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بغداد/ الزوراء:
تس�لّم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الكاظم�ي، رس�الة خطي�ة م�ن نظريه 
اليابان�ي، ش�ينزو آبي، وفيم�ا اكد قدرة 
الع�راق عىل تج�اوز االزم�ات من خالل 
التعاون مع املنظمات الدولية، ابدت املانيا 
دعمه�ا للع�راق يف املج�االت العس�كرية 
والطاق�ة والصحة.وذك�ر مكت�ب رئيس 
ال�وزراء يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة 
منه: إن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

الكاظم�ي، تس�لّم امس األثنني، رس�الة 
خطية من رئيس وزراء اليابان، ش�ينزو 
آبي، قام بتس�ليمها الس�فري الياباني يف 
بغداد، هاشيموتو ناوفومي، ونقل االخري 
تحيات رئيس حكومة بالده اىل الحكومة 
العراقية، وإش�ادته بجهود الكاظمي، يف 
اس�تكمال الكابينة الحكومية، وس�عيه 
لتحقي�ق ع�راق مزدهر ومس�تقر يلبي 

تطلعات الشعب العراقي.

بغداد/ الزوراء:
االمني،ام�س  االع�الم  خلي�ة  اعلن�ت 
االثنني، عن س�قوط ص�اروخ يف محيط 
مط�ار بغداد.وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان : 
ان “صاروخ�ا س�قط يف محي�ط مطار 

بغداد”، مبين�ة ان “انطالقه من منطقة 
ع�رب خض�ري جن�وب مط�ار بغ�داد”. 
واضاف�ت ان “الق�وات األمني�ة رشعت 
بعملية تفتيش بحث�ا عن العنارص التي 

أقدمت عىل هذا العمل االرهابي”.

بغداد/ الزوراء:
سجلت أس�واق العملة األجنبية يف العراق، 
ام�س االثن�ني، اس�تقراراً يف س�عر رصف 
ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدينار العراقي.

يف  ال�دوالر  ورشاء  بي�ع  أس�عار  وكان�ت 

رشكات ومكاتب الصريفة، كاآلتي: س�عر 
البيع للدوالر الواحد 1245 ديناراً، أي 124 
ألف�اً و500 دين�ار للمائة دوالر. أما س�عر 
الرشاء للدوالر 1235 دين�اراً، أي 123 ألفاً 

و500 دينار للمائة دوالر.

مدريد/متابعة الزوراء:
أعلن�ت املحكم�ة العلي�ا اإلس�بانية امس 
اإلثن�ني أنه ت�م فت�ح تحقي�ق يف احتمال 
ت�ورط املل�ك املتنح�ي خ�وان كارلوس يف 
قضية فساد مرتبطة بتشييد قطار فائق 
الرسع�ة يربط بني مدينت�ي مكة واملدينة 
بالس�عودية. وأكدت صحيفة “ال تريبون 
دو جنيف” أن كارلوس تلقى العام 2008 

مئة ملي�ون دوالر من امللك عب�د الله عىل 
بنكي�ة يف س�ويرسا.  حس�اب مؤسس�ة 
2018، ت�م ن�رش س�جالت عش�يقة  ويف 
خوان كارلوس الس�ابقة، كورينا س�اين 
فيتجنش�تاين، زعمت فيها أن امللك تلقى 
)يف العملية( عمولة إلبرام عقد قيمته 6,7 

مليار يورو.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تخط�ى ع�دد املصاب�ني بالفريوس 
7,107,988 مصاباً،  العال�م  ح�ول 
 406,454 أكث�ر م�ن  ت�ويف منه�م 
ش�خصاً، فيم�ا بلغ ع�دد املتعافني 
3,467,939 ش�خصاً، فيما  عاملي�ًا 
أعلنت نيوزيلندا االنتصار عىل الوباء 
األمر الذي بعث أمال كبريا بإمكانية 
خ�الص البرشي�ة م�ن بالئه.عربيا، 

تجاوز ع�دد اإلصابات املُعلنة، أمس 
االثنني، 357377  إصابة )باستثناء 
أرقام األرايض الفلس�طينية املحتلة 
املعلنة من قبل االحتالل اإلرسائييل(، 
لت من بينه�ا أكثر من 4606  وُس�جِّ
وفي�ات، فيم�ا بل�غ ع�دد املتعافني 
أكثر من 207865 متعافياً.وتحافظ 
السعودية عىل املرتبة األوىل عربياً يف 
ع�دد املصابني ب��101914 مصاباً، 

 ،72817 ت�ويف منه�م 712 وتع�اىف 
تليه�ا قط�ر الت�ي أحص�ت إصابة 
68790 ش�خصاً، ووفاة 54، وتعايف 
44338 ش�خصاً، ثم اإلم�ارات التي 
ت�ويف  مصاب�ني،   38808 س�ّجلت 
منهم 276 وتعاىف 21806، وسجلت 
مرص 34079 إصاب�ة وتتصدر عدد 
الوفيات عربياً ب�1237 وفاة، فضالً 
عن تع�ايف 8961 ش�خصاً.وأحصت 

الكويت 31848 إصابة، و264 وفاة، 
وتعايف 20205 أش�خاص. وسجلت 
سلطنة ُعمان 16882 إصابة، و75 
وفاة، وتعايف 3451 شخصاً. وأكدت 
14763 إصابة،  البحري�ن تس�جيل 
و26 وف�اة، وتعايف 9468 ش�خصاً.
وأعلن�ت الجزائ�ر تس�جيل 10154 
إصاب�ة، م�ن بينه�ا 707 وفي�ات، 
وأح�ى  ش�خصاً.   6717 وتع�ايف 

املغرب 8250 إصابة، و208 وفيات، 
وس�جل  ش�خصاً،   7370 وتع�ايف 
و359  إصاب�ة،   6081 الس�ودان 
وفاة، وتعايف 2014 شخصاً. وأكدت 
4207 إصابات،  جيبوت�ي تس�جيل 
و28 وف�اة وتع�ايف 1877 ش�خصاً، 
ورصد الصومال 2334 إصابة، و83 

وفاة، وتعايف 441 شخصاً.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االثن�ني، 
لإلصاب�ات املس�جلة لف�ريوس كورونا 
املس�تجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 
1115 إصاب�ة جدي�دة و24 حالة وفاة 
يف تس�ع محافظات و386 حالة ش�فاء 
صح�ة  دائرت�ي  ح�ددت  بالف�ريوس، 
الرصاف�ة التوزيع الجغ�رايف لالصابات 
يف  ال�وزارة  املناطق.وذك�رت  حس�ب 
بيان تلق�ت »الزوراء« نس�خة منه: انه 
ت�م فح�ص )8٩2٧( نموذج�ا يف كافة 
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس، 
وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج 

املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل املرض 
ان  )311٩8٠(.واضاف�ت:  الع�راق  يف 
مخترباتها س�جلت ليوم امس )1115( 
كالت�ايل:  موزع�ة  الع�راق  يف  إصاب�ة 
بغداد/ الرصاف�ة: 232، بغداد/ الكرخ: 
1٩3، مدينة الط�ب: 11٠، النجف: 5٠، 
الب�رصة: 55، الس�ليمانية: 85، اربيل: 
15، ده�وك: 2، كرب�الء: 4٧، واس�ط: 
1٠٧، كركوك: 13، دياىل: 18، بابل: 31، 
ميسان: 82، الديوانية: 3، ذي قار: 38، 
املثنى: 13، صالح الدين: 1٧، نينوى: 4، 
مبينة ان عدد حاالت الشفاء: 386 حالة 
،  وكم�ا ييل: بغ�داد/ الرصاف�ة: 14٧، 
بغداد/ الكرخ: ٧5، النجف: 3، البرصة: 

 ،3٧ كرب�الء:   ،5٠ الس�ليمانية:   ،56
دي�اىل: 1، كركوك: 4، ميس�ان: 3، بابل: 
2، الديواني�ة: 2، ذي ق�ار: 6.واش�ارت 
اىل ان ع�دد الوفي�ات : 24 حالة، بغداد/ 
 ،2 الك�رخ:  بغ�داد/   ،٩ الرصاف�ة: 
الس�ليمانية: 2، كرك�وك: 1، كربالء: 3، 
واسط: 1، دياىل: 3، البرصة: 1، بابل: 1، 
ذي قار: 1، مؤكدة ان مجموع االٕصابات 
:  13481 ، اما مجموع حاالت الشفاء:   
55٧2، بينما الراقدين الكيل:  ٧53٩، يف 
ح�ني الراقدي�ن يف العناي�ة املركزة: ٧5، 
ومجموع الوفي�ات:  3٧٠.اىل ذلك، اعلن 
مدي�ر عام صح�ة بغ�داد الرصافة عبد 
الغني الس�اعدي، تس�جيل 232 اصابة 

جدي�دة بف�ريوس كورون�ا بينه�ا 1٠4 
اصابة بمدينة الصدر .وقال الس�اعدي 
يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان 
»صح�ة الرصافة س�جلت 232 اصابة 
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل 
امليدان�ي يف  : 6 ح�االت خ�الل املس�ح 
النه�روان والحس�ينية / مدينة الصدر 
1٠4 حال�ة ضمن مح�الت 535، 516، 
 ،551  ،521  ،518  ،542  ،544  ،55٧
 ،53٠  ،51٧  ،536  ،532  ،521  ،528
 ،51٩  ،54٧  ،563  ،513  ،555  ،5٧1
قطاع�ات، 25، 51، 2، 1٠، 43، 28، 56 
الزراعي / دياىل حالة واحدة الزراعي / 
زيونة ٩ حاالت ٧16، ٧1٠، ٧12، ٧٠2، 

٧18/ س�بع قصور حالة واحدة محلة 
365/ املش�تل 3 ح�االت محل�ة ٧2٩ / 
البلدي�ات 18 حالة مح�الت ٧35، ٧52، 
حال�ة  الغدي�ر  الزراع�ي/   ،٧55  ،٧25
واحدة محل�ة ٧٠6 / بغ�داد الجديدة ٧ 
ح�االت ضمن محالت ٧٠٩، ٧11، ٧1٧، 
٧15، ٧٠1/ املعلم�ني 2 حال�ة ضم�ن 
مح�الت ٧35، ٧3٩/ ام الك�رب 2 حال�ة 
/ الش�عب 1٩ حالة ضم�ن البنوك حي 
اور 33٧، 322 ، ش�ارع الصح�ة، 31٧، 
32٩، 32٧/ الكرادة 5 حاالت يف الوحدة 
و ٩٠4، ٩٠6، ٩٠٧/ ح�ي اك�د حالت�ني 
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الصحة تسجل 1115 إصابة جديدة و386 حالة شفاء بفريوس كورونا
اكدت تسجيل 24 حالة وفاة يف تسع حمافظات

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت الوالي�ات املتح�دة امس االثن�ني، أنها 
توصل�ت إىل اتف�اق م�ع روس�يا ح�ول موعد 
وم�كان إج�راء مفاوض�ات ح�ول الح�د م�ن 
األسلحة النووية، مشرية إىل أنه تم دعوة الصني 
للمشاركة فيها.وقال املمثل األمريكي الخاص 
املعني بشؤون السيطرة عىل األسلحة، مارشال 
بيلينغس�يل، يف تغري�دة نرشه�ا ع�ىل موق�ع 
“تويرت”: “توصلنا اليوم) امس( مع نائب وزير 
الخارجية الرويس، سريغي ريابكوف، إىل اتفاق 
حول موعد ومكان املفاوضات حول األس�لحة 
النووية يف ش�هر يونيو”.وأضاف بياينغس�يل 
أن “الص�ني مدعوة أيضا” إىل هذه املفاوضات، 
وتابع متس�ائال: “هل س�تبدي الصني حس�ن 
النية وهل ستتفاوض معها؟”.وبعد انسحاب 

واشنطن، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة 
ن�زع الصواريخ املتوس�طة والقص�رية املدى، 
بات�ت النس�خة ال�� 3 م�ن معاه�دة الحد من 
األسلحة االسرتاتيجية الهجومية والتي أبرمت 
ب�ني روس�يا والوالي�ات املتح�دة ع�ام 2010 
تمديدا لالتفاق املوقع عام 1991 يف موس�كو، 
تعت�رب الصفقة العامل�ة الوحيدة بني الطرفني 
حول تقليص الس�الح.ويف الوق�ت الذي أكدت 
فيه روس�يا مرارا اس�تعدادها لتمديد معاهدة 
الحد م�ن األس�لحة االس�رتاتيجية الهجومية 
مع الوالي�ات املتحدة، لم تع�رب إدارة الرئيس 
األمريكي ع�ن رغبتها يف ذلك، فيما دعا ترامب 
إىل مفاوضات حول اتفاق ثالثي أوس�ع بشأن 
األس�لحة النووية يضم الص�ني، والتي رفضت 

بدورها هذه الفكرة.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
انهى مجلس النواب مناقش�ة تقري�ر خلية االزمة 
النيابي�ة بخصوص جائحة كورونا ،فيما س�تعقد 
لجنتي الزراع�ة واالمن والدفاع واللجان الس�اندة 
اجتماعا مشرتكا اليوم الثالثاء مع وزراتي التجارة 
والزراع�ة ومستش�ارية االم�ن الوطني ملناقش�ة 
مشكلة تسويق محصويل الحنطة والشعري وضبط 
الح�دود  ، عىل ان تقدم تقريرها املفصل يف جلس�ة 
يوم غ�د االربعاء  .ووجهت رئاس�ة مجلس النواب 
، االمان�ة العام�ة بمخاطب�ة وزارة املالي�ة لرصف 
روات�ب املوظف�ني املتعين�ني ضم�ن حرك�ة املالك 
الدائم لعام 2٠1٩، كما وجهت بمخاطبة الحكومة 
بالعم�ل الرسيع م�ن اجل جدولة اع�ادة العراقيني 
العالق�ني بالخارج.لك�ن تطورا مفاجئ�ا ش�هدته 
مجري�ات الجلس�ة بعد ك�رس النص�اب القانوني 
للحضور ، بس�بب اعرتاض كتلة تحالف س�ائرون  
عىل ع�رض التصويت ملهند البياتي رئيس�ا لديوان 

رئيس الجمهورية وسريوان سرييني رئيسا لديوان 
مجل�س الن�واب ، ضم�ن ج�دول االعم�ال ، حيث 
طالب�ت كتلة تحالف س�ائرون بتضمني التصويت 
عىل حميد الغزي اسوة بهم ، وعىل اثر ذلك الخالف 
تم الغ�اء فقرة التصويت .واعلنت رئاس�ة مجلس 
النواب عدم موافقتها عىل طلب االس�تقالة املقدم 
من عضو لجنة النزاهة النائب يوسف الگالبي ، قبل 
ان يؤدي  عبدالكريم االنصاري اليمني الدس�تورية 
نائباً بدال م�ن رئيس تحالف الفتح هادي العامري 
ال�ذي قدم طل�ب اس�تقالته م�ن عضوي�ة املقعد 
الربملان�ي .باملقابل اكدت لجن�ة الخدمات واالعمار 
النيابي�ة ع�دم وج�ود جمع ب�ني راتبني للش�هداء 
والس�جناء السياسيني ، واش�ارت اىل وجود منحة 
مالية تعطى اىل الش�هيد والس�جني ، عىل ان ترفع 
الحقا من السجناء وتذهب اىل الورثة ضمن سقف 

زمني محدد .

القانونية النيابية تكشف لـ            اهم معوقات استكمال قانون االنتخابات .. وتؤكد: إجراؤها يتوقف على الكتل الكبرية
طالبت املفوضية بإرسال مقرتحاتها بشأن الدوائر املتعددة

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت اللجنة القانوني�ة النيابية، 
اهم املعوقات التي تحول دون اكمال 
قانون االنتخاب�ات، وفيما اكدت ان 
اج�راء االنتخاب�ات املبك�رة يتوقف 
عىل ارادة الكتل السياس�ية الكبرية، 
طالب�ت املفوضي�ة العلي�ا بارس�ال 
الدوائر  افكارها ومقرتحاتها بشأن 

املتعددة.
وقال عض�و اللجنة النائب حس�ني 
عيل العقابي يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان قان�ون االنتخاب�ات بق�ي في�ه 
اه�م مس�ألة وه�ي توزي�ع الدوائر 
االنتخابي�ة، حي�ث القان�ون ين�ص 
عىل ان تقس�م املحافظات اىل دوائر 
متع�ددة، مبين�ا ان تقس�يم الدوائر 
يعد اعقد مسألة بالقانون.واضاف: 
ان هن�اك تعقيدين بش�ان تقس�يم 
فن�ي  احدهم�ا  املتع�ددة  الدوائ�ر 
واالخر سيايس ، موضحا ان التعقيد 
الفن�ي يتمث�ل بع�دم وج�ود قاعدة 
بيان�ات وليس هن�اك ترقي�م للدور 
واملحالت السكنية حتى يتم تقسيم 
املحافظات اىل دوائر متعددة.واشار 
اىل ان هناك وجه�ات نظر مختلفة، 
حي�ث البعض يرغ�ب بالعودة اىل ان 
تك�ون املحافظ�ة دائ�رة انتخابي�ة 
واح�دة ع�ىل اعتب�ار ه�ذه العملية 
س�هلة للم�ي باج�راء االنتخابات 
املبكرة بوقت قريب، لكون العملية ال 

تاخذ وقتا طويال.وتابع: ان الجانب 
السيايس يف موضوع الدوائر املتعددة 
املحافظات الس�يما  ببع�ض  يتعلق 
ص�الح الدي�ن ودياىل ونين�وى حيث 
هن�اك مناطق مازال�ت محل خالف 
ونزاع كبري جدا مما س�يولد وجهات 
نظ�ر مختلفة الس�يما ب�ني القوى 

السياس�ية الكردية والعربية، مبينا 
ان ه�ذا التقس�يم ق�د يهمش طرف 
يف دائ�رة معينة ويق�وي طرفا اخرا 
وهذا ما س�يدخلنا بازمة سياس�ية 
جديدة.واوضح العقاب�ي: ان اجراء 
يتوق�ف ع�ىل  املبك�رة  االنتخاب�ات 
وج�ود ارادة ل�دى الكتل السياس�ية 

الكب�رية الن اجراؤه�ا يتطل�ب حل 
االنتخاب�ات  موع�د  قب�ل  الربمل�ان 
بش�هرين، وه�ذا ل�م يحص�ل اذا لم 
يك�ن هن�اك ارادة وتواف�ق من قبل 
الكت�ل الكبرية.ومىض بالق�ول: انه 
يجب عىل الربملان ان يحل نفسه قبل 
موعد االنتخابات بشهرين باالغلبية 

املطلق�ة أي باس�تحصال تصوي�ت 
165 عضوا، وهذا يتوقف عىل جدية 
الكتل الكبرية بهذا املوضوع.وطالب 
عض�و اللجن�ة القانوني�ة النيابية، 
املفوضية العليا لالنتخابات بارسال 
اللجن�ة  اىل  ومقرتحاته�ا  افكاره�ا 
بشان الدوائر االنتخابية املتعددة.من 
جهته، ذكر زميل�ه يف اللجنة النائب 
صائب خدر: إن “اللجن�ة القانونية 
النيابية اجتمعت مع رؤس�اء الكتل 
السياس�ية وبرئاس�ة النائ�ب األول 
لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي 
االنتخابات”.وأوضح  قانون  بش�أن 
أن “القان�ون تم إقراره عىل أس�اس 
األقضي�ة”، مش�ريا إىل أن “اجتماعا 
املحافظ�ات  ن�واب  م�ع  مرتق�ب 
لتحدي�د األقضي�ة ومناقش�ة آلي�ة 
ع�دد  بحس�ب  القض�اء  احتس�اب 
أن  والس�كان”.وأضاف  النف�وس 
“موض�وع الدوائ�ر املتع�ددة هناك 
أن  إىل  انقس�امات حوله�ا”، الفت�ا 
“وزارة التخطيط واللجنة القانونية 
هي املعني�ة بتحدي�د األقضية ومن 
ث�م عرضه�ا ع�ىل مجل�س الن�واب 
األول  النائ�ب  واعتمادها”.ووّج�ه 
لرئيس مجلس النواب حس�ن كريم 
اللمس�ات األخرية  الكعب�ي، بوضع 
عىل جدول قانون االنتخابات الجديد 
وعرضه أمام مجل�س النواب خالل 

الجلسات القريبة املقبلة.

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:
اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، رصف رواتب املتقاعدين 
اليوم الثالثاء.وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 
لرصف  التحضريات  كافة  اكمال  تم  انه  منه:  نسخة 
ورود  بعد   2٠2٠ حزيران  لشهر  التقاعدية  الرواتب 
أشعار رصف الرواتب من وزارة املالية وسيتم رصفها 
منافذ  طريق  عن  الظهر  بعد  اليوم  منتظم  بشكل 
.واضافت،  رواتبهم  للموطنة  االلكرتوني  الرصف 
اىل  الحكومية  املصارف  طريق  عن  كذلك  سيتم  انه 
املتقاعدين الذي يعتمدون الية الرصف اليدوي وسيتم 

اعالن الرصف اليوم حال اكتمال االجراءات  .

التقاعد تعلن صرف 
رواتب املتقاعدين اليوم

الكاظمي يتسلم رسالة خطية من نظريه الياباني 
ويؤكد قدرة العراق على جتاوز االزمات

سقوط صاروخ يف حميط مطار بغداد

الدوالر يسجل استقرارا يف األسواق احمللية

إسبانيا: التحقيق مع امللك السابق 
بقضية فساد يف السعودية

واشنطن وموسكو يتفقان على موعد ومكان 
إجراء مفاوضات نووية 

الغاء التصويت على تثبيت رئيسي ديواني اجلمهورية 
وجملس النواب بعد اعرتاض سائرون وكسر النصاب 

للحد من األسلحة النووية و دعوة الصني للمشاركة فيها

بعضهم كان يف العراق .. دول أوروبا تتحسب ملواطنيها العائدين من »داعش«

االخريةمن هم هكرز أنونيموس وملاذا تردد امسهم يف االحتجاجات االمريكية

ص 2

 

الالمي: اتفقنا على استثناء العاملني 
بالقنوات واالذاعات حصراً من احلظر

قائد عمليات بغداد حيدد الفئات املستثناة من حظر التجوال

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن نقي�ب الصحفيني العراقي�ني رئيس 
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي، امس 
االثن�ني، االتف�اق مع قيادة عملي�ات بغداد 
عىل استثناء العاملني يف القنوات واالذاعات 
حرصا م�ن حظر التج�وال الش�امل، فيما 
حدد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس 
املحم�داوي، الفئ�ات املس�تثناة م�ن حظر 
التجوال.وق�ال الالم�ي يف ترصيح صحفي، 
ان�ه اتفق م�ع عمليات بغداد عىل اس�تثناء 
العامل�ني بالقن�وات واالذاع�ات حرصاً من 
حظر التجوال الشامل املطبق حالياً.اىل ذلك، 
اكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس 
املحمداوي، استثناء االعالميني والصحفيني 
املحم�داوي يف  التجوال.وق�ال  م�ن حظ�ر 
ترصي�ح متلفز: ان�ه تم اس�تثناء املالكات 
املس�ائية  بالواجب�ات  العامل�ني  الصحي�ة 
والليلي�ة يف املستش�فيات ومراك�ز الع�زل 
الصحي بعد الساعة السادسة مساًء وحتى 
الخامس�ة فجراً.واضاف: كما تم اس�تثناء 
اإلعالميني والصحفي�ني العاملني بالقنوات 
والحاملني لباجات ه�ذه القنوات الذاهبني 
لعمله�م او العائدي�ن من�ه أثن�اء الحظ�ر 
الجزئي بعد الس�اعة السادسة مساًء حتى 
الساعه الخامسة فجراً، فضال عن استثناء 
عجالت امانة بغ�داد ذات العالقة بديمومة 
تقديم الخدمات والتنظيف ورفع النفايات.

وكان نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني مؤيد 
الآلمي قد أبلغ مس�اء االح�د املايض  قيادة 
عملي�ات بغداد بتس�هيل مهمة الصحفيني 
الذي�ن يحمل�ون هوي�ة نقاب�ة الصحفيني 
الفضائي�ة  القن�وات  وهوي�ات  املج�ددة 
واالذاعات املحلي�ة .وقال الآلمي يف ترصيح 
صحف�ي االح�د: ان الصحفي�ني العراقيني 
يقفون يف خط الصد االول جنبا اىل جنب مع 
القوات االمني�ة والكوادر الصحية«.يش�ار 
اىل ان قي�ادة عملي�ات بغداد اعلنت مس�اء 
االحد املايض، الغاء جميع االس�تثناءات من 
الساعة السادسة مس�اء ولغاية الخامسة 

فجرا.

إصابات كورونا تكسر حاجز السبعة ماليني والسعودية مازالت األوىل عربيا
نيوزيلندا تعلن االنتصار على الوباء

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية إطالق راتب املعني املتفرغ للمتسلمني سابقاً 
أيار املايض.وذكر بيان للوزارة، تلقت »الزوراء« نسخة منه: »تطلق هيئة ذوي  لشهر 
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة راتب املعني املتفرغ لشهر أيار من عام 2٠2٠ للمتسلمني 
)الرافدين،  مرصيف  خالل  من  االلكرتوني  الدفع  طريق  عن  االثنني  امس  مساء  سابقا 
املقبلني  اليومني  خالل  الرشيد  مرصف  عرب  الراتب  سيطلق  »فيما  وآشور(«.وأضاف 
بسبب إجراءات فنية تتعلق باملرصف«.وأكد رئيس الهيئة، عصام عبداللطيف التميمي، 
عىل: »املصارف تسليم الرواتب للمستفيدين من دون استقطاع يتجاوز النسبة املحددة 
من قبل املصارف البالغة الف دينار، وبخالف ذلك يتوجب عىل املستفيدين ابالغ الهيئة 

لتقوم بمطالبة املصارف باسرتجاع املبالغ املستقطعة«.

العمل تطلق راتب املعني املتفرغ 
للمتسلمني سابقاً لشهر أيار  

احد احملال يف املوصل يضع عالمات خاصة لوقوف الزبائن لضمان التباعد

تفاصيل ص2   



الكاظمي يتسلم رسالة خطية من نظريه الياباني ويؤكد قدرة 
العراق على جتاوز االزمات

الصحة تسجل 1115 إصابة جديدة و386 حالة شفاء بفريوس كورونا

إصابات كورونا تكسر حاجز السبعة ماليني والسعودية مازالت األوىل عربيا

إسبانيا: التحقيق مع امللك السابق 
بقضية فساد يف السعودية دول أوروبا تتحسب ملواطنيها العائدين من »داعش« وحبثهم الدائم عن جبهات جديدة

بعضهم كان يف العراق وامتهنوا اإلرهاب والتمرد 

الزوراء / يوسف سلمـان:
تقرير  مناقشة  النواب  مجلس  انهى 
جائحة  بخصوص  النيابية  االزمة  خلية 
الزراعة  لجنتي  ستعقد  ،فيما  كورونا 
واالمن والدفاع واللجان الساندة اجتماعا 
مشرتكا اليوم الثالثاء مع وزراتي التجارة 
الوطني  االمن  ومستشارية  والزراعة 
محصويل  تسويق  مشكلة  ملناقشة 
الحنطة والشعري وضبط الحدود  ، عىل ان 
غد  يوم  املفصل يف جلسة  تقريرها  تقدم 

االربعاء  .
االمانة   ، النواب  مجلس  رئاسة  ووجهت 
لرصف  املالية  وزارة  بمخاطبة  العامة 
حركة  ضمن  املتعينني  املوظفني  رواتب 
وجهت  كما   ،٢٠١٩ لعام  الدائم  املالك 
من  الرسيع  بالعمل  الحكومة  بمخاطبة 
العالقني  العراقيني  اعادة  جدولة  اجل 

بالخارج.
مجريات  شهدته  مفاجئـا  تطورا  لكن 
القانوني  النصاب  كرس  بعد  الجلسة 
تحالف  كتلة  اعرتاض  بسبب   ، للحضور 
ملهند  التصويت  عرض  عىل  سائرون  
الجمهورية  رئيس  لديوان  رئيسا  البياتي 
مجلس  لديوان  رئيسا  سرييني  وسريوان 
حيث   ، االعمال  جدول  ضمن   ، النواب 
بتضمني  سائرون  تحالف  كتلة  طالبت 
بهم  اسوة  الغزي  حميد  عىل  التصويت 
فقرة  الغاء  تم  الخالف  ذلك  اثر  وعىل   ،

التصويت .
عدم  النواب  مجلس  رئاسة  واعلنت 
املقدم  االستقالة  طلب  عىل  موافقتها 
يوسف  النائب  النزاهة  لجنة  عضو  من 
عبدالكريم  يؤدي   ان  قبل   ، الگالبي 
االنصاري اليمني الدستورية نائباً بدال من 
رئيس تحالف الفتح هادي العامري الذي 
املقعد  عضوية  من  استقالته  طلب  قدم 

الربملاني .
واالعمار  الخدمات  لجنة  اكدت  باملقابل 
راتبني  بني  جمع  وجود  عدم  النيابية 
للشهداء والسجناء السياسيني ، واشارت 
الشهيد  اىل  تعطى  مالية  منحة  وجود  اىل 
من  الحقا  ترفع  ان  عىل   ، والسجني 
الورثة ضمن سقف  اىل  السجناء وتذهب 

زمني محدد .
وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهالني 
يف مؤتمر صحفي، تابعته » الزوراء »  ، أن 
املحافظات  اكرب  قار هي  » محافظة ذي 
العراقية التي دفعت رضيبة من الشهداء 
النظام  زمن  يف  السياسيني  والسجناء 
ممنهجا  استهدافا  هناك  لكن  البائد، 
والشهداء  السجناء  رواتب  موضوع  عىل 
تزعج  اصبحت  كأنها  السسياسيني 
رصف  اىل  الكاظمي  داعيا  العراقيني«، 
منحة مالية كما هو واضح يف القانون اىل 

تلك الرشيحة .
واضاف ان » عدد املشمولني يف محافظة 
السياسيني  السجاء  بقانون  قار  ذي 
السجناء  صفة  حسب  منهم   ،  ١١8٩١
وعدد   ،  ١3٩١ الخاصة  احكام  بقسم 
 ، السجناء  بقانون  املشمولني  السجناء 
عىل  تهجم   ٢٢5 املادة  اىل   ١56 املادة  من 

نظام صدام ١3٩٢
واملعتقلني 5664 ، وعدد محتجزين رفحاء 
الذين اضيفوا اىل قانون السجناء 4835 ، 

منهم املعتقلني ملدة سنة واكثر 6٢7 ».
واوضح ان » عدد املعتقلني بني ستة اشهر 
املعتقلني  وعدد   ،  ١٠5٠ سنة  من  اقل  او 

بني شهر او اقل من ستة اشهر ٢٩٠١
، وعدد املعتقلني اقل من شهر ١٠86«.

وتابع القول ان » كل املشمولني من شهر 
ماليني  خمسة  منحة  استلموا   ، دون  اما 
هم غري مشمولني بقانون السجناء ، وكل 
السنة رواتبهم  اىل دون  املشمولني بشهر 
ال تتجاوز 4٠٠ الف دينار شهريا حالهم 
والذي  االجتماعية،  الرعاية  رواتب  حال 
يبلغ  السجني  محل  يعد  رفحاء  يف  ولد 
عددهم 66٠ ولدوا من ١٩٩١ اىل ٢٠٠3 ».

بني  الجمع  عدد  يتجاوز  ال   « واضاف 
راتبني 4 االف بالنسبة ملؤسسة السجناء 
 ، راتبني  » ال يوجد جمع بني  ان  ، مؤكدا 
للشهيد  اعطيت  مالية  منحة  هي  انما 
والسجني لزمن محدد ، وبدال من رصفها 
شكل  عىل  الدولة  اعطتها  واحدة  دفعة 

شهور«، مشريا اىل ان
السجناء خالل سنة ٢٠٢5 سيتم تخيريهم 

اما املنحة او الراتب الوظيفي فقط ».

بغداد/ الزوراء:
تسلّم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
نظريه  من  خطية  رسالة  الكاظمي، 
اكد  وفيما  آبي،  شينزو  الياباني، 
من  االزمات  تجاوز  عىل  العراق  قدرة 
الدولية،  املنظمات  مع  التعاون  خالل 
ابدت املانيا دعمها للعراق يف املجاالت 

العسكرية والطاقة والصحة.
بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن رئيس 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
خطية  رسالة  األثنني،  امس  تسلّم 
شينزو  اليابان،  وزراء  رئيس  من 
الياباني  السفري  بتسليمها  قام  آبي، 
يف بغداد، هاشيموتو ناوفومي، ونقل 
االخري تحيات رئيس حكومة بالده اىل 
بجهود  وإشادته  العراقية،  الحكومة 
الكابينة  استكمال  يف  الكاظمي، 
عراق  لتحقيق  وسعيه  الحكومية، 
مزدهر ومستقر يلبي تطلعات الشعب 

العراقي.
العراق  دور  اىل  ناوفومي  وأشار 
مؤكدا  والعالم،  املنطقة  يف  اإلقليمي 
الحكومة  مع  ستتعاون  حكومته  أن 
السيما  املجاالت،  جميع  يف  العراقية 
االقتصادية منها، ومساعدة العراق يف 

مواجهة التحديات.

وتحّدث السفري الياباني عن املشاريع 
املنّفذة يف العراق عرب القرض الياباني، 
اليابانية  الوكالة  خالل  من  وأيضا 
مؤكدا  جايكا(،   ( الدويل  للتعاون 
التعاون  تعزيز  عىل  حكومته  حرص 

مع العراق.
الوزراء،  رئيس  شكر  جهته  من 
مصطفى الكاظمي، نظريه الياباني، 
ودعمها  اليابان  مواقف  وثّمن 
العراق  املتواصل للعراق، وأكد حرص 

الثنائية  العالقات  أفضل  إقامة  عىل 
بني البلدين، وتطوير مستوى التعاون 

بينهما.
يمّر  العراق  أن  اىل  الكاظمي  وأشار 
جائحة  بسبب  اقتصادية  بأزمة 

النفط  أسعار  وانخفاض  كورونا، 
أزمته  قادر عىل تجاوز  العاملية، وهو 
املنظمات  مع  التعاون  خالل  من 
العراقية  الحكومة  أن  مبينا  الدولية، 
تعمل جاهدة من أجل تعزيز االقتصاد 
مجال  يف  العراق  قدرات  وتطوير 

الطاقة.
ويف سياق اخر، استقبل رئيس مجلس 
السفري  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
دييل،  أوله  السيد  بغداد،  يف  األملاني 
رسالة  الكاظمي  اىل  االخري  وسلّم 
األملانية،  تهنئة خطية من املستشارة 
استكمال  بمناسبة  مريكل،  انجيال 

الكابينة الوزارية.
ان  الوزراء:  رئيس  ملكتب  بيان  وذكر 
السفري االملاني اكد دعم بالده للعراق 
يف مجاالت التعاون العسكري، السيما 
والطاقة،  العراقية،  القوات  تدريب 
جائحة  مكافحة  مجال  يف  والتعاون 
كورونا، وسبل استكمال املستشفيات 
األملانية يف العراق، فضال عن مشاركة 
القطاع الخاص األملاني يف العراق ألخذ 

دوره يف إعمار املناطق املحررة.
الشكر  الكاظمي  قّدم  جهته  من 
للقيادة األملانية، واعداً بتذليل العقبات 
التي تواجه الرشكات الراغبة باملجيء 

للعمل يف العراق.

