “كوفيد19-”، 

وستبقى كذلك حتى أواخر تموز/يوليو عىل األقل. 

الثالتث وفتارق  املركتز  استتعاد اليبزيتغ 
النقطتتني عن بوروستيا دورتموند الثاني، 
بفوز كبر عىل مضيفه كولن بنتيجة 4-2، 
يف ختتام املرحلتة التاستعة والعرشين من 

الدوري األملاني لكرة القدم.
ستجل للفائز التشتيكي باتريك شتيك 20 
والفرنيس كريستتوفر نكونكتو 38 وتيمو 

فرنر 50 واإلسباني دانييل أوملو 57.
وللخارس ستجل كل متن الكولومبي جون 
أندريتس كوردوبتا 7 والفرنتيس انطونتي 

موديست 55.
وارتفتع اليبزيتغ  إىل املركتز الثالث برصيد 
58 نقطة متأخترا بنقطتني عن دورتموند 
الثاني ليعزز مركزه يف الرصاع الرشس عىل 
املراكز املؤهلة اىل دوري االبطال، فيما بقي 

كولن حادي عرش برصيد 34 نقطة.
ودختل فريتق املتدرب يوليان ناغلستمان 
املباراة بعتد تعادل مخيتب 2-2 يف املرحلة 
الستابقة عىل أرضه مع هرتتا برلني، لكنه 
خترج فائزا للمرة الثانيتة يف أربع مباريات 
منذ استئناف البوندسليغا منتصف الشهر 
الحتايل إثر توقف بستبب فتروس كورونا 

املستجد، مقابل تعادلني.
وبقتي اليبزيغ متن دون خستارة للمباراة 
العارشة تواليا، بينما تلقى كولن خستارته 
الثانية تواليا بعد ستقوطه أمام هوفنهايم 
يف املرحلتة الستابقة )3-1(، وال يتزال يف 

املركز الحادي عرش برصيد 34 نقطة. 
وهتدد الضيوف باكترا عندمتا وصلت كرة 
طويلتة اىل الفرنيس متوردي موكيييل عىل 
الجهة اليمنى داخل املنطقة تابعها عرضية 
“عتىل الطايتر” اىل فرنر عىل بتاب املرمى، 

تصدى لها الحارس تيمو هورن )5(.
ولتم يتأختر أصحتاب األرض يف معاقبتة 

ألفيتس  اىل  الكترة  وصلتت  إذ  اليبزيتغ، 
ريكسبيستاي التذي ارتدت تستديدته من 
القائتم، لتعتود اىل كوردوبا وستط تباطؤ 
دفاعي متن الضيتوف، فيستددها بيرساه 
قوية يف سقف املرمى مسجال هدفه الثاني 

عرش يف الدوري هذا املوسم )7(.
االستباني  وعتادل اليبزيتغ عندمتا رفتع 

أنخيلينيتو املعتار متن مانشستر ستيتي 
االنكليتزي، عرضيتة متقنتة عتن الجهتة 
اليترسى تابعهتا شتيك رأستية يف مرمتى 

الحارس املجري بير غوالتيش )20(.
وتعترض كولتن لنكستة بإصابتة هدافته 
باكترا يف  للختروج  كوردوبتا واضطتراره 

الدقيقة 24، ليدخل موديست بدال منه.
ومنتح نكونكتو األفضلية لاليبزيتغ بعدما 
تلقى كترة يف العمق من النمستوي كونراد 

اليمر تابعها ساقطة فوق هورن )38(.
وعزز اليبزيغ الذي بلتغ الدور ربع النهائي 
متن دوري أبطتال أوروبتا عتىل حستاب 
توتنهام هوتسترب اإلنكليتزي، النتيجة بعد 
خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، حني 
أمستك الحارس غوالتيش الكرة من رضبة 
حترة للخصتم، وحولها رسيعتا طويلة اىل 
فرنر الذي أكمتل طريقه اىل داخل املنطقة 

وسدد عىل يسار هورن.
ورفتع التدويل األملاني رصيتده اىل 25 هدفا 
هتذا املوستم يف التدوري، يف املركتز الثاني 
عىل الئحة ترتيب الهدافتني خلف البولندي 
روبرت ليفاندوفستكي نجم بايرن ميونيخ 

.)29(
ومتا إن أحيا كولن آماله للعتودة بالنتيجة 
بتقليصته الفارق عرب تستديدة صاروخية 
متن خارج املنطقة ملوديستت استتقرت يف 
الزاويتة اليترسى )55(، رد اليبزيتغ بعتد 

دقيقتني عرب أوملو بتستديدة قوية من عىل 
مشتارف منطقتة الجزاء بعتد ركلة ركنية 

.)57(
وظن كولن أن الفرصة أتيحت أمامه مجددا 
لتقليص النتيجة عندما منحه الحكم ركلة 
جتزاء إثتر عرقلة من لوكاس كالسترمان 
عىل موديستت، قبل أن يراجتع عن قراره 
بعتد مراجعتة تقنيتو املستاعدة بالفيديو 
“يف ايته ار” )73(.   وعتىل ملعب )فيستر 
شتتاديون(، يستقبل فردر بريمن صاحب 
املركز القبل األخر برصيد 25 نقطة ضيفه 
اينراخت فرانكفورت صاحب املركز الثاني 

عرش برصيد 32 نقطة.
ستيئ  موستم  يعيشتان  الفريقتان  وكال 
ففرانكفورت بعيد حاليا عن املراكز املؤهلة 
للتدوري األوروبي، يف حني يصتارع بريمن 

من أجل تفادي الهبوط.
بريمن بحاجة ماستة للفتوز للتقدم مركز 
واحد )الستادس عرش( الذي يخوله خوض 
مبتاراة فاصلتة متع ثالتث دوري الدرجة 

الثانية لبلوغ الدرجة األوىل. 
ويعتد بريمن صاحب أستوء خط هجوم يف 
الدوري، اذ أحرز العبوه 30 هدف خالل 28 
جولة ماضية ويملك أسوء فارق أهداف اىل 

جانب األخر بادربورن )29-( هدف.
يذكر أن آخر مرة سقط فيها بريمن للدرجة 

الثانية كانت منذ أربعة عقود.

ثبتتت رابطة التدوري اإليطتايل لكرة القتدم تاريخ 20 
حزيران/يونيو موعدا الستتئناف منافستات البطولة 
املعلقة منذ آذار/مارس املايض بستبب فروس كورونا 
املستتجد، عتىل أن تجمتع املبتاراة األوىل بتني تورينتو 

وبارما.
ونترشت الرابطة الجتدول الكامل للفترة املتبقية من 
موسم 2020-2019، والتي ستتمتد بني 20 حزيران/

يونيو والثاني من آب/أغسطس. 
وتتبقى 12 مرحلة كاملة من “سري أ”، إضافة اىل أربع 

مباريات مؤجلة من املرحلة الخامسة والعرشين.
وستتكون البدايتة مع هتذه املباريتات األربتع، وأولها 
تورينتو وضيفه بارمتا عند الستاعة 19:30 بالتوقيت 
املحتيل )17:30 بتوقيتت غرينيتتش( يف 20 حزيران/
يونيتو، وتليهتا يف اليوم نفسته مباراة هيتالس فرونا 

وكالياري.
ويف اليوم التايل، يقام لقاء أتاالنتا وساستوولو، وبعده 

إنر مع سمبدوريا، يف املواقيت نفسها.
أما املرحلة السابعة والعرشين، وهي أول مرحلة كاملة 
بعد العودة، فستقام بني 22 حزيران/يونيو و24 منه.
وستتتوزع املراحتل بمعتدل اثنتني أستبوعيا، من أجل 

إتمام املباريات الت124 املتبقية خالل 44 يوما.
يف املقابتل، لم تحدد الستلطات الرياضيتة بعد مواعيد 

املباريتات املتبقية متن مستابقة كأس إيطاليا، والتي 
ستبق لوزير الرياضة فينتشتنزو ستبادافورا أن أبدى 

رغبته يف ان تستكمل قبل انطالق مباريات الدوري.
وبلغت املستابقة إيتاب التدور نصف النهائتي، والذي 
يجمتع بني نابويل وإنر ميالن )فتاز األول ذهابا بهدف 

نظيف(، ويوفنتوس وميالن )تعادال 1-1(.
وبحسب التقارير، قد تقام مباراتا الدور نصف النهائي 
يف 12 و13 حزيران/يونيتو، أو 13 و14 منته، عتىل ان 

تقتام املبتاراة النهائيتة يف 17.وعمدت رابطتة الدوري 
اىل تعديتل املواقيتت املعتادة إلقامتة املباريات من أجل 
التأقلم مع ارتفاع درجات الحرارة خالل فصل الصيف. 
وستقام غالبية املباريات عند الساعة 19:30 او 21:45 
بالتوقيت املحيل، بينما ستقام عرش مباريات فقط عند 
الستاعة 17:15. ويتصدر يوفنتتوس الباحث عن لقبه 
التاستع توالياً يف الدوري، الرتيب بفارق نقطة واحدة 

فقط عن التستيو، بينما يحتل إنر املركز الثالث 

بفتارق تستع نقاط عتن املتصتدر، علمتاً بأنه خاض 
مباراة أقل هذا املوسم.

وستيخوض فريتق “الستيدة العجوز” بقيتادة مدربه 
ماوريتسيو ساري، مباراته األوىل اإلثنني 22 حزيران/

يونيتو بالحلول ضيفاً عىل بولونيتا العارش، بينما يحل 
التستيو بعد ذلتك بيومني ضيفاً عتىل أتاالنتتا )الرابع 
حالياً(.وتوقفت منافستات كرة القتدم يف إيطاليا منذ 
التاستع من آذار/مارس بستبب تفيش وباء “كوفيد-

19” الذي تستبب بوفتاة أكثر من 33500 شتخص يف 
البتالد.ويف حتني أن مباريات العودة ستتكون من دون 
جمهتور، أعترب رئيتس االتحتاد اإليطايل لكترة القدم 
غابريييل غرافينا عن أمله يف ان يتمكن عدد محدود من 

املشجعني من الحضور يف املراحل الالحقة.
وقتال غرافينتا يف ترصيحتات إذاعية: “مشتجعون يف 
املالعتب؟ أمنيتي من القلب هي رؤيتة حضور محدود 

لهم يف نهاية البطولة”.
واستتغرب “إنته يف مالعتب تتستع لستتني أو ثمانني 
ألتف متفترج، ال مكان لوجود حد أدنى من املشتجعني 
القادرين عىل حضور املباراة مع كل االجراءآت الوقائية 
الرضوريتة”، مقتراً بأنته “من الستابق ألوانته اليوم 
)الستماح للمشتجعني بالحضور(، لكن مع استئناف 

البطولة، قد يكون ثمة بصيص أمل لبالدنا”.

7الرياضي
الدوري األملاني

فريد يقطع 600 كيلومرتاً 
لينضم إلي فلومينينسي

16 العبا من فاسكو دا غاما 
مصابون بفريوس كورونا

اعالم الكرتوني

اليبزيغ ثالثا بفوز كبري خارج أرضه وبرمين يستقبل فرانكفورت الليلة

استئناف الدوري االيطالي مبباراة تورينو وبارما يف 20 يونيو

أعلتن نادي فاستكو دا غاما املشتارك يف الدرجتة األوىل لدوري 
كترة القدم الربازييل، ان 16 العبا يف صفوفه مصابون بفروس 

كورونا املستجد.
وأفاد املستؤول الطبي يف النادي ماركوس تيكستيرا يف رشيط 
مصتور بث عرب قناة الفريق عىل موقع “يوتيوب”، ان فاستكو 
دا غامتا أخضع 350 شتخصا من أفراده، بما يشتمل الالعبني 

والجهاز الفني وموظفني، لفحوص “كوفيد19-”.
وتابتع “وجدنتا ان 16 رياضيتا جتاءت نتائجهتم إيجابية. تم 
فصلهم عن بقية املجموعة، وستيبقون عىل تواصل مع الجهاز 
الطبي، وستيخضعون لفحوص )دوريتة( اىل ان نتأكد انهم لم 

يعودوا قادرين عىل نقل الفروس اىل بقية أفراد التشكيلة”.
وباتتت الربازيتل ثانيتة دول العالتم متن حيث عتدد اإلصابات 
بفتروس كورونتا بعتد الواليتات املتحتدة. وستجلت يف الدولة 
األمركية الجنوبية، 29 ألف حالة وفاة معلنة بستبب “كوفيد-

.”19
وعتاود فريتق مدينة ريتو دي جانرو، كغره متن بعض أندية 
البالد، التمارين يف اآلونة األخرة، عىل رغم اتستاع نطاق تفيش 

الوباء يف البالد.
وأثار الرئيس الربازييل جاير بولستونارو جدال يف األيام األخرة، 
مع دعوته اىل معاودة نشتاطات كرة القتدم يف البالد، عىل رغم 

أزمة “كوفيد19-”.   

قال فريد مهاجم الربازيل السابق إنه سيرك كروزيرو ويعود إىل 
ناديه الستابق فلومينييس وفاجأ الجماهر بإعالنه أنه سيقود 

دراجته ملسافة 600 كيلومر لالنضمام لفريقه الجديد.
ووقتع املهاجم البالغ عمره 36 عاماً عقداً ملدة موستمني وقال 
إنه ستيبدأ دعتم فريقه بعمل ختري بقيادة دراجتته من بيلو 
هوريزونتتي إىل ريتو دي جانترو. وكتتب فريد يف انستتغرام: 
“الهتدف هو تقديم مواد غذائية أساستية ألربعة آالف عائلة يف 
هتذه الرحلة إىل مركز تدريب فلومينيتيس والتي أبدأها اليوم”. 
وتابتع: “اعتمتد عليكم ختالل هذه الرحلتة التضامنيتة. أقود 
الدراجتة وأنتم تتربعون من منازلكم ونحن ستويا يف هذا األمر 
من أجل قضية أكرب”. ويرحل فريد، الذي أصبح ثالث أبرز هداف 
يف تاريتخ فلومينييس يف فرتته األول ما بني 2009 و2016، عن 
كروزيترو بعد هبوط إىل الدرجة الثانية بنهاية املوستم املايض. 
وتوقفت منافستات كترة القدم يف الربازيتل يف آذار/مارس ولم 
تبدأ بطوالت الواليات حتى اآلن. وعادت بعض األندية يف ريو دي 

جانرو للتدريبات بدون احتكاك.

