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بغداد/ الزوراء:
ج�رت ام�س الثالث�اء، مراس�يم تس�ليم 
الحقيبة الوزارية لوزير الثقافة والسياحة 
واالثار حسن ناظم يف مقر الوزارة من قبل 
وزي�ر الش�باب والرياضة ووزي�ر الثقافة 
والس�ياحة واالث�ار وكالة عدن�ان درجال، 
بحضور وكي�ل وزارة الثقافة والس�ياحة 
واآلثار نوفل ابو رغيف.وقال الوزير درجال 
يف مراسيم التسليم بحس�ب بيان للوزارة، 
الي�وم بتس�ليم حقيب�ة وزارة  “نت�رف 
الثقافة والس�ياحة واالثار اىل معايل الوزير 
حس�ن ناظم واتمنى ل�ه التوفيق والنجاح 
يف عمله”.واض�اف: “ارج�و ان نك�ون قد 

قدمنا ش�يئاً خالل امل�دة القليل�ة املاضية 
الت�ي عملنا فيها يف الوزارة بفضل التعاون 
الكب�ر مع نخبة رائعة من املبدعني، الذين 
س�يكونون عون�اً للوزير الجدي�د، واالمال 
املعق�ودة كبرة جدا يف قادم االيام للتعاون 
ما بني وزارتي الرياضة والشباب والثقافة 
لتحقيق املزي�د الذي نأم�ل ونتطلع اليه”.
من جانبه قال وزير الثقافة حس�ن ناظم 
يف كلمة قصرة خالل مراس�يم التس�ليم: 
“مرسور ب� لقاء شخصية ورمز من رموز 
الرياضة العراقية واقدم ش�كري وتقديري 
ملع�ايل وزي�ر الش�باب والرياض�ة لتحمله 

اعباء هذه الوزارة خالل املدة املنرصمة”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئ�ة، امس الثالثاء، 
املوق�ف الوبائ�ي اليومي لإلصابات املس�جلة 
لفروس كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما 
و22  جدي�دة  اصاب�ة   787 تس�جيل  اك�دت 
حال�ة وفاة يف س�ت محافظ�ات و259 حالة 

ش�فاء بالف�روس، ح�ددت دائ�رت صح�ة 
الرصاف�ة والكرخ التوزي�ع الجغرايف للموقف 
بي�ان  يف  ال�وزارة  اليومي.وذك�رت  الوبائ�ي 
تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه: انه تم فحص 
)١٠٧١١( نموذج�ا يف املخت�رات املختصة يف 
العراق كافة ليوم امس، وبذلك يكون املجموع 

ال�كيل للنماذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل 
امل�رض يف الع�راق )٣٢٢٦٩١(.واضاف�ت: ان 
مخترات وزارة الصحة والبيئة س�جلت ليوم 
امس )٧٨٧( إصابة يف العراق موزعة كالتايل: 
الك�رخ:  بغ�داد/   ،١١٨ الرصاف�ة:  بغ�داد/ 
٦٧، مدين�ة الطب: ٧٣،النج�ف: ٨٧،البرصة: 

٤٤،ده�وك:  ٩٣،اربي�ل:  ٦٢،الس�ليمانية: 
١،كربالء: ٢٥،واس�ط: ١٣، كركوك: ٧، دياىل: 
٢٦، باب�ل: ٥٢، ميس�ان: ٢٣، الديواني�ة: ٣٤، 
ذي ق�ار: ٣٢، املثن�ى: ٣، ص�الح الدي�ن: ١٥، 

االنبار: ١٢.

بغداد/ الزوراء:
وجه�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي، الجامعات كافة بتحويل األجراء 
اليومي�ني واملحارضين اىل عقود وزارية.

وقال مدير عام الدائ�رة اإلدارية واملالية 
أس�عد غني جهاد، إن “ال�وزارة وجهت 

إجراءاتها أصوليا  الجامعات باستكمال 
لتحوي�ل األجراء اليومي�ني واملحارضين 
اىل عق�ود وزارية”. وأوض�ح أن “القرار 
يش�مل الذي�ن تم�ت مبارشته�م لغاية 

ال�31 من كانون االول عام 2019”.

 بغداد/الزوراء:
أك�د املتح�دث باس�م التحال�ف الدويل يف 
العراق، أن حادث تحطم طائرة للتحالف 
يف قاع�دة التاج�ي الجوية، ج�اء نتيجة 
عطل فني.وأشار إىل أن “الطائرة تخطت 

امل�درج واصطدمت بالج�دار، األمر الذي 
أدى إىل ت�رر هيكله�ا واش�تعال النار 
تس�بب  “الح�ادث  ان  فيها”.وأض�اف 
بإصابة 4 من أصل 16 كانوا عىل متنها، 

وتم نقلهم لتلقي العالج”.

واشنطن / متابعة الزوراء:
وسعت الواليات املتحدة، قائمة عقوباتها 
التي تس�تهدف إيران، بفرض قيود عىل 
أكثر من 100 سفينة ورشكتني عىل صلة 
بقط�اع إنت�اج النف�ط اإليراني.وذكرت 
وزارة الخزان�ة األمريكي�ة أنه�ا أدرجت 
123 سفينة إيرانية تشارك يف نقل الوقود 
MESAIL SHIPPING LI “ورشكت�ي 

 ISLAMIC REPUBLIC OF”و ”ITED

IRAN SHIPPING LINES” العاملتني 
يف هذا القطاع يف قائمة العقوبات.وتتبع 
إدارة الرئي�س األمريك�ي دونالد ترامب، 
حمل�ة “الضغوط القص�وى” عىل إيران 
منذ توليه الس�لطة عام 2017، تش�مل 
فرض عقوب�ات اقتصادية قاس�ية عىل 
طه�ران التي يق�ول البي�ت األبيض إنها 
ال�رق  يف  لإلره�اب  دويل  داع�م  أك�ر 

األوسط.

انقرة/متابعة الزوراء : 
 تس�عى تركي�ا جاهدة لقط�ع الطريق 
امام الجهود املرصية اليجاد حل سيايس 
لالزمة الليبية م�ن خالل مبادرة قدمها 
الرئي�س امل�رصي عبد الفتاح الس�ييس 
ولقيت تاييدا دوليا كبرا.ويف هذا الصدد 
قالت الرئاسة الرتكية إن الرئيس رجب 

طيب اردوغان ونظره األمركي دونالد 
ترام�ب اتفق�ا هاتفي�ا ع�ىل “مواصلة 
تعاونهم�ا الوثي�ق” ح�ول ليبيا.وقالت 
ع�ىل  اتفق�ا  “الرئيس�ني  إن  الرئاس�ة 
لتعزي�ز  الوثي�ق  تعاونهم�ا  مواصل�ة 
السلم واالس�تقرار يف ليبيا، جارة تركيا 
البحرية” حسب نص البيان.بدوره قال 

أردوغ�ان يف مقابلة م�ع تلفزيون )تي.
آر.ت�ي( الرس�مي “ان�ه قد تب�دأ حقبة 
جديدة ب�ني تركيا والواليات املتحدة بعد 
املكاملة الهاتفية” مضيفا أنه س�يبحث 
ليبيا أيضا مع الرئيس الرويس فالديمر 
بوتني.ويظهر جليا مح�اوالت اردوغان 
افش�ال الجهود املرصية الحالل السالم 

يف ليبيا التي انهكته�ا الحرب من خالل 
القي�ام باتص�االت مع ال�دول العظمى 
ما يؤك�د التداعيات الس�لبية للتدخالت 
الرئي�س  املنطق�ة.وكان  يف  الرتكي�ة 
امل�رصي أعل�ن الس�بت امل�ايض خ�الل 
مؤتم�ر صحف�ي بالقاه�رة، يف حضور 
املشر خليفة حفرت قائد الجيش الوطني 

الليب�ي، ورئيس مجلس الن�واب الليبي 
املستشار عقيلة صالح، مبادرة جديدة 
إلنه�اء األزم�ة الليبية تقوم باألس�اس 
عىل “وقف إطالق النار وإخراج املرتزقة 
وتفكيك امليليش�يات والذهاب إىل عملية 

سياسية تحت رعاية األمم املتحدة”.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة الصحة عن خطط للحجر 
املن�زيل، واوضح�ت ان عملي�ات املس�ح 
امليدان�ي لم تنت�ه بعد، وفيم�ا اعلنت ان 
م�ادة البالزم�ا الت�ي يت�م اس�تخدامها 
هناك بحوث تؤكد قلة فعاليتها للبعض، 
اش�ارت منظم�ة الصحة العاملي�ة إىل ان 
الع�راق س�يصبح املرك�ز الجدي�د لوباء 
كورون�ا يف الرق االوس�ط يف حال عدم 
الصح�ة،  وزارة  وكي�ل  االلتزام.وق�ال 
حازم الجمييل، امس الثالثاء، يف ترصيح 
صحف�ي: إن »ال�وزارة وضع�ت خططاً 
للحجر املنزيل يف حال عدم اكتفاء األرسة 
»وج�ود  إىل  مش�راً  املستش�فيات«،  يف 
يف  الراه�ن  الوق�ت  يف  األرسة  يف  زي�ادة 

بغداد واملحافظات ».وأضاف أن »الحظر 
الجزئي أو ال�كيل يناقش يف اللجنة العليا 
للصح�ة والس�المة الوطني�ة م�ن عدة 
جوانب، وهناك متطلبات لوزارة الصحة 
ثبته�ا الوزير حس�ن التميم�ي برورة 
التجمع�ات  ومن�ع  الكمام�ة  ارت�داء 
والتزاور«.وأش�ار إىل أن »جه�ود الوزارة 
متواصلة مع الجه�ات العاملية ومنظمة 
الصحة العاملي�ة والجهات الداخلية للحد 
من انتش�ار الفروس«.م�ن جهته، قال 
مدي�ر ع�ام الصح�ة العامة يف ال�وزارة، 
الدكت�ور ري�اض الحلف�ي، يف ترصي�ح 
صحف�ي: ان »عملي�ات املس�ح امليداني 
ل�م تنته بع�د، بينم�ا هناك توج�ه نحو 
املناط�ق الت�ي س�جلت أع�دادا قليل�ة، 

وحالي�ا ال نحت�اج اىل البح�ث والتفتيش 
عن املصاب�ني، النهم بدؤوا بالتوجه نحو 
املؤسس�ات الصحية باعداد كبرة جدا«.

وأض�اف ان »عملي�ات املس�ح امليدان�ي 
تتابع املالمس�ني بالوق�ت الحايل لغرض 
اج�راء الفحوصات الخاص�ة بالفروس 
له�م«. مؤكدا ان »أغل�ب املواطنني بدؤوا 
يتجهون نحو املؤسسات الصحية بأعداد 
كب�رة لغرض اج�راء الفحوصات، وهذا 
امر مفرح بس�بب زيادة الوعي الصحي 
لديهم«.وأش�ار اىل أن »ارتف�اع مع�دالت 
الوفي�ات بف�روس كورون�ا ال يرتب�ط 
بقص�ور التعامل مع الحاالت الحرجة أو 
قلة توفر مادة البالزما لعالجهم«. مبينا 
ان�ه »وباء وال يوجد له ع�الج حتى اآلن، 

وحتى مادة البالزما التي يتم استخدامها 
هناك بح�وث تؤكد قلة فعاليتها للبعض 
وأغلبه�م من اصحاب االم�راض املزمنة 
}ام�راض القل�ب، والس�كر، والضغ�ط، 
وامراض الرسط�ان، واعتالالت مرضية 
اخ�رى{ الت�ي يعانون منه�ا، مما يؤدي 
إىل زيادة عدد الوفي�ات، فضال عن تأخر 
مراجعته�م  يف  املصاب�ني  م�ن  البع�ض 
للمؤسسات الصحية«.ويف السياق ذاته، 
أعلن�ت الصح�ة العاملية، ام�س الثالثاء، 
تجهي�ز ثالث�ة آالف رسي�ر يف مع�رض 
بغداد لحج�ز املصابني بفروس كورونا، 
فيما أش�ار إىل ان العراق سيصبح املركز 
الجديد لوباء كورونا يف الرق االوس�ط 
يف حال عدم االلتزام.وقال ممثل منظمة 

الصحة العاملية، أدهم اسماعيل، بحسب 
الوكال�ة الرس�مية: إن »املواطن العراقي 
ال ي�زال يش�كك بوجود ف�روس كورونا 
بالرغم من ارتفاع عدد اإلصابات«، مبيناً 
أن“القرارات املتخذة خالل الفرتة املاضية 
كانت صحيحة، لكن الش�دة يف التطبيق 
كان�ت بس�يطة، وس�يبقى تمديد حظر 
الوباء”.وأضاف  التجوال للس�يطرة عىل 
أن«اإلجراءات التي اتخذت يف أثناء الحظر 
الجزئي لم تطبق بشكل صحيح ونحتاج 
اىل إج�راءات صحية وأمنية«، مش�راً إىل 
الصح�ة صحيح�ة  أن«إج�راءات وزارة 
يف كيفي�ة احتواء الوب�اء، لكن املواطنني 
غر ملتزمني بروط الوقاية وتش�كيك 

اآلخرين بحقيقة الفروس«.

الصحة العاملية: العراق سيصبح مركز الوباء يف الشرق االوسط يف حال عدم االلتزام بالوقاية
وزارة الصحة تكشف عن خطة للحجر املنزلي 

بغداد/ متابعة الزوراء:
أودى ف�روس كورونا املس�تجّد بحياة م�ا ال يقل عن 
407,067 ش�خصاً حول العالم منذ ظهوره يف الصني 
يف كان�ون األّول/ديس�مر، اس�تناداً إىل مصادر امس 
الثالثاء.وُس�ّجلت رسمّياً أكثر من 7,145,847 إصابة 
يف 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفيش الوباء، تعاىف منها 
3,316,747 ش�خص عىل األقل.ال تعك�س األرقام إاّل 
جزءاً من الع�دد الحقيقي لإلصاب�ات، إذ إّن دوالً عّدة 
ال تج�ري فحوصا إالّ للح�االت األكثر خط�ورة، فيما 
تعط�ي دول أخرى أولوي�ة يف إجراء الفح�وص لتتبع 
الذي�ن يحتك�ون باملصاب�ني، ويمل�ك عدد م�ن الدول 
الفقرة إمكانات فح�ص محدودة.والواليات املتحدة، 
الت�ي س�جلت أول وف�اة بكوفيدM19 مطلع ش�باط/

فراي�ر، هي البلد األكثر ترراً من حيث عدد الوفيات 
واإلصاب�ات مع تس�جيلها 111,007 وفيات من أصل 
1,961,185 إصابة. وش�في ما ال يقل عن 518,522 
ش�خًصا.بعد الواليات املتح�دة، ال�دول األكثر ترراً 

بالوب�اء ه�ي اململك�ة املتح�دة بتس�جيلها 40,597 
وفاة م�ن أص�ل 287,399 إصابة تليه�ا الرازيل مع 
37,134 وف�اة من أص�ل 707,412 إصابة ثّم إيطاليا 
مع 33,964 وف�اة )235,278 إصابة(، وفرنس�ا مع 
29,209 وفاة )191,185 إصابة(.وحتى امس، أعلنت 
الصني )بدون احتس�اب م�اكاو وهونغ كونغ( 4634 
وفاة من أص�ل 83,043 إصابة )ث�الث حاالت جديدة 
ب�ني االثنني والثالث�اء( تعاىف منها 78,351 ش�خصاً.
وأحص�ت أوروب�ا الثالثاء حتى الس�اعة 11,00 ت غ، 
184,256 وف�اة م�ن أص�ل 2,057,429 إصابة فيما 
بل�غ عدد الوفي�ات املعلن�ة يف الواليات املتح�دة وكندا 
118,900 )2,057,429 إصاب�ة(، وأم�ركا الالتيني�ة 
إصاب�ة(،   1,360,947( وف�اة   67,114 والكاريب�ي 
وآس�يا 19,996 وف�اة )712,983 إصاب�ة( وال�رق 
األوس�ط 10,715 وفاة )491,006 إصابة( وإفريقيا 
5354 وف�اة )197,823 إصاب�ة( وأوقيانيا 131 وفاة 

)8648 إصابة(.

سيول/ متابعة الزوراء:
أن  الجنوبي�ة  كوري�ا  يف  الدف�اع  وزارة  أعلن�ت 
نظرته�ا الش�مالية ل�م ت�رد ع�ىل اتصاالته�ا 
الهاتفية العس�كرية امس الثالثاء وبذلك تكون 
ق�د نف�ذت تهديدها بقط�ع االتص�ال احتجاًجا 
عىل ما اس�موه “فشل س�يئول يف منع املنشقني 
الكوري�ني الش�ماليني م�ن إرس�ال املنش�ورات 
املناهضة لبيونغ يانغ إىل الشمال عر البالونات. 
وهددت كوريا الش�مالية منذ األس�بوع املايض، 
بإغ�الق مكت�ب االرتب�اط م�ع الجن�وب إذا ل�م 
تمنع س�ول ناش�طني من إرس�ال منشورات إىل 
الش�مال مناهضة للنظام الشيوعي.والسلطات 
العس�كرية يف الكوريتني تجري مكاملات هاتفية 
منتظم�ة مرت�ني يف اليوم، يف الس�اعة 9 صباًحا 
االتص�ال  خط�وط  ع�ر  مس�اًء،   4 والس�اعة 
الرقي�ة والغربي�ة حت�ى أم�س االول االثن�ني.

وقال�ت تش�وي هي�ون- س�و املتحدث�ة باس�م 
وزارة الدف�اع يف كوريا الجنوبية: “لم تس�تجب 

كوريا الش�مالية ملكاملاتنا عر خطوط االتصال 
العس�كرية هذا الصباح”، بحسب وكالة األنباء 
الكوري�ة الجنوبي�ة “يونهاب”.وقالت املتحدثة: 
“س�نواصل مراقب�ة الوضع”، رافضة الكش�ف 
عن أي تفاصي�ل أخرى.وأعلنت وزارة الدفاع، يف 
وقت الحق أن كوريا الش�مالية لم ترد أيضا عىل 
املكامل�ة الهاتفية العادية الثاني�ة امس الثالثاء.

وأعلنت كوريا الشمالية، ظهر امس الثالثاء، إنها 
ستغلق تماًما خط التواصل مع كوريا الجنوبية، 
وكذلك الخطوط الساخنة بني الجيشني ورئييس 
البلدين، احتجاًجا عىل ما اسموه “فشل سيئول 
يف منع املنشقني الكوريني الشماليني من إرسال 
املنشورات املناهضة لبيونغ يانغ إىل الشمال عر 
البالونات”.وتهدف الخطوط الساخنة العسكرية 
إىل منع وق�وع صدامات عرضية بني الكوريتني، 
وقد تم اس�تخدام خط االتصال العس�كري عىل 
الس�احل الغربي ع�ىل وجه الخصوص إلرس�ال 

اإلشعارات إىل الجانب الكوري الشمايل.

اخلارجية النيابية تكشف لـ           تفاصيل احملادثات العراقية - االمريكية وحتدد اجلهات املمثلة عن العراق
اكدت انها ستجرى عرب الدائرة االلكرتونية املغلقة

الزوراء/ حسني فالح:
الخارجي�ة  العالق�ات  لجن�ة  كش�فت 
العراقية  املحادث�ات  النيابي�ة، تفاصي�ل 
االمركي�ة، مؤك�دة انه�ا س�تجرى ع�ر 
الدائرة االلكرتونية املغلقة، وفيما حددت 
الجهات التي ستمثل العراق يف املحادثات، 
رج�ح املحل�ل الس�يايس  عص�ام الفييل 
ب�ان تخ�رج املحادث�ات بنتائ�ج ايجابية 
تخدم الع�راق الس�يما يف املجالني االمني 

واالقتصادي.
وقال عض�و لجن�ة العالق�ات الخارجية 
النائ�ب مثنى امني يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان املحادثات العراقية االمركية تاتي من 
اجل تفعيل اتفاقية االطار االس�رتاتيجي 
للتع�اون ب�ني البلدين واملرع�ة من قبل 

املجلسني التريعيني يف كلتا الدولتني.
واضاف: ان االتفاقية فيها جوانب عديدة 
منها العس�كرية واالمني�ة واالقتصادية 
والتكنلوجي�ة،  والثقافي�ة  والتعليمي�ة 
الفت�ا اىل ان الع�راق ل�م يس�تغل الفرص 
س�وء  نتيج�ة  االتفاقي�ة  يف  املوج�ودة 

االدارة رغ�م ان الع�راق تحم�ل االعب�اء 
للوجود االمني والعس�كري نتيجة التوتر 
االقليمي.واوض�ح: ان الح�وار س�يجري 
برئاس�ة وزارة الخارجي�ة واعضاء عدد 
من ال�وزارات املعني�ة كالتعلي�م والدفاع 
والداخلي�ة واملالي�ة وممثل�ني ع�ن االمن 
ان�ه  كم�ا  ال�وزراء،  ورئاس�ة  الوطن�ي 
وزارة  يف  دائم�ة  س�كرتارية  ستش�كل 
الخارجية ملتابعة تفاصيل هذه االتفاقية 
وكيفي�ة االس�تفادة منه�ا، الفت�ا اىل ان 
االتفاقي�ة فيها مصلح�ة عراقية قبل ان 
تك�ون امركية.وارجع س�بب تس�ميتها 
باملحادث�ات وليس�ت املفاوضات اىل كون 
وج�ود اتفاقي�ة مرم�ة ب�ني البلدين الن 
املفاوض�ات ه�ي تمه�د الب�رام اتفاقية 
جديدة، مبينا ان املحادثات ستجرى خالل 
االي�ام املقبلة حيث كان يفرتض اجراؤها 
بش�كل مبارش اال ان االج�راءات الخاصة 
بف�روس كورون�ا الت�ي جعل�ت العال�م 

ينفصل عن بعضه حالت دون ذلك.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
عملها  استأنفت  بغداد  يف  سفارتها  أن  فنلندا،  أعلنت 
بعد تعليقه، يف ١٧ مارس املايض، بسبب تفيش فروس 
كورونا املستجد.وجاء يف بيان صدر عن وزارة الخارجية 
يونيو،   ٩ يف  عملها  إىل  عادت  السفارة  :أن  الفنلندية 
البالد،  يف  العام  األمني  الوضع  خلفية  »عىل  وتابعت: 
طويلة،  سنوات  مدار  وعىل  الخارجية،  وزارة  تويص 
الوصية  هذه  وتبقى  للعراق،  زيارات  أي  عن  باالمتناع 
بفروس  املتعلقة  »األوضاع  أن  البيان  قائمة«.وتابع 
فنلندا  أيضا«.وكانت  معقدة  تبقى  العراق  يف  كورونا 
جائحة  بسبب  لها  دبلوماسيتني  بعثتني  عمل  علقت 

كورونا، إحداها يف العراق، والثانية يف ميانمار.

فنلندا تعلن استئناف 
عمل سفارتها يف بغداد

عدنان درجال ُيسلم حقيبة وزارة 
الثقافة اىل الوزير اجلديد

الصحة تسجل 787 إصابة جديدة و259 حالة شفاء بفريوس كورونا

التعليم توجه اجلامعات بتحويل األجراء 
اليوميني واحملاضرين اىل عقود وزارية

حتطم طائرة للتحالف الدولي يف 
قاعدة التاجي

الواليات املتحدة تفرض عقوبات 
جديدة على ايران

اإلصابات جبائحة كورونا تفوق الـ 7 ماليني والوفيات 
اكثرمن 407 آالف بالعامل

كوريا الشمالية تنفذ تهديدها وتقطع 
خطوط االتصال جبارتها اجلنوبية

ذي قار: صدور 17 أمر قبض حبق ضباط ومسؤولني قمعوا التظاهرات

ص 8الصحافة الورقية يف االردن تعاني من عزوف املشرتكني عن جتديد اشرتاكاتهم السنوية 

ص 3

أكد التزام احلكومة بتأمني الرواتب وحذر من »التهويل« 

مستشار الكاظمي: قانون اإلصالح مهم جداً 
وعادل ويعطي القدرة على مواجهة الوضع

الزوراء/ دريد سلمان:
أكد مستش�ار رئيس الوزراء هشام داود، 
أم�س الثالث�اء، تصويت مجل�س الوزراء 
ع�ىل قان�ون االص�الح الخ�اص بتأم�ني 
روات�ب املوظفني، معترا أن�ه قانون مهم 
ج�داً وعادل ويعطي الق�درة عىل مواجهة 
الوضع، وفيما حذر من »التهويل« بش�أن 
تخفي�ض الروات�ب كونه�ا لن تش�مل إال 
أن  اىل  لف�ت  العلي�ا،  الدرج�ات  أصح�اب 
الحكوم�ة تعت�زم إجراء مراجعة ش�املة 
للدرجات الوظيفية وفتح ملفات قضائية 
بخصوصها.وق�ال داود يف مؤتمر صحفي 
عق�ده يف الق�رص الجمه�وري وحرته 
ص�وت  ال�وزراء  مجل�س  »ال�زوراء«:إن 
الي�وم)  الخامس�ة  االعتيادي�ة  بجلس�ته 
امس( عىل قانون االصالح الخاص بتأمني 
روات�ب املوظف�ني، بتخفي�ض  ١٠% م�ن 
رواتب الدرجات العليا، خطوة اوىل، مؤكدا 
أن ه�ذا القانون مهم ج�داً كونه اصالحي 
وعادل ويعطي القدرة عىل مواجهة الوضع 
الحايل.وأض�اف: أن الحكوم�ة ستس�تمر 
يف االج�راءات االصالحية التي هي ليس�ت 
سياس�ية باملعن�ى الكالس�يكي، ب�ل هي 
اصالحيات فنية تقنية، مبينا أن تخفيض 
روات�ب الدرج�ات العليا، ه�ي خطوة اوىل 
م�ن ضم�ن مقرتح�ات مالي�ة رضورية، 
يف ظ�ل الوض�ع االقتص�ادي والعجر املايل 
والنف�ط ال�ذي ال يمك�ن له تأم�ني رواتب 

املوظفني، واس�عار النفط مازالت بوضع 
قل�ق وقد تنه�ار رغ�م ارتفاعه�ا الحايل، 
بس�بب خالف�ات سياس�ية ويف ظل وجود 
مخزون�ات كبرة.وأكد داود: ان اي قانون 
اصالحي مقب�ل ال يمس اصح�اب الدخل 
املح�دود او الكس�بة، بل يش�مل الدرجات 
العليا من املوظف�ني وال تتجاوز ال� ١٠%، 
وه�ي بداي�ة االص�الح، وه�ذا القانون او 
املروع ال يكفي لتج�اوز االزمة، وهناك 
االداري  الجان�ب  يف  اصالحي�ة  حزم�ة 
الداخيل والخارجي. وتشجيع االس�تثمار 
وتاب�ع داود نحن ورثنا دولة مرتهلة فيها 
٦ ملي�ون ما بني موظ�ف ومتقاعد، ولهذا 
علينا تقوية القطاعات االخرى، خصوصا 
الداخ�يل  واالس�تثمار  الخ�اص  القط�اع 
والخارجي ،واالٕصالح املايل والعمل برسعة 
م�ن اجل توفر روات�ب املوظفني، الفتا اىل 
ان االٔيام املقبلة ستش�هد مراجعة شاملة 
بخصوص تعيني االف الدرجات الوظيفية 
وفتح ملفات قضأيية بخصوصها.وش�دد 
دواد بالقول: نحن امام مسٔوولية أخالقية 
لضمان رواتب املوظف�ني واملرحلة الثانية 
من االٕصالحات تشجيع االستثمار الداخيل 
يف ظل نقص كبر يف هذا الجانب ونس�عى 
لحالة متوازنة بني مردود الدولة االٔسايس 
م�ن النف�ط وتنش�يط الس�وق الداخ�يل 

واالستثمار.