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني، 
كورونا  لفريوس  املسجلة  لإلصابات 
املستجد يف العراق، فيما اكدت تسجيل 
١١١5 إصابة جديدة و٢4 حالة وفاة 
يف تسع محافظات و386 حالة شفاء 
صحة  دائرتي  حددت  بالفريوس، 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  الرصافة 

حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
 )8٩٢7( فحص  تم  انه  منه:  نسخة 
املختصة  املختربات  كافة  يف  نموذجا 
يكون  وبذلك  امس،  ليوم  العراق  يف 
املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع 
العراق  يف  املرض  تسجيل  بداية  منذ 

.)3١١٩8٠(
سجلت  مخترباتها  ان  واضافت: 
العراق  يف  إصابة   )١١١5( امس  ليوم 
الرصافة:  بغداد/  كالتايل:  موزعة 
مدينة   ،١٩3 الكرخ:  بغداد/   ،٢3٢
الطب: ١١٠، النجف: 5٠، البرصة: 55، 
السليمانية: 85، اربيل: ١5، دهوك: ٢، 
كركوك:   ،١٠7 واسط:   ،47 كربالء: 
١3، دياىل: ١8، بابل: 3١، ميسان: 8٢، 
الديوانية: 3، ذي قار: 38، املثنى: ١3، 
صالح الدين: ١7، نينوى: 4، مبينة ان 
عدد حاالت الشفاء: 386 حالة ،  وكما 

بغداد/   ،١47 الرصافة:  بغداد/  ييل: 
 ،56 البرصة:   ،3 النجف:   ،75 الكرخ: 
دياىل:   ،37 كربالء:   ،5٠ السليمانية: 
 ،٢ بابل:   ،3 ميسان:   ،4 كركوك:   ،١

الديوانية: ٢، ذي قار: 6.
 ٢4  : الوفيات  عدد  ان  اىل  واشارت 
بغداد/   ،٩ الرصافة:  بغداد/  حالة، 
كركوك:   ،٢ السليمانية:   ،٢ الكرخ: 
 ،3 دياىل:   ،١ واسط:   ،3 كربالء:   ،١
البرصة: ١، بابل: ١، ذي قار: ١، مؤكدة 
ان مجموع االٕصابات :  ١348١ ، اما 
 ،557٢ الشفاء:    حاالت  مجموع 
يف   ،753٩ الكيل:   الراقدين  بينما 
املركزة: 75،  العناية  الراقدين يف  حني 

ومجموع الوفيات:  37٠.
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  ذلك،  اىل 
الرصافة عبد الغني الساعدي، تسجيل 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   ٢3٢

بينها ١٠4 اصابة بمدينة الصدر .
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
الرصافة  »صحة  ان  منه:  نسخة 
بفريوس  جديدة  اصابة   ٢3٢ سجلت 
حاالت   6  : كالتايل  موزعة  كورونا 
النهروان  يف  امليداني  املسح  خالل 
والحسينية / مدينة الصدر ١٠4 حالة 
ضمن محالت 535، 5١6، 557، 544، 
 ،5٢١  ،5٢8  ،55١  ،5٢١  ،5١8  ،54٢
 ،555  ،57١  ،53٠  ،5١7  ،536  ،53٢

قطاعات،   ،5١٩  ،547  ،563  ،5١3
٢5، 5١، ٢، ١٠، 43، ٢8، 56 الزراعي 
/ دياىل حالة واحدة الزراعي / زيونة 
 ،7٠٢  ،7١٢  ،7١٠  ،7١6 حاالت   ٩
7١8/ سبع قصور حالة واحدة محلة 
املشتل 3 حاالت محلة 7٢٩ /   /365
البلديات ١8 حالة محالت 735، 75٢، 
حالة  الغدير  الزراعي/   ،755  ،7٢5
الجديدة  بغداد   /  7٠6 محلة  واحدة 
 ،7١١  ،7٠٩ محالت  ضمن  حاالت   7
حالة   ٢ املعلمني   /7٠١  ،7١5  ،7١7
ضمن محالت 735، 73٩/ ام الكرب ٢ 
حالة / الشعب ١٩ حالة ضمن البنوك 
الصحة،  ، شارع  اور 337، 3٢٢  حي 
3١7، 3٢٩، 3٢7/ الكرادة 5 حاالت يف 
الوحدة و ٩٠4، ٩٠6، ٩٠7/ حي اكد 
السيدية  الكرخ   /758  ،7٠8 حالتني 
 /8٢3  ،83٢  ،836 محالت  حاالت   6
 /  537 محلة  واحدة  حالة  الحبيبية 
 /  3٠٩ محلة  واحدة  حالة  الصليخ 
الثانية 6 حاالت محلة  االمني واالمني 
 4 الزهراء  حي   /733  ،737  ،73٩
الزراعي/   ،757  ،756 محالت  حاالت 
 /  7٠4 عمارة  واحدة  حالة  بسماية 
 /  ١٠3 محلة  واحدة  حالة  السعدون 
 ١١3 محلة  واحدة  حالة  عمر  شيخ 
 75١ واحدة  حالة  الرئاسة  حي   /
 ،756 محالت  حاالت   4 العبيدي   /

البياع   / العبيدي  شهداء   ،766  ،76٢
الطالبية 5  حالة واحدة محلة 86٩/ 
الكاظمية حالة   /  3٢3 حاالت محلة 
فلسطني  / شارع   4٠3 واحدة محلة 
 /5٠5  ،5٠3  ،5٠6 محالت  حاالت   7
 8٩١ محلة  واحدة  حالة  الجهاد  حي 
 ،3١٢ محلة  حالتني  القاهرة  حي   /
محلة  حاالت   3 الزعفرانية   /3٢4
حالة  الكريعات   / وسعيدة   ٩58
حالة  دشري  ابو   /  336 محلة  واحدة 
واحدة  حالة  الكفاح   /  8٠4 واحدة 
١٢5 / الريموك حالتني 6١٢ / مجمع 

الصالحية حالة واحدة .
واضاف: انه »تم عزل جميع املصابني 
لتلقيهم  الصحي  الحجر  باماكن 
العالج »، مشريا اىل ان »العدد الرتاكمي 
لالصابات ارتفع اىل 38٠5 تويف منهم 
 ١67١ الشفاء  واكتسب  ١3٠لالسف  

فيما تبقى قيد العالج ٢٠٠4«.
»الرتاخي  من  الساعدي  وحذر 
الوقاية  واجراءات  الحظر  باجراءات 
داعيا  االصابات«،  اعداد  تصاعد  بعد 
الجماهريي وفرض  الوعي  »زيادة  اىل 

اجراءات اكثر تشديدا«.
من جهتها، اعلنت دائرة صحة الكرخ، 
يف  اليومي  الوبائي  املوقف  تفاصيل 
جانب الكرخ لدائرة صحة الكرخ مع 
يف  املسجلة  الحاالت  وعناوين  عدد 

مستشفياتها بمرض فايروس كورونا 
املستجد  املعلنة ليوم امس.

»الزوراء«  تلقت  للدائرة  بيان  وذكر 
موزعة  االصابات  ان  منه:  نسخة 
اصابات،    8 الكاظمية/   كالتايل: 
 ١٩ الشعلة/  اصابة،   ١ التاجي/ 
اصابة،    ١٢ الحرية/  اصابة، 
الرشطة  اصابات،   3 الطوبجي/ 
العامل/  حي  اصابات،   4 الخامسة/ 
حي  اصابة،   ٢١ الدورة/  ٢٠اصابة، 
 4 الريموك/   اصابات،   4 الجهاد/ 
اصابة،   ٢ العدل/  حي  اصابات، 
املعالف/ ٢  اصابة، البياع/ 3 اصابات، 
العامرية/  اصابة،   ٢ الجامعة/  حي 
اصابة،   ٢ القادسية/  اصابة،   ١
 7 السيدية/  اصابات،  الحارثية/4 
اصابات، الغزالية/  ٢ اصابة، االعالم/ 
اصابات،   3 االسكان/   اصابة،   ١١
املواصالت/   اصابة،    ١8  / ابو دشري 
اصابة،   ١ الطارمية/   اصابة،     ٢
املنصور/  3   اصابات، شارع حيفا/  
اصابة،     ٢ الرحمانية/  اصابة،     ٢
   ٢ املحمودية/  اصابة،     ٢ الكرخ/ 
 33 الرصافة/  جانب  سكنة  اصابة، 

اصابة، قوات امنية/ 3   اصابات.
وفاة:   ٢ الوفيات:  ان  اىل  واشارت 
العامل/  حي   ، الوشاش/محلة6١٩ 

محلة8١١.

بغداد/ متابعة الزوراء:
العالم  حول  بالفريوس  املصابني  عدد  تخطى 
من  أكثر  منهم  تويف  مصاباً،   7,١٠7,٩88
املتعافني  عدد  بلغ  فيما  شخصاً،   4٠6,454
أعلنت  فيما  شخصاً،   3,467,٩3٩ عاملياً 
الذي  األمر  الوباء  عىل  االنتصار  نيوزيلندا 
بعث أمال كبريا بإمكانية خالص البرشية من 

بالئه.
أمس  املُعلنة،  اإلصابات  عدد  تجاوز  عربيا، 
أرقام  )باستثناء  إصابة    357377 االثنني، 
قبل  من  املعلنة  املحتلة  الفلسطينية  األرايض 
لت من بينها أكثر  االحتالل اإلرسائييل(، وُسجِّ
املتعافني  عدد  بلغ  فيما  وفيات،   46٠6 من 

أكثر من ٢٠7865 متعافياً.
عربياً  األوىل  املرتبة  عىل  السعودية  وتحافظ 

تويف  مصاباً،  بـ١٠١٩١4  املصابني  عدد  يف 
التي  قطر  تليها   ،7٢8١7 وتعاىف   7١٢ منهم 
 ،54 ووفاة  شخصاً،   687٩٠ إصابة  أحصت 
التي  اإلمارات  ثم  شخصاً،   44338 وتعايف 
 ٢76 منهم  تويف  مصابني،   388٠8 سّجلت 
وتعاىف ٢١8٠6، وسجلت مرص 34٠7٩ إصابة 
وفاة،  بـ١٢37  عربياً  الوفيات  عدد  وتتصدر 

فضالً عن تعايف 8٩6١ شخصاً.
وأحصت الكويت 3١848 إصابة، و٢64 وفاة، 
سلطنة  وسجلت  أشخاص.   ٢٠٢٠5 وتعايف 
ُعمان ١688٢ إصابة، و75 وفاة، وتعايف 345١ 
 ١4763 تسجيل  البحرين  وأكدت  شخصاً. 

إصابة، و٢6 وفاة، وتعايف ٩468 شخصاً.
من  إصابة،   ١٠١54 تسجيل  الجزائر  وأعلنت 
شخصاً.   67١7 وتعايف  وفيات،   7٠7 بينها 

املغرب 8٢5٠ إصابة، و٢٠8 وفيات،  وأحىص 
وتعايف 737٠ شخصاً، وسجل السودان 6٠8١ 
شخصاً.   ٢٠١4 وتعايف  وفاة،  و35٩  إصابة، 
إصابات،   4٢٠7 تسجيل  جيبوتي  وأكدت 
ورصد  شخصاً،   ١877 وتعايف  وفاة  و٢8 
وتعايف  وفاة،  و83  إصابة،   ٢334 الصومال 

44١ شخصاً.
وسجل لبنان ١33١ إصابة، و3٠ وفاة، وتعايف 
 ١٠87 تسجيل  تونس  وأعلنت  شخصاً،   768
إصابة، و4٩ وفاة، وتعايف ٩8٢ شخصاً، فيما 
أحىص األردن 8٠8 إصابات، و٩ وفيات، وتعايف 
6٠7 أشخاص، وأكدت فلسطني تسجيل 65١ 

إصابة و4 وفيات، وتعايف 55٩ شخصاً.
وأكد اليمن تسجيل 484 إصابة، و١١٢ وفية، 
إصابة  ليبيا  وأحصت  شخصاً.   ٢3 وتعايف 

٢56 شخصا، و5 وفيات، وتعايف 5٢ شخصاً، 
وأعلنت موريتانيا تسجيل ٢٠٢ إصابة، و١4 
سورية  وسجلت  شخصا.   ٩8 وتعايف  وفاة، 
 58 وتعايف  وفيات،   6 منها  إصابة،   ١4١
تسجيل  القمر  جزر  رصدت  فيما  شخصاً. 
١4١ إصابة بفريوس كورونا، وحالتي وفاة، 

وتعايف 67 مصاباً.
يف  النيوزيلندية  الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك  إىل 
بيان، أمس االثنني، أن البالد لم تسجل حاالت 
البالد  يف  »كوفيد-١٩«  بمرض  نشطة  إصابة 

ألول مرة منذ ٢8 فرباير.
بلومفيلد،  أشيل  للصحة،  العام  املدير  وقال 
يف بيان إن آخر شخص خرج اآلن من العزل 

الصحي بعد اختفاء األعراض.
املتبقية  القيود  كل  رفع  نيوزيلندا  وأعلنت 

واالقتصاد  االجتماعي  بالتباعد  والخاصة 
باستثناء مراقبة الحدود.

ويف السياق نفسه، أعلنت كوبا عدم تسجيل 
وفيات بفريوس كورونا املستجد لليوم الثامن 
عىل التوايل، فيما أكد رئيس البالد ميغيل دياز 
السيطرة«،  »تحت  باتت  الجائحة  أن  كانيل 
مع إمكان اإلعالن األسبوع املقبل عن تخفيف 

تدريجي لإلغالق.
 ١١.٢ سكانها  عدد  البالغ  كوبا  وسجلت 
إصابة،   ٢١٩١ مجموعه  ما  نسمة  مليون 
بينها 83 وفاة. لكن مع األخذ باالعتبار شفاء 
إىل  أجنبَينينْ  مصاَبنينْ  وترحيل  شخصا   ١86٢
العدد الفعيل للمصابني يف كوبا  بلدهما، بات 

حاليا ٢44 شخصا.
الوطنية  الصحة  لجنة  أعلنت  الصني،  ويف 

إصابة  حاالت  أربع  تسجيل  االثنني  اليوم 
أعراض  بال  إصابة  وحالتي  مؤكدة،  جديدة 
يونيو/  7 يوم  بنهاية  الرئييس  الصني  بر  يف 

حزيران.
الجديدة ملسافرين  الحاالت  إن  اللجنة  وقالت 

قادمني من الخارج.
ويبلغ إجمايل عدد اإلصابات املؤكدة بكورونا 
يف الصني 83 ألفا و4٠ إصابة، يف حني ما زال 

عدد حاالت الوفيات بال تغيري عند 4634.
قائمة  متصدرة  املتحدة  الواليات  زالت  وما 
 ١١٠ الوفيات  تخطت  حيث  املترضرة،  الدول 
آالف حالة، وبلغ عدد املصابني نحو املليونني.

بتسجيل  الثانية  املرتبة  يف  الربازيل  وجاءت 
 467 روسيا  تبعتها  إصابة،  و4٩4  ألفا   676

ألفا و673.

وحلت إسبانيا يف املرتبة الرابعة مسجلة ٢88 
ألفا   ٢84 بريطانيا  ثم  إصابة،  و3٩٠  ألفا 

و868.
وقالت الحكومة الفرنسية إن إجمايل الوفيات 
و١55  ألفا   ٢٩ إىل  ليصل  وفاة،   ١3 زاد  فيها 

حالة.
وسجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة اليوم، مقابل 
اليوم السابق، و١٩7 إصابة نزوال من  7٢ يف 

٢7٠ يف اليوم السابق.
القيود،  تخفيف  أوروبية  دول  عدة  وتواصل 
املسابح  التي ستفتح  الدانمارك  وال سيما يف 
التي ستفتح  الرياضة غدا، وأيرلندا  وصاالت 
التجارية،  املراكز  باستثناء  متاجرها  كافة 
وبريطانيا التي ستفتح دور العبادة واملتاجر 

»غري األساسية«.

مدريد/متابعة الزوراء:
امس  اإلسبانية  العليا  املحكمة  أعلنت 
اإلثنني أنه تم فتح تحقيق يف احتمال تورط 
امللك املتنحي خوان كارلوس يف قضية فساد 
مرتبطة بتشييد قطار فائق الرسعة يربط 
بالسعودية.  واملدينة  مكة  مدينتي  بني 
جنيف«  دو  تريبون  »ال  صحيفة  وأكدت 
العام ٢٠٠8 مئة مليون  أن كارلوس تلقى 
دوالر من امللك عبد الله عىل حساب مؤسسة 
نرش  تم   ،٢٠١8 ويف  سويرسا.  يف  بنكية 
السابقة،  كارلوس  خوان  عشيقة  سجالت 
كورينا ساين فيتجنشتاين، زعمت فيها أن 
العملية( عمولة إلبرام عقد  امللك تلقى )يف 

قيمته 6,7 مليار يورو.
وقالت إن التحقيق »يهدف حرصا إىل تحديد 
الجنائية  )املالحقة(  رضورة  استبعاد  أو 
شهر  بعد  جرت  التي  الوقائع  أساس  عىل 
الذي  التاريخ  وهو   ،٢٠١4 حزيران/يونيو 

توقفت فيه حصانة امللك«.
وتم فتح التحقيق يف أيلول/سبتمرب ٢٠١8 
كارلوس  خوان  عشيقة  سجالت  نرش  بعد 
السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي 
زعمت فيها أن امللك تلقى عمولة إلبرام عقد 
قيمته 6,7 مليار يورو لتشييد قطار فائق 
املكرمة  مكة  مدينتي  بني  يربط  الرسعة 

واملدينة املنورة مع تحالف إسباني.
فساد  جنحة  »أنها  إىل  النيابة  أشارت 

محتملة يف املعامالت التجارية الدولية«.
جنيف«  دو  تريبون  »ال  صحيفة  وأكدت 
العام  تلقى  كارلوس  خوان  أن  خصوصا 
العاهل  من  دوالر  مليون  مئة   ٢٠٠8
العزيز  عبد  بن  الله  عبد  امللك  السعودي 
سويرسا.  يف  بنكية  مؤسسة  حساب  عىل 
»دييل  صحيفة  ذكرت  الشهر،  نفس  ويف 
تلغراف« من جهتها إن فيليبي السادس هو 

أحد املستفيدين أيضا من هذه املؤسسة.

برلني/ متابعة الزوراء: 
عدة  أوروبية  دول  عانت  »داعش«،  ظهور  منذ 
إىل  انضموا  الذين  مواطنيها  عودة  مسألة  من 
التنظيم اإلرهابي يف العراق وسوريا وبلدان رشق 

أوسطية أخرى.
الدنمارك واململكة  بعض هذه الدول، من بينها 
للتنظيم  املنضمني  مواطنيها  جردت  املتحدة، 
دول  استقبلت  بينما  الجنسية،  من  اإلرهابي 
يف  املقاتلني  مواطنيها  أملانيا  بينها  ومن  أخرى 

صفوف التنظيم.
ورغم عودة أغلبهم إىل أوطانهم إال أنهم جعلوا 
من القتال والتمرد مهنة لهم، ويشار إليهم دائما 
عىل أنهم مقاتلون أجانب محرتفون يتنقلون من 
الرشق  منطقة  يف  بالخصوص  رصاع  إىل  رصاع 
يف  خرباء  منهم  تجعل  املهنة  هذه  األوسط. 
القتال خالل املعارك يجلبون معهم فكراً خطرياً 
حسبما  املعارك«،  خالل  قوي  »تأثري  له  يكون 

تقول جانني دي روي فانتزجويدفني الباحثة يف 
األمنية بجامعة اليدن، مشرية  الدراسات  معهد 
إىل أن »الكثري منهم هم جزء من شبكات دولية 
بمساعدة  الشبكات  هذه  يستعملون  جهادية، 
خرباتهم ومعرفتهم ومصادرهم لتحويل القتال 
األسماء  من  »كثري  أن  كما  جدا«.  خطري  إىل 
يف  قادة  أصبحوا  املعهد  قوائم  يف  املعروفة 

التنظيمات«.
دي  لجانني  دراسة  نرشت  املايض  الشهر  يف 
مالت،  وديفيد  ودايمون  فانتزجويدفني  روي 
من جامعة تشيليس، تتحدث عن مسرية هؤالء 
املقاتلني األجانب. تقول الدراسة إن من نجا منهم 
مصادره  »جمع  إىل  سيتجه  األوىل،  رحلته  من 
كما  أخرى«.  معارك  إىل  لنقلها  قدراته  وتطوير 
من  ليس  هؤالء  تنقل  كيفية  إىل  الدراسة  تشري 
معارك إىل معارك، بل من جماعة إىل أخرى قريبة 
منهم  األول  الجيل  بنى  »وبينما  إيديولوجيا. 

التدريب،  معسكرات  داخل  عالقاته  شبكات 
عىل  الحفاظ  فكرة  إىل  منهم  الجديد  الجيل  لجأ 
الدراسة  وأوضحت  العاملية«.  الجهادية  الحركة 
»أنهم قد يقاتلون يف رصاعات وتمردات محلية، 
لكنهم غري مرتبطني بديناميكيتها. بل يسافرون 

للبحث عن فرص قتال يف دول ضعيفة«.
يف  آخرين  أفرادا  يجذبون  أنهم  إىل  أشارت  كما 
بلدانهم األصلية. بل أن لهم سمعة بني السكان 
البلدان التي يقاتلون فيها عىل أنهم  املحليني يف 
»أكثر فعالية وموثوقية من املقاتلني املحليني«. 
ويقول كولن  ب. كالرك الباحث يف مركز سوفان 
األشياء  من  كثري  يف  معروفة  كانت  »داعش  إن 
السيئة. لكن أبرز ما عرف فيه التنظيم هو توفر 
قادة يملكون كاريزما وقدرة عىل قيادة املعارك، 
أجانب  القدرة عىل تجنيد مقاتلني  إىل  باإلضافة 

يف تنظيم الخالفة«.
املقاتلني  هؤالء  عىل  والسيطرة  األثر  تخفيف 

األجانب هو  أمر مهم بالنسبة لخرباء مكافحة 
النزاعات.  أشعال  عىل  قدرتهم  بسبب  األرهاب، 
إن  الخالفة«  »مابعد  كتابه  يف  كالرك  ويقول 
عمليات  وتحديد  وتحديدهم  هؤالء  عن  البحث 
عىل  للقضاء  جدا  مهم  عليهم  القبض  أو  القتل 

التنظيمات اإلرهابية يف الرشق األوسط«.
ليس  الرصاعات  يف  خطورتهم  إنهاء  أن  إال 
تواجه  التي  بلدانهم  لحكومات  األول  الهدف 
روي  دي  تشري  إذ  أوطانهم.  إىل  عودتهم  قضية 
املقاتلني  من  كثري  دراسة  أن  إىل  فانتزجويدفني 
األجانب املحرتفني أثبتت أن لهم النية يف القيام 
مشرية  نفسها«،  أوطانهم  يف  إرهابية  بعمليات 
إىل أن خطوة يف التخفيف من خطورة هؤالء هي 
من  الحد  يف  الغربية  الحكومات  اهتمامات  من 
بالقول  وتختم  املستقبل«.  يف  الجهادية  خطر 
العائدين  عىل  الرتكيز  اليجب  أنه  يعني  »هذا 

فقط«.

الغاء التصويت على تثبيت رئيسي ديواني 
اجلمهورية وجملس النواب بعد اعرتاض 

سائرون وكسر النصاب 

الربملان ينهي مناقشة تقرير جائحة كورونا واجتماع 
مشرتك حلل تسويق احلنطة والشعري 

املانيا تبدي دعمها للعراق يف اجملاالت العسكرية والطاقة والصحة

اكدت تسجيل 24 حالة وفاة يف تسع حمافظات

نيوزيلندا تعلن االنتصار على الوباء
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سول/وكاالت: 
أكدت وس�ائل إعالم كورية، امس 
االثنني، أن الزعيم الكوري الشمايل 
كيم جون�غ أون، ت�رأس اجتماعا 
سياسيا لحزب العمال. ويأتي ذلك 
بعد تهديدات جريئة من ش�قيقته 

تجاه كوريا الجنوبية.
وج�اء  ه�ذا االجتماع، ال�ذي عقد 
اول امس األح�د، بعد يومني فقط 
من تعهد كوريا الش�مالية بإلغاء 
مكت�ب االتصال ب�ني الكوريتني يف 
غضب بسبب املنشورات الدعائية 
املناهض�ة لبيون�غ يانغ، املرس�لة 
من كوري�ا الجنوبية، وفقا لوكالة 

“يونهاب”.
وناق�ش الزعيم الكوري الش�مايل 
الصناع�ة  لتطوي�ر  تداب�ر 
الكيميائي�ة، ولك�ن القضاي�ا بني 
الخارجي�ة  واملس�ائل  الكوريت�ني 
األخ�رى، ل�م تك�ن ع�ى ج�دول 
األعمال، بحس�ب وس�ائل اإلعالم 

الرسمية.
كما تن�اول االجتماع بعمق بعض 
القضاي�ا الحاس�مة الناش�ئة عن 
زي�ادة تطوي�ر اقتص�اد االكتفاء 

الذات�ي للبالد وتحس�ني مس�توى 
معيشة الناس، وفقا ليونهاب.

وكان عى رأس بنود جدول األعمال 
بعض املشاكل امللحة الناشئة عن 
تطوي�ر الصناعة الكيماوية للبالد 
يف إطار محدد جيد. ونقل عن كيم 
تأكي�ده مرارا وتك�رارا عى أهمية 
الصناعة الكيميائية، واصفا إياها 

بأنها “أس�اس الصناع�ة وجبهة 
دفع كبرة لالقتصاد الوطني”.

وقالت الوكالة، “إن كيم أكد أيضا 
الظ�روف  تحس�ني  رضورة  ع�ى 
املعيش�ية للن�اس يف بيون�غ يانغ، 
داعي�ا إىل “إجراءات دول�ة قوية” 
يف هذا الشأن وأمر ببناء املزيد من 

املنازل.

إدارة  أص�درت  الجمع�ة،  وي�وم 
الجبه�ة املتح�دة الش�مالية التي 
تتعامل مع الشؤون بني الكوريتني 
بيانا، قالت فيه إنها ستلغي مكتب 
االتص�ال كأول خطوة يف سلس�لة 
من اإلجراءات التي هددت شقيقة 
الزعيم كيم جون�غ أون باتخاذها 
م�ا لم توقف س�يول إرس�ال مثل 

هذه املنشورات.
وإىل جان�ب إغالق مكتب االتصال، 
حذرت من تفكيك منطقة صناعية 
مغلق�ة حاليا يف مدينة كيس�ونغ 
الحدودية الش�مالية وإلغاء اتفاق 
للح�د من التوتر العس�كري يدعو 
إىل وق�ف جميع األعم�ال العدائية 

عى طول الحدود.
وتعهدت كوريا الش�مالية بوضع 
ه�ذه التهديدات موض�ع التنفيذ، 
ع�ى الرغم من أن كوريا الجنوبية 
وعدت باتخاذ إج�راءات ترشيعية 

لحظر مثل هذا النشاط.
وس�خر الش�مال الحقا من تحرك 
س�يئول املتصور باعتباره “املزيد 
م�ن األع�ذار غ�ر املجدي�ة، وفقا 

ليونهاب.
 يف وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا العام، 
أغلق�ت الكوريتان مكتب االتصال 
الس�يايس مؤقتا بس�بب مخاوف 
من اإلصابة بفروس كورونا، لكن 
ضب�اط االتصال بينهم�ا تواصلوا 
ع�ر خط�وط الهات�ف والفاكس 
الت�ي ت�م إنش�اؤها ب�ني س�يئول 

وبيونغ يانغ.

 بريوت/وكاالت:
 يش�كك عديد املراقبني يف قدرة الحكومة 
اللبناني�ة ع�ى مكافح�ة الفس�اد حيث 
اعتادت الحكومات اللبنانية السابقة عى 
البدء بإصالحات مؤسس�ية الس�تئصال 
الفس�اد واملحس�وبية وذل�ك للحص�ول 
عى دع�م املانح�ني، إال أنها ل�م تجعلها 
ملموسة بحس�ب تقرير بحثي ملجموعة 

األزمات الدولية.
وقالت مجموعة األزمات الدولية إن قدرة 
الطبقة السياسية عى اإلرشاف عى هذا 
التح�ول هي “موضع ش�ّك كبر”، كونه 

“يسحب البساط من تحت أقدامها”.
وأضاف�ت “من الصعب ج�داً تصّور أنهم 
س�يفعلون ذل�ك ما ل�م يج�د اللبنانيون 
الذي�ن خرجوا إىل الش�وارع من�ذ أكتوبر 
2019 أس�اليب ملمارس�ة ضغط مستمر 

عى املؤسسات السياسية يف البالد”.
ويحت�اج لبن�ان مس�اعدة دولي�ة ملّحة 
للخ�روج من دوامة االنهي�ار االقتصادي 
املتس�ارع الذي يشهده منذ أشهر، رشط 
الس�لطات  بتبن�ي  مقرون�ة  تك�ون  أن 
إصالحات رضورية ما زال�ت تتجاهلها، 
األزم�ات  مجموع�ة  أف�ادت  م�ا  وف�ق 

الدولية.
ويتعنّي ع�ى الحكوم�ات املقبل�ة إجراء 
إصالح�ات فعلّي�ة “إلعادة النظ�ام املايل 

واالقتصادي إىل الوضع السليم”.
ويمك�ن ألي “تغير بني�وي مماثل أن يضع 
ح�داً للنموذج الس�يايس، حي�ث تعمل الزمر 
الفاس�دة والتي تخدم ذاتها، عى االس�تيالء 
عى م�وارد الدولة واملمتلكات العامة وإعادة 

توزيعها”، وفق املصدر ذاته.
ويش�هد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ 
عقود، يتزامن مع ش�ّح ال�دوالر وفقدان 
العمل�ة املحلية أكثر من نص�ف قيمتها، 
عدا عن ارتفاع مع�دل التضخم، ما جعل 

قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.
ودفعت هذه األزمة مئات آالف اللبنانيني 
أكتوب�ر   17 الش�ارع من�ذ  إىل  للخ�روج 
احتجاج�اً ع�ى أداء الطبقة السياس�ية 
التي يتهمونها بالفس�اد والفشل يف إدارة 

األزمات املتالحقة.
وأوردت مجموع�ة األزم�ات الدولي�ة يف 
تقرير نرشته اإلثنني أن األزمة االقتصادية 
الراهنة “غر مس�بوقة يف تاريخ البالد”، 
منّبهة إىل أن “لبنان يحتاج إىل مساعدات 
خارجي�ة ملّحة لتف�ادي أس�وأ العواقب 
االجتماعية”.وتخلّ�ف لبن�ان يف م�ارس 
عن تسديد ديونه الخارجية، للمرة األوىل 
يف تاريخه.وأق�ّرت الحكومة نهاية أبريل 
خطة اصالح اقتصادية، طلب لبنان عى 
أساس�ها مس�اعدة م�ن صن�دوق النقد 
الدويل. ويعقد مس�ؤولون م�ن الطرفني 

اجتماعات متالحقة منذ الشهر املايض.

وللحص�ول “عى تموي�ل جديد” وتجنب 
األسوأ، يتوّجب عى لبنان، وفق التقرير، 
“ترسي�ع املفاوضات مع صن�دوق النقد 
الدويل بشكل عاجل” إذ يمكن للمساعدة 
الت�ي يقدمه�ا أن تمّه�د الطري�ق أم�ام 

مساعدات من جهات مانحة أخرى.
ويأم�ل لبن�ان الحص�ول عى دع�م دويل 
يقّدر بأكثر م�ن 20 مليار دوالر للخروج 
من أزمته، بينه�ا 11 مليار أقرها مؤتمر 
س�يدر يف باري�س ع�ام 2018 مش�رطاً 

اجراء إصالحات لم تبرص النور.
وتاب�ع التقرير “إىل ح�ني توفر دعم دويل 
أكر، قد تحتاج الجهات املانحة الخارجية 
إىل زيادة مس�اعداتها اإلنسانية ملساعدة 

اللبنانيني األكثر تأثراً باألزمة”.
اللبناني�ني  ووج�د ع�رشات اآلالف م�ن 
أنفس�هم خالل األشهر األخرة يخرسون 
وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبحسب 
احصاءات رسمية، ارتفع معدل البطالة 

إىل أكثر من 35 يف املئة.

لندن/ميدل ايست اونالين:
 أظه�رت صور ومقاطع فيديو نرشت اول امس 
االحد تعزيزات عسكرية مرصية باتجاه الحدود 
مع ليبيا التي تش�هد تصعيدا متزايدا تحت تأثر 
التدخ�ل الرك�ي رغم الدع�وات الدولي�ة لوقف 

النار.
وتأت�ي ه�ذه االنب�اء غ�داة االعالن ع�ن مبادرة 
مرصي�ة لوقف الن�ار يف ليبي�ا، رفضته�ا قوات 
حكومة فائز الرساج املوالية لركيا والتي تقاتل 

الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفر.
وتظهر يف الص�ور ارتال م�ن الدبابات عى متن 
ش�احنات ترف�ع العلم امل�رصي لكن م�ن دون 
تأكيدات رس�مية حت�ى االن من القاه�رة التي 
تعارض بشدة التدخل الركي اىل جانب الفصائل 

االسالمية املهيمنة عى حكومة الرساج.
وق�ال معلق�ون ان م�رص تس�تعد ألي احتمال 
اذا م�ا ادى التدخ�ل الرك�ي اىل تهدي�د أمنها او 
ح�دوث اضطراب�ات عى الحدود. لك�ن القاهرة 
تس�اند الحكومة القائمة يف رشق ليبيا والجيش 

الوطني.
وأعل�ن الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح الس�ييس 
الس�بت عن مبادرة لوقف النار س�ميت “إعالن 
القاه�رة”. وواف�ق عليه�ا حفر لك�ن حكومة 
الرساج رفضتها وبدات هجوما عس�كريا جديدا 

عى مدينة رست.
 ويدعو اعالن القاهرة اىل “احرام كافة الجهود 
واملبادرات م�ن خالل وقف إطالق الن�ار اعتبارا 
من الساعة السادسة صباح 8 يونيو )حزيران( 
2020، وإلزام الجهات األجنبية باخراج املرتزقة 

االجانب من كافة األرايض الليبية”.
وتتدخل تركيا مبارشة يف الرصاع الليبي اىل جانب 
حكومة الرساج وارس�لت االفا من العس�كريني 
واملرتزق�ة اىل هذا البلد الذي يش�هد انقس�امات 

ونزاعات منذ 2011.
والعالق�ات مقطوع�ة ب�ني م�رص وتركي�ا منذ 
2013، ح�ني س�قط حكم االخوان املس�لمني يف 
م�رص بعزل الرئي�س الراحل محم�د مريس بعد 

سلسلة احتجاجات ضخمة طالبت برحيله.
وتج�د م�رص يف التح�ركات الركي�ة يف املنطقة 
خط�را مبارشا ع�ى األمن واالس�تقرار، كما ان 
لي�س م�ن مصلحتها تأس�يس امارة اس�المية 

بجوارها، يقودها االخوان ومن ورائهم تركيا.
اىل ذل�ك التزم�ت بعث�ة االم�م املتح�دة الصمت 
يف توجي�ه اي اته�ام بش�أن االنته�اكات الت�ي 
ترتكبها الفصائل التابعة لحكومة فائز الرساج 
يف املناط�ق التي س�يطرت عليه�ا مؤخرا جنوب 

العاصمة الليبية طرابلس.
وإزاء عمليات االنتقام والنهب وتدمر املمتلكات 

التي شهدتها مدينتا ترهونة واالصابعة، اكتفت 
البعثة التي ترأسها باالنابة االمركية ستيفاني 

ويليامز بدعوة حكومة الرساج اىل التحقيق.
وأظهرت تقارير ومش�اهد عى مواقع التواصل 
االجتماع�ي عملي�ات انتقامي�ة تمثل�ت بنه�ب 

وتدمر ممتلكات يف البلدتني.
وقال�ت البعث�ة يف بيان اول امس االح�د “تلقينا 
ع�دة تقارير ع�ن نهب وتدمر ممتل�كات عامة 
وخاص�ة يف ترهون�ة واألصابعة والت�ي تبدو يف 
بعض الحاالت أفعال عقاب وانتقام تهدد بتآكل 

النسيج االجتماعي الليبي”.
لك�ن البعث�ة احجم�ت ع�ن تحميل مس�ؤولية 
االنته�اكات للفصائ�ل االس�المية التي انترشت 
يف ترهون�ة واالصابعة، رغم اقرار البعثة بوجود 
جثث متكدسة يف مستشفى ترهونة ورصد أكثر 
من 16 الف شخص رشدوا من بيوتهم يف محيط 

طرابلس.
وخالل االش�هر االخرة، اظه�رت عدة مؤرشات 
وق�وف البعثة اىل جان�ب حكومة الرساج، وعدم 
الردد يف توجيه الل�وم اىل قوات الجيش الوطني 

حتى من دون ادلة.
وبحس�ب ما ذكرمتحدث باس�م االم�م املتحدة 
الجمع�ة، من املف�روض ان البعث�ة “تتابع عن 
كث�ب” م�ا يج�ري يف ترهون�ة م�ن انته�اكات 

بإرشاف الفصائل املسلحة.
وق�ال س�تيفان دوجاري�ك “نتاب�ع ع�ن كث�ب 
التط�ورات عى األرض وش�اغلنا األس�ايس هو 
تداعي�ات ذلك عى املدنيني وندعو كافة األطراف 
بااللتزام�ات  الجمي�ع  ونذك�ر  التصعي�د  ملن�ع 
املتعلق�ة بالقان�ون اإلنس�اني ال�دويل وقان�ون 

حقوق اإلنسان”.
واضاف ان “ستيفاني ويليامز تقوم باالنخراط 
حالي�ا يف مش�اورات مكثفة مع كاف�ة األطراف 
بغية اس�تئناف مباحثات وقف إطالق النار. من 
املق�رر أن تلتق�ي ويليام�ز خالل األي�ام املقبلة 
مع ممثيل حكومة الوف�اق الوطني لبحث وقف 

إطالق النار واستئناف املفاوضات”.
اجتماع�ات  مص�ر  االن  حت�ى  يع�رف  ول�م 
العس�كريني او م�ا تس�مى “لجن�ة 5+5” التي 
ترعاه�ا االمم املتحدة، خصوصا بعد االعالن عن 

املبادرة املرصية لوقف النار السبت.
وتقرح املبادرة وقفا للنار االثنني وبدء مباحثات 
تفيض اىل حكومة وحدة ونزع سالح امليليشيات 
االسالمية التابعة لحكومة الرساج املدعومة من 

تركيا والتي رفضت وقف القتال.
وتش�هد ليبيا يف الوقت الحايل تصعيدا عس�كريا 
اتخذ مسارا متزايدا مع تكثيف التدخل العسكري 

الركي وفتح جبهات جديدة للقتال.