سرتلينج مييل إىل ريال مدريد الفرق االسبانية تستأنف التدريبات اجلماعية

حضور املشجعني يف روالن غاروس رهن قرار احلكومة الفرنسية

تسيتسيباس: أثقلت عاتقي بزيادة التوقعات

مفكرة الزوراء
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االعتداء على الصحفيين يعكس رغبة المحتجين في التحكم بسرد موقفهم

تعّرضوا إلطالق نار واعتداءات خالل تغطية االحتجاجات

“خليك بالبيت” من شعار إلى قناة فضائية في الكويت

صحف وفضائيات ومواقع إلكرتونية تتحول إىل جسر إغاثة للمصابني بفايروس كورونا

مصطفى عبيد
كاتب مرصي

إع�ام مرصي�ة مب�ادرة  اتخ�ذت وس�ائل 
اجتماعية بتخصيص صفحاتها عىل مواقع 
املبارشة  االجتماع�ي وهواتفه�ا  التواص�ل 
تيس�ر  يف  املواطن�ن  وإغاث�ة  للمس�اعدة 
خدم�ات صحية مع ازدياد ح�االت اإلصابة 
بفاي�روس كورون�ا، فاس�تقطبت جمهورا 

كبرا أعاد إليها الثقة مجددا.
كش�ف انتش�ار جائح�ة كوفي�د – 19 عن 
دور جدي�د لوس�ائل اإلع�ام املرصي�ة، من 
فضائي�ات وصح�ف ومواق�ع إلكرتوني�ة، 
يتمثل يف مش�اركتها يف مد جسور التواصل 
بن املصاب�ن املحتملن بامل�رض وخدمات 

الصحة املبارشة.
وج�ه  ع�ىل  القاه�رة  يف  الظاه�رة  وب�دت 
الخصوص، أكثر وضوح�ا مع ارتفاع أعداد 

املصابن، وعدم كفاية الخطوط الس�اخنة 
التي أعلنت عنه�ا وزارة الصحة يف التواصل 
م�ع املصابن، م�ا دفع بعضه�م إىل اللجوء 
إىل الفضائي�ات والصح�ف ع�ر صفحاتها 
عىل مواقع التواص�ل االجتماعي وهواتفها 
املبارشة طلبا للمس�اعدة واإلغاثة يف العمل 

عىل تيسر توفر أرّسة وخدمات العاج.
وتكرار التوّجه حّول األمر إىل ظاهرة أتاحت 
الفرص�ة لبعض وس�ائل اإلعام لتس�تعيد 
جانبا من مكانتها يف الشارع، بعد انرصاف 
الجمه�ور بش�كل كبر، وخصص�ت أرقاما 
للرد عىل شكاوى املصابن املحتملن، بينما 
قامت وس�ائل أخ�رى باس�تغال طواقمها 
اإلعامية ذات الصلة بوزارة الصحة لتوصيل 

شكاوى وطلبات الجمهور.
وكان م�ن الواضح وفق�ا لتصاعد الظاهرة 
أن الجمه�ور الع�ام ل�م يفقد ثقته بش�كل 
كام�ل يف وس�ائل اإلع�ام، وبات هن�اك َمن 
هم عىل قناع�ة حقيقية بق�درة اإلعامين 
عىل االس�تفادة من قربهم م�ن دوائر صنع 
الق�رار يف مج�ال الصح�ة ونق�ل ش�كاوى 
وطلبات البعض، إىل مسؤويل الصحة بهدف 

مساعدتهم بصورة عاجلة.
وكش�ف أحد رؤس�اء تحرير برامج األخبار 
اليومية يف إحدى الفضائيات املرصية، طلب 
عدم ذكر اس�مه، أن طاقم إع�داد الرنامج 
الذي يرتأسه يتلقى يوميا مئات االستغاثات 
من متصل�ن يعانون من احتماالت اإلصابة 

بفايروس كورونا لتوفر فرصة لهم إلجراء 
املسحة الطبية الازمة للتأكد من ذلك.

وق�ال ل�”الع�رب”، إن الخطوط الس�اخنة 
الخاص�ة بالصحة منش�غلة معظم الوقت، 
بينما يمكن االتصال بش�كل أيرس بالرامج 

الفضائية التي تتيح خدمات االتصال.
ويق�وم املتصلون بعرض بعض الش�كاوى 
ع�ىل  الحص�ول  صعوب�ة  ظ�ل  يف  خاص�ة 
بروتوك�ول العاج املعمول به يف حالة العزل 
املنزيل، أو تدهور الحالة الصحية بشكل يلزم 
نقل املريض إىل املستشفى، ما يدفع الفريق 
اإلعامي لنقل اس�تغاثات الجمهور بش�كل 
مبارش للجهات الرسمية لتوفر الخدمات. 

ويف ح�االت أخرى يكون ع�ىل ُمعد الرنامج 
االتص�ال  يف  مب�ارش  ع�بء  الصح�ايف  أو 
باملستش�فيات املخصص�ة للع�زل بنفس�ه 
للبح�ث عن م�كان قري�ب باملتص�ل يمكن 
نقله إليه بعد تعذر تواصل املريض بخدمات 

اإلسعاف بشكل مبارش.
وس�اد الحدي�ث يف الس�نوات األخ�رة ع�ن 
خ�روج وس�ائل اإلع�ام تمام�ا م�ن دائرة 
التأثر يف الش�ارع املرصي، وتصور البعض 
أن الش�بكات االجتماعي�ة ش�غلت الف�راغ 
اإلعام�ي وأصبح�ت أكث�ر تأث�را، وط�رح 
كث�رون تص�ورات ح�ول اضط�رار معظم 
خدماته�ا  تقلي�ص  إىل  اإلع�ام  وس�ائل 
والتقوق�ع يف نط�اق مح�دود يقت�رص عىل 

تلميع املسؤولن.

وأرجع أصحاب تلك السيناريوهات انرصاف 
الجمه�ور العام إىل تزاي�د القيود عىل حرية 
التعبر، وضع�ف املحتوى اإلعامي، وغياب 
الكف�اءات الحقيقي�ة، مع ارتف�اع تكاليف 
املعيشة الذي دفع الكثر من الناس لتفضيل 
رشاء أي سلعة تقليدية بدال من الصحيفة.

ويبدو أن تل�ك التصورات بات�ت غر دقيقة، 
فم�ا زال املواطن العادي يعتق�د أن اإلعامي 
أكث�ر ق�درة ع�ىل الوص�ول للمس�ؤولن من 
غ�ره، ما يدفع�ه للج�وء إليه حال الش�عور 
بالخطر الداهم، ليس فقط بحثا عن املعلومة 
الصحيح�ة، وإنم�ا أيض�ا لتوف�ر الخدمات 

بشكل أيرس.
وأكد اإلعامي أيرس الحامدي، مقدم برنامج 
“أن�ا الوطن” ع�ىل قن�اة املح�ور املرصية، 
ل�”الع�رب”، أن الفضائي�ات لديه�ا فرصة 
حقيقي�ة الس�تعادة التاحم م�ع الجمهور 
بش�كل أكر من مواقع التواصل االجتماعي 
من خال خدمات دعم املواطنن يف مواجهة 

كورونا.
ويعي�د االهتمام بوس�ائل اإلعام كمنصات 
للشكوى أو طلب االس�تغاثة إىل األّذهان ما 
ج�رى يف الش�هور األوىل لث�ورة يناير س�نة 
2011 م�ن غي�اب ت�ام لألم�ن يف الش�ارع 
املواطن�ن  م�ن  كث�ر  وح�رص  امل�رصي، 
ع�ىل التواص�ل م�ع الصح�ف والفضائيات 
ملساعدتهم يف طلب النجدة أو اإلباغ عن أي 

خطر. 

وأوض�ح الحام�دي، أن الجان�ب الخدم�ي 
واإلنس�اني ألي وس�يلة ال يمثل خصما من 
دور اإلعام الجاد، فصحيح أن مهمة اإلعام 
توصي�ل املعلوم�ة، وتقديم صورة ش�فافة 
للواق�ع، لك�ن يف ظ�ل ظ�روف اس�تثنائية 
تس�مح بتوس�يع ال�دور املن�وط بالصحف 
والفضائيات وبكافة وسائل اإلعام املقروء 

واملرئي.
وي�رى خ�راء أن ال�دور اإلنس�اني لإلعام 
ي�رب عصفوري�ن بحجر واح�د، إذ يمثل 
مساهمة حقيقية يف تيسر خدمات معطلة 
وإيصاله�ا إىل الجمهور، ويص�ب إيجابيا يف 
زيادة اإلقبال عىل الوسيلة اإلعامية املقدمة 

للخدمات.
وش�دد الكاتب الصحايف عباس الطرابييل أن 
ب�اب الخدمات اإلنس�انية ُيمكن أن يش�كل 
فارق�ا كب�را يف إعادة تس�ليط األضواء عىل 
الصح�ف واملواقع اإللكرتوني�ة، وقد تنجح 
بع�ض املؤسس�ات يف كس�ب الجمهور من 
خال القيام بدور الجرس بينه وبن الجهات 

الرسمية.
وقال يف ترصيحات ل�”العرب”، إن الخدمات 
املب�ارشة للجمه�ور تمث�ل ج�زءا ال ينبغي 
التفريط فيه لدى وسائل اإلعام، وأنه قىض 
نحو س�بعة سنوات رئيس�ا لتحرير جريدة 
يومية حزبي�ة، وهي “الوفد”، وكان ياحظ 
كثرا زي�ادة أرقام التوزيع خال األيام التي 
يتم فيها نرش أبواب خدمية، مثل ش�كاوى 

الناس إىل املس�ؤولن، أو نم�اذج امتحانات 
املراح�ل التعليمية املختلفة، أو فرص العمل 

املتاحة لدى بعض الرشكات والجهات.
وتعت�ر وس�ائل اإلع�ام املرصي�ة أفرادها 
بمثاب�ة متطوع�ن محتملن للمش�اركة يف 
مواجهة كورونا، فمع تطبيق حظر التجوال 
الجزئي يف الباد استثني منه اإلعاميون، ما 
دف�ع بعضهم إىل ع�رض خدماته�م مجانا 
للراغب�ن يف توصي�ل األدوي�ة أو الطعام إىل 

كبار السن خال فرتة الحظر.
وتع�د اس�تجابة وس�ائل اإلع�ام للباحثن 
ع�ن خدم�ات الصحة أمرا إيجابي�ا، لكنه ال 
يعني أن وس�ائل اإلعام ستستعيد مكانتها 
بس�هولة، إال إذا تولدت ل�دى بعضها اإلرادة 
لتعظيم وتوس�يع خدمات اإلعام من خال 
التأكي�د ع�ىل أهمية اإللت�زام بالش�فافية، 
وع�دم االكتفاء بنق�ل البيان�ات الصحافية 

للمسؤولن دون طرح قصص املواطنن.
وإذا كان هناك َمن يشكك يف تحسن أوضاع 
اإلعام مس�تقبا نتيجة الجائحة، واس�تند 
إىل أن املواطن�ن لديهم مثل ش�عبي يحبون 
اس�تخدامه كثرا يق�ول “إن الغريق يتعلق 
بقش�ة”، وأن وس�ائل اإلع�ام ق�د ال تعني 
للناس س�وى تل�ك القش�ة الت�ي يتعلقون 
به�ا دون يق�ن أو ترجي�ح لفعالية دورها، 
فإن هناك َم�ن يحمل انطباع�ات متفائلة، 
مفادها أن هناك فرصة ال بد من استثمارها 

واستغالها بشكل مناسب.

خط الخدمات الساخن بوابة اإلعالم المصري الستعادة الجمهور

 القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلن مذيع قناة “س�بورت تاي�م”، ومدير تحرير 
“ي�ا كورة” كريم رمزي، ع�ن  إصابته بفروس 
كورون�ا املس�تجد.وكتب كري�م ع�ر صفحت�ه 
الرس�مية ع�ىل “توي�رت”: “كورون�ا إيجاب�ي .. 
الحمدلله دعواتكم”.وكان كريم أحدث اإلعامين 
بف�روس  إصابته�م  أعلن�وا  الذي�ن  املرصي�ن 
“كورونا” املستجد خال اليومن املاضين، وبذلك 
وصل ع�دد اإلصاب�ات ب�ن اإلعامين إىل س�بع 

حاالت.حي�ث أعلنت اإلعامية دينا حويدق مذيعة CBC إصابتها بفروس كورونا املس�تجد 
.وكتب�ت دينا ع�ر “تويرت”: “يا رف�اق، لقد اخت�رت إيجابيا ل�� covid19. يرجى التحقق 
من نفس�ك اذا كنت قد تعاملت معي يف األس�بوع املايض”.كما نرشت صفحات العاملن يف 
“ماس�برو”  خر إصابة اإلذاعية مآث�ر املرصفي، مدير عام إذاعة األخبار الس�ابق إلذاعة 
“راديو م�رص”، بفروس كورونا.وأعلن�ت اإلعامية داليا أبو عم�ر، مقدمة إحدى الرامج 
ع�ىل يوتيوب، إصابتها بالف�روس أيضاً.وكذلك، أعلنت اإلعامية آية عب�د الرحمن، مذيعة 
“cbc - extra news “، عر حس�ابها عىل فيس�بوك” إصابتها بالفروس، مطالبة متابعيها 
 cbc -“ بالدع�اء لها. ويضاف إىل قائم�ة املصابن، كل من اإلعامية ريهام الس�هيل مذيعة
extra news” وإله�ام نمر، مذيعة التلفزيون امل�رصي، التي أعلنتا إصابتهما.وقال اإلذاعي 
عمرو صاح مذيع نغم FM، إنه ُيش�تبه يف إصابته بكورونا، وتم حجزه بأحد مستش�فيات 

الحميات، حتى التأكد من نتيجة تحليل الفروس.

 الكويت/ متابعة الزوراء: 
حولت وزارة اإلعام الكويتية ش�عار “خليك 
بالبي�ت” الذي انترش عىل الشاش�ات العربية 
إىل قن�اة تلفزيوني�ة جدي�دة، للرتفي�ه ع�ن 
املش�اهدين خال الفرتة التي تعيش�ها الباد 
حاليا، وتوعيتهم بفايروس كورونا املستجد.
وقالت من�رة الهويدي، وكي�ل وزارة اإلعام 
املحلي�ة،  للصحاف�ة  ترصي�ح  يف  الكويتي�ة 
“عق�ب انته�اء ف�رتة الحظ�ر ال�كيل وب�دء 
الجزئي، أردنا إنش�اء قناة توفر للمشاهدين 
س�بل الرتفيه والتس�لية، الس�يما أن املرحلة 
املقبل�ة تعتم�د ع�ىل املس�ؤولية املجتمعية، 
ومدى الت�زام املواطنن واملقيمن باإلجراءات 
االحرتازي�ة التي اتخذته�ا الدولة”.وأوضحت 
أن القناة التلفزيونية الجديدة، تس�تهدف لّم 
شمل العائلة حول شاش�ة تلفزيون الكويت 
بمختلف قنواته.وتبث قن�اة “خليك بالبيت” 
عر قمري نايل س�ات، وعرب سات؛ وستبدأ 
بعرض محتواه�ا املتنوع من األعمال املحلية 
والخليجي�ة والعربي�ة، الت�ي حققت نس�بة 
مشاهدة كبرة عند عرضها لضمان جذب كل 
األذواق، وإرضاء أكر رشيحة من املشاهدين، 
الس�يما أثناء مكوثهم يف املنازل، بحس�ب ما 
ذك�رت الهويدي.وأضافت أن�ه تم خال هذه 
املرحلة تخصيص 12 ساعة بالقناة، لتقديم 

أفض�ل األعمال املنتقاة م�ن مكتبة تلفزيون 
الكوي�ت، دون أي تكلف�ة مالي�ة تتكبده�ا 
ميزاني�ة وزارة اإلعام، ثم س�تتم إعادتها يف 
النصف اآلخر م�ن اليوم.وس�تتضمن القناة 
التلفزيونية الجديدة بعض فاش�ات التوعية 
بالفاي�روس، ولفتت الهوي�دي إىل أن “خليك 
بالبيت” ستكون قناة توعية ترفيهية، يف حن 
س�تكون التغطية الكاملة ملس�تجدات الوباء 
عىل شاش�ة القن�اة األوىل لتلفزيون الكويت.
وش�ددت منرة الهويدي ع�ىل أن الوزارة منذ 
بداية األزم�ة، وضعت خطة متكاملة ملواكبة 
الح�دث، ووضع�ت كل إمكاناته�ا يف خدم�ة 
مكافح�ة ه�ذا الوب�اء، فض�ًا ع�ن إنتاجها 
فاش�ات متنوع�ة عن الفايروس، وس�تقدم 
أخ�رى جدي�دة ع�ن املس�ؤولية املجتمعي�ة.
وتس�تفيد القنوات الفضائية من فرتة العزل 
املن�زيل لج�ذب الجمهور عر برام�ج متنوعة 
حيث س�جلت املحط�ات التلفزيونية نس�ب 
مش�اهدة قياس�ية يف مختلف أنح�اء العالم، 
ورغم تخفي�ف إجراءات الع�زل جزئيا إال أن 
وس�ائل اإلع�ام م�ا زال�ت تحظ�ى باهتمام 
واس�ع ومتابعة غر مسبوقة وسط مخاوف 
من حدوث موجة ثانية من اإلصابات تستلزم 
استمرار التوعية والحذر من قبل الحكومات 

واملواطنن عىل حد السواء.