أردوغان حياول قطع الطريق أمام مبادرة السيسي بشأن ليبيا
أتصل برتامب وتعهد بالتباحث مع بوتني حول امللف اللييب

بغداد/ متابعة الزوراء:
لخام  رسيعة  شحنات  عن  التخيل  يف  النظر  آسيا  يف  املصايف  بعض  من  العراق  طلب 
التي  االٕنتاج  خفض  بتعهدات  الوفاء  البالد  محاولة  إىل  محتملة  إشارة  وهي  البرصة، 
قطعتها الٔوبك يف نهاية االٔسبوع.وذكرت وكالة »بلومرغ« األمركية، نقالً عن مصادر 
مطلعة، أن »رشكة النفط الحكومية العراقية )سومو( سألت املستوردين، هل يمكنهم 
املحدد  العقود  بموجب  الخام  النفط  شحنات  بعض  استالم  عدم  إمكانية  يف  النظر 
شحنها بني حزيران وتموز«.وأضافت الوكالة، أن مستوردا واحداً عىل االٔقل لم يرغب 
يف  الطلب، وسيبحث  تلبية  االٔرجح عىل  سيوافق عىل  آخر  وأن  التوريد،  عن  التخيل  يف 
الوقت نفسه عن بدائل فورية يف السوق.وتم طرح هذا الطلب بعد أن أصبح العراق، اىٕل 
جانب بعض الدول االٔخرى، محط اهتمام يف ما يتعلق بالوفاء بروط اتفاق »أوبك+« 

لخفض االٕنتاج.

العراق يطلب من بعض املصايف يف 
آسيا التخلي عن عدة شحنات

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   



جملس الوزراء يوافق على إعادة ترتيب أولويات بنود االنفاق 
ومعاجلة رواتب الدرجات العليا 

اخلارجية النيابية تكشف لـ          تفاصيل احملادثات 
العراقية - االمريكية وحتدد اجلهات املمثلة عن العراق

الصحة تسجل 787 إصابة جديدة و259 حالة شفاء 
بفريوس كورونا

مستشار الكاظمي: قانون اإلصالح مهم جداً وعادل ويعطي القدرة على مواجهة الوضع

خطة ترامب لسحب قواته من أملانيا تفاجئ كبار مسؤولي إدارته

بغداد/ الزوراء:
نوري  القانون  دولة  ائتالف  رئيس  دعا 
العاملة  األيدي  استقطاب  إىل  املالكي، 

العراقية واالرتقاء بالصادرات النفطية.
لرئيس  اإلعالمي  للمكتب  بيان  وذكر 
ائتالف دولة القانون : أن » املالكي وخالل 
عبد  إحسان  الجديد  النفط  زير  استقباله 
العاملة  األيدي  استقطاب  إىل  دعا  الجبار 
من الكوادر العراقية يف القطاعات النفطية 

وتدريبها«، مشدداً عىل »أهمية أن يرتقي 
والصناعات  الصادرات  بملف  العراق 

النفطية«. 
اللقاء  خالل  أنه«جرى  البيان  وأضاف 
القطاع  تطوير  رضورة  عىل  التأكيد 
قدرات  وزيادة  به  والنهوض  النفطي 
والغاز  النفط  مجال  يف  اإلنتاجية  العراق 
التحديات  تعالج  نفطية  سياسة  وبناء 

التي تواجه القطاع النفطي«.

بغداد/ الزوراء:
ان  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  اكد 
ال  الشامل  االصالح  تحقيق  عىل  تعمل  الحكومة 
عىل  الوزراء  مجلس  وافق  فيما  باملتغريات،  يتاثر 
اعادة ترتيب اولويات االنفاق منها معالجة رواتب 

موظفي الدولة الكبار واملوظفني الوهميني.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت »الزوراء« 
جلسته  عقد  الوزراء  مجلس  ان  منه:  نسخة 
مجلس  رئيس  برئاسة  الثالثاء،  امس  االعتيادية، 
خصصت  التي  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء 
املدرجة  واملوضوعات  القضايا  من  عدد  ملناقشة 

ضمن جدول أعماله.
البيان،  بحسب  الجلسة،  الكاظمي  واستهل 
بالحديث عن التحديات التي تواجه العراق يف ظل 
جائحة  بسبب  بها،  يمر  التي  الصعبة  الظروف 
انخفاض  نتيجة  الراهنة  املالية  واألزمة  كورونا، 
عىل  الحكومة  وحرص  العاملية،  النفط  أسعار 

من  البالد  عموم  يف  واالستقرار  األمن  تحقيق 
خالل استمرار العمليات العسكرية التي انطلقت 
ملالحقة عصابات داعش االرهابية وحققت نتائج 

كبرية.
اإلصالح  تحقيق  عىل  تعمل  الحكومة  أن  وأكد 
يتأثر  ال  جديد  لواقع  سيؤسس  الذي  الشامل 
باملتغريات، ويكون بمثابة انطالقة مهمة ملرحلة 
الصحيح،  الطريق  عىل  العراق  تضع  جديدة 
وتحّس  املواطنني  عىل  قريبة  الحكومة  أن  مبينا 
لالستجابة  جاهدة  تسعى  وهي  بمعاناتهم، 
تلبية  أجل  من  جهودنا  بأقىص  ونعمل  ملطالبهم، 

تطلعات أبناء شعبنا.
وأشار الكاظمي اىل  أن الحكومة أمام مرحلة تحٍد 
يواجهها  التي  الكبرية  األزمات  نتيجة  حقيقية، 
وتجاوز  النجاح  إال  خيار  لدينا  يوجد  وال  البلد، 

التحديات وتحقيق االستقرار.
وتابع البيان: ان وزير املالية، قدم خالل الجلسة، 

تقريرا مفصال عن الوضع املايل الراهن واإلصالحات 
املالية واالقتصادية املقرتحة، كما وجرى مناقشة 
ترتيب  إعادة  عىل  املوافقة  وتمت  املايل،  التقرير 
أولويات بنود االنفاق، وذلك انسجاما مع اإلصالح 
املايل واالقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، 
والذي تشمل حزمته االوىل ، رواتب كبار موظفي 
املوظفني  ومعالجة  الرواتب،  وازدواج  الدولة، 
رفحاء  ملحتجزي  التقاعدية  والرواتب  الوهميني، 
للنظام  املنحلة  الكيانات  موظفو  يتقاضاه  وما 
السابق من مرتبات تقاعدية وفق قانون التقاعد 

وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية.
عن  عرضا  البيان،  بحسب  الصحة،  وزير  وقّدم 
بخصوص  واملستقبلية  الحالية  الوزارة  إجراءات 
املطلوبة  املستلزمات  وتأمني  كورونا،  جائحة 
للمستشفيات، وتعزيز قدرة التحري الرسيع من 
والتشديد عىل  اإلصابات،  املبكر عن  الكشف  أجل 

اإلجراءات املتخذة لتجنب انتقال املرض.

جدول  عىل  املُدرجة  املوضوعات  املجلس  وناقش 
حيث  بشأنها،  الالزمة  القرارات  واتخذ  أعماله، 
تم التصويت عىل مرشوع قانون تصديق اتفاقية 
املايل،  التهرب  ومنع  الرضيبي  االزدواج  تجّنب 
املال  ورأس  الدخل  عىل  بالرضائب  يتعلق  فيما 
دولة  وحكومة  العراق  جمهورية  حكومة  بني 
الكويت، من خالل منح إجازة الحقة لتوقيع مدير 
مرشوع  عىل  وكالة  للرضائب  العامة  الهيئة  عام 
التهرب  ومنع  الرضيبي  االزدواج  تجّنب  اتفاقية 
ورأس  الدخل  عىل  بالرضائب  يتعلق  فيما  املايل، 
املال بني حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة 
املادة  أحكام  اىل  استنادا  االوىل،  باألحرف  الكويت 
)6( من قانون املعاهدات رقم )35( لسنة 2015.

إقرار  عىل  باملوافقة  الوزراء  مجلس  وصّوت 
بحسب  واملوجودات  الديون  شطب  صالحيات 
قانون  من   )  46  ( املادة  من  عارشا  البند  أحكام 

اإلدارة املالية االتحادية رقم ) 6 ( لسنة 2019 .

الزوراء/ حسني فالح:
الخارجية  العالقات  لجنة  كشفت 
املحادثات  تفاصيل  النيابية، 
انها  مؤكدة  االمريكية،  العراقية 
االلكرتونية  الدائرة  عرب  ستجرى 
املغلقة، وفيما حددت الجهات التي 
املحادثات، رجح  العراق يف  ستمثل 
املحلل السيايس  عصام الفييل بان 
ايجابية  بنتائج  املحادثات  تخرج 
املجالني  يف  السيما  العراق  تخدم 

االمني واالقتصادي.
العالقات  لجنة  عضو  وقال 
يف  امني  مثنى  النائب  الخارجية 
املحادثات  ان  لـ«الزوراء«:  حديث 
اجل  من  تاتي  االمريكية  العراقية 
تفعيل اتفاقية االطار االسرتاتيجي 
البلدين واملرشعة من  للتعاون بني 
كلتا  يف  الترشيعيني  املجلسني  قبل 

الدولتني.
واضاف: ان االتفاقية فيها جوانب 
واالمنية  العسكرية  منها  عديدة 
واالقتصادية والتعليمية والثقافية 
العراق  ان  اىل  الفتا  والتكنلوجية، 
يف  املوجودة  الفرص  يستغل  لم 
رغم  االدارة  سوء  نتيجة  االتفاقية 
للوجود  االعباء  تحمل  العراق  ان 
التوتر  نتيجة  والعسكري  االمني 

االقليمي.
سيجري  الحوار  ان  واوضح: 
واعضاء  الخارجية  وزارة  برئاسة 
املعنية كالتعليم  الوزارات  عدد من 
والدفاع والداخلية واملالية وممثلني 
عن االمن الوطني ورئاسة الوزراء، 
كما انه ستشكل سكرتارية دائمة 
يف وزارة الخارجية ملتابعة تفاصيل 

االستفادة  وكيفية  االتفاقية  هذه 
فيها  االتفاقية  ان  اىل  الفتا  منها، 
تكون  ان  قبل  عراقية  مصلحة 

امريكية.
باملحادثات  وارجع سبب تسميتها 
كون  اىل  املفاوضات  وليست 
البلدين  بني  مربمة  اتفاقية  وجود 
البرام  تمهد  هي  املفاوضات  الن 
اتفاقية جديدة، مبينا ان املحادثات 
حيث  املقبلة  االيام  خالل  ستجرى 
كان يفرتض اجراؤها بشكل مبارش 
اال ان االجراءات الخاصة بفريوس 
العالم ينفصل  التي جعلت  كورونا 

عن بعضه حالت دون ذلك.
عرب  ستجرى  الحوارات  ان  وتابع: 
ما  او  املغلقة  االلكرتونية  الدائرة 
وسيتم  كنرتول  بالفيديو  يسمى 
اكمال االجراءات  تحديد موعد بعد 
املتعلقة بذلك، مشريا اىل ان العراق 
دولة ضعيفة االن اقتصاديا وماليا 
دولية  مساعدات  اىل  وبحاجة 
وقروض حتى تدفع الرواتب وكذلك 
عودة  بعد  السيما  وعسكريا  امنيا 
الذين  واالرهابيني   داعش  خاليا 
باتوا ينشطون من جديد،  وجائحة 
كورونا تكاد ان تطيح بالكثري من 
كلها  هذه  االقتصادية،  الجوانب  
االتفاقية  من  االستفادة  يمكن 
وان  السيما  ملعالجتها  االمريكية 
وان  لها  سبق  املتحدة  الواليات 
ساهمت باطفاء القروض يف الكثري 
عن  فضال  الدولية،  املحافل  من 

امتالكها مؤسسات مالية دولية.
بدوره راى املحلل السيايس عصام 
ربما  املحادثات  هذه  ان  الفييل، 

ان  لسبب  سابقتها  عن  تختلف 
يضع  بدا  االطار  هذا  يف  العراق 
اولوياته وجزء اسايس من اولوياته 
مع  العسكري  التعامل  طبيعة  هو 
الواليات املتحدة  يف الوقت الذي ما 
زالت التهديدات االرهابية قد عادت 
خالل  من  العراقية   االرايض  اىل 
التي شملت  الهجمات  سلسلة من 
وكركوك  دياىل  مناطق  من  عدد 

واالنبار وبقية املناطق االخرى.
وقال الفييل يف حديث لـ«الزوراء«: 
املوقف  خطورة  يعي  العراق  ان 
توفر  بعدم  تكمن  والخطورة 
 ، الكافية  العسكرية  القدرات 
القدرات  يمتلك  العراق  ان  اىل  الفتا 
امام  كافية  غري  لكنها  العسكرية 
التي  الرشكات  من  عدد  انسحاب 
كانت تقوم بتاهيل وتدريب الكوادر 
الفنية العراقية  وتزود العراق حتى 
بالعتاد كجزء من العقد بعد رضب 
عدد من املناطق املوجودة يف العراق 
الفنيني  الخرباء  فيها  يتواجد  التي 
قاعدة  يف  كانت  سواء  العسكريني 
او  سبايكر  قاعدة  او  االسد  عني 

التاجي وبقية املناطق.
خلق  االنسحاب  هذا  ان  واوضح: 
اللوجستية  العراق  قدرات  يف  فراغ 
االتفاقية  هذه  ان  مؤكدا  والفنية، 
قدرات  تعزيز  اىل  بالنهاية  ستؤدي 
العراق الن الواليات املتحدة ملتزمة 
بتزويده  العراق  مع  باتفاقها 
 16 االف  طائرات  عقد  اىل  استنادا 

وحتى الدبابات الربانز.
املخاطر  طبيعة  ان  اىل  واشار 
الخرباء  لها  تعرض  الذي  االمنية 

العسكريني  واملستشارين  الفنيني 
يجعل  ما  ينسحبون،  جعلهم 
هذه  ستنظم  ربما  الحوارات  هذه 
العالقة الن الجميع يدرك تماما بان 
املعلومات  يتبادل  ان  يجب  العراق 

والخربات والقدرات بهذا االطار.
ايضا  سيذهب  العراق  ان  وتابع: 
االقتصادية  القرارات  تفعيل  نحو 
لكونه يمر اليوم بضائقة اقتصادية 
التعاون  اىل ان طبيعة  كبرية، الفتا 
املتحدة  والواليات  العراق  بني  ما 
بان تكون هناك  العراق  يحتم عىل 
تفعيل  طبيعة  يف  طريق  خارطة 

اكثر من مفصل اقتصادي.
يف  التعاون  وحتى  بالقول:  ومىض 
عرشات  لديه  العراق  املايل  املجال 
االمريكية  الحماية  تحت  املليارات 
كجزء من الحفاظ عىل امواله من 
الذين يطالبون بتعويضات، مشريا 
يف  الرتكيز  االخر  املوضوع  ان  اىل 
التعليمية  املجاالت  عىل  الحوارات 
الفريق  مع  املفاوضني  كبار  الن 
التعليم  وزير  وكيل  هو  الحكومي 
العايل الذي يحرض هذه املفاوضات 
يشغل  كان  والذي  اسايس  كطرف 
الوزراء  ملجلس  العام  امني  منصب 
يف فرتة معينة ومدير مكتب رئيس 

الوزراء ايضا.
امللفات  من  جملة  هناك  ان  واكد 
التي سيتم مباحثتها لكن يجب ان 
تصب بمصلحة العراق اوال ويجب 
ان يكون التفاهم قائم عىل اساس 
وضوح معالم العراق يف هذا االطار 
، مرجحا بخروج املحادثات بنتائج 

ايجابية تخدم العراق.

بغداد/ الزوراء:
والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
الوبائي  املوقف  الثالثاء،  امس 
املسجلة  لإلصابات  اليومي 
يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
تسجيل  اكدت  وفيما  العراق، 
حالة  و22  جديدة  اصابة   787
و259  محافظات  ست  يف  وفاة 
حددت  بالفريوس،  شفاء  حالة 
والكرخ  الرصافة  صحة  دائرت 
للموقف  الجغرايف  التوزيع 

الوبائي اليومي.
تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
تم  انه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
يف  نموذجا   )10711( فحص 
العراق  يف  املختصة  املختربات 
وبذلك  امس،  ليوم  كافة 
للنماذج  الكيل  املجموع  يكون 
تسجيل  بداية  منذ  املفحوصة 

املرض يف العراق )322691(.
وزارة  مختربات  ان  واضافت: 
ليوم  سجلت  والبيئة  الصحة 
العراق  يف  إصابة   )787( امس 
موزعة كالتايل: بغداد/ الرصافة: 
118، بغداد/ الكرخ: 67، مدينة 
87،البرصة:  73،النجف:  الطب: 
93،اربيل:  62،السليمانية: 
44،دهوك: 1،كربالء: 25،واسط: 
13، كركوك: 7، دياىل: 26، بابل: 
52، ميسان: 23، الديوانية: 34، 
صالح   ،3 املثنى:   ،32 قار:  ذي 

الدين: 15، االنبار: 12.
حاالت  عدد  ان  اىل  واشارت 
الشفاء:  259 حالة ،  وكما ييل: 
بغداد/   ،63 الرصافة:  بغداد/ 

الطب:  مدينة   ،49 الكرخ: 
 ،11 البرصة:   ،4 النجف:   ،28
 ،10 اربيل:   ،49 السليمانية: 
كركوك:   ،7 كربالء:   ،5 دهوك:  
 ،17 قار:  ذي   ،4 الديوانية:   ،3

نينوى: 4، ميسان: 5.
 : الوفيات  عدد  ان  واوضحت: 
 ،5 الرصافة:  بغداد/  حالة،   22
بغداد/ الكرخ: 9، مدينة الطب: 
 ،2 كربالء:   ،2 السليمانية:   ،1
 ،1 بابل:   ،1 ميسان:   ،1 دياىل: 
االٕصابات  مجموع  ان  مؤكدة 
حاالت  مجموع  اما   ،14268   :
الشفاء:   5831، بينما الراقدين 
الراقدين  حني  يف   ،8045 الكيل:  
يف العناية املركزة: 70، ومجموع 

الوفيات:  392.
صحة  عام  مدير  اعلن  ذلك،  اىل 
الغني  عبد  الرصافة  بغداد 
اصابة   118 تسجيل  الساعدي، 
جديدة بفريوس كورونا 9 منها 
ان  مبينا  امليداني،  املسح  خالل 

42 اصابة بمدينة الصدر.
تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 
»الزوراء« نسخة منه: ان »صحة 
اصابة   118 سجلت  الرصافة 
جديدة بفريوس كورونا موزعة 
شخصت  حاالت   9 كالتايل: 
خالل املسح امليداني بواقع 5 يف 
االعظمية و4 يف الكرادة/  مدينة 
محالت  ضمن  حالة   42 الصدر 
 ،530  ،522  ،532  ،544  ،540
 ،521  ،563  ،516  ،517  ،545
554، 547، 567، 573، قطاعات 
45، 55، 2، 75، 9، 45/ البلديات 

 ،732  ،742  ،  754 حالة   13
743، 726، 735، 728، الزراعي، 
شارع 30/ املعلمني حالة واحدة 
/ الكرخ السيدية 4 حاالت محلة 
825، 823/ الكرخ الشعلة حالة 
/ الكرخ حي العامل حالة محلة 
الكرخ حي االعالم حالة   / 801
املنصور  الكرخ   /  839 محلة 
حالة / الكرخ الوشاش 5 حاالت 
محلة 619 / الشعب 10 حاالت 
ضمن محالت 343، 359، 329، 
326، 335، 345، 325، حي اور 
 ،729 محلة  حاالت   3 املشتل   /
واحدة  حالة  الزعفرانية   /  751
حالة  الكرادة   /  964 محلة 
املعامل   /  903 محلة  واحدة 
حالة   5 العبيدي   / واحدة  حالة 
 6 الطالبية   /  762  ،754 محلة 
حاالت محلة 322، 323، 332/ 
محلة  حالتني  الجديدة  بغداد 
713، 711 / شارع فلسطني 4 
حاالت محلة 501، 505، 503/ 
 710 محلة  واحدة  حالة  زيونة 
 ،733 محلة  حاالت   3 االمني   /
737 / حي الرحمة حالة واحدة 
حي   / واحدة  حالة  الرشاد   /
القاهرة حالة واحدة محلة 313 

.
جميع  نقل  »تم  انه  واضاف: 
لتلقي  الصحي  للحجر  املصابني 
»العدد  ان  اىل  مشريا  العالج«، 
اىل  ارتفع  لالصابات  الرتاكمي 
فيما   135 منهم  تويف   3932
ومتبقي   1734 الشفاء  اكتسب 

قيد العالج 2045«.

الرصافة  »صحة  ان  اىل  ولفت 
التوعوية  حمالتها  من  تكثف 
لرصد  امليداني  املسح  وحمالت 

االصابات والتحري عنها«.
من جهته، اوضحت دائرة صحة 
الكرخ، املوقف الوبائي مع اعداد 
يف  املسجلة  الحاالت  عناوين  و 
فايروس  بمرض  مستشفياتها 
يوم  املعلنة  املستجد  كورونا 

امس.
ان  بيان:  يف  الدائرة  وذكرت 
ابو  كالتايل:  كانت  االصابات 
البياع/2   اصابات،   3 غريب/  
اصابات،   3 السيدية/    اصابة، 
اصابة،   1 الخامسة/  الرشطة 
القادسية/   2  اصابة، العامرية/  
 2 الرابعة/  الرشطة  اصابة،    1
اصابة،   1 دشري/  ابو  اصابة، 
اصابات،   10   / الجهاد  حي 
الشعلة/ 5  الدورة/ 3 اصابات، 
اصابات، حي العامل/ 12 إصابة 
، الحرية/ 1 اصابة، االسكان/ 1  
اصابة، الفتة اىل ان  سكنة جانب 

الرصافة/ 20  إصابة .
الوفيات:  ان  اىل  واشارت 
الشالجية/ محلة 405- زراعي، 
زقاق7،   /460 محلة  الشعلة/ 
السعدون/ محلة103/زقاق34، 
محلة406/زقاق62  العطيفية/ 
زقاق2،  الغزالية/ محلة653/   ،
ابو غريب/ مقاطعه16-هكرتيا 
الوشاش/محلة619/  وشعار، 
محلة424/ الحرية/  زقاق26، 

املغرب/  حي  زقاق20، 
محلة301/زقاق25.

الزوراء/ دريد سلمان:

هشام  الوزراء  رئيس  مستشار  أكد 

مجلس  تصويت  الثالثاء،  أمس  داود، 

الخاص  االصالح  قانون  عىل  الوزراء 

أنه  معتربا  املوظفني،  رواتب  بتأمني 

قانون مهم جداً وعادل ويعطي القدرة 

من  حذر  وفيما  الوضع،  مواجهة  عىل 

الرواتب  تخفيض  بشأن  »التهويل« 

الدرجات  أصحاب  إال  تشمل  لن  كونها 

العليا، لفت اىل أن الحكومة تعتزم إجراء 

الوظيفية  للدرجات  شاملة  مراجعة 

وفتح ملفات قضائية بخصوصها.

عقده  صحفي  مؤتمر  يف  داود  وقال 

وحرضته  الجمهوري  القرص  يف 

صوت  الوزراء  مجلس  »الزوراء«:إن 

اليوم)  الخامسة  االعتيادية  بجلسته 

الخاص  االصالح  قانون  عىل  امس( 

بتخفيض   املوظفني،  رواتب  بتأمني 

10% من رواتب الدرجات العليا، خطوة 

جداً  مهم  القانون  هذا  أن  مؤكدا  اوىل، 

القدرة  ويعطي  وعادل  اصالحي  كونه 

عىل مواجهة الوضع الحايل.

يف  ستستمر  الحكومة  أن  وأضاف: 

ليست  هي  التي  االصالحية  االجراءات 

بل  الكالسيكي،  باملعنى  سياسية 

أن  مبينا  تقنية،  فنية  اصالحيات  هي 

هي  العليا،  الدرجات  رواتب  تخفيض 

اوىل من ضمن مقرتحات مالية  خطوة 

االقتصادي  الوضع  ظل  يف  رضورية، 

يمكن  ال  الذي  والنفط  املايل  والعجر 

واسعار  املوظفني،  رواتب  تأمني  له 

تنهار  وقد  قلق  بوضع  مازالت  النفط 

خالفات  بسبب  الحايل،  ارتفاعها  رغم 

مخزونات  وجود  ظل  ويف  سياسية 

كبرية.

وأكد داود: ان اي قانون اصالحي مقبل 

او  املحدود  الدخل  اصحاب  يمس  ال 

من  العليا  الدرجات  يشمل  بل  الكسبة، 

وهي   ،%10 الـ  تتجاوز  وال  املوظفني 

بداية االصالح، وهذا القانون او املرشوع 

حزمة  وهناك  االزمة،  لتجاوز  يكفي  ال 

وتشجيع  االداري  الجانب  يف  اصالحية 

االستثمار الداخيل والخارجي.

مرتهلة  دولة  ورثنا  نحن  داود  وتابع 

فيها 6 مليون ما بني موظف ومتقاعد، 

االخرى،  القطاعات  تقوية  علينا  ولهذا 

واالستثمار  الخاص  القطاع  خصوصا 

املايل  ،واالٕصالح  والخارجي  الداخيل 

رواتب  توفري  اجل  من  برسعة  والعمل 

املقبلة  االٔيام  ان  اىل  الفتا  املوظفني، 

بخصوص  شاملة  مراجعة  ستشهد 

وفتح  الوظيفية  الدرجات  االف  تعيني 

ملفات قضأيية بخصوصها.

وشدد دواد بالقول: نحن امام مسٔوولية 

املوظفني  رواتب  لضمان  أخالقية 

واملرحلة الثانية من االٕصالحات تشجيع 

كبري  نقص  ظل  يف  الداخيل  االستثمار 

متوازنة  لحالة  ونسعى  الجانب  هذا  يف 

النفط  من  االٔسايس  الدولة  مردود  بني 

وتنشيط السوق الداخيل واالستثمار.

وعاد داود ليؤكد بالقول: أن كل ما يقال 

غري  هو  الرواتب  بشأن  »تهويل«  من 

واقعي.

مصطفى  الوزراء  رئيس  أن  وبني: 

تعزيز  اجل  من  خطني  لديه  الكاظمي 

دولة  اىل  واليسعى  املواطنة  دور 

املحاصصة واملكونات بل يحاول الجمع 

املواطنة من خالل  التعددية ودولة  بني 

مع  بالتعاون  واملهنية  القانون  فرض 

الجميع، موضحت أن الكاظمي سيقوم 

بمبادرات تجاه املكونات واملناطق التي 

إرهاب داعش خالل الفرتة  تعرضت اىل 

املاضية.