كيم جونغ أون يظهر جمدًدا ويرتأس اجتماًعا سياسًيا رفيع املستوى

الفشل يف مالحقة الفاسدين يسحب البساط من حتت أقدام احلكومة اللبنانية

بعد أيام من تهديد شقيقته لكوريا الجنوبية
تعزيزات عسكرية مصرية اىل حدود ليبيا 

مع تصعيد التدخل الرتكي

     

معركة التغيري تنتقل للحلبة السياسية وحترك الدميقراطيون للقضاء على العنصرية
 واشنطن/أ ف ب:

 تعّهد الديموقراطّيون الدفع قدماً باّتجاه 
يف  املتأّصل�ة  العنرصّي�ة  ع�ى  القض�اء 
صفوف ق�ّوات إنفاذ القان�ون يف الواليات 
املتحدة، يف م�ؤرّش إىل بداية انتقال معركة 
التغير الت�ي انطلقت ع�ى خلفّية قضية 
األمركي األس�ود جورج فلويد الذي قىض 
خ�الل توقيفه عى يد رشط�ي أبيض، من 

الشوارع إىل أروقة املعرك السيايس.
وبع�د يوم جديد من التظاهرات الس�لمّية 
الحاش�دة يف مختل�ف مناط�ق الوالي�ات 
املتح�دة، أم�ر الرئي�س األمرك�ي دونالد 
ترام�ب اول ام�س األحد بس�حب الحرس 
الوطني م�ن العاصمة واش�نطن، معتراً 
أّن الوض�ع أصب�ح اآلن “تحت الس�يطرة 

الكاملة”.
وتواصل�ت التظاه�رات يف م�دن أمركّية 
ع�ّدة األح�د، م�ع تركي�ز املحتّج�ني عى 
ترجمة غضبهم ع�ى خلفّية قضية فلويد 
إىل املطالب�ة بإص�الح الرشط�ة وبالعدالة 

االجتماعية.
يف  البل�دي  املجل�س  أعض�اء  وأعل�ن 
مينيابولي�س األح�د أّنه س�يتّم “تفكيك” 
جه�از الرشط�ة يف هذه املدين�ة األمركّية 
التي قىض فيها فلوي�د خالل توقيفه عى 

َيد رشطي أبيض.
وقالت رئيس�ة املجلس البل�دي ليزا بيندر 
لش�بكة “يس ان ان”، “نح�ن ملتزم�ون 
تفكي�ك أجه�زة الرشط�ة كم�ا نعرفها يف 
مدين�ة مينيابوليس وإعادة بن�اء نموذج 
جديد للسالمة العاّمة يحافظ بالفعل عى 

مجتمعنا آمًنا”.
وأف�ادت صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز ب�أّن 
املرّش�ح الديموقراطي النتخابات الرئاسة 
األمركّي�ة ج�و باي�ن س�يلتقي اإلثنني يف 

هيوستن عائلة فلويد عشّية جنازته.
املس�ؤولني  كب�ار  فع�ل  ردود  ت�زال  وال 
املن�ّددة بمقاربة  املتقاعدين  العس�كرّيني 
ترامب الصارمة إزاء االحتجاجات وسعيه 
إىل إخماده�ا، تتفاع�ل، علم�اً أّن ه�ؤالء 
يتحاش�ون عادًة انتق�اد الرئيس، وهو ما 
يعك�س أزمة تزداد تعقي�داً بني البنتاغون 

والبيت األبيض.
واألح�د، أعل�ن وزي�ر الخارجّي�ة األمركي 

األس�بق كولن ب�اول أّنه س�يصّوت لبايدن 
يف االنتخابات الرئاس�ّية يف ترشين الثاني/

نوفم�ر، معت�راً أّن ترام�ب “يحي�د” عن 
الدستور.

وقال باول وهو جمهوري معتدل إّن ترامب 
أضعف موقف الواليات املتحدة يف العالم.

– “هذه ليست ساحة معركة” –
الخارجي�ة  وزي�رة  رّصح�ت  بدوره�ا، 
راي�س  كوندولي�زا  الس�ابقة  األمركي�ة 

الت�ي خلف�ت ب�اول يف املنص�ب يف عه�د 
الرئي�س األمركي األس�بق ج�ورج دبليو 
بوش لش�بكة “يس ب�ي اس” أّنه�ا كانت 
“بالتأكيد” لتنصح ترامب باالمتناع عن أّي 
زج للجيش يف السعي الحتواء احتجاجات 

سلمّية.
وقالت رايس، وهي أّول أمركّية من أصول 
إفريقّي�ة تت�وىّل وزارة الخارجّي�ة، “ه�ذه 

ليست ساحة معركة”.

لك�ّن مس�ؤويل اإلدارة األمركّي�ة دافع�وا 
مج�ّدداً عن مقارب�ة الرئيس يف م�ا يتعلّق 
األم�ن  وزي�ر  ورّصح  باالضطراب�ات. 
الداخيل تش�اد وولف لشبكة “ايه بي يس” 
األمركية أّن واشنطن كانت “مدينة خارج 

السيطرة”.
واعتر أّن خفض العنف هو نتيجة الجهود 
التي بذلته�ا اإلدارة، نافياً وجود مش�كلة 

عنرصية متأّصلة يف صفوف الرشطة.
ويف حني لم تق�رح اإلدارة بعد أّي تغير يف 
السياسة رّداً عى الغضب العارم إزاء قضية 
فلويد، من املتوّق�ع أن تقّدم كتلة األعضاء 
الس�ود يف الكونغرس اإلثنني اقراح قانون 

يرمي إىل تفعيل آلّيات محاسبة الرشطة.
تس�هيل  إىل  القان�ون  م�رشوع  ويه�دف 
مقاض�اة عن�ارص الرشط�ة ع�ى خلفية 
حوادث مميت�ة، وحظر أس�لوب التوقيف 
القائم عى الخنق الذي أدى إىل موت فلويد 
وطلب اس�تخدام كام�رات ُتَثّبت عى زي 
الرشطي�ني وإعداد قاع�دة بيانات وطنية 

لتسجيل سوء سلوك الرشطة.
– عمل كثر –

وتحّدثت عضو اللجنة، النائبة عن فلوريدا 
ف�ال ديمينغ�ز، الت�ي ُطرح اس�مها نائبة 
محتمل�ة لبايدن يف الحملة الرئاس�ية، عن 

تغيرات تعترها رضورية.
وقال�ت ديمينغ�ز، وه�ي قائ�دة س�ابقة 
لرشطة أورالندو يف فلوريدا لشبكة “ايه بي 
يس” األمركية “لدينا عمل كثر، العنرصّية 

املتأّصلة هي الشبح الحارض دوماً”.
وتابع�ت “م�ا علين�ا القيام ب�ه كأمة هو 
الرقاب�ة  وتوف�ر  الرشط�ة،  محاس�بة 
الالزم�ة لذلك، النظ�ر يف معاي�ر التدريب 
ويف سياس�ات اس�تخدام العنف ويف آليات 
التوظيف ويف التن�وع”، وإعداد ترشيعات 
لضمان اإلصالح.لكن وزير العدل األمركي 

وليام بار قال األحد إنه يعارض أي خطوة 
تحّد من حصانة عنارص الرشطة.

ورّصح بار لشبكة “يس بي اس” األمركية 
لتقلي�ص  رضورة  هن�اك  أّن  أعتق�د  “ال 
الحصان�ة م�ن أج�ل مالحق�ة رشطّي�ني 
س�ّيئني، ألّن ه�ذا األمر س�يؤّدي حتماً إىل 
تراج�ع الرشطة” ع�ن أداء واجبات إنفاذ 

القانون الالزمة.
واعتر أّن وظيفة الرشطة هي األصعب 

يف البالد.
وداف�ع ب�ار ع�ن عملّي�ة إخ�الء س�احة 
الفاييت الواقعة أمام البيت األبيض بالقوة 
اإلثن�ني قبيل خ�روج ترامب س�راً لتفّقد 
كنيس�ة مج�اورة تعرّض�ت ألرضار خالل 
االضطرابات، مؤّكداً أّن محتّجني كانوا قد 
رش�قوا حجارة خالل التظاهرة، مناقضاً 

بذلك تقارير كثر كانوا حارضين.
كم�ا نف�ى تقاري�ر إعالمي�ة أف�ادت بأّن 
الرئي�س طلب يف لحظة معّينة نرش عرشة 
لقم�ع  األمركّي�ة  امل�دن  يف  جن�دي  آالف 

االضطرابات.
وق�ال ب�ار إّن “الرئيس لم يطل�ب أبداً ولم 
الجي�ش  أّن هن�اك رضورة لن�رش  يعت�ر 
النظامي حينها”، مبدياً ارتياحه “لتمّكننا 

من تجّنب هذا األمر”.
ويّته�م ديموقراطّي�ون ترام�ب بأّنه عّمق 
االنقس�ام بحديثه عن املحتّجني، وهو رأي 

أّيدته رايس الجمهورية.
وقالت إّن الرئيس “يجب أّوالً وقبل كّل يشء 
أن يتح�ّدث بلغة الوح�دة، لغة التعاطف… 
انقس�اماتنا  تخّط�ي  يف(  )للمس�اعدة 
ولي�س تعميقها”.ه�ذا وأعلن�ت س�لطات 
مينيابولي�س أنها قررت “تفكي�ك وإعادة 
بن�اء” رشطة املدين�ة، بعد أس�بوعني عى 
مقتل فلويد يمث�ل اإلثنني للمرة األوىل أمام 

القضاء بتهمة القتل.

سلطات “مينيابوليس” تعلن تفكيك شرطة المدينة
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تأجيل 
استيفاء أجور الدراسات األهلية إىل السنة املقبلة، 
من  وصلت  األجور  تخفيضات  نسبة  أن  مؤكدة 
الوزارة  تشكيالت  خولت  وفيما   .%100 إىل   %10
الصالحيات  واألقسام  والكليات  والجامعات 
حددتها  التي  املهام  حسب  واإلدارية  العلمية 
يأتي  االجراء  هذا  ان  اوضحت  النافذة،  القوانني 
املؤسسات  وتمكني  املنشود  التكامل  لضمان 
أداء مهامها وتحقيق استقاللها  األكاديمية من 

العلمي واإلداري.
إحسان  األهيل،  التعليم  دائرة  عام  مدير  وقال 
إن  صحفي:  ترصيح  يف  االثنني،  امس  يحيى، 
“الكليات والجامعات األهلية املسجلة لدى وزارة 
التعليم تبلغ 62 جامعة وكلية، فضال عن معهد 
“جميعها  أن  مبينا  العليا”،  للدراسات  واحد 
قررت تخفيض األجور الدراسية للطلبة من %10 

إىل %100”.
أجور  استيفاء  تأجيل  “تم  أنه  يحيى  وأضاف 
أن  أي  املقبلة،  السنة  إىل  األهلية  الدراسات 
الطالب الذي لم يدفع أجوره سيسمح له بإجراء 

االمتحانات النهائية”.
قانون  تعديل  عىل  تعمل  “الوزارة  أن  إىل  وأشار 
والذي   ،2015 لسنة   )25( رقم  األهيل  التعليم 
األهلية  الجامعات  يف  التدريسيني  سيشمل 
“هناك  أن  مبينا  الجامعية”،  الخدمة  بقانون 

يف  ومنتسبا  موظفا   7670 و  تدريسيا   7196
الجامعات والكليات األهلية”. 

والبحث  العايل  التعليم  وزير  خول  جهته،  من 
تشكيالت  االثنني،  امس  كاظم،  نبيل  العلمي، 
واألقسام  والكليات  والجامعات  الوزارة 

الصالحيات العلمية واإلدارية حسب املهام التي 
حددتها القوانني النافذة لضمان التكامل املنشود 
أداء مهامها  من  األكاديمية  املؤسسات  وتمكني 

وتحقيق استقاللها العلمي واإلداري.
وقد نص الكتاب املوقع بإمضاء الوزير، بحسب 
أن  عىل  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان 
الرأي  هيأة  من  ابتداًء  املمنوحة  “الصالحيات 
العمل  ضمان  هدفها  العلمي  القسم  رئيس  اىل 
لتحقيق  التشكيالت  بني  والتكامل  املؤسيس 
واحرتام  املجتمع  خدمة  هما  أساسني،  هدفني 
الذات يف ممارسة الصالحيات، وتحمل املسؤولية 
والكفاءة  والنزاهة  االجتماعية  العدالة  يف 

واألداء”.
أن  كافة  للجامعات  املوجه  الكتاب  وتضمن 
والجامعات  والكليات  األقسام  يف  “املسؤولني 
املستوى  عىل  كربى  مسؤولية  عليهم  تقع 
العلمي واألخالقي والرتبوي والوطني، مؤكدا أن 
الدولة  ملؤسسات  مدخالت  الجامعات  مخرجات 
تحمل  عىل  الجميع  وحاثا  الخاص  والقطاع 
من  والعمل  الصالحيات  استخدام  يف  املسؤولية 

أجل سيادة القانون”. 

بغداد/ الزوراء:

األمني  الحظر  ان  النيابية  األزمة  خلية  أكدت 

الشامل لن يحد من خطر انتشار فريوس كورونا 

يف العراق. بينما كشفت عن توجه لتهيئة إمكان 

يف معرض بغداد الدويل لحجر املصابني بفريوس 

كورونا.

وقال عضو خلية األزمة النيابية، غالب العمريي، 

قورن  »لو  صحفي:  ترصيح  يف  االثنني،  امس 

الحظر يف العراق مع بقية الدول لوجدنا ان هناك 

وليس  أمني  حظر  هو  طبق  ما  الن  كبريا  فرقا 

صحيا، ولو كان صحيا ملا تزايدت االصابات«.

الحظر بشكل صحيح وكان  »لو طبق  وأضاف: 

الطبية  واالرشادات  بالنصائح  التزام  هناك 

والصحية ملا شهدنها هذه االصابات والوفيات، 

باالجراءات  التهاون  بعض  لألسف  هناك  ولكن 

املواطن  او  املسؤول  قبل  من  سواء  الوقائية 

العراقي«.

ولفت العمريي اىل انه »ويف بداية تطبيق الحظر 

وأزمة كورونا كان عىل الحكومة ان تتخذ خطوة 

مقابل  حظر  هناك  يكون  بأن  الجانب  ثنائية 

توفري ما يحتاجه املواطن من رضوريات، ولكن 

مقومات  أبسط  توفري  دون  الحظر  تطبيق 

وخرق  برفض  سيواجه  فإنه  للمواطنني  الحياة 

للحظر«.

ونوه اىل ان »الكثري من العراقيني يعيشون تحت 

خط الفقر او بالقوت اليومي، وكل هذه األزمات 

تتهاون  االمنية  األجهزة  بعض  جعلت  مجتمعة 

مع أصحاب املجال وسيارات األجرة، واذا كانت 

هناك نية لدى الحكومة يف الحد وتطويق كورونا 

فعليها ان تبدأ بتطبيق اجراءات ثنائية الجانب، 

وليست أحادية فقط«.

بينما كشفت خلية األزمة النيابية، امس االثنني، 

عن توجه لتهيئة إمكان يف معرض بغداد الدويل 

لحجر املصابني بفريوس كورونا.

ترصيح  يف  خالطي،  حسن  الخلية،  عضو  وقال 

املخصصة  بغداد  يف  “املستشفيات  إن  صحفي: 

جدد  مصابني  تستوعب  ال  قد  الصحي  للحجر 

ترتفع  بدأت  اإلعداد  كون  القادمة  األيام  خالل 

وتخطت حاجز األلف إصابة”، الفتا إىل إن “خلية 

االمكان  من  عدد  تهيئة  نحو  متوجهة  األزمة 

لحجر  بديل  كمكان  الدويل  بغداد  معرض  يف 

املصابني”.

بحاجة  كورونا  فريوس  “مواجهة  أن  وأضاف 

إىل وضع خطط جديدة وتعامل جديد معه كون 

مبينا  الحتوائه”،  كافيا  يعد  لم  الشامل  الحظر 

تجاوز  بعد  مقلقا  أصبح  الصحي  “الوضع  أن 

اإلصابات حاجز األلف إصابة يوميا”.

 12٣66، األحد  حتى  سجل،  العراق  ان  اىل  يشار 

إصابة بفريوس كورونا، بينها ٣46 وفاة و5186 

حالة شفاء.

ودخلت البالد يف األسبوع الثالث من حظر التوال 

املقبل  السبت  واىل  االحد  يوم  من  بدءاً  الشامل 

ابتداًء من األحد  ليكون يف األسبوع املقبل جزئياً 

املقبل من الساعة السادسة مساًء لغاية الساعة 

حظر  فرض  استمرار  مع  صباحا،  الخامسة 

التجوال الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت 

االستثناءات  جميع  وإلغاء  اسبوع،  كل  من 

املمنوحة أثناء أيام وساعات الحظر آنفاً.

بغداد/ الزوراء:
غرب  عمليات  قيادة  نفذت 
عملية  الشعبي  للحشد  نينوى 
نينوى  جزيرة  يف  الصحراء  بعمق 
وفيما  داعش.  فلول  عىل  للقضاء 
عدم  الشمايل  املحور  قيادة  اكدت 
منذ  امني  خرق  أي  تسجيلها 
دياىل  واطراف  كركوك  يف  اسبوع 
عملية  ان  بينت  الدين،  وصالح 
من  اكثر  طهرت  العراق”  “ابطال 

شكل  عىل  تكرر  وقد  كم،   800
مراحل لدحر االرهاب.

وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي، 
»الزوراء«  تلقت  االثنني،  امس 
نسخة منه: ان قوة من اللواء 44 
تحت  املنضوي  الشعبي  بالحشد 
قيادة عمليات غرب نينوى للحشد 
الشعبي نفذت، امس، عملية بعمق 

الصحراء يف جزيرة نينشوى”.
تأتي  “العملية  أن  البيان  وأضاف 

للقضاء عىل فلول داعش وتطهري 
العراق  بني  الحدودي  الرشيط 

وسوريا”.
املحور  قيادة  اكدت  جهتها،  من 
امس  الشعبي،  الحشد  يف  الشمايل 
خرق  أي  تسجيلها  عدم  االثنني، 
كركوك  يف  اسبوع  منذ  امني 
واطراف دياىل وصالح الدين، مبينة 
ان عملية “ابطال العراق” طهرت 
عىل  تكرر  وقد  كم   800 من  اكثر 

شكل مراحل لدحر االرهاب.
يف  واالعالم  العالقات  مدير  وقال 
القيادة، عيل الحسيني، يف ترصيح 
صحفي: ان “ابطال العراق نجحت 
يف  كم   800 من  اكثر  تطهري  يف 
من  ووسطها  كركوك  اطراف 
تنظيم داعش، وتمكنت من تحرير 

ثالثة مختطفني يف الزركة”.
يف  االمنية  “القوات  ان  واضاف 
الصفحة  انتهاء  منذ  كركوك 

الثانية من ابطال العراق لم تسجل 
واطراف  الطوز  يف  امني  خرق  أي 
ووسط  ودياىل  الدين  صالح 

كركوك”.
وأوضح الحسيني أن “الخطر الذي 
كان يوجه قضاء الطوز وهو تكرار 
الهجمات بالهاونات والصاروخية 
كامل  بشكل  انتهت  مناطقه  عىل 
الرسيع والحشد  الرد  اانتشار  بعد 

يف مواقع استهداف املدنيني“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، امس االثنني، 
رواتب  برسقة  متهمني  ثالثة  عىل  القبض  إلقاء 

كوادر طبية يف العاصمة.
وقالت املديرية، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
إنه »بعد ورود معلومات حول رسقة خزنة حديدية 
تحتوي رواتب موظفي مستوصف شمايل العاصمة 
بغداد، وبأمر وتوجيه اللواء الحقوقي مدير مكافحة 
اجرام بغداد، تم تشكيل فريق عمل مختص لكشف 
الصحية  الكوادر  لجهود  وفاًء  الحادث  مالبسات 

التي تبذل الكثري، السيما يف الظرف الراهن«.
مكتب  ضمن  العمل  »فريق  أن  البيان  وأضاف 
مكافحة  مديرية  يف  )الزهور(  إجرام  مكافحة 

لشؤون  الوزارة  وكالة  إىل  التابعة  بغداد  اجرام 
الرشطة يف وزارة الداخلية، بارش بعد أخذ املوافقات 
إىل  والتوجه  املعلومات  وجمع  بالتحري  األصولية 
فقط  ساعات  وخالل  قيايس،  بوقت  الحادث  محل 
العاملني يف املستوصف لتوفر شكوك  تم رصد أحد 

حوله واالشتباه به«.
بقيامه  اعرتف  معه  التحقيق  »لدى  أنه  وتابع 
برسقة الخزنة وبداخلها )17 مليون دينار عراقي( 
وبمساعدة متهمني اثنني آخرين، تم القبض عليهما 
واملبالغ  الخزنة  ضبط  بداللتهما  تم  كما  أيضاً، 
القانونية  االجراءآت  اتخاذ  وتم  بداخلها،  املرسوقة 
وفق  عىل  وتوقيفهم  الثالثة  املتهمني  بحق  الالزمة 

املادة )444( ق.ع«.

بغداد/ الزوراء:
الزلزايل،  والرصد  الجوية  األنواء  هيئة  أعلنت 
امس االثنني، تسجيل مراصدها الزلزالية حدوث 
 ٣0 تبعد  األوىل  امس،  صباح  أرضيتني،  هزتني 
أربيل،  يف  عمران  حاج  مدينة  رشق  شمال  كم 

واخرى جنوب رشق منديل محافظة دياىل.
تسجيل  »تم  أنه  لها:  تقرير  يف  الهيئة  وذكرت 
هزة ارضية فجر امس اإلثنني يف تمام الساعة 
)6:44:18( بالتوقيت املحيل بلغت قوتها )8،٣( 
درجة مئوية وتبعد )48(كم جنوب رشق مدينة 
منديل يف محافظة دياىل، كما لم يتم الشعور بها 

من قبل املواطنني«.
وأضافت »كما سجلت عند الساعة )8:29:48( 
كم   )٣0( تبعد  هزة  حدوث  املحيل  بالتوقيت 
محافظة  يف  عمران  حاج  مدينة  رشق  شمال 
مقياس  عىل  مئوية  درجة   ) بقوة)4،0  اربيل 
قبل  من  بها  الشعور  يثبت  ولم  رخرت، 

املواطنني«.
ودعت الهيئة »املواطنني إىل أخذ الحيطة والحذر 
الكاذبة،  واألخبار  الشائعات  عن  واالبتعاد 
من  والصادرة  الزلزالية  بالوصايا  وااللتزام 
الهيئة العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل«.

بغداد/ الزوراء:
 أفصحت وزارة النقل، امس االثنني، عن مساٍع جدية إلكمال متطلبات رفع الحظر عن الخطوط 
الجوية العراقية املمنوعة من دخول األجواء االوروبية بسبب وضعها يف القائمة السوداء لعدم 
استيفائها معايري املنظمة الدولية للطريان املدني. وأشارت الوزارة إىل أن الخطوط الجوية تمتلك 

أسطوالً من ٣1 طائرة معظمها طائرات حديثة.
وقال وزير النقل، نارص الشبيل، يف ترصيح صحفي: إن وزارته »ومن خالل لجان فنية تعمل عىل 
تطبيق وتنفيذ املتطلبات واملعايري الدولية لرفع الخطوط الجوية العراقية من القائمة السوداء 

التي تشمل رشكات الطريان املمنوعة من دخول األجواء األوربية«.
وبنينّ أن »الوزارة تسيري بخطى حثيثة لرفع الحظر عنها ليعود الطائر األخرض للتحليق من جديد 

يف جميع عواصم الدول األوروبية والعاملية«.
وأشار إىل أن »الوكالة األوروبية لسالمة الطريان )االياسا( كانت قد طلبت من الخطوط الجوية 
العراقية يف حينها توفري معايري السالمة واألمان األوروبية يف طائراتها كما يف رشكات الطريان 
الجوية  الخطوط  أن  أي  او(،  الثالث )تي يس  البلد  اتفاقية  األوروبية األخرى من خالل تطبيق 

العراقية يجب أن تهبط يف بلد أوروبي ثالث للتأكد من معايري السالمة واألمان«.
ولفت وزير النقل اىل: أن وزارته »جادة يف تفعيل االتفاقيات الثنائية السابقة بني سلطة الطريان 
والدنمارك  )أملانيا  منها  األوروبية،  الدول  معظم  اىل  رحالت  النطالق  األوروبي  واالتحاد  املدني 
والسويد وبريطانيا( بعد وضع الخطوط الجوية العراقية يف القائمة السوداء بسبب عدم االلتزام 
باملعايري الدولية«، منوهاً بأن »الخطوط الجوية العراقية تمتلك أسطوالً من ٣1 طائرة معظمها 

طائرات حديثة«.
وأردف أن »الطائرات املوجودة تسد حاجة الخطوط الجوية العراقية، وهناك مساٍع لرفع الحظر 
عن دول أوروبا ودعم األسطول الجوي العراقي بإدامة الطائرات وفتح خطوط لتشغيل الطائرات 

الجاثمة يف املطارات العراقية بسبب الحظر املفروض عليها«.
وأوضح الشبيل أن »الوزارة  تعمل عىل تفعيل عقد مع رشكة )بوينغ( وقعته الحكومة العراقية 
بهدف تعزيز أسطول الطائرات العراقية ضمن العقد املربم مع الرشكة املذكورة، ويتضمن تجهيز 
العراق بالطائرات ضمن فرتات محددة وحسب الحاجة املستقبلية للخطوط الجوية العراقية«.

استيفائها  أراضيها عام 2015 بسبب عدم  العراقية فوق  الخطوط  قد حظرت  أوروبا  وكانت 
 »EASA« معايري املنظمة الدولية للطريان املدني، بعد أن طلبت وكالة سالمة الطريان األوروبية
ومعايري  رشوط  ملخالفتها  مؤقت  بشكل  العراقية  الجوية  الخطوط  طريان  منع   2014 عام 

السالمة.

بغداد/ الزوراء:
انقاذ  عن  االثنني،  امس  بغداد،  امانة  أعلنت 
منطقة  يف  التقطيع  من  حكومية  ارض 

الكمالية.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  االمانة،  وقالت 
بلدية  دائرة  يف  »مالكاتها  إن  منه:  نسخة 
بغداد  امانة  رشطة  بإسناد  الجديدة،  بغداد 

بمنع  قامت  االمنية،  القوات  مع  وبالتنسيق 
منطقة  ضمن  حكومية  ارض  عىل  االستيالء 
محاوالت  خالل  من  بغداد  رشق  الكمالية 

لتقطيع االرض وبيعها كارايض سكنية«.
واضافت ان هذا جاء »بعد اقل من 24 ساعة 
والبناء  ارض  لتقطيع  االمانة  كوادر  منع  من 

عليها ضمن منطقة تل حرمل رشق بغداد«. 

بغداد/ الزوراء:
املسلحة،  للقوات  الرسمي  املتحدث  أكد 
أننّ  االثنني،  امس  رسول،  يحيى  العميد 
الحدود بني العراق وسوريا تحت السيطرة 
التامة، وأن العراق ال يحتاج إىل أي جندي 

أجنبي ليقاتل اإلرهاب معه.
وقال رسول، يف حديث اعالمي: »إذا حاولت 
الجماعات اإلرهابية التسلل إىل العراق عرب 

الحدود مع سوريا سيكون ردنا قاسياً«.
تأمني  عىل  ينصبنّ  »تركيزنا  أن  وأضاف 
الحدود مع سوريا«، مشرياً إىل أن »القوات 
العراقية تقوم بعمليات نوعية واستباقية 
تنطيم  ضد  إنجازات  خاللها  من  حققت 

داعش باعتقال وقتل مسؤوليه«.
وقال رسول إن »هيئة الحشد الشعبي هي 
العراقية  العسكرية  املنظومة  ضمن  من 
العراقي«،  للجيش  والظهري  السند  وهي 
ضمن  »من  الحشد  هيئة  أن  مؤكدا 
نحن  ونفتخر  العراقية،  األمنية  املؤسسة 

نفتخر بها وبإنجازاتها«.
للقوات  العام  القائد  باسم  املتحدث  وأكد 
املسلحة: أن العراق »ال يحتاج إىل أي جندي 
أن  معترباً  معه«،  اإلرهاب  ليقاتل  أجنبي 
بالده تملك »قطعات حررت العراق، وهي 
كانت  وإن  سيادته  حماية  عىل  قادرة 

تحتاج للتكنولوجيا«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن القيادي يف الحشد الشعبي، صادق الحسيني، امس االثنني، عن مطالبة اهايل اكرب 

حوض زراعي يف دياىل بانتشار الحشد الشعبي ضمن مناطقهم.
داعش  مواجهة  يف  الشعبي  الحشد  نجاحات  ان”  صحفي:  حديث  يف  الحسيني،  وقال 
املصاعب  االهايل، والوقوف معهم يف كل  االنساني مع  وتامني مناطق واسعة وتعامله 

واالزمات جعله مصدر فخر لكل اهايل دياىل”.
وأضاف أن “اهايل قرى شيخ بابا، ومنها االصالح، طالبوا بانتشاره يف مناطقهم ملواجهة 
تنظيم داعش الذي ينشط يف منطقة الزور، ويهاجم االبرياء العزل بني فرتة واخرى ما 

يؤدي اىل سقوط ضحايا”.
واوضح الحسيني ان “انتشار يف اي قاطع يخضع لسلسلة اجراءات محددة وثابتة«. 
مؤكدا »ان الحشد الشعبي داعم لكل املناطق ولن يتأخر يف االستجابة الي استغاثة”، 
مؤكدا أن “املوضوع قيد الدراسة وسيكون هناك قرار قريب حياله«. الفتا اىل »ان العديد 

من املناطق طالبت بانتشار الحشد الشعبي يف مناطقها النهاء ملف الخاليا النائمة”.
ابرزها  الشعبي حاليا يف 11 قاطع ضمن حدود محافظة دياىل،  الحشد  وتنترش قوات 

حمرين وامام ويس وريف خانقني.

بغداد/ الزوراء:

إلقاء القبض عىل متهم باملتاجرة بمواد  اعلنت قيادة رشطة املثنى، امس اإلثنني، عن 

شمال  الوركاء  قضاء  يف  املخدرة  والحبوب  والكريستال  كالحشيشية  مختلفة  مخدرة 

املحافظة.

وذكرت الرشطة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان مديرية مكافحة املخدرات القت 

القبض عىل املتهم بعد توفر املعلومات من جهاز املخابرات.

وأشار اىل: أن املتهم ضبط بحوزته كيس حبوب نوع صفر واحد تزن )185( غم ونصف 

كغم حشيشة و2٣0 غم من الكريستال وانبوالت تعاطي وسالح ناري.

وأضاف: ان الشخص أحيل عىل املحاكم املختصة استنادا ألحكام املادة )28( من قانون 

املخدرات واملؤثرات العقلية.

بغداد/ الزوراء:
امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت 
نباتي  بروتني  ارسالية  إتالف  عن  االثنني، 
طريبيل  كمرك  مركز  يف  )28.6طن( 
كتاب  الصالحية حسب  منتهية  الحدودي 

املحجر البيطري يف املنفذ .
تمت  االتالف  »عملية  أن  الهيئة  واضافت 
من قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض 

مع الجهات الساندة العاملة يف املنفذ«.

وتابعت الهيئة ويف »مركز كمرك ام قرص 
تحتوي  حاويات  ثالث  ضبط  تم  الشمايل 
من  ممنوعة  معدنية  رشب  مياه  عىل 

االسترياد لحماية املنتج املحيل« .
اإلجراءات  »اتخذت  انها  الهيئة  وأكدت 
املادة  وفق  عىل  املخالفة  بحق  القانونية 
النافذ  الكمارك  قانون  من  ثانيا   /68
والتعليمات  املعدل   1984 لسنة   2٣ رقم 

النافذة«.

التعليم تعلن تأجيل استيفاء أجور الدراسات األهلية إىل السنة املقبلة
خولت اجلامعات صالحيات قانونية لتحقيق استقالهلا 

خلية األزمة: لو كان احلظر صحيا ملا تزايدت إصابات »كورونا«

الكشف عن عملية سرقة رواتب كوادر طبية يف العاصمة

الرصد الزلزالي تنشر تفاصيل هزتني 
أرضيتني يف أربيل ودياىل

النقل تفصح عن مساع جدية لرفع 
حظر دخول طائراتنا إىل أوروبا

أمانة بغداد تنقذ أرضا حكومية من 
التقطيع يف الكمالية

احلشد يبدأ عملية أمنية يف جزيرة نينوى للقضاء على فلول »داعش«
أكد عدم تسجيل خروقات يف كركوك منذ انتهاء “أبطال العراق” 

كشفت عن توجه لتهيئة معرض بغداد للحجر   الناطق باسم اجليش: حدود العراق وسوريا 
حتت السيطرة بسواعد أبنائنا

دياىل تطالب بانتشار القوات األمنية 
ملواجهة “إرهابيي الزور”

شرطة املثنى تعتقل متاجرا مبواد متنوعة 
من املخدرات

الكمارك تضبط خمالفات يف طريبيل وأم 
قصر الشمالي
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حبثت أهمية إجناز مشروع مصفى كربالء النفطي  األنبار تعلن معدل الشحن اليومي 
لدخول الشاحنات من منفذ طريبيل

دياىل تكشف عن وجود مليون 
دومن من األراضي الزراعية 

املهملة

بغداد/ الزوراء:
قض�اء  قائممق�ام  كش�ف 
االنب�ار،  بمحافظ�ة  الرطب�ة 
عماد الدليم�ي، امس االثنني، 
مع�دل الشحن اليومي لدخول 
الشاحن�ات املحملة بالبضائع 
ع�ر منفذ طريبي�ل الحدودي 

مع االردن غري االنبار 
ترصي�ح  يف  الدليم�ي  وق�ال 
صحف�ي: ان ”عدد الشاحنات 
املحملة بالضائ�ع التي دخلت 
اىل الع�راق ع�ر منفذ طريبيل 
الحدودي بقضاء الرطبة غربي 
االنبار، وبش�كل يومي، بلغت 
نح�و 150 ش�احنة يف مؤرش 
عىل انتع�اش التبادل التجاري 
يف  ش�هد  وال�ذي  االردن  م�ع 
املرحل�ة السابق�ة انخفاض�ا 

كبريا يف عدد الشاحنات نتيجة 
اجراءات كورونا االحرتازية “.