 واشنطن/ متابعة الزوراء:
 يص�ف الصحفي�ون واملراس�لون 
الذي يغطون االحتجاجات يف عدة 
مناطق أمركية، ما يعيشونه بأنه 
أش�به بالرع�ب، مع اس�تهدافهم 

بشكل مبارش.
وس�ط  االعت�داءات  وج�اءت 
لوس�ائل  املعادي�ة  الترصيح�ات 
الرئي�س  يطلقه�ا  الت�ي  اإلع�ام 
األمركي دونالد ترامب واستهدفت 
مؤسس�ات إعامية تمثل مختلف 

ألوان الطيف السيايس.
ع�ىل  متظاه�رون  اعت�دى  فق�د 
لياند فيرتت مراس�ل قناة فوكس 
اإلخباري�ة، ال�ذي يمل�ك خ�رة يف 
العم�ل يف مناطق الح�رب، وطاقم 
العامل�ن معه بالق�رب من البيت 
األبي�ض، الجمعة امل�ايض، بعد أن 

اكتشفوا أنه يعمل لقناة فوكس.
وقال فيرتت يف مقابلة مع رويرتز 
األحد “لم أش�عر بمثل هذا الرعب 
منذ وجدت نفيس وسط حشد من 
الغوغائي�ن انقلبوا علينا يف ميدان 

التحرير” بالقاهرة.
وأشار فيرتت إىل أن الصورة العامة 
لوس�ائل اإلع�ام تده�ورت خال 
الف�رتة الت�ي قضاه�ا يف تغطي�ة 

األحداث يف الرشق األوسط.
وأض�اف “ش�هدنا ح�دوث ه�ذه 

النقل�ة حيث انقلب م�ن كنا ننقل 
أخبارهم م�ن الس�عادة بوجودنا 
لنقل حكاياتهم إىل اعتبارنا أهدافا 
محتملة… ونحن اآلن نش�هد هذه 
النقلة نفسها يف أمركا وهو يشء 

مرعب”.
ومنذ تويل ترامب منصبه يف 2017 
دأب عىل مهاجمة وسائل اإلعام. 
املدي�رة  رادش  كورتن�ي  وقال�ت 
بلجن�ة حماي�ة الصحافين “ثمة 
حملة اف�رتاء من جان�ب الرئيس 

ترامب عىل وسائل اإلعام”.
وأضافت أن ذل�ك يحدث أيضا ألن 
يف  التحك�م  “يري�دون  املحتج�ن 
رسد موقفه�م أيض�ا. ال�كل يريد 
التوج�ه مبارشة للش�عب بروايته 

لألحداث”.

وكت�ب ترامب األحد يف تغريدة عىل 
توي�رت “وس�ائل اإلع�ام العرجاء 
لب�ث  وس�عها  يف  م�ا  كل  تب�ذل 
الكراهي�ة والفوىض. وما دام الكل 
يفهم ما تفعله وأنها أخبار كاذبة 
وأنهم أرشار حقا لهم برنامج يثر 
االشمئزاز، فبإمكاننا شق طريقنا 

إىل العظمة غر عابئن بهم”.
وكان بع�ض أنص�ار ترام�ب ق�د 
هونوا يف الس�ابق من الهجوم عىل 
وس�ائل اإلعام وعىل دور الرئيس 
في�ه قائل�ن إن وس�ائل اإلع�ام 
أضعف�ت مصداقيته�ا بالتغطي�ة 
اإلخباري�ة املنحازة. وق�ال براون 
ال�رشارة  يك�ن  “ل�م  ترام�ب  إن 
الوحيدة” لكن “سيكون من املفيد 
كث�را أن يتوق�ف ع�ن مهاجم�ة 

الصحافين”.
إن  اإلعامي�ون  الخ�راء  ويق�ول 
أثن�اء  الصحافي�ن  مش�اهدة 
القب�ض واالعت�داء عليه�م ع�ىل 
التلفزيون تبعث برسالة  شاشات 
ال  أن�ه  مفاده�ا  للمش�اهدين 

تداعيات للعنف.
وقد اعت�ذر حاكم مينيس�وتا بعد 
“يس. صحافي�ي  ع�ىل  القب�ض 

رشط�ة  اعت�ذرت  كم�ا  أن.أن” 
لويزفي�ل الس�تهداف الصحافي�ة 
راس�ت لكونه�ا مراس�لة. لكن لم 
ُتتخ�ذ أي إج�راءات بح�ق ضباط 

الرشطة املعنين حتى اآلن.
وأدان�ت قنات�ا “فوك�س” و”يس.

أن.أن” االعتداءات عىل مراسليهما 
وع�ىل غرهم�ا م�ن العامل�ن يف 
حق�ل اإلع�ام. وقال�ت متحدث�ة 
املؤسس�ة  إن  روي�رتز  باس�م 
تس�تهجن بش�دة إطاق الرشطة 
الرص�اص املطاطي ع�ىل فريقها 
يف مينيابولي�س وإنها تبحث األمر 

مع السلطات.
ومس�اء الجمعة تابع املشاهدون 
مص�ور قن�اة “يس.أن.أن” عم�ر 
إلق�اء  أثن�اء  وطاقم�ه  خميني�ز 
القبض عليهم عىل الهواء مبارشة 
أثن�اء تغطي�ة احتج�اج يف أعقاب 
مقت�ل ج�ورج فلوي�د يف مدين�ة 

مينيابوليس.
والس�بت، أثناء اش�تباك محتجن 
م�ع الرشط�ة يف مختل�ف أنح�اء 
الب�اد رصخ�ت املراس�لة كايتلن 
يف  اإلذاع�ة  محط�ة  م�ن  راس�ت 
لويزفيل بوالي�ة كنتاكي “أتعرض 
ل�رب الن�ار! أتع�رض ل�رب 
الن�ار” وصورتها الكامرات بينما 
كانت الرشطة املحلية تس�تهدفها 
هي وطاقم العاملن معها بكرات 

الفلفل من مسافة قريبة.
وخ�ال ف�رتة ثاث�ة أي�ام وثقت 
مؤسس�ات تتاب�ع العن�ف ال�ذي 
 24 ح�وايل  الصحاف�ة  يس�تهدف 
عما من أعمال العنف منها حادث 
وقع مساء السبت يف مينيابوليس 
س�يزار  خولي�و  خال�ه  أصي�ب 
ش�افيز الصحايف برويرتز ورودني 
س�يوارد املستشار األمني برويرتز 

بالرصاص املطاطي.
وق�ال بع�ض الخ�راء اإلعامين 
إن م�ا ب�دا اعت�داءات منعزلة عىل 
الصحاف�ة يف تجمع�ات سياس�ية 
واحتجاج�ات من لوس أنجلس إىل 
مينيابولي�س إىل نيوي�ورك خ�ال 
السنوات القليلة املاضية ازداد حدة 
مع تراجع الثقة يف وسائل اإلعام 
مقرتبة من أدنى مس�توياتها منذ 

عرش سنوات.

 نيويورك/وكاالت:
 تع�رّض صحفي�ون يف م�دن أمركية عدة إلصاب�ات بأعرة 
مطاطية والعتداءات وذل�ك خال تغطيتهم للتظاهرات التي 
شهدتها الواليات املتحدة يف األيام األخرة احتجاجا عىل مقتل 

جورج فلويد.
وتابع املش�اهدون مس�اء يوم الجمعة امل�ايض مصور قناة 
يس.إن.إن عم�ر خمينيز وطاقمه أثن�اء إلقاء القبض عليهم 
عىل اله�واء مبارشة أثن�اء تغطية احتج�اج يف أعقاب مقتل 

جورج فلويد يف مدينة منيابوليس.
ويوم الس�بت املايض أثناء اش�تباك محتجن مع الرشطة يف 
مختل�ف أنح�اء الباد رصخت املراس�لة كايتلن راس�ت من 
محطة اإلذاع�ة يف لويزفيل بوالية كنتاك�ي “أتعرض لرب 
النار! أتعرض لرب النار” وصورتها الكامرات بينما كانت 
الرشطة املحلية تستهدفها هي وطاقم العاملن معها بكرات 

الفلفل من مسافة قريبة.
وخ�ال فرتة ثاثة أيام وثقت مؤسس�ات تتاب�ع العنف الذي 
يس�تهدف الصحافة حوايل 24 عما من أعم�ال العنف منها 
حادث وقع مس�اء يوم الس�بت املايض يف منيابوليس أصيب 
خال�ه خوليو س�يزار ش�افيز الصحف�ي بروي�رتز ورودني 

سيوارد املستشار األمني برويرتز بالرصاص املطاطي.
وق�ال بعض الخ�راء اإلعامين إن ما بدا اعت�داءات منعزلة 
ع�ىل الصحافة يف تجمعات سياس�ية واحتجاجات من لوس 
انجل�س إىل منيابولي�س إىل نيويورك خال الس�نوات القليلة 
املاضية ازداد حدة مع تراجع الثقة يف وسائل اإلعام مقرتبة 

من أدنى مستوياتها منذ عرش سنوات.
وأش�ار بروس براون املدير التنفيذي بلجنة املراسلن لحرية 
الصحاف�ة إىل مضايق�ات تعرض لها الصحفي�ون يف املؤتمر 

الوطني للحزب الديمقراطي يف شيكاجو عام 1968.
وقال “االعتداءات العديدة املقصودة التي واجهها الصحفيون 
الذين يغطون االحتجاجات يف مختلف أنحاء الباد من جهات 
إنفاذ القانون خال الليلتن املاضيتن مستهجنة وانتهاكات 

واضحة للتعديل األول”.
وين�ص التعديل األول للدس�تور األمركي ع�ىل حرية التعبر 

وحرية الصحافة ضمن الحريات األساسية األخرى.
وجاءت االعتداءات وسط الترصيحات املعادية لوسائل اإلعام 
التي يطلقه�ا الرئيس األمرك�ي دونالد ترامب واس�تهدفت 

مؤسسات إعامية تمثل مختلف ألوان الطيف السيايس.
فقد اعتدى متظاهرون عىل لياند فيرتت مراسل قناة فوكس 
اإلخباري�ة، ال�ذي يملك خ�رة يف العم�ل يف مناط�ق الحرب، 
وطاق�م العاملن معه بالقرب من البيت األبيض يوم الجمعة 
بع�د أن اكتش�فوا أن�ه يعمل لقن�اة فوكس. وق�ال فيرتت يف 
مقابلة مع رويرتز يوم األحد “لم أشعر بمثل هذا الرعب منذ 
وجدت نفيس وس�ط حشد من الغوغاء انقلب علينا يف ميدان 

التحرير” بالقاهرة.
وأش�ار فيرتت إىل أن الصورة العامة لوسائل اإلعام تدهورت 
خ�ال الف�رتة الت�ي قضاه�ا يف تغطي�ة األح�داث يف الرشق 

األوسط.
وأضاف “شهدنا حدوث هذه النقلة حيث انقلب من كنا ننقل 
أخبارهم من الس�عادة بوجودنا لنقل حكاياتهم إىل اعتبارنا 
أهداف�ا محتملة … ونحن اآلن نش�هد هذه النقلة نفس�ها يف 

أمركا وهو يشء مرعب”.
ومنذ توىل ترامب منصبه يف 2017 دأب عىل مهاجمة وس�ائل 
اإلع�ام، واتهمها بتش�ويه الحقائق واخت�اق أخبار مضللة 

لإلساءة إليه.
واّتهم مرارا وسائل إعام بأنها “عدو الشعب” خاّصا بالذكر 

شبكة يس ان ان.
وقالت كورتني رادش املديرة بلجنة حماية الصحفين “ثمة 

حملة افرتاء من جانب الرئيس ترامب عىل وسائل اإلعام”.
وأضاف�ت أن ذلك يحدث أيضا ألن املحتجن “يريدون التحكم 
يف رسد موقفه�م أيضا. ال�كل يريد التوجه مبارشة للش�عب 

بروايته لألحداث”.
وكتب الرئيس األمركي األح�د يف تغريدة عىل تويرت يف أحدث 
هجوم له عىل الصحفين: “وس�ائل اإلعام العرجاء تبذل كل 
ما يف وس�عها لبث الكراهية والفوىض. وما دام الكل يفهم ما 
تفعل�ه وأنها أخبار كاذبة وأنهم أرشار حقا لهم برنامج يثر 
االش�مئزاز، فبإماكننا ش�ق طريقن�ا إىل العظمة غر عابئن 

بهم”.
وكان بع�ض أنصار ترامب قد هونوا يف الس�ابق من الهجوم 
عىل وس�ائل اإلعام وعىل دور الرئيس فيه قائلن إن وس�ائل 

اإلعام أضعفت مصداقيتها بالتغطية اإلخبارية املنحازة.
الوحي�دة”  ال�رشارة  يك�ن  “ل�م  ترام�ب  إن  ب�راون  وق�ال 
لك�ن “س�يكون م�ن املفي�د كث�را أن يتوقف ع�ن مهاجمة 

الصحفين”.
ويق�ول الخ�راء اإلعاميون إن مش�اهدة الصحفي�ن أثناء 
القبض عليهم واالعتداء عليهم عىل شاشات التلفزيون يبعث 

برسالة للمشاهدين مفادها أنه ال تداعيات للعنف.
وقد اعتذر حاكم مينيسوتا بعد القبض عىل صحفيي يس.إن.
إن كما اعتذرت رشطة لويزفيل الستهداف الصحافية راست 
لكونه�ا مراس�لة. لكن ل�م ُتتخ�ذ أي إج�راءات بحق ضباط 

الرشطة املعنين حتى اآلن.
وأدانت قناتا فوكس ويس.إن.إن االعتداءات عىل مراس�ليهما 

وعىل غرهم من العاملن يف حقل اإلعام.
وقالت متحدثة باس�م رويرتز إن املؤسس�ة تستهجن بشدة 
إطاق الرشطة الرصاص املطاطي عىل فريقها يف منيابوليس 

وإنها تبحث األمر مع السلطات.
أثن�اء  املطاط�ي  بالرص�اص  لروي�رتز  مراس�ان  وأصي�ب 
تغطيتهم�ا الحتجاجات منيابوليس مس�اء الس�بت املايض 

وحطمت آلة تصوير.

صحفيون يغطون املظاهرات األمريكية يستعيدون ذكرى الثورات العربية

هجوم ترامب على الصحفيني مينح الضوء األخضر لتكميم األفواه

القناة ستعرض األعمال احمللية واخلليجية والعربية اليت 
حققت نسبة مشاهدة كبرية لضمان جذب كل األذواق

“كورونا” يضرب سبعة إعالميني 
مصريني يف يومني فقط
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زهرة الجبوري ضيفة ال�زوراء اليوم 
اس�تضفناها لتحكي للقراء حكايتها 

مع االعالم والصحافة .
-اهال وس�هال س�ت زهرة وانت اليوم 

ضيفة الزوراء 
-مرحبا بكم ومرحبا بالزوراء الجريدة 
العمالقة العتيدة التي اراها يف النقابة 

كل صباح .
-لكي نس�ر اغوار املس�رة اإلعالمية 
لجنابك�م ن�ود اوال ان تع�ريف نفس�ك 

لقرائنا الكرام ؟
-بكل امتنان، االسم زهرة محمد عيل 
الجبوري متزوجة ولدي بنت واحدة . 
التخص�ص اع�الم وصحاف�ة عنوان 
العمل وزارة الثقافة املؤهالت العلمية 
بكالوري�وس اع�الم وصحاف�ة كلية 
اآلداب ثانيا ماجس�تر صحافة اعالم 

جامعة بغداد.
-اول عمل اعالمي لك اين كان؟

جري�دة  يف  يل  كان  عم�ل  -أول 
الجمهوري�ة  1991 أي بع�د تخرجي 
من الكلي�ة مبارشة وكان�ت تجربتي 
يف الجري�دة مع اس�اتذة يف الصحافة 
محم�د  الدكت�ور  ومنه�م  واالع�الم 
صاحب سلطان والس�ت ندى شوقي 
والدكت�ورة هدى مال�ك واخرون، وقد 
ضم�ت تل�ك املؤسس�ة عمالق�ة من 
الكتاب واملحررين والصحفيني بعدها 
ت�م انتخاب�ي لدخ�ول دورة صحفية 
يف نقاب�ة الصحفي�ني مع م�ا يقارب 
خمسني صحفي وصحفية من جميع 
ال�دول العربي�ة وبدخ�ويل اىل جري�دة 
الجمهوري�ة ش�عرت انني ق�د دخلت 
عاملا جديدا من عوالم الصحافة ورغم 
كل املتاع�ب التي مررت بها لكن حبي 
للعم�ل وحب املهن�ة جعلن�ي اواصل 
املس�رة، ولهذه املناسبة، فانا انصح 
كل البنات ان يلجن اىل عالم الصحافة، 

النه عالم متجدد وطموح 
-وه�ل نس�تطيع ان نق�ول ان زهرة 
الجبوري تأثرت باحد من الصحفيني، 

واستمرت عىل نهجه ؟
-يف مجال الصحافة حصل عندي تأثر 
مع�ني بزميلت�ي وأختي ه�دى مالك؛ 
النها كانت شخصية مهنية وملتزمة، 
وله�ذا، فان�ا احييه�ا من هن�ا؛ النها 
س�اندتني، وان اكون اح�د تالمذتها، 
وكان�ت هن�اك زميل�ة اخرى اس�مها 

فاطمة سلوم. 