الواليات  مع  املفاوضات  وبخصوص 

أن تنطلق غدا  املقرر  املتحدة االمريكية 

له  الحوار  إنه هذا  داود:  قال  الخميس، 

أهميته الكبرية، وهو اسايس وسيشمل 

كل القطاعات وال يخترص عىل القطاع 

بداية  وستكون  العسكري،  او  االمني 

الحوار بوكالء الوزارات.

لعالقات  يسعى  العراق  أن  وأكد: 

مفتوحة ليس فقط مع الواليات املتحدة 

وانما عالقات متوازنة مع الجميع ايران 

والسعودية وامريكا وغريها.

برلني/ متابعة الزوراء: 
الرئيس  خطة  أن  إعالمي  تقرير  كشفت 
األمريكي دونالد ترامب سحب جزء من قوات 
لربلني  مفاجئة  تكن  لم  أملانيا،  من  بالده 
فحسب، وإنما فاجأت أيضاً كبار املسؤولني يف 

إدارته، فيما شكك آخرون يف تنفيذ الخطوة.
مصادر  خمسة  وفق  رويرتز،  وكالة  وأفادت 
قرارالرئيس  بأن  »العليمة«  بـ  وصفتها 
بالده  قوات  خفض  ترامب  دونالد  األمريكي 
األمن  مسؤويل  كبار  من  عدداً  فاجأ  أملانيا  يف 
وزارة  أن  الوكالة  وذكرت  إدارته.  يف  القومي 
بتنفيذ  أمراً رسمياً  اآلن  تتلق حتى  لم  الدفاع 

هذا القرار.
رويرتز  تكشف  لم  أمريكي  مسؤول  ووفق 
جهد  من  »نابع  القرار  هذا  فإن  هويته،  عن 
العسكرية األمريكية عىل مدار  القيادة  بذلته 
أشهر«، نافياً أن يكون لذلك عالقة بني التوتر 

األمريكية،  األملانية  العالقات  تشهده  الذي 
مريكل  أنغيال  األملانية  املستشارة  أن  علماً 
التي  السبع   مجموعة  قمة  حضور  رفضت 

كان يحرض لها ترامب الشهر الجاري.
مصادر  إىل  استندت  أيضاً  الوكالة  أن  غري 
املسؤولني  من  عدداً  إن  قالت  مطلعة  أخرى 
األمريكيني يف البيت األبيض ووزارة الخارجية 
بالقرار  فوجئوا  )البنتاغون(  الدفاع  ووزارة 
ترامب  شعور  من  ترتاوح  تفسريات  وقدموا 
باإلهانة بسبب قمة مجموعة السبع إىل نفوذ 
السابق  األمريكي  السفري  جرينل  ريتشارد 

لدى أملانيا وهو من املوالني لرتامب.
السفري  لعبه  الذي  الدور  بعد مدى  ُيعرف  وال 
امللف. وكان جرينل  السابق يف هذا  األمريكي 
الجاري من منصبه  قد استقال بداية الشهر 
وفقاً ملا قالته متحدثة باسم وزارة الخارجية 

األمريكية.

»كل  إن  جرينل،  قال  للتعليق  طلب  عىل  وردا 
أسئلة  إىل  التطرق  عن  وامتنع  ثرثرة«  هذا 

بعينها عن القرار ودوره فيه. 
اإلعداد  »جرى  القوات  خفض  قرار  إن  وقال 
شعور  عىل  مشدداً  املايض«،  العام  منذ  له 
يف  أملانيا  دور  من  باالستياء  املتحدة  الواليات 
عدم الوفاء بهدف حلف شمال األطليس إنفاق 
عىل  اإلجمايل  املحيل  الناتج  من  املئة  يف  اثنني 
الدفاع. وهو العتاب الشديد الذي كان يهاجم 
البيت  يف  الرئاسة  توليه  منذ  أملانيا  ترامب  به 

األبيض.
جونرال«  سرتيت  »وول  صحيفة  أن  يذكر 
ترامب  قرار  عن  املاضية  الجمعة  كشفت 
األمريكية  القواعد  من  جندي   950 سحب 
بما  واشنطن،  حلفاء  أقوى  أحد  بأملانيا، 
من  ألفاً   25 إىل  فيها  القوات  عدد  يخفض 

34500 جندي.

األملان وعىل  السياسيني  العديد من  وقد حذر 
رأسهم بيرت باير، املنسق األملاني للعالقات عرب 
شأنها  من  التي  الخطوة  هذه  من  األطليس، 
عىل  األطليس«  عرب  العالقة  »أركان  تهز  أن 

مستوى أوروبا بأرسها وليس فقط أملانيا.
سحب  خطة  أمنيون  خرباء  اعترب  ذلك،  إىل 
وأنها  خاصة  لروسيا  »هدية«  بأنها  القوات 
تأتي وسط توتر شديد بني واشنطن وموسكو 
موسكو  ودعم  األسلحة  من  الحد  حول 
لالنفصاليني يف أوكرانيا واالنسحاب األمريكي 

من االتفاق النووي مع إيران وقضايا أخرى.
أشاروا  وسابقني  حاليني  مسؤولني  أن  غري 
األحيان  بعض  يف  أعلنت  ترامب  إدارة  أن  إىل 
القوات  سحب  مثل  تتحقق  لم  خطوات  عن 
أو   2018 يف  سوريا  من  بالكامل  األمريكية 
خفض تمويل القوات األمريكية يف أفغانستان 

بمليار دوالر عىل الفور يف مارس/ آذار.

املالكي: جيب استقطاب األيدي العاملة 
العراقية واالرتقاء بالصادرات

الكاظمي: احلكومة تعمل على حتقيق اإلصالح الشامل

اكدت انها ستجرى عرب الدائرة االلكرتونية املغلقة اكدت تسجيل 22 وفاة يف ست حمافظات

أكد التزام احلكومة بتأمني الرواتب وحذر من »التهويل«

بعد توتر العالقات بني برلني وواشنطن  
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 هونج كونج/د ب أ:
املؤي�دة  الجماع�ات  دع�ت   
يف  واملتظاه�رون  للديمقراطي�ة 
هون�ج كونج املواطن�ن إىل العودة 
إىل الشوارع امس الثالثاء لالحتفال 
بالذك�رى الس�نوية أله�م حرك�ة 
التاري�خ  يف  املدين�ة  يف  احتج�اج 

الحديث.
وامتألت وسائل التواصل االجتماعي 
والقن�وات الخاص�ة بالدع�وات إىل 
االحتجاجات عىل مس�توى املدينة 

صباح امس الثالثاء.
م�ن  التاس�ع  يف  أن�ه  إىل  يش�ار 
حزيران/يوني�و 2019، خرج نحو 
مليون ش�خص إىل ش�وارع هونج 
م�روع  ع�ىل  احتجاج�ا  كون�ج 
قانون يقيض بتسليم املطلوبن إىل 

الرب الرئييس للصن.

الرئيس�ة  الم،  كاري  وعلق�ت 
التنفيذي�ة لهون�ج كونج، مروع 

القانون بعد ذلك.
لك�ن لم تت�م تلبي�ة أي مطلب من 
مطالب املحتج�ن األربعة األخرى، 
بما يف ذلك إجراء تحقيق مستقل يف 

عنف الرطة.
وق�ال الخب�ر الس�يايس املقيم يف 
هون�ج كونج جان بير كابس�تان 
لوكالة األنب�اء األملانية )د.ب.أ( إنه 
من غر املحتمل أن تعاقب الرطة 
أي تجمع�ات سياس�ية قبل تمرير 
قانون جديد لألمن القومي حتى لو 

تم رفع لوائح التباعد االجتماعي.
وأض�اف: “يظ�ل الخط�ر بالطبع 
قائم�ا بأن تنطلق املس�رة عىل أي 
حال وتصبح عنيفة وتخرج األمور 

عن السيطرة”.

رام اهلل/األناضول:
تباين�ت آراء خرباء فلس�طينين، يف أحاديث 
منفصل�ة لوكال�ة األناضول، ح�ول إمكانية 
ان�دالع مواجه�ة ش�عبية أو عس�كرية، بن 
الفلس�طينين وإرسائي�ل، احتجاجا ورفضا 

لقرار ضم أراض فلسطينية إلرسائيل.
لكن الخرباء أجمعوا عىل أن استمرار وامتداد 
أي مواجهة يف حال اندالعها، سيكون منوطا 
بم�دى “تنظيم” التحرك الش�عبي، وباإلرادة 
السياس�ية، حتى ال تكون مواجهة موسمية 

ال تحقق نتائج سياسية عىل أرض الواقع.
وكان�ت األم�م املتحدة ق�د ح�ذرت يف تقرير 
أعده املبعوث األممي الخاص لعملية الس�الم 
يف الرق األوس�ط نيكوالي ميالدينوف، من 
أن ضم إرسائيل ملناطق فلس�طينية، سيؤدي 
إىل ان�دالع رصاع وع�دم اس�تقرار يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
وتعت�زم الحكومة اإلرسائيلي�ة بدء إجراءات 
ضم مس�توطنات بالضفة الغربي�ة يف األول 
من يوليو/تموز املقبل، بحس�ب ترصيحات 

سابقة لنتنياهو.
وتش�ر تقدي�رات فلس�طينية، إىل أن الض�م 
اإلرسائييل س�يصل إىل أكثر من 30 باملئة من 

مساحة الضفة.
الرئي�س  أعل�ن  الخط�وة،  تل�ك  ع�ىل  وردا 
الفلس�طيني محم�ود عباس، أن�ه أصبح يف 
حّل من جمي�ع االتفاق�ات والتفاهمات مع 
الحكومت�ن األمريكي�ة واإلرسائيلي�ة، ومن 
جمي�ع االلتزام�ات املرتتبة عليه�ا بما فيها 

األمنية.
استبعاد املواجهة

أيم�ن يوس�ف، أس�تاذ العلوم السياس�ية يف 
الجامعة العربي�ة األمريكية )غر حكومية( 
يف جنن )ش�مال الضفة(، يرى أن القراءات 
املرحل�ة  له�ذه  واالس�رتاتيجية  األمني�ة 

“غامضة، وتتسم بالضبابية”.
ويس�تبعد يوس�ف يف حديثه م�ع األناضول، 

اندالع مواجهات عسكرية عىل نطاق كبر.
نش�هد  أن  “ممك�ن  بالق�ول:  ويس�تدرك 
بع�ض العمليات الفدائي�ة يف مناطق محددة 

املقاوم�ة  مظاه�ر  وبع�ض  ومحص�ورة، 
الش�عبية واملظاهرات التي يمكن تجييش�ها 

وتجيرها ضد صفقة القرن وقرار الضم”.
إال أن املش�هد الفلس�طيني الداخيل، بحسب 
يوس�ف “غ�ر مؤه�ل له�ذه االنتفاضة عىل 
ش�كل كبر، بس�بب االنقس�ام الفلسطيني 
الحي�اة  بظ�روف  واالنغم�اس  الداخ�يل، 
االجتماعية واالقتصادية الصعبة خاصة بعد 

الخروج من أزمة كورونا”.
ويردف بالقول: “من املتوقع أن يكون هناك 
محاوالت لعمل عسكري محدود من منطقة 

ألخرى، مع تكثيف املواجهة الشعبية”.
ويشدد أستاذ العلوم السياسية عىل أنه ليس 
من املهم فقط انطالق الحركة االحتجاجية، 
إنما يجب ضمان اس�تمرارها وتعميقها وأن 
تكون شاملة، وتضم الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
ويش�ر إىل أن اس�تمرار املواجه�ة وعمقه�ا 
السياس�ية،  القي�ادة  “إرادة  ع�ىل  يعتم�د 

والفصائل، وإىل أين يريدون الذهاب بها”.
ويلف�ت إىل أن أي “رافع�ة ميداني�ة س�واء 
عس�كرية أم ش�عبية ضد إرسائي�ل”، جيدة 
للفلس�طينين، خاص�ة مليزان الق�وى الذي 

يميل لصالح االحتالل.
“الحرك�ة  أن  إىل  يوس�ف،  وبالت�ايل، يش�ر 
مكس�با  تك�ون  أن  يمك�ن  الش�عبية” 
للفلسطينين يف هذه املرحلة، رشط أن تكون 
عملية قيادتها وتحديد أهدافها، منسقة بن 
الفصائل والقوى، وأال تكون مركزة يف مواقع 

محددة، أو موسمية.
ويرى يوسف أن “تكثيف املواجهة واملقاومة 
الش�عبية”، يجب أن يكون له�ا ُبعد دويل، ال 
سيما يف ظل وجود رفض دويل واسع لعملية 

الضم.
ويح�ذر م�ن إمكانية ح�دوث إش�كالية بن 
أنصار املقاومة الش�عبية الس�لمية، وأنصار 

املقاومة املسلحة.
ويضي�ف بهذا الخص�وص: “أخىش أن تبقى 
هناك فجوة بن ترصيحات النخبة السياسية 
وبن القادة امليدانين للحركة الشعبية، وهذا 

هو التح�دي الكبر الذي س�نالحظه ونتأكد 
منه من خالل الحركة الشعبية إن تمت فعال 

بامليدان”.
اتجاه نحو التصعيد

م�ن جانب�ه، ي�رى الكات�ب واملتابع للش�أن 
اإلرسائي�يل، عصم�ت منص�ور، أن الوض�ع 
باتج�اه  األم�ور  “ي�ؤرش النج�راف  الح�ايل 

التصعيد”.
ويق�ول منص�ور لألناض�ول: “يف ح�ال ب�دأ 
الضم، يمكن أن تتدهور األمور بش�كل أكرب، 
فالناس فقدت األمل، والسلطة الفلسطينية 
بع�دم  الش�ارع  تقن�ع  أن  تس�تطيع  ل�ن 
املواجهة، بس�بب حالة الضعف الشديد التي 
تعيش�ها وفقدانها للبدائل يف مواجهة القرار 

اإلرسائييل”.
ويتابع “ه�ذا الواقع يدفع الش�ارع وبعض 
الفصائل الفلسطينية للمواجهة، عىل الرغم 
م�ن أن إرسائي�ل لن تك�ون معني�ة بتصعيد 

األمور ميدانيا”.
وحول قدرة الفلس�طينين لخوض مواجهة 
ميدانية طويل�ة األمد، يوض�ح منصور: “ال 
أح�د يس�تطيع التوقع باس�تمرار املواجهة، 
خاصة إذا اشتعل امليدان، فكيف يمكن إقناع 

الش�ارع بالتهدئ�ة دون وجود أفق س�يايس 
جدي”.

ويضي�ف: “أي مواجهة يمكن أن تندلع، من 
ش�أنها أن تفرز وجوها وآليات وقوى يكون 

لها تأثر عىل األرض”.
أما ع�ن درجة ترضر إرسائيل م�ن تداعيات 
املواجه�ة، فرى منص�ور أنه من�وط بمدى 

“تنظيم” االحتجاجات الفلسطينية.
تنظيم االحتجاجات

ب�دوره يتوق�ع عمر جع�ارة، أس�تاذ العلوم 
الوطني�ة  النج�اح  جامع�ة  يف  السياس�ية 
)غ�ر حكومي�ة(، اندالع “هّبة” ش�عبية، يف 
حال تنفي�ذ قرار ضم األرايض الفلس�طينية 

إلرسائيل.
ويق�ول يف ترصي�ح لألناضول إن “الش�عب 
الفلس�طيني ال يملك س�وى وسيلة املقاومة 

الشعبية”.
املقاوم�ة  تج�ارب  أن  م�ن  يح�ذر  لكن�ه 
الش�عبية الفلس�طينية الس�ابقة، لم تحقق 

للفلسطينين األهداف التي أرادوها.
ويطالب جعارة برضورة “تنظيم وتخطيط” 
االحتجاجات، كي تستطيع تحقيق اإلنجازات 

التي يريدها الشعب الفلسطيني.

بغداد/ الزوراء:
اعلن نائب محاف�ظ ذي قار حازم الكناني، 
ع�ن ص�دور 17 أم�ر قب�ض بح�ق ضباط 
ومس�ؤولن “قمع�وا” التظاه�رات بينه�م 

الفريق الركن جميل الشمري.
وق�ال الكنان�ي يف بيان : إنه “ت�م اصدار15 
أم�ر قبض بحق ضب�اط باالجه�زة االمنية 
شاركوا بقمع املظاهرات السلمية، واصدار 
أمر قبض بحق رئيس اللجنة األمنية السابق 
س�يد جبار املوس�وي مع مص�ادرة أمواله 
املنقول�ة وغر املنقولة يف قضية أحداث يوم 

.”٢٦/١٠
ولف�ت نائ�ب محاف�ظ ذي ق�ار اىل أنه “تم 
تجدي�د أمر القب�ض بحق جميل الش�مري 
ومنعه من السفر ومصادرة أمواله املنقولة 
وغ�ر املنقولة عىل أن يتم تنفيذ أمر القبض 
حرصاً بأمرة القائد العام للقوات املسلحة ال 

غره، وفتح ملف أحداث جرس فهد بالكامل 
وتس�ليم املل�ف مب�ارشة اىل قائ�د الرطة 
ملتابعة القضي�ة وتزويدهم باألدلة الكافية، 
وتزوي�د املحكم�ة بنس�خ كامل�ة لس�جل 
األحداث اليومية من قبل مديرية رشطة ذي 
قار ألهمية السجل بتدوين كل األحداث مع 
رفق أس�ماء املكلفن بالواجبات منذ ١/١٠ 

حتى يومنا هذا”.
واشار الكناني اىل “تم اطالق رساح خمسة 
م�ن املتظاهري�ن املتهمن بقت�ل رشطي يف 
أح�داث ي�وم ١٠/٥ بعد عدم ثب�ات أي أدلة 
تدينهم بذلك، وأسقاط أغلب الشكاوى بحق 
املتظاهرين الس�لمين والت�ي قارب عددها 
400 ش�كوى، ومتابع�ة البقية الس�قاطها 
بجه�ود نقاب�ة املحام�ن، وفت�ح تحقي�ق 
شامل وواسع بقضايا التفجرات وعمليات 

األغتيال ومتابعة القضايا أسبوعيا”.

انقرة/متابعة الزوراء : 
 تس�عى تركي�ا جاهدة لقط�ع الطري�ق امام 
الجه�ود املرصية اليج�اد حل س�يايس لالزمة 
الليبية من خالل مبادرة قدمها الرئيس املرصي 

عبد الفتاح السييس ولقيت تاييدا دوليا كبرا.
ويف ه�ذا الص�دد قال�ت الرئاس�ة الرتكي�ة إن 
الرئيس رجب طيب اردوغان ونظره األمركي 
دونال�د ترام�ب اتفق�ا هاتفيا ع�ىل “مواصلة 

تعاونهما الوثيق” حول ليبيا.
وقال�ت الرئاس�ة إن “الرئيس�ن اتفق�ا ع�ىل 
الس�لم  الوثي�ق لتعزي�ز  مواصل�ة تعاونهم�ا 
واالس�تقرار يف ليبي�ا، ج�ارة تركي�ا البحرية” 

حسب نص البيان.
ب�دوره قال أردوغ�ان يف مقابلة م�ع تلفزيون 
)تي.آر.ت�ي( الرس�مي “ان�ه ق�د تب�دأ حقبة 
جديدة بن تركيا والواليات املتحدة بعد املكاملة 
الهاتفية” مضيفا أنه س�يبحث ليبيا أيضا مع 

الرئيس الرويس فالديمر بوتن.
ويظهر جليا محاوالت اردوغان افشال الجهود 
املرصية الحالل الس�الم يف ليبي�ا التي انهكتها 
الح�رب من خالل القيام باتص�االت مع الدول 
العظمى ما يؤكد التداعيات السلبية للتدخالت 

الرتكية يف املنطقة.
وكان الرئي�س امل�رصي أعل�ن الس�بت املايض 
خ�الل مؤتمر صحف�ي بالقاه�رة، يف حضور 
املش�ر خليفة حف�رت قائ�د الجي�ش الوطني 
الليبي، ورئيس مجلس النواب الليبي املستشار 
عقيل�ة صالح، مب�ادرة جديدة إلنه�اء األزمة 
الليبي�ة تق�وم باألس�اس ع�ىل “وق�ف إطالق 
الن�ار وإخ�راج املرتزق�ة وتفكيك امليليش�يات 
والذهاب إىل عملية سياسية تحت رعاية األمم 

املتحدة”.
كما اجرى الس�ييس اول ام�س االثنن اتصاال 
هاتفي�ا مع الرئيس الرويس يف اطار التنس�يق 

من اجل إنجاح املبادرة املرصية.
وق�د أي�دت كل من روس�يا والوالي�ات املتحدة 

واالم�ارات  واليون�ان  وفرنس�ا  االمركي�ة 
والس�عودية والكويت واالردن الجهود املرصية 

النهاء النزاع الليبي.
وأدى التدخل العسكري املبارش الذي قامت به 
تركيا يف ليبيا من�ذ يناير/كانون الثاني املايض 
إىل ت�أزم الوضع أكثر وتأجيج الرصاع يف البالد، 
حيث س�ارعت إلرس�ال املرتزقة من الفصائل 
الس�ورية التي تدعمها وإرهابين من ش�مال 
س�وريا نحو طرابلس للمش�اركة يف القتال إىل 
جانب ميليشيات حكومة الوفاق التي يسيطر 
عليها االخوان فيما تواصلت شحنات األسلحة 

والعتاد الرتكية تتدفق عرب املتوسط.
ومع تحقيق ميليش�يات الوفاق تقدما ميدانيا 
عقب انس�حاب الجيش الليبي من مدن الغرب 
وخاص�ة من ضواح�ي العاصم�ة طرابلس يف 
محاولة ل�رتك املجال امام العملية السياس�ية 
ي�رص املس�لحون املدعوم�ون من انق�رة عىل 

مهاجمة مدينة رست وقاعدة الجفرة.
ورغ�م التحذي�رات املرصي�ة من مغب�ة تهديد 
املنطق�ة الرقي�ة وبالت�ايل االرضار بأمنه�ا 
القومي تواصل املجموعات املس�لحة هجومها 
ع�ىل رست لكن الجيش الليب�ي تمكن من صد 

كل تلك املحاوالت.
وي�رى مراقبون انه ال يمك�ن حلحلة االزمة يف 
ليبيا دون ممارس�ات ضغوط دولية عىل انقرة 
لكبح جماح امليليش�يات غر املنضبطة ودفع 
حكومة الوفاق اىل القب�ول بمبادرة مرص قبل 

ان تتعقد االمور اكثر يف املنطقة.
ويتخ�وف الجيش الليبي من ان تكون حكومة 
الوف�اق غر قادرة اصال ع�ىل دفع املجموعات 
املس�لحة اىل انهاء هجومها يف حال وافقت عىل 

املبادرة املرصية.
وعق�دت انق�رة االوض�اع يف ليبي�ا خاصة مع 
ظهور مجموعات مس�لحة متش�ددة بعضها 
مرتب�ط بتنظي�م داع�ش تم نقلها من ش�مال 

سوريا اىل الساحة الليبية.

حركة االحتجاج يف هونج كونج تتصاعد ودعوات للعودة إىل الشوارع

رفضا لقرار الضم.. هل يشتعل املشهد الفلسطيين جمددا؟

في ذكراها السنوية األولى ذي قار: صدور 17 أمر قبض حبق 
ضباط ومسؤولني قمعوا التظاهرات

اتصل بترامب وتعهد بالتباحث مع بوتين حول الملف الليبي

أردوغان حياول قطع الطريق أمام 
مبادرة السيسي بشأن ليبيا

     

السعودية ترتقب عودة احلياة الطبيعية وجتميد احلظر
الرياض/متابعة الزوراء:

 بدأت السعودية أخرًا تخفيف القيود عىل 
التنقل والس�فر، بعد اإلج�راءات الصارمة 
التي فرضتها للمساعدة عىل كبح انتشار 
ف�روس كورون�ا الجدي�د من�ذ أكث�ر من 

شهرين.
يت�م رف�ع القيود ع�ىل ثالث مراح�ل تبلغ 
ذروتها بإنهاء حظر التجول بش�كل كامل 
باس�تثناء مدينة مكة، بدءاً من 21 يونيو. 
وس�يبقى تعلي�ق الح�ج والعم�رة حت�ى 

إشعار آخر.
ش�هدت املرحلة األوىل، التي ب�دأت الثالثاء 
27 ماي�و، تقليص حظر التجول الش�امل 
من 24 س�اعة ليرسي ب�ن الثالثة عرًصا 
الت�ايل.  الي�وم  صب�اح  م�ن  والسادس�ة 
وسُيسمح باس�تئناف السفر بن املناطق 
وبعض أنش�طة تجارة التجزئ�ة والجملة 

بما يف ذلك مراكز التسوق.
وفرضت الس�عودية حظراً شامالً للتجول 
ملدة 24 س�اعة عىل معظم البلدات واملدن، 
لكنه�ا خففته م�ع بداية ش�هر رمضان. 
وأعي�د فرض حظر التجول الش�امل أثناء 
عيد الفطر. كما س�مح بحرية التنقل بن 
السادسة صباحاً والثامنة مساًء، بدءاً من 

يوم األحد 31 مايو.
كما س�مح باس�تئناف الرح�الت الجوية 
الداخلي�ة، لك�ن حظ�ر الرح�الت الجوية 
الدولية ظل س�ارياً. كما ستسمح اململكة 
للعامل�ن يف القطاع�ن الع�ام والخ�اص 
بالع�ودة إىل أعمالهم. وس�تبقى اللقاءات 
االجتماعية التي تضم أكثر من 50 شخصاً 

محظ�ورة، بم�ا يف ذل�ك حف�الت الزفاف 
والجنازات. وسُيطلب من املواطنن وضع 
الكمام�ات يف األماك�ن العام�ة وااللت�زام 
والتباع�د  العام�ة  الصح�ة  بإج�راءات 

االجتماعي بعد 21 يونيو.
ش�عار مرحلة س�عودية جديدة اليوم هو 
»نعود بحذر«، بعد ثالثة أش�هر من شعار 

كان عنوانه »كلنا مسؤول«.
ع�اش الس�عوديون من�ذ م�ارس املايض 
أش�هراً وأس�ابيع يعدون فيها األعداد بن 
اإلصاب�ات، وأخ�ذ التناف�س الحس�ن بن 
أه�ايل املدن يف تقليل حجمها، كل ذلك كان 
مرهون�اً بااللتزام، وحقق�ت معظم املدن 
التزامه�ا، حت�ى األحياء يف امل�دن املعزولة 

سجلت أرقام انخفاض كربى.
وأعادت وزارة الداخلية الس�عودية تشديد 
االح�رتازات الصحي�ة يف ج�دة، بن�اًء عىل 
التقيي�م الصح�ي املرف�وع م�ن الجهات 
الصحية املختصة »بعد مراجعتها للوضع 
الوبائي، ونسب اإلشغال املرتفعة ألقسام 

العناية املركزة«.