واض�اف ان” منف�ذ طريبي�ل 
الح�دودي م�ع االردن غرب�ي 
االنب�ار ش�هد حرك�ة تجارية 
غ�ري مسبوقة تمثل�ت بدخول 
ورغب�ة  البضائ�ع  مختلف�ة 
م�ن  البلدي�ن  كال  يف  التج�ار 
نق�ل بضائعه�م ع�ر املنف�ذ 

املذكور”. 
مبينا ان” ارتفاع وترية التبادل 
التج�اري بني الع�راق واالردن 
ع�ر منفذ طريبي�ل الحدودي 
يع�ود اىل استق�رار االوض�اع 
االمنية يف عموم مدن االنبار”. 
مؤكدا “ان الطريق الدويل امن 
ومستقر، ولم يشهد أي خرق 

امني “.

بغداد/ الزوراء:
الجمعي�ات  رئي�س  كش�ف 
رع�د  دي�اىل،  يف  الفالحي�ة 
التميمي، ام�س االثنني، عن 
وجود اكث�ر من مليون دونم 
من االرايض الزراعية الكامنة 

موجودة داخل املحافظة.
التميم�ي، يف حدي�ث  وق�ال 
صحف�ي: ان” دي�اىل تتمي�ز 
بج�ودة اراضيه�ا الزراعي�ة 
لك�ن  انتاجه�ا،  وتن�وع 
الحقيقة التي ربما اليعرفها 
الكثري ه�و وج�ود اكثر من 
مليون دونم من االرايض دون 
است�زراع بسب�ب محدودية 

املياه املتوفرة لتغطيتها”.
واضاف التميمي ان” االرايض 
الكامنة يمكن ان تحول دياىل 
اىل سلة غ�ذاء العراق بأكمله 
لو استثمرت من خالل توفري 

ادوات االنت�اج الفعيل ودعم 
املزارع�ني”، مبينا أن “هناك 
ارايض كبرية ج�دا يف جنوب 
وش�مال رشق دي�اىل تتمي�ز 
لك�ن  العالي�ة،  بخصوبته�ا 
تأميم املي�اه الالزمة لها فيه 

معضلة كبرية”.
ان”  اىل  التميم�ي  واش�ار 
الزراع�ة ج�زء اس�ايس من 
االم�ن الغذائ�ي”، داعي�ا اىل 
بش�كل  دعمه�ا  “رضورة 
كب�ري واالعتماد ع�ىل االنتاج 
احتياجات  الوطن�ي يف س�د 
االس�واق، وتقلي�ل املستورد 

قد االمكان”.
مختل�ف  دي�اىل  وتنت�ج 
املحاصي�ل الزراعي�ة خاصة 
والشعري  الحنط�ة  محصويل 
اىل  باالضاف�ة  والفواك�ه، 

الخرضوات.
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بغداد/ الزوراء:
جددت وزارة النفط التزام العراق الكامل 
باتف�اق »أوبك بل�س« لتمدي�د تخفيض 
اإلنتاج حت�ى نهاية تم�وز املقبل، مبّينة 
أن نسبة التخفي�ض ال� 23 باملئة تشمل 
أيضا حصة التخفيض إلقليم كردستان. 
وفيم�ا بحث�ت أهمي�ة انج�از م�روع 
مصفى كربالء النفطي عىل وفق الخطط 
والرنام�ج املتف�ق عليه، اك�دت انه من 
املشاري�ع االسرتاتيجي�ة املهمة يف قطاع 

التصفية.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، عاصم 
جه�اد، يف ترصي�ح صحف�ي: إن »اتفاق 
ال�دول املص�درة للنفط اوب�ك وحلفائها 
تمدي�د خف�ض االنت�اج ش�هرا اضافيا، 
يه�دف اىل تأمني استق�رار أسعار النفط 
التي تدهورت عىل خلفية جائحة كورونا 

والقيود املفروضة الحتوائها«.
 مبّين�ا أن »جه�ود ال�دول املنتجة للنفط 
يجب ان تستمر إلعادة التوازن وامتصاص 
الفائض النفطي يف السوق العاملية، وهذا 
مؤرش جيد بالنسب�ة لالتفاق الذي حقق 

تقدما يف هذا اإلطار«.
وأش�ار جه�اد اىل أن�ه »كلما ك�ان هناك 
انفت�اح وتقليل قي�ود الحركة والتنقل يف 
عم�وم دول العالم تك�ون باملقابل زيادة 
يف االسته�الك أكث�ر، وتؤث�ر ايجابيا عىل 

السوق النفطية ودعم أسعار النفط«.
وأض�اف أن »العراق ج�دد التزامه بقرار 
تخفيض االنت�اج بالنسب�ة املعروفة 23 

باملئ�ة وال�ذي دخل حي�ز التنفي�ذ ابتداًء 
من ش�هر ايار امل�ايض والبالغة 9 ماليني 
و700 ألف برميل يومياً، وتشمل النسبة 
املذك�ورة حص�ة التخفي�ض م�ن اقليم 
كردست�ان وه�ي النسب�ة الت�ي ت�ري 
ع�ىل جميع ال�دول املنضوي�ة يف منظمة 
اوبك 1+، ش�هرا اضافي�ا اىل نهاية تموز 

املقبل«.
وأوض�ح ان »االتفاق ك�ان ينص عىل ان 
تكون نسب�ة 9.7 ماليني يف ش�هري ايار 

وحزيران، بينما تموز تكون النسبة 7.7 
مالي�ني برميل يومي�ا، وستك�ون نسبة 
الخف�ض لشه�ر تم�وز مماثل�ة لنسبة 

الخفض لشهري آيار وحزيران«.
ولف�ت اىل: ان »اجتم�اع ال�دول املصدرة 
دائ�رة  ال�ذي عق�د ع�ر  اوب�ك  للنف�ط 
تلفزيونية يه�دف اىل مراجع�ة تطورات 
الس�وق النفطي�ة بع�د خف�ض االنت�اج 
والتط�ورات األخ�رية الت�ي أسهم�ت يف 
رف�ع أسعار النفط اىل أكثر من 40 دوالرا 

للرمي�ل بع�د تطبيق ق�رار التمدي�د، إذ 
ستستم�ر جهود ال�دول املنتجة من أجل 
إع�ادة الت�وازن للسوق م�رة أخرى الذي 
تدهور بسبب االنغالق العاملي جراء تفيش 
جائحة كورونا والركود االقتصادي الذي 

تعرضت له بلدان العالم«.
من جان�ب اخر، اكد وزي�ر النفط، امس 
االحد، عىل أهمية انجاز مروع مصفى 
كربالء النفطي وف�ق الخطط والرنامج 
املتف�ق علي�ه، ع�اداً اي�اه م�ن املشاريع 

السرتاتيجية املهم�ة يف قطاع التصفية.. 
جاء ذل�ك خ�الل زيارته ملوق�ع مروع 
مصفى كربالء النفطي بمحافظة كربالء 

وتفقده االعمال الجارية للمصفى .
وق�ال وزير النفط، احس�ان عبد الجبار، 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نسخ�ة منه: 
»إن الرك�ة املقاول�ة )ائتالف الركات 
الكورية بقيادة هونداي(، وبالتعاون مع 
الجه�د الوطني قد حققت تقدماً كبرياً يف 
انجاز االعمال املخطط لها، التي تجاوزت 

أكثر من )%88( باملئة«.
وعر عن امله يف انجاز العمل يف املروع 
ف�رتة  وتعوي�ض  املق�رر  املوع�د  قب�ل 
التوقف�ات الت�ي حصلت يف وق�ت سابق 
بسب�ب الح�رب ع�ىل عصاب�ات داع�ش 
االرهاب�ي، مؤك�داً ح�رص ال�وزارة عىل 
استمرار تنفيذ امل�روع رغم التحديات 
االقتصادية واملالية التي تواجه البالد بعد 
انخف�اض اسعار النف�ط، وذلك ألهميته 
االقتصادي�ة بتوفري املشتق�ات النفطية 
بجودة عالية )ي�ورو5(، والتعويض عن 
املست�ورد منها ما يوف�ر العملة الصعبة 

لخزينة الدولة .
وق�ال املتح�دث بإس�م ال�وزارة، عاصم 
جه�اد: ان املصفى ينتج البنزين العادي، 
واملحس�ن، ووق�ود الطائ�رات، والك�از، 
والنفط االبيض والكريت الصلب والغاز 
السائ�ل وقار التبلي�ط الصناعي وغريها 
النفطي�ة وبمواصف�ات  املنتج�ات  م�ن 

قياسية اوربية عاملية. 

النفط جتدد إلتزام العراق باتفاق أوبك+.. وتؤكد: التخفيض سيشمل حصة إقليم كردستان

بغداد/ الزوراء:
لرئي�س  االول  النائ�ب  رف�ض 
مجل�س الن�واب محاول�ة الحكومة 
للمس�اس بروات�ب املوظفني املدنيني 
والعسكري�ني واملتقاعدين والشهداء 
والسجناء السياسي�ني، معترا أياها 
أمرا غ�ري قانوني وغري الئ�ق. وفيما 
كش�ف النائ�ب الثاني ع�ن جاهزية 
7 قوان�ني للتصوي�ت خ�الل املرحلة 
املقبلة، أكد أن التصويت عىل موازنة 
2020 سيكون بصيغة نصف سنوية 
او أخ�رى يت�م االتف�اق عليه�ا فيما 

بعد.
ودع�ا النائ�ب االول لرئي�س مجلس 
الن�واب، حسن كري�م الكعبي، امس 
االثنني، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه، الحكوم�ة اىل “متابع�ة العديد 
م�ن امللفات الت�ي من ش�أنها تأمني 

مردودات مالية كبرية للخزينة”.
وأض�اف الكعب�ي أن “م�ن ب�ني تلك 
امللفات ملف استعادة االموال املهربة 
واالم�وال املنهوبة من قبل الفاسدين 
واملرتب�ات العالي�ة الت�ي يتقاضاها 
اف�راد االجه�زة القمعي�ة الصدامية، 
وعائ�دات املناف�ذ الحدودي�ة وغريها 

من املوارد االتحادية”. 
رئي�س  نائ�ب  م�ن جهت�ه، كش�ف 
مجل�س النواب، بش�ري خليل الحداد، 
امس االثنني، ع�ن جاهزية 7 قوانني 
للتصويت خالل املرحلة املقبلة، فيما 
أكد أن التصويت ع�ىل موازنة 2020 
ستك�ون بصيغ�ة نص�ف سنوية او 

أخرى يتم االتفاق عليها فيما بعد.
صحف�ي:  ح�وار  يف  الح�داد،  وق�ال 
إن “هن�اك الع�رات م�ن مشاري�ع 
القوان�ني الت�ي من املؤم�ل أن ترع 

يف مجلس الن�واب، منها ماتم قراءته 
للم�رة االوىل او الثاني�ة، ومناقشتها 
ومنه�ا؛  للتصوي�ت،  وجاهزيته�ا 
م�روع قان�ون جرائ�م املعلوماتية 
السكني�ة  والتج�اوزات  والالجئ�ني 
ومق�رتح قانون�ي األندي�ة الرياضية 
واالتحادات والخدمة املدنية االتحادية 

ومجلس اإلعمار وغريها”.
وأضاف أن “الرملان طالب الحكومة 
ب�رضورة اإلرساع بإرس�ال مروع 
قان�ون موازن�ة الع�ام 2020 يف مدة 
أقصاها نهاي�ة الشهر الحايل لتجري 
ث�ّم  وم�ن  ومناقشته�ا،  قراءته�ا 

التصويت عليها”.
وأش�ار الحداد إىل أن “صيغة املوازنة 
التي سيصوت عليه�ا مجلس النواب 
ستكون نصف سنوي�ة او أية صيغة 
أخرى يتم االتفاق عليها فيما بعد”. 

عّدتها أمًرا غري قانوني.. رئاسة الربملان ترفض حماوالت املساس 
برواتب املوظفني والشهداء

بغداد/ الزوراء:
ماج�د  االقتص�ادي،  الخب�ري  أوض�ح 
الص�وري، التخفيض الت�ي تحدثت به 
الحكوم�ة س�وف ل�ن يم�س الروات�ب 
م�ن ذوي الدخ�ل املح�دود، وانما فقط 
االجتماعي�ة  واملناف�ع  املخصص�ات 
تقلي�ص  أج�ل  العلي�ا م�ن  للدرج�ات 

النفقات التشغيلية.
ماج�د  االقتص�ادي،  الخب�ري  وق�ال 
إن  صحف�ي:  حدي�ث  يف  الص�وري، 
»التخفي�ض التي تحدث�ت به الحكومة 

س�وف ل�ن يم�س الروات�ب م�ن ذوي 
الدخل املحدود، وانما فقط املخصصات 
واملناف�ع االجتماعي�ة للدرج�ات العليا 
من أجل تقلي�ص النفقات التشغيلية«، 
مبين�اً أن »تقليص هذه النفقات سوف 
يوفر للدولة ما يقارب من 14.5 ترليون 
دين�ار من أصل 28 إىل 29 ترليون دينار 
تنفق عىل ش�كل مخصص�ات ومنافع 

اجتماعية«.
ويضيف الصوري أن »هناك موارد اخرى 
ممك�ن أن تستخدمه�ا الدولة ألغراض 

التنمي�ة واالستثم�ار يف ظ�ل انخفاض 
أسعار النفط، ومنه�ا وجود اعتمادات 
دوالر  ملي�ون   400 بقيم�ة  مجم�دة 
ومبالغ تبل�غ 11 مليار دوالر اعتمادات 
ل�دى مصارف دولي�ة، إضافة إىل وجود 
أموال مكتنزة ل�دى عامة الشعب تقدر 
ب�� 40 ترليون دين�ار ممكن االستفادة 
منها يف عملية التنمية، والحصول عليها 
عن طريق اصدار سندات مضمونة من 

قبل البنك املركزي«.
ويش�ري الص�وري إىل: أن »ل�دى العراق 

ف�رص تنموي�ة كث�رية وكب�رية، إال أن 
اإلدارة غري الرشيدة لالٔموال حالت دون 
تحقيق النج�اح«، الفت�اً إىل أن »العراق 
شهد فائضاً مالياً من اإليرادات النفطية 
خ�الل ع�ام 2012 بمق�دار 57 ترليون 
دينار لم تستخدم بشكل صحيح، وشهد 
فائض�اً عام 2018 بمق�دار 27 ترليون 
دينار وت�م انفاقها بشكل غري صحيح، 
ولم تستخدم يف انشاء صناديق سيادية 
استثماري�ة تستفي�د األجي�ال القادمة 

منها«.

اقتصادي: اإلدارة غري الرشيدة لالموال حالت دون حتقيق فرص تنموية كثرية

أكدت أن موازنة 2020 ستكون نصف سنوية

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ارتف�ع الذه�ب، ام�س االثن�ني، مع استغ�الل املشرتي�ن انخفاض 
األسع�ار إث�ر هبوط املع�دن األصفر ألق�ل مستوى يف ش�هر نهاية 
األسب�وع املايض، وإن ظل الطلب ع�ىل املالذات اآلمنة ضعيفا عقب 
قفزة يف التوظيف بالواليات املتحدة عززت اآلمال يف تعاٍف اقتصادي 

رسيع.
وزاد السع�ر الفوري للذهب 0.7 باملئ�ة إىل 1696.37 دوالرا لألوقية 
)األونص�ة( بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعدما نزل بما 
يصل إىل 2.4 باملئة يوم الجمعة عقب بيانات أظهرت إضافة القطاع 
غ�ري الزراعي بالوالي�ات املتحدة 2.5 مليون وظيف�ة الشهر املايض 
مقارن�ة بتوقعات لرتاج�ع بثمانية مالي�ني وظيفة.وصعدت عقود 

الذهب األمريكية اآلجلة واحدا باملئة إىل 1700.30 دوالر لألوقية.
وأدت بيان�ات الوظائف القوية إىل إقبال عىل األصول عالية املخاطر 

مثل األسهم التي تقدمت يوم االثنني.
ويرتق�ب املتعامل�ون اآلن اجتم�اع مجل�س االحتياط�ي االتحادي 
األمريك�ي الذي يختت�م أعماله األربع�اء، رغم توقفه�م عن وضع 
احتم�ال أسعار فائ�دة سلبية يف الحسب�ان عقب التع�ايف املفاجئ 

للتوظيف.
ويف املعادن النفيسة األخ�رى، ارتفعت الفضة 1.8 باملئة إىل 17.68 
دوالرا لألوقي�ة. ونزل البالديوم 1.3 باملئة إىل 1928.66 دوالرا، وفقد 

البالتني 0.6 باملئة ليسجل 830.78 دوالرا لألوقية.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
ارتف�ع النفط، ام�س االثنني، بعد 
أن اتفق كب�ار املنتجني عىل تمديد 
اتفاق خفض إنتاجي غري مسبوق 
حتى نهاي�ة يوليو/ تم�وز، ومع 
بل�وغ واردات الص�ني م�ن الخام 
أع�ىل مستوياتها ع�ىل اإلطالق يف 

مايو/ أيار.
وبحل�ول الساع�ة 0628 بتوقيت 
جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 
51 سنت�ا بم�ا يع�ادل 1.2 باملئة 
ليص�ل إىل 42.81 دوالرا للرمي�ل، 
يف حني زاد الخ�ام األمريكي غرب 
تكس�اس الوسي�ط 32 سنت�ا أو 
0.8 باملئ�ة ليسج�ل 39.87 دوالرا 

للرميل.
وسجل كال الخامني أعىل مستوى 
له من�ذ السادس من مارس/ آذار 
يف وق�ت سابق م�ن الجلسة، عند 
43.41 دوالرا و40.44 دوالرا ع�ىل 

الرتتيب.
وصع�د برنت ملثلي�ه تقريب�ا منذ 
اتفق�ت منظمة البل�دان املصدرة 
للبرتول )أوب�ك( وروسيا وحلفاء 
آخ�رون - فيما يع�رف بأوبك+ - 
يف أبري�ل/ نيس�ان ع�ىل تقلي�ص 
املعروض 9.7 مليون برميل يوميا 
يف ماي�و/ أيار ويوني�و/ حزيران 
لدعم األسعار الت�ي انهارت جراء 

أزمة فريوس كورونا.
ويوم السبت، اتفق�ت أوبك+ عىل 
تمدي�د االتف�اق الق�ايض بسحب 
نحو ع�رة باملئة م�ن اإلمدادات 
العاملي�ة م�ن السوق ش�هرا ثالثا 
حتى نهاي�ة يوليو/ تموز. وعقب 
التمدي�د، رفع�ت السعودية، أكر 
مصدر يف العال�م، أسعار خاماتها 

لشهر يوليو/ تموز.
لك�ن، ه�وي يل، االقتص�ادي لدى 
بن�ك أو.يس.بي.يس يف سنغافورة، 
أش�ار إىل: أن االتف�اق األح�دث ال 
يرق�ى آلم�ال السوق الت�ي كانت 
تتجه إىل تمديد تخفيضات اإلنتاج 

لثالثة أشهر.
القي�اس  خام�ي  كال  إن  وق�ال: 
سيحتاج إىل عوام�ل أقوى للعودة 
باألسع�ار إىل مستوي�ات م�ا قبل 
السادس من مارس/ آذار، عندما 
انه�ارت بعد فشل أوب�ك وروسيا 
آن�ذاك يف التوص�ل إىل اتفاق بشأن 

تخفيضات املعروض.
وق�ال يل: ”الفج�وة كب�رية. م�ن 
ال�رضوري أن تتكون قناعة قوية 
لكي يرتفع السع�ر من 43 دوالرا 
إىل مستوي�ات ما قب�ل االنهيار،“ 
مشريا إىل سع�ر برنت عندما كان 
فوق 50 دوالرا قبل انهيار مارس/ 

آذار.

املعدن األصفر يصعد بعد تقرير 
الوظائف األمريكية

النفط يرتفع بفعل ختفيضات 
أوبك+ وواردات الصني القوية

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة استثمار املثنى، امس االثنني، 
م�روع  بإنش�اء  املب�ارشة  ق�رب  ع�ن 
استثماري كبري، يختص بصناعة األسالك 
وامل�واد الكهربائية والبطاري�ات، وبكلفة 
215 ملي�ون دوالر، مؤك�دة أن�ه سيحقق 
قفزة نوعية بقطاع الصناعات  الكهربائية 

عىل مستوى البالد.
وق�ال مدي�ر ع�ام الهيئ�ة، ع�ادل داخ�ل 
الي�ارسي: إّن “الهيئ�ة والرك�ة املنفذة، 
أنجزت جميع اإلج�راءات اإلدارية تمهيدا 
لتنفي�ذ امل�روع ضم�ن قض�اء النجمي 
ش�مال املحافظ�ة خ�الل األي�ام القليل�ة 
املقبل�ة، وبكلف�ة تص�ل إىل 215 ملي�ون 

دوالر”.
وب�نّي أنه “تم تخصيص 200 دونم لتنفيذ 
املروع الذي يضم 100 جملون، ومحطة 
إلنتاج الطاقة، ومجموعتني من الوحدات 
النمطي�ة ل�إدارة واسرتاح�ة العامل�ني، 
فضال عن ش�بكة من الطرق الرابطة بني 

أجزاء املروع”.
وأفصح اليارسي عن أّن “املروع سينتج 
500 طن شهريا من األسالك و)القابلوات( 
ومح�والت القدرة الكهربائي�ة وبطاريات 

السيارات، وكذلك  )البوردات( واملصابيح 
واملفاتيح الكهربائية عىل اختالف قدراتها 

وأنواعها وب�ق�درة انت�اجية ع�الية”.
وأكد أّن “املروع، املق�رر اكتمال انجازه 
خالل ثالثة أعوام، سيحقق قفزة نوعية يف 
قط�اع الصناعة وتنمية االقتصاد الوطني 
عىل مست�وى الب�الد، من حي�ث االعتماد 

عىل املنت�ج الوطني وتقلي�ل االعتماد عىل 
املنت�ج االجنب�ي املست�ورد لس�د حاج�ة 
االس�واق املحلية، ودعم قط�اع الكهرباء، 
كما سيوفر أكثر من 1000 ف��رصة عمل 
مختلفة لألي�ادي الع��ام�لة خالل مّدتي 
التنفي�ذ والتشغي�ل، ما سيسه�م بتقليل 
ال�ب��ط��ال���ة ف��ي ال�م�حاف�ظ�ة”.

املثنى تعلن مشروعا استثماريا للصناعات الكهربائية 
بـ 215 مليون دوالر



بغداد/ محمد حمدي
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  أكد 
درجال ان مللعبا الزوراء الريايض وملعب 
الشباب  وزارة  تنفذه  الذي  التاجيات  
والرياضة يف بغداد اولوية خاصة لدينا 
تنتظر  التي  الرياضية  جماهرينا  ولدى 
االفتتاح حتماً خالل العام الحايل مللعب 
الزوراء سعة 16 الف متفرج واملبارشة 
بالعمل يف ملعب التاجيات سعة 60 الف 

متفرج . 
اإليرانية  بالرشكة  لقائه  وأضاف خالل 
املرشفة عىل التنفيذ  بحضور مدير عام 
الدائرة الهندسية والفنية يف الوزارة، ان 
اكمال  واجهت  التي   الصعبة  الظروف 

اشهر  منذ  الزوراء  ملعب  يف  العمل 
فريوس  تفيش  بسبب  وصحيا  امنياً 
يف  تعقيدات  من  عنه  نتج  وما  كورونا 
تواصل العمل لن تمنعنا من اإلستمرار 
وإنهاء  متقدمة  مراحل  اىل  والوصول 

األعمال فيه. 
يجب   ، بالقول  درجال  الوزير  وتابع 
العام  انتهاء  قبل  الزوراء  ملعب  إنجاز 
الوزارة  أولويات  من  ُيعد  كونه  الحايل، 
يف إنجاز املشاريع هذا العام ، وامكانية 
وجميع  اللوجستي  الدعم  توفري 
العقبات  وتذليل   الالزمة  التسهيالت 
وعمل  املرشوع  إنجاز  تعيق  التي 
الرشكة املنفذة ستكون متاحة ، منوها 

ان تكون أعمال اإلنهاءات  الرتكيز  عىل 
ومواكبة  املواصفات  أحدث  ضمن 

للتطور العاملي أوالً باول .
املنفذة  الرشكة  أبدت  جهتها  من 
استعدادها إلستئناف العمل عىل الرغم 
الحالية  والصحية  املالية  االزمة  من 
خلية  مع  التنسيق  سيتم  انه  واكدت 
ذلك،  لضمان  املعنية  والوزارات  االزمة 
خالل  العمل  وانهاء  انجاز  أجل  من 

العام الحايل.
وفيما يخص ملعب التاجيات اكد الوزير 
بغداد،  يف  ملعب  أكرب  كـ  أهميته  عىل 
ورضورة  العراقية  للرياضة  يمثله  وما 
انجازه وفق احدث املواصفات والرتكيز 

التدريب  وملعب  الرئييس  امللعب  عىل 
املجاورة  لألرايض   االستثمار  ورضورة 
العمل  استئناف  ورضورة  للمرشوع  

مع مراعاة االزمة املالية.
لذلك  استعدادها  الرشكة  وأبدت 
الشهري  املايل  الجدول  تقديم  وسيتم 
من  االنتهاء  لغرض  توفره  الواجب 
تقدم  وبرنامج  الكونكريتي  الهيكل 
وما  الحالية  املرحلة  خالل  العمل 
ملسابقة  مضاعف  جهد  من  تتطلبه 
يف  بالتأكيد  ذلك  وسيثمر   الزمن.  
ذات  بغداد  شمال  منطقة  إنعاش 
بمشاريع  العالية  السكانية  الكثافة 
التنفيذ من  إىل  أخرى ستجد طريقها 

من  مستفيدة  الخاص  القطاع  قبل 
من  االالف  واستيعاب  الجديد  امللعب 

االيدي العاملة.
ويف سياق متصل بحث وزير الشباب 
والرياضة عدنان درجال مع مدير عام 
املهندس  والفنية  الهندسية  الدائرة 
مالكاتها  من  وعدد  الواحد  عبد  نجم 
ملف انجاز املنشات الرياضة يف بغداد 
وترية  ترسيع  وآلية  واملحافظات 

العمل إلكمالها خالل العام الحايل . 
وعرب وزير الشباب عن ثقته بأن العام 
الحايل سيشهد إنجاز ملعب الشهداء 
يف بغداد سعة 32 الف متفرج وملعب 
الزوراء 16 الف متفرج وقاعة بغداد 

وملعب  متفرج  االف   7 املغلقة  ارينا 
كركوك 25 الف متفرج وملعب امليناء 
يف البرصة 30 الف متفرج وفندق شط 
العرب يف مجمع القصور الرئاسية يف 
البرصة الذي تنفذه رشكة شابورجي 
الشباب  وزارة  لحساب  الهندية 
هذه  اكتمال  ان  مضيفا   ، والرياضة 
سوف  بـأخرى  واملبارشة  املنشات 
ميدان  يف  جديدة  مرحلة  اىل  ينقلنا 
واستضافة  الرياضية  التحتية  البنى 
البطوالت الدولية فضالً عن البطوالت 
من  املنشات  هذه  تمثله  وما  املحلية 
سيؤدي  ومعنوي  حضاري  عمق 
التطور  يف  نوعية  نقلة  اىل  بالتاكيد 

الذي ننشده . 
ان  الواحد  عبد  نجم  املهندس  وبني 
املذكورة  املشاريع  يف  متواصل  العمل 
بعد تذليل العقبات مع الرشكات املنفذة 
كورونا  جائحة  عقبة  تجاوز  وكذلك 
ملعب  ان  مشريا   ، معقولة  حدود  اىل 
الصناعات  الذي تنفذه رشكة  كركوك 
الصناعة  لوزارة  التابعة  الحربية 
لحساب رشكة افاسبور الرتكية يشهد 
تفوق  انجازه  ونسبة  ملحوظا  تقدما 
والحال  الكلية  العمل  قيمة  من   %85
التي سُنطلع  للمنشات االخرى  نفسه 
إكتمالها  موعد  عىل  قريباً  جماهرينا 

وإنجازها.

بغداد/ متابعة الزوراء

كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر 

محمد صالح، حقيقة الترسيبات التي 

نسبت اليه بشأن تمويل اندية الدوري 

العراقي املمتاز، مؤكداً انه ال عالقة له 

بهذا االمر وهو ليس وزيراً للمالية.

عرب  والصفحات  املواقع  بعض 

نرشت  االجتماعي،  التواصل  مواقع 

تفيد  صالح  لسان  عن  مزيفة  اخباراً 

األندية  عن  سيغيب  التمويل  بان 

تخصيص  تقليص  مع  املؤسساتية 

االتحادات اىل النصف.

االخبار  من  »فوجئت  صالح  وقال 

أوضح  ان  اود  ايل  نسبت  التي  املزيفة 

وال  املالية  وزارة  يف  اعمل  ال  بانني 

ومن  لألندية  مخصص  هو  ما  اعرف 

يقوم بتمويلها«.

كل  هيج  املزيف  »الخرب  وأضاف 

قطاعات العراق ضدي شخصياً، لست 

التمويل  يقرر  من  وال  للمالية  وزيراً 

بعقد  اعمل  متقاعد  انا  عدمه،  من 

استشاري يف رئاسة الوزراء«.

األندية  اغلب  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 

اقتصادية  ازمة  من  تعاني  العراقية 

من  البالد  يف  العام  الوضع  بسبب 

وتراجع  كورونا  جائحة  محاربة 

أسعار النفط.

نجم  كشف  الزوراء:  متابعة  بغداد/ 
أحمد  القدم،  لكرة  الزوراء  نادي  فريق 
حسن مكنزي، عن تلقيه عرض احرتايف 

يف إحدى الدول الخليجية.
احرتافية  عروض  »هناك  مكنزي  وقال 
من  عرضا  وتلقيت  باإلحرتاف  وأفكر 
عن  يكشف  ان  دو  اماراتي«  نادي 

أسمه.
يف  العراقي  الدوري  »تنظيم  عىل  وشدد 
واي  التأجيالت  ومنع  املقبلة  املوسم 
عقبات تؤثر عىل املباريات« مضيفا »لو 

استمر الدوري ألخذ الزوراء اللقب«.
وأشار اىل ان »محرتيف الزوراء الزالوا يف 
جراء  الحظر  إجراءات  بسبب  العراق 
جائحة كورونا وادارة النادي والالعبني 

متواصلون معهم«.
ان  وقال  أسمه  رس  الالعب  وكشف 

»مكنزي أسم جدي وليس لقباً«
فريق  العب  أعلن  منفصل  سياق  ويف 
امللقب  اياد  العباس  عبد  ميسان  نفط 
بإلغاء  الفريق  مع  إعارته  فرتة  إنتهاء 

الدوري املمتاز ملوسم 2019 -2020.

الدوري  إلغاء  قرار  ان  اياد  وقال 
بالصحيح وجاء يف مصلحة الالعبني«.

فريق  مع  ملوسمني  »وقعت  وأضاف 
املوسم  هذا  يف  كإعارة  وانتقلت  النفط 
}املُلغى{ اىل نفط ميسان وبهذا سأعود 

اىل النفط«.
زاهر  السوري  »الالعب  اياد  وعد 
ميداني أفضل محرتف بالدوري املمتاز 
كانت  »بدايته  ان  اىل  منوها  العراقي« 
وارشاف  وبمدرسة  األشبال  فريق  مع 

املدرب الراحل عمو بابا«.

بغداد/ متابعة الزوراء
املنتخب  مهاجم  وضع  عن  السعودي،  الهالل  نادي  استفرس 
بورتيمونينيس  فريقه  مع  عيل  مهند  القدم  لكرة  الوطني 

الربتغايل.
مهند عيل ينتهي عقده خالل االنتقاالت الصيفية املقبلة، حيث 
من املقرر ان يتم حسم مصريه بشكل رسمي بني إدارة فريقه 
الدحيل القطري الذي يملك بطاقته وبني بورتيمونينيس الفريق 
إن  السعودي  الهالل  إدارة  من  مقرب  مصدر  له.وقال  املعار 
ناديه  إدارة  ابلغ  لوشيسكو،  رازفان  الروماني  الفريق  »مدرب 

برغبته يف استقطاب مهاجم جديد للفريق«.
وضع  عن  استفرست  السعودي  النادي  »إدارة  ان  وأضاف 
الالعب مهند عيل لبحث إمكانية ضمه اىل صفوف الفريق خالل 

االنتقاالت الصيفية«.
عىل  عيل  مهند  مع  تعاقد  بورتيمونينيس  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
الالعب مه  سبيل اإلعارة مع احقية الرشاء، حيث ينتهي عقد 

نهاية املوسم الحايل.

العب  اعترب  الزوراء:  متابعة  بغداد/ 
فريق امليناء، أحمد محسن املعروف بـ 
}ابو كريشة{، إلغاء الدوري املمتاز بانه 

حرم }امليناء من الفوز باللقب{.
وبني أبو كريشة ان »قرار إلغاء الدوري 
األقرب  كان  والفريق  بالالعبني  أرض 

للقب باعتباره املتصدر«.
أندية  وأضاف »تلقيت عرضا من ثالثة 
املراكز  من  وهي  سمسار  عرب  مرصية 
ان  بسبب  عليها  أوافق  لم  ولكن  األوىل 

مبلغها أقل من الذي أتقاضه حاليا«.
}عيل  »الالعب  ان  كريشة  أبو  وأكد 

ولديه  امليناء  نادي  اىل  حصني{ سيعود 
الرغبة بذلك وهو فريقه األول«.

قد  شاكر،  حكيم  »املدرب  ان  وقال 
الزوراء  فريق  يف  كنت  عندما  ظلمني 
وتحديدا يف لقاء النرص السعودي كونه 
أبقاني عىل دكة البدالء ولم يشاركني يف 
املباراة، وان خروجي من الفريق بسبب 

شاكر«.
وكشف ان »سبب لقبه كونه كان يلعب 
وكنت  مبكرة  سن  يف  شعبي  فريق  يف 
بديناً ولدي }كرش{ فأطلق عليه مدرب 

الفريق لقب }أبو كريشة{«.

بغداد/ اثري الشوييل 
ايام  قبل  حسن  جالل  الوطني،  منتخبنا  مرمى  حارس  زار 
االوضاع  هذه  ظل  يف  الديوانية  محافظته  يف  املسنني(  )دار 
جائحة  بسبب  اجمع  بالعالم  حصلت  التي  واملأساة  الصعبة 
كورونا، والعراق عىل وجه الخصوص، وكان يف استقباله مدير 
مكتب  عن  وممثل  جوده  خليل  سلمان  الخاصة  االحتياجات 

املحافظة مزعل الخزعيل والباحث االجتماعي قيس جلود .
خاص:  ترصيح  يف  حسن،  جالل  الوطني،  منتخبنا  قائد  وقال 
ماشاهدته عيني يف دار املسنني يدمع له القلب قبل العني، ومن 
حول  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  دولة  اناشد  خاللكم 
حقوق هؤالء املظلومني يف هذا الدار ، فإىل اآلن لم تصل رواتبهم 

او اي مساعدات من قبل الدولة.
واضاف حسن: زيارتي هذه جاءت من أجل االطالع التام عىل 

واقع الدار ووضع املسنني.
وأكد حسن عىل بذل الجهود من اجل ايصال صوتهم اىل رئيس 
والعناية  للمستفيدين  الالزمة  الخدمات  تقديم  بغية  الوزراء 
الخاصة بهم، كونهم من الرشائح املحرومة من أبناء محافظتنا 

العزيزة.

درجال: سنذلل مجيع العقبات من اجل افتتاح ملعيب الزوراء والتاجيات العام احلالي
مؤكدا على اهمية اجناز املشاريع 

مستشار رئيس الوزراء: ال عالقة لي مبوضوع متويل األندية الرياضية جالل حسن يناشد رئيس الوزراء 
من اجل االيفاء حبقوق املسنني 

جنم الزوراء مكنزي يدرس عرضاً لالحرتاف يف االمارات

اهلالل السعودي يسعى للتعاقد مع النجم مهند علي
أبو كريشة: إلغاء الدوري املمتاز حرم 

امليناء من لقب املسابقة

مدرب حراس مرمى منتخب الصاالت 
يصاب بكورونا

بغداد/متابعـة الزوراء/تواصلـت إصابات الرياضيني بفريوس كورونا املسـتجد بعد تأكد 
إصابة مدرب حراس مرمى املنتخب الوطني لكرة الصاالت حسني شالل.