-ما نعرفه ان زه�رة الجبوري تبوأت 
وزارة  يف  املس�ؤوليات  م�ن  العدي�د 

الثقافة هل نتعرف عليها؟
-مديرة املركز الثقايف للطفل العراقي 
دار ثقاف�ة االطف�ال وزارة الثقافة - 
املتح�دث الرس�مي ل�وزارة الثقافة و 
مدي�ر اع�الم ال�وزارة  2015-2013 
مدير املركز الثق�ايف للطفل دار ثقافة 
االطف�ال 2015-2017 مع�اون مدير 
عام دار ثقافة االطفال وزارة الثقافة 

2018 2017
-وهل كانت لك مسؤوليات لدى نقابة 

الصحفيني؟ 
-نع�م انا اش�غل االن  رئيس�ة رابطة 
املرأة ف�رع العراق نقاب�ة الصحفيني 
ومستش�ارة   2019-2011 الع�رب 
ش�ؤون الصحفيات نقابة الصحفيني 
الع�رب 2017- 2019 واالن رجع�ت 
مدي�رة مرسح الفانوس التابع لوزارة 

الثقافة .
علينا ان نقف بكل احرتام لدور  نقيب 

الصحفي�ني  العراقي�ني رئي�س اتحاد 
الصحفيني العرب مؤيد الالمي باملرأة 
الصحفية ،بحيث أعطى اهتماما كبرا 
برابط�ة امل�راة الصحفي�ة، والتي من 
خاللها وصلن�ا اىل جميع الصحفيات 
ليس يف بغداد فحسب ،وإنما اىل جميع 
محافظاتن�ا واختيار م�ن تمثلهن يف 
لج�ان امل�راة ، وأوىل امل�راة االيزيدي�ة 

العناي�ة واقام�ت مؤتم�ر صحفي يف 
فندق املنصور ميليا يتناول دور املراة 
االعالمية االيزيدية يف مجابهة داعش.

واحت�وت نقابة الصحفيني الكثر من 
املبدعات م�ن الصحفي�ات من خالل 
اقامة ندوة كل ش�هر تس�تضيف بها 

احدى املبدعات .
-وهل مثلت الوزارة يف عدد من املحافل 

الدولية ؟
يف  ال�وزارة  ومثل�ت  ح�رت  -نع�م 
الكثر من املحاف�ل واملؤتمرات ومنها 
اوال املؤتمر الدويل لحقوق الصحفيني 

2008 يف اربيل 
ح�رت كصحفي�ة مناقش�ة البن�د 
الكوي�ت،  دول�ة  يف   2011 الس�ابع 
ملناقش�ة  عم�ل  ورش�ة  وح�رت  
رسيالن�كا،   2005 الش�باب  قضاي�ا 
وحرت مع�رض االعتماد ومعرض 
بغ�داد  مطبوع�ات  ملع�رض  االع�داد 

عاصم�ة 2013 لس�نة 2014 االمانة 
خامس�ا  الثقاف�ة  اس�بوع  العام�ة 
يف   2014 الوطن�ي  النزاه�ة  اس�بوع 
وزارة الثقاف�ة. عملت يف هيئة االعداد 
والتهيئة لتسليم القطع االثرية 2014 
يف وزارة الثقافة مع وزارة الس�ياحة 

واالثار .
كم�ا مثل�ت ال�وزارة يف مؤتم�ر املرأة 

العراقية والس�لم االجتماعي 2014 يف 
وزارة املرأة .

وحرت تامينات ورش�ة عمل حول 
موضوع تجنيد االطفال يف املحافظات 
املح�ررة 2017 الت�ي اقامه�ا مجلس 
االم�ن الوطن�ي يف مستش�ارية االمن 
الوطن�ي، وحصل�ت عىل لق�ب راعية 
ايت�ام العراق لعملية رفع ش�عار نعم 

لبسمة طفل عراقي يتيم. 
 عض�و عام�ل يف نقاب�ة الصحفي�ني 
العراقي�ني و عضو اتح�اد الصحفيني 
الع�رب و عض�و اتح�اد الصحفي�ني 

الدولية
-وه�ل حصل�ت ع�ىل كتب ش�كر او 

هدايا ؟
-كت�ب الش�كر والتقدي�ر اوال ش�كر 
وتقدي�ر وزارة الثقاف�ة 2010 ثاني�ا 
ش�كر وتقدير وزي�ر الثقاف�ة 2014 
ثالث�ا ش�كر وتقدي�ر وزير الس�ياحة 

واالث�ار 2014 رابعا ش�هادة تقديرية 
مستش�ار نائ�ب رئي�س الجمهورية 
2014 خام�س ش�كر وتقدي�ر وزير 
الس�ياحة واالثار 2017 سادسا شكر 
وتقدير نائب رئيس مجلس محافظة 
بغ�داد 2017 س�ابعا ش�كر وتقدي�ر 
لرئي�س مجل�س الن�واب 2018 ع�ن 
ش�كر وتقدي�ر النائ�ب االول ملحافظ 

بغداد 2018
-كي�ف ب�دأت لدي�ك فك�رة الصحافة 
ومت�ى وه�ل كان حلم�ك ان تكون�ي 

صحفية.
– برصاح�ة كنت أحلم بدخ�ول كلية 
القان�ون، وذلك لحبي ملهن�ة املحاماة 
لك�ن الصدفة هي الت�ي دفعتني نحو 
كلية اإلعالم، فمنذ الصغر كنت قارئة 
للرواي�ات والقصص ولكل كتب االدب 
ومنه�ا الروايات العاملية و)لغارس�يا 
ماركيز(ع�ىل وجه الخصوص، فبدأت 
رغبتي يف القراءة عندما كنت يف الصف 

الثالث املتوسط حيث كان يصطحبني 
اخي الدكتور نبيل الجبوري اىل شارع 
املتنبي، فتولدت لدي الرغبة يف القراءة 
حت�ى ان متعتي يف الق�راءة، جعلتني 
أكم�ل قراءة اك�ر الروايات يف يومني، 
اضاف�ة لذلك كان ل�دي دفرت مذكرات 
أدون في�ه م�ا اش�اهده وكل ما يثر 
انتباه�ي يف الش�ارع ، وبع�د تخرجي 
بشهر من كلية االعالم التحقت باكر 
مدرس�ة للصحافة يف العراق “جريدة 
الجمهورية “ التي اكتسبت من خالل 
عميل فيها خرة كبرة يف مجال العمل 

الصحفي.
الصحف�ي  العم�ل  وج�دت  -وكي�ف 

واالعالمي ؟
قريب�ا م�ن  يك�ن  ل�م  اذا  االع�الم   –
الجمه�ور م�ن خ�الل صناع�ة الرأي 
العام ال يمكن ان يس�مى اعالما، لذلك 

وبعد كل هذه السنوات مازلنا بحاجة 
إلع�الم مهن�ي مؤم�ن بحري�ة الرأي 
وال�رأي اآلخ�ر ويك�ون بمثاب�ة املرأة 
الحقيقية ملؤسسات الدولة والشارع، 
فأنا أشبه اإلعالم بالجرس الذي يربط 

املواطن باملسؤول وبالعكس.
* - عمل�ت يف مجلت�ي واملزم�ار ودار 

ثقافة الطفل تحدثي عن هذا املجال؟
– الطفول�ة عن�دي رك�ن اس�ايس يف 

حياتي العملية والصحفية 
وقد عملت  يف مجلة “مجلتي“ بسبب 
حبي لالطف�ال ونقل�ت كل ما يجري 
يف العملي�ة الرتبوية وخاص�ة الطلبة 
املتميزي�ن من اح�داث وتوثيقها مما 
دفعن�ي لكتاب�ة قص�ص لالطفال يف 
مجل�ة “ املزمار “ وكذلك عملت مديرا 
للمركز الثقايف للطفل العراقي )مرسح 
الفانوس الس�حري( يف املنصور حيث 
نظمن�ا وبالتعاون م�ع وزارة الرتبية 

نشاطات لرعاية االطفال االيتام.
- كي�ف تقيم�ني العالقة ب�ني الوزارة 

والفنانني ؟
– الوزارة قدمت ما تس�تطيع تقديمه 
لكل الفنانني واملثقفني وخاصة الرواد 
منه�م، وقد م�د يد الع�ون الكثر من 
مسؤويل الوزارة لعدد كبر من الفنانني 
الذين تعرض�وا للمرض، وقد حرت 
ان�ا معهم مث�ل الفنان�ة الراحلة امل 
طه، ونقلها من مستش�فى حكومي 
اىل مستش�فى اهيل كما وزرنا الفنان 
ياس خر عندما رقد يف املستشفى، 
وقدمت الوزارة الكثر من املساعدات 
اىل الفنان�ني واملثقف�ني الذي�ن ال نريد 
ذك�ر اس�مائهم االن، وال�وزارة دائما 
تدع�و  لتقديم افض�ل رعاية للمثقف 
العراقي وارساله للعالج خارج العراق 

اذا تعذر معالجته يف الداخل.
-كلمة أخرة؟

– نش�كركم عىل استضافتكم لنا عر 
ه�ذا اللق�اء، ونتمن�ى لك�م املوفقية 
والنجاح وللعاملني معكم ومزيدا من 

التطور والتألق.

 

اهتمام نقيب الصحفيني مؤيد الالمي برابطة املرأة الصحفية كبريا 

زهرة اجلبوري  لـ” الزوراء”: حصلت على لقب أفضل كاتبة عن حتقيق مع  الرئيس عبد الرمحن عارف وزوجته
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رئيسة رابطة املرأة الصحفية يف نقابة الصحفيني حتكي مسريتها

أّول معرفة يل مع زهرة الجبوري كانت يف مرسح 
الفان�وس لالطف�ال وجدته�ا إعالمي�ة مثاب�رة 
وممي�زة.. من�ذ ذل�ك والوقت وه�ي حاصلة عىل 
ماجس�تر اع�الم صحافة)جامعة بغداد(، وتس�عى االن 
للحصول عىل الدكتوراه , تعمل حاليا رئيسة رابطة املرأة 

الصحفية يف نقابة الصحفيني
وق�د تب�وأت قبلها العديد م�ن املس�ؤوليات  منها  موقع 
مدي�ر اع�الم وزارة الثقافة. له�ا نش�اطات عديدة فهي 
بحق صحفية مثابرة بدأت مسرتها الصحفية يف جريدة 
الجمهورية س�ابقا، ونهلت يف عملها الخ�رة من العديد 

م�ن الصحفي�ني املعروف�ني امث�ال الصحف�ي املع�روف 
الدكت�ور محم�د صاحب س�لطان وندى ش�وكت وهدى 

مال�ك وغرهم من الصحفيني والكتاب، واس�تمر 
عملها حتى صارت كاتب�ة للتحقيقات الصحفية 
ويف حديثا لنا قالت إنها استطاعت ان تحصل عىل 

لق�ب افضل كاتبة للتحقيق الصحف�ي عن تحقيقها مع 
الرئيس العراقي الراحل عبد الرحمن عارف وزوجته. ويف 
دراس�تها يف كلية االعالم تتلمذت عىل يد خرة االس�اتذة 
امثال د. س�نان الس�عيد واالس�تاذ رافد حداد و د. نزيهة 

الدليمي و د. سؤدد عبد القادر واالستاذ مؤيد الخفاف .

حوار  – مجال الشرقي

وتدرس  اعالم  صحافة  وماجستري  إعالم  بكالوريوس 
للدكتوراه

تبوأت العديد من املسؤوليات االعالمية والصحفية 
مديرة إعالم وزارة الثقافة

تأثرت بالدكتورة هدى مالك وفاطمة سلوم 
معاون مدير عام دار ثقافة االطفال

حضرت مناقشة البند السابع 2011 يف دولة الكويت

من رفائيل بطي؟
ه�و كات�ب عراق�ي دّون تاري�خ الع�راق 
الس�يايس من�ذ ان كان عم�ره خمس�ة 
وعرشين عاما , وقد ترك رفائيل بطي بعد 
رحيله املبكر يف نيس�ان 1956 ذخرة من 
األوراق واملخطوط�ات الثمين�ة، كان من 
أهمها، ما يتعلق بمسرته يف ميادين األدب 
والصحافة. فقد احتفظ بدفاتر وأجندات، 
بعضه�ا م�ؤرخ، والكثر منه�ا يخلو من 
التواريخ، ولكنها بمجموعها تحوي ما ال 
يحىص من الشذرات الجميلة، والذكريات 
األجمل، والعدي�د من التعليق�ات العابرة 
واألق�وال املأث�ورة، فكانت بحق مش�واراً 
مهم�اً يف س�فر طوي�ل من تاري�خ األدب 
والصحاف�ة ويف العمل الس�يايس، املحزب 
من�ه واملس�تقل يف العراق. وه�ذه الرتكة 
والذخرة، وإن حوت ع�ىل ذكريات تؤرخ 
ألحداث بالغة األهمية، يغلب عليها طابع 
الرسد، إال أنها لم تكن مذكرات أو يوميات 
مع�دة للطب�ع أو الن�رش، بقدر م�ا كانت 

حافظة ملالحظات وآراء رصيحة وجريئة 
يف أحداث عايش�ها وش�خوص عارصهم، 

عراقياً وعربياً، ثقافياً وسياسياً. إذ قّدر له 
أن يكون، وهو يف سن مبكرة أيضاً، شاهد 

الكثر من األرسار والرصاعات الشخصية 
واملبدئي�ة بني أصح�اب الق�رار واملصر، 
م�ن األجان�ب والرج�ال الوطني�ني، وبني 
واقع أم�ة تحاول أن تنهض م�ن كبوتها 
يف مرحل�ة صرورتها، محلي�ًا وإقليمياً يف 
أتون املعارك القومية والوطنية املستعمر 
أوره�ا يف دني�ا الع�رب، كت�ب رفائيل عن 
الكثري�ن من رجاالت األدب والسياس�ة، 
يف حياته�م وبعد مماته�م، كما كتب عنه 
كثرون يف حياته أيضاً وبعد وفاته، إال أن 
ما كتبه عن نفسه، كان من أغنى ما كتب 
عنه؛ فقد احتوت مذكراته أرسار وأحداث 
يف غاي�ة األهمي�ة، وهذا ما أكس�ب هذه 
املذك�رات األهمي�ة. ب�دأ الرج�ل يف تدوين 
يومياته ألول مرة وهو يف س�ن الخامسة 
والعرشي�ن، أي يف الثالث�ني م�ن كان�ون 
الثان�ي 1925 عندم�ا كان طالب�اً يف كلية 
الحق�وق ببغداد، وأنهاه�ا يف الثالثني من 
ترشين الثاني 1929 صانعاً سبع وأربعني 