ع�ادت مدين�ة ج�دة إىل املن�ع الجزئ�ي، 
م�ع إيق�اف الصل�وات وع�ودة املوظفن 
واملوظف�ات. بينم�ا س�يكون يف 21 يونيو 

موعد العودة الكبرة.
خالل أربعة أيام، كانت الزيادة يف الحاالت 
النش�طة الجدي�دة، وفق بيان�ات الحاالت 
املس�جلة الت�ي تصدره�ا وزارة الصح�ة 
الس�عودية، كانت تتزايد ب�ن 1100 حالة 
إىل 2200 حالة يومياً، والحاالت النش�طة 
هي الحاالت املصابة ولم تتماثل للش�فاء. 
ربم�ا لي�س يف األرق�ام املاضي�ة إن ذهبنا 

للتايل أهمية.
الت�ايل هو أنه مع تزايد الحاالت النش�طة، 
كانت »الحاالت الحرج�ة« يف ازدياد، ومن 
خ�الل رص�د أجرت�ه »ال�رق األوس�ط« 
يتض�ح باألرقام أن نس�بة االرتف�اع يوماً 
بعد آخر تأخ�ذ يف ازدياد الحاالت، منذ بدء 
تطبي�ق إج�راءات العودة، بواق�ع من 50 
حال�ة، إىل أن وصل�ت 100 حالة حتى يوم 
األحد، يف زيادة تبل�غ 2 يف املائة. والحاالت 
الحرجة هي التي ينبغي دخولها العنايات 
املركزة، وإبقاؤها تح�ت املالحظة الطبية 

الدقيقة.
الالفت أن توقيت اإلج�راءات التي أعلنتها 
وزارة الداخلي�ة، عندم�ا قال�ت إن ع�ودة 
اإلج�راءات تنته�ي يف 20 يونيو الحايل، أي 
قبل يوم واحد م�ن املوعد املخطط للعودة 
الكاملة، يعطي مؤرشات أن التقييم الحايل 
ملدينة ج�دة ربما يكون انطالقة ملس�ايرة 
الخطة التي أقرتها الس�لطات الس�عودية 
التي تثب�ت إجراءاته�ا ش�ددتها ملا يمس 

الصحة العامة.

الجدير بالذك�ر أن إجمايل عدد الوفيات لم 
يصل حتى 1 يف املائة، وهي نسبة ضئيلة، 
مقارنة بدول أخذت منه�ج العودة، كذلك 
بلغت نس�بة التعايف يف الب�الد 73 يف املائة، 
وهو ما يعط�ي مؤرشات االنطالق للخطة 

السعودية للعودة.
ه�ذا وأعل�ن وزير الش�ؤون اإلس�المية يف 
الس�عودية، اإلثن�ن، إغ�الق 71 مس�جدا 
يف اململك�ة احرتازي�ا لتعقيمه�ا وذلك بعد 
أن أس�فر ع�دم االلت�زام بالربوتوك�والت 
الصحي�ة املعم�ول بها ب�ن املصلن ونتج 
من ذلك ارتفاع بأعداد اإلصابات بفروس 

كورونا يف البالد.
آل  عبداللطي�ف  الدكت�ور  الوزي�ر  وق�ال 
الش�يخ عرب صفحته الرسمية عىل موقع 
تويرت: “عدم الت�زام البعض بالربتوكوالت 
واالح�رتازات الصحي�ة نتج منه تس�جيل 
إصابات بفروس كورونا يف بعض املساجد 
مما أدى - لألس�ف - إىل إغالق 71 مسجًدا 
احرتازًيا يف مختلف مناطق اململكة، وجار 

العمل عىل تعقيمها”.
وكان�ت قد أعلنت الس�عودية إع�ادة فتح 
املس�اجد بعد ش�هرين ع�ىل إغالقها نظرا 
ووضع�ت  كورون�ا،  ف�روس  تف�ي  اىل 
بروتوكوالت صحية صارمة حددتها وزارة 

الداخلية يف 3 يونيو الجاري.
من ضم�ن الربوتوك�والت الصحي�ة التي 
وضعتها الحكومة الس�عودية يف املساجد، 
إبقاء املصلن عىل مس�افة ال تقل عن مرت 
ونصف م�رت بينهم، إضاف�ة إىل ترك صف 
ف�ارغ بن كل صف�ن إىل جان�ب عدد من 

الربوتوكوالت األخرى.

“نعود بحذر” شعار المرحلة الجديدة بعد “كلنا مسؤول”
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  املدني،  الدفاع  مديرية  أعلنت 
أحدث حصيلة لحوادث حرائق حقوق الحنطة 

والشعري يف عموم العراق.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املديرية،  وذكرت 
املدني، ما زالت  الدفاع  ان »فرق  نسخة منه: 
ملحصول  الذاتي  االكتفاء  تأمني  اىل  تسعى 
الحنطة والشعري من خالل السيطرة واخماد 
املوسم  يف  والشعري  الحنطة  حقول  حرائق 
الذي  السابق  املوسم  يف  فعلت  كما  الحايل 
وخصوصاً  الحقول،  تلك  طالت  حرائق  شهد 
اسباب  لعدة  منها  الشمالية  املناطق  يف 
االسالك  اعطاب  توزعت بني  املديرية  تعزوها 
االعمال  ونتيجة  منها  واملتعمد  الكهربائية 
بسبب  وكذلك  السكائر  واعقاب  االرهابية 

رشارة من آلة الحصد ايضا«.
سجلتها  التي  االحصائيات  »اخر  أن  وأوضح 
موسم  انطالق  مع  املدني  الدفاع  مديرية 
امس  اول  اىل   21/4/2020 من  الحصاد 

االثنني، بلغ فيها عدد الحوادث املسجلة )256( 
حادثا، فيما بلغت مساحات الحقول املحرتقة 
االطفاء  فرق  انقذت  فيما  دونما،   )11630(

وابعدت خطر النار عن )190419( دونما«.
بني  فتوزعت  الحريق  اسباب  »أما  وتابع: 
 )78( وعددها  كهربائية  اسالك  اعطاب 

ومتعمد   )31( وعددها  خارجي  نار  ومصدر 
 ،)11( وعدده  ارهابي  وعمل   ،)13( وعدده 
حوادثها  وعدد  حاصدوه  من  نار  ورشارة 
)39( واعقاب سكائر وعدده )22(،  و)62( 
لتحديد  مستمرة  التحقيقات  مازالت  حادث 

السبب«.
تعاني  املدني  الدفاع  »مديرية  ان  إىل:  ونوه 
والعجالت  البرشية  الكوادر  اعداد  نقص  من 
بتعزيز كوادرها  املديرية  الحديثة وقد طالبت 
املدني  الدفاع  رجل  يتطلبه  ملا  شابه  بعنارص 
بواجباته،  القيام  اىل  تؤهله  بدنيه  لياقة  من 
اطفاء حديثة،  املديرية بعجالت  تزويد  وكذلك 
خصوصا بعد ان القي عىل عاتقها االستنفار 
انتشار  من  للحد  السكنية  املناطق  لتعقيم 
املحافظات  عموم  يف  كورونا  فريوس  جائحة 
العراقية، اضافة اىل واجباتها بإخماد الحرائق 
العام  املال  عىل  والحفاظ  املواطنني  وانقاذ 
والخاص واالقتصاد الوطني من خالل تحجيم 

الخسائر االقتصادية«.

بغداد/ الزوراء:

احبط اللواء األول يف الحشد الشعبي محاولة 

اإلرهابي،  داعش”   “ تنظيم  لفلول  تسلل 

دياىل.  رشق  النفطية  املنشآت  واستهداف 

الشهداء  شؤون  معاونية  عفرت  بينما 

واملقاتلني للحشد الشعبي يف محافظة املثنى 

للوقاية من فريوس  املحافظة  مرور  مديرية 

كورونا.

امس  الشعبي،  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  الثالثاء، 

“قوات اللواء األول احبطت، ليلة أمس، محالة 

تسلل لعنارص داعش الستهداف منطقة نفط 

خانة رشق دياىل”.

يرمون  كانوا  “اإلرهابيني  أن  البيان  وأضاف 

استهداف املنشآت النفطية رشق دياىل”. 

شؤون  معاونية  عفرت  اخر،  جانب  من 

يف  الشعبي  للحشد  واملقاتلني  الشهداء 

محافظة املثنى، امس الثالثاء، مديرية مرور 

املثنى للوقاية من فريوس كورونا.

تلقت  الشعبي،  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

الصحية  “الفرق  أن  منه،  نسخة  »الزوراء« 

عفرت  واملقاتلني  الشهداء  شؤون  ملعاونية 

مديرية مرور املثنى بجميع اقسامها وابنيتها 

استجابة لنداء استغاثة من مديرية املرور بعد 

تسجيل عدة إصابات بفايروس كورونا”.

كادر  “جهود  املرور  مديرية  مدير  وثمن 

املثنى  واملقاتلني يف  الشهداء  معاونية شؤون 

التعفري  عمليات  يف  ودورهم  جهودهم،  عىل 

والتعقيم يف املحافظة بصورة عامة ومديرية 

املرور بصورة خاصة”. 

 بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  وجهت 
بتحويل  كافة  الجامعات  العلمي 
اىل  واملحارضين  اليوميني  األجراء 
عىل  االعتماد  وفيما  وزارية.  عقود 
االمتحانات  يف  البحثية  التقارير 
لجميع  املئة  يف   30 بنسبة  النهائية 
انها  أكدت  األولية،  الدراسات  طلبة 
تعمل عىل تذليل املعوقات أمام الطالب 

إلجراء االمتحانات.

وقال مدير عام الدائرة اإلدارية واملالية، 
أسعد غني جهاد: إن »الوزارة وجهت 
إجراءاتها  باستكمال  الجامعات 
اليوميني  األجراء  لتحويل  أصوليا 
وزارية«.  عقود  اىل  واملحارضين 
وأوضح أن »القرار يشمل الذين تمت 

مبارشتهم لغاية 31/12/2019«. 
التعليم  وزارة  أعلنت  اخر،  سياق  ويف 
الثالثاء،  امس  العلمي،  والبحث  العايل 
يف  البحثية  التقارير  عىل  االعتماد  عن 

االمتحانات النهائية بنسبة 30 يف املئة 
لجميع طلبة الدراسات األولية.

الدراسات  دائرة  عام  مدير  وقال 
والتخطيط واملتابعة يف الوزارة، إيهاب 
ناجي، يف ترصيح صحفي: إن “الوزارة 
تعمل عىل تذليل املعوقات أمام الطالب 
إلجراء االمتحانات”، مؤكداً أنه”سيتم 
البحثية بنسبة  التقارير  االعتماد عىل 
االمتحان  درجة  من  املئة  يف   30

النهائي”.

وجهت  “الوزارة  أن  ناجي  وأضاف 
يقل  أالاّ  عىل  الجامعات  إىل  إعماماً 
سعي الطالب عن 50 يف املئة، بمعنى 
إذا كانت درجة السعي 50 فسيعطى 
أن  مبيناً  درجة”،   25 سعي  للطالب 
البحث  عىل  ستقسم  النهائية  الدرجة 

الذي يقدمه الطالب ودرجة السعي.
حسب  يكون  “التقرير  أن  وأوضح 
أو  مقالياً  يكون  وقد  التخصص، 
وصفياً أو سؤاالً يطرحه التدرييس إىل 

الطالب”، الفتاً إىل أن “الوزارة وجهت 
محددة  آليات  بوضع  الجامعات 

لذلك”.
الخيارات  أن “جميع  إىل  وأشار ناجي 
متاحة للطلبة، حيث من حق الطالب 
أن يؤجل السنة الدراسية يف حال عدم 
رغبته بإجراء االمتحانات”، مؤكداً أن 
“الخيار الوحيد أمام الوزارة اللجوء إىل 
التعليم اإللكرتوني لعدم إضاعة السنة 

الدراسية للطلبة”. 

بغداد/ الزوراء:

امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  كشفت 

الثالثاء، عن إجراءاتها للوقاية من فريوس 

كورونا املستجد بعد فتح بعض من املعابر 

الحدودية.

وقال مدير الهيئة، عمر الوائيل، يف ترصيح 

صحفي: إن »هيئة املنافذ اتخذت اإلجراءات 

إيران  مع  والعاجلة  الرسيعة  الوقائية 

وتوقفت حركة التبادل التجاري واملسافرين 

بشكل كامل عند انتشار فريوس كورونا يف 

إيران«.

وعن  املنافذ،  »هيئة  أن  الوائيل  وأضاف 

بفتح  خطة  وضعت  العليا،  اللجنة  طريق 

اإليرانية  الجمهورية  مع  للمنافذ  جزئي 

 250 بمعدل  األسبوع  يف  يومني  بواقع 

اىل  العملية  هذا  تخضع  أن  عىل  إرسالية، 

التنسيق  وتم  الصحية،  اإلجراءات  جميع 

مع دوائر الصحة«.

باستئناف  قرار  اتخاذ  »تم  أنه  وأوضح 

العمل التجاري يف منفذ زرباطية الحدودي 

األيام  »يف  أنه  مبيناً  واسط«،  محافظة  يف 

املقبلة سنقدم دراسة ومقرتحاً يف ما يخص 

محافظة  يف  الحدودي  الشالمجة  منفذ 

البرصة ومنفذ منديل يف دياىل ألن املحافظات 

املنافذ من  املنافذ بفتح هذه  طالبت هيئة 

تعتاش  التى  العاملة  األيدي  تشغيل  أجل 

عىل هذه املنافذ«.

وصحية  وقائية  إجراءات  »هناك  أن  وبني 

الدوائر  مع  التنسيق  وتم  املستوى،  عالية 

الصحية يف املحافظات واملنافذ الحدودية«.

بغداد/ الزوراء:

تفاصيل  واملهجرين  الهجرة  وزارة  كشفت 

أول حالة إصابة مؤكدة بفريوس }كوفيد  عن 

19{، امس الثالثاء، يف مخيم آشتي للنازحني يف 

محافظة السليمانية.

يف  الفروع  شؤون  دائرة  عام  مدير  وذكر 

تلقت  بيان  يف  جهاكري،  عباس  عيل  الوزارة، 

اكتشاف حالة  انه »تم  »الزوراء« نسخة منه: 

آشتي  مخيم  يف  كورونا  بفايروس  اصابة 

نازحة  المرأة  السليمانية  بمحافظة  للنازحني 

من  تبلغ  يثرب   - الدين  صالح  محافظة  من 

مبينا  السكري«.  بداء  مصابة  49سنة  العمر 

 17 لها  واملالمسني   6 عائلتها  افراد  »عدد  ان 

املختصة  الجهات  الصادر من  التقرير  بحسب 

يف املحافظة«.

التدابري  اتخاذ  تم  »انه  جهاكري  واضاف   

الدخول  من  واملنع  الفورية  واالجراءات 

انتشار  من  للحد  املخيم  واىل  من  والخروج 

تزويد  سيتم  »انه  موضحا  الفايروس«. 

املخيم جميعا، والبالغ  املتواجدين يف  النازحني 

بالكمامات االضافية من  عددهم 9328 فردا، 

مخازن قسم محافظات اقليم كردستان التابع 

تم  »انه  مؤكدا  اربيل«.  محافظة  يف  للوزارة 

تزويدهم بالحصة الشهرية املقررة من السالت 

الغذائية والصحية يوم امس االول«.

بالتنسيق  الالزمة  إىل »اتخاذ االجراءات  وأشار 

مسحات  ألخذ  السليمانية  صحة  دائرة  مع 

مطالبا  املالمسني«.  وعزل  املريضة  ونقل 

وتقليل  املخيم،  بإغالق  املختصة  »الجهات 

الحركة بداخله حسب الخطة الوطنية املتبعة، 

وبالتنسيق بني وزارة صحة االقليم والداخلية 

وجميع الجهات املعنية«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بإعادة اصدار ارسالية محملة 
املنافذ  هيئة  أعلنت  بينما  االسترياد.  لضوابط  مخالفة  مستوردة  اجبان  طن   4.500 بكمية 
الحدودية ضبط حاوية محملة بمادة زيت الزيتون وثيقة اإلطالق وشهادة املطابقة مزورة يف 

منفذ ميناء أم قرص الجنوبي.
واضافت الهيئة العامة للكمارك، امس الثالثاء، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن »ذلك جاء 

لوجود اكثر من تاريخ انتاج للمادة، وهذا يعد مخالفة لضوابط وتعليمات االسترياد« .
النافذ رقم 23  لقانونها  املخالفة وفقا  القانونية بحق  »اتخاذها االجراءات  الهيئة عىل  واكدت 

لسنة 1984املعدل«. 
الزيتون  زيت  بمادة  محملة  حاوية  ضبط  الثالثاء،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت  بينما 

وثيقة اإلطالق وشهادة املطابقة مزورة يف منفذ ميناء أم قرص الجنوبي.
وذكرت الهيئة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إنها تمكنت من »ضبط حاوية حجم )40( 
قدما بداخلها مادة زيت الزيتون املنشأ تونس وثيقة اإلطالق وشهادة املطابقة للبضاعة مزورة 

بعد إنجاز معاملتها الجمركية من قبل لجنة الكشف الجمركي يف املنفذ الحدودي«.
وأضافت أن »الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري وخارج الحرم الجمركي بعد تدقيق 
شهادة  وان  و291كغم(،  )19طن  الحمولة  مجمل  أن  تبني  قبلهم  من  الجمركية  معاملتها 
للجهاز  والتابعة  بالفحص  املعنية  الرشكة  من  التأكد  بعد  مزورة  اإلطالق  ووثيقة  املطابقة 
املركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والذين أكدوا من جهتم أن الوثائق غري صادرة من قبلهم 

مؤكدين ثبوت صحة التزوير«.
ولفتت إىل أنه »تمت إحالة ما تم ضبطه عىل وفق محرض أصويل إىل مركز رشطة ميناء أم قرص 
التخاذ اإلجراءات الالزمة، وإحالتها إىل قايض التحقيق املختص، ومحاسبة املقرصين من لجنة 

الكشف داخل املنفذ الحدودي«.

بغداد/ الزوراء:

كشف وزير العمل والشؤون االجتماعية، 

قرب  عن  الثالثاء،  امس  الركابي،  عادل 

العمالة  بشأن  تفتيشية  حمالت  انطالق 

املحلية واالجنبية يف البالد.

وقال وزير العمل، عادل حاشوش الركابي، 

قرابة  “يوجود  إنه  صحفي:  ترصيح  يف 

أربعة ماليني من العمالة املحلية العراقية 

يعملون يف القطاع الخاص غري خاضعني 

االجتماعي  والضمان  التقاعد  لقانون 

ولم يتم اجراء االستقطاعات املطلوبة او 

نص  التي  التقاعدية  التوقيفات  استيفاء 

عليها قانون التقاعد والضمان االجتماعي 

لهم”،  ضمانة  تشكل  والتي  رواتبهم  من 

مشريا اىل ان “استقطاعات التقاعد تودع 

وهو  االجتماعي  الضمان  صندوق  يف 

عند  لهم  ضمانة  ليكون  ذاتي  تمويل 

الخدمة  مدة  وبلوغ  التقاعد  عىل  االحالة 

اكثر من 15 عاما”.

قريبا  تعتزم  »الوزارة  إن  الركابي:  وقال   

العمالة  عىل  تفتيشية  بحمالت  القيام 

مع  والعاملة  البالد  اىل  الداخلة  االجنبية 

لم  الذين  واملحلية  االجنبية  الرشكات 

يحصلوا عىل تصاريح واجازات عمل من 

تنظيم دخولها  والعمل عىل  الوزارة،  قبل 

العمل  لوزارة  السارية  القوانني  عىل وفق 

والشؤون االجتماعية«.

بحملة  قريبا  ستبدأ  »الوزارة  ان  وأضاف 

اخرى عىل العمالة املحلية غري املضمونني 

الخاص  القطاع  رشكات  يف  العاملني  من 

التقاعد  لقانون  الخاضعني  وغري 

والضمان االجتماعي بسبب وجود تواطؤ 

والعمالة وبعض موظفي  العمل  بني رب 

الوزارة«.

بغداد/ الزوراء:
العامة  املديرية  الرتبية/  وزارة  اعلنت 
الثالثاء،  امس  واالمتحانات،  للتقويم 
السنة  نصف  درجة  اعتماد  ضوابط  عن 
امتحانات  يف  للنجاح  نهائية  كدرجة 
االبتدائي  السادس  الصف  لتالميذ  العامة 
 )2020/2019( الحايل  الدرايس  للعام 
والسماح للتالميذ الراسبني بأداء امتحان 
رسبوا  التي  املواد  جميع  يف  الثاني  الدور 

فيها .
»الزوراء«  تلقت  للوزارة،  بيان  وذكر 
القرارات  عىل  “بناًء  أنه  منه:  نسخة 
فحص  مراكز  تقوم  ان  تنسب  السابقة 
كافة  املحافظات  يف  االبتدائية  الدراسة 
متضمنة  املدراس  اىل  استمارة  بإرسال 
االمتحانات  يف  املشمولة  الدراسية  املواد 
بإمالء  املدارس  وتقوم  العامة،  الوزارية 
تلك االستمارات واملصادقة عليها من قبل 

واملرشف  املدرسة  يف  االمتحانية  اللجنة 
))خمس  القرار  درجة  واضافة  املتابع، 

درجات ((”.
مراكز  قيام  “تنسب  انه  البيان  واضاف 
املديريات  يف  االبتدائية  الدراسة  فحص 
السادس  الصف  نتائج  بحفظ  العامة 
درجة  واعتبارها  للتالميذ،  االبتدائي 
الراسبون  التالميذ  اما  االول،  الدور 
اكثر فتكتب عبارة معيد  او  واحد  بدرس 
مراكز  قيام  وبعد  النتيجة،  حقل  يف 
املدارس  تزود  الدرجات  بإدخال  الفحص 
قسم  وتزويد  للنتائج  الورقية  بالنسخ 
واملديرية  العامة  املديريات  االمتحانات يف 
شكل  عىل  واالمتحانات  للتقويم  العامة 
واعتمادها،  البيانات  حفظ  لغرض   )cd(
واالمتحانات  التقويم  مديرية  وستقوم 
الثاني  الدور  امتحانات  مواعيد  بتحديد 

للتالميذ الراسبني الحقاً”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت امانة بغداد عن استمرار مالكاتها يف دائرة املشاريع بتطوير 8 مواقع مختلفة 
تتضمن 6 محالت سكنية وشارعني رئيسني توزعت عىل جانبي الكرخ والرصافة من 

العاصمة.
وذكرت االمانة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »اعمال التطوير تتضمن حفر 
بوكس ترابي وقالب جانبي ومنهوالت مجاري ومشبكات امطار وفرش وحدل للحىص، 
ألول  واالكساء  التطوير  تشهد  التي  السكنية  للمحالت  طبقات  بعدة  االكساء  ثم  ومن 
اخرى  اعمال  مع  الشارعني  يف  واالكساء  والتوسيع  التطوير  اعمال  اىل  باالضافة  مرة، 

اضافية«. 

بغداد/ الزوراء:
للقطعات  عسكري  تغيري  إحداث  من  الساعدي،  املنعم  عبد  امري  االمني،  الخبري  حذر 
االمنية يف الصحراء الغربية، مشددا عىل رضورة ضبط الرشيط الحدودي املمتد مابني 

العراق واالردن والسعودية.
االمنية  القيادات  بعض  يف  الحاصل  “التغيري  ان  صحفي:  ترصيح  يف  الساعدي،  وقال 
والقطعات العسكرية يف قواطع املسؤولية احدث بعض االرباك االمني، وتسبب بحدوث 
خروق امنية يف بعض املحافظات”.واضاف ان “املثلث مابني صالح الدين وكركوك ودياىل 
وصوال اىل بغداد يعد من اخطر املناطق، حيث ارتفعت نسبة الخروق االمنية يف الفرتة 
املاضية، وهو مايؤكد ان التغيريات االمنية ليست خطوة صائبة”. الفتا اىل ان “املنطقة 
الحدود  وحتى  واالنبار،  الدين  صالح  وجزيرة  الحرض  صحراء  من  املمتدة  الصحراوية 
السعودية تمثل مناطق مرور لالرهابيني باتجاه العراق”.وشدد الساعدي عىل رضورة 
املفتوحة من  الصحراوية  املناطق  الحديثة، وخاصة يف  التكنلوجية  استخدام االساليب 
االغنام  رعاة  باستخدام  او  مبارش  بشكل  لالرهابيني  تسلل  او  تحركات  اي  رصد  اجل 

والتضاريس واملناطق الوعرة يف اختبائهم من القطعات االمنية. 

بغداد/ الزوراء:
طالبت وزارة املوارد املائية، امس الثالثاء، 
من  للحد  صارم  قانون  وضع  برضورة 

تلوث مياه األنهار.
الوزارة، عوني ذياب،  الناطق باسم  وقال 
املائية  »املوارد  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
األنهار،  مياه  تلوث  عملية  من  مترضرة 
باإلضافة اىل التجاوزات من بعض الدوائر  
األخرى«. مبيناً أن«مصادر التلوث واضحة 
األنهر  يف  ورميها  الثقيلة  املجاري  ،منها 

وهذا إجراء غري صحي«.
وأضاف ذياب أن »الوزارة طالبت مجلس 
التلوث  هذا  بشأن  قرارات  بعدة  الوزراء 
أي  يوجد  ال  لكن  القرارات،  بعض  وأصدر 

تحتاج  الثقيلة  املياه  معالجة  ألن  تنفيذ، 
إىل تخصيصات مالية عالية ».

املستشفى  مخلفات  »رمي  أن  وبني 
وهذه  بالنهر،  البرصة  يف  التعليمي 
ومؤثرة  مرضة  مواد  تعدُّ  كلها  املخلفات 
بشكل كبري وسلبي«، مشرياً إىل أننا »طلبنا 
العجز   لكن  التدخل،  الوزراء  مجلس  من 

املايل يف البلد أثر بشكل كبري«.
العام  يف  خطة  وضع  »تم  أنه  إىل  وأشار 
من  العالقة  ذات  الوزارات  بمنع   2010
األنهر،  املجاري ومياه  رمي مخلفاتها يف 
سنوية  خطة  وزارة  كل  تعطي  أن  عىل 
املطلوبة  املالية  التخصيصات  فيها  تضع 

إلنشاء مشاريع تنقية املياه«.