وتعرض عدد من الرياضيني خالل اليومني املاضيني إىل اإلصابات بعد املوجة الكبري للجائحة 
يف العراق بعموم املدن لتطال حسني شالل بعد أن أكدت الفحوصات إصابته بالفريوس.

وقدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مقرتحا لوزير الصحة بتخصيص مركز الطب 
الريايض يف املدينة الشـبابية للرياضيني الذين تعرضوا لإلصابة بعد اكتظاظ مستشـفيات 

العاصمة بغداد بعدد املصابني.

أصفر وأمحر
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اق�رب قائ�د مانشس�ر س�يتي اإلنكلي�زي وأحد 
أس�اطره يف الس�نوات األخ�رة م�ن االنضمام إىل 
الدحي�ل القط�ري بحس�ب العدي�د م�ن التقاري�ر 

الصحفية.
وذك�رت صحيف�ة م�رور الربيطاني�ة الش�هرة أّن 
اإلس�باني دافيد سيلفا سينتقل للعب يف دولة قطر مع 
الدحي�ل متصدر ال�دوري القطري، عق�ب انتهاء 

عقده مع مانشسر سيتي هذا الصيف.
وس�يلتحق دافي�د س�يلفا بالعديد من 
نجوم العالم يف الدحيل مثل املغربي 

امله�دي بنعطية والكروات�ي ماندزوكيتش وغرهم من الالعبني 
املتوجني مع منتخب قطر بكأس آسيا بداية السنة الحالية.

وبات�ت قط�ر إحدى أكثر دول آس�يا جذباً للنجوم إذ س�بق وأن 
لعب تش�ايف هرنانديز مع السد ويلعب حالياً كّل من الجزائري 
ياس�ني براهيمي مع الريان واإلس�باني غابي مع الس�د رفقة 

الجزائري اآلخر بغداد بونجاح وغرهم.
ولعب سيلفا )34 عاماً( لقرابة 10 سنوات مع مانشسر سيتي 
ت�ّوج خاللها بجميع األلق�اب املمكنة يف إنكل�را إضافة لفوزه 
بلق�ب كأس العالم 2010 والي�ورو 2008 و 2012 مع منتخب 

إسبانيا.

أكد رئيس بلدية ليفربول جو أندرسون أن دربي املدينة “مرسيسايد” 
بني إيفرتون وغريم�ه ليفربول متصدر الدوري اإلنكليزي لكرة القدم 

يجب أن يقام بملعب “غوديسون بارك” بدالً من ملعب محايد.
وس�يكون دربي “مرسيس�ايد” املق�رر يف 21 حزيران/يونيو الحايل 
املب�اراة األوىل لليفربول بقي�ادة مدربه األملاني يورغ�ن كلوب بمجرد 
اس�تئناف منافسات الدوري اإلنكليزي املمتاز املعلقة منذ ثالثة أشهر 

بسبب فروس كورونا املستجد.
ويتص�در ليفرب�ول الرتيب بف�ارق 25 نقطة أمام مط�ارده املبارش 
مانشس�ر س�يتي، ويحتاج إىل فوزين إلحراز لقبه األول منذ 30 عاما 
بغ�ض النظر ع�ن نتائج رجال املدرب اإلس�باني جوس�يب غوارديوال 
يف املراحل التس�ع املتبقي�ة، لكنه قد يتوج باللق�ب يف حال تغلبه عىل 
إيفرتون وخسارة سيتي مباراته املؤجلة من املرحلة الثامنة والعرشين 

أمام ضيفه أرسنال واملقررة يف 17 حزيران/يونيو الحايل.
يف الوقت الحايل، من املقرر إقامة مباراة إيفرتون وليفربول عىل ملعب 
“غوديس�ون بارك”، ولكن كان�ت هناك مطالبات م�ن قادة الرشطة 
لنقله�ا إىل ملع�ب محاي�د لتجنب تجمع املش�جعني خ�ارج امللعب يف 

انتهاك لقواعد التباعد االجتماعي.
وكان�ت املباراة مدرجة يف قائمة املباري�ات “ذات الخطورة القصوى” 

التي أعدها مس�ؤولو الرشطة الش�هر املايض، وقال أندرسون سابًقا 
أنه ليس من الجيد استئناف منافسات الدوري ألن املشجعني لن يبقوا 

بعيداً عن املالعب.
لكن أندرسون غررَّ رأيه ويعتقد أن املباراة يمكن أن تقام بأمان بملعب 

غوديسون بارك.
وقال غوديسون لصحيفة “ذي أتلتيك”: “نحن يف وضع أفضل مما كنا 
عليه قبل أربعة أسابيع، وتمكنا من نقل سبب أهمية عدم تجمهر أي 

شخص خارج أو بالقرب من املالعب”.
وأضاف: “لقد أتيحت لن�ا الفرصة منذ ذلك الحني للتحدث إىل 

املش�جعني والناديني قام�ا بدورهما أيضا وبعثا رس�الة 
مفاده�ا أن املش�جعني بحاج�ة إىل البق�اء بعي�دا عن 

املالعب”.
وتابع: “كال الناديني جعل املسألة واضحة. يورغن 

ح ذلك”. كلوب وضرَّ
وأردف قائ�اًل: “لذا ل�ن يكون ل�دي أي اعراض 
عىل املباريات البيتية لفريقي املدينة، س�واء يف 
الدربي بملعب غوديس�ون ومباريات ليفربول 

يف أنفيلد”.
وأوض�ح أنه ليس لدى رشطة مرسيس�ايد 
أي اع�راض ع�ىل لع�ب الدرب�ي بملع�ب 

غوديسون بارك.
وس�تناقش هذه املسألة يف اجتماع الفريق 
االستشاري للس�المة التابع ملجلس مدينة 

ليفربول.
ونقلت وس�ائل اإلعالم اإلنكليزية سابقاً رغبة 

الرشطة يف إقامة س�ت مباريات ع�ىل األقل عىل 
مالعب محايدة، هي: مانشسر سيتي-ليفربول، 
مانشس�ر سيتي-نيوكاس�ل يونايتد، مانشسر 
نيوكاس�ل-ليفربول،  يونايت�د،  يونايتد-ش�يفيلد 

وإيفرتون-ليفربول.

أعلن كيكي س�يتني، املدير الفني لربش�لونة، 
ع�ن موقف قائ�د الفريق ليوني�ل مييس، من 
املشاركة أمام ريال مايوركا، يوم 13 يونيو/
حزي�ران الج�اري، ضم�ن مباري�ات الجولة 
ال��28 لليجا.وق�ال س�يتني، يف ترصيح�ات 
ديبورتيف�و”  “مون�دو  صحيف�ة  نقلته�ا 
الكتالونية: “مييس ليس الالعب الوحيد الذي 
ل�م يتدرب ولديه بع�ض االنزعاج، فقد حدث 
ذل�ك للكثرين، وهو أمر بس�يط، وس�يطرنا 
عليه”.وأضاف: “لقد أصبح جيًدا تماًما، ولن 
يواجه أي مش�كلة”.وعن ع�دد الدقائق التي 
يمك�ن أن يش�ارك به�ا مي�يس يف كل مباراة، 
كي ال يتعرض لإلرهاق، قال س�يتني: “حاله 
مث�ل البقية، س�نرى كيف ستس�ر األمور.. 

هناك العديد من املباريات، وليس لدينا قائمة 
طويلة م�ن الالعبني، وم�ن األفضل أن نجده 
دائًما يف امللعب”.وحول مدى اس�تعداد لويس 
س�واريز، أج�اب: “تعافي�ه كان أرسع مم�ا 

توقعنا، لكن السؤال هنا: كيف 
س�تكون جاهزيته بعد الغياب 

لفرة طويلة؟”.
وأردف: “أعتق�د أنن�ي ل�ن أغر 
الكثر يف الخطة، لكن سأحاول أن 
أفعل بعض األشياء بشكل أفضل.. 
نحن سعداء، وفرة التوقف منحتنا 

الكثر من التحسن”.
ري�ال  انتق�ال  وبخص�وص 
ألفري�دو  ملع�ب  إىل  مدري�د 
س�يتني:  رد  س�يتفانو،  دي 
س�يؤثر  كي�ف  أع�رف  “ال 

ه�ذا األم�ر عليه�م أو عىل 
منافسيهم”.

مدري�د،  وري�ال  برش�لونة  يخ�وض 
النادي�ان األغن�ى يف العال�م، م�ا تبقى 
م�ن الدوري اإلس�باني يف صمت مطبق 
خلف أبواب موص�دة بعد أن اعتادا عىل 
صخ�ب مدرج�ات ملعب�ي “كامب نو” 

و”سانتياغو برنابيو”.
ويس�تأنف الدوري اإلس�باني نش�اطه 
الخمي�س بدربي األندلس بني إش�بيلية 
وري�ال بيتي�س بع�د توقف من�ذ آذار/

مارس بس�بب ف�روس “كوفيد19-”، 
يتح�ر “كامب نو” الذي يعترب امللعب 
مقع�داً(،   99354( أوروب�ا  يف  األك�رب 
لص�دى الف�راغ يف وقت س�يهجر ريال 
مدريد معقله “س�انتياغو برنابيو )81 
ألف معقد( لالنتق�ال إىل امللعب الريفي 
س�تيفانو”  دي  “ألفري�دو  الصغ�ر 
يف  آالف   6 عدده�ا  البال�غ  ومقاع�ده 

ضواحي مدريد.
الصاخبة  الحماس�ية  لألج�واء  وخالفاً 
يف  برش�لونة  مباري�ات  تراف�ق  الت�ي 
“كامب نو”، س�يتعني عىل “بالوغرانا” 
التأقل�م عىل لع�ب مباريات�ه يف معقله 

أمام مدرجات مهجورة.
لكنها ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي يضطر 
فيها برشلونة اىل اختبار اللعب من دون 
جمهوره العريض، إذ مر بهذه التجربة 
يف األول من ترشين األول/أكتوبر 2017 
حني فاز مييس ورفاقه عىل الس باملاس 

-3صفر خلف أبواب موصدة بقرار من 
إدارة الن�ادي احتجاجا منها عىل العنف 
الذي تزام�ن مع اس�تفتاء مثر للجدل 

حول تقرير املصر يف كتالونيا.
ووصف قلب دفاع الفريق جرار بيكيه 
شعور اللعب من دون جمهور ب� “أسوء 
تجربة يف مس�رتي” مع تأثر واضح يف 

تلك األمسية.
ويتحر بيكيه وزم�الؤه اليوم للعيش 
يف وض�ع خاص بدون مش�جعني الذين 
هم من “يس�مح لنا أن نعيش لحظات 
من الس�عادة، وأن نتجاوز أنفس�نا...” 
بحس�ب ما أفاد العب الوس�ط التشييل 
أرت�ورو فيدال، مس�تطرداً: “لكن علينا 

أن نتكيف من أجل تحقيق أهدافنا”.
أم�ا بالنس�بة لزميله املداف�ع الفرنيس 
دون  م�ن  فاللع�ب  النغلي�ه،  كليم�ان 
جمهور “ال يناس�ب أح�د. كل الالعبني 
يفضلون اللعب أمام مدرجات ممتلئة. 
لك�ن م�ن واجبن�ا )يف الظ�رف الحايل( 
اللع�ب يف مالعب خالية. علينا أن نتقبل 

ذلك، ألنها القاعدة اآلن”.
وأضاف لربنامج “ال بارتيداس�و” عىل 
ش�بكة “موفيس�تار بالس” اإلسبانية 
“لكنن�ا نأمل بع�ودة الجمهور يف أرسع 

وقت ممكن”.
يف مدريد، يتحر ريال أيضا لعودته اىل 
املالع�ب، لكن ليس يف معقل�ه التقليدي 

“سانتياغو برنابيو” بسبب ورشة عمل 
هناك م�ن أجل تركيب س�قف وتغليف 

معدني.
ومنذ مباراة إياب ال�”كالس�يكو” التي 
فاز بها برش�لونة عىل عمالق العاصمة 
-2صف�ر خ�ارج قواع�ده يف األول م�ن 
آذار/مارس، أغلق “سانتياغو برنابيو” 
أمام الجمه�ور حيث حل�ت آالت البناء 

محل النجوم فوق العشب املحروث.
أزمة ف�روس “كوفيد19-”  وتس�ببت 
بتوقف األعمال لفرة من الوقت، لكنها 
استؤنفت مستفيدة من التعليق املطول 

ملوسم كرة القدم.
بروزنامت�ه  ال�دوري  امت�داد  ويف ظ�ل 
املعدلة حت�ى النصف الثاني من تموز/
يولي�و، كان م�ن ال�روري إيجاد حل 
بديل، فوقع الخي�ار عىل ملعب “ألفريد 
دي س�تيفانو” يف مركز “فالديبيباس” 
الخاص بتمارين الن�ادي امللكي، والذي 
شيد عىل مس�احات قاحلة يف الضاحية 

الشمالية الرشقية للعاصمة.
وسيخوض ريال مبارياته البيتية الست 
املتبقية له يف ال�دوري املحيل )من أصل 
11 باملجم�ل( عىل هذا امللع�ب الصغر 
الذي يتسع لس�تة آالف متفرج، والذي 
يس�تخدمه عادة فريق تاكون النسائي 
التاب�ع للن�ادي امللكي، وفري�ق الرجال 

الرديف.

لري�ال  الفرن�يس  للم�درب  بالنس�بة 
زي�ن الدين زي�دان، فاللع�ب عىل ملعب 
“ألفريدو دي س�تيفانو” يش�كل عودة 
اىل الج�ذور، إذ ب�دأ مس�رته التدريبية 
هن�اك ح�ني أرشف عىل فريق الش�باب 
ريال مدريد كاس�تيا )درجة ثالثة( ملدة 
موس�مني، قب�ل االنضم�ام إىل الفريق 

األول.
لكن اللعب عىل هذا امللعب سيشكل عىل 
األرجح صدمة ثقافي�ة ضخمة لنجوم 
الن�ادي امللك�ي الذين اعت�ادوا عىل أكرب 

املالعب يف العالم.
ومن أجل تخفيف ش�عور االرتباك عند 
الالعب�ني، ق�رر ري�ال تركي�ب إض�اءة 
إضافية لجعل البث التلفزيوني طبيعيا 
اللوح�ات  وزع  كم�ا  اإلم�كان،  ق�در 
اإلعالنية عىل جوانب امللعب، فيما عمل 
اإلنكليزي بول برغيس، املدير املتمرس 
يف أعمال صيانة العشب يف النادي، بجهد 

كبر لكي يحسن الوضع عىل الالعبني.
وق�ام ري�ال بحص�ة تمريني�ة واح�دة 
أس�بوعيا من�ذ نهاي�ة أيار/ماي�و عىل 
م�ن  س�تيفانو”  دي  “ألفري�د  ملع�ب 
أج�ل أن يحص�ل الالعبون ع�ىل الوقت 
ال�كايف للتأقل�م م�ع منزله�م الجدي�د، 
بانتظ�ار الع�ودة اىل معقلهم واللعب يف 
كن�ف األجواء الصاخبة ل� “س�انتياغو 

برنابيو”.

حكم�ت نتيجة التع�ادل اإليجابي بهدف يف كل ش�بكة مواجهة وس�ط 
الرتيب التي جمعت آوغس�بورغ بضيفه كولن ضمن منافسات املرحلة 
الثالثني من ال�دوري األملاني لكرة القدم.وقبل خم�س دقائق من نهاية 
املباراة سجل الفرنيس أنطوني موديست لكولن 85 قبل أن ينجح األخر 
يف تعدي�ل النتيجة رسيع�ًا بفضل فيليب ماكس 88.جدير باالش�ارة أّن 
أصح�اب األرض أهدروا فرص�ة التقدم منذ الش�وط األول بعد أن أهدر 
الالعب فلوريان نيدرليش�نر ركلة جزاء يف الدقيقة 27.بهذا التعادل رفع 
كول�ن رصيده إىل 35 نقطة يف املركز الثاني عرش وبفارق األهداف خلف 
أينراخت فرانكفورت، يف حني يليه مبارشة آوغس�بورغ صاحب ال 32 
نقطة.,كرس فولفسبورغ أفضلية الضيوف يف مباريات الدوري األملاني 
لك�رة الق�دم التي تقام خلف أب�واب موصدة، بتعميق�ه جراح مضيفه 

فردر بريمن عندما تغلب عليه -1صفر.
وجاء ه�دف املباراة الوحي�د يف الدقيقة 83 عن طري�ق الهولندي فاوت 
فيخورس�ت برب�ة رأس�ية م�ن مس�افة قريب�ة إىل الزاوي�ة اليرسى 

مستثمرا عرضية البديل فيليكس كالوس.
وأظه�رت نتائج مباريات املراحل األرب�ع التي أقيمت يف الدوري األملاني، 
منذ عودة املنافس�ات منتصف أيار/مايو املايض بعد أكثر من ش�هرين 
من التوقف بسبب أزمة فروس كورونا املستجد، أفضلية الفرق الضيفة 

التي حققت الفوز يف 22 مباراة من Hصل 44 أقيمت حتى اآلن.
وه�و الفوز الثالث لفولفس�بورغ منذ اس�تئناف البوندس�ليغا، فانفرد 
باملرك�ز الس�ادس برصي�د 45 نقط�ة وه�و مرك�ز مؤه�ل إىل الدوري 

األوروبي، فيما مني فردر بريمن، البطل أربع مرات أعوام 1965 و1988 
و1993 و2004، بخس�ارته الثاني�ة عىل الت�وايل فتجمد رصيده عند 25 
نقطة يف املركز الس�ابع عرش قب�ل األخ�ر، وازدادت مهمته صعوبة يف 
البقاء بالدرجة االوىل.واس�تهل الفريقان املب�اراة بابداء تضامنهما مع 
احتجاج�ات “بالك اليفز ماتر” التي أش�علتها وف�اة املواطن األمركي 
األس�ود جورج فلوي�د عىل يد رشطي أبيض يف مدين�ة مينيابوليس قبل 
حوايل أس�بوعني.وواصل شالكه نتائجه الس�لبية وتعادل خارج ملعبه 
م�ع أونيون برلني بهدف لكل منهما يف إط�ار املرحلة الثالثني من دوري 

الدرجة األوىل األملاني لكرة القدم.
وفشل شالكه للمرة الثانية عرشة عىل التوايل بتحقيق النرص، فيما كان 

اإلخفاق السابع لربلني يف كسب النقاط الثالث.
ورفع فريق املدرب األمركي ديفيد فاغنر رصيده إىل 38 نقطة يف املركز 
الع�ارش، فيما واصل املمثل الثاني للعاصمة ابتعاده عن منطقة الخطر 

بحصوله عىل النقطة 32 يف املركز الثالث عرش.
وافتت�ح روبرت أندريخ التس�جيل لفريق العاصم�ة يف الدقيقة 11 بعد 
مجهود فردي رائع انهاه بتس�ديدة خادعة، مستغالً تمريرة متقنة من 

النيجري أنطوني أوجا.
وهو الهدف األول لالعب البالغ من العمر 25 عاما يف البوندسليغا يف 29 

مباراة له مع أونيون برلني.
وعادل شالكه يف الدقيقة 28 من تسديدة قوية لإلنكليزي جونجو كيني 

غر املراقب من خارج منطقة جزاء.
دوري الدرجة الثانية

� يف دوري الدرج�ة الثاني�ة األملان�ي ضيع ش�توتغارت فرص�َة تقليِص 
الف�ارق م�ع املتصدر أرميني�ا بيليفيلد بع�د تعادلِه الس�لبي مع ضيِفه 

أوسنابروك لحساب الجولة الثالثني.
ش�توتغارت تحكم يف الكرة طيل�َة املباراة لكن رغم ذل�ك لم يتمكن من 
بلوغ مرمى الضيف الذي تميز دفاُعه بالتنظيم، ليفش�ل ش�توتغارت يف 
اس�تغالل تعادل املتص�در أرمينيا بيليفيلد لتقلي�ص الفارق معه والذي 

استقر عند خمس نقاط.
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هل يصبح اجلزائري إمساعيل 
بن ناصر ملكياً؟

إصابتان جديدتان بفريوس 
كورونا يف انكلرتا

اعالم الكرتوني برشلونة وريال مدريد يف ظروف استثنائية

آوغسبورغ وكولن ينهيان قمة وسط الرتتيب بالتعادل

أعلن�ت رابطة الدرج�ات األدنى للدوري اإلنجلي�زي لكرة القدم  
ع�ن حالتي إصابة بفروس كورون�ا يف الدرجة الثانية يف أحدث 

جولة من الفحوص.
وقال�ت رابط�ة دوري الدرج�ات م�ن الثاني�ة وحت�ى الرابعة: 
“تؤك�د الرابطة خض�وع 1179 العباً ومدرب�اً وموظفاً من 24 
فريقاً للكش�ف )عن فروس كورونا يف الفرة من الثالث وحتى 

السادس من يونيو( مع اكتشاف حالتي إصابة من ناديني. 
“الشخصان اللذان تم اكتش�اف إصابتهما دخال العزل الفردي 
بالتوافق مع إرش�ادات الرابطة بينما سُيسمح لكل من جاءت 

نتيجة عيناتهم سلبية بدخول منشآت التدريب”. 
ول�م تكن هناك حاالت إصابة ب�ني أربعة فرق يف الدرجة الثالثة 

بينما ظهرت حالة واحدة يف أربعة فرق يف الدرجة الرابعة. 
ويع�ود دوري الدرجة الثانية يف 20 يونيو/حزيران عىل أن تقام 

املباريات دون حضور الجماهر. 

ذكرت تقارير إخبارية أّن ريال مدريد اإلسباني دخل سباق التعاقد 
مع الدويل الجزائري إسماعيل بن نارص الذي يلعب حالياً يف صفوف 

نادي ميالن اإليطايل.
وكانت بعض أجهزة اإلعالم ربطت العب “الخر” بناديي باريس 

سان جرمان الفرنيس ومانشسر سيتي اإلنكليزي.
وزادت التكهنات حول مس�تقبل بن نارص، بعد الكشف عن وجود 
بند لفس�خ عق�ده بقيم�ة 50 مليون ي�ورو، ما يعن�ي أّن الالعب 
الحاصل عىل جائزة أفضل العب يف كأس أمم إفريقيا العام املايض، 

قد يغادر ال�”روسونري” يف حال تفعيل هذا البند.
ويبحث ريال مدريد عن العب وسط شاب للتعاقد معه خالل سوق 
االنتق�االت املقبل، خاصة أّن معظ�م العبي الفريق الحاليني يف ذلك 

املركز قد تقدموا يف السن.

أعرب قائد منتخب 
الس�ابق  الياب�ان 
ماكوتو هاسيبي 
ع�ن فخ�ره ألنه 
الالع�ب  أصب�ح 
األكثر  اآلس�يوي 
يف  مش�اركة 
مباري�ات الدوري 
األملاني لكرة القدم.
يف  هاس�يبي  وقال 
ترصي�ح للموق�ع 
لرابطة  الرسمي 
ي  ر و ل�د ا
األملان�ي: “أنا 
فخ�ور ج�داً 
لعبت  ألنن�ي 
يف  مباري�ات 
األملان�ي  ال�دوري 
أكث�ر من أي العب آس�يوي آخر. 
لك�ن بالنس�بة يل، كان من األهم 
للفري�ق  بالنس�بة  بكث�ر  أكث�ر 
الفوز”.ولعب هاس�يبي  تحقي�ق 
البالغ من العمر 36 عاماً، أساسياً 
يف املب�اراة التي خرسه�ا أينراخت 

فرانكف�ورت أم�ام ضيف�ه ماينت�س 
صف�ر2- يف املرحل�ة الثالث�ني، رافعاً 
ع�دد مش�اركاته إىل 309 مباريات يف 
البوندس�ليغا.وتجاوز هاسيبي الرقم 
القيايس السابق والذي كان يتقاسمه 
مع ال�دويل الكوري الجنوبي الس�ابق 
تش�ا بوم ك�ون الذي دافع ع�ن ألوان 
أينراخت فرانكف�ورت )122 مباراة( 
مب�اراة(   185( ليفرك�وزن  وباي�ر 

ودارمشتاد )98 مباراة(.
يف  مس�رته  اليابان�ي  الالع�ب  وب�دأ 

األملان�ي م�ع فولفس�بورغ  ال�دوري 
)135 مب�اراة( عام 2008 وتوج معه 
باللق�ب ع�ام 2009، ث�م انتق�ل عام 
2013 إىل نورمربغ )14 مباراة(، ومنه 
إىل فرانكفورت )160( يف العام التايل.

وفاز هاس�يبي الذي يخوض موسمه 
الثالث عرش يف أملانيا، مع فرانكفورت 
بلق�ب مس�ابقة ال�كأس املحلية عام 
الت�ي ش�هدت  2018، وه�ي الس�نة 
اعتزال�ه دولي�اً بعد قيادت�ه اليابان يف 

مونديال روسيا 2018.

هاسييب فخور برقمه القياسي اآلسيوي يف البوندسليغا

رئيس بلدية ليفربول يريد إقامة الدربي يف غوديسون بارك

سيتني يعلن موقف ميسي من مواجهة مايوركا

اقرتاب أسطورة مانشسرت سييت من الدحيل القطري

مفكرة الزوراء
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 بغداد/ نينا:
 حي�ا نقي�ب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني الع�رب مؤيد الالمي االبطال الذي 

حرروا مدن العراق من داعش اإلرهابي.
وقال الالمي يف تغريدة عىل تويرت: تحل علينا يوم غد التاسع من حزيران ذكرى اليمة اال وهي 
احت�الل التنظي�م االرهابي ملدينة املوصل وم�ا تالها ملدن اخرى .. ولم يكتف�وا بقتل املدنيني 
والعسكريني وهدم املباني الخاصة والعامة بل رشعوا بنهب االثار فضال عن جريمتهم بهدم 

جامع النوري ومنارته الحدباء ... تحية لألبطال الذين حرروا تلك املدن.

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
قدم�ت قن�اة “فوك�س ني�وز” األمريكي�ة 
اعتذاراتها لبثها رسما بيانيا ربط بني ارتفاع 
يف األس�واق املالي�ة والعن�ف العنرصي الذي 
يس�تهدف الس�ود بما يف ذل�ك اغتيال مارتن 
لوثر كينغ يف الرابع من أبريل 1968 أو مقتل 
جورج فلويد يف 25 مايو بيد رشطي أبيض.

وعرض الرسم البياني الجمعة، عرب املحطة 
برنام�ج  إط�ار  يف  املحافظ�ة  التلفزيوني�ة 
“سبيش�ل ريبورت ويذ بري�ت باير” وأظهر 
االرتفاع املس�جل بعد هذي�ن الحادثني، كما 
بعد تربئة أربعة عن�ارص بيض من الرشطة 
ع�ام 1992 يف قضي�ة مقتل الرجل األس�ود 
رودني كين�غ يف 1991، وبعد مقتل الش�اب 
األسود مايكل براون )17 عاما( سنة 2014 

عىل يد رشطي أبيض.
وأش�ارت وس�ائل إع�الم أخرى مث�ل مجلة 
“فورتش�ن ماغازي�ن” م�ن جانبه�ا إىل أن 
األس�واق املالي�ة تميل إىل االرتف�اع يف فرتات 

االضطرابات االجتماعية.
وقال�ت املحطة “الرس�م البياني املس�تخدم 
يف الربنام�ج لتبي�ان ردة فع�ل األس�واق يف 
محط�ات تاريخية م�ا كان يجب أن يعرض 
أب�دا عىل التلفزي�ون م�ن دون إدراج اإلطار 
الكام�ل. نعت�ذر عن الرس�م ال�ذي ال يراعي 

املشاعر ونأخذ القضية عىل محمل الجد”.
وأثار الرسم موجة تنديد يف وقت يشارك فيه 

اآلالف من األش�خاص يف تظاهرات ضخمة 
احتجاجا عىل العنرصية وعنف الرشطة بعد 

مقتل فلويد عىل يد رشطي أبيض.
وكت�ب عضو الكونغرس ع�ن والية إيلينوي 
بوب�ي راش يف تغريدة “هذا الرس�م البياني 
يؤكد أن فوكس نيوز ال تأبه لحياة السود”.

اتهام�ات  ني�وز”  “فوك�س  وواجه�ت 
بالعنرصي�ة يف وقت س�ابق، حي�ث أقام 11 
م�ن املوظف�ني الس�ابقني بفوك�س ني�وز 
دع�وى قضائية ىف نيويورك ضد الش�بكة يف 
ع�ام 2017 واتهموه�ا بالتميي�ز العنرصي 
والعدائي وغري القانوني، بحس�ب ما ذكرت 

صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية.
وذكرت الدعوى عىل وجه التحديد أن جوديث 
س�التر، املراقب املايل للرشكة يف ذلك الوقت، 
شاركت يف سلوك عنرصي وأدلت بمالحظات 
عنرصي�ة وأن كب�ار املس�ؤولني التنفيذيني 
تجاهلوا أفعاله�ا، وانضم موظفون آخرون 

الحقا للدعوى.

صنعاء/ متابعة الزوراء: 
أدان مرصد الحري�ات اإلعالمية 
الصحافي�ني  تهدي�د  اليم�ن  يف 
صالح العاقل مراس�ل قناة “آر.
تي” الروس�ية والصحفي يارس 
اليافعي رٔييس تحرير يافع نيوز 
بالتصفي�ة الجس�دية م�ن قبل 
مجهولني يف حال استمرارهم يف 

عملهم اإلعالمي.
وقال العاقل “وصلتني تهديدات 
فبع�د  مجهول�ة..  أرق�ام  م�ن 
اغتيال الزميل واألخ نبيل أرسلت 

يل رسائل أنني سأكون التايل”.
وأوض�ح املرص�د يف بي�ان له، أن 
هذا التهديد يأتي عقب ثالثة أيام 
من مقتل املص�ور الصحايف نبيل 
القعيط�ي عىل ي�د مجهولني بعد 

خروجه من منزله بمدينة عدن.
بدوره، قال ي�ارس اليافعي وهو 
كات�ب ومحل�ل س�يايس يرأس 
تحري�ر صحيف�ة ياف�ع ني�وز، 
ويعم�ل رئيس�اً ملؤسس�ة يافع 
ني�وز لإلع�الم “وصلت رس�الة 
إىل ج�وال الزميل ص�الح العاقل 
مراس�ل ‘آر.ت�ي’ يف ع�دن فيه�ا 
تهدي�د يل وله، وذل�ك بعد مقتل 
زميلنا الصح�ايف مصور الوكالة 

الفرنس�ية نبيل القعيطي قبل 3 
أيام”.

تغري�دة  يف  اليافع�ي  وأض�اف 
“ه�ذا  توي�رت  يف  ع�ىل حس�ابه 
األجه�زة  إىل  ب�الغ  التهدي�د 
األمني�ة، واملنظم�ات الحقوقية 
والصحافية حول العالم لحماية 

الصحافيني يف جنوب اليمن”.

م�ن  والعاق�ل  اليافع�ي  ويع�د 
األصدقاء املقرب�ني للراحل نبيل 
املعارض�ني  وم�ن  القعيط�ي، 
لإلخ�وان والتنظيمات اإلرهابية 
جنوب البالد، إضافة إىل صديقهم 
املص�ور صال�ح العبي�دي، الذي 
تع�رض للتهدي�د ع�ىل مواق�ع 

التواصل االجتماعي.

قن�اة  مراس�ل  العاق�ل  ص�الح 
اليافع�ي  وي�ارس  “آر.ت�ي” 
رٔيي�س تحري�ر “ياف�ع ني�وز” 
أصدقاء مقرب�ون للمصور نبيل 

القعيطي.
الروس�ية  الخارجي�ة  وتدخل�ت 
م�ن  وعائلت�ه  العاق�ل  إلج�الء 
مدينة عدن جنوب�ي اليمن، بعد 

تعرض�ه للتهديد بالقتل وفق ما 
أعلنته رئيس�ة تحرير “آر.تي” 

مارغاريتا سيمونيان.
الجمعة،  وكشفت س�يمونيان، 
أن مراس�ل “آر.ت�ي” العربي�ة، 
ص�الح العاق�ل، مه�دد بالقتل 
يف اليمن منذ بضع�ة أيام عقب 
اغتي�ال صديقه وزميل�ه، نبيل 
القعيطي، الذي عمل مع وكالة 

الفيديو “رابتيل”.
مجهول�ون  مس�لحون  وكان 
اغتال�وا الصح�ايف عبدالباس�ط 
الحوط�ة  مدين�ة  يف  الجح�ايف 
بمحافظة لح�ج جنوبي البالد، 
بع�د يومني فق�ط ع�ىل اغتيال 

القعيطي، يف مدينة عدن.
وكان الصح�ايف واملص�ور نبيل 
املايض  الثالثاء  القعيطي، قت�ل 
برصاص مجهولني بالقرب من 

منزله يف مدينة عدن.
وجدد مرصد الحريات اإلعالمية 
بحماي�ة  مطالبت�ه  اليم�ن  يف 
الصحافي�ني وعدم ال�زج بهم يف 
السياس�ية، ورسعة  الرصاعات 
فتح تحقيق ش�فاف ومحايد يف 
الصحايف  اغتيال املصور  جريمة 

نبيل القعيطي.

 الرباط/متابعة الزوراء:
إن  املغارب�ة  الصحفي�ني  ع�رشات  ق�ال 
الطريقة التي اعُتقل بها الصحفي سليمان 
الريس�وني، املتاَبع عىل خلفية “هتك عرض 
بالعنف” و”االحتجاز” حسب تكييف التهم 
م�ن ل�دن النياب�ة العام�ة، ت�ّم ب�”طريقة 

تعسفية تشوبها خروقات واضحة”.
واعت�رب نحو أربع�ني صحفيا، وقع�وا بيانا 
مفتوح�ا ملزي�د م�ن التوقيع�ات، أن قي�ام 
الرشط�ة القضائي�ة ببحث تمهي�دي حول 
أفع�ال منس�وبة إىل أي مواط�ن “ال يخ�ّول 
لها، بأي شكل من األشكال يف غياب الطابع 
التلبيس، إلقاء القبض عليه بدعوى االمتثال 

للتحقيق”.
وشدد املوقعون عىل البيان عىل أن الصحفي 
س�لميان الريس�وني يتوف�ر ع�ىل جمي�ع 
الضمان�ات لالمتثال للمس�اطر واإلجراءات 
القضائي�ة الج�اري بها العم�ل يف مثل هذه 
القضايا، عالوة عىل أن االعتقال االحتياطي 

يف األصل ُيعترب تدبريا استثنائيا.
ونبهوا إىل أن األفعال املنسوبة إىل الريسوني، 
بناء اىل تدوينة مواطن حول وقائع يفرتض 
أنها حصلت قبل س�نتني، “ما زالت تعوزها 
القرائن والدالئل”، داعني إىل إجراء “تحقيق 
عميق مفصل ودقيق ومتأّن يتسم بالنزاهة 
واالستقاللية، بعيدا عن التأثريات الخارجية 

املس�بقة  املختلفة والحس�ابات  والضغوط 
واالنطباعات الشخصية”.

املوقع�ون عىل البي�ان التضامني مع رئيس 
تحري�ر “أخب�ار الي�وم” اس�تنكروا أيض�ا 
الترصيح�ات املش�ّهرة بامل�رّصح وميوالته 
الجنسية واختياراته الشخصية، ويف املقابل 
أكدوا أن املش�تكى ب�ه “كان وم�ا زال، منذ 
تفج�ر ه�ذه القضي�ة وخروجه�ا إىل الرأي 
الع�ام، الطرف األضعف يف هذه القضية غري 

املتكافئة”.
واعتربوا أن “الريسوني من انتهكت حقوقه 
بالوص�م  الش�خصية  واس�تبيحت حيات�ه 

والتشهري بشكل ممنهج ومنسق قبيل وبعد 
توقيفه، س�واء من ط�رف منصات إعالمية 
معروف�ة بأنه�ا خاضعة لحماية الس�لطة 
ب�ل وتوجيهاته�ا، أو أفراد محس�وبني عىل 
الوسط الحقوقي، سواء يف الفضاء العام أو 

الخاص”.
وح�رص الصحفيون املوقعون ع�ىل البيان 
عىل عدم االنتصار لطرف عىل حساب طرف 
آخ�ر يف “قضي�ة الصحفي الريس�وني”، إذ 
أك�دوا أن مطالبه�م منذ بداي�ة التحقيق يف 
ه�ذه القضية “كانت وس�تظل منحرصة يف 
عدم معاملة أي طرف من األطراف معاملة 

تفضيلي�ة وتمييزي�ة، س�واء عىل أس�ايس 
مهني أو اختيار جنيس”.