مفك�رة )دف�رت األس�ود( كم�ا أس�ماه، 
فكان�ت مذكرات�ه له�ذه املرحل�ة مراي�ا 
ملونة عكست مالحظات وخواطر يومية، 
بعضها حلو وأكثرها رصخات ألم وحزن 
لواق�ع حال حزين ومؤلم فرض عليه منذ 
أن ولد يف بيت فق�ر بمدينة املوصل، وبدأ 
رصاع�ه مع الحياة، وه�و يطلب العلم يف 
بغداد حتى استطاع أن يتغلب عىل األحداث 
املريرة، وما أكثرها، وأن يحجز له املكانة 
األدب والصحاف�ة.  الالئق�ة ب�ه يف دني�ا 
وع�اود الكتابة للم�رة الثانية عام 1941، 
وه�و خلف األس�الك الش�ائكة يف معتقل 
العم�ارة متهم�اً بالنازي�ة، وه�و ب�ريء 
منه�ا. يف أعق�اب حركة رش�يد الكيالني 
يف م�ارس م�ن الع�ام املذك�ور، ويف هذه 
الفرتة، س�كب يف ع�رشات الدفاتر ومئات 
األوراق عص�ارة أف�كاره ع�ن األح�داث 
الصحاف�ة  يف  عايش�ها  الت�ي  والوقائ�ع 
والسياس�ة وخالل املن�اورات واالنقالبات 

العسكرية–السياس�ية من�ذ والدة الحكم 
األه�يل يف العراق. وع�اد للم�رة الثالثة يف 
تدوي�ن الذكريات يف مطلع الخمس�ينيات 
وهو يش�غل منصب املستش�ار الصحفي 
يف السفارة العراقية بالقاهرة، ليضيف إىل 
أوراقه بعضاً من خبايا السياسة يف مرص 
والب�الد العربي�ة، وآراء جريئ�ة نهضوية 
اختزنه�ا من خالل مناقش�اته ولقاءاتها 
املكثفة م�ع رج�ال الفكر والسياس�ة يف 
املحاف�ل املرصي�ة. وبع�د ذل�ك التاري�خ، 
انقطع ع�ن التواصل م�ع ذكرياته، وهو 
وزير ثم صحفي متفرغ يف جريدته البالد. 
وفق�اً لهذا التسلس�ل تم تقس�يم فصول 
ه�ذا الكت�اب الذي يحت�وي كما أس�لفنا 
عىل مذك�رات رفائيل بط�ي الكاملة، كما 
احت�وى الكت�اب ع�ىل مجموع�ة مهم�ة 
م�ن الصور الفوتوغرافي�ة التي تطل عىل 
مختلف املراحل التي عاشها رفائيل سواء 

السياسية أو الشخصية أو العملية.
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ترغبني س�يدتي بارتداء األحذية 
املفتوح�ة، لك�ن ه�ذا يحتاج إىل 
األساس�يَّة  الخط�وات  بع�ض 
وهنال�ك  بالقدم�ني.  للعناي�ة 
ع�ادات س�يئة تق�وم بها بعض 
السيدات حيث تتسبب يف مشكلة 
نم�و أظاف�رك تح�ت الجل�د أو 
تتسبب يف ظهور األظافر بشكل 
غ�ر صحي�ح، وتظه�ر األظافر 
سميكة، أو صفراء، ضعيفة غر 
جذَّاب�ة. كل ذل�ك يحدث بس�بب 
تلك العادات السلبيَّة غر املفيدة، 
الت�ي تفعله�ا بع�ض الس�يدات 
م�ن دون أن تش�عر بأنَّها تقوم 
بإيذاء أظافر قدميه�ا، وربما ال 
تهتم من األس�اس حت�ى تظهر 
عالم�ات س�يئة ع�ى أظافره�ا 

وتبدأ الحرة.
تجنبي هذه العادات:

ج�وارب  بارت�داء  تقوم�ي  ال   �
بالس�ر  أن تقوم�ي  أو  ضيق�ة 
حافية القدم�ني، ال بد أن ترتدي 

دوماً أي يشء يف قدميك.
� ال تقوم�ي بارتداء أي نوع من 
أن�واع األحذي�ة الضيقة، خاصة 
من األمام، أي يف املكان املخصص 
ألصاب�ع القدم�ني. ال ب�د من أن 
تتأك�دي م�ن أنَّ هناك مس�احة 
كافية لراحة أصابع قدميك عند 
رشائ�ك لألحذية، لتتحرك بحريَّة 

من دون ضيق.
� ال ب�د أن تحافظي عى جفاف 
م�ن  تتأك�دي  وأن  قدمي�ك،  

نظافتهما.
� عند ظه�ور أي من تلك الزوائد 
الجلديَّ�ة أو األظافر التي نمت يف 
الزوايا ينصحك األطباء برضورة 
التوج�ه ملرك�ز التجمي�ل، حيث 
قس�م العناي�ة باألظاف�ر لتقوم 
الخب�رة بإزالة الزوائ�د بحرفيَّة 
وم�ن دون إلح�اق ال�رضر ب�ك، 
وعليِك التأكد من أنَّها تس�تخدم 
مة وإن لم تستطع  كماشة معقَّ
فيمكنك أخذ كماشتك الشخصيَّة 
مع�ك، لك�ن علي�ك غس�لها أوالً 
بصابون مض�اد للبكتريا وماء 
دافئ، ومن ثمَّ جففيها بمنشفة 

نظيفة.
أظاف�رك  بتقلي�م  تقوم�ي  ال   �
بطريق�ة دائريَّة، وال تس�تعميل 
مقلمة األظافر الحادَّة، وال بد من 
أن تك�ون نظيف�ة، قومي بقص 
أظافرك بطريقة مس�تقيمة ويف 

خط أفقي.
� بع�د قيام�ك بتقلي�م أظافرك 
قومي بوضعها يف القليل من املاء 
وامللح، يمكن أيضاً وضع قدميك 
يف بعض الزي�وت الطبيعيَّة التي 
تس�اعد ع�ى ترطي�ب قدمي�ك 

وتخلصهما من الشوائب.
لزي�ارة  دائم�اً  وقت�اً  ح�ّددي   �
الطبي�ب للتأكد م�ن عدم إصابة 
التي  األق�دام،  قدميك بفطريات 
تتس�بب يف تدم�ر األظافر، فإن 
وج�د يتم عالجها بش�كل رسيع 

ويف بدايتها.

ال توجد حي�اة زوجي�ة خالية من 
املشاكل واألمور املزعجة، لكن هناك 
بعض الترصفات والسلوكيات التي 
يك�ون له�ا تأثر س�لبي كبر عى 
العالقة بني الزوجني، حتى إنها مع 
الوقت قد ت�ؤدي إىل انهيار الزواج، 
ل�ذا أنت بحاج�ة إىل التع�رّف إليها 
حتى تتجنبه�ا يف حياتك الزوجية، 
ويف ما ييل 5 أش�ياء تق�ود زواجك 

نحو الطالق..
- ع�دم الحكم�ة يف التعام�ل م�ع 

األزمات واملشاكل
يجب أن تعميل م�ع زوجك كفريق 
واح�د، خاصة يف أوقات األزمات أو 
املش�اكل التي تح�دث بينكما، أما 
ع�دم الوقوف عى أرض مش�ركة 
املش�كلة، وال  فيزي�د م�ن حج�م 
يساعدكما عى الوصول إىل حلول، 
وبالت�ايل تصب�ح الحي�اة الزوجية 
مليئة باملش�اكل والرصاعات التي 
ال تس�تطيعان حلها مع�اً، ما ينذر 

بانتهاء الزواج.
- ال تجدي�ن وقت�اً لزوج�ك

بالطب�ع لدي�ِك الكث�ر م�ن املهام 

األطف�ال  رعاي�ة  مث�ل  يومي�اً، 
واألعم�ال املنزلية وغره�ا، ولكن 
يج�ب أال تن�ي وض�ع زوجك عى 
جدولك اليومي، فعدم التواصل مع 

الزوج بحجة ع�دم وجود وقت له، 
يؤدي إىل اتس�اع الفج�وة بينكما، 
وبالتايل تنه�ار العالقة بينكما بعد 

فرة.

- إهمال األنشطة املشركة
كم�ا أنه م�ن املهم أن يك�ون لكل 
منكم�ا أنش�طة خاصة ب�ه، فمن 
املهم أيضاً الحفاظ عى ممارس�ة 

األنش�طة املش�ركة بينكما، فهذه 
األنش�طة ه�ي م�ا تجمعكما عى 
أش�ياء ممتعة خارج إطار العالقة 
الزوجي�ة ومه�ام األرسة، لذا فإن 
إهمال األنشطة املش�ركة بينكما 
أو التكاسل عنها وتأجيلها مرة تلو 
األخرى، م�ا هو إال إن�ذار بالخطر 

عى قوة العالقة بينكما.
- رب�ط املش�اعر الس�لبية بوجود 

الزوج
إذا كان وجود زوجك مرتبطاً لديِك 
بالتوت�ر أو األلم النف�ي، بدالً من 
الش�عور باملتعة والراحة، فإن هذا 
يعن�ي أن العالق�ة بينكما يف خطر 
كبر وبحاجة إىل تدخل رسيع قبل 

تط�ور األم�ور أكث�ر م�ن ه�ذا.
- طرح الطالق كحل

اق�راح الط�الق كح�ل للمش�اكل 
الزوجي�ة يعن�ي أن ال�زواج لي�س 
عى ما يرام، ف�إن الزوجني اللذين 
يتمتعان بعالقة مس�تقرة وقوية، 
ال يطرح�ان الطالق ضم�ن حلول 
املش�اكل الزوجية، فهم�ا يبحثان 

عن حلول لإلصالح ال الفراق.
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 5 أشياء تقود زواجك حنو الطالق!

حنو مستقبل افضل ..هلم
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هنال�ك أس�اليب كث�رة لتعلي�م الطف�ل أهمية 
العطاء ومعن�اه الحقيقي، وهذه األس�اليب قد 
تش�مل املواعظ والقصص والحك�م. ولكن من 
املهم االنتباه إىل تحويل الكلمات الجميلة إىل فعل؛ 
ليش�عر الطفل بمعناه، وأن يكون العطاء جزءاَ 
من نظام حياتنا؛ نمارس�ه بتلقائية وس�عادة.

إليك بع�ض األفكار البس�يطة؛ لتحول نصيحة 
العطاء إىل فعل يفهمه الطفل ويمارسه:

-األعياد
يف مناس�بة عي�د مي�الد الطفل، تح�اوري مع 
صغرك عى ما ي�ود الحصول عليه من هدايا، 
ويف نفس الوقت شجعيه عى جرد ما لديه من 
لع�ب وحاجي�ات ال يريدها، ويكون مس�تعداً 
لالس�تغناء عنه�ا وذل�ك لهدف�ني، األول ه�و 
الحصول عى مساحة لتخزين الهدايا الجديدة 
باالس�تغناء عما ال يريده، والثاني هو إس�عاد 
أطفال آخرين بما سيقدمه لهم مثلما سيسعد 
هو بما سيحصل عليه. من املهم أيضاً أن يكون 
استغناؤه عما ال يريد االحتفاظ به من لعب أو 
أدوات أو حت�ى مالبس ال ت�زال يف حالة جيدة، 
فه�و يقدم ما هو جيد لطفل آخر. أما األدوات 
واأللعاب املكس�ورة فمن األفض�ل رميها؛ كي 
يتعلم الطفل التمييز بني جودة العطاء، ورمي 

ما هو غر مناسب.
- هدايا للتربع

أحياناً يطلب الطفل هدية معينة من والديه قد 
تكون باهظة الثمن مقارنة بالهدايا البسيطة، 
إن كان األم�ر كذل�ك فباس�تطاعة األم واألب 
تش�جيع الطف�ل عى الت�ربع ببع�ض الهدايا، 
التي سرده من األصدقاء وبقية أفراد األرسة، 
أو االتفاق معه بعد موافقته طبعاً عى اإلعالن 

ألصحابه بأن كل الهدايا التي س�يحصل عليها 
منهم س�يقوم بتقديمها لجمعية خرية تهتم 
بش�ؤون األطف�ال والطفولة، وبهذا س�ينتبه 
أصدقاؤه له�ذا الفعل، وهو سيش�عر بالفخر 
والس�عادة. بعض األطفال يش�عرون بالحرج 
أو الخج�ل بأن يكون�وا يف الواجهة؛ لذا ال بأس 
ب�أن توجه الدعوة من قبل األم أو األب، وكذلك 
حث أولياء أمور األطفال اآلخرين للمش�اركة، 
واالنتباه إىل هذا العمل الخري املميز، واالمتياز 
أيضاً بأن يكون الطفل س�باقاً بفكرة إيجابية 

لم ينفذها قبله رفاقه، ويكون السّباق فيها.
- املطعم املنزيل

يمك�ن تنفيذ ه�ذه الفكرة بني ف�رة وأخرى، 
وهي أن تعد األم وجبة الطعام، أو تصنع طبقاً 
م�ن الحل�وى أو كوكتيالً من العص�ر، وتعلن 
أنها س�تقدم هذه األطعم�ة وكأنها يف مطعم، 
وعى جميع أفراد األرسة وضع مبلغ مقابل ما 

يتناولون�ه تبعاً مليزانيته�م، وتقييمهم للطبق 
وم�ا يت�م جمعه من مبلغ س�يتم إم�ا وضعه 
يف صن�دوق الصدق�ة، أو الت�ربع ب�ه مبارشة 

لجمعية ما.
ومن املؤك�د أغلبنا يخصص ألطفاله مرصوفاً 
أسبوعياً أو شهرياً فال بأس من التربع ببعض 

من مرصوفهم بطريقة تضيف مرحاً عائلياً.
-صندوق الصدقة

أتص�ور أن ه�ذا الصن�دوق موج�ود يف أغل�ب 
البي�وت، وهو أن نضع في�ه صدقة كل صباح 
قب�ل خروجنا م�ن املنزل، ومن امله�م أن يعلم 
الطفل أهمية هذه الصدقة اليومية، وفوائدها 
بأس�لوب يرشحه األهل ببس�اطة وسالس�ة. 
وجمي�ل أن يتعل�م األطفال وض�ع صدقة فيه 
من مرصوفه�م بني فرة وأخ�رى، أو أن يزيد 
األه�ل م�ن مخصص�ات الطف�ل؛ ليتمكن من 

املشاركة. 

سلوكيات

أفكار تعلم طفلك العطاء

ح�ذرت منظم�ة الصح�ة العاملية 
م�ن بع�ض الس�لوكيات الض�ارة 
أثن�اء ارتداء الكمام�ة للوقاية من 

فروس كورونا املستجد.
ون�رشت املنظم�ة ع�ى صفحتها 
بموق�ع “توير”، ع�دة توجيهات 

كالتايل:
-  ع�دم ارت�داء القن�اع الرطب أو 

املمزق أو الفضفاض.
- ارت�داء الكمامة فق�ط عى الفم 
دون األن�ف أو العك�س، ودعت إىل 
عدم ملس الكمامة أو تحريكها من 
مكانها أثناء الحديث مع اآلخرين، 
أو أي ت�رصف يس�تلزم وضع اليد 

عليها.
- وضع الكمامات املستعملة بعيدا 
عن متناول األطفال واس�تعمالها 

مرة واحدة فقط.
- غس�ل اليدين قبل ملس الكمامة 
وارتدائه�ا، والتأكد من خلوها من 

أي شوائب أو تشققات.
بالطريق�ة  الكمام�ة  وض�ع   -
الصحيحة، حي�ث يكون املعدن إىل 
االتجاه العلوي عند األنف والضغط 
أن  علي�ه إلح�كام إغالق�ه، كم�ا 

الجانب امللون يوجه للخارج.
- أن يغط�ي القن�اع األن�ف والفم 
والذقن بش�كل كامل، وتجنب ترك 

فراغات عى الجوانب وعدم ملسها 
عند ارتدائها بشكل متكرر.

- إزالة الكمام�ة من خلف األذنني 

ورميها مب�ارشة يف القمامة دون 
ملس�ها للجس�م مطلقا ثم غس�ل 

اليدين بشكل جيد.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

“الصحة العاملية” حتذر من هذه السلوكيات أثناء ارتداء الكمامة  زعمت دراسة أن تناول مزيج من الربتقال والزيتون يمكن أن يؤدي إىل 
تحسن كبر يف صحة القلب.