الدفاع املدني تعلن أحدث حصيلة للحرائق منذ بدء موسم احلصاد

احلشد حيبط حماولة “داعشية” الستهداف املنشآت النفطية شرق دياىل

املنافذ تكشف إجراءاتها للوقاية من »كورونا« 
بعد فتح بعض املعابر

بعد إصابة نازحة بكورونا.. اهلجرة تطالب 
بإغالق خميم آشيت بالسليمانية

إعادة إرسالية أجبان وضبط خمالفات 
يف طريبيل وأم قصر اجلنوبي

العمل تعتزم القيام حبمالت تفتيشية 
بشأن العمالة األجنبية واحمللية

التعليم توجه بتحويل األجراء اليوميني واحملاضرين لعقود وزارية
أعلنت االعتماد على التقارير البحثية يف االمتحانات النهائية

قام بتعفري مديرية مرور املثنى الرتبية توعز باحتساب نتائج امتحانات 
السادس االبتدائي والدرجات املقاربة

أمانة بغداد تعلن مواصلة تطوير 8 مواقع 
يف العاصمة

أمين حيذر من استبدال القطعات 
العسكرية بأخرى يف الصحراء الغربية 

املوارد املائية تطالب بوضع قانون صارم 
للحد من تلوث األنهار



www.alzawraapaper.com5 أسواق

بعد أن طلب من بعض مصايف التكرير يف اسيا التخلي عن عدة شحنات املالية النيابية: االقرتاض هو احلل 
الوحيد لتأمني الرواتب

مناطق شرق الفلوجة تسوق 
72 ألف طن من حمصول 

احلنطة

بغداد/ الزوراء:
عد مق�رر اللجنة املالي�ة النيابية، 
الثالث�اء،  ام�س  الصف�ار،  احم�د 
االقرتاض الداخيل والخارجي الحل 
الوحي�د لتأم�ن روات�ب موظف�ي 

الدولة يف الوقت الراهن.
وقال الصفار، يف ترصيح صحفي: 
إن “جلس�ة مجلس الن�واب لليوم 
األربع�اء ستشه�د التصوي�ت عىل 
قانون االقرتاض املحيل والخارجي 
لتموي�ل العج�ز امل�ايل يف موازن�ة 
أن  الصف�ار  واستبع�د   .”٢٠٢٠

“يلج�أ مجل�س الن�واب يف جلسته 
اليوم اىل تخفيض رواتب املوظفن 
والشهداء والسجناء السياسين”، 
مؤك�دا ان “ه�ذه الرواتب مرشعة 
بقان�ون وتخفيضه�ا بحاج�ة اىل 
ترشيع قانون جديد داخل مجلس 

النواب”.
املالي�ة  اللجن�ة  مق�رر  وأش�ار 
النيابي�ة إىل أن “االقرتاض الداخيل 
والخارج�ي الح�ل الوحي�د لتأمن 
الدولة لالش�هر  روات�ب موظف�ي 

القادمة”.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن قائممق�ام قض�اء الكرم�ة 
بمحافظ�ة االنب�ار، احم�د مخلف 
الحلب�ويس، ام�س الثالث�اء، ع�ن 
تسويق اكثر م�ن 72 الف طن من 
محص�ول الحنط�ة ملناطق رشقي 

الفلوجة.
ترصي�ح  يف  الحلب�ويس،  وق�ال 
الخ�رات  “سايل�و  ان  صحف�ي: 
يف قض�اء الكرم�ة رشق�ي مدين�ة 
الفلوج�ة، ش�هد وص�ول كمي�ات 
الحنط�ة  محص�ول  م�ن  كب�رة 
وصل�ت  حي�ث  الح�ايل،  للموس�م 
عملي�ة التسويق االوىل اىل اكثر من 
72 الف ط�ن، وان عملية التسويق 
مازال�ت مستم�رة دون وج�ود أي 

معوقات تذكر”.

عملي�ات  ارتف�اع  ان”  واض�اف 
م�ع  بالتزام�ن  تأت�ي  التسوي�ق 
قي�ام املزارع�ن بعملي�ات حصاد 
مساح�ة  ذات  زراعي�ة  للمناط�ق 
كبرة استغل�ت للمرة االوىل نتيجة 

استقرار االوضاع األمنية”.
وأوض�ح الحلب�ويس أن “حكوم�ة 
املحلية، وبالتنسيق  الكرمة  قضاء 
سهل�ت  االمني�ة،  الق�وات  م�ع 
مهمة وصول الشاحن�ات املحملة 
املرك�ز  اىل  الحنط�ة  بمحص�ول 
التسويقي دون أية معاناة يف خطة 
تهدف اىل انجاح موسم الحصاد”. 
مبين�ا ان “وف�رة املحصول سوف 
تساه�م يف س�د حاج�ة القض�اء، 
وتصدي�ر الفائض اىل م�دن االنبار 

االخرى وخارج املحافظة “.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
طل�ب الع�راق م�ن بع�ض مصايف 
التكرير يف آسيا النظر يف التخيل عن 
الشحن�ات الفورية لخ�ام البرصة، 
مم�ا أثار تكهن�ات ب�أن ثاني أكرب 
االمتث�ال  أوب�ك يح�اول  منت�ج يف 
لتخفيضات اإلنتاج بعد اتفاق اوبك 

مع روسيا.
وذك�رت وكالة بلومب�رغ يف تقرير 
مرتج�م، نقال عن مص�ادر مطلعة 
قولها: إن ” رشكة سومو الحكومية 
املسوقة للنفط أرسل�ت طلبات إىل 
العديد م�ن العمالء تس�أل عما إذا 
كانوا سيفكرون يف عدم أخذ بعض 
الشحن�ات املتعاقد عليها لشحنات 

شهري حزيران وتموز املقبلن”.
واضاف�ت أن ”مشرتي�ا واحدا عىل 
األقل لم يكن ع�ىل استعداد للتخيل 
ع�ن الشحن�ات بسب�ب التزام�ات 
املصب، بينما من املرجح أن يوافق 
آخر، ويبحث عن ش�حنات بديلة يف 

السوق الفورية”.
وتاب�ع التقرير أن ”م�وردي النفط 
مث�ل العراق ونيجري�ا الذين كانوا 
تقليدياً متساهلن يف االمتثال لقيود 
اإلنت�اج يخضع�ان يف الوقت الحايل 
اىل تدقي�ق متزايد بعد اتفاقية اوبك 
االخ�رة، حي�ث اتفق�ت دول اوبك 
عىل تمديد التخفيض�ات القياسية 

يف اإلنت�اج لشهر آخ�ر، رشيطة أن 
تضاع�ف بغداد جهوده�ا للحد من 
اإلنت�اج، وتع�وض أيضا ع�ن عدم 

االمتثال السابق بخفض االنتاج”.
وواصل أن ”رشكة سومو العراقية 
امتنعت عن التعليق عىل املوضوع، 
فيم�ا كانت الجه�ود الت�ي بذلتها 

أوب�ك + وخف�ض اإلم�دادات غ�ر 
الطوعي يف الواليات املتحدة مفيدة 
يف مساع�دة أسع�ار النف�ط ع�ىل 
التع�ايف من املستوي�ات املنخفضة 
التي سببها الفاي�روس، ومع ذلك، 
فهن�اك تكهن�ات ب�أن االرتفاع قد 
يتعث�ر، حي�ث أن رسع�ة االرت�داد 

تجذب املنتج�ن لزيادة اإلنتاج قبل 
أن يتعاىف الطلب تماًما”.

وكان�ت وزارة النف�ط العراقية قد 
اعلن�ت، يف وق�ت ساب�ق، يف بي�ان، 
إن الع�راق سيلت�زم التزام�ا كامال 
باتف�اق أوب�ك + ، بع�د ان انتج�ت 
الدولة 4.2 ملي�ون برميل يومًيا يف 

اي�ار امل�ايض، أي ح�وايل ٪15 أكثر 
مما كان ُيفرتض بموجب االتفاق.

العراق�ي،  النف�ط  وزي�ر  وك�ان 
احسان عبد الجب�ار، قد أكد، امس 
االول االثن�ن، التزام العراق الكامل 

بإتفاق )اوبك +(.
وق�ال، عب�د الجبار، يف بي�ان صدر 
ع�ىل هام�ش اتص�ال هاتف�ي مع 
نظ�ره السعودي االمر عبد العزيز 
ب�ن سلم�ان: انه »بحث م�ع وزير 
الطاقة يف اململكة العربية السعودية 
الشقيق�ة، االم�ر عب�د العزيز بن 
سلم�ان، تطوير وتعزي�ز العالقات 
والتنسي�ق  والتع�اون  الثنائي�ة 
املش�رتك ب�ن البلدي�ن الشقيق�ن 
يف جمي�ع القضايا واملج�االت ذات 

االهتمام املشرتك«.
واك�د، يف الوق�ت نفس�ه: »الت�زام 
باتف�اق خف�ض  الكام�ل  الع�راق 
االنت�اج لشه�ري حزي�ران وتموز، 
فضالً عن برنامج الخفض الذي تم 

االتفاق عليه للفرتة الالحقة«.
وتابع وزير النفط انه »اكد لنظره 
السع�ودي ان الع�راق حريص عىل 
 ،)+ )اوب�ك  باتفاق�ات  االلت�زام 
وبجمي�ع الخط�وات الت�ي ت�ؤدي 
اىل استق�رار االس�واق العاملية عىل 
الرغ�م من التحدي�ات والصعوبات 

املالية واالقتصادية«.

بلومبريغ: العراق جاٌد لالمتثال لتخفيضات إنتاج النفط بعد اتفاق »اوبك +«

بغداد/ الزوراء:
ش�دد مستشار رئيس ال�وزراء للشؤون 
االقتصادي�ة ع�ىل أهمي�ة ح�ل الخالف 
امل�ايل مع اقليم كردست�ان. وفيما كشف 
عن سحب نح�و مليار دوالر من الخزين 
امل�ايل التفاقي�ة الص�ن لتسدي�د رواتب 
املوظف�ن للشهر الحايل، ب�ن ان الشهر 
املقب�ل ال توجد سيولة مالي�ة وستعتمد 
الحكومة عىل سح�ب سيولة من البنوك 

الحكومية.
وق�ال مستشار رئيس ال�وزراء للشؤون 
صال�ح،  محم�د  مظه�ر  االقتصادي�ة، 
موض�وع  »ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
كردستان اسرتاتيجي سيايس ال يحل إال 
عرب طاولة التفاوض وبعيد األجل، ولكن 
م�ن مصلح�ة كردست�ان ان تك�ون مع 

الحكومة املركزية وهي تقدر ذلك«.
بالروات�ب  »اإلستقط�اع  ان  اىل  وأش�ار 

سيم�ي حتى ع�ىل موظف�ي اإلقليم«. 
مؤك�دا ان »وزي�ر املالي�ة الح�ايل يمكنه 
املناف�ذ  ع�ىل  حديدي�ة  إرادة  ف�رض 

والكمارك«.
ولف�ت صال�ح اىل ان »املعينين يف 2019 
ال غب�ار ع�ىل وضعهم امل�ايل والقانوني، 
وستحف�ظ جمي�ع حقوقه�م، كم�ا ان 
الج�دد،  التقاع�د  اىل  املحال�ن  جمي�ع 
وعددهم 260 الفاً، حقوقهم مكفولة يف 

صندوق التقاعد«.
وأك�د ان »البن�ك املرك�زي العراقي انقذ 
الع�راق مرتن يف عام�ي 2014 و2017 ، 
وقد وفر للحكومة 20 ترليون دينار لرفد 

االقتصاد العراقي باملال«.
ونف�ى مستشار رئي�س ال�وزراء بشدة 
البطاق�ة  إللغ�اء  الحكوم�ة  مساع�ي 
التمويني�ة رغ�م التعث�ر القائ�م فيه�ا، 
معلن�ا عن »تخصي�ص 100 مليار دينار 

كدفع�ة أولية لدفع مستحقات الفالحن 
ع�ن تسوي�ق محاصيله�م والت�ي تصل 
ترليون�ي  اىل  االجمالي�ة  مستحقاته�ا 

دينار«.
وعم�ا يثار عن ش�بهات فس�اد وغسيل 
أم�وال يف م�زاد العمل�ة للبن�ك املرك�زي 
العراق�ي، قال صالح ان: »غسيل األموال 
يج�ري يف عموم بل�دان العال�م، وليست 
رؤوس  لخ�روج  ب�ل  التج�ارة  لتموي�ل 
األم�وا،ل ويف القان�ون العراق�ي ال يوجد 
منع لهذا االم�ر، أي ان نافذة بيع العملة 

تتيح هروب األموال للخارج«.
بينم�ا كش�ف املستشار امل�ايل للحكومة 
عن سحب نح�و مليار دوالر من الخزين 
امل�ايل التفاقي�ة الص�ن لتسدي�د رواتب 
املوظفن للشهر الحايل، مبينا ان الشهر 
املقب�ل ال توجد سيولة مالي�ة وستعتمد 
الحكومة عىل سح�ب سيولة من البنوك 

الحكومية.
ان  صحف�ي:  ح�وار  يف  صال�ح،  وق�ال 
“الحكومة اضط�رت لسحب نحو مليار 
دوالر كان�ت مخصص�ة التفاقية الصن 
لتسدي�د روات�ب الشهر الح�ايل، فيما تم 
تأجي�ل دي�ون داخلي�ة بنح�و تريلي�ون 

دينار”
واض�اف ان “الحكومة لديها عجز بنحو 
4 تريليون�ات دين�ار ضمن الح�د االدنى 
الروات�ب واملحط�ات  لتسدي�د  لالنف�اق 
ومف�ردات  واملستشفي�ات  الكهربائي�ة 

البطاقة التموينية”.
وأوضح صال�ح ان “الشهر املقبل سيتم 
سح�ب ودائ�ع م�ن مص�ارف الرش�يد 
وامل�رصف التج�اري والرافدي�ن لتسديد 
الروات�ب، فيما سيكون الشهر الذي يليه 
دون أية سيولة مالية وبحاحة اىل تدخل 

اقتصادي عاجل”. 

مستشار حكومي: حل اخلالف مع اإلقليم سياسي ومزاد العملة يتيح هروب األموال

بغداد/ الزوراء:
رأى املختص بالشأن االقتصادي، سالم الكناني، 
ان ح�ل مشكلة املوازنة لن يكون عرب تخفيض 
رواتب املوظفن، بل من خالل اللجوء اىل الثروة 
الزراعية والحيوانية واستغالل الثرورة املعدنية 
املتوف�رة يف ارض الع�راق، اضاف�ة اىل استغالل 

قطع االرايض السكنية واستثمارها.

ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الكنان�ي،  وق�ال 
“مالي�ن االرايض السكنية باالمكان استغاللها 
وتسلي�م  للمواطن�ن،  وبيعه�ا  واستثماره�ا 
م�ع  االستثماري�ة  الرشك�ات  اىل  خدماته�ا 
ضم�ان حصول الحكومة ع�ىل %50 من اجور 

الخدمات”.
واض�اف ان “معظم ال�دول التعتمد عىل النفط 

كمصدر رئيس يف تمويل املوازنة، حيث بإمكان 
الع�راق االعتماد ع�ىل سياحته الديني�ة كإيراد 
ثاب�ت يف تموي�ل املوازنة، اضاف�ة اىل مايمتلكه 
م�ن مواق�ع سياحية غ�ر مستغل�ة كاالهوار 

واملنخفضات البحرية واملواقع االثرية”.
وب�ن ان “خط�وة اللجوء اىل مع�اش املوظفن 
غ�ر موفق�ة، وستكون له�ا ردة فع�ل سلبية 

تج�اه الحكوم�ة، وق�د تشه�د االي�ام املقبل�ة 
تظاه�رات كبرة للموظفن ت�ؤدي اىل اسقاط 
الحكومة، اذ من املمكن تصدير الثورة املعدنية 
املوج�ودة يف باطن االرض، اضافة اىل املحاصيل 
الزراعية والث�رورة الحيوانية، وبالتايل فإن كل 
امل�وارد متاح�ة، لكنه�ا بحاج�ة اىل االستغالل 

الصحيح”. 

اقتصادي: خطوة اللجوء إىل معاش املوظفني غري موفقة وستكون سلبية

أكد سحب حنو مليار دوالر من اخلزين املالي التفاقية الصني

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ام�س  الذه�ب،  أسع�ار  ارتفع�ت 
الثالثاء، بدعم م�ن ضعف الدوالر، 
لكن ج�رى تداول املع�دن النفيس 
يف نط�اق ضي�ق، إذ س�اد الح�ذر 
قبي�ل اجتماع ملجل�س االحتياطي 
االتحادي )البنك املركزي األمريكي( 
النقدي�ة يستمر  السياسة  بش�أن 

يومن.
وصعد الذهب يف املعامالت الفورية 
دوالرا   1695.69 إىل  باملئ�ة   0.1
لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 
0702 بتوقيت جرينتش. وتراجعت 
العق�ود األمريكي�ة اآلجل�ة للذهب 

0.2 باملئة إىل 1701.20 دوالرا.
كب�ر  مكارث�ي،  ماي�كل  وق�ال، 
يس.إم.يس  ل�دى  االسرتاتيجي�ن 
ماركت�س: ”بالنظ�ر إىل الحم�اس 
لألصول العالية املخاطر واملنكشفة 
ع�ىل النمو، ربما نرى ضغوطا عىل 
الذه�ب ج�الل الجلس�ة، لكن من 
الناحية األخرى فإن ضعف الدوالر 

األمريكي أمر داعم“.
ق�رب  األمريك�ي  ال�دوالر  وح�ّوم 
أدنى مستوى يف ثالثة أش�هر، مما 
يخف�ض تكلف�ة الذه�ب لحائزي 

العمالت األخرى.
وض�ع  ع�ن  املتعامل�ون  وتوق�ف 
احتمال فرض أسعار فائدة سلبية 
يف الوالي�ات املتح�دة يف الحسب�ان، 
بع�د تقرير قوي مفاجئ للوظائف 

يوم الجمعة املاضية.
ومما حد من تقدم الذهب أن فضل 
بالسوق األصول عالية  املتعاملون 
املخاط�ر، إذ دفع�ت الثقة يف تعاف 
اقتص�ادي املؤرش ناسداك القيايس 
إىل مست�وى قي�ايس مرتف�ع. كما 

تتجه األسهم اآلسيوية لالرتفاع.
النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنسب�ة 
األخرى، تراجعت الفضة 1.6 باملئة 
ون�زل  لألوقي�ة  دوالرا   17.57 إىل 
البالديوم 1.8 باملئ�ة إىل 1986.40 
 0.4 البالت�ن  وانخف�ض  دوالرا، 

باملئة إىل 829.58 دوالرا.

الذهب يرتفع قبيل اجتماع للبنك 
املركزي األمريكي

رويرز/ متابعة الزوراء:
تباينت أسعار النفط، امس الثالثاء، 
يف ظل آم�ال بتعاف رسي�ع للطلب 
عىل الوق�ود مع تخفي�ف إجراءات 
العزل الحت�واء ف�روس كورونا يف 
أنحاء العالم، ولكن يكبح املكاسب 
احتمال استم�رار فائض املعروض 

يف السوق.
ونزلت العقود اآلجلة لخام القياس 
دوالرا   40.79 إىل  برن�ت  العامل�ي 
 0728 الساع�ة  بحل�ول  للربمي�ل 
بتوقي�ت جرينت�ش. ون�زل العق�د 

1.50 دوالر يوم االثنن بعد تسجيل 
مكاسب عىل مدى سبع جلسات.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 
األمريك�ي 0.8 باملئة م�ا يوازي 31 
للربمي�ل  دوالرا   38.50 إىل  سنت�ا 
بتوقي�ت   0647 الساع�ة  بحل�ول 
 1.36 انخف�ض  جرينت�ش بعدم�ا 

دوالر يوم االثنن.
ورف�ع جولدمان ساك�س توقعاته 
لسع�ر النف�ط يف 2020 ، ويتوق�ع 
 40.40 برن�ت  يسج�ل  أن  حالي�ا 
دوالرا للربميل، وأن يبلغ خام غرب 

 36 تكس�اس الوسي�ط األمريك�ي 
دوالرا، ولكنه ح�ذر من أن األسعار 
ق�د تنخف�ض يف األسابي�ع املقبلة 
وزي�ادة  الطل�ب  ضبابي�ة  بسب�ب 

املخزونات.
وج�اءت مكاس�ب، ام�س الثالثاء، 
م�ع ب�دء نيوي�ورك، وه�ي املدينة 
األمريكي�ة األكثر ترضرا من تفيش 
فروس كورونا املستجد، استئناف 
األنشط�ة االقتصادي�ة بع�د توقف 
لحوايل ثالثة أش�هر مم�ا قد يحفز 

الطلب عىل الوقود.

تباين أسعار النفط وسط آمال بتعايف الطلب 
وختفيف إجراءات العزل

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية 
االيراني�ة العراقية، حمي�د حسيني، امس 
الثالثاء، ع�ن تحسن وضعي�ة الصادرات 
السلعي�ة للعراق خالل فرتة وصول رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي للسلطة.
ونقلت وكالة “فارس” عن حسيني قوله: 
إنه “وفق أح�دث االحصائي�ات التجارية 
املعلن�ة، فأن الصادرات تحسنت يف ش�هر 
 20 انته�ى   – االيران�ي  “أردبيهش�ت” 

مايو/أي�ار 2020( –، وبذل�ك تم تعويض 
االنخف�اض الذي ش�هده ش�هر فروردين 

السابق ) اختتم 20 ابريل/نيسان(”.
وأض�اف حسين�ي أنه “ويف ض�وء تحسن 
الص�ادرات، تب�وأ الع�راق مج�ددا املرتبة 
الثاني�ة بقائم�ة الدول املست�وردة للسلع 
اإليرانية”، مبينا أن “بقية املعابر الحدودية 
مع العراق يف طور معاودة االفتتاح مجددا 
) املعابر مع إقليم كردستان العراق فاعلة 

ولم تغلق(”.

وتاب�ع أن�ه “وبحس�ب أح�دث املعلومات 
ف�أن 50 ش�احنة عراقي�ة دخل�ت منف�ذ 
“مه�ران” الح�دودي )يقابل�ه زرباطية( 
لشح�ن البضائع، فيما م�ن املقرر دخول 
500 ش�احنة أخرى اىل اي�ران لنقل كافة 

البضائع املوجودة يف مهران”.
ولفت حسين�ي اىل أن “منفد “ش�لمجة” 
وأن  مج�ددا،  سيفت�ح  غ�رب(  )جن�وب 
االوضاع تتج�ه الستئن�اف العمل مع كل 

املعابر االخرى مع البلد الجار”.

العراق الثاني يف قائمة الدول املستوردة للسلع 
اإليرانية



بغداد/ متابعة الزوراء
املصابني  الرياضيني  القدم،  لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  ساندت 

بفريوس كورونا املستجد عرب موقعه الرسمي.
وجاء ذلك خالل نرش صورهم مكتوب عليها عبارات تحفيزية.

النفط  نادي  يف  العمرية  الفئات  مدرب  املصابني  الرياضيني  بركب  التحق  وقد 
بعد  أربعة  الصحي  الحجر  دخلوا  الذين  الرياضيني  عدد  ليصبح  عسل  تحسني 
مدرب زاخو عيل هادي والحكم عيل كريم ومدرب حراس مرمى منتخب العراق 

لكرة الصاالت حسني شالل.
الروح  عىل  واملراهنة  معنوياتهم  لرفع  صورهم  بنرش  االتحاد  مبادرة  وتأتي 

املعنوية ملا لها من تأثري يف شفاء املصابني بفريوس كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف النحات العراقي احمد البحراني، 
لدرع  جديدة  تصاميم  إلنشاء  سعيه 
القدم  لكرة  املمتاز  العراقي  الدوري 
“ال  إنه  البحراني  العراق.وقال  وكأس 
بإنشاء  رغبتي  الجميع  عىل  يخِف 
الدوري  لبطولتي  جديدة  تصاميم 
تواجد  منذ  العراق  وكأس  املمتاز 

“األيام  أن  السابق”.وأضاف  االتحاد 
من  املزيد  ستشهد  املقبلة  القليلة 
املباحثات مع وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال من اجل انشاء تصميم 

يليق بالكرة العراقية”.
صمم  البحراني،  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
العاصمة  يف  ويعيش  الخليج  كأس 

القطرية الدوحة.

اهليئة التطبيعية تدعم الرياضيني 
املصابني بكورونا

البحراني يكشف عن تصاميم 
جديدة لدرع الدوري وكأس العراق 

بغداد/ متابعة الزوراء

للسباحة  العراقي  االتحاد  أكد 

رفع  ان  كبيان،  خالد  برئاسة 

االتحاد  رئيس  عن  اإليقاف 

السابق رسمد عبد االله لن يؤثر 

عىل رشعية اتحادنا، مؤكداً ان 

االتحاد الدويل متمسك برشعية 

كبيان رئيساً لالتحاد العراقي.

الناطق اإلعالمي لالتحاد  وقال 

»لجنة  إن  سلطان  حميد 

الدويل  االتحاد  يف  االخالقيات 

للسباحة رفضت النظر بالقيد 

االتحاد  لرئيس  الجنائي 

السابق رسمد عبداالله باعتبار 

االخالقيات  لجنة  لوائحه  ان 

القيد  وان  سنوات   4 عمرها 

سجل قبل عرش سنوات«.

املوضوع  »هذا  ان  وأضاف 

رشعية  عىل  يؤثر  ولن  لم 

برئاسة  اتحادنا  وقانونية 

وال  بعيد  من  ال  كبيان،  خالد 

الدويل  االتحاد  ألن  قريب.  من 

متمسك برشعيته، لذلك اقتىض 

التنويه«.

يف  االخالقيات  لجنة  قررت 

االتحاد الدويل الدويل للسباحة، 

الصادر  االيقاف  قرار  الغاء 

 18 يف  عبداالله  رسمد  بحق  

مارس 2020.

وذكر االتحاد العراقي للسباحة 

القانوني لالتحاد  ان املستشار 

االتحاد  من  رسالة  احمد  نزار 

الدويل للسباحة مرفقة بنسخة 

االخالقيات  لجنة  قرار  من 

قرار  بإلغاء  يقيض  القايض 

رئيس  بحق  الصادر  االيقاف 

للسباحة  العراقي  االتحاد 

رسمد عبداالله«.

لجنة  »قرار  ان  واضاف 

تسع  من  املؤلف  االخالقيات 

كافة  تضمن  صفحات 

بها  قامت  التي  االجراءات 

لجنة االخالقيات بعد استالمها 

وزير  من  املقدمة  للشكوى 

السابق  والرياضة  الشباب 

احمد رياض العبيدي«.

تشكيل  القرار  »تضمن  وتابع 

للمادة  استنادا  أستماع  لجنة 

االخالقيات  الئحة  من   6-C24

فيدرلر  كريستوفر  من  تألفت 

غاي  جاي   ، رئيسا  )أسرتاليا( 

عبدون   ، عضوا  )سويرسا( 

ديغنون )بنني( ، وذلك أثر البالغ 

املقدم لها يف 11 ديسمرب 2019 

العام  االمني  الكرشي  طه  من 

للسباحة  االسيوي  لالتحاد 

التنفيذي  املدير  اىل  املقدم 

عىل  بناءا  الدويل  لالتحاد 

الشكوى املرسلة اليه من وزير 

العراقي  والرياضة  الشباب 

أحمد رياض العبيدي«.

واكمل »تضمن القرار ><تلقت 

من  نسخة  االستماع  لجنة 

فيها  مرغوب  غري  رسالة 

من   FINA مكتب  تلقاها 

العبيدي  رياض  أحمد  الدكتور 

والرياضة  الشباب  وزير   ،

العراقي ، الرسالة مؤرخة يف 4 

مايو 2020 ، تضمنت الرسالة 

التالية  التوضيحية  البيانات 

املتعلقة بإدانة رسمد عبداالله 

الجنيس  التحرش  قضايا  يف 

بأخفاء  وقيامه   ، والفساد 

هذه املعلومات عن الجميع يف 

 ... العراقية  الرياضية  الحركة 

والحكومة العراقية«.