كما أكدوا رفضهم “إقحام واس�تغالل ملف 
“األقلي�ات الجندري�ة” من ط�رف الدولة أو 
م�ن يدور يف فلكها تح�ت غطاءات وقبعات 
متنوع�ة لتصفي�ة الحس�ابات والتجيي�ش 
واالنتقام من الزميل س�ليمان الريس�وني، 
بس�بب ما يخط�ه من كتاب�ات نقدية وآراء 
قوية مزعجة لجهات واس�عة داخل أجهزة 
الدولة”.وشددوا عىل أن الصحفيني “ليسوا 
إال  القان�ون، وال يق�ول بذل�ك  أب�دا ف�وق 
أصح�اب النوايا الس�يئة؛ لكنه�م يف املقابل 
يرفض�ون االنتقائية املفضوحة التي يجري 
به�ا التعامل مع ملف�ات يوجد الصحفيون 
طرفا فيها، قياس�ا بملف�ات من ذات النوع 

والطبيعة واالتهامات”.
وع�ربوا ع�ن قناعته�م ب��”أال أح�د ف�وق 
املس�اءلة، وبمبدأ عدم اإلفالت من العقاب، 
وأنه م�ن حق جمي�ع املواطن�ني اللجوء إىل 
القضاء طلب�ا لإلنصاف والعدال�ة”؛ لكنهم 
الصحف�ي  حق�وق  ب�”حماي�ة  طالب�وا 
الريس�وني كاملة، وباإلف�راج الفوري عنه 
ومتابعت�ه يف حال�ة رساح ضمان�ا لقرين�ة 
ال�رباءة، وللمس�اواة بني أط�راف الدعوى، 
وتمكين�ه من تقديم وس�ائل وأدل�ة دفاعه 

وهو حر”.

تهديد صحفيني مينيني بالتصفية من جهات جمهولة

صحفيون يطالبون مبحاكمة الريسوني وفق القانون

نقيب الصحفيني مؤيد الالمي يستذكر احتالل 
املوصل وحييي االبطال الذين حرروا املدن

“فوكس نيوز” تعتذر عن ربط املكاسب 
بالعنف ضد السود

جملس الصحافة يرصد اختالالت التعاطي مع “كوفيد19-” يف املغرب
املغرب/ متابعة الزوراء:

قال املجل�س الوطني للصحاف�ة إن “االلتزام 
بأخالقيات املهنة ركيزة من ركائز املمارس�ة 
الصحافي�ة؛ لكن�ه يكت�يس خ�الل الك�وارث 
واألزم�ات والجوائح أهمية قص�وى، خاصة 
مع م�ا يمكن أن تس�جله مثل ه�ذه األزمات 
من انتشار كبري للشائعات أو األخبار الكاذبة 
أو املضلل�ة، لذل�ك يعت�رب دور الصحافي�ات 
والصحافي�ني خ�الل جائح�ة “كوفي�د19-” 
محوري�ا، ع�ىل اعتب�ار أن م�ن ش�أن العمل 
الصحايف املهني واألخالقي أن يساهم يف إنقاذ 

األرواح يف حاالت الطوارئ الصحية”.
وأوضح املجلس الوطني للصحافة، يف تقريره 
املرح�يل حول “كوفي�د 19 ورص�د أخالقيات 
مهن�ة الصحافة”، أن لجن�ة أخالقيات املهنة 
ميث�اق  خروق�ات  رص�د  ق�ررت  باملجل�س 
أخالقيات املهنة الصادر بالجريدة الرس�مي، 
من أج�ل تنبي�ه الزمي�الت والزم�الء لتفادي 
الس�لوكات غري األخالقية، خاصة يف مثل هذه 
الظرفي�ة، وتجوي�د أدائنا ملهامن�ا املجتمعية 
األساس�ية، من خ�الل حلقات النق�اش التي 
نعتزم تنظيمها مستقبال حول أخالقيات مهنة 

الصحافة، ومن بني ذلك خالل األزمات”.
وج�اء يف تقدي�م التقري�ر املرح�يل أن األط�ر 
الطبية والس�لطات العمومية وجدت نفسها 
يف الخط�وط األمامي�ة للتصدي لوب�اء كوفيد 
19 ومواجه�ة التحدي�ات املرتبطة بتفش�يه، 
أيض�ا  والصحافي�ني  الصحاف�ة  ووج�دت 
أنفس�هم كذلك يف الصفوف األمامية ملواجهة 
ه�ذا الوب�اء لتنوير ال�رأي العام وتحسيس�ه 
بمخاطره وأهمية التقيد بالسلوكات الوقائية 
واالحرتازي�ة وكذل�ك املس�اهمة يف محارب�ة 
جائح�ة “الوباء اإلعالمي” واألخب�ار الكاذبة 
أرسع  بش�كل  تنت�رش  الت�ي  املضلل�ة  و/أو 
وبس�هولة أكرب من هذا الف�ريوس، وتنطوي 

عىل القدر نفسه من الخطورة.
الورقي�ة  الصحاف�ة  بق�رار  املجل�س  ون�ّوه 
االستمرار يف الصدور إلكرتونيا وباملجان، عىل 
الرغم من انعكاس�ات تعليق صدورها ورقيا 
وتوزيعها وش�ح عقود اإلشهار، مستحرضة 
املصلح�ة العام�ة ودورها املجتمع�ي، رفقة 

املنابر الصحافية واإلعالمية األخرى، مش�ريا 
يف الوق�ت ذات�ه إىل أنه “لم تس�جل أي حاالت 
مؤكدة يف العالم تثبت احتماالت تلوث الصحف 

أو انتقال الفريوس عن طريقها”.
وبخصوص أخالقي�ات مهنة الصحافة خالل 
كوفيد 19، أش�ار التقري�ر إىل أن املجلس عرّب، 
يف بالغ صحايف س�ابق، عن إدانته لجوء بعض 
املواق�ع الصحافي�ة إىل املتاج�رة بموض�وع 
وباء كورونا، كما س�جل سعي بعض املواقع 
إىل اس�تغالل انتش�ار الوباء لتقدي�م تأويالت 
وتفسريات وحكايات عن املؤامرات، ال تستند 
عىل أي أساس علمي، هدفها تجاري محض، 
يتعارض مع الرسالة النبيلة للعمل الصحايف.

ويف إط�ار مواصل�ة تتب�ع اح�رتام الصحافة 
املغربية مليثاق أخالقيات املهنة، رصد املجلس 
الوطن�ي للصحافة مجموعة م�ن الخروقات 
األخرى ألح�كام امليثاق ومبادئ�ه، خاصة ما 
يتعلق بالتضليل والسطو واحرتام الخصوصية 
والح�ق يف الص�ورة واملعطي�ات الش�خصية 
والتمييز والكرامة اإلنس�انية والطفل، كُتهم 
املسؤولية املهنية، واملس�ؤولية إزاء املجتمع، 

واالستقاللية والنزاهة.
وتوازنه�ا  اآلراء  “تع�دد  إن  املجل�س  وق�ال 
يمّكنان القارئ من تكوين رأيه بش�كل مبني 
عىل معطي�ات متكاملة، لذل�ك يكرس ميثاق 
أخالقي�ات املهن�ة رضورة التميي�ز بني الخرب 
والتعلي�ق بش�كل واض�ح لتفادي الخ�داع”، 
مضيفا أنه “يش�يد بأغلب الصح�ف الورقية 
واإللكرتوني�ة الت�ي حرص�ت عىل اس�تعمال 
عناوي�ن إخباري�ة أو تقريري�ة أو مقتبس�ة، 
تتناس�ق يف بعدها م�ع امل�واد اإلعالمية التي 

وظفت من أجلها”.
وتأسف املجلس الوطني للصحافة، يف السياق 
ذات�ه، “لخروج عدد من املناب�ر التي رصدتها 
مصالح�ه عن هذه القاع�دة، وذلك عرب وضع 
عناوين مثرية ال تتناس�ب مع املادة اإلخبارية 
والركون إىل التهوي�ل والتضخيم والتعبري عن 
مواقف وأحكام قيمة ال توجد لها أي مربرات 
أو س�ند يف ن�ص الخرب، مم�ا يمك�ن اعتباره 
انزالق�ا مهني�ا وخرق�ا للقواع�د األخالقي�ة 

وللموضوعية”.
وج�اء يف التقرير املرحيل أن “املجلس س�ّجل 

قيام بعض املواقع بس�حب مق�االت تبني لها 
أنه�ا غري صحيح�ة أو أن تناوله�ا كانت فيه 
تجاوزات غري مهنية؛ غري أنه ال بد من التنبيه 
إىل أن املهني�ة وااللت�زام بأخالقي�ات املهنة ال 
تقتيض س�حب ه�ذه امل�واد فحس�ب، وإنما 
تس�ليط الضوء عىل التجاوز وتدارك األخطاء 
وتقدي�م االعتذار عن ذلك، مراعاة للمصداقية 

ومن أجل املساهمة يف تطوير األداء املهني”.
والتضلي�ل،  الكاذب�ة  األخب�ار  وبخص�وص 
ق�ال املجل�س إن “البعض عمد إىل اس�تغالل 
الهوي�ات البرصي�ة ملناب�ر إعالمي�ة من أجل 
فربك�ة وإذاعة صور تنق�ل أخب�ارا زائفة أو 
مضللة ونس�بها لهذه املنابر، يف خرق س�افر 
ألخالقيات املهنة”، ضاربا لذلك أمثلة متعددة؛ 
من بينها إعالن موقع هسربيس، يف 3 مارس 
املايض، عن استغالل البعض لهويته البرصية 
وتداول صورة مفربكة ملقال قيل إنه منش�ور 
ع�ىل املوقع تحت عنوان “غلق جميع املدارس 
ابت�داء من يوم األربعاء بس�بب تس�جيل أول 
إصاب�ة بف�ريوس كورون�ا يف املغ�رب”، فيما 
أكدت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني 
والتعليم العايل والبح�ث العلمي أن الخرب غري 

صحيح.
وج�اء ضمن التقرير ذات�ه أن عددا من املنابر 
اإلعالمي�ة أقدم�ت ع�ىل الس�طو ع�ىل م�واد 

إىل  اإلش�ارة  دون  أخ�رى،  ملناب�ر  صحافي�ة 
مصادره�ا، فيما وصل األم�ر يف الحاالت التي 
ج�رى رصدها ح�د التحاي�ل إلخف�اء الهوية 
البرصية ملصدر ه�ذه املواد، فيما قام البعض 
الزمالء باستعمال مواد محررة و/أو مصورة 
لزمالء آخرين يف املهنة ونرشها دون إذن منهم، 
حيث رصد املجلس أمثلة لهذه السلوكات غري 
األخالقية و”الرسقة الصحافية”، التي حسم 

القضاء يف بعض منها.
ونّب�ه املجل�س إىل أن “الس�طو ع�ىل مقاالت 
ومواد الزمالء الصحافيني، باإلضافة إىل كونه 
خرق�ا س�افرا ألخالقي�ات املهن�ة يس�توجب 
التنديد واملساءلة، ويمكن أن يؤثر عىل صورة 
ومصداقي�ة الصحافي�ني واملناب�ر اإلعالمي�ة 
التي يش�تغلون بها، بش�كل خ�اص، ومكانة 
الصحافة الوطنية لدى املواطنني، بشكل عام، 
عالوة عىل إخالل�ه وتأثريه عىل مبدأ التضامن 
والت�آزر املفرتض ب�ني الصحافيني والس�عي 
بش�كل دؤوب إىل تعزي�ز أوارص الزمالة داخل 
املهنة، كم�ا ينص عىل ذلك ميث�اق أخالقيات 
املهن�ة”.وورد ضم�ن التقري�ر املرح�يل أن�ه 
“بخصوص حماية القارصين التي يكرس�ها 
ميث�اق أخالقي�ات مهن�ة الصحاف�ة، يذك�ر 
املجل�س، أمام ت�وايل نرش فيديوه�ات وصور 
األطف�ال، وم�ن بينه�ا ن�رش مقط�ع فيديو 

لطف�ل مصاب بف�ريوس كورون�ا، أنه ينبغي 
يف جمي�ع األح�وال مراعاة املصال�ح الفضىل 
للطفل وإعطائها األولوية عىل أي اعتبار آخر 
واجتناب كل ما يمك�ن أن يعرض الطفل ألي 

وصم أو أذى أو إساءة مدى الحياة”.
وأش�ار املجلس إىل أنه “خ�الل مواكبة منابر 
إعالمية لتدخالت السلطات العمومية وتوقيف 
أش�خاص يش�تبه يف خرقهم لحالة الطوارئ 
الصحي�ة، خاص�ة يف الصحاف�ة اإللكرتونية، 
رص�د املجل�س يف العديد من املناس�بات عدم 
ح�رص عدد م�ن املناب�ر عىل حماي�ة صورة 
هؤالء األش�خاص واحرتام حياتهم الخاصة، 
بحي�ث كان بعضه�م يظه�ر يف بع�ض ه�ذه 
الفيديوهات بوجه مكشوف أو بشكل يسمح 
بالتعرف عليه، حتى يف الحاالت التي كان فيها 
احتج�اج وتعبري رصيح ع�ن رفض التصوير 
م�ن املوقوفني، ل�م تأخذ جمي�ع االحتياطات 
لحجب مالمح األشخاص املعنيني الحقا خالل 

نرش مقاطع الفيديو”.
وذّك�ر املجل�س ب�أن ع�دم اح�رتام الح�ق يف 
الص�ورة يعد خرقا ألحكام ميث�اق أخالقيات 
املهن�ة، إذا لم يك�ن مربرا ب�رضورة إخبارية 
أو م�ربرة موضوعيا بمصلحة عامة، ومس�ا 
بح�ق يكرس�ه الدس�تور املغرب�ي والقانون 
ال�دويل لحقوق اإلنس�ان، بما يف ذل�ك حماية 
رشف األشخاص أو سمعتهم من أي تدخالت 
أو م�س صادر ع�ن س�لطات الدول�ة أو عن 

أشخاص طبيعيني أو قانونيني.
وأه�اب املجل�س بالصحافي�ني الحرص عىل 
املهني�ة والح�ذر والتدقي�ق، حتى بمناس�بة 
النرش عىل صفحاتهم الشخصية عىل منصات 
الدائم  التواص�ل االجتماع�ي، واالس�تحضار 
ألدواره�م يف املجتمع وس�معة املهنة واملنابر 
التي يشتغلون بها، وللضوابط األخالقية التي 
يجب االلتزام به�ا، يف كل مرة يتعاملون فيها 
م�ع أي معلوم�ة ب�ني أيديهم، كما ش�جب يف 
الوق�ت ذاته “الخروقات الس�افرة التي تيسء 

إىل الجسم الصحايف”.
وج�اء يف تقرير املجلس أن�ه “نظرا، للهفوات 
والتج�اوزات الت�ي م�ا زالت تتك�رر يف العمل 
اليوم�ي للصحافيني، بالرغم م�ن املجهودات 
املبذولة من ط�رف غالبيتهم، ال بد من العمل 

ع�ىل تعزي�ز التوعي�ة والتحس�يس بالقواعد 
املهنية واألخالقية لرتسيخ القيم والسلوكات 
الفض�ىل لدى صانع�ي الرأي العام”، مش�ريا 
الوطن�ي للصحاف�ة ولجن�ة  املجل�س  أن  إىل 
أخالقي�ات املهنة س�يضعان خارط�ة طريق 
لتطوير املمارس�ات اإلعالمية خالل الظروف 

االستثنائية.
وتتضم�ن خارطة الطريق، عىل س�بيل املثال 
ال الح�رص، “تكثي�ف اللق�اءات مع الجس�م 
الصح�ايف حول القواعد املهني�ة واألخالقية”، 
موضوعاتي�ة  تكويني�ة  دورات  و”تنظي�م 
يس�اهم يف تأطريها خرباء يف تدب�ري الكوارث 
الصحي�ة”،  الط�وارئ  وح�االت  الطبيعي�ة 
و”تنظي�م ورش�ات تكويني�ة ح�ول إع�الم 
األزم�ات والحق يف الخصوصية ويف الصورة”، 
و”إعداد دالئل عملي�ة، بتعاون مع املنظمات 
املهني�ة واملختص�ة، الوطنية منه�ا والدولية، 
لفائ�دة الصحافي�ني ح�ول بع�ض املواضيع 
والقضايا والظواهر االجتماعية والسياس�ية 
والقانوني�ة والبيئية، وغريه�ا، يكون الهدف 
منه�ا تعمي�م وتبس�يط تناوله�ا إعالميا من 

طرف املهنيني”.
وتتضم�ن الخارط�ة أيضا “دراس�ة املعالجة 
اإلعالمي�ة خالل حالة الط�وارئ الصحية من 
أجل تقييم أش�مل وأعم�ق حول خصوصيات 
االس�تثنائية  اإلعالمي�ة  التجرب�ة  ه�ذه 
إعالمي�ة  لتج�ارب  ال�دروس  واس�تخالص 
مس�تقبلية”، و”تعزيز مؤسسة الرصد داخل 
املجل�س الوطن�ي للصحافة، من أج�ل التتبع 
اليومي للممارس�ة اإلعالمي�ة وتهيئ تقارير 
دوري�ة يف املوض�وع”، و”العمل ع�ىل تفعيل 
مرشوع الرتبية عىل اإلع�الم، باعتبارها دواء 
لداء الفي�ك نيوز واألخب�ار الكاذبة واملفربكة 

واملضللة وغري األخالقية”.
وورد يف خت�ام التقري�ر أن “املجلس الوطني 
للصحاف�ة يعترب أن من بني أدواره الرئيس�ية 
اح�رتام  ب�رضورة  والتوعي�ة  التحس�يس 
أخالقي�ات املهنة؛ لكن ه�ذا لن يحجب تفعيل 
وس�معة  املجتم�ع  لحماي�ة  اختصاصات�ه 
األش�خاص وكرامتهم، يف مواجهة الخروقات 
الس�افرة، وترتيب الجزاءات التي ينص عليه 

قانونه”.
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   الزوراء / خاص 
 رغم االنتش�ار الواس�ع للصحف واملجالت 
واملواق�ع االلكرتونية الت�ي تعنى بالثقافة 
، اال أّن النخب�ة املبدع�ة ظلّ�ت تبح�ث عن 
امل�كان املالئم لتنثر عطرها عليه ، فاملثقف 
الحقيقي يبحُث دائماً عن املكان الذي يجُد 
نفسه وقلمه فيه ، يكتب ، ويتابع ، ويبحر 

بني مرافئ الكلمة املضيئة الهادفة .
الكتابُة فن ، والكاتب فنان ، وسيد الفنون 
القلم ، وويٌل ألمة تخلو من الفن والفنانني 
، واألق�الُم أف�كار ومناه�ج وعق�ول تأخُذ 
الحي�اَة اىل ش�واطئ األم�ن واالس�تقرار ، 
وتس�حُب الش�عوَب اىل مناط�ق االزده�ار 
والتط�ور ، وف�ارق كبري بني قل�م يمارُس 
دوَره االخالقي والريادي بمهارة واقتدار ، 
وب�ني قلم معاق ال يعرف غ�ري لغة التقليد 

والتلقني .
األقالُم املمتلئة بصنوف العافية تبحُث عن 
مجلة تليق بها ، وصفحة تمارس نشاطها 
عليها ، وهذا ما اس�تطاعت مجلة الكتابة 
م�ن تحقي�ق النج�اح الباهر ع�ى صعيد 
جذب االق�الم املبدع�ة الرائ�دة ، والتعامل 
معها بش�فافية عالية تليق بمكانها املبدع 

ودورها يف بناء الحياة .

األديبة الجزائرية سهيلة بو رزق املقيمة يف 
نيويورك ، واصلِت الجه�َد بالجهد ، فأثمَر 
مرشوُعها عطاًء متمي�زاً يف مجال الثقافة 
واالب�داع ، وضعت ملجل�ة الكتابة  املغمورة 
بضوء الش�مس أبواباً مرشع�ة ، وأطلقْت 
ع�ى واح�د منه�ا : مل�اذا نكت�ب ؟ ومل�اذا 
الكتاب�ة ؟ فوصلت اليه�ا االجوبة من قبل 
الكب�ار من املبدعني ، وأط�ّل علينا من هذا 

الباب الروائي واس�يني االعرج ، والروائية 
حي�اة الرايس ، والروائي محس�ن الرميل ، 
والروائي محمد س�يف املفتي ، والش�اعرة 
لبنى ياس�ني ، والش�اعر عدن�ان الصائغ ، 
والروائ�ي مم�دوح رزق ، والروائ�ي رابح 
في�اليل ، والروائية آمال بش�ريي ، وغريهم 

من الشعراء والروائيني .
لق�د اصبح�ت مجل�ة الكتاب�ة بيت�اً ل�كل 

املبدعني العرب .
ثقافة الزوراء دخلت بيدر األديبة الفاضلة 
سهيلة بو رزق ، وخرجت منه بهذا الحديث 

:
 )   الكتابة، صفحة أدبية، فكرية، فلسفية، 
فنية، متوفرة عى الفايس�بوك، أحاول من 
خالله�ا، جمع األقالم الت�ي تكتب بحرية، 

بعيدا أن أي سلطة.

الكتابة، تحت�اج إىل حرية الفكر واالعتقاد 
والط�رح وال يمك�ن إنتاج نص�وص جادة 
وممي�زة من دون التحلي�ق عاليا يف رحاب 
اللغة املفتوحة عى األس�ئلة املمنوعة وغري 

املمنوعة.
مجموع�ة »الكتاب�ة« ترحب ب�كل األقالم 
الح�رة، الت�ي تح�اول النه�وض بفكره�ا 

وأدبها، لتجاوز الرداءة بجميع أنواعها.
أح�اول الحف�اظ ع�ى مس�توى معني من 
لبع�ث  املنش�ورة،  النص�وص  جمالي�ات 
التناف�س ب�ني الكت�اب، اعتق�ادا مني أن 
للكتابة مس�تويات جمالي�ة أيضا، ترتفع 
بفكرن�ا وإنس�انيتنا وتعلمن�ا كيف نمنح 

للغة وقتا لتنضج عى نار هادئة.
أؤم�ن أن الكتاب�ة الجي�دة هي م�ن ظهر 
القراءة الجيدة واملطالعة املستمرة، لجميع 
اختصاص�ات األدب، م�ن ش�عر ورواي�ة 
وقصة ونقد ومقالة وفلسفة وغري ذلك من 

جماليات النصوص.
جاه�دة  تس�عى  الكتاب�ة«   « مجموع�ة 
لرتس�يخ حب فن الكتاب�ة والقراءة، لخلق 

إنسان يفكر بحرية.
الكتاب�ة، تنتظ�ر من جميع كت�اب العالم، 

نصوصا تقاوم القبح بجميع أشكاله.(

ناهض اخلياط
ظّل ش�عر الدارمي مث�ار اهتمام الباحثني 
يف الشعر الش�عبي العراقي ، ملعرفة مكان 
انطالقته ، وأس�باب تس�ميته . وقد شارك 
الش�اعر الش�عبي ) حامد اكعيد الجبوري 
( به�ذا االهتمام بمقال�ة نرشها يف جريدة 
) طري�ق الش�عب ( بعدده�ا 165 ، وأعاد 
نرشه�ا يف ) مرك�ز الن�ور الثقايف يف ش�هر 

مايس \ 2020  .
ومما قال�ه يف مقالت�ه : ) الدارمي أو غزل 
البنات من األلوان املحببة يف الشعر الشعبي 
العراق�ي . ووزن�ه ) املجتث ( : مس�تفعلن 
فعالن مستفعالتن .. أو تأتي مستفعالتان 

بدل مستفعالتن . 
وس�مي الدارمي  ، وكما يزعمون : إن أول 
م�ن قاله ش�ابة م�ن ) بن�ي دارم  ( ، وهم 
بط�ن م�ن بطون ) تميم ( . فُنِس�ب اس�م 

الشعر الدارمي لهم .
ويورد ) الجبوري ( رأي الدكتور ) هاش�م 
العقاب�ي ( في�ه : ) إن ش�عر الدارمي وِجد 
ل�ه جذر بلقى رُقم طينية يف طلول مدينة ) 

بابل ( التاريخية .

ويش�ري ) الجب�وري ( ، أيض�ا ، إىل الباحث 
اآلث�اري الح�يل ) طه باق�ر ( يف هذا األمر ، 
وعثوره يف الش�عر البابيل ع�ى ما يحاكي 

وزن الشعر الدارمي عندنا .
ويق�ول ) الجب�وري ( : وأج�د أن الدارمي 
يصح أن نطل�ق عليه ش�عر الومضة التي 

شاعت كثريا هذه األيام . (
ومّث�َل ) الش�اعر الجب�وري ( م�ن نظمه 

نموذجا لهذا الشعر :             
سندس زهر ليمون لو ياسمينه

 النحل ما ينالم من يمر بينه
وذكر نماذج أخرى للدارمي من الش�ائع يف 

تراث غنائنا  ، ومنها :
ربي اسرت اعله هواي من ممشه الغروب

                  زغ�ري واخ�اف علي�ه ما س�احك 
دروب

بعد اطالعي عى مقالة الش�اعر الش�عبي 
) حام�د الجب�وري ( ، وم�ا طرح�ه م�ن 
اآلراء حول تس�مية الش�عر الدارمي عندنا 
، وج�دُت أن الباحثني فيه ، ل�م يقدموا لنا 
مث�اال واحدا له�ذا النوع من الش�عر بلغته 
وببنيت�ه الخاص�ة ب�ه يف م�ا ج�اء لنا من 

شعراء  ) دارم ( آنذاك  ، ويف أولهم الشاعر 
) مس�كني الدارمي ( الذي لم يرتك لنا غري 

الشعر العمودي الفصيح .
كم�ا ل�م يكلّف�وا أنفس�هم  يف البحث عن 
املعن�ى الداليل لكلمة ) دارم ( التي نس�بوا 

هذا النمط الشعري لها  !
وحني فتَح ) املعجم الوس�يط  ( صفحاته 
يل ، وج�دت فيها ما يحقق غايتي ، فرأيت 
يف معن�ى ) َدَرَم ( و) دارم ( معا ما يوضح 
لنا الس�بب يف تس�مية هذا البي�ت الغنائي 

عندنا . وقد وردتا فيه كما يأتي :
1 : ) َدَرَمِت األرنُب والفأرُة والقنفذ .. َدْرما 
ًوَدَرمانا ً : قاربِت الخطَو يف عَجلة . وُيقال 
.. َدِرَم الصب�ُي والش�يُخ : م�ى ِمش�ية َ 

األرنب والقنفذ ونحوهما .
2 : ) الدارم ( : شجر شبيه بالغىض تستاك 

النساء به ، فُيحّمُر لثاتهن 
تحمريا ً شديدا ً ( .      

يف املعنى األول لها : تقاُرُب الخطو يف عَجلة 
كتفعيل�ة ) وزن املجت�ث ( : ) مس�تفعلن 

فْعالن مستفعالتن ( .
ويف املعنى الثاني : ) سواك لفم النساء ( .      

وهن�ا تأخذنا كلم�ة ) ال�دارم ( إىل كلمة ) 
الدي�رم ( ، وهي لفظة ش�عبية  ٌتطلق عى 
قشور نباتية كقشور الغضا ، بحمرة داكنة 
، تس�تعملها النس�اء من  أجيال س�ابقة ، 
لتحمري ش�فاههن ، وه�و خاص بهن كما 

الشعر الدارمي بخصوصيته للعاشقات !
ويف هاتني الكلمتني ن�رى ، كيف تعاضدت 
الداللتان  معا عى تسمية هذا النمط املائز 
ببنيته ومعانيه ، بتسميته ) بشعر الدارمي 

( أو ) غزل البنات ( .

د. عزة بدر 
الزوراء / خاص   

 م�ن زيتون�ة مال�ت ع�ى أعت�اب 
بيته إىل نه�ر الحكمة كانت رحلته 
, ليص�وِّر ىف ديوان�ه رحل�ة ال�ذات 
الشاعرة , وهى تفتش عن حكمتها 

, وخصوصيتها .
وبني الحارض والذكرى تتشكل معالم 
هذا الديوان الجديد ” رجفة املقامات 
” للش�اعر محمد الش�حات الذى بدأ 
رحلته الشعرية ىف سبعينيات القرن 
املاىض , وجاء ديوانه الجديد ليصوِّر 
أزمة اإلنس�ان املع�ارص حني يبحث 
عى أعت�اب الحقيق�ة والخيال , عن 
ما يبقى , عن الحقيقى والزائف من 
الرحلة , يتأمل الصبا وأول الشباب , 
ورحيق املش�يب , ليعطى لنا حكمته 
ىف قصائد احتش�د لها , فمنها ماعبرَّ 
عن بهجته ومنها ما عبرَّ عن أس�اه 
, فه�و يفت�ح دفات�ر األب , والج�د 
لع�ل االبن يأخ�ذ بناصي�ة الحكمة , 
وتكتم�ل عى ش�فتيه الحروف , فما 
كان م�ن أس�ئلته إال أن زادت , وم�ا 
كادت حريته أن تنقىض حتى تتجدد 
, لتظ�ل زيتونته املضيئة عى عتباته 
من أجم�ل قصائد الدي�وان , ويقول 

فيها :
” زيتون�ة / مالت عى أعتاب بيتى / 
فارتميت أشمها / وقُع الخطى / هز 
انحناء فروعها / فتس�اقط الزيتون 
/ قب�ل أوانه / لم أنتبه / لهشاش�ة 

نامت ببطن األرض /
حني غرستها / فأردت أن أحنو عى 

/ أعوادها / وأش�دها حتى تستقيم 
فروعها /

وين�ام ىف حباتها زي�ت / ُيضاء بنور 
خالقه / إذا ما مسته نار أو لم ُيمس 

/ فطاوعنى
وعاد لس�ابق عهده�ا / وأظل أهفو 
كى أشم ثمارها / زيتونة مالت عى 

أعتاب بيتى ”
ويبحث الش�اعر عن أيامه ولياليه , 
عن لحظات فرحه القصرية , ويفتش 
ىف دفاتر حريته فإذ به يقف أمام مرآة 
الذات , يتأمل الظاهر والباطن فيها , 
هذه املالمح التى عايشته طويال هل 
عبت عنه ؟ , هل حملت دالئل صدقه 
؟, أم خاتلت�ه , وباعدت بينه وبني ما 
أراد أن يكون�ه ؟ , فيقول الش�اعر ىف 

قصيدت�ه ” الجل�وس خل�ف املرآة ” 
: ” كل يع�رف خل�ف اآلخ�ر / وأنا ال 
أعرف خلف�ى / لكنى أعرف ضعفى 
/ وأراه ُيحلِّ�ق ف�وق مالمح وجهى 
/ فأحاول أن أنزع�ه / فيقاومنى / 
ويفر / كما ينسكب املاء بطيئا/ من 
قارورت�ه / ويعاندنى / حني أحاول 
أن أتبع خطوته / ألرى / أين يخبىء 
ما ف�ات من األيام ؟ / ويظل يناوش 
كى أتعثر / ال أملك / إال أن أجلس / 
خلف املرآة / أحاول أن أصلح وجهى 

. ”
وتبدأ رحلة البحث عن الذات السعيدة 
ىف عال�م الطفولة فهل وجد الش�اعر 

ما كان به يحلم ؟
ىف قصيدت�ه ” البح�ث ع�ن مالمحى 

” يق�ول : ” م�ا زال وجه�ى مرهقا 
/ فأطس�ه بإن�اء م�اء / وغمس�ته 
/ ىف ليل�ة / فاض�ت به�ا األن�وار / 
ث�م حملت�ه / لين�ام بالغ�رف الت�ى 
/ حمل�ت روائ�ح جدت�ى / أمطرت 
وجه�ى / غري أن�ى / كلما حاولت / 
أن أخلو به / ال تس�تقيم مالمحى / 
قْطر / م�ن الدمع�ات يهبط / حني 
تغمرن�ى فأطف�و / فرتدن�ى طف�ال 
يقاوم ضعف�ه / ويظل يبحث / عن 
مالمح�ه التى تاهت هناك / ىف دورة 

ال تنتهى ” .
ويمىض الش�اعر متأمال حكمة أبيه 
, مح�اوال القب�ض ع�ى جوهره�ا , 
وكلم�ا أحسس�ت أنه اق�رتب منها , 
وربما أصبح قاب قوس�ني أو أدنى , 
وكأن الشاعر رس أبيه , يتساءل عن 
أرسار حكمته فيقول : ” كيف امتلك 

غرائ�زه / وتخلص من س�طوتها / 
وكي�ف تناغم�ت األض�داد بداخله / 
كيف انتبه / لضي�ق عيون الوجه / 
فتلم�س / أن يملك قل�ب بصريته / 
وأدرك كونيت�ه / فتخلص / من كل 
ش�وائبه / ال يتمن�ى أن يملك / من 
دني�اه / إال ما يجعله يكملها / كان 
يح�س / ب�أن عيون أبي�ه / تراه ىف 
غفوته / فارتبك / ومللم / ما أمكنه 
أن يأخ�ذه / خ�اف أن يتحسس�ه / 
لينطلق / وحني استيقظ / لم يسأله 

/ كيف يراه ؟ ” .
إال أنه يكتش�ف حكمة أخرى , رؤية 
تخص�ه وح�ده , وهن�ا رس جم�ال 
القصي�دة , املفارق�ة ب�ني م�ا كان 
يبتغي�ه , وم�ا وج�ده , فيق�ول ىف 
قصيدته ” نهر الحكمة ” : ” حاول , 
أن يعب عني أبيه/ ليعرف كيف يرى 
؟ / ويدقق ىف ُلب األشياء / ليسكنها 

/
انفتح�ت كوة أرسار أبيه / فلم يقدر 
أن ينفذ / كى تتس�ع رؤاه / فأيقن 
أن الحكم�ة / ل�ن يعرفها / إال حني 

يغادر عني أبيه ” .
خيوط العمر

قصائ�د الدي�وان رحل�ة م�ع ال�ذات 
الش�اعرة , رحلة ارتبط�ت بالكتابة 
, بالحروف التى هى ثروة الش�اعر , 
وكنزه , وهو يبدع أنشودته , فيقول 
ىف قصيدته ” خيوط العمر ” : ” حتى 
ال تنفل�ت خي�وط العم�ر / أبطأ من 
حدته / كى ال يقطع / بعض خيوط 
/ ال زالت تربطه / بسنني مرت / ثم 

تراخت / ك�ى ال تمنحه / ما يمكنه 
أن يكمل رحلت�ه / حاول أن يبطىء 
/ هل تنفل�ت خيوط العمر / ويغلق 
صفحت�ه / فلق�د ضاق به�ا / حني 

اتسعت /
ح�اول أن يفصل / كل حروف العمر 
/ اش�تبكت / وارتبك�ت / وتطاي�ر 
منه�ا م�ا أغضب�ه ظ�ل يالحقه�ا / 
ك�ى يجمعها / فانفرط�ت أحرفه / 

فمىض / ال يعرف كيف ُيدارى ؟ /
ما خبأه من أيام أس�كنها / ىف ركن 
م�ن صفحت�ه / حني امت�أت / كى 
يخرجها حني ي�روق لها فانغلقت / 

وانفلت قطار العمر ولم يلحقه ” .
بهجة الحب وصغرية الحلم

وأحالمه�ا   , النف�س  مكاب�دات 
 , والقريب�ة  البعي�دة  ذكرياته�ا   ,
والتحدي�ق ىف مرآة ال�ذات , ومحاولة 
اقتن�اص الحلم تلك ه�ى مالمح هذا 
�ور رجفة املقامات  الدي�وان الذى صرَّ
الت�ى جس�دها الش�اعر ىف قصائده 
, فم�اذا ع�ن بهج�ة الح�ب ؟ , وهل 
كان ط�وق نج�اة , أطي�اف حلم ؟ , 
ىف قصيدته ” رسق�ة حلمى ” يصور 
لنا الش�اعر رائحة العطر الحبيب إذا 
نشقه , فهل كان له من ورده , ومن 
شوكه ما اش�تهى ؟ , يقول شاعرنا 
” مرت�ني اثنتني / حلمت بها / قالها 
صاحبى قبل أن تتساقط من صدره 
ش�هقة أنهكتنى / كنت أعرف / أن 
ظه�ورك ىف الحل�م / ح�ني تمرين / 
تاركة عط�ر صدرك / ل�ن يرتقى / 
كى يهدىء ش�وقى / فقلت له حني 

أف�رغ / ما ظل يخفي�ه / من دفقة 
الش�وق / هل يلتق�ى حلمنا ؟ / عل 
ىف لحظة / يرتق�رق قلباهما / أتفيأ 
ظى وأغ�دو / إىل خيم�ة الكلمات / 
فنازعن�ى / ك�ى تك�ون ل�ه / رؤية 
الحل�م / نازعت�ه واس�تعنت بغل�ق 
عيونى / وما أن تحسس�ت نومى / 
حتى انتبهت لص�وت يودعنى / إنه 
صاحب�ى ال�ذى ف�ر مختفي�ا / وقد 

صاحبته / صغرية حلمى ” .
وب�ني البح�ث وب�ؤرة الفق�د يهبن�ا 
الش�اعر حكمت�ه , خالص�ة رؤيته , 
وثمارحصاده , حكم�ة الحياة التى 
قطره�ا ىف قصائد الدي�وان , فيقول 
” ىف الىء متس�ٌع / ملداومة األخذ / 
واملنح / متسع للعطاء / فال تبتئس 
/ ح�ني تفقد ش�يئك / واظف�ر بما 
أن�ت فيه / بما لم تجده / تخّيل بأن 
الفضاء / به كل ىشء / وأنك تملكه 
ىف يدي�ك / امتلك�ت الفض�اء / بكل 
نواحيه / لست تفرط فيه / وتعطيه 
ما قد تساقط / ىف رحلة الفقد أو ما 
تحق�ق / ىف رحلة الوج�د / تلقاه / 
حتى إذا م�ا انتهيت / لكونية الىء 
/ رصت ال�ذى ترتجيه / ففى الفقد 
وجد / وىف الوجد فقدٌ  , وخيط يعلقنا 

/ فاصال بني شيئني / ما لم
تجده / وما أنت واجده / ىف الفضاء 

البعيد ” .
وتلك هى رؤية الش�اعر , قد جسدت 
الحل�م والبح�ث ع�ن الحكم�ة ىف ” 
رجف�ة املقامات ” وترنيم�ات الذات 

الشاعرة الباحثة عن صدق املعنى .
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ثقافية

قصيدة

مقامات احلب واحلكمة..
قراءة يف ديوان ” رجفة املقامات ” للشاعر حممد الشحات  

االديبة سهيلة بو رزق لثقافة الزوراء :
) ننتظر من مجيع كتاب العامل، نصوصاً تقاوُم القبَح جبميع أشكاله (

نرجس عمران
 

منذ متى ؟  
واألحالم تلبسني 

كدمية ؟!  ... 
أبدل أثوابها بالثواني

منذ متى 
واأليام تحملني ؟! 