ويق�ول الباحث�ون إن�ه يف غضون أس�ابيع فق�ط، يمكن 
أن ي�ؤدي مزي�ج الحمضي�ات والزيت�ون إىل انخفاض 

مس�تويات الكوليس�رول، وكذل�ك تقلي�ل فرص�ة 
االلتهاب.

وشملت الدراسة، التي أجرتها جامعة “كاتوليكا 
سان أنطونيو دي مورسيا”، يف إسبانيا، 

96 متطوعا صحيا.
وت�م تعيني كل مش�ارك بش�كل 
عشوائي الستهالك إما كبسولتني 
م�ن دواء وهمي، أو كبس�ولتني 
500 ملج(  “Citroven” )نح�و 

كل يوم ملدة 8 أسابيع.
وتحتوي كبسوالت “Citroven” عى 

مزيج من مس�تخلصات الحمضيات 

والجريب فروت والربتقال املر وأوراق الزيتون.
 ”Citroven“ واكتش�ف الباحث�ون أن املجموعة التي تتناول كبس�والت
ش�هدت انخفاضا ملحوظا يف ضغط الدم ومس�تويات 

الكوليسرول الكلية.
وتب�ني أيض�ا أن هن�اك انخفاض�ا “ملحوظا” 
منخف�ض  املؤكس�د  الدهن�ي  الربوت�ني  يف 
الكثاف�ة )LDL(، وهو نوع ض�ار محتمل من 
إنتاج�ه يف  ال�ذي يت�م  الكوليس�رول 

الجسم.
وكت�ب الباحث�ون: “تظه�ر هذه 
الدراس�ة أن املكمالت بمزيج من 
الحمضي�ات  مس�تخلصني م�ن 
والجري�ب ف�روت والربتق�ال املر 
وأوراق الزيتون، خالل 8 أسابيع، 
تقلل من ضغط الدم وتحسن الحالة 

االلتهابية املضادة لألكسدة”.

دراسات حديثة

تناول مزيج من الربتقال والزيتون يساعد يف عالج مرض خطري

طبيبك يف بيتك

البيض عنرص غذائي يحتوي عى الربوتينات 
واملعادن، التي يحتاجها الجسم

اختصاصية التغذية كريس�تال بدروس�يان* 
تطل�ع قارئ�ات “س�يدتي ن�ت” ع�ى فوائد 
البي�ض، وكيفي�ة إدخاله يف النظ�ام الغذائي 

لتعزيز الرشاقة
 صفار أم بياض البيض؟

يحت�وي البي�ض باإلجمال عى نس�بة هاّمة 
إذا   ،”3 الفيتام�ني “دي”، و”األوميغ�ا  م�ن 
تناول�ت الدجاجة طعاماً غني�اً ب��”األوميغا 
3” كزيت الس�مك أو الطحالب أو بذر الكتان. 
وه�و يس�اعد يف الحفاظ عى صّحة الش�عر 
واألظافر، إذ أنه غنّي بالكربيت والفيتامينات 
واملع�ادن املطلوب�ة، كم�ا يس�اهم يف تقوية 

العضالت، ويعّزز الشعور بالشبع.
تحوي البيضة تقريباً 75 س�عرة حرارية، و7 
جرامات من الربوتني ما يعادل 30 جراماً من 

اللحوم
يختل�ف ل�ون الصفار م�ن بيض�ة إىل أخرى، 
بس�بب نوع الطعام ال�ذي تتناوله الدجاجة، 
فإذا كان من القمح يبدو لون صفار البيضة 

فاتحاً، أما إذا كان من الذرة فيبدو داكناً
يؤمن صفار البي�ض املغذيات املطلوبة، فهو 
يزخ�ر بالفيتام�ني “أ” ال�ذي يق�ّوي النظر، 
و”يس” و”أي” و”الكاروتينوي�د”، فضالً عن 

املواد املضادة للتأكسد.
يمكن تناول صفار البيض 3 مرّات باألسبوع، 
إذا أن�ه يح�وي 55 س�عرة حراري�ة، كما أنه 
غن�ّي ب��”الكولس�ترول” والدهون بنس�بة 
4.5 جرامات، بينما يحوي بياض البيض 17 
س�عرة حراري�ة، فضالً عن كمي�ة عالية من 

الربوتني
 البيض املسلوق أم املقيل؟

يفّضل تناول البيض املس�لوق، نظراً إىل عدم 
اس�تعمال الزيت الغني بالس�عرات الحرارية 
عن�د إعداده، علماً أنه يف معظ�م الحاالت يتّم 
ق�يل البي�ض بالزي�ت أو الزب�دة ع�ى حرارة 
معين�ة. وعند الرغبة يف تن�اول البيض املقيل، 
ينص�ح بقليه بملعق�ة زيت أو بامل�اء، وأكله 
م�ع الخرض كالخي�ار أو البن�دورة للحصول 
عى نس�بة كافية م�ن األلياف. كم�ا ينصح 
باالبتع�اد عن تن�اول البيض “برش�ت”، ألن 
ح�رارة البيض�ة ليس�ت عالي�ة، وبالت�ايل ال 
تقت�ل البكتريا بداخلها، ما يعرّض للتس�ّمم 

الغذائي!
 ما هو البيض العضوي؟

هو بي�ض الدجاج�ة، الت�ي تتن�اول الطعام 
العض�وي، أي ذل�ك الخ�ايل م�ن أي مص�ادر 
حيواني�ة أو م�واد كيميائي�ة. ويف حال كانت 

الدجاج�ة مريضة، يقّدم مض�اد حيوي لها، 
م�ع االبتعاد عن الهرمونات وأنواع أخرى من 

األدوية.
 كيفية اختيار البيض بشكل سليم؟

ال يوجد فرق بني البيض ذي القرشة البيضاء 
والبيض ذي الق�رشة البنّية، فاالختالف يعود 
إىل ن�وع الدجاج�ة فقطوعن�د رشاء البيض، 
ينص�ح باختيار الصن�ف الط�ازج والنظيف 
والخ�ايل م�ن البق�ع والكس�ور واملحفوظ يف 
ال�رباد، ألنه يحتوي عى “الس�املونيال”، التي 
ق�د تعرضنا إىل التس�ّمم الغذائي. كما يفّضل 
عدم وضع البيض يف باب الرباد املنزيل، خشية 
أن يفق�د حرارت�ه بس�بب تكرار فت�ح الباب 
وإغالق�ه، ب�ل يجب حفظه عى ال�رف األول، 
حيث تكون الحرارة باردة جداً، فيحافظ عى 

صالحيته من أسبوعني إىل أسابيع ثالثة

البيض يف ميزان الرشاقة

لطلة ابهى....

عادات سلبيَّة تؤذي أظافر 
قدميك.. جتنبيها!

املقادير
100 ملم ماء
125 غم زبدة

كوب سكر
3 ملعقة صغرة فانيال

2 ملعقة صغرة روح جوز 
الهند

4 كوب جوز هند ناعم
2 كوب حليب بودرة

مق�رش  كم�كل  ل�وز 
ومحمص

ش�وكوالتة بيض�اء مذاب�ة 
للتغطيس

جوز هند خشن للتغطيس
الطريقة:

1.يف ق�در ع�ى الن�ار نغيل 
امل�اء والزبدة والس�كر مع 
الس�كر  لي�ذوب  التحري�ك 
تماما وتغى 3 دقائق وتربد

2.تض�اف الفاني�ال ونكهة 
جوز الهند

الهن�د  ج�وز  3.يخل�ط 

والحليب
امل�اء  خلي�ط  يض�اف   .4
والزب�دة والس�كر  وتعجن 
باليد لنحصل  جيدا وتعجن 

عى عجينة متماسكة
5. تك�ور العجينة إىل كرات 
صغ�رة  )ممكن حش�وها 

باللوز املحمص(
بالش�وكوالتة  6.تغط�س 
البيضاء ث�م تدحرج بجوز 

الهند حتى تغطيها.

كرات جوز اهلند بالشوكوالتة الببضاء 
املطبخ
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 إكتش�اف ش�خصية اآلخر من 
خالل فئة الدم ممارسة شائعة 
ج�داً  فم�ا ال�ذي يمك�ن لفئ�ة 
ال�دم أن تكش�فه ع�ن صف�ات 
الشخصية ومع من تتوافق من 

فئات الدم االخرى.
O  فئة

أصحاب هذه الفئة ش�خصيات 
يتمتع�ون  ج�داً.  إجتماعي�ة 
بثق�ة عالية بالنف�س وغالباً ما 
يكونوا محط إهتم�ام الجميع. 
مبدعون جداً ويرتكون إنطباعاً 
جيداً عند غالبي�ة الذين يلتقون 
به�م. جذابون ج�داً ومنظمون 
ويساعدهم عنادهم عىل تحقيق 
أهدافه�م وهم ع�ادة يتمتعون 

بشخصيات قيادية.
الفئ�ات التي تتواف�ق معها هي 

. AB و  O
A فئة

م�ن  وكأنه�م  يظه�رون  ق�د 
لكنه�م  الهادئ�ة  الش�خصيات 
يف الواق�ع يعان�ون م�ن الكث�ر 

م�ن التوت�ر والقل�ق. يس�عون 
دائماً خلف املثالي�ة ما يجعلهم 
الوق�ت. م�ن  مرهق�ن ط�وال 
سماتهم الخجل  لكنهم يف الوقت 
عينه من الشخصيات العميقة. 
لديهم حساس�ية فائقة لاللوان 
وملحيطهم لذلك تجدهم يملكون 
حس�هم الخاص يف املوضة التي 
رغم خروجها عن املألوف لكنها 
وبطريقة ما ال تتجاوز الحدود.

الفئ�ات التي تتواف�ق معها هي 

. AB و A
فئات الدم  

B فئة
يح�ددون هدفه�م وال يحيدون 
الطري�ق حت�ى يقوم�ون  ع�ن 
بتحقيقه. يحبون الحياة بشكل 
بش�خصيات  ويتمتع�ون  ع�ام 
س�احرة. يملكون ملكة معرفة 
ما يدور يف خلد االخرين وتقديم 
الع�ون واملس�اعدة. حريص�ون 
مالبس�هم  إختي�ار  عن�د  ج�داً 

لكنهم ال يغرق�ون يف التفاصيل 
الصغ�رة. مندفع�ون وغالباً ما 
يرس�مون طريقه�م الخاص يف 
الحي�اة النهم يتمتع�ون بالقوة 

والتفاؤل.
الفئ�ات التي تتواف�ق معها هي 

. AB و  B
AB فئة

 أصح�اب ه�ذه الفئ�ة يملكون 
القلي�ل من صفات أصحاب فئة 
  B وأصح�اب فئ�ة الدم  A ال�دم
م�ا يجعلهم يتمتع�ون بصفات 
بالخجل  يتمتع�ون  متناقض�ة. 
أحي�ان  يف  وبالج�رأة  أحيان�اً 
الحش�ود  أخ�رى. ي�رزون بن 
األحكام  وال يقوم�ون بإط�الق 
ع�ىل األخرين وهم بش�كل عام 
من الش�خصيات سهلة املعرش. 
يحبون مساعدة الغر ويملكون 
الص�ر والرتكي�ز وال�ذكاء م�ا 

يجعل االخرين يثقون بهم.
الفئ�ات التي تتواف�ق معها هي 

جميع الفئات االخرى.

 »مجتمع�ي ممل ويخنق، والفيس بوك هو مكاني الذي أعر فيه 
ع�ن نفيس، وما أحد من أهيل يش�ك يف اس�تخدامي للفيس بوك« 

هكذا بدأت )ن( ذات الربيع السادس عرش قصتها.
وعىل ما يبدو أن )ن( وجدت يف الفيس بوك املتنفس واملأمن الذي 
تبحث عنه، فهي تريد حريتها حتى لو عر شاشة الكمبيوتر، وال 
تري�د افتعال مش�اكل مع أهلها، والفيس بوك هو الحل األنس�ب 

بالنسبة لها.
رغ�م صغ�ر عمرها اس�تطاعت) ن( أن تعي�ش قصتي حب عىل 
الفيس بوك، ودون أن تنتبه وجدت نفس�ها أدمنت هذه الوسيلة، 
وب�دأت تكتب معلوماته�ا وكل تحركاتها عىل ه�ذا املوقع، وهي 
ت�رى أن األم�ر طبيعي وأن لكل زمن وس�ائله والفي�س بوك هو 

وسيلة هذا الزمن.
تحدثنا: »أنا أرى املوضوع بس�يطاً، وأح�س بأني إذا أحببت عىل 
الفي�س ب�وك فهو أمر ع�ادي؛ ألني أن�ا باألخر ما أس�وي »يش 
غلط«، وال يؤثر عىل س�معة عائلتي«. يب�دو أن تفكر )ن( يدور 

حول املوضوع من ناحية األهل واملجتمع، ولم تفكر بنفسها.
وعندما س�ألتها إن كانت تشعر بأنها استهلكت مشاعرها بعمر 
صغر، وقد تفقد أملها يف الحب أجابت ضاحكة: »أي استهالك؟! 
أنا عمري 16، يعني مازال قدامي وقت طويل؛ حتى أشعر بفقدان 
القدرة عىل الحب من جديد. أنا أحس بأني صغرة وأشعر بوحدة 
كبرة يف البيت مع أن عندي صديقات كثرات. لكن يف البيت أهيل 

كبار، وأنا أحتاج أحداً يسليني، ويهتم بي ألني أمل وأزهق«.
هذه هي آراء وأفكار) ن( ما قبل يوم السفر!

وكما يف حياة كل منرّا هناك موقف واحد يغررّ لك مجرى تفكرك، 
ويقلب�ه إىل 180 درج�ة، والذي حدث مع )ن( ل�م يكن عىل البال 

وال الخاطر.

ُتحدثنا: »س�افرت من ش�هرين إىل دبي وكنت م�ع أهيل، أول ما 
وصلت املطار وصلني »مس�ج« عىل هاتفي من شاب كنت أحبه 
عىل الفيس�بوك، وكتب يل »حمداً لله عىل الس�المة«. رغم أني ما 
كن�ت أخاف، وأع�رف أن عالقاتي كله�ا ما تتع�دى الفيس بوك، 
وبعض املكاملات خالله أحرص عىل أن تكون من خارج بلدي، إالرّ 
أن ه�ذه الصدفة كادت تقيض عيلرّ. الخوف اليل خفته ال يوصف. 
الش�اب حبوب ومحرتم، وكان يفكر بأنها مفاجأة يل بس أنا من 
املوق�ف تركت�ه، وقررت أن ال أكل�م أحداً عىل الفي�س بوك، واليل 
يجنن إنه يش�تغل يف املطار، وش�اف اس�مي ع�ىل الطائرة، وقرر 

يستقبلني بعد دوامه«.
يب�دو أن هكذا صدف ق�د تكون صادمة وغ�ر متوقعة، وهذا ما 
ح�دث م�ع )ن(، ولكن�ه كان كفي�اًل بجعلها تنظ�ر إىل املوضوع 
بش�كل مختلف، وتتعرف ع�ىل نوع من العواقب ل�م تكن تعرفه 

وتوقعته بعيداً عنها.

=جمي�ع األوز العراقي املوجود يف انكل�رتا هو ملكية خاصة 
للملكة اليزابيث الثانية. 

=توج�د مدين�ة تحمل اس�م »روم�ا« يف كل قارة م�ن قارات 
العالم.

=قلب املرأة ينبض عىل نحو أرسع من قلب الرجل. 