اجراء  »بعد  البيان  واتم 

يف  والنظر  التحقيقات 

من  املقدمة  الدفوعات 

احمد  نزار  القانوني  املستشار 

ان  االخالقيات  لجنة  وجدت 

مذنبا  يكن  لم  عبداالله  رسمد 

السلوك  يف اي من حاالت سوء 

وقررت   ، الفساد  أو  الجنيس 

لعضوية  املؤقت  التعليق  الغاء 

فورا   FINA يف  عبداالله  رسمد 

به  أوصت  الذي  النحو  عىل   ،

FINA يف 18  لجنة األخالقيات 

القرار  أتخاذ  وتم   ،  2020 اذار 

االستماع  لجنة  من  باالجماع 

التي تشكلت يف 19 ايار 2020 

الصادر  الحكم  هذا  ويصبح   ،

ساري   2020 حزيران   5 يف 

املفعول عىل الفور«.

بغداد / اثري الشوييل 

عدنان  والرياضة،  الشباب  وزير  هاتف 

اياد  التطبيعية،  الهئية  ورٔييس  درجال، 

جبار  االشبال،  منتخب  إداري  بنيان، 

الصحية،  حالته  عىل  واطمأنا  مزعل، 

فضال عن رصف مبلغ مليوني دينار من 

فرحان،  محمد  االتحاد،  رس  امني  قبل 

والتي ستستقطع من مستحقات اداري 

املنتخب جبار مزعل. 

بالشكر  أتقدم  مزعل:  جبار  وقال 

الشباب  وزير  من  كل  اىل  واالمتنان 

ورٔييس  درجال،  عدنان  والرياضة، 

الهئية التطبيعية، اياد بنيان، وأمني رس 

تواصلهم  عىل  فرحان،  محمد  االتحاد، 

وتحمل  اتصل  من  كل  اىل  وايضا  معي، 

هذه  ظل  يف  بيتي  اىل  الوصول  عناء 

الظروف الصعبة.

واضاف مزعل: هذه االتصاالت اعطتني 

حال  بأفضل  اكون  لكي  معنوية  دفعة 

والزمالء،  االٔخوة  جميع  دعاء  بربكة 

محمد  االتحاد،  رس  امني  اشكر  وايضا 

فرحان، عىل رصفه مبلغ مليوني دينار 

والتي ستستقطع من مستحقاتي حني 

تسلمها.

بغداد/ متابعة الزوراء
يتوجه اليوم األربعاء، نجم املنتخب الوطني ونادي بريسبوليس 
لاللتحاق  طهران  اإليرانية  العاصمة  اىل  رسن،  بشار  اإليراني، 

بتدريبات فريقه.
ومن املقرر ان يتم استئناف منافسات الدوري اإليراني يف الـ24 
من شهر حزيران الجاري.وقال رسن »اليوم ان شاء لله سأتوجه 
اىل إيران من اجل االلتحاق بفريقي بريسبوليس، بعدما وعدتني 
اإلدارة بتأمني مستحقاتي املالية«.وأضاف أن »الرحلة ستكون 
مهران  مدينة  اىل  الكوت  من  ثم  ومن  براً  الكوت  اىل  بغداد  من 

اإليرانية براً ايضاً ومن مهران سأتوجه اىل طهران جواً«.
املالية  املستحقات  من   %70 تأمني  أعلن  قد  كان  بريسبوليس 

لالعبيه املحرتفني ومن بينهم بشار رسن.
وأعلن نادي بريسبوليس اإليراني، عن تأمني املستحقات املالية 
لالعبه العراقي بشار رسن من اجل االنخراط يف تدريبات الفريق 

مجدداً.
أعضاء  “كما وعدنا  إنه  الله  النادي مهدي رسول  رئيس  وقال 
لالعبي  املالية  الدفوعات  تستمر  ومشجعيه،  النادي  إدارة 
وتم  الالعبني  مستحقات  بالفعل  دفعنا  لقد  بريسبوليس، 
النادي  أن “إدارة  الالعبني األجانب”.وأضاف  تأمني مستحقات 
واكملن  الالعب  مستحقات  من   %70 نحو  تأمني  استطاعت 
اىل  بالدفعة وبانتظار وصوله  املتعلقة  املالية  اإلجراءات  جميع 

العاصمة طهران كي يتسلم مستحقاته”.

بغداد/ متابعة الزوراء
القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  موقع  سلط 
وتأهله  العراقي  الوطني  املنتخب  عىل  الضوء 
األوىل  للمرة   1986 العالم  كأس  نهائيات  إىل 

والوحيدة يف التأريخ.
وفيما ييل نص تقرير اآلسيوي:

أن  العراقي  الكروي  التأريخ  لقارئ  يمكن  ال 
يمر مرور الكرام عند تصفح أوراق املشاركة 
التي ال ُتنىس ل أسود الرافدين يف نهائيات كأس 
املكسيك،  يف  أقيمت  والتي   1986 عام  العالم 
للكرة  والوحيد  األول  التأريخي  الظهور  حيث 

العراقية يف الحدث العاملي.
يف هذه الحلقة من املحطات التاريخية ُنبحر يف 
مشوار العراق العاملي منذ البداية، وذلك ضمن 
االلكرتوني  للموقع  املتنوعة  التقارير  سلسلة 
التي  القدم  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العربي 
واملحطات  الذكريات  أبرز  عىل  الضوء  تسلط 

الهامة ملنتخبات غرب آسيا.

القرعة  أوقعت  األولية،  التصفيات  ضمن 
التي  األوىل  املجموعة  ضمن  العراقي  املنتخب 
من  نقاط   6 برصيد  األمر  نهاية  يف  تصدرها 
 )2-3( مرتني  األردن  عىل  انتصارات  ثالثة 
خسارة  مقابل   )1-2( قطر  وعىل   )0-2( و 
أمام األخري بنتيجة )0-3(، يف الوقت الذي تم 
من  انسحابه  بعد  لبنان  منتخب  نتائج  إلغاء 
العراق  أمام  أنه خرس مرتني  التصفيات علماً 

وبذات النتيجة )6-0(.
سعيد  حسني  العراقي  املنتخب  نجما  ولعب 
وأحمد رايض دوراً بارزاً خالل التصفيات األوىل 
إىل  الفرص  ترجمة  يف  كبري  بشكل  وساهما 
الذي  عالوي  محمد  كريم  سجل  كما  أهداف، 
شباك  يف  ُينىس  ال  »إكروباتياً«  هدفاً  سجل 
يف  األوىل  املرحلة  ضمن  األخري  اللقاء  يف  قطر 

التصفيات.
بدبي  راشد«  »ستاد  يف  الجماهري  واحتشدت 
الدور  تصفيات  ضمن  الذهاب  لقاء  ملشاهدة 

الثاني الذي جمع اإلمارات والعراق ورّد حسني 
الشوط  لينتهي  سعيد عىل هدف فهد خميس 

األول بالتعادل بهدف ملثله.
رّد  عندما  الثاني  الشوط  يف  السيناريو  وتكرر 

حسني سعيد أيضاً عىل هدف التقدم اإلماراتي 
الذي سجله أيضاً فهد خميس، قبل أن يخطف 
الدقائق  يف  العراقي  الفوز  ناطق هاشم هدف 

األخرية لتنتهي املباراة بفوز الضيوف )2-3(.

لقاء اإلياب أقيم يف مدينة الطائف السعودية، 
أدنى  أو  اإلماراتي قاب قوسني  املنتخب  وكان 
من حسم التأهل بعد أن تقدم بالنتيجة بهدفني 
عرب فهد خميس وعدنان الطلياني، لكن كريم 
زمن  من  األخري  الرمق  يف  العراق  أنقذ  صدام 
التصفيات  يف  األثمن  الهدف  مسجالً  اللقاء 
لينقل منتخب بالده إىل املواجهة الحاسمة مع 

سوريا يف املرحلة النهائية من التصفيات.
ملعب  عىل  اإلياب  مواجهة  نهاية  وبعد 
تبقى  السلبي،  بالتعادل  دمشق  يف  العباسيني 
دقيقة   90 والسوري  العراقي  املنتخبني  أمام 
العالم  كأس  إىل  التأهل  بطاقة  لحسم  فقط 
الرافدين« بعد  والتي كانت من نصيب »أسود 
فوز مستحق بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد 

يف اللقاء الذي أقيم يف الطائف.
تقدم العراق بهدفني عن طريق حسني سعيد 
وجدد   ،)49( محمود  وشاكر   28 الدقيقة  يف 
اآلمل للسوريني عرب هدف من  السل  أبو  وليد 

عالوي  محمد  خليل  لكن   ،)54( جزاء  رضبة 
ليطلق   72 الدقيقة  يف  الثالث  الهدف  سجل 
إىل  التاريخي  بالتأهل  العراقية  العنان لألفراح 

املونديال.
عن  املكسيك  يف  العالم  كأس  قرعة  وأسفرت 
وقوع املنتخب العراقي ضمن املجموعة الثانية 
التي ضمت صاحب األرض املنتخب املكسيكي 

وكالً من بارغواي وبلجيكا.
لم ُتسعف الخربة منتخب »أسود الرافدين« يف 
اللقاء األول الذي خرسه أمام بارغواي بهدف 
أمام  الثانية  الخسارة  تلقى  كما  رد،  دون 
عىل  شاهداً  كان  الذي  اللقاء  يف   2-1 بجليكا 
أحمد  بواسطة هدافه  الوحيد  العراقي  الهدف 
بهزيمة  املسابقة  منافسات  ليودع  رايض، 
بهدف  املكسيك  أمام  األخرية  الجولة  يف  أخرى 

دون رد.
بعد أن أضحى الحلم العراقي حقيقة بالوصول 
الجماهري  فإن  عاملي،  كروي  محفل  أهم  إىل 

إنجاز  التي صنعت  الكتيبة  العراقية تستذكر 
الالمعة  األسماء  من  العديد  وضمت  التأهل 
درجال  وعدنان  رايض  وأحمد  سعيد  ك حسني 
والحارس رعد حمودي وناظم شاكر وسمري 
وناطق  عالوي  وخليل  حسني  وعيل  شاكر 
محمد  وحارس  كوركيس  وباسل  هاشم 
من  وغريهم  عالوي  وكريم  صدام  وكريم 

النجوم.
يف  جاء  العراقي  التأهل  أن  املفارقات؛  ومن 
تعيشها  كانت  التي  الصعبة  الظروف  ظل 
مبارياته  جميع  املنتخب  ولعب  حينها  البالد 
الذي  الوقت  يف  ملعبه،  خارج  التصفيات  يف 
وضع املدربان الراحالن واثق ناجي وعمو بابا 
بصمتهما يف مشوار الفريق، حيث أرشف األول 
يف  املهمة  للثاني  أُسندت  بينما  مسريته،  عىل 
يتم  أن  قبل  أمام سوريا فقط  الحاسم  اللقاء 
كأس  يف  مدرباً  إيفاريستو  الربازييل  تعيني 

العالم.

بغداد/ امري رسول
اكد املحرتف السوري يف فريق القوة الجوية زاهر ميداني ان جلسة قريبة 
االتفاق  اجل  من  الصقور  نادي  إدارة  مع  القادمة  االيام  خالل  ستجمعه 
عىل مستحقاته املالية املتبقية ومناقش املوسم القادم يف جميع تفاصيله 
الغاء  ان قرار  او مغادرته.وقال ميداني  االزرق  البقاء مع  وحينها سيقرر 
الدوري العراقي قرار صائب  يف ظل الظروف الحالية و ارتفاع درجة الحرارة 
املمتاز اصبحا قويا ويف تطور مستوى  الدوري  ان  ذاته  الوقت  موضحا يف 
يف  السلبيات  واما  الجيدة،  التحتية  والبنى  املتميزة  املالعب  بفضل   وذلك 
املسابقة فانها تخص الرزنامة والتنظيم مما يفسد متعة الدوري يف بعض 
االحيان.وزاد ان الالعب العراقي العب جدد ويمتاز بالقوة البدنية واملهارات 

العالية وحقق نجاحات كبرية يف مختلف املسابقات التي احرتف فيها.

احتاد السباحة: رفع اإليقاف عن الرئيس السابق لن يؤثر على شرعية رئاسة كبيان
االحتاد الدولي يربئ عبداالله من مجيع االتهامات

درجال وبنيان يهاتفان مزعل ويطمئنان على حالته الصحية ميداني: سأجلس قريبا مع ادارة 
الصقور لالتفاق على بقائي من عدمه

بشار رسن يتوجه اىل طهران لاللتحاق ببريسبوليس

اآلسيوي يستذكر اللحظات الرائعة ألحد أفضل أجيال منتخب أسود الرافدين

No: 7263   Wed    10     Jun    2020العدد:   7263    االربعاء    10    حزيران     2020

الكشف عن خمالفات يف التقرير 
املالي للجنة االوملبية

بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف عدد من أعضاء الجمعيـة العمومية للجنة األوملبية العراقية، عـن رفضهم املصادقة عىل 
التقريـر املايل للجنـة األوملبية لعامي 2017/ 2018، مبينة أن هنـاك اخطاًء ومخالفات يف تقرير 
اللجنة.وذكر بيان مشـرتك عن الرافضني  انه »نرفـض املصادقة عىل البيانات املالية التي اعدتها 
اللجنـة لعامـي )2017،2018( والتـي طالبت بهـا الجمعية العموميـة وكذلك اللجنـة االوملبية 
الدولية«.وأضـاف أن »هـذه البيانات بمجملها ال يمكن املصادقة عليهـا ملا تضمنتها من فقرات 
مبهمـة ومثرية للشـكوك، حيث تضمنت مبلغ سـته مليار دينار مصاريف اخـرى !!؟ بدون ذكر 
التفاصيل وتضمنت مبلغ 450 مليون دينار رواتب املكتب التنفيذي!! وهذا مخالف للميثاق االوملبي 

والقوانني العراقية التي ال تسمح لهؤالء االعضاء تقايض رواتب مقابل عملهم التطوعي.

أصفر وأمحر



صلادق االتحاد اإليطايل لكرة القدم على مبدأ تنظيم دور فاصل 
يف حلال توقف اللدوري مجدداً بسلبب فريوس كورونلا، وكذلك 
اسلتخدام حسلاب خوارزملي لتحديلد الرتتيب يف حلال التوقف 

النهائي للمسابقة.
وأوضلح رئيلس االتحاد غابرييلي غرافينا عقب اجتملاع أقيم يف 
روملا: “كرة القدم هي الفائزة. لقد أكدنا دائما رضورة عدم 
البقاء خارج مسار كرة القدم األوروبية. لقد أظهرنا 
ثباتا ووحدة. يف حالة التوقف، قمنا بتخطيط 

شكل جديد بدور فاصل”.
وتوقفت منافسلات الدوري اإليطايل 
يف التاسلع من آذار/مارس بسبب 
تفيش فريوس كورونا املستجد، 
ومن املقلرر اسلتئنافها يف 20 
حزيران/يونيلو الحايل بإقامة 
أربلع مباريلات مؤجللة ملن 
املرحلة الخامسة والعرشين، 
تليها املراحلل الل12 املتبقية 

من املوسم.
وأكلد غرافينلا أن االتحلاد 
حلال  يف  قلرر  اإليطلايل 
توقفت البطولة مرة أخرى 
ألسلباب تتعلق بل”كوفيد-
19”، محاولة انهائها “وفقا 
لنظلام مختلف”، عبارة عن 

“أدوار فاصلة موجزة”.
حلال  يف  أنله  وأضلاف 
االيقاف النهائي للموسلم، 
سيسلتخدم االتحاد نظام 
حسلاب لتحديد الرتتيب، 
يأخلذ يف االعتبلار علدد 
النقاط التي تم الحصول 
توقلف  قبلل  عليهلا 
ويتضملن  املسلابقة 
“معايري تصحيحية”، 
أي معلدل النقاط يف 

املباريلات البيتية وخارج القواعلد وكذلك املباريات املتبقية سلواء 
البيتية أو خارج القواعد.

وأشلار إىل أن هذه العملية سيتم استخدامها لتحديد املراكز املؤهلة 
اىل املسلابقتني األوروبيتني )دوري األبطال و”يوروبا ليغ”(، وكذلك 

الفرق التي ستهبط إىل الدرجة الثانية.
لكن غرافينا شلدد عى ان هذا الحساب لن يستخدم لتحديد البطل، 
وبالتايل لقب الدوري لن يمنح ألي فريق إال يف حال استكمال املوسم 
أو إذا للم يعد من املمكن حسلابيا اللحاق باملتصلدر لحظة التوقف 

النهائي للموسم.
وأعلن مجلس االتحاد اإليطايل التوقف النهائي ملوسلم الدرجة األوىل 
للسليدات. وكان يوفنتوس يف الصدارة عند توقف املنافسلات، لكنه 

لم يحصل عى اللقب.
كذلك أعلن االتحاد اإليطايل تعديالً غريرّ بموجبه موعد فرتة االنتقاالت 
الصيفية بسلبب الظروف االسلتثنائية الحالية التي فرضها تفيش 

وباء كورونا.
وذكر االتحاد يف بيان رسمي أن فرتة االنتقاالت الصيفية ستكون بني 
األول من سبتمرب/ أيلول وحتى الخامس من أكتوبر /ترشين األول 
لهذا العام بدالً عن األول من يوليو/ تموز وحتى الثاني من سبتمرب، 
وسيكون مسموحاً لألندية خالل هذه الفرتة تسجيل العبيها الجدد، 
فيما سلتكون االنتقاالت الشلتوية مابني الرابع والحادي والثالثني 

من يناير كانون األول العام املقبل. 

ذكلرت صحيفة “ليكيلب” الرياضية أن 
تياغو سليلفا قائد وقطب دفاع املنتخب 
الربازيلي وفريلق باريس سلان جرمان 
بطل الدوري الفرنيس لكرة القدم سيرتك 

نادي العاصمة هذا الصيف.
وأوضحت الصحيفة يف خربها الذي أكدته 
إذاعلة مونتلي كارلو أن املديلر الريايض 
للنادي البارييس الدويل الربازيي السلابق 
ليوناردو أبلغ مواطنه بقرار عدم تجديد 
عقده اللذي ينتهي يف 30 حزيران/يونيو 

الحايل.
ويعترب القرار خيبة أمل بالنسبة لسيلفا 
الذي انضم إىل باريس سان جرمان صيف 
علام 2012 والذي كانلت زوجته إيزابيل 

أعربت يف منتصف أيار/مايو املايض عن 
أملله يف البقلاء يف العاصمة الفرنسلية، 
بقولها: “بالنسبة لنا، سيكون من الرائع 
االسلتمرار يف باريس سان جرمان، نحن 
نحب النلادي )...( هذا هلو املكان الذي 
نشأ فيه أطفالنا، ويف باريس نود متابعة 

مسريتنا”.
ولكن مع الخسلائر املقدرة داخليا بأكثر 
من 200 مليون يورو بعد التوقف النهائي 
للدوري الفرنيس بسبب فريوس “كوفيد-
تخفيلض  رضورة  هنلاك  كانلت   ،”19
رواتب الالعبني التي تتجاوز 300 مليون 
يلورو، حيلث يعتلرب تياغو سليلفا أحد 
العنلارص األساسلية يف التشلكيلة التي 

تحصل عى رواتب كبرية.
وبات بإمكان سيلفا الذي دافع 
سابقا عن ألوان ميالن اإليطايل، 
بلالده  يف  اللعلب  إىل  العلودة 
فريقله  صفلوف  يف  وتحديلدا 
السابق فلومينينيس الذي ظهر 

مؤخلرا وهو يرتلدي قميصا له 
عليه اسلمه، يف صورة نرشت عى 

مواقع التواصل االجتماعي.
وتوج سيلفا مع باريس سان جرمان 
بسلبعة ألقلاب يف اللدوري وأربعة 

يف مسلابقة الكأس وخمسلة يف 
كأس الرابطة وسلبعة يف كأس 

األبطال.

صعلد نلادي مونلزا اللذي اشلرتاه علام 2018 رئيلس الحكومة 
اإليطالية ونادي ميالن السلابق سليلفيو برلوسكوني، إىل الدرجة 

الثانية من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وأكلد برلوسلكوني يف مقابللة سليتم نرشهلا يف 11 حزيلران/
يونيو الحلايل للصحيفة املحلية “إل سليتادينو دي مونزا إي ديال 
بريانتسلا” التي نرشت مقتطفات منها: “مونزا سيشلكل فريقاً 

الستهداف قمة دوري الدرجة الثانية”.
وأضلاف: “الرتويلج يعتملد عى العديد ملن العواملل، كما نعلم، 
وبعضها من املسلتحيل التكهن به. العوامل التي يمكن التنبؤ بها 
نعرفها جيداً وسنبذل قصارى جهدنا لضمان تحولها لصالحنا”.

وكان مونلزا مبتعداً يف صدارة دوري الدرجة الثالثة عندما توقفت 
البطولة يف أوائل آذار/مارس بسلبب تفليش وباء فريوس كورونا 

املستجد.
وصادق االتحاد اإليطايل على صعود متصدري املجموعات الثالث 

لدوري الدرجة الثالثة. وسليلحق بهلا فريق رابع من 
خالل دور فاصل.

وتابع برلوسكوني الذي عني مساعده السابق يف ميالن 
أدريانلو غاليانلي يف منصلب مفلوض إداري للنلادي: 
“لم يكن لدي أي شلك أبداً” بشلأن الصعود إىل الدرجة 

الثانية”.
وأوضلح: “ملع الالعبلني وامللدرب، أفعلل ما 

كنت أفعله دائملا يف ميالن. أتحدث إليهم 
وأشلجعهم وأحمسلهم )...( وأوجه 

لهلم مالحظلات إذا كان هناك 

يشء 
طلئ  خا

ترصفاتهلم.  يف 
باختصار، لقد حافظت عى 

عاداتي الجيدة املعتادة”.
تقع مونزا يف لومبارديا )شمال إيطاليا( عى بعد أقل من 
عرشة كيلومرتات من أكوري، حيث عاش برلوسكوني 

لعدة سنوات.
مع ميالن الذي امتلكه بينما كان النادي عى وشك 

اإلفالس، شهد برلوسلكوني نجاحات رياضية 
هائلة. خلالل 31 عاما على رأس إدارته، من 

1986 إىل 2017، حصل الروسونريو عى 29 
لقباً، بينها ثمانية ألقاب يف الدوري اإليطايل 
وخمسة ألقاب يف مسلابقة دوري أبطال 
أوروبا. لكن النادي خلدم أيضاً املصالح 
السياسلية واالقتصادية لقطب اإلعالم 

برلوسكوني.

سليكون النجلم األرجنتينلي ليونيل ميليس جاهزاً 
لخلوض املباراة األوىل لفريقه برشللونة اإلسلباني 

أمام مايوركا.
والتحلق النجم األرجنتيني ليونيلل مييس أول أمس 
اإلثنلني بالتماريلن الجماعيلة لفريقله برشللونة 
تحضرياً الستئناف منافسات الدوري اإلسباني هذا 

األسبوع.
وتدرب أفضل العب يف العالم بمفرده السبت املايض 
على ملعلب “كامب نلو” بعلد تغيبه علن حصتني 
متتاليتني بسلبب “تقلص عضي طفيف” يف الفخذ 

األيمن كما أعلن ناديه يوم الجمعة املايض.
لكن بطلل املوسلمني املاضيني أكد أملس أن الدويل 
األرجنتينلي التحق “ببقية الفريق يف أسلبوع عودة 

منافسات الدوري اإلسباني”.
وكان مييس قد قلام بتدريب خاص من أجل تفادي 
املخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري املحي 
الذي يسلتعيد نشلاطه غلدا الخميس خللف أبواب 
موصلدة، بعلد توقف املنافسلات منلذ آذار/مارس 

بسبب فريوس “كوفيد19-”.
وعندملا ُسلئل السلبت علرب قنلاة “موفيسلتار” 
التلفزيونيلة عملا إذا كان ميليس جاهلزا لخلوض 
املبلاراة األوىل بعد العودة السلبت املقبلل يف ضيافة 
ريال مايلوركا ضملن املرحلة الثامنلة والعرشين، 
قال سليتيني: “مييس ليس الوحيد اللذي لم يتمرن 

وليس الوحيد الذي شلعر بانزعاج. هذا األمر حصل 
مع الجميع أو بالتحديد مع الجميع منذ العودة )إىل 

التمارين(”.
وكشلف: “إنه تقلص طفيف وسيطرنا عليه، هو يف 

وضع جيد جداً ولن يواجه أي مشلكلة”.
ومن املؤكد أن التوقف منذ آذار/مارس سليؤثر عى 
لياقلة الالعبلني ويعرضهم لإلصابلات التي الحقت 

ميليس منذ بداية املوسلم، إذ غاب ابن اللل32 عاماً 
لستة أسلابيع بني آب/أغسلطس وأيلول/سبتمرب 
بسبب إصابة يف ربلة الساق، ثم ملدة أسبوع يف أواخر 

أيلول/سبتمرب بسبب مشكلة يف فخذه األيرس.
إال أن اإلصابلة لم تحلل دون تألق النجم األرجنتيني 
الذي سلجل 24 هدفاً يف 31 مباراة خاضها يف جميع 
املسابقات، مساهما يف تصدر فريقه لرتتيب الدوري 

بفارق نقطتني عن 
غريمله ريلال مدريلد، وبلوغ اللدور ثملن النهائي 
لدوري أبطال أوروبلا حيث تعادل النادي الكتالوني 
ملع نابويل اإليطايل 1-1 خارج ملعبه ذهاباً، قبل أن 

ُتَعلََق املسابقة بسبب “كوفيد19-”.
كما طمأن سليتيني جمهلور “بالوغرانا” عى وضع 
املهاجم األوروغوياني لويس سواريز الذي حصل عى 
الضلوء األخرض للعودة إىل التماريلن بعد تعافيه من 
العملية الجراحيلة التي خضع لها يف كانون الثاني/

يناير يف الغرضوف الخارجي لركبته اليمنى.
وقلال سليتيني: “إنه أفضل مملا كنا نتوقلع. لكن 
السلؤال الذي يطرح نفسله هلو اىل أي مدى أصبح 
جاهلزاً بعد التوقف لفرتة طويللة، وإذا كان جاهزاً 

للمشاركة منذ البداية”.
وأظهلرت صور التدريبلات التي نرشها برشللونة، 
مشلاركة سلواريز أيضلاً يف التماريلن الجماعيلة، 

إضافة اىل الربتغايل نلسون سيميدو.
ويعلاود الدوري اإلسلباني نشلاطه غلدا الخميس 
بعلد توقف لقرابة ثالثة أشلهر، بدربي األندلس بني 

إشبيلية وريال بيتيس.
وتبقلى هنلاك 11 مرحلة عى نهاية املوسلم، ومن 
املتوقع أن تلعب املباريات كل يوم من تاريخ العودة 
وحتلى الختلام يف نهايلة أسلبوع 19-18 تملوز/

يوليو.