إىل ز مٍن 
دأبه أن أعاني 

منذ متى 
والريح  ترصيح ؟! 

يستبيح الّسكينة
يف األفناِن..

يالطم وجَه البحر 
يجعُد جبينه ويعبث بالخدين
ثم يحمل هدوءه والطمأنينة

ويرميها زبدا عى الشطآِن
منذ متى و وطني     

خربشة ألقالم جائعة ؟ 

ونفوس نهمة ٍ
تقضم حدوده 

بأنياب املصالح .. 
منذ متى ؟ 

يعجزني املوقف 
فأرتمي يف حضن السطور 

أغرق وأغرق .. 
يف بحور حب 
تنجدني من 

جفاف حلقوم 
وصوت  أخرس

منذ متى 
والشفاء طائر 

يحلق بجناحني من أمل 
يف فضاء االنتظار ... 

إىل متى ؟! 

منذ متى ؟

شعر الدارمي  ..  بني ما قيل عنه  وما ُيقال
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ما هو أول يشء تأكله أو ترشبه 
عىل الريق يف الصب�اح؟ هل تبدأ 
بالقه�وة أو الش�اي؟ هن�اك 5 
أش�ياء ال يفض�ل أن تتناوله�ا 
ع�ىل مع�دة فارغ�ة ألنه�ا تزيد 
مس�تويات الحم�ض يف املع�دة 
وتسبب مشاكل تتجاوز الجهاز 
الهضمي أحياناً، إليك ما تحتاج 

معرفته عنها:
-األدوية. يويص األطباء بتناول 
بع�ض األدوي�ة مع الطع�ام أو 
بعده، ويف مرات قليلة قبل األكل. 
بع�ض األدوي�ة مث�ل املضادات 
الحيوي�ة تعك�ر صف�و التوازن 
الحميض ما يس�بب القرحة إذا 
ت�م تناوله�ا عىل مع�دة فارغة. 

كذل�ك تزي�د البيئ�ة الحامض�ة 
من رسع�ة امتصاص املضادات 

الحيوية، ما يقلل فاعليتها.
-القه�وة. قه�وة الصباح عامل 
ع�ىل تحفي�ز اليقظة بالنس�بة 

ب�أال  ينص�ح  لك�ن  للكثريي�ن. 
تك�ون القه�وة أول م�ا ترشبه 
أو تأكل�ه عىل الري�ق. إىل جانب 
تأث�ري القه�وة ع�ىل الحموضة 
يمكن أيضاً أن تس�بب اختالالت 

هرمونية تس�بب القلق والتوتر 
عند تناولها عىل معدة فارغة.

-الشاي. مثل القهوة يزيد الشاي 
مستويات الحمض يف املعدة، ما 
يزي�د اإلحس�اس بالحرقة، وقد 

يسبب قرحة املعدة.
الطع�ام الح�ار. ال تب�دأ يوم�ك 
بتوابل حارة أو الفلفل الحريف، 
ألنه يهيج بطانة املعدة، ما يزيد 

الحموضة ويسبب التشنجات.
الغازي�ة. ترفع هذه  املرشوبات 
املرشوبات مس�تويات الحمض 
يف املع�دة كثرياً، وتهي�ج بطانة 
األمعاء إذا تم تناولها عىل معدة 
فارغ�ة، وق�د تس�بب الغثي�ان 

والتشنجات.

رشك�ة “آب�ل” العمالق�ة والرائ�دة 
الذكي�ة  الهوات�ف  مج�ال  يف 
والكومبيوت�رات ومختل�ف األجهزة 
اإللكرتوني�ة, كتب له�ا النجاح منذ 
والدتها, وبفضل مؤسسها “ستيف 
التكنولوجي�ا,  عبق�ري  جوب�ز” 
األس�واق  منتجاته�ا  اكتس�حت 

العاملية.
لكن لطاملا تسائل الكثريون عن رس 
هذا الش�عار امللف�ت واملحري, لطاملا 
بحثن�ا عن س�بب اختي�اره ليوضع 
الرشك�ة  له�ذه  رس�مي  كش�عاٍر 

الضخمة.
أوالً ملاذا التفاح�ة بالتحديد؟ يفرس 
البعض سبب اختيار التفاحة باملقام 
األول, أن التفاحة التي سقطت عىل 

نيوتن هي الس�بب يف ما توصلت له 
التكنولوجي�ا م�ن تق�دم وازدهار, 
ولو ال التفاحة ما وصل الِعلم إىل ما 

وصل إليه. والسؤال الثاني,
ملاذا تفاح�ة غري مكتمل�ة؟ يتداول 
العديد من الناس مقولة شهرية عىل 
لس�ان “ستيف جوبز” , ) جمال كل 
يشء لي�س يف االكتم�ال.. كذلك هي 
الحياة لو أنها اكتملت لنا, ملا شعرنا 

بأي انجذاب لها(. 
وعندم�ا ُس�ئل س�تيف جوب�ز عن 
الش�عار قال: ب�أن اإلدارة خش�يت 
أن يعتقد الناس أن الش�عار بندورة 
“طماط�م” أو اي فاكه�ة أخ�رى ، 
فكان القضم فكرة س�حرية ليعرف 

الناس أنها تفاحة.

أوض�ح طبي�ب عي�ون، أن وذمة 
الجف�ون ق�د تك�ون عالم�ة تدل 
ع�ىل إصاب�ة الش�خص بأمراض 

مختلفة.
وقال الدكتور دميرتي ديمينتيف، 
أخصائي ط�ب وجراح�ة العيون 
موضحا، “قد تظه�ر الوذمة عند 
أش�خاص أصح�اء، وق�د تظه�ر 

بسبب أمراض معينة”. 
ووفقا له، قد تظهر وذمة الجفون 
لدى األش�خاص األصحاء، بسبب 
النظام الغذائي املعتمد، أو الجوع، 
أو االره�اق البرصي أو اإلجهاد أو 

األم�راض املزمن�ة وحت�ى نتيجة 
تناول كمية كبرية من األمالح.

وأش�ار الطبيب، إىل أنه “يف بعض 
الح�االت ق�د تك�ون الوذم�ة من 
أي  خط�رية.  أم�راض  أع�راض 
إذا كان الش�خص يالح�ظ ت�ورم 
جفون�ه بص�ورة مس�تمرة، فإن 
ه�ذا قد يش�ري إىل أم�راض القلب 
وكقاع�دة  الدموي�ة.  واألوعي�ة 
تش�مل هذه الجفن الس�فيل. وقد 
تكون إش�ارة ألمراض الكىل، هذا 
الت�ورم يرافقه اصف�رار ال يزول 

بعد يوم أو أكثر”.

 تتأث�ر نفس�ية اإلنس�ان باملن�زل الذى 

يعيش فيه، حيث تس�اعد ألوان الطالء 

ىف تغي�ري نفس�ية اإلنس�ان لألس�وأ أو 

األفض�ل، كما تس�اعد النواف�ذ إلدخال 

تم�د  الت�ى  الش�مس  وأش�عة  اله�واء 

الشعور بالطاقة والحيوية طوال اليوم 

خاص�ة أثن�اء العم�ل من املن�زل، لذلك 

نش�ري إىل بعض النصائح التى تس�اعد 

ع�ىل أن يك�ون املن�زل مص�در طاق�ة 

إيجابية لإلنسان.

أشعة الشمس

يفضل االس�تمتاع باإلض�اءة الطبيعية 

بق�در اإلمكان، طوال فرتة النهار، ألنها 

طريقة لتعزي�ز الطاقة اإليجابية داخل 

املن�زل، وتعزي�ز إنت�اج املوظ�ف أثناء 

العمل من املنزل، ورفع روحه املعنوية، 

ولتحقيق ذلك يفضل ع�دم تصميم أى 

ج�دار أو وضع س�تائر تحجب أش�عة 

الشمس.

تنظيف رشفة املنزل 

يجب االهتم�ام بتنظيف رشف�ة املنزل 

والتخل�ص م�ن أى عوائ�ق تح�ول بني 

دخ�ول اله�واء الغرف�ة، حيث يس�اعد 

اله�واء النق�ى ع�ىل تنش�يط الطاق�ة 

اإليجابي�ة، أله�ل املن�زل، لذل�ك يفضل 

أن تك�ون مس�احة الرشفة فس�يحة، 

حت�ى يس�تطيع أن يجل�س اإلنس�ان 

فيها ليس�تمتع بالهواء والشمس بقدر 

اإلمكان.

ترتيب الرسيريفضل عدم وضع الرسير 

أم�ام النافذة داخل غرفة النوم، لتجنب 

األرق، والحص�ول عىل قس�ط كاىف من 

الن�وم، ط�وال اللي�ل، حت�ى يس�تطيع 

اإلنسان الرتكيز أثناء العمل.

تنظيف املطبخ

ينصح بتنظي�ف املن�زل والتخلص من 

الفوىض وترتيب أدوات املطبخ للتخلص 

من الطاقة السلبية، التى تؤدى للشعور 

بالخم�ول وانخفاض مس�توى اإلنتاج 

عند اإلنسان أثناء العمل من املنزل.

تحضري غرفة العمل

ينص�ح بتخصي�ص غرف�ة للعمل من 

املنزل والتى يج�ب أن يتوفر بها بعض 

ال�رشوط الهام�ة مثل أن تك�ون جيدة 

التهوية واإلض�اءة، وال تحتوى عىل أى 

مص�در من مص�ادر الضوض�اء، حتى 

يستطيع اإلنسان العمل داخل املنزل ىف 

جو ه�ادىء، مما يزيد من إنتاجه أثناء 

العمل.
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رائع�ة،  للجس�م  الكم�ون  فوائ�د 
خصوص�اً للهض�م والتخل�ص من 
م�ن  الكم�ون  ويعت�ر  الس�موم. 
التواب�ل املعج�زة يف الط�ب الهندي 

التقليدي – اإليروفيدا.
فوائد الكمون الطبية معروفة منذ 
ف�رتة طويلة، وت�مَّ إثباتها يف وقتنا 
هذا. ل�ذا ال ترتددي يف اس�تخدامه، 

وبكثرة.
ينصح باس�تهالك الكمون لتحفيز 
انزيم�ات الهضم “وق�ود الهضم”، 
وغالباً باالش�رتاك مع الهيل. ولكن 
للكمون العديد من الفوائد األخرى.
فوائ�د الكم�ون للهض�م ال ج�دال 

فيها
تشري ليتيزيا لورينزي قائلة: “يجب 
أن ي�أكل الش�خص م�ا يناس�به، 
ويجب أن يكون جس�مه قادراً عىل 
اس�تعياب م�ا يأكله”. وه�ذه هي 
امليزة الرئيس�ية للكم�ون: أنه يزيد 
إنت�اج األنزيم�ات املعوي�ة ويع�زز 
اس�تيعاب جميع األطعمة، وبالتايل 
امتص�اص العنارص الغذائية والتي 
منها العنارص املعدنية )الكالسيوم 
والحدي�د والبوتاس�يوم(. الكرك�م 
يس�ّهل، بناًء علي�ه، الهضم ويقلل 
انتفاخات البطن. وحيث أن الكمون 
مض�اد لاللتهاب�ات، فإن�ه يهدىء 
املع�دة والتش�نجات  كذل�ك حرقة 

املعوية.
نصيح�ة من أجل جع�ل البقوليات 
)العدس والحمص وغريها ( أسهل 

هضم�اً: أضيف�ي إىل م�اء الطه�ي 
ملعق�ة صغرية من ب�ذور الكمون 

عند بداية الطهي.
الكمون للتخلص من السموم

هذه التوابل الغنية بالفيتوستريول 
حلي�ف ثم�ني م�ن أج�ل رش�اقة 
الجس�م، وتخليص�ه من الس�موم 
الت�ي تخ�ل بتوازن�ه. وق�د أثبت�ت 
اليوم�ي  االس�تهالك  أنَّ  التج�ارب 
للكمون عىل ش�كل ش�اي )ملعقة 
صغ�رية م�ن مس�حوق الكمون يف 
كوب من املاء املغيل( ينظم الشهية. 
والنتيج�ة هي: فقدان حوايل 1.5 ك 
من الوزن خالل 3 أسابيع من دون 
الحرمان من تن�اول الطعام، وذلك 
وفقاً لدراس�ة جامعي�ة. والكمون 
يحّس�ن كذلك التخلص م�ن البول، 
األم�ر ال�ذي يزيد من عملي�ة إفراغ 
الس�موم، وتف�ادي تش�كل الكت�ل 

الدهنية عند مستوى البطن.
يحت�وي الكمون أيض�اً عىل مركب 
-cumi  مح�دد هو كمانالديهاي�د
aldehyde وال�ذي له تأثري خافض 
للس�كر، أي أن�ه يقل�ل م�ن معدل 
الس�كر يف الدم. وه�ذا التأثري ليس 
عاب�راً، إذ أنه يس�تمر ح�وايل 4 إىل 
8 س�اعات. وبالت�ايل فه�و مث�ايل 
لتجّن�ب ذروات ارتف�اع الس�كر يف 
ال�دم، بعد تناول وجبة غنية باملواد 

الكربوهيدراتية.
فوائد الكمون املضاّدة للشيخوخة

الكمون محّمل بمضادات األكسدة 
)مثل الفيتام�ني يس C والفيتامني 
أ A والبوليفين�ول( أكثر بكثري من 
الفواك�ه. وأم�ا م�ؤرش قدرته عىل 
الجذري�ة  األكس�جني  امتص�اص 
ORAC وال�ذي يقي�س قدراته من 
مض�ادات األكس�دة، فه�و مرتفع 

إىل ح�د 50372 مقارن�ة بالرمان، 
ع�ىل  بالت�وت،  مقارن�ة   4479 و 
س�بيل املثال. كما أنه يقمع الجهد 
الخالي�ا  يغ�ري  ال�ذي  التأكس�دي 
وي�رّسع ش�يخوخة الجس�م. وقد 
أثبتت الدراس�ات الت�ي أجريت عىل 
الحيوان�ات أن واح�دة من مواده – 
ثيموكين�ون – تخّفض كذلك خطر 
اإلصاب�ة بالرسط�ان، وخصوص�اً 
رسط�ان القول�ون والث�دي والرئة 

وعنق الرحم.
تأث�ري  للكم�ون  أن  وحي�ث 
االس�رتوجني، فإن�ه يؤخ�ر كذل�ك 
مرحل�ة انقط�اع الطمث برشط أن 

يتم امتصاصه بشكل منتظم.
 كيف يستخدم الكمون؟

الس�تهالك ه�ذه التواب�ل، يمكن�ك 
رش الكمون عىل األطباق. وتنصح 
“عن�د  قائل�ة:  لورين�زي  ليتيزي�ا 
تن�اول  يمكن�ك  املواس�م،  تغي�ري 
الكمون ضمن خليط من مسحوق 
Churnam يف  املختلف�ة  األعش�اب 
بداي�ة الوجب�ة كع�الج مل�دة ثالثة 
أش�هر، والتوقف مدة ثالثة أش�هر 

أخرى قبل االستئناف”.
وصفة: ملعقة صغرية من الكمون 
الط�ازج املطحون يف ك�وب صغري 
من املاء ال�داىفء، يضاف إليه الهيل 
والش�مر أو القرف�ة. كم�ا يمك�ن 
رشبه منقوع�ا: اغيل بذور الكمون 
ملدة 4 دقائ�ق واتركيه ينتقع بعيداً 

عن الحرارة ملدة 4 دقائق أخرى.

سر االعشاب

فوائد الكمون للجسم وأضراره ال تصدق!

 يواجه الكثري منا مشكالت تتعلق 
مالبس�ة  يف  بس�يطة  بتفاصي�ل 
قد ت�ؤدي إىل كرس به�اء اإلطاللة 
الت�ى نس�عى إليه�ا، فق�د تتعلق 
التفاصيل بح�ذاء مؤلم للقدم، أو 
بنطلون ضيق، أو اكتش�اف بقع 
مزيل العرض عىل مالبسنا والتى 
يع�د التخل�ص منها لي�س باألمر 

السهل أو الهني.
فعندم�ا يتعلق األم�ر بالتخلص 
من الخطوط البيضاء، أو البقع 
الصف�راء التى تس�ببها مزيالت 
العرق، فالب�د من وجود نصائح 
خاص�ة للتخل�ص منه�ا وإليك 

عدد من النصائح :
إذا كانت البقعة قديمة

عندما يتعلق األم�ر ببقع مزيل 
الع�رق املوجودة  عىل مالبس�ك 
طوال اليوم )أو طوال األسبوع(، 
فقد تحتاج مع األقمش�ة املتينة 
مث�ل القط�ن والكت�ان محلول 
تنظي�ف مب�ارش ع�ىل املنطقة 

مع اس�تخدام فرش�اة لغسلها 
بعمق.

إذا كانت البقع�ة صعبة للغاية، 
فقد تحت�اج إىل خطوة إضافية، 
وه�ى نقعها يف حم�ام من املاء 
أو  دقيق�ة،   30 مل�دة  الس�اخن 
وض�ع البقعة املقص�ودة تحت 
الصنب�ور ع�ىل أع�ىل ضغط لها 
حتى يقوم امل�اء بانتزاع البقعة 

من الداخل.
يف ح�ال كان التنظي�ف مقصود 
به األصواف، فيكون من األفضل 
نقعها يف ماء فاتر، ثم شطفها.

وتعد البقع الصفراء التى تصيب 
القمص�ان البيض�اء م�ن أكث�ر 
املشكالت شيوًعا وقد تنهى عمر 
القميص مبكرا،  فيمكنك صنع 
مزيج من 1/2 كوب بريوكسيد 
كبريتني  وملعقتني  الهيدروجني 
من صودا الخبز وملعقة صغرية 
م�ن منظ�ف مركز ورب�ع كوب 
من املاء، بعد وضع الخليط عىل 

مالبسك وتحريكه، اتركيه لعدة 
ساعات قبل رميه يف الغسل.

إذا كان التنظيف يف الحال
لتنظي�ف  نحت�اج  ق�د  أحيان�ا 
املالب�س بع�د ارتدائه�ا وأثن�اء 
التوج�ه للخ�روج، فف�ى ه�ذه 
الحال�ة م�ن األفضل اس�تخدام 
إس�فنجة مزي�ل الع�رق  الت�ى 
تعمل بدون م�اء، وهي صغرية 
بم�ا يكف�ي لالحتف�اظ به�ا يف 
حقيبتك يف حالة وجود أى بقعة 

أثناء النهار.
تغيري مزيل العرق الخاص بك

مزي�ل  يف  املوج�ود  األملني�وم   
العرق عند مزج�ه بامليكروبات 
البكتريي�ة يف اإلبط�ني، هو الذي 
يس�بب اصف�رارا. لذل�ك ينصح 
باستخدام خيارات مزيل العرق 
الواضح�ة والخي�ارات الت�ي ال 
تحت�وي ع�ىل هذا املك�ون، مثل 
الصيغ�ة الطبيعية، لتجنب هذه 

املشكلة تماًما.

تدبري منزلي

كيف تتخلصي من بقع مزيل العرق املوجودة يف املالبس؟
احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

مخسة أشياء ال تتناوهلا على معدة فارغة

طبيبك يف بيتك

ثمة سؤال مشرتك بني اإلناث، 
هو اآلت�ي: كيف انح�ف بدون 
رجي�م؟ يعود الس�ؤال س�الف 
التقّي�د  صعوب�ة  إىل  الذك�ر 
بالحمي�ات الغذائية القاس�ية 
الش�عور  تمنحه�ن  الت�ي 
والحرم�ان،  بالج�وع  الدائ�م 
وغياب الوقت الكايف ملمارس�ة 

التمرينات الرياضية بانتظام.
نقدم  لك 4 خطوات تس�اعدك 
يف اإلجاب�ة ع�ىل: كي�ف انحف 

بدون رجيم؟
الحرك�ة،  م�ن  أكث�ري   1-
الس�اللم  صع�ود  يمكن�ك  أي 
عوضاً ع�ن اس�تخدام املصعد 
الكهربائ�ي، أو ركن س�ّيارتك 
ال�ذي  امل�كان  ع�ن  بعي�داً 
تقصدين�ه، مّم�ا يج�رك عىل 

امليش ولو لبضع خطوات.
-2 أدخ�يل الروت�ني )األلب�ان 
ات النيئ�ة  واألجب�ان واملك�رسّ
والس�مك واللحم والدجاج( يف 
الثالث، وذلك  الرئيسة  وجباتك 

بهدف ترسيع عملّية األيض يف 
جسمك والحفاظ عىل العضل، 
يف الوق�ت ال�ذي ُيس�اهم ه�ذا 

العنرص يف قطع شهّيتك.
-3 اح�ريص عىل النوم بش�كل 

متواصل كي ُتريحي أعصابك، 
فم�ن ينام�ون أق�ّل م�ن 5 أو 
6 س�اعات يف اللي�ل يش�عرون 
بالجوع يف اليوم التايل وتش�تّد 
رغباتهم يف تناول الس�ّكر أكثر 

باملقارنة بم�ن ينامون 6 أو 7 
ساعات يف الليل.

-4 أضيف�ي الح�ّر إىل أطباقك 
كون�ه ي�رّسع عملي�ة إح�راق 

السعرات بالجسم.

كيف احنف بدون “رجيم”؟

كل يوم معلومة

نصائح طبية

ملاذا شعار آبل تفاحة مقضومة 
وليست كاملة؟

طبيب عيون حيذر: تورم اجلفن 
ينذر مبشاكل صحية

املقادير :
موزة لحم الغنم: جرام )أو مقطع(

أرز بسمتي: 3 اكواب
الزيت: ربع كوب

البصل: pcs 3 )رشائح كبرية(
الثوم: فص

بندورة: pcs 2 )رشائح(
فلفل أخرض حلو: pcs 2 )قرن متوس�ط 

رشائح(
فلفل أحمر: pcs 2 )حبة كبرية(
الليمون االخرض: pcs 2 )لومي(

الكركم: ملعقة صغرية
القرفة: ملعقة صغرية

هيل: ملعقة صغرية
الكمون: ملعقة صغرية

مسحوق الكاري: ملعقة صغرية
ملح: ملعقة كبرية

فلفل أسود: نصف ملعقة صغرية
معجون الطماطم: ملعقتان كبريتان

لوز: ربع كوب )للتقديم: أو زبيب مقيل(
لومي: ملعقة صغرية )مطحون(

طريقة التحضري
-1 اغس�يل األرز، ثم انقعيه يف ماء مملح 

ملّدة 15 دقيقة.
2 -يف طبق صغري، ضعي الكركم والقرفة 
واللوم�ي  وال�كاري  والكم�ون  والهي�ل 
وامللح والفلفل.قلبي البهارات، ثم انثري 
نصفها ع�ىل اللح�م، واحتفظ�ي ببقية 

املقدار لألرز.
-3 يف ق�در متوس�طة الحج�م، س�خني 

الزيت عىل نار متوس�طة، أضيفي اللحم 
وشوحيه إىل أن يتغرّي لونه ويجف ماؤه، 

ثم اخرجي قطع اللحم ودعيها جانباً.
-4 أضيف�ي البصل والثوم، قلبي ليصبح 

لونهما ذهبياً.
-5 أضيف�ي البندورة، قلّب�ي لثواني، ثم 
ضعي قرن الفلفل األخرض وحبة الفلفل 
األحمر واللوم�ي واملعجون.أعيدي قطع 
اللح�م، قلّبيه�ا، واغم�ري اللح�م باملاء. 
دعيه عىل نار قوية إىل أن يغيل، ثم غطي 
الق�در ودعي اللح�م يطهى ملدة س�اعة 
إىل س�اعة ونص�ف الس�اعة، وذلك إىل أن 

ينضج تماماً.
-6 استعميل ملعقة ذات ثقوب، أخرجي 
قطع اللحم بهدوء من املرق.صّفي املرق 

وأعيدي�ه إىل القدر.أضيفي املزيد من املاء 
ليصبح املرق بمقدار 5 أكواب.

-7 ضعي امل�رق عىل النار ليغيل، أضيفي 
بقية مقدار البهارات.ودعي املرق يغيل.

-8 صّفي األرز وأضيفيه إىل املرق ودعيه 

يغيل إىل أن يترّشب املرق.
غط�ي الق�در واتركيه�ا عىل ن�ار هادئة 
مل�دة 20 دقيق�ة، أو إىل أن ينض�ج األرز.

وّزع�ي الل�وز والزبيب.وقّدميه مع اللبن 
الزبادي.

كبسة اللحم باملوزات
املطبخ
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 يمكنك تحليل شخصيتك من 
طريق�ة مش�يتك و وقفت�ك . 
فان كل اش�ارة تعطيها سواء 
مج�رد امالة بس�يطة للراس 
او حركة عادية تحكى قصة، 
هل تنظ�ر اىل االس�فل عندما 
تتحدث ؟ هل تلعب ىف ش�عرك 
؟ ه�ل تأوى عىل جن�ب ؟ هل 
ت�درك ما تقول�ه لالخرين عن 
طري�ق تواصلك غ�ر اللفظى 
وما يقوله االخرين عن طريق 

تواصلهم ايضا ؟
م�ن خالل ه�ذا املقال س�وف 
نتعرف عن ما هى الشخصية 
و املوقف الذى تقدمه لالخرين 
من خ�الل تحركاتك وطريقة 

مشيتك و وقفتك .
وقفة االنتباه و شخصيتك :

ان ه�ذه الوقف�ة تك�ون فيها 
القدم�ن موضوع�ن بج�وار 
بعضه�م البع�ض م�ع فت�ح 
االرجل قليال ، الش�خص الذى 
يتخ�ذ تلك الوضعي�ه غالبا ما 
يبق�ى يدي�ه و ازرع�ه قريبة 
من جس�ده ايضا . ان السبب 
البديه�ى له�ذه االش�ارة هو 
الش�عر نفس�ه بصغ�ر حجم 
يش�عر  جعل�ه  و  الش�خص 

بالضعف .
وه�ذه الوقف�ة تس�مى وقفة 
االنتب�اه حي�ث انه�ا تح�دث 
عندم�ا يس�تمع ش�خص ما 
بانتباه اىل ش�خص مس�يطر 
. وم�ن املتوق�ع ان نج�د هذا 
الوقف�ة ل�دى ط�الب املدارس 
عندما يتحدثوا مع اساتذتهم 
ش�خص  يتح�دث  عندم�ا  او 
ثان�وى مع رئيس�ه. كما انها 
تش�اهد ىف القوات العسكريه 
عندم�ا يقف�وا  يس�تمعوا اىل 
خطاب محفز من لوائاتهم او 

عند سماع النشيد الوطنى
الوقوف بزاوية و شخصيتك :

ه�ل تع�دل اتجه�اك ناحي�ة 
رئيس�ك ىف العمل ؟ الكثر من 
الناس يقومون بتعديل زاوية 
جس�مهم او اقدامه�م تج�اه 
اهتمامهم  مح�ط  الش�خص 
. ان تك�ون مس�تعدة للحركه 
و تق�وم برتبي�ع يدي�ك ف�وق 
صدرك عن�د روئية مديرك هو 

عالمة عىل االحرتام .

ومن عالمات االحرتام االخرى 
انه عندما ينضم شخص جديد 
اىل حديث دائر و تريد الرتحيب 
ب�ه اىل النقاس ب�دون تواصل 
لفظ�ى فقم يتوجيه جس�مك 
اىل الخ�ارج بزاوي�ه 45 درجة 
فه�ذا الت�رف الغ�ر لفظى 
ه�و عالمة ترحي�ب بالضيف 

للمشاركة ىف النقاش .
وقفة التمركز و شخصيتك :

الوقفه املتمرك�زه هى عكس 
الوقف�ة الثابت�ة حي�ث تكون 
االرج�ل متباع�دة عن بعضها 
متمرك�زة  االق�دام  تك�ون  و 
ىف االرض وغالب�ا م�ا تك�ون 
االي�دى  بوض�ع  مصحوب�ة 
ع�ىل الخ�ر . وغالبا ما نرى 
تل�ك الوقفة ل�دى الرجال . إن 
الش�خص ال�ذي يق�وم به�ذا 
العم�ل يظه�ر بوض�وح أن�ه 
غر خائ�ف يف ض�وء حقيقة 
أن�ه يس�عى إىل أن يب�دو أكرب 
ويضمن مساحة أكرب . وغالبا 
ما نرى تلك الوقفة قبل اندالع 
املع�ارك بن الرجال وتش�اهد 
ايضا عندما يكون رئيس فرد 
م�ا ىف العم�ل غ�ر راىض عن 

عمله .
شخصيتك و طريقة املىش :

ان الطريق�ة الت�ى يمىش بها 
ش�خص ما قد تخربك بشكل 
معقول ع�ن الحال�ة الذهنية 
التى يمر به�ا . فعندما نكون 

مرتبكن فاننا نمىش تدريجيا 
وعندم�ا نك�ون س�عيدين او 
نشعر اننا ال نقهر فاننا نميل 

اىل املىش برسعة .
هذا وانه عىل أرض الواقع فان 
تحاول  االشعورية  شخصيتك 
ان تحمي�ك من خ�الل التأثر 
عليك يف امل�ي تدريجياً خوفا 
من ان تفشل ىف تحقيق هدف 
ان�ت قل�ق بش�انه . فالرج�ل 
امل�رتدد ىف اج�راء حدي�ث مع 
س�يده تعجب�ه ق�د ي�رتدد ىف 
االق�رتاب منه�ا . وعىل عكس 
ذلك فانك حينما تكون تشعر 
بالطاق�ة ولي�س لدي�ك ش�ئ 
تخ�اف من�ه فان ش�خصيتك 
االش�عورية ل�ن يك�ون لديها 
اى س�بب لتمنعك ب�ل انها قد 
تدفعك تجاه هدفك عن طريق 

توسيع خطوه مشيك .
امليل :

ان�ك تمي�ل نح�و االش�خاص 
الذي�ن تفضله�م و تبعتد عن 
االش�خاص الذي�ن ال تحبه�م 
تح�رك  الت�ى  الطريق�ة  ان   .
به�ا جس�مك تعك�س حالتك 
الصحي�ة ، فتحريك وزنك من 
ق�دم اىل اخ�رى او تحركها اىل 
االم�ام او الخلف هى حركات 
بالقل�ق  تش�عر  ان�ك  تظه�ر 
وع�دم الراحة، اى ان�ه مبدئا 
ه�ذه حركات تدل عىل حاالتك 

الذهنيةةةةةةة .

طى اليدين عند الوقوف :
ال تعن�ى هذه الحرك�ةة دائما 
الغضب ولكن عند جمعها مع 
معكوس�ة  واالرجل  الوق�وف 
فوق بعضها فانها وقفة تدل 
عىل الح�رص وىف الغالب فان 
تلك الوقفة ت�دل عىل املوافقة 

عىل شئ ما .
الوقوف و الس�اق معكوس�ة 

فوق بعضها :
ىف بعض الحاالت التى يش�عر 
االشخاص فيها بالحذر فانهم 
ال يقموم�ون بط�ى ارجله�م 
بالوقوف  كاملة فقد يكتف�وا 
االخ�رى  وض�ع رج�ل ف�وق 
والوق�وف عىل اصب�ع القدم . 
كما تشر تلك الوقفة ايضا اىل 
الحال�ة الذهنية للفرد فعندما 
يكون شخص ما مركز تماما 
الرحيل  الحدي�ث والين�وى  ىف 
فان�ه ق�د يتخذ تل�ك الوقفة . 
ونقوم بتل�ك الوضعيه عندما 
نعل�م انن�ا نري�د ان نبق�ى ىف 

مكان ما لفرتة من الوقت .
خفض االرجل :

عندما نجلس ونش�بك ارجلنا 
السفلية سويا فان هذا يعنى 
اننا  نحاول ان نخفض شعور 
م�ا يراودن�ا مث�ل الف�زع او 
الضع�ف او قد نض�ع اقدامنا 
وال�ذى يعكس  املقعد  اس�فل 
ابتعادن�ا ع�ن املوقف  باملث�ل 

الحاىل.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

اختبارات شخصية 

يحك�ي ان يف ي�وم من االي�ام كان 
هن�اك رجل قايس القل�ب جاحد ال 
يتقي الله عز وجل يف زوجته، وذات 
ي�وم بينم�ا كان يرضبه�ا بالعصا 
عدة مرات بقس�وة ووحشية ماتت 
دون أن يقص�د قتلها، وكان هدفه 
من هذا الرضب هو تأديبها، بعد ان 
ماتت الزوجة جلس الزوج بجانبها 
ال يدري م�اذا يفعل، ش�عر بالندم 
والخ�وف الش�ديد م�ن عش�رتها 
واهلها ولم يجد حيلة للتخلص من 

رشهم .
ت�رك جثمان زوجته يف املنزل وخرج 
باحثاً عن رجل معروف عنه الدهاء 
والحيل�ة وعندما وج�ده ارسع إليه 
وقّص علي�ه كل ما ح�دث فقال له 
الرج�ل : ل�دي طريق الخ�الص من 
هذا االم�ر العصي�ب، كل م�ا عليك 
فعله هو ان تعثر عىل ش�اب وسيم 
جمي�ل الص�ورة وتدع�وه اىل منزلك 
بغرض الضياف�ة واإلكرام ثم تقوم 
بقتله وتضع جس�ده بجانب جسد 
زوجتك، ثم استدعي اهلها وقل لهم 
أنك قد عثرت عىل هذا الش�اب يزني 

معها فلم تتتحمل وقتلتهما معاً .
أعج�ب الرج�ل كثراً به�ذه الحيلة 
وارسع باحثاً عن هذا الشاب حتى 
عث�ر علي�ه، ش�اب وس�يم جمي�ل 
، ف�أّص علي�ه وادخل�ه اىل منزل�ه 
وهن�اك قتله بال رحمه واس�تدعى 

اه�ل واقرباء زوجت�ه ونفذ الخطة 
تماماً كما ق�ال لهم الرجل املحتال 
ذو الدهاء والحيلة، وعندما ش�اهد 
اقرباء الزوجة الجثتن تكتموا عىل 
االم�ر وطلبوا من�ه أن يدفن الجثث 
الحيل�ة  رسيع�ًا وانطل�ت عليه�م 
الس�ماح  من�ه  يرج�ون  واخ�ذوا 
والسرت عىل ابنتهم .. وهكذا انتهي 

االمر .
يف نفس اليوم عاد الرجل الداهية – 
الذي قدم الحيلة الرشيرة اىل الزوج 
– اىل منزل�ه فوج�د أن ابنه الوحيد 
خ�رج من الصب�اح ول�م يعد حتى 
وق�ت متأخر م�ن الليل، ب�دأ يقلق 
ويضط�رب وش�عر باالم�ر خاصة 
وه�ذه اول مرة يغيب فيها الش�اب 
عن املنزل لهذا الوقت، ارسع الرجل 
اىل منزل الزوج وطلب منه أن يريه 
الجثث قبل دفنها، فكش�ف له عن 

جثته ورآه .. وقد كان ابنه !!
وقد ُقتل بس�بب حيل�ة أبيه، فكان 
ذلك مصداق�ا لقول أم�ر املؤمنن 
عيل بن ابي طالب ريض الله عنه : ) 
َمن س�ّل سيف البغي ُقتل به ، ومن 
حف�ر ألخيه برئاً وق�ع فيها ، ومن 
هتك حجاب غره انكشفت عورات 
بيته ومن نىس زلته اس�تعظم زلل 
غ�ره وم�ا تفعله ب�أرسة من أرس 
املسلمن سوف يفعل بأرستك يوما 

ما ولو طال الزمان وجال ( .