=مخ اإلنس�ان البالغ يحتوي عىل م�ا يراوح بن 100 مليون 
و200 ملي�ون خلي�ة عصبية، إال ان اي خلي�ة تموت ال تحل 

محلها واحدة جديدة. 
=يق�ول علماء الفلك ان عدد النجوم املتناثرة يف أرجاء الكون 

يزيد عىل عدد حبيبات الرمل املوجودة يف كوكب األرض. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

اختبارات شخصية 

مشاكل وحلول

هل تعلم

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

مهني�اً: تطور مفاجئ يؤثر يف أوضاع�ك املالية أو يتحدث 
عن تغيرات تحصل يف هذا اإلطار ولو عىل املدى البعيد

عاطفي�اً: ح�ذار االزدواجية يف العالقات وك�ن مخلصاً واصمد 
أمام سحر الجنس اآلخر

صحياً: حان الوقت لوضع حد للسمنة املفرطة واتباع حمية غذائية 
قبل فوات األوان

مهنياً: حذار أجواء هذا اليوم فاملعاكسة شديدة، قد تكون 
عىل مقربة من توقيع احد العقود، إنتبه للتفاصيل

عاطفي�اً: ابتعد عن النقاش�ات وال تتخذ ق�رارات فجائية، قد 
يكون حديث عن انقطاع يف العالقة

صحياً: اتخذ القرار املناس�ب يف ما يتعلق بوضعك الصحي، وال تترسع 
يف خطواتك

�ز ع�ىل أوضاع�ك املالي�ة وال تجعل نفس�ك  مهني�اً: ركرّ
منهمكاً بشؤون مهنية طارئة قد ال تعود عليك بالفائدة 

وتهدر وقتك
عاطفي�اً: تتلق�ى بعض االعرتافات من الرشيك وتجنرّب حس�م 

األمور املصرية والنزاعات
صحياً: االوضاع الصحية ضعيفة فال تقدم عىل أي مرشوع ترفيهي 

يف الوقت الراهن

مهني�اً: تجنرّب إلقاء التهم واختالق املش�كالت، وحاول 
االعتزال أو العمل خلف الستار والتفكر ملياً يف مستقبلك 

املهني بعيداً عن أعن الحساد واملتطفلن
عاطفي�اً: تح�اَش مواجهة الحبي�ب بكل خط�أ يقرتفه بغضرّ 
النظر عن الس�لبيات التي تراها فيه، وحاول لفت نظره إىل رضورة 

عدم تكرار الخطأ
صحي�اً: ال ج�دال وال نق�اش يف أن الرياضة تخلرّص م�ن الكثر من 

اآلالم واألمراض

مهنياً: تتخلص من بعض النقاش�ات املهنية العاصفة، 
وتعي�د جدولة مش�اريعك املس�تقبلية كي تخت�ار منها 

األفضل لك
عاطفياً: الترصفات الصبيانية ترض العالقة وقد تزعج الرشيك 

وتجعله ينفر منك كلما حاولت التقرب منه
صحي�اً: ثم�ة ما يش�ر إىل قضية صحي�ة تحتاج معه�ا إىل الرعاية 

املتواصلة والدقيقة

مهني�اً: عناوي�ن مهمة وكب�رة للمرحل�ة املقبلة، لكنرّ 
ع حتى ال  اإلنجازات قد تتطلب بع�ض الوقت، فال تترسرّ

تدفع الثمن
عاطفي�اً: الوضع العاطفي يش�هد جداالً وخالف�اً ال يلبثان أن 

يزوال، وتكون األجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك املفاجآت
صحياً: ال تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من األموال ستجنيها 

مقابل ساعات عمل إضافية

مهني�اً: ح�اول أن تعمل ضمن فري�ق وال تتخذ قرارات 
منفردة، بل حاول أن ترشك فريق عملك واستمزج آراءه 

فهي قد تكون مفيدة جداً
عاطفي�اً: أم�ور مثرة للجدل تناقش�ها م�ع الرشيك، وهي يف 

معظمها مادرّة دسمة لتزكية الخالف املتفاقم بينكما
صحياً: إحم نفسك وحافظ عىل سالمة وضعك الصحي من الضغوط 

املهنية املتواصلة

ع يف الدفاع عن  مهني�اً: تمالك أعصاب�ك وتحاَش الت�رسرّ
نفس�ك، قد تتع�ررّض لظلم أو قمع، لكنرّ الجورّ الس�ائد ال 

يسمح لك بمواجهة املسؤولن
عاطفي�اً: ال تعجب�ك انتقادات الرشيك الدائم�ة لك، اصر حتى 

تجد فرصة مناسبة أكثر لك
صحياً: عليك املحافظة عىل هدوئك وأعصابك يف أكثر الظروف حرجاً 

وصعوبة

مهنياً: قد تجد نفس�ك يف غر ورط�ة أو موقف محرج، 
وقد يكون ذلك بسبب منافس أو خصم أو عدورّ لك

عاطفياً: اليوم األخر من الش�هر يحمل ظروفاً س�هلة وقد 
تعيد لمرّ الشمل وتقررّب املسافة بينك وبن الرشيك

صحياً: يجب أن تتمتع بأعصاب باردة ومتينة ملواجهة تحديات هذا 
اليوم

مهني�اً: ك�ن حذراً ج�داً ومتحفظ�اً، إذ تنعك�س األمور 
وتصب�ح أكثر درّق�ة وصعوبة، ما يتوج�ب عليك املزيد من 

الوعي واإلدراك واملواجهة الرشسة أحياناً
عاطفي�اً: كن أكث�ر لطفاً مع الرشي�ك، فهو أق�رب الناس إليك 

وأكثرهم تفهماً لوضعك عموماً
ات واملرشوبات الروحية يرض كثراً  صحياً: اإلكثار من تناول املكرسرّ

بالكبد

مهني�اً: تتمت�ع برسع�ة بديه�ة وبأف�كار ذكي�ة، كثرّف 
اتصاالتك، وكررّر املحاوالت ومارس جميع صالحياتك

عاطفي�اً: ي�وم إيجابيرّ ألنرّه خاِل من املش�احنات والظروف 
عة عىل  الضاغطة، وبالتايل تسود سماءك أجواء لطيفة ومشجرّ

التعبر عن عواطفك
صحياً: تشكو اإلرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثرة التي تعانيها، 

املطلوب الكثر من الديبلوماسية يف التعاطي

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تتعدد املس�ؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، 
أنصح لك عدم االستسالم بل املواجهة بكل ما أوتيت من 

قوة وعزم وشجاعة
عاطفي�اً: تصطدم برشيك يحاول س�حقك ويطرح التحديات 

فتجد نفسك وسط أزمة طارئة
صحي�اً: تمر ببعض املصاع�ب غر الخطرة، لكنها ق�د تكون إنذاراً 

إليالء الوضع الصحي املزيد من االهتمام

غزل عراقي
شفت كبايل زمزم وارتايت ارتاح
ومنه انه رشبت لحظات اذكرها

حسيت الكسوف بكلبي صار بساع 
وبعيني الشمس مكسور خاطرها

وبضهري احس ذنوب ماتنشال
هاي ذنوب يمك بلكي تغفرها

احس انه احس اعيوني بس كلمات 
تكتبلك شعر هو انت شاعرها

احس ضلوعي صارت بيه جن سيوف
هاك ضلوعي كلهه كبايل كرسها
بيدك انت روحي وانه اريد الروح
خيل ايدك بدييه وروحي فجرها
هيه اصال الك اخذهه يمك دوم
سامحني والك هالروح انذرها

اخذ مني الرتيده واعتذرلك جاي
هاي جروحي يله بملحك احفرها
هاي عيوني يمك واني كيل اهنااا

وانذار اصفر انطي الروح انذرها 

acebook Fمن الفيسبوك

اعرف صفاتك الشخصية ومع من تتوافق من خالل فئة الدم

أحبته على الفيس بوك .. فاستقبلها يف املطار

كلمات متقاطعة

1789 - الدس�تور األمريكي يدخل حيز التنفيذ، 
وھ�و يعد أقدم دس�تور يف العالم ما زال معموال 

به.
1878 - الدول�ة العثمانية تتنازل لريطانيا عن 

إدارة جزيرة قرص.
1904 ق�وات الحلف�اء تدخ�ل روم�ا وتجاوزھا 
إىل م�ا بع�د فلورنس�ا يف نھاية الح�رب العاملية 

الثانية.
1958 - رئي�س الوزراء الفرنيس ش�ارل ديغول 
يص�ل إىل الجزائ�ر يف محاول�ة م�ن جانيه لحل 

القضيه الجزائرية بعد أن تحولت الثورة
الجزائرية املطالبة باالستقالل إىل نزيف دم عىل 

الجانبن الفرنيس والجزائري.
- 1982إرسائي�ل تقص�ف جن�وب لبن�ان قب�ل 
ي�وم واحد من بدأ االجتي�اح اإلرسائييل لألرايض 

اللبنانية.
- 1989ق�وات جيش التحرير الش�عبي الصيني 

تقمع مظاھرات س�احة تيانانمن، ومقتل ما ال 
يقل عن 241 شخص.

2004 - إلق�اء القبض عىل »عمر بازياني« أحد 
مساعدي أبو مصعب الزرقاوي يف العراق.

2009 - الرئي�س األمريك�ي ب�اراك أوباما يزور 
م�رص ألول م�رة ويدع�و يف خطاب�ه املوجه إىل 
العالم اإلس�المي م�ن جامعة القاھ�رة إىل فتح 
صفحة جديدة بن الواليات املتحدة واملس�لمن 
تمكنھم س�ويا م�ن مواجھة التط�رف والعنف 
حول العالم وتحقيق السالم يف الرشق األوسط.

2012 - الواليات املتحدة تعلن عن مقتل املسؤول 
الثاني يف تنظيم القاعدة أبو يحيى الليبي.

2015 - انفج�ار يف محط�ة غ�از بالعاصم�ة 
الغانية يؤدي إىل مقتل أكثر من 200 شخص.

- 2018اس�تقالة رئيس ال�وزراء األردني ھاني 
األردن  يف   2018 إرضاب  خلفي�ة  ع�ىل  امللق�ي 
وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة.

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

واحدة.

رأيس
1للسؤال عن شخص o نفس o حد 

السيف
2يرفع به البنطال o محب

3تكاثر األش�ياء مما يؤدى إىل أزمة 
)معكوسة( o رجف

4انتفاخ o مساعدة وإمداد
5أكثر من الدق باملطرقة o يخفنه

 o 6جه�از الع�روس )يف الخلي�ج( 
حيثما تهب الريح

7تحرك يف محله بدون تقدم o ثالثة 
حروف من فنان

o م�ن  8أن�اث الجم�ل )مبعث�رة( 
اسماء الله الحسنى

9اربعة حروف متشابهة
10رحلة بالدراجة o جمع ميقات

أفقي
1شاعر فلسطيني راحل

2شاعر سوري راحل
3شاعر مرصي راحل

 o 4م�رض يصي�ب العيون
بحر

5يف القميص تربط أطرافه
 o 6أواخ�ر ابي�ات الش�عر

عكس حربا
7لؤل�ؤ o ن�وع قدي�م م�ن 

الخط العربي
8ضوء o امركي الف قصة 

العجوز والبحر
9كرس o أواخر

10رئيس )التجار مثال(

No: 7258 Wed 3 June 2020العدد: 7258 االربعاء - 3 حزيران 2020

حني ختون الوطن .... 
لن جتد ترابا حين عليك 

يوم موتك
ألنك ستشعر بالربد حتى 

وانت ميت 
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تغريدات

د. صالح العرباوي

صفاء الكناني

تابعونا على الفيس بوك
#/https://www.facebook.com/alzawraa.newspaper

  07810090003هاتف هيئة التحرير

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

دخلت منصة تصفح الفيديوهات 
األش�هر يف العال�م »يويتوب« عىل 
خط االحتجاج�ات األمريكية ضد 
األمريكي�ة،  الرشط�ة  عنرصي�ة 

بقرار وصف بأنه مثري للجدل.
»يوتيوب« أصدرت ق�راراً بالتربع 
أمريك�ي  دوالر  ملي�ون  بمبل�غ 
التميي�زي  الس�لوك  ملعالج�ة 

للرشطة.
األم�وال  تل�ك  أن  إىل  وأش�ارت 
ستذهب للمنظمات غري الربحية، 
التي تتعاون مع أقس�ام الرشطة 
األمريكي�ة ملعالج�ة الس�لوكيات 

التمييزية والعنرصية.
وأش�ارت »يوتيوب« إىل أن تربعها 
ملرك�ز  دوالر،  ملي�ون  بمبل�غ 
م�ن  ن�وع  للرشط�ة«  »العدال�ة 
إظه�ار »التضامن ضد العنرصية 
والعن�ف«، ولدعم الجهود املبذولة 

ملعالجة الظلم االجتماعي.
رشك�ة  أن  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
»ألفابت« الرشكة األم ل�«جوجل«، 
املالكة ملنص�ة »يوتيوب«، لم ترش 
بصورة واضح�ة إىل االحتجاجات 
األمريكي�ة، إال أن ع�دداً كبرياً من 
النشطاء ووس�ائل اإلعالم ربطوا 
بني قرارها واالحتجاجات املندلعة 

حالياً يف البالد.
واندلع�ت احتجاجات واس�عة يف 
عدة م�دن أمريكي�ة، عقب مقتل 
ج�ورج فلوي�د؛ يف مينيابولي�س، 
فيم�ا وجه�ت اتهام�ات لضابط 
الرشطة ديريك تش�وفني؛ بالقتل 
والقتل غ�ري العم�د، بعدما أظهر 
تس�جيل فيدي�و تش�وفني؛ راكعاً 
عىل عنف فلويد؛ بينما كان ضباط 
آخرون ينظرون إليه وإىل توسالت 

فلويد قبل مقتله.

#Covid_19 يف  ـــ  ب ــن  ــة للمصاب ــداد املعلن ــب االع حس
ــخص واحد نظراً ملستوى  العراق،من بن كل٣٠مصاب يتوفى ش
الرعاية الصحية ومتوسط العمر، حقيقة هذا رقم كبري مقارنة 
ــخص يتوفى  ــا اذ من بن كل1٠٠ش ــل ايطالي ــع دول اخرى مث م
ــتمرت اإلصابات،هل حنن مستعدين  ــخص واحد،يف حال اس ش

خلسارة٣مالين شخص؟

ــية وجيعلها ُجذاذاً،  ــر االصنام السياس حنن اجليل الذي سيكّس
وسنبقي الفأس يف قبضتنا وال نعلقه برقبة كبريهم لنقول بل 

فعله كبريهم فاسألوهم ان كانوا ينطقون

 
                 

الفساد وكورونا.. وباءان 
يهددان بلدان العامل

كث�ر الحدي�ث منذ س�نوات يف بلدنا عن كثرة ملفات الفس�اد، واش�تدت 
سخونتها يف هذه االيام مع انتشار فريوس كورونا املستجد يف أغلب مدن 
ومحافظ�ات الع�راق، والتي تزامن�ت ايضا مع ارتفاع درج�ات الحرارة، 
الس�يما بع�د م�رور بلدنا حالي�ا بأزم�ة مالية خانق�ة قد ته�دد رواتب 

املوظفني، وتصيب أغلب رشائح املجتمع، بما فيهم القطاع الخاص.
إن املتابع للمش�هد الس�يايس يجد بني الحني واآلخر خ�روج ترصيحات 
م�ن أطراف ع�دة تتحدث ع�ن حجم الفس�اد وبلوغ ذروت�ه يف البلد، ويف 
مج�االت عدة، االم�ر الذي يجعل ال�رأي العام يطال�ب الحكومة للوقوف 
بوجه الفس�اد، ووضع الحلول الناجعة للقضاء عليه، واس�رداد االموال 
املرسوق�ة من جيوب الفاس�دين، لكي يس�تعيد البلد عافيت�ه اقتصاديا 

وصحيا وامنيا.
وتش�ري البيانات، التي تخرج م�ن دوائر الدولة وهيئة النزاهة، وبش�كل 
مس�تمر ودقيق، اىل كش�ف حاالت فس�اد كبرية، واحالتها عىل القضاء، 
واس�رداد الكثري من االم�وال اىل خزينة الدولة من خ�الل لجان مختصة 

ومهنية.
اق�ول.. الفس�اد يس�خن الوضع الس�يايس يف أغلب البل�دان، ويكون من 
أخطر امللفات وأش�دها تعقي�دا، الن اقتصاد البلدان ق�د ينهار إذا لم تتم 