أكلد رئيلس االتحاد الدويل للسليارات “فيلا” الفرنيس جلان تود أن 
العواقب املالية لجائحة فريوس كورونا “طالت كل عالم” الفورموال 

وان، وليس فقط الفرق التي يواجه البعض منها تبعات قاسية.
وكان ملن املقرر ان تنطلق بطوللة العالم للفورموال وان يف منتصف 
آذار/مارس الفائت يف جائزة أسرتاليا الكربى، لكن بدء تفيش فريوس 
“كوفيلد19-” دفع اىل إلغائها قبل أن تلقى السلباقات العرشة االوىل 

املصري ذاته أو التأجيل اىل موعد غري محدد.
وبحسلب الجلدول الجديلد، ستسلتضيف النمسلا أول سلباقني يف 

الخامس و12 تموز/يوليو املقبل.
وقال تلود يف مقابلة خاصة ملع وكالة فرانس بلرس إن “للجائحة 
تبعلات ماليلة ال تقتلرص فقلط على فريلق او اثنني مشلاركني يف 
الفورملوال وان. فهي تؤثلر عى كل الصانعني واللرشكاء ومصنعي 

املعدات وكل عالم الفورموال وان.
وأضلاف: “ولكلن ذللك يؤثر بشلكل خاص على فرق معينلة مثل 
ولياملس الذي عرض فريقله للبيع. اىل جانب ذللك، رسرنا بمعرفة 
أن رينو سيسلتمر )يف البطولة(. يشكل ذلك جزءا من تاريخ رياضة 

السيارات والفورموال وان، بعض الفرق تغادر وأخرى تنضم”.
وذكلر املدير السلابق لفريقلي بوجو-تالبلو وفلرياري أن الهيئتني 
املرشفتني على البطولة، فيا ومجموعة “ليبريتلي ميديا” االمريكية 
املالكلة لحقلوق البطوللة، ترغبلان يف “جعلل الفورملوال وان أقل 
تكلفلة”، ال سليما بعلد القلرار االخري اللذي يفيض بتحديد سلقف 

مليزانية الفرق.
ملن جهة أخلرى، أبدى تود ثقته حيال مسلتقبل سلباقات التحمل 
بعد إرجاء “سلباق لو مان 24 ساعة” من حزيران/يونيو اىل أيلول/

سبتمرب املقبل بسبب الجائحة.
وقلال يف هذا السلياق: “لقد وضعنلا نظاما جديدا ملع +اوتوموبيل 
كلوب دو لويست+ )منظم سباق لو مان( من أجل السماح بانضمام 
سليارات نسلميها +هايربكار+. إنها سليارة االحالم، تلم تصنيعها 

بنسخة محدودة وتتمتع غالبا باسم مرموق”. 
وتابع: “بشكل عام، رياضة السيارات، ليست فقط عرضا. بل يجب 

أن تكون أيضا مختربا”.
وأوضلح: “ندرك أنله لو لم نتخذ قلرار تجهيز فلرق الفورموال وان 
بمحلركات هجينة، الفكلرة التي القلت الكثري من االنتقلادات عند 
طرحها، كنا سلُننَتَقد اليلوم لعدم قيامنا بذلك، االمر ذاته بالنسلبة 
إلدخال منافسلات الفورموال اي )للسليارات الكهربائية(. من أجل 

التحملل، قد تكلون لدينلا سليارات ذات محركات هجينلة وأخرى 
مختربية تسلتخدم تقينات مثل الهيدروجني والوقود النظيفة وهي 

مشاريع جدية جدا ومتقدمة نعمل عليها مع رشكائنا”.
كما أبلرز تود أن تبعات جائحة فريوس كورونا املسلتجد سلتظهر 

تدريجيا يف مجال رياضة السيارات.
وتوقع سلائق الراليات السلابق أننا “سنرى الحقا انضمام صانعني 
جدد أو فرق جديدة سلرتغب يف االسلتفادة ملن مخترب حقيقي من 

أجل تحسني منتجاتها”.
وذكلر تود أن االتحاد الدويل ال يهتم فقط بمسلابقات السليارات بل 

أيضا بسالمة الطرقات.
وقال: “من الواضح أن التنقالت ستكون اآلن مختلفة. عندما يستقل 
الناس وسلائل النقلل العام )...( سليأخذون العديد ملن االجراءات 
الوقائيلة وسلريغبون حتما يف أن يكونوا أكثر اسلتقاللية يف التنقل. 
ويعني ذلك أننا سنرى املزيد من استخدام لوسائل النقل عى عجلتني 
وغالبا من دون التنبه للقواعد”، مضيفا ان اللجوء املتزايد الستخدام 

السيارات يؤدي اىل “مزيد من التلوث واالزدحام”.
74 عاملا، إىل أن الجائحلة  العملر  الباللغ ملن  وأشلار الفرنليس 
أظهلرت أهميلة االنضباط الجماعي ودعلا اىل “انضباط مماثل عى 

الطرقات”.
وختلم قائلال: “90 يف املئلة من ملآيس الطرقلات تحلدث يف البلدان 
الناميلة. إذا قمنلا بتطبيق انضبلاط مماثل لالنضبلاط الذي طلبته 
اللدول ملواجهة وبلاء كوفيد19-، يمكنني أن أضملن لكم أن أهداف 
التنميلة املسلتدامة والتي تسلعى اىل خفلض عدد ضحايلا حوادث 

الطرقات إىل النصف بحلول عام 2030 ستتحقق”.

7الرياضي

هامبورغ يسقط يف فخ التعادل

ليون يستعيد جنمه ديباي بعد 
غياب طويل لإلصابة

اعالم الكرتوني ميسي جاهز ملباراة مايوركا

رئيس )فيا( يشخص تأثري كورونا على الفورموال وان

قلال نادي أوملبيك ليون الفرنيس لكرة القدم إن الدويل الهولندي 
ممفيس ديباي سليعود إىل التدريب مع الفريق بعد ستة أشهر 

من تعرضه إلصابة خطرية يف الركبة.
وأصيلب العب أيندهوفلن ومانشسلرت يونايتد السلابق البالغ 
من العملر 26 عاماً بقطع يف الربلاط الصليبي األمامي للركبة 
اليرسى خالل مشلاركته مع ليون أمام ستاد رين يف الدوري يف 

15 ديسمرب/كانون األول املايض. 
وخضع ديباي لفحوص طبية يف ناديه قبل استئناف التدريبات 

يف وقت الحق هذا األسبوع. 
وينتظر ليون قرار االتحاد األوروبي “يويفا” بشلأن اسلتئناف 
دوري أبطال أوروبا حيث فاز الفريق بملعبه -1صفر يف ذهاب 

دور الستة عرش عى يوفنتوس بطل إيطاليا. 
وسلتمنح عودة ديباي دفعة معنوية كبرية لليون حيث سلجل 
الدويل الهولندي تسلعة أهداف يف 12 مبلاراة بالدوري الفرنيس 
وخمسة أهداف يف خمس مباريات بدوري األبطال هذا املوسم.

سلقط هامبورغ يف فخ التعادل بثالثة أهداف ملثلها عى ميدانه 
أمام ضيفه هولشلتاين كيل يف ختام الجولة الثالثني من دوري 

الدرجة الثانية األملاني
ألكسلندر مولينلغ افتتلح التسلجيل للضيلوف عنلد الدقيقة 
التاسعة، وأدرك آرون هانت التعادل ألصحاب األرض يف الدقيقة 
ح  الحاديلة والعرشيلن من ركلة جلزاء، وبعدهلا بدقيقتني رجرّ

زميله جويل بويانبالو الكفة بهدف ثاٍن.
لكلنرّ إيمانويل إيوها دورّن هدفاً ثانيلاً للزورّار يف الدقيقة الرابعة 
والستني معيداً املباراة إىل نقطة التعادل، قبل أن يعود بويانبالو  
ل الهلدف الثاللث لهامبلورغ عنلد الدقيقلة السلابعة  ويسلجرّ

والستني.
ويف األنفاس األخرية من املواجهة أنقذ يل جاي سونغ فريقه من 
ل هدف تعديل النتيجة ليكتفي كل فريق  الخسلارة عندما سلجرّ

بنقطة.

سان جرمان وقائده سيلفا يصالن إىل نهاية املشوار

مونزا ملالكه برلوسكوني يصعد إىل الدرجة الثانية

قرار جديد قبل عودة الدوري االيطالي

مفكرة الزوراء
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»كورونا« يغرق الصحافة األردنية في بحر خسائر

الرباط / متابعة الزوراء: 
 دان املجل�س الوطن�ي للصحافة يف املغ�رب لجوء بعض 
املواق�ع الصحافي�ة إىل املتاجرة بموض�وع وباء كورونا، 
واس�تغالل بعض املواقع انتش�ار الوباء لتقديم تأويالت 
وتفس�رات وحكاي�ات عن املؤام�رات، ال تس�تند إىل أي 
أس�اس علمي، هدفها تجاري محض، يتعارض مع قيم 

العمل الصحايف.
وأص�در املجلس تقري�را، األحد، يرصد خروق�ات ميثاق 
أخالقي�ات املهن�ة ومبادئه يف وس�ائل اإلع�الم املغربية، 
خاصة ما يتعلق بالتضلي�ل وانتهاك الخصوصية والحق 
يف الص�ورة واملعطيات الش�خصية والتميي�ز والحط من 

الكرامة اإلنسانية والطفل.
وأش�ار إىل أن بعض وس�ائل اإلعالم عمدت إىل “استغالل 
الهويات البرصية ملناب�ر إعالمية من أجل فربكة وإذاعة 
صور تنقل أخبارا زائفة أو مضللة ونس�بها لهذه املنابر، 

يف خرق سافر ألخالقيات املهنة”.
وج�اء يف التقرير أن عددا من املنابر اإلعالمية أقدمت عىل 
الس�طو عىل مواد صحافية ملنابر أخرى، دون اإلشارة إىل 
مصادرها، فيما وصل األمر يف الحاالت التي جرى رصدها 
إىل حد التحايل إلخفاء الهوية البرصية ملصدر هذه املواد، 
فيم�ا ق�ام البعض من الزمالء باس�تعمال م�واد محررة 
و/أو مص�ورة لزمالء آخري�ن يف املهنة ونرشها دون إذن 
منهم، حيث رصد املجلس أمثلة عىل هذه السلوكات غر 
األخالقية و”الرسقة الصحافية”، التي حس�م القضاء يف 
البع�ض منها. ونّبه املجلس إىل أن “الس�طو عىل مقاالت 
وم�واد الصحافي�ن، باإلضاف�ة إىل كون�ه خرقا س�افرا 
ألخالقي�ات املهنة يس�توجب التنديد واملس�اءلة، ويمكن 
أن يؤث�ر ع�ىل ص�ورة ومصداقي�ة الصحافي�ن واملنابر 

اإلعالمي�ة التي يش�تغلون بها، بش�كل خ�اص، ومكانة 
الصحاف�ة الوطني�ة لدى املواطنن، بش�كل ع�ام، عالوة 
عىل إخالله وتأثره عىل مب�دأ التضامن والتآزر املفرتض 
بن الصحافين والس�عي بش�كل دؤوب إىل تعزيز أوارص 
الزمالة داخل املهنة، كما ينص عىل ذلك ميثاق أخالقيات 

املهنة”.
وأهاب املجلس بالصحافين الحرص عىل املهنية والحذر 
والتدقيق، حتى خالل النرش عىل صفحاتهم الش�خصية 
يف منص�ات التواص�ل االجتماع�ي، واالس�تحضار الدائم 
ألدوارهم يف املجتمع وسمعة املهنة واملنابر التي يشتغلون 
بها، واالمتثال للضوابط األخالقية التي يجب االلتزام بها، 

يف كل مرة يتعاملون فيها مع أي معلومة بن أيديهم.
ون�ّوه بق�رار الصحاف�ة الورقي�ة االس�تمرار يف الصدور 
إلكرتوني�ا وباملج�ان، ع�ىل الرغم من انعكاس�ات تعليق 
صدورها ورقيا وتوزيعها وشح عقود اإلشهار )اإلعالن(، 
مستحرضة املصلحة العامة ودورها املجتمعي، مع املنابر 
الصحافي�ة واإلعالمية األخرى، مش�را يف الوقت ذاته إىل 
أنه لم تس�جل أي حاالت مؤكدة يف العالم تثبت احتماالت 

تلوث الصحف أو انتقال الفايروس عن طريقها.

 عمان/ حممد خري الرواشدة:
تواج�ه الصحف الورقية األردني�ة أزمات مالية 
خانقة، بعد أن اس�تيقظت ع�ىل الرتاجع الكبر 
يف س�وق اإلعالن�ات، وع�زوف املش�رتكن ع�ن 
تجديد اش�رتاكاتهم السنوية، وتراجع مقروئية 
الصح�ف أم�ام انتش�ار املواق�ع اإلخبارية قبل 
أن تتص�در مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ثقة 

املتابعن.
أزم�ة الصحف الورقية، وإن بدت أزمة س�ابقة 
لتداعيات وب�اء »كورونا املس�تجد« الذي عّطل 
القطاع�ات االقتصادية، وهو ما رصح به وزير 
اإلع�الم األردني أمجد العضايلة يف وقت س�ابق، 
إال أن الصح�ف ت�رص ع�ىل تحمي�ل الحكومات 
مس�ؤولية التقصر يف دعم قطاع اإلعالم بشكل 
ع�ام، خصوصاً خالل الش�هور الثالثة املاضية، 
بعد تعطيل صدورها ألكثر من شهرين، بذريعة 
احتم�االت نق�ل ع�دوى الفروس عرب النس�خ 

الورقية.
وبلغت أزمة الصحف الورقية إىل حدود تأخر دفع 
روات�ب العاملن يف مؤسس�ات صحافية كربى 
خ�الل ش�هري أبريل )نيس�ان(، وماي�و )أيار( 
م�ن العام الجاري حتى اآلن، مع تطبيق قرارات 
الدف�اع املتعلق�ة بتخفيض روات�ب الصحافين 
عن تلك األش�هر، ضمن نس�ب تراوحت بن 30 
و%50، وه�و ما جرى يف املؤسس�ة الصحافية 
األردني�ة »الرأي« التي تس�اهم فيها مؤسس�ة 
اآلن  إىل  يتع�ذر  حي�ث  االجتماع�ي  الضم�ان 
اإليف�اء بتلك األج�ور، كما تع�ذر اإليفاء بأجور 
ذات الف�رتة يف صحيف�ة »الدس�تور« )الرشكة 
األردني�ة للصحاف�ة والن�رش(، وتس�اهم أيضاً 
فيها مؤسس�ة الضمان االجتماعي، فيما لجأت 
صحيف�ة »الغد« اليومي�ة املس�تقلة إىل تطبيق 
قرارات الدفاع بخفض الرواتب للفرتة ذاتها مع 

االلتزام بدفعها.
وأمام محاوالت نقابة الصحافين مع الحكومة 
األردنية، إال أنها لم تصل إىل حلول جذرية، فيما 
تذه�ب مؤسس�ة الضمان االجتماع�ي صاحبة 
الحصة الكربى يف الصحيفتن األقدم واألوس�ع 
اليوميت�ن،  و»الدس�تور«  »ال�رأي«  انتش�اراً: 
إىل التلوي�ح بخي�ار الدم�ج والهيكل�ة لتقليص 
النفق�ات، وهو ما يخش�اه صحافي�ون نتيجة 
مخ�اوف االس�تغناء ع�ن خدماته�م، إذ أكدت 
مص�ادر مطلع�ة أن قوائ�م يج�ري حرصه�ا 
كخطوة أوىل إلعادة الهيكلة تس�تهدف العاملن 

املتعاونن مع مؤسسات أخرى.
ويتفاعل حراك الصحافين األردنين قبيل موعد 
إج�راء انتخابات مجلس نقابته�م التي تأجلت 
بفعل قرارات الحظر الش�امل ومنع التجمعات، 
عىل أنهم يضغطون هذه الفرتة لتش�كيل قوائم 
انتخابية تحت شعار »إنقاذ الصحافة الورقية«، 

أمام تحديات العجز املايل، وتفاقم أزمة التشغيل 
ودفع الرواتب، خصوصاً يف ظل اس�تمرار سباق 

اإلعالم اإللكرتوني والتواصل االجتماعي.
رئي�س تحرير يومي�ة »الغد« مك�رم الطراونة، 
يج�د أن أزمة الصحف بدأت منذ عام 2011 بعد 
االنتش�ار الواس�ع ملواقع التواص�ل االجتماعي 
الت�ي ح�ازت حصة كب�رة من حصص س�وق 
اإلعالنات التجارية، خصوص�ًا أن كلفة اإلعالن 
يف تل�ك املواق�ع قليل�ة مقارن�ًة مع األس�عار يف 
الصحافة الورقية التي تلتزم بتسعرة محددة.

ويش�دد الطراون�ة ع�ىل أن اعتم�اد الصح�ف 
الورقي�ة ع�ىل اإلعالنات الحكومي�ة والقضائية 
بش�كل رئي�ي، هي نقط�ة ضع�ف جوهرية، 
خصوصاً مع توفر بدائل قد تظهر عىل الساحة 
يف أي وق�ت، وذه�اب الحكوم�ة لفك�رة أتمت�ة 
اإلعالن الحكومي عرب تطبيقات ذكية أو مواقع 

إلكرتونية مخصصة.
ويطالب رئيس تحري�ر »الغد«، وهي الصحيفة 
اليومية التي تأسس�ت يف عه�د امللك عبد الله بن 
الحسن، بأن يطّور اإلعالم الورقي نفسه بحيث 
يوائ�م ب�ن متطلب�ات تخفيض كلف�ة اإلنتاج، 
وتطوير املحتوى عىل املواقع اإللكرتونية التابعة 
للصحف، ونرش منص�ات وتطبيقات تعيد لفت 
انتباه القارئ، حتى تس�تمر الصحافة الورقية 
بأداء رس�التها.من جهتها، ترى عضوة مجلس 
نقاب�ة الصحافي�ن األردنين هدي�ل غّبون، أن 
الحكومة األردنية »تخلّت« عن الصحافة الورقية 
يف مرحلة أزمة فروس »كورونا املستجد«، فيما 
لم تنكر اختالالت إدارية مرتاكمة يف املؤسس�ات 
الصحافي�ة وزي�ادة النفق�ات خالل الس�نوات 
الس�ابقة، يف الوق�ت ال�ذي تراجعت فيه س�وق 
اإلعالن التجاري خالل 5 س�نوات بنسبة وصلت 
إىل%60.وتضيف أن عدم اهتمام الحكومة بهذه 

املؤسسات يف هذه املرحلة تجسد يف عدم منحها 
أيضاً تسهيالت مالية عرب القروض امليرّسة، ويف 
ظل وجود مؤسس�ات إعالمية أخرى منافس�ة 

تعد أذرعاً رسمية لعدد من مؤسسات الدولة.
وتخىش غّبون التي أعلنت عدم ترش�حها لدورة 
قادمة، م�ن امليض قدماً يف خط�ة إعادة هيكلة 
اإلعالم الرس�مي الذي قالت إنه »بدأت تترسب« 
أحاديث رسمية عنه، عىل حساب مئات العاملن 
يف ه�ذه املؤسس�ات، حي�ث ال ت�زال الرؤية غر 
واضح�ة باملطلق ل�دى الحكومة، فيما أش�ارت 
إىل بع�ض القائمن عىل املؤسس�ات الصحافية، 
وتباين اآلراء داخ�ل مجلس النقابة الصحافين 
لجهة عدم الرغبة »بمعارضة الحكومة«، األمر 
الذي ق�د يزيد فرص فرض حل�ول غر مرضية 

عىل الجسم الصحايف، عىل حد قولها.
كان�ت مص�ادر رس�مية تحدث�ت إىل »ال�رشق 
األوسط« قد أكدت أن خطة حكومية يف طريقها 
إىل اإلعالن تتضمن بناء شبكة إعالم وطني تضم 
مؤسس�ات اإلعالم الرسمي )التلفزيون األردني 
وتلفزي�ون اململك�ة ووكال�ة األنباء الرس�مية( 
ع�ىل أن تعاد هيكل�ة التلفزيون الرس�مي الذي 
يعان�ي من تضخم يف ع�دد العاملن ضمن إطار 
زمني س�قفه الش�هور األربع�ة القادمة، دون 
أن تتضم�ن تلك الخط�ة أي محاور تتعلق بدعم 

الصحف الورقية الرسمية.
يأت�ي ذل�ك يف وقت تعت�زم في�ه الحكومة دعم 
خطة هيكل�ة ودمج الصحيفت�ن األم، »الرأي« 
والتخفي�ض  واح�د،  موق�ع  يف  و»الدس�تور«، 
م�ن الُكل�ف الفني�ة لإلنتاج من خ�الل تقليص 
النفق�ات، ودمج رشكات التوزيع، عىل أن تبقى 
الحكوم�ة خارج أي اتفاقات مؤسس�ية، خوفاً 
من مواجهة مرتقبة مع الجسم الصحايف، الذي 

بات مهدداً اليوم يف مصادر دخله. 

الصحافة الورقية يف األردن تعاني من عزوف املشرتكني 
عن جتديد اشرتاكاتهم السنوية 

جملس الصحافة باملغرب يندد باملتاجرة اإلعالمية

نيويورك/ متابعة الزوراء: 
استقال جيمس بينيت محرر صفحة 
ال�رأي يف صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز 
عق�ب ج�دل ع�ىل اإلنرتن�ت بس�بب 
نرش مقال كتبه س�يناتور جمهوري 
ودع�ا في�ه إىل نرش الجي�ش ملواجهة 
املتظاهرين يف أنحاء الواليات املتحدة.
ويف املق�ال ال�ذي ن�رش يف الثالث من 
الشهر الجاري، دعا توم كوتون عضو 
مجلس الشيوخ عن والية أركنساس 
إىل “اس�تعراض للقوة الساحقة” من 
أج�ل “إع�ادة النظام إىل ش�وارعنا”، 
مم�ا أدى إىل انتق�ادات م�ن الق�راء 
وفري�ق عمل الصحيفة.وأث�ار املقال 
انتقادات شديدة من جانب العديد من 
موّظف�ي الصحيف�ة. وواجه جيمس 
بينيت، محّرر صفحة الرأي منذ مايو 
2016، ردود فعل غاضبة بعد دفاعه 
يف بادئ األمر ع�ن نرش مقال كوتون 
حي�ث اعتربه املح�رر نموذجاً اللتزام 

الصحيفة بالتنّوع األيديولوجي.

ووّقع نحو 800 موظف يف الصحيفة 
عريض�ة احتجاجاً عىل ن�رش املقال، 
وغرّد كث�ر منهم عىل تويرت رس�الة 
تق�ول إّن “ن�رش ذلك يض�ع موّظفي 

نيويورك تايمز السود يف خطر”.
وقالت الصحيف�ة يف اعتذار نرش يوم 
الخميس “بعد الن�رش، تعرض املقال 
النتق�ادات ش�ديدة م�ن العدي�د من 
القراء والعديد من الزمالء يف التايمز، 
مم�ا دفع املحررين إىل مراجعة املقال 

وعملية التحرير”.
ه�ذه  إىل  “اس�تناداً  أن�ه  وأضاف�ت 
املراجعة، خلصنا إىل أن املقال لم يرق 
إىل مستوى معايرنا وكان يجب عدم 
عملية  الصحيف�ة  نرشه”.ووصف�ت 
التحرير بأنها “متعجلة ومش�وهة”، 
ل�م  املحرري�ن  كب�ار  أن  إىل  مش�رة 

يشاركوا يف املوضوع بشكل كاف.
ويف بي�ان ص�در األح�د، أعل�ن نارش 
أ.ج.  تايم�ز  نيوي�ورك  صحيف�ة 
تق�دم  بيني�ت  أن  س�ولزبرجر 

باستقالته.
ووص�ف س�ولزبرجر بيني�ت بأن�ه 
“صحايف موهوب ونزيه بشكل كبر”.
م�ن جهته، عل�ق الرئي�س األمركي 
دونال�د ترمب االثنن عىل خرب اإلقالة 
نيوي�ورك  يف  ال�رأي  “مح�رر  قائ�اًل 
تايمز خرج للتو. لقد اس�تقال بسبب 
املقال االفتتاح�ي املمتاز الذي صاغه 
عضو مجلس الش�يوخ توم كوتون”، 

متسائالً “أين الشفافية!”.

استقالة حمرر الرأي يف نيويورك تاميز بعد مقال لعضو كونغرس

 لم يثبت أن الصحف الورقية تنقل كورونا

قصص جناح 4 إعالميات سوريات بعد حترير مدينة الرقة من »داعش«
 الرقة )سوريا(/ كمال شيخو:

ت�روي 4 إعالميات من مدينة الرق�ة، الواقعة 
وح�وادث  قصص�اً  س�وريا،  ش�مال  أق�ى 
عش�نها أيام سيطرة مس�لحي تنظيم داعش 
عىل مس�قط رأسهن س�ابقاً؛ مشاهد وصوراً 
يصعب نس�يانها كادت تودي بحياة إحداهن، 
وتبقي ثانية خلف القضبان، وتحرم األخرين 
م�ن حي�اة طبيعي�ة، حي�ث الزم�ن البي�وت 
خش�ية م�ن تعرض مس�لحي التنظي�م لهن. 
أم�ا اليوم، فقد حققّن نجاح�ات عىل الصعيد 
املهني والش�خيص، وأصبحن يعملّن يف مجال 
اإلعالم، ويتلقن التش�جيع والتأييد من األهل 

واألصدقاء واملحيط االجتماعي.
التغطي�ات  خ�الل  إعالمي�ات  وج�ود  ب�ات 
الصحافي�ة يف مدينة الرقة أمراً طبيعياً، منهن 
مص�ورات يقفّن خل�ف عدس�ات الكامرات، 
وأخريات يعملن مراس�الت، أو باملجال الفني 
والتقن�ي، وتش�غيل اإلض�اءة وتحضر غرف 
الت�ي  التحدي�ات  تجاهل�ّن  وق�د  االس�تديو، 
يواجهنه�ا يف املج�ال اإلعالم�ي، والوظيف�ي 
بش�كل ع�ام، والقي�ود التي تفرضه�ا األرسة 

واملجتمع عىل عمل الفتيات.
شجاعة إعالمية اللتقاط صورة

ت�روي جوري مط�ر، البالغ�ة م�ن العمر 25 
سنة، وهي إعالمية تعمل مراسلة مع »وكالة 
أورنينا« لإلنتاج اإلعالمي، حادثة وقعت معها 
منتص�ف 2017، وكي�ف اعتقلت مل�دة 3 أيام 
بتهمة رفع الس�الح يف وجه عنارص الحس�بة 
النس�ائية، وكان�ت عبارة عن رشط�ة محلية 
تتب�ع تنظي�م داع�ش. والحقيقة أنه�ا كانت 
تس�عى اللتقاط ص�ورة عرب هاتفه�ا الجوال 
لتوثي�ق آخر يومي�ات طرد التنظي�م املتطرف 
م�ن بلده�ا، إذ قال�ت: »يومه�ا، تحايلت عىل 
عنارص الحس�بة بأنني أريد تصوير الش�ارع 
ال�ذي أميش فيه يومي�اً للذكرى فق�ط، ولكن 
مسلحات الحس�بة لم يقتنعّن بالرواية، وقلن 
للمحقق إنني أش�هرت السالح عليهن«. وبعد 
تحقيقات، والتأكد م�ن صحة الصور املخزنة 
ع�ىل هاتفه�ا الج�وال، وع�دم وجود م�ا يثر 
الش�ك والريب�ة، قام�ت ش�خصية بكفالتها، 
ودفع غرامة مالية، وأفرج عنها رشيطة عدم 

خروجها من املنزل من دون محرم، وقد كتبت 
تعهداً عىل نفسها بذلك.