قصة اب قتل ابنه دون
 قصد بسبب الظلم واالحتيال

قـــــــصة 
وعربة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

يوم مناس�ب جدا التخاذ خطوة مهمة يف حياتك. 
إذا كان هن�اك ق�رار م�ا تفك�ر فيه بش�أن عالقتك 
بالرشيك، اتخ�ذه اليوم وال تنتظر أكث�ر من ذلك. ثق يف 
نفس�ك وال تنظر إىل الخلف وإال سس�رتاجع مستواك. قم 

بعمل األشياء التي تجلب لك السعادة.

يف الوق�ت الح�ايل، يجب أن تتغل�ب عىل صاعك 
الداخيل. يحّملك الناس مشكالت أكثر مما تتحمل، 
قد يقولون أشياء تجرحك أو يطلبون مطالب صعبة 
أو مس�تحيلة. تعامل مع ه�ذه املواجهات كفرص لتقوية 

روابطك وعالقاتك.

ي�وم مخيف للغاية تحاول في�ه جاهدا أن تصل 
إىل الحلقة املفقودة من اللغز الذي تحاول أن تفك 
ش�فرته. اتصاالت مهمة مع محيطك قد تفيدك عىل 
املدى البعيد. تبادل املعلومات أمر مهم جدا يساعدك عىل 

االختالط بالناس وسهولة التواصل معهم.

اح�رص ع�ىل ان تكيف نفس�ك م�ع عواطفك. 
ح�اول أن تأخ�ذ فس�حة م�ن الوق�ت وأن تقوم 
بممارس�ة بعض التمارين الرياضية التي تعمل عىل 
تنشيط الدورة الدموية. امش مع صديقك فاملي رياضة 
مفيدة جدا حيث تعمل عىل تصفية الذهن وهذا األمر مهم 

بالنسبة لك ألنك بصدد اتخاذ قرارات جديدة.

ع�ىل الرغم من أن�ك مضطر للعم�ل ألكثر من 8 
ساعات اليوم، إال أنك مازلت تحاول االنتهاء منه 
يف أق�ل من ذلك، ألنك تتمنى أن ت�زور أحد األصدقاء 
اليوم إلخبار بأمر مهم ج�دا. اهتم بتناول وجبة إفطار 
صحية، حتى تستطيع مواصلة عملك دون شعور بإرهاق 

أو تعب.

االنفصال عن شخص معن اليوم قد يكون لعدة 
أس�باب، وأهمها اختالف وجهات النظر بينكما 
أو بمعنى آخ�ر عدم التوافق الفك�ري. ربما يدعوك 
ش�خص ما لحفلة صغ�رة هذا املس�اء، ولكنك ترفض 
هذه الدعوة دون تفكر. االختالط مع أشخاص آخرين قد 

يكون السبيل الوحيد لنسيان أي مشاكل.

تبدو نش�يطا ومتحمس�ا جدا اليوم ومن حولك 
يتجاوب معك جدا. يبدو أن الجميع يريد التقرب 
منك. العمل من املنزل يس�اعدك عىل الهدوء ويبعدك 

عن جو العمل اململ. تفكر يف تنفيذ مرشوع مهم

تح�اول حضور احتفال م�ا أو مهرجان أو ربما 
تفكر يف املشاركة يف نشاط ما مع بعض األصدقاء، 
ولك�ن تواجهك بع�ض الصعوب�ات والعراقيل. ربما 
تس�بب لك اإلحباط ولكن عليك أال تستسلم لها. استمتع 

بوقتك وال تجعل أي يشء يؤثر عليك.

يع�رتف لك معجب بحبه وس�يصدمك ذلك، ألنه 
س�يكون ش�خصا غر متوقع، ورغ�م ذلك حاول 
أن تتغل�ب ع�ىل صدمتك وتخفي رد فعل�ك الحقيقي 
وترتي�ث يف التفكر يف العرض بموضوعي�ة تامة، ولكن يف 
كل األحوال ال تجرب نفس�ك عىل اتخاذ قرار ال يروق لقلبك 

مهما كانت العواقب.

تق�ي اليوم وقتا جمي�ال وممتعا مع أحد أفراد 
األرسة وتش�اركه يف بعض امله�ام التي يقوم بها. 
إذا لم تسمح لك الفرصة ملساعدته يف كل األعمال، ابدأ 
أوال باألعمال العاجلة. إنجاز كل مهمة عىل حدة واالنتهاء 

منها سيحفزك عىل اإلقدام عىل األخرى.

ربما تبلغ األمور ذروتها اليوم. يبدو أن كل يشء 
اليوم ال يس�ر لصالحك. ربما يك�ون هذا الوقت 
هو املناس�ب لتحقيق التوازن والنظر للحياة بشكل 
مختلف. ينبغي علي�ك أن تفكر يف كيفية تحقيق أهدافك 

بدال من التفكر يف محاوالتك املاضية الفاشلة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

كن قريبا ممن تحب. ابحث عن طرق للس�عادة 
بنفسك وال تيأس. قم بزيارة أحد األصدقاء فربما 
يدل�ك أحدهم عىل الط�رق التي تناس�بك. االهتمام 
بأدق التفاصيل لن يك�ن يف صالحك اليوم. تقدم لألمام 

غزل عراقيوال تخف من املستقبل.
مو ذاك الوكت والناس غر الناس

كلها تغرت والصاحب تبدل
كلت ماروح اكله وغشني بيه العوز

مااعثر بعد وبخطوتي اتمهل
عله وجهه شفت مكتوب املن جاي

وعله السانه تلعلع كلمة ادلل
انفاس البرش خطوات للتابوت

بعد ماضل عمر يستاهل اتوسل
من كثر الطعن صار الكلب غربيل

حطيت الربع بس مايهم وشل

acebook Fمن الفيسبوك
طريقة مشيتك و وقفتك وعالقتها بشخصيتك

كلمات متقاطعة

- 1928بداية البث التلفزيوني املنتظم من مدينة 
نيوي�ورك ملدة س�اعتن يف اليوم وث�الث مرات يف 

األسبوع.
1938 - تش�كيل الق�وات الجوي�ة النيكاراغوية 

كقوة حربية يف ناسيونال دي غارديا.
1940 - الجيش النرويجي يستسلم لقوات أملانيا 

النازية خالل الحرب العاملية الثانية.
1965 - بداية ثورة ظفار يف عمان.

- 1967الرئيس املري جمال عبد الناص يعلن 
للش�عب تنحيه ع�ن رئاس�ة الجمھوري�ة وذلك 

بسبب الھزيمة يف حرب األيام الستة.
الس�لطات اإلرسئيلية تھدم حي املغاربة بمدينة 

القدس.
1982 - طائرات القوات الجوية اإلرسائيلية تشن 
ھجوم جوي كثيف عىل مواق�ع الدفاعي الجوي 
السوري يف البقاع اللبناني وتدمر معظمھا وذلك 

يف إطار الحرب التي تشنھا عىل لبنان.
1989 - عودة العالقات الدبلوماس�ية بن مر 

ولبنان.
1996 - القوات الجوية السويدية تفتتح مدرسة 

لتعليم الطران يف »ساتيناس«.
1999 - األم�رة رانيا العب�د الله تتوج ملكة عىل 
اململكة األردنية الھاش�مية وذل�ك يف يوم احتفال 

امللك عبد الله الثاني بتتويجه عىل العرش.
2006 - افتت�اح بطول�ة كأس العالم لكرة القدم 

2006 املقامة يف أملانيا.
2012 - املجل�س الوطن�ي الس�وري ينتخب عبد 

الباسط سيدا رئيس ا له خلفا لربھان غليون.
2019  - مئات اآلالف من الناس يتظاھرون ضد 
م�رشوع قانون لتس�ليم املجرمن ب�ن حكومة 
ھونغ كون�غ والحكومة االتحادية الصينية حكٍم 

ذاتي، وأمنھا الشخيص.

أفقي
1مواق�ع للقاء واملناقش�ة عىل 

االنرتنت o للتعريف
2الترف يف عمل بدون تحضر 

o أوىف االصدقاء
3املدينة ذات األل�ف عمود أيام 

قوم عاد o جملة موسيقية
4تص�در صوت�ا اس�تخدمت يف 
الح�روب o قاص�دا ع�ن س�بق 

اصار
5حرف عطف o املوت

6جه�ة االنطالق o اب�و األب أو 
األم

س�ياحية  اس�بانية  مدين�ة   7
مدين�ة  الفينيقي�ون  اس�ماها 

“امللكة”
الحم�اس  خم�ود   o خ�ض   8

والحيوية
9-منتس�ب إىل عمان o االس�م 

القديم للبحرين وحضارتها
10-دول�ة عربي�ة ليس�ت له�ا 

حدود برية o شتم

رأيس
1جزيرة أكثر من 40 % من كلمات 

لغتها عربية o عراق )مبعثرة(
2للهاتف )معكوس�ة( o طر لييل 
o ل�ه من االس�ماء يف العربية نحو 

100 اسما
3متش�ابهان o ع�اب ش�خصا يف 

غيابه o والد
 o ن�دى أو مطر خفيف o 4نص�اب

ثلثا منح
النظ�ر  ووجه�ة  املش�ورة  5يف 
)معكوس�ة( o اس�م خلي�ة النحل 

بالفصحى
6قصائد ش�عر كتبت يف الجاهلية 

بماء الذهب
7والدة o ثالثة حروف من اوان

8أكرب بركان يف العالم
9تجدها ب�ن البل�دان o ورقة من 

أوراق اللعب
 o 10أول بل�د عربي عرف الطباعة
أداة من الخش�ب أو نح�وه لصنع 

الكعك
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تغريدات

فالح المشعل

مصطفى اآلغا

  07810090003هاتف هيئة التحرير

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

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

أنونيم�وس  مجموع�ة  اس�م  ت�ردد 
األي�ام  خ�ال  بق�وة   Anonymous
املاضي�ة تزامن�ا م�ع االحتجاج�ات 
اخ�راق  ىف  تس�ببوا  إذ  األمريكي�ة، 
وتعطي�ل املوق�ع اإللكرونى لقس�م 
رشط�ة مينيابولي�س ىف نهاي�ة هذا 
األس�بوع، كما هددوا بفض�ح املزيد 
م�ن االنته�اكات الخاص�ة بالرشطة 
األمريكي�ة، وفيم�ا يىل نع�رض أبرز 
املعلوم�ات عنهم، كما عرضها موقع 
»تايم�ز ناو نيوز« من هم أنونيموس 

Anonymous ؟
- ه�ى مجموع�ة دولية من نش�طاء 
الكش�ف  الذين يرفضون  القراصن�ة 
عن أس�مائهم ويدعون أنهم ليس�وا 
ش�خًصا واحًدا بل عدة أشخاص من 
مختلف دول العالم، فعنارص التحكم 
ىف Anonymous المركزي�ة، وال يوجد 
لدى املجموعة قيادة معلنة وأعضائها 

غري معروفني.
- ب�دأت املجموع�ة ىف عام 2003 عىل 

4chan، وه�و موق�ع وي�ب باللغ�ة 
اإلنجليزية.

- تطلق املجموعة هجمات إلكرونية 
واملؤسس�ات  الحكوم�ات  ض�د 
اتهامه�ا  يثب�ت  الت�ى  وال�رشكات 

بمخالفات.
- أيقونة املجموعة أو شعارها عبارة 
عن قناع، إذ يس�تخدم األعضاء قناع 
ج�اى فوكس، ال�ذى اش�تهر برواية 

.»V for Vendetta« وفيلم
-  تنرش املجموعة بعض الفيديوهات 
الت�ى تتضم�ن مقاط�ع ص�وت يتم 
تغي�ري  برام�ج  بواس�طة  تحريره�ا 
إىل  التح�دث  برام�ج  أو  الص�وت 

النصوص.
- جاءت املجموعة بقائمة أكثر 100 
ش�خصية مؤثرة من قبل قراء مجلة 

تايم.
- ش�عار Anonymous ه�و: »نح�ن 
مجهولون، نحن حشد، نحن ال نغفر، 

وال ننىس، توقعنا.«

ب ...  عندما تكون سعيداً ستذهب ملن تحُ
بك ... وعندما تكون حزيناً ومتأملاً ستذهب ملن حيحُ

وكم هو مجيل أن يكون نفس الشخص يف احلالتني 

ــيب العاطفة  ــت مناس ــد رفع ــي فلوي ــل االمريك ــة قت جرمي
ــانية على حنو مبالغ فيه إن مل نقل زيف صريح لبعض  اإلنس

شعوب العامل!
ــعوب أزاء القتل اليومي لشعب فلسطني،  أين عاطفة هذه الش
ــي واللييب  ــوري واليم ــعب الس ــتمر للش ماذا عن القتل املس
ــاعة  ــعوب الروهينغا، جرائم صارخة تزداد بش ــردي وش والك

أمام صمت العامل !

 
                 

ملعب الكشافة حيتضن 
مهرجانا للزورخانه يف 1946

بطول�ة الزورخان�ه عادة ما تك�ون بني بطلني فق�ط، إذ يبدأ اللعب 
باملتصارع�ني االثن�ني وينتهي بإنته�اء لعبهما، ولك�ن الذي حصل 
1946/4/12 ه�و مهرجان لبطولة الزورخانه عىل ملعب س�احة 
الكش�افة يف منطق�ة الكرسة ببغداد واش�رك في�ه )16( بطاً من 
أبط�ال الزورخانه، اذ حصل نزال ل�كل واحد من هذه املجموعة مع 
خص�م محدد من املجموعة األخرى، فقد حص�ل النزال بني االبطال 
مجي�د ليلو ومنافس�ه رضا عنجر والبطل خزعل فاضل ومنافس�ه 
أيوب ابراهيم حداد والبطل حس�ني تاجر النجفي ومنافس�ه حميد 
خزع�ل والبطل ص�ادق الصندوق ومنافس�ه ضياء حس�ن والبطل 
ع�ويس االعظمي ومنافس�ه عطا عبد الله والبطل اس�ماعيل خليل 
ومنافس�ه صالح خلف والبطل جليل عوني ومنافس�ه زكي حسني 
والبطل حسون رضا ومنافسه اسماعيل حمودي، وقد توىل تحكيم 
البطول�ة ثاثة من ابط�ال الزورخان�ه هم بطل ابط�ال الزورخانه 
عب�اس الديك ال�ذي تغلب س�نة 1935 عىل بط�ل املصارعه االملاني 
)اله�ر گرايم�ر( واملحكم الثاني البط�ل الحاج غن�ي محمود القره 
غويل والثالث صربي الخطاط، واملناس�بة كانت حفلة خريية إلعانة 
منكوبي الفيضان، أي ان وارد هذه الحفلة يدفع بأجمعه اىل منكوبي 
الفيض�ان ببغداد، ذل�ك ان مصارعي الزورخانه درج�وا عىل اقامة 
حف�ات يكون ريعها للجمعي�ات الخريية كجمعي�ة الهال االحمر 
وجمعي�ة الط�ريان العراقية، وغريها م�ن الجمعي�ات، فلقد كانت 
عرشينات وثاثينات واربعينات من القرن العرشين العرص الذهبي 
لل�زور خانه  كون االلع�اب الرياضية االخرى يف بدايتها كالس�احة 
وامليدان واملصارعة الحديث�ة واملاكمة وألعاب الكرة، اذ كان ابطال 
الزورخان�ه املتقدم�ني ع�ىل غريه�م يف االحتف�االت، وخصوصاً يف 
مهرجان الجيش الس�نوي، وش�هدت س�احات لع�ب الزورخانه يف 
بغ�داد بطوالت بني ابط�ال الزورخانه البغدادي�ني واالبطال االنگيز 
والهن�ود وخاصة منتس�بي الجي�ش االنگليزي ببغ�داد، وكذلك مع 
االبط�ال االيرانيني.. والزورخانه لعبة رياضي�ة حصل ذكرها بداية 
الق�رن 19، وكان أعظم ذكر لها عندما زار ش�اه ايران بغداد يف ذلك 
القرن، واستصحب معه عددا من املصارعني ابطال الزورخانه الذي 
تحداهم ولعب معهم ابطال الزورخانه البغداديون، لكن الزورخانه 
انته�ت بنهاية أربعينات القرن العرشين وأصبحت من الراثيات، اذ 
ل�م تبق زورخانه بع�د ان كانت الزورخان�ات موزعات عىل محات 
بغداد، فلقد قام املصارع رميض الهاشمي بفتح زورخانه يف محلة 
الدهان�ه والبطل مصطفى الدوري له زورخان�ه يف محلة باب االٔغا 
وكان للبطل درويش عيل زورخانه يف الكاظمية، وكان للبطل عيس 
الصب�اغ زورخانه يف محلة صبابي�غ االٓل، وللبطل عباس صندقچي 
زورخانه يف محلة القش�لة، وللبطل عباس الديك زورخانه يف محلة 
الدهانه وللبطل حس�ن ك�رد زورخانة العوين�ه، وللبطل محمد بن 
اسطه بريس�م زورخانة الفضل، والبطل سيد ابراهيم زورخانة 
القطان�ة، وغريه�ا مما كان�ت موزعة عىل مح�ات بغداد قبل 

توسعها. 
 وال�زور خانه كلمة مركبة م�ن كلمة زور التي تعني عظيما 
وجميا وقويا، وكلمة خانة مكان ومحل، فمكان الزورخانه 
مكان االقوياء االبطال العظماء، ويف ثاثينات القرن التاسع 
عرش لم يك�ن هنالك مكان توجد في�ه زورخانه ببغداد عىل 
الرغ�م من ان بعض ش�باب بغداد كان يتتب�ع  اخبارها عن 
طري�ق القادمني من ايران، اذ ش�د بعض الش�باب البغدادي 
طق�وس ه�ذه اللعب�ة ومعانيها م�ن القوة، واخت�ص بذلك 
ثاث�ة ش�باب بغداديون هم رمي�ض الهاش�مي ومصطفى 
ال�دوري ودرويش ع�يل، وملا س�معوا بأنه س�تقام بطولة يف 
طهران للمصارعة برعاية الش�اه شدوا رحالهم اىل هناك عن 
طريق خانقني وبوصوله�م تمكنوا من معرفة كل ما يتعلق 
بالزورخان�ه، لذلك وبعودته�م افتتح كل منه�م زورخانه، 
وهكذا بدأ انتشار هذه اللعبة بشكل كبري، وعند مرور نارص 
الدين شاه ببغداد سنة 1872 م يف طريقه اىل النمسا للعاج 
زمن الوايل مدحت باش�ا، وكان وفده يضم عددا من ابطال 
الزورخان�ه االيراني�ني حصل ن�زال بني البط�ل مصطفى 
ال�دوري والبط�ل االيران�ي )أكرب ب�زورك( بحض�ور الوايل 
العثمان�ي لبغداد، وفاز املص�ارع البغدادي ع�ىل املصارع 

االيراني.
وكان�ت الزورخانه يف بناية مس�يحة ترتفع عن مس�توى 
الش�ارع ويف وس�طها حف�رة قطره�ا ثاثة امت�ار، وهي 
دائرية الشكل، وتسمى الجفرة، حيث تحفر االرض ويصف 
عليها كمية من الش�وك والليف والقصب وتغطى بالراب 
بنس�بة الثلث والرمل بنسبة الثلثني للمحافظة عىل جسم 
املصارع الس�اقط وح�ول الحفرة رصي�ف الجمهور، ويف 
محل مرتفع يجل�س ناقر الزر أي الطبل�ة الكبرية، ويدعى 
الزرگري�ر، واملرش�د، حي�ث يت�وىل النق�ر والغن�اء يتبعه�ا، 
والاعب�ون يتصارع�ون ع�ىل هذه النق�رات مع اس�تمراره 

بالتوحيد واملناجاة والقصائد النبوية، يرافقها نقرات الزر.

عىل الرغم من تجريدها من لقب »مليارديرة« األسبوع 
املايض، إال أن عارضة األزياء األمريكية، كاييل جينر، 
تص�درت قائم�ة مجل�ة »فورب�س« الس�نوية ألعىل 
املش�اهري أجرا.ونقلت »نوفوس�تي« ع�ن »فوربس« 

أن جين�ر ربح�ت 590 ملي�ون دوالر يف األش�هر ال�12 
املاضي�ة، معظمها م�ن بيع حصة قدره�ا %51 يف خط 

»كاييل كوزميتكس« ملس�تحرضات التجميل إىل كوتي يف عام 
.2019

وتص�درت كاييل جين�ر )22 عاما( وه�ي أخت غري ش�قيقة لنجمة 
تلفزي�ون الواقع، كيم كارداش�يان، عناوين الصحف قبل نحو أس�بوع، 

عندما قالت مجلة »فوربس« يف تقرير لها إنه بعد مراجعتها بيانات صفقة 
كوتي لم تعد تعتقد أن جينر مليارديرة كما أعلنت قبل نحو عام.

وردت جينر قائلة إن تقدير مجلة فوربس األصيل استند إىل »عدد من البيانات غري 
الدقيقة واالفراضات غري املثبتة«.

وتفوقت كاييل جينر يف القائمة عىل كانيى ويس�ت، زوج أختها كيم كارداشيان، 
ال�ذي ج�اء يف املرتبة الثانية بنحو 170 ملي�ون دوالر، معظمها من صفقته مع 

»أديداس« بشأن عامته لألحذية الرياضية »يزي«.
وأضافت »فوربس« أن ويس�ت هو املوسيقي األعىل ربحا يليه إلتون جون الذي 
جمع معظم أرباحه املقدرة بنحو 81 مليون دوالر من جولة وداع غنائية طويلة.
ويف املركز الثالث، جاء بطل التنس السويرسي فيدرر بنحو 106.3 مليون دوالر، 

معظمها من صفقات مع رشكات مثل رشكة مابس اليابانية »يونيكلو« وصانع 
الس�اعات السويرسي »رولكس«.كما هيمن عىل املركزين الرابع والخامس نجما 

كرة القدم كريستيانو رونالدو ومييس عىل التوايل.

طارق حرب

منمنمات 

كشفت وسائل إعام مرصية عن تطورات 
الحال�ة الصحية للفنان�ة رجاء الجداوي، 
بع�د مكثوها مل�دة 15 يوما داخ�ل غرفة 
العناية املركزة وحقنها ب� »بازما الدم«.

وأك�د مصدر طبي بمستش�فى أبو خليفة 
للع�زل الصحي بمحافظة اإلس�ماعيلية، أن 
الفنان�ة رج�اء الجداوي، بدأت يوم الس�بت يف 
الحص�ول عىل بازم�ا املتعافني م�ن فريوس 
كورونا املستجد، حسب بروتوكول 
ل�وزارة  العلمي�ة  اللجن�ة 

الصحة املرصية.
إىل  املص�در  وأش�ار 
حالة  »استقرار 
ء  ج�ا ر

الج�داوي بع�د حصولها عىل جرعت�ني، حيث ثبتت 
درجة حرارتها عند »37«، ونسبة األكسجني يف الدم 

عند معدل 97، وأن الضغط والنبض مستقرين«.
وعن العاج بالبازما من املتعافني، كش�ف الدكتور 
محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية 
للصح�ة والوقاية، أن العاج بالبازما من املتعافني 
ل�ه قواعد وجرعات، مش�رياً إىل أن�ه يجب أن يكون 

املريض داخل املستشفى وتحت ماحظة الطبيب.
وأك�د »ت�اج الدي�ن«، خ�ال مداخل�ة هاتفي�ة مع 
اإلعامي سيد عيل بربنامج »حرضة املواطن«، املذاع 
عىل فضائية »الحدث الي�وم«، ، أن العاج بالبازما 
يتم يف الحات الحرجة، وأوضح أنه ال يعلم إذا كانت 
الفنانة رجاء الجداوي خضعت للعاج بالبازمة أم 

ال.

من هم هاكرز أنونيموس ولماذا تردد 
اسمهم في االحتجاجات األمريكية؟

م�ن املع�روف أن�ه من غ�ري اآلمن 
التق�اط ص�ور س�يلفى جماعي�ة 
أثناء جائحة كورونا، لكن قد يكون 
لدى أبل طريقة لجعل ذلك يعمل ىف 
املس�تقبل، حيث حصل�ت الرشكة 
ع�ىل براءة اخراع إلنش�اء »صورة 
شخصية ملجموعة من األشخاص«، 
حي�ث يمكنك دعوة األش�خاص إىل 
جلس�ة صورة افراضي�ة اللتقاط 
ص�ورة س�يلفى معا، حي�ث يضع 
الربنامج األش�خاص كما لو كانوا 
-e  خلفك مبارشة. وبحسب موقع
gadget األمريكى، فيمكن أن تكون 
صور السيلفى هذه صوًرا ثابتة أو 
صور فيدي�و مخزن�ة أو صور بث 
مبارش، ويمكن للمشاركني تعديل 
اللقطات لوضع أنفسهم ىف املقدمة 
والوسط، لكن ليس من املنتظر أن 

تصل هذه امليزة قريبا، حيث قدمت 
أبل ألول مرة ه�ذه الرباءة ىف يوليو 
 .COVID-19 2018، قبل أن يظهر
ويشري تقرير إىل أنه يمكن أن يعمل 
 ،Group FaceTime مث�ل  قلي�ًا 
حي�ث يمك�ن للمس�تخدم دع�وة 
اآلخرين اللتقاط صور ش�خصية، 
ث�م يق�وم الربنام�ج »بتثبيته�ا ىف 
موضع مختل�ف خلف املنظم« كما 
ال توج�د أيًض�ا ضمان�ات لرجمة 
براءات االخ�راع إىل منتجات تامة 
الصن�ع - حي�ث تستكش�ف أب�ل 
فكرة، وال تنتجه�ا ىف النهاية، لكن 
نظ�رًا للوباء الش�ديد، لن نس�تبعد 
بالتأكيد صور الس�يلفى الجماعية 
البعي�دة كطريق�ة للتواص�ل م�ع 
األصدقاء الذين ال يمكن أن يكونوا 

مًعا.

كش�فت تقارير صحفية عاملية عن ثغرة جديدة ظهرت يف تطبيق »واتس�آب«، 
تجعل رقم هاتف املس�تخدم متاحا للجميع ع�ىل محرك البحث »غوغل«. بعض 
املربمج�ني رص�دوا تلك الثغرة املوج�ودة يف مي�زة »Click to Chat« املوجودة يف 
»واتس�آب«، والتي تسمح للمستخدمني التحدث إىل آخرين من دون طلب الرقم 
أو حفظه.  وحذر خرباء األمن السيرباني من أن تلك امليزة عرب »واتسآب« يمكنها 
أن تع�رض أرقام الهواتف املحمولة لخطر بالغ، حيث تصبح متاحة عرب محرك 
البحث »غوغل« ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف ألي شخص. 
مع ذلك، قالت »واتس�آب« إن هذا األمر لي�س بالكبري، ألن نتائج أرقام الهواتف 
تظهر فقط إذا اختار املستخدم جعلها عامة. ولكن الخرباء وجدوا أن تلك امليزة 
فهرس�ت أكثر من 300 ألف رقم هاتف ش�خيص عرب حساب »واتسآب«، والتي 
تمكن أي ش�خص من رؤية ملفاتهم الش�خصية وكافة البيانات الخاصة بهم، 
حت�ى البنكية. ونصح الخرباء كافة املس�تخدمني، برضورة الدخول إىل إعدادات 
التطبيق ثم إعدادات الخصوصية الخاصة بحسابك، ومنع السماح بجعل أرقام 
الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع، وعدم الس�ماح بتداولها عرب أي محركات 

بحث.

أبل تبتكر طريقة اللتقاط صور سيلفي 
جماعية مع الحفاظ على التباعد االجتماعي

صدمة.. ثغرة في واتسآب تجعل رقم 
هاتفك متاحا على محرك »غوغل«
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تس�تعد الفنان�ة آم�ال ماه�ر الٕقام�ة حفل 
غنأيي Unplugged بدون حضور جماهريي 
من امام االهرامات وذلك يوم الجمعة القادم 
املوافق 12 يونيو 2020 وسيتم بث الحفل يف 
تمام الساعة 9 مساًء بتوقيت القاهرة – 10 
مساًء بتوقيت السعودية عىل الهواء مبارشة 
ع�رب قن�اة MBC م�رص ومنص�ة »ش�اهد« 
اىل ب�ث الحف�ل ع�ىل صفح�ات  باالٕضاف�ة 
السوش�يال ميدي�ا الخاصة بالفنان�ة/ آمال 

ماهر.
يذكر ان الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية 
»اليل قادرة« وهي االٔغنية الرس�مية ملسلسل 
»ليه الٔ« وحققت االٔغنية أكثر من 6.5 مليون 
مشاهدة عىل موقع »يوتيوب« والقت االٔغنية 
انتش�اراً واس�عاً ب�ني رواد مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، االٔغنية من كلمات نادر عبدالله 
و الح�ان وتوزي�ع خال�د عز وس�تقوم آمال 
ماه�ر بغنأيه�ا الٔول م�رة يف الحف�ل بجانب 

العديد من أغنياتها.
وتعي�ش ماه�ر حال�ة م�ن النش�اط الفني 

من�ذ بداية ع�ام 2020 حيث طرح�ت أغنية 
منفردة يف عيد الحب بعنوان »ماتس�بنيش« 
وقامت بتصويره�ا فيديو كليب يف العاصمة 
الفرنسية باريس مع املخرج العاملي »نيهات 

اوداب�ايس« ، كما قدمت حف�ل غنأيي كامل 
العدد يف عي�د الحب، ثم قام�ت بطرح أغنية 
بعنوان »أنت وحدك« م�ن كلمات/ تركي آل 

الشيخ والحان/ رابح صقر.

رجاء الجداوي تتلقى »البالزما« لهزيمة كورونا

آمال ماهر في حفل مباشر من اإلهرامات 

بيونس�يه  العاملي�ة  الفنان�ة  وجه�ت 
رسالة إىل خريجي العام 2020 يف كلمة 
ش�ددت فيها عىل رسائل حركة »باك 
اليفز ماتر« )حياة السود تهّم( مشيدة 
بالس�اعني إىل التغي�ري. وكانت النجمة 
الكب�رية ب�ني كوكب�ة م�ن املش�اهري 
تخ�رج  مراس�م  يف  ش�اركوا  الذي�ن 
افراضية ع�رب يوتيوب بعن�وان »دير 
كاس أوف 2020« )أعزائ�ي خريجي 
العام 2020(. وقالت املغنية الش�هرية 
»وصلت�م إىل هنا يف خض�م أزمة عاملية 
وجائحة عنرصي�ة وتنديد عاملي بقتل 
كائن أس�ود جدي�د بطريق�ة ال طائلة 
منه�ا. ورغم ذلك تمكنت�م من النجاح 
ونحن فخ�ورون جدا بكم«. وأش�ارت 
بيونسيه بذلك إىل التظاهرات املناهضة 
الوالي�ات  تجت�اح  الت�ي  للعنرصي�ة 
املتح�دة مع نزول اآلالف إىل الش�وارع 

منددي�ن بعن�ف الرشط�ة بع�د مقتل 
الرجل األسود جورج فلويد )46 عاما( 
اختناقا ع�ىل يد رشط�ي أبيض خال 
توقيفه يف 25 ماي�و يف مينيابوليس يف 

الواليات املتحدة. وأضافت »ش�كرا 
الستخدامكم صوتكم الجماعي 

حي�اة  أن  العال�م  لتبلغ�وا 
السود لها قيمة«. وتابعت 

الفع�يل  التغي�ري  »ب�دأ 
الجي�ل  أنت�م  معك�م، 
الجدي�د م�ن خريجي 
الثانوي�ة  امل�دارس 

والجامعات«.
بيونس�يه  وختم�ت 
لثاث�ة  أم  وه�ي 
أطف�ال كلمته�ا التي 

أثارت ردود فعل كثرية 
ع�رب وس�ائل التواص�ل 

االجتماعي »نضالكم من أجل أشخاص 
قد يكونون مختلفني عنكم، جميل«.

بيونسيه تشيد بالساعين الى التغيير

أعلن�ت رشكة )بي�ج هيت إنرتينمنت( عن ت�ربع فرقة BTS الكورية الجنوبية الش�هرية 
بمبلغ مليون دوالر ألمريكي لحركة »حياة الس�ود مهمة« لدعم االحتجاجات األمريكية 

ض�د عنرصي�ة الرشطة. وكتبت الفرقة املكونة من س�بعة أعضاء عىل حس�ابها عىل 
توير أنها ضد العنرصية والعنف مع وس�م )باك اليفز ماتر(. وقالت BTS: ”نحن 
نقف ضد التمييز العنرصي. ندين العنف. أنت وأنا وجميعنا لدينا الحق يف أن نلقى 
االحرام. س�نقف معا“. وانترش الوسم بني محبي الفرق املوسيقية الكورية، لتبدأ 
موجة جديدة من التربعات تحت وس�م لنماثل املليون. وشجع هذا التفاعل قاعدة 
املعجبني بالفرقة من الشباب عىل الدعوة لجمع مليون دوالر، ملضاهاة املبلغ الذي 
أعلنت الفرق�ة تربعها به. وكان أعضاء الفرقة التي تحظى بش�عبية كبرية عاملياً 

بني كوكبة من املش�اهري الذين ش�اركوا يف مراسم تخرج افراضية عرب يوتيوب 
بعن�وان »دي�ر كاس أوف 2020« )أعزائ�ي خريج�ي الع�ام 2020، أبرزهم 

بيونس�يه، لي�دي غاغا، جنيف�ر لوبيز وتايلور س�ويفت، ميش�يل وباراك 
أوباما، وغريهم كثر.

فرقة BTS الكورية الجنوبية تتبرع بمليون دوالر لحركة »حياة 
السود مهمة«

كايلي جينر تتصدر قائمة 
»فوربس« أعلى المشاهير أجرا