السيطرة عليه.
قد تكون ملفات الفس�اد، كبرية كان�ت أم صغرية، كلها يجب ان تخضع 

للرقابة والتدقيق من قبل الحكومة وذوي االختصاص.
 كم�ا يجب ان يؤخذ بنظ�ر االعتبار كل من يخرج ويتحدث عرب وس�ائل 
االعالم عن ملفات الفساد، أو يفصح عن أية معلومات قد تقلل من هدر 

املال العام، وتساعد يف تقديم املتورطني بالفساد اىل القضاء.
يقول، عباس محمود العقاد، يف هذا الصدد )األمة التي ُتحس�ن أن تجهر 
بالح�ق وتجرئ ع�ىل الباط�ل تمتنع فيها أس�باب الفس�اد(. أما نجيب 
محف�وظ، فقد علق عىل ه�ذا املوضوع بقوله )عندم�ا يأمن املوظف من 
العقاب س�يقع يف الفس�اد ويسوم الفقراء س�وء العذاب(، والنصوص يف 
هذا الصدد كثرية، الس�يما يف القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: )َوالَِّذيَن 
َيْنُقُض�وَن َعْهَد اللَِّه ِم�ْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما أََم�َر اللَُّه ِبِه أَْن ُيوَصَل 

َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض أُولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنُة َولَُهْم ُسوُء الدَّاِر(.
وباء الفس�اد ليس بالجدي�د، وال يقل خطورة عن ف�ريوس كورونا، فقد 
انت�رش يف الدول  الكبرية والصغ�رية، الغنية والفقرية، كم�ا تنترش حاليا 
جائح�ة كورونا، واصبحتا ظاهرتني مخيفت�ني، تهددان اقتصاد كربيات 

دول العالم.
جائح�ة كورونا التي ه�زت عروش العال�م، وأغلقت املط�ارات وقطعت 
اوصال البلدان، ومنعت الس�فر، واغلقت الكعبة املرشفة واملسجد النبوي 
الرشيف واملس�جد االقىص، وجميع املس�اجد توقفت فيه�ا الصالة. كما 
أغلقت اغلب االس�واق وامل�والت واملس�ارح واملقاهي، وعطل�ت املدارس 
والجامع�ات، واغلب دوائر الدول، وجعلت م�ن املنازل حجرا لكل الناس، 

وال يميز بني احد منهم، مهما اختلفت مناصبهم ودراجتهم.
وت�ربم من أجل الفس�اد وكورونا، حاليا، االتفاقي�ات، وتعقد املؤتمرات، 

وتسن القوانني، ويشجع التعاون من اجل القضاء عليهما.
وبالع�ودة للفس�اد، فهن�اك ع�دة تعريفات ل�ه، فمنهم م�ن يعرفه بأنه 
الخروج عن القانون والنظام “عدم االلتزام بهما”، أو اس�تغالل غيابهما 
من أج�ل تحقيق مصالح سياس�ية أو اقتصادي�ة أو اجتماعية للفرد أو 
لجه�ة معينة، فهو س�لوك يخال�ف الواجبات الرس�مية للمنصب العام، 

تطلعاً إىل تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. 
كما عقد اتفاق دويل عىل تعريف الفس�اد كما حددته “منظمة الشفافية 
الدولي�ة” بأنه “كل عمل يتضمن س�وء اس�تخدام املنصب العام لتحقيق 

مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته”. 
وينقس�م الفس�اد وفقا ملرتبة من يمارسه إىل فساد صغري، يشمل قطاع 
املوظف�ني العمومي�ني الصغار، بحي�ث يتطلب إنجاز أي�ة معاملة، مهما 

كانت صغرية، تقديم رشوة للموظف املسؤول. 
وفس�اد كبري، يقوم به كبار املس�ؤولني، ويتعلق بقضايا اكرب من مجرد 
معامالت إدارية يومية، كما يهدف إىل تحقيق مكاس�ب أكرب من الرش�وة 

الصغرية.
ومن انواعه ايضا “الفس�اد الس�يايس”، وهو إساءة اس�تخدام السلطة 
العام�ة أله�داف غ�ري مرشوع�ة ك�”الرش�وة واالبت�زاز، واملحس�وبية، 

واالختالس”.
ونس�مع ون�رى ب�ني الح�ني واآلخر يف بع�ض ال�دول إلق�اء القبض عىل 
ش�خصيات سياس�ية كب�رية متهم�ة الفس�اد، حت�ى بع�د مغادرته�م 

للسلطة.
وبش�كل عام يمك�ن إجمال نتائج الفس�اد اىل انتش�ار الفق�ر والجهل، 
وس�يادة القيم التقليدية والروابط القائمة عىل النسب والقرابة، وضعف 

أجهزة الرقابة يف الدولة وعدم استقالليتها.
وايض�ا ضع�ف اإلرادة ملكافحة الفس�اد، وانحس�ار املراف�ق والخدمات 
واملؤسس�ات العام�ة التي تخ�دم املواطن�ني، وتدني روات�ب العاملني يف 
قطاع�ي الع�ام والخاص، وارتفاع مس�توى املعيش�ة، مما يش�كل بيئة 
مالئم�ة لقيام بعض العاملني بالبحث عن مص�ادر مالية أخرى حتى لو 

كان من خالل الرشوة.

أعلن�ت الفنان�ة راني�ا يوس�ف موقفه�ا املناه�ض للعنرصية من 
خالل حسابها الش�خيص عىل موقع التواصل االجتماعى لتبادل 

الفيديوهات والصور “إنستجرام”.
وكتبت رانيا يوس�ف عىل حسابها: “ما حدث يف أمريكا مع 
ج�ورج فلويد مثال بس�يط مل�ا يح�دث يف كل دول العالم 
م�ن عنرصي�ة ضد الل�ون والدين واالس�م وغريها من 
العنرصية التي نقابلها يوميا من اشخاص ال يصفون 

اال مرىض يعيشون بيننا ونقابلهم كل يوم”.
وأضافت: “ال بد من الوقوف معا ضد كل ش�خص 
عنرصي يف كل يش كل شخص يسمح لنفسه أن 

يتفوه بعنرصيته ضد االخرين”.
وتابعت رانيا يوسف قائلة: “انا قررت استخدم 
منصاتي االجتماعي�ة للتوعية ضد العنرصية 
بكل أنواعها، وبدعوا كل زمالئي انهم يقدموا 
توعي�ة ضد العنرصية ب�كل أنواعها املوجوده 
العال�م. ) مهم�ا كان�ت قوت�ك ال  يف كل دول 

تستخدمها يف إيذاء االخرين”.

حييى الزيدي

يف املرآة

ع�ودة الرصاع�ات ب�ني امل�رأة 
والرج�ل، يف قال�ب ال يخلو من 
الطراف�ة ويف أزمن�ة متع�ّددة، 
االجتماعية  الكوميدي�ا  ضم�ن 
م�ن  »ماني�كان«،  الخليجي�ة 
تألي�ف مري�م نص�ري وإرشاف 
درامي لع�الء النعيمي، وإخراج 
هيا عبد الس�الم، بالتعاون مع 
املخرج س�عود بو عبيد، والذي 

.MBC1 ُيعرض عىل
ضم�ن  املسلس�ل  يح�اول 
أج�واء مغاي�رة عّم�ا يحدث يف 
أن  ع�ىل  التأكي�د  الراجيدي�ا، 
اس�تمرار الحياة يكشف أهمية 
اس�تمرار العالقات بني الرجال 
والنس�اء، ألن الطرفني يكمالن 
بعضهما بعضاً، وذلك من خالل 

سلسلة من األحداث.
ي�يء العمل عىل حي�اة ثالثة 
أجيال م�ن عائلة حظ النس�اء 
فيها يّسء يف العالقات الزوجية، 
بدًءا من الجدة عزيزة )أسمهان 
توفيق(، واألم س�مرية، واألخت 
حمي�دة... فيم�ا تعان�ي مريم 
)هيا عبد الس�الم( ابنة سمرية 
من األفكار التي نش�أت عليها، 
وتقّرر ع�دم االرتباط بأحد كي 

تتجن�ب املعان�اة التي م�ّر بها 
األسالف.

ويف سياق األحداث، تعمل مريم 
يف مشغل للخياطة مع زميالتها 
الفتي�ات، وتش�اء الظ�روف أن 
يت�م افتت�اح مقه�ى يعمل فيه 
مجموعة م�ن الرجال يف الجهة 
املقابلة للمش�غل. من هنا يبدأ 
التص�ادم بني النس�اء والرجال 
يف إط�ار كوميدي يتخلله بعض 
والعاطفية.  الدرامي�ة  األحداث 
الجدي�ر ذك�ره أن »ماني�كان«، 
يجمع كل من أسمهان توفيق، 
هبة ال�دري، فؤاد ع�ي، محمد 
العل�وي، هيا عبد الس�الم، فهد 
باسم، عي الحسيني، ميثم بدر، 
زينب غازي، روان العي، صمود 
املؤم�ن، ن�وف الس�لطان، عي 
حسن الحسيني، أحمد العويض، 
وبمش�اركة  الع�ي...  إيم�ان 
فاطم�ة الطب�اخ وف�واز جابر، 
وغريهم م�ن النجوم واملمثلني. 
ُيعرض مسلسل »مانيكان« عىل 
MBC1، من األحد إىل الخميس يف 
تمام الساعة 05:00 بعد الظهر 
بتوقيت غرينتش، 08:00 مساًء 

بتوقيت السعودية.

نف�ت املمثل�ة غدير عم�ر ش�ائعة إصابته�ا بفريوس 
كورون�ا و أش�ارت اىل ان الخ�رب انترشمن خالل بعض 
بع�ض  االجتماع�ي تح�ت ارشاف  التواص�ل  مواق�ع 
الحاقدي�ن خ�الل تواجدها يف مقر إقامته�ا يف برلني و 
قالت : بفضل الله انا بخري و ال أعلم من يريد التسلية

به�ذه االخبار التي تخفي خلفه�ا نوايا خبيثة , و هذه 
املرة االوىل  تالحقن�ي ليست  الت�ي 

و أعل�م جي�داً الشائعات 
أي  ن ان  نس�ا ا

حق�ق نج�اح يف الحي�اة عموم�اً عرضة 
لحجارة الفاشلني . يف املقابل تمنت غدير 
ان يجمعه�ا فيلم س�ينمائي درامي مع 
النجم املرصي محمد رمضان و اش�ارت 

اىل ان االخ�ري حق�ق خط�وة ال يس�تهان 
بمضمونها و حضورها يف الس�احة الفنية 

وقال�ت : يذكرني بالراح�ل الكبري أحمد زكي 
و اتمنى ان نقف سوياً امام الكامريا عرب قصة 

حب ممزوجة ببعض االكشن .

»يوتيوب« تدخل على خط أزمة 
االحتجاجات األمريكية بقرار مثير للجدل

كشفت رشكة »جوجل« األمريكية 
ع�ن طرحه�ا خدم�ة جدي�دة يف 
تطبيق »جوج�ل مابس« )خرائط 
جوج�ل(، تقدم طريق�ة »فريدة« 
الش�وارع  لتس�مية  نوعه�ا  م�ن 

واملناطق.
خدم�ة »خرائ�ط جوج�ل بل�س« 
إمكاني�ة تس�مية  تط�رح مي�زة 
الش�وارع عبارة عن رموز أبجدية 
رقمية بسيطة مرفق بها إحداثيات 

خطوط الطول والعرض.

عىل س�بيل املثال، يمكن أن يظهر 
العن�وان عرب تلك الخدمة باس�م: 
FWM8 + V9 يف مدين�ة إبادان يف 

نيجرييا.
وس�تطرح »جوجل« تلك الخدمة 
مجاني�ة  بص�ورة  الجدي�دة 
ملس�تخدمي لتطبيق ومن الحاجة 
إىل تش�غيل إنرنت، كما أنه يمكن 
طباعته�ا عىل ال�ورق وامللصقات 
النق�ل  لس�هولة  والالفت�ات، 

واالنتشار.

أعل�ن القائم�ون عىل تطبيق Zoom الش�هري للتواصل ع�رب الفيديو عن 
إط�الق تحديث جدي�د للتطبيق لن يتمكن املس�تخدمون م�ن دونه من 

الحصول عىل العديد من امليزات.
وأش�ارت رشك�ة Zoom  يف تدوين�ة ع�ىل موقعه�ا عىل اإلنرن�ت إىل أن 
مس�تخدمي تطبيقها من الهواتف واألجهزة الذكية والحواس�ب ينبغي 
عليهم تحميل اإلصدار الجديد من التطبيق بنس�خته 5.0 وإال لن يكونوا 
قادري�ن عىل االنضم�ام إىل مكامل�ات الفيدي�و الجماعية أو ما يس�مى 

باالجتماعات اإللكرونية التي تعقد من خالل التطبيق .
كم�ا أوضحت أن تحميل اإلصدار الجدي�د مهم كون اإلصدار يحوي عىل 
تحديث�ات أمنية تضمن س�المة بيانات املس�تخدمني، ويتضمن معايري 
تش�فري أقوى تحمي املس�تخدم م�ن عمليت االخ�راق اإللكروني مثل 

.Zoombombing
ون�رشت الرشكة مقط�ع فيديو توضيح�ي يظهر للمس�تخدم إمكانية 
تحميل التحديث يف حال لم يتم تطوير نس�خته تلقائيا، فإما أن يضغط 
عىل زر update الذي يظهر عىل واجهة االس�تخدام الرئيس�ية، وإما أن 
يدخ�ل إىل التطبيق، ومن ثم إىل »امللف الش�خيص«، وبعدها الضغط عىل 

.check for updates خيار
ويمكن للمستخدمني تحميل اإلصدار األخري من التطبيق عرب التوجه إىل 
موقع zoom.us وبعدها الضغ�ط عىل خيار تحميل اإلصدار الذي يظهر 

ضمن مستطيل أزرق.

خرائط »جوجل« تقدم طريقة 
»فريدة« لتسمية الشوارع

تطبيق »زووم« يحصل على تحديث 
إلزامي

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

اعلنت دائرة الفنون العامة يف وزارة الثقافة عىل اطالق 
مع�رض الكروني من بغداد حم�ل عنوان »كائنات من 

طني«.
وق�ال املدي�ر العام لدائ�رة الفن�ون العامة ع�ي عويد 
العب�ادي ان »هذه امل�رة نطلق الفن التش�كيي املطعم 
باالكاديمي�ة العلمية للفن التش�كيي العراقي ليحاكي 
الذائقة الفنية االصيلة بتحويل الطني اىل مفخرة النحت 
العراقي الذي يتجىل ليثري الفضاء االلكروني بتجارب 

ناضجة تستحق الثناء«.
وأض�اف العب�ادي أن »املع�رض للنحات ايه�اب احمد 
وال�ذي حم�ل عن�وان كائنات م�ن طني، ض�م لوحات 
جسدت العمال نحتية من الطني بواقع 4٨ عمال حولت 
الط�ني اىل جمالية عرب فيها الفن�ان عن مخيلته الفنية 

واالبداعية«.

»كائنات من طين« تحلق في فضاء الفن العراقي

أعلنت رشكة روتان�ا للصوتيات 
واملرئي�ات عن وفاة والدة الفنان 
حاتم العراق�ي، من خالل موقع 

التواصل االجتماعي إنستجرام.
وكتبت روتان�ا: “بقلوب مؤمنة 
بقضاء الله وقدره تتقدم رشكة 
واملرئي�ات  للصوتي�ات  روتان�ا 
واملواس�اة  التع�ازي  بخال�ص 

للفن�ان حاتم_العراق�ي وأرسته 
الكريم�ة بوفاةاملغفور لها بإذن 

الله والدته”.
وأضاف�ت الرشك�ة الس�عودية: 
أن  وج�ل  ع�ز  امل�وىل  “س�ائلني 
يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم 
أهله�ا وذويها الصرب والس�لوان 

وانا لله وانا اليه راجعون”.

وفاة والدة الفنان حاتم العراقي

الفنانة غدير عمر: أتمنى العمل 
مع محمد رمضان

»مانيكان« كوميديا ترصد الصراعات بين المرأة والرجل على 
MBC1

رانيا يوسف تستخدم حسابها في 
التوعية ضد العنصرية 