الحادثة شجعت جوري عىل أن تصبح إعالمية 
بعد دحر التنظيم، فالتحقت بدوريات إعالمية، 
واكتس�بت امله�ارة والخ�ربة. ول�دى حديثها 
إىل جري�دة »الرشق األوس�ط«، وباإلجابة عن 
بداي�ة عمله�ا، قال�ت: »اختلف�ت طموحاتي 
قبل 3 س�نوات عن اليوم. سابقاً، كان السواد 
هو املش�هد الذي يتحكم بكل مفاصل الحياة. 
أم�ا الي�وم، فق�د ُك�رست تل�ك القي�ود، وأن�ا 
أعم�ل يف مجال مهن�ة تقدم الخدم�ات ألهيل 

ومنطقتي«.
وق�د عم�د عن�ارص »داع�ش« إىل ب�ث الرعب 
والخوف يف نفوس كل من عاش�وا أيام حكمه 
التي استمرت قرابة 4 سنوات، واملذيعة سارة 
س�ليمان، ذات الثالث�ن عام�اً، كان�ت إحدى 
اللواتي تذكرن تلك اللحظات، وقد أجربت عىل 
مش�اهدة اإلعدام�ات امليداني�ة التي س�تبقى 
محفورة يف ذاكرتها طوال حياتها، لتقول: »يف 
إحدى امل�رات، غمر عن�ارص التنظيم األرايض 
الزراعية بريف الرقة باملياه، ودفعتني الدهشة 
ألرفع غطاء عيني، لكن عنرصاً كان يراقبني، 
فبقي الخوف والرعب يتملكني أليام وأسابيع؛ 

خفت أن يقطعوا رأيس وقتها«.
وتخوض س�ارة اليوم أول تجرب�ة إذاعية لها، 
وتعمل مذيعة ومقدمة برامج يف إذاعة »بيسان 
إف إم« التي تبث برامجها منذ أبريل )نيسان( 

2018، وق�د أعرب�ت عن س�عادتها بالعمل يف 
راديو سوري يخاطب الجمهور بلهجة ولكنة 
محلي�ة فراتية، وعلقت قائل�ة: »أنا أتحدر من 
الرقة، واإلذاع�ة رقاوية، والجمه�ور رقاوي، 
لذل�ك كان�ت ل�دّي رغب�ة وطم�وح إىل العمل 
اإلذاع�ي ملخاطبة الجمهور، فالتنظيم عمد إىل 
قمع النس�اء والفتي�ات، وحرمهن من جميع 

حقوقهن«.
كرس القوالب

تق�ول اإلعالمي�ة س�هام املحم�د إّن الحي�اة 
االجتماعي�ة بمدينته�ا تغ�رت بعد س�يطرة 
مسلحي »داعش«، إذ الزمت الفتيات والنساء 
املن�ازل، وأصبح خروجهّن والتنقل أمراً ش�به 
مس�تحيل يف وجود دوريات الحس�بة اللواتي 
كن يق�ن بتفتيش النس�اء، وتوجيه كثر من 
األسئلة حول سبب خروجهن من املنزل. تتذكر 
تل�ك األيام، لتق�ول: »أتذكر والدت�ي وجاراتنا 
وقريبات�ي الالت�ي كن يخش�ن ع�ىل بناتهّن، 
وكانت الكارثة إذا طلب مقاتل من التنظيم يد 
فتاة للزواج، فرفض األهل؛ يأخذونها بالقوة، 

ويكون مصر أهلها أما القتل وإما السجن«.
وتعمل س�هام حالياً يف »راديو الرشيد«، وهي 
إذاع�ة محلية تتب�ع املكت�ب اإلعالمي ملجلس 
الرق�ة. ومن خالل مراجعة املواطنن، وتعامل 
زمالئه�ا املوظف�ن، تلق�ى اس�تجابة ورض�ا 
لديه�م، وت�رى أن الحياة تع�ود تدريجياً. وقد 
نقل�ت أنها الق�ت مصاع�ب يف بداي�ة عملها، 

ذك�رت منه�ا: »واجهتني كثر م�ن املصاعب 
لقلة خربتي، وكون مج�ال العمل جديداً عيل، 
وهو يتطلب تطوير مواهبي وتقديم األفضل. 
كما ل�م ألَق التش�جيع والتأييد م�ن محيطي 

االجتماعي، ال سيما األهل واألصدقاء«.
وبع�د متابع�ة عمله�ا، وإرصاره�ا وتطوي�ر 
تس�تحق  أنه�ا  للجمي�ع  أثبت�ت  مهارته�ا، 
»أثب�ت  قائل�ة:  تضي�ف  إذ  االس�تمرارية، 
ش�خصيتي واحرتام�ي لدى زمالئ�ي بالعمل، 
وأنا أش�عر بالرضا ألنني أقدم الخدمات ألبناء 
مدينت�ي؛ تغ�رت النظ�رة، وأح�اول تقدي�م 

األفضل من خالل عميل وأدائي«.
 9 قب�ل  أهلي�ة  ح�رب  إىل  س�وريا  وانزلق�ت 
س�نوات تس�ببت بس�قوط مئ�ات اآلالف من 
القت�ىل، وأحدثت دماراً هائالً يف البنى التحتية، 
وتعرضت مدينة الرقة، مسقط رأس اإلعالمية 
حال محم�د، للدمار والخراب ج�راء العمليات 
العس�كرية أثناء القضاء ع�ىل تنظيم داعش. 
وتعمل حال مصورة يف »وكالة أورنينا«، ترصد 
عرب عدس�ة كامراتها مش�اهد وآث�ار الحرب 
الت�ي ال تزال منقوش�ة عىل ج�دران مدينتها، 
إذ تق�ول: »بع�د الخ�الص م�ن )الدواع�ش(، 
ع�ادت ألوان الربي�ع إىل دوار النعي�م وحديقة 
الرش�يد وميدان الس�اعة. قبل سنوات، كانت 
ه�ذه املناطق تذكر األه�ايل باملوت والقصاص 
والقت�ل. أم�ا اليوم، فق�د خلعت الرقة س�واد 
التنظي�م«. فقد عادت الش�وارع والحارات إىل 

سابق عهدها، تعج بالناس والزبائن إثر عودة 
أصحابها، وتمتلئ املقاهي والساحات العامة، 
لتقوم حال بتصوير وتوثيق املش�اهد اليومية 
لس�كان يع�ودون ملنازله�م، وباع�ة جوالن، 
قائل�ة: »أح�اول عرب عم�يل تس�ليط الكامرا 
عىل التغير ال�ذي يحدث بالرقة، حتى إن كان 
ه�ذا التغير بطيئاً غر منتظم«، وتضيف أنها 
تشاهد حياة جديدة يومياً: »أرى أناساً رجعوا 
حديث�اً، وه�ي إش�ارة إىل أن مدينت�ي الرق�ة 
تس�تعيد عافيته�ا، والفرات الذي ل�م تنقطع 

مياهه سيعود كما كان«.
مبادرات رغم التحديات

والقن�وات  اإلذاع�ات  م�ن  كث�ر  ظه�رت 
التلفزيوني�ة واملواقع والصفح�ات اإلخبارية 
الخاص�ة يف مدين�ة الرق�ة، وتب�ث 5 إذاع�ات 
محلية منه�ا برامجه�ا َعرب مواق�ع اإلنرتنت 
وصفحات السوش�يال ميديا، أو موجات »إف 
إم« مخصص�ة لجمه�ور مدينت�ي الرقة ودير 

الزور ومناطق رشق الفرات.
ونقل�ت ج�وري مط�ر أن كثراً م�ن التجارب 
وب�ات  بالرق�ة،  النج�اح  اإلعالمي�ة حقق�ت 
اإلعالمي�ات يغط�ن املوضوع�ات والتحديات 
النس�ائية، وانطلق�ن إىل مه�ام أوس�ع، مث�ل 
تغير املفاهيم الس�ائدة باملجتمع، عرب العمل 
والتقاري�ر امليدانية التي تعمل ع�ىل إعدادها. 
وم�ن بن أب�رز التحديات الت�ي تواجه عملها 
»نظ�رة املجتمع الس�لبية، وع�دم تقبل وجود 

فتاة إعالمي�ة تحمل كامرا وتتح�رك بحرية، 
لذا تستغرق وقتاً كثراً بإعداد تقرير، وإجراء 

مقابالت، لرفض كثرين الظهور مع فتاة«.
أما س�ارة س�ليمان، فأكدت أنها، عرب عملها، 
تالمس هموم ومعاناة أبناء مدينتها. وأشارت 
إىل أن سكان الرقة قد عانوا من ويالت الحرب، 
ودفعوا ثمن�اً كبراً للخالص م�ن دم أبنائهم، 
حيث قالت: »أعمل بإذاعة محلية مجالها وكل 
عملها هموم الن�اس ووجعهم، ونحن نحاول 
أن نكون أقرب منهم من خالل الربامج املنوعة 

ألننا نفرح لفرحهم ونحزن ألساهم«.
وعدت س�هام املحمد أن القيود التي تفرضها 
األرسة ق�د انخفض�ت عىل الفتي�ات الراغبات 
بالعمل باملجالن الصحفي واإلعالمي، وتعزو 
الس�بب إىل أنه�ن »أثبت�ن نجاح�ات يف ه�ذا 
القطاع، وغره من مج�االت العمل الوظيفي، 
رغم ساعات العمل الطويلة، وانعدام األمان يف 
بعض مج�االت التغطية اإلعالمية، ورضورات 
التنق�ل والس�فر أحياناً«.وأك�دت حال محمد 
أنها اكتس�بت خربة مهنية من خالل عملها يف 
التصوير، وتعلمت اس�تخدام الكامرا بش�كل 
احرتايف، إذ قالت: »العمل ممتع، وتندمج خالله 
يف الحياة اليومية. فمن خالل التصوير، وإعداد 
التقاري�ر الخدمية واالجتماعي�ة، وغرها من 
التقاري�ر املنوعة، تتحق�ق يل الفائدة ويضاف 
الجدي�د إىل خربت�ي املهني�ة«. كم�ا عربت عن 
مش�اعرها يف ختام حديثها، قائلة: »أن تعمل 
يف رصد معاناة أبناء مدينتك لهو يشء يمنحك 
الرضا. كما أش�عر بالحزن بعد تغطية وإعداد 
تقرير يتحدث عن أوجاعهم ألنني أحاول نقل 

غضبهم ومطالبهم«.
يذكر أن مدينة الرقة تقع عىل الضفة الرشقية 
لنهر الف�رات، وتبلغ مس�احتها نحو 27 ألف 
كيلوم�رت مرب�ع، وق�د خرج�ت عن س�يطرة 
النظ�ام الحاك�م يف ربي�ع 2013، لكن عنارص 
تنظي�م داعش أحكموا قبضته�م عليها نهاية 
العام نفس�ه، قب�ل أن ُيطردوا ع�ىل يد »قوات 
س�وريا الديمقراطي�ة«، بدع�م م�ن التحالف 
الدويل والواليات املتح�دة األمركية، يف أكتوبر 
)ترشين األول( 2017، ويديرها اليوم مجلس 
الرق�ة املدن�ي ال�ذي يع�د بمثابة هيئ�ة حكم 

محلية.
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ولد الفن�ان الراحل غ�ازي التكريتي عام 
1930م، وكان مولع�ا بالتمثي�ل والف�ن، 
ش�ارك يف العديد من األعم�ال التلفزيونية 
والس�ينمائية، ول�ه العديد م�ن املؤلفات 
املرسحي�ة وكذل�ك كتاب�ة الش�عر أيضا، 
وكان�ت بدايته الس�ينمائية يف فيلم )فتنة 
وحس�ن( ع�ام 1955م وال�ذي اخرج�ه 
الراح�ل حي�در العم�ر وق�ام بتمثيل دور 
حم�دان يف الفيل�م، وتوال�ت علي�ه ادوار 
البطولة يف افالم )تسواهن( و)الجزاء(… 
ال�خ، وعم�ل يف مرسحي�ات عدي�دة منها 

)مجنون ليىل(
يعترب م�ن ابرز الفنان�ني العراقيني الذين 
برزوا ع�ىل مس�توى التمثيل يف الس�ينما 
والتلفزي�ون ، وق�دم بعده�ا واح�دا م�ن 
أجمل وأش�هر أدواره يف السينما العراقية 
 )1982 الك�ربى  )املس�ألة  فيل�م  وه�و 
للمخ�رج :محمد ش�كري جميل ، جس�د 
فيه ش�خصية الش�يخ ض�اري املحمود ، 

أمام النجم العاملي )اوليفر ريد(
مسريته مع االذاعة

بالرغ�م من نجوميت�ه يف ثمانينات القرن 
املن�رم عندما انفرد بأعمال س�ينمائية 
كبرية وتلفزيونية رائعة وأعمال مرسحية 
غالبيتها ج�ادة ، وعش�قه للمايكروفون 
العالي�ني  والتزام�ه  وحرص�ه  اإلذاع�ي 
بالحض�ور اىل أس�تديوهات اإلذاع�ة وهو 
يس�بق املمثلني والفنيني املش�اركني معه 
يف املسلس�ل او التمثيلي�ة اإلذاعية، وبهذا 
فإنه أك�د احرتامه وحرص�ه وحبه لفنه، 
نع�م بالرغ�م من تل�ك امليزات الت�ي نادرا 
ما يتميز به�ا الفنان العراقي لكن الفنان 
الكبري الراحل غ�ازي التكريتي لم ينصف 

كفنان عراقي يمثل بعيونه.
 ان الفنان الراحل غ�ازي الت�����كريتي 
اسمه غازي عبد الرزاق من مواليد فضوة 
عرب يف باب الش���يخ عم�ل يف الفن منذ 
نهاي�ة االربعينيات اذ عمل يف اذاعة صوت 
الجماهري ثم ن�قل عىل مالك دائرة السينما 
وامل�رسح عام 1976  وظ�ل فيها اىل حني 
وافته املني��������ة يف العام 1997 رحم 

الله فناننا الكبري غازي التكريتي.
سريته الفنية

ولد غ�ازي التكريتي ع�ام 1930م، وكان 
مولع�ا بالتمثي�ل والفن، ش�ارك يف العديد 
م�ن األعمال التلفازية والس�ينمائية، ولُه 
العديد من املؤلفات املرسحية، وكذلك أهتم 
بكتابة الش�عر، وكانت بدايته السينمائية 
يف فيل�م )فتن�ة وحس�ن( ع�ام 1955م، 
وال�ذي أخرجه الفنان حي�در العمر وقام 
بتمثي�ل دور حم�دان يف الفيل�م، وتوال�ت 
علي�ِه أدوار البطولة يف أفالم )تس�واهن( 
و)الج�زاء(، وعمل يف مرسحي�ات عديدة 

منها )مجنون ليىل(.
يعت�رب م�ن الفنانني العراقي�ني املعروفني 
الذي�ن ب�رزوا ع�ىل مس�توى التمثي�ل يف 
الس�ينما والتلفاز، وقدم دورا مشهورا يف 
الس�ينما العراقية وهو يف فيلم )املس�ألة 
الك�ربى ع�ام 1982( للمخ�رج :محم�د 
ش�كري جميل، ليجسد ش�خصية الرجل 
الوطني الش�يخ ضاري ب�ن محمود الذي 
قتل الحاكم االستعماري لجمن، وأبرز من 
مثل معُه يف هذا الفيل�م املمثل أوليفر ريد 
الذي رصح عنه بعد أس�ابيع من العمل يف 
فيلم املسالة الكربى، قائال: )هذا العمالق 
لو أتيحت لُه الفرصة يف الس�ينما العاملية 

لكان لُه شأن آخر(.
إضافة إىل ذلك قال املخرج يوسف شاهني 
لدى مش�اهدته فيلم )املس�ألة الكربى(: 
ي�ا أس�تاذ غ�ازي أنت فن�ان كب�ري. وقد 
توال�ت بطوالت�ِه يف العدي�د م�ن األعمال 
السينمائية: )الفارس والجبل(، و)عمارة 

13(، و)س�حابة صي�ف(، وأخ�ريا فيل�م 
)امللك غازي(.

يف عام 1996 اعتزل الحياة الفنية وعاش 
وحيدا والذي زاد م�ن عزلته فقدانه البنه 
البكر، فعاش حزينا مهموما يبكي ولده، 
واتس�عت دائ�رة أحزانه ح�ني كان العوز 
والحاج�ة يف الع�راق خالل ف�رتة الحصار 
االقتص�ادي جعلته يعيش يف حد الكفاف، 
ورق�د يف الف�راش مريضا. مع�زوال حتى 

وفاتِه عام 1997م.

عامليته الفنية
كان التكريتي رحمه الله فنانا استطاع ان 
ي�وازي يف النجومية املمث�ل العاملي الكبري 
اوليفر ريد عندما وقف معه ليجس�د دور 
الش�يخ ضاري بفيلم املس�الة الكربى مع 
املخ�رج الكب�ري محمد ش�كري جميل اىل 
جانب النج�وم العراقية. فحقق التكريتي 
نجاح�ا متمي�زا ب�أداء ش�خصية صعبة 
واذه�ل بتمثيل�ه ري�د ال�ذي قال ل�ه ذات 
م�ره )هل تعلم يا غ�ازي إنني والول مرة 
بحياتي التمثيلية اش�عر بالخوف والقلق 
عندما اقف امامك يف مشهد واحد والسبب 
ان عيونك تمثل بل وكل عضلة من وجهك 
تتكلم وتنطق( وقال ريد )كنت اتمنى مثل 
فنان كه�ذا كغازي التكريت�ي موجودا يف 
الغرب لكان من نجوم هوليود السينمائية 
ولكان اكتس�ح اس�مه كبار نجوم الغرب 
من املمثلني( وهكذا يحقق النجم العراقي 
الراح�ل غ�ازي التكريت�ي نجومية كبرية 
لكن لالس�ف ل�م ينصفه االع�الم ولغاية 
رحيل�ه وحي�دا يف نهاية التس�عينيات من 
القرن املن�رم ،ففي صي�ف عام 1997 
اي قبل 20 عام�ا رحل التكريتي اىل عاملنا 
اآلخ�ر حيث انع�زل اواخ�ر حياته وعاش 

ايام�ه يصارع امل�رض حتى وافت�ه املنية 
عام 1997م. وتم تش�ييعه ببغداد وحرض 
التش�ييع الفنانون العراقي�ون، وابرزهم 
الفنانة القديرة س�ليمة خض�ري والفنان 
الراحل قاسم محمد وغريهم من الفنانني 

العراقيني.
أعماله السينمائية

فيل�م فتن�ة وحس�ن - للمخ�رج العراقي 
حيدر العمر

حس�ني   : للمخ�رج   - تس�واهن  فيل�م 

السامرائي
حس�ني   : للمخ�رج   - الج�زاء  فيل�م 

السامرائي
فيل�م التجرب�ة - للمخرج امل�ري فؤاد 

التهامي
فيلم الظامئون - للمخرج محمد ش�كري 

جميل
فيل�م االس�وار - للمخرج محمد ش�كري 

جميل
فيل�م املس�ألة الك�ربى - ملخ�رج محم�د 
ش�كري جمي�ل، وال�ذي وقف في�ه امام 

املمثل العاملي أوليفر ريد
فيلم س�حابة صي�ف - للمخ�رج الراحل 

صبيح عبد الكريم
عم�ارة 13 - للمخ�رج الراح�ل صاح�ب 

حداد
فيلم الف�ارس والجب�ل - للمخرج محمد 

شكري جميل
فيلم امللك غ�ازي - فيلمه األخري للمخرج 

محمد شكري جميل
أعماله األخرى

من ضمن اعمال�ه التلفزيونية مسلس�ل 
)محطات الذاكرة(

تمثيلية )السنطور(

مسلسل )حكايات املدن الثالثة(.
اعماله املرسحية

مرسحية)مجنون ليىل(.
مرسحية)املتنبي(.

مرسحية )حفلة سمر(.
مرسحية)التقرير(.

من اعماله التلفزيونية
مسلسل )محطات الذاكرة(

تمثيلية )السنطور(
مسلسل )حكايات املدن الثالثة(.

اعماله املرسحية
مرسحية )مجنون ليىل(.

مرسحية )املتنبي(.
مرسحية )حفلة سمر(.

مرسحية )التقرير(.
اضافة لكل هذا فقد مثل الراحل يف العديد 

من املسلس�الت املهمة وش�ارك معه ابرز 
الفنان�ني العراق�ني ومن تلك املسلس�الت 
هو مسلس�ل  )دار الزمن( وهو مسلس�ل 
شارك ببطولته الراحل التكريتي اىل جانب 
الفنان�ني فاض�ل خلي�ل، الراح�ل حس�ن 
الجنابي، عواطف الس�لمان، اسيا كمال، 
ف�وزي مه�دي، فوزي�ة حس�ن، عبد عيل 
الالم�ي، كريم حمزه، ناظ�م فالح، احمد 
نعمة وعدد كبري من املمثلني وتم تس�جل 
حلقات املسلس�ل الثالثني يف س�تديوهات 

املوصل مطلع الثمانيينات. 
ش�ارك يف العديد من االعم�ال التلفزيونية 
والس�ينمائية، ول�ه العديد م�ن املؤلفات 
املرسحي�ة وكذل�ك كتاب�ة الش�عر أيضا، 
وكان�ت بدايته الس�ينمائية يف فيلم )فتنة 
وحسن( عام 1955م والذي اخرجه الراحل 
حي�در العمر وق�ام بتمثي�ل دور حمدان 
يف الفيل�م، وتوالت علي�ه ادوار البطولة يف 
افالم )تسواهن( و)الجزاء(… الخ، وعمل 
يف مرسحيات ع�دة منها مجنون ليىل يعد 
التكريتي من ابرز الفنانني العراقيني الذين 
برزوا ع�ىل مس�توى التمثيل يف الس�ينما 
والتلفزيون،وقدم بعدها واحدا من أجمل 
وأش�هر أدواره يف الس�ينما العراقية وهو 
فيل�م )املس�ألة الك�ربى 1982( للمخرج 
محمد ش�كري جميل، وال�ذي ال يمكن أن 
ننساها، ليجسد شخصية الرجل الوطني 
الش�يخ ضاري املحمود الذي قتل الحاكم 

االستعماري لجمن .
وهكذا توالت بطوالته يف العديد من االعمال 
الس�ينمائية الفارس والجب�ل ،عمارة 13  
س�حابة صي�ف، وأخريا فيل�م امللك غازي 
س�نة 1996 اعتزل الحي�اة الفنية وعاش 
وحيدا والذي زاد م�ن عزلته فقدانه البنه 
البك�ر.. فع�اش حزين�ا مهموم�ا يبك�ي 
ول�ده، واتس�عت دائرة أحزان�ه حني كان 
العوز والحاجة يف العراق املحارص جعلته 
يعيش عىل الكفاف، ورقد مريضا. معزوال 

حتى وافته املنية عام 1997م. 
س�نة 1996 اعتزل الحي�اة الفنية وعاش 
وحيدا والذي زاد م�ن عزلته فقدانه البنه 
البكر.. فعاش حزينا مهموما يبكي ولده 
… واتسعت دائرة أحزانه حني كان العوز 
والحاجة يف العراق املحارص جعلته يعيش 
عىل الكفاف… ورقد مريضا. معزوال حتى 

وافته املنية عام 1997م .
وت�م تش�ييعه ببغ�داد وحرض التش�ييع 
الفنان�ون العراقي�ون، وابرزه�م الفنانة 
القدي�رة س�ليمة خضري والفن�ان الراحل 

قاسم محمد وغريهم من الفنانني.
وفاته

فنان�ون وكت�اب يتحدث�ون لل�زوراء عن 
ذكرياتهم مع الراحل 

الفنان احمد نعمة 
لقد كان يل الرشف الكبري ان اش�ارك الول 
مرة يف بطولة مسلس�ل عراقي مع نجوم 
ممثلني عراقيني منهم النجم الراحل غازي 
التكريت�ي ابو ري�اض فعرفت�ه وتعرفت 
علي�ه عن ق�رب فوج�دت التزام�ه وحبه 
وتفانيه لعمله وهو يلتزم بادق التفاصيل 
ويس�تمع جي�دا ملالحظ�ات املخ�رج ب�ل 
كان يعطي الفنانني الش�باب املش�اركني 
مالحظ�ات تمثيلي�ة م�ن خ�الل خرباته 
التمثيلية، فقضينا معا وملدة ثالثة اش�هر 
عش�ناها يف مدين�ة املوصل حي�ث تعرفنا 
عىل اهلها الطيبني وكانوا دائما مايدعونا 
اىل بيوته�م ع�ىل موائ�د الغداء والعش�اء 
فكانوا يتس�مون بالطيبة والكرم املفرط 
وكان الراح�ل يبادله�م املش�اعر ويلتقط 
م�ع عوائلهم الص�ور التذكاري�ة فكانت 
ايام جميلة عرفت فيه�ا ان الفنان غازي 
التكريت�ي اضافة اىل انه فن�ان كبري فانه 
يحمل مواهب متعددة كالش�عر والكتابة 

بل كان يعش�ق الغناء ويتمنى العزف عىل 
الة العود وعرفته طيب القلب حلو الطباع 
اليزع�ل من احد ويتفاه�م بهدوء ويتقبل 
كل مالحظات برحابة قلب وسعادة كبرية 
النه يعتقد ان اية مالحظة تقال له تضاف 

له معلومة جديدة( .
سامي قفطان

ال أدري مل�اذا تبق�ى أدوار ال�رش يف أغل�ب 
األحي�ان عالقة يف اذهاننا ل�ذا احتل فريد 
ش�وقي ومحمود املليجي مس�احة كبرية 
يف ذاكرتن�ا وهذا ما صنع�ه الراحل غازي 
التكريت�ي رحم�ه الله فلقد جل�ب انتباه 
املش�اهد ل�ه عندم�ا ظه�ر يف فيل�م فتنه 
وحس�ن حتى أنه كاد يتجاوز بطل الفيلم 
ياس عىل النارص رحمه الله ربما الن غازي 
ل�ه امتداد تمثي�يل قبل فتنه وحس�ن ولم 
يتوقف غازي عن العطاء يف مجال التمثيل 

وياتي عام الستني وهو عام بدايتي الفنية 
وتشاء الصدفة ان التقي بغازي التكريتي 
رحمه الله وجها لوجه وكنت احسده عىل 
قدرته عىل تقمص الش�خصية يسانده يف 
األداء صوته املميز العميق البعيد واعتماد 
ع�ىل التلوين يف االلقاء ونج�اح يف التوازن 
بني االلقاء وتعبري الوجه فقد كان رحمه 
الله يس�تثمر عضالت وجهه بشكل حريف 
مم�ا جع�ل اغل�ب املخرج�ني يرشكوه يف 
اعمال�ه فقدم�ه كارل�و هارتي�ون بعمل 
اسمه السنور ثم التقينا بعمل يحمل اسم 
ايد بأي�د إخراج حس�ني التكريتي وتتالت 
األعم�ال خاص�ة عندم�ا أصب�ح عض�واً 
يف الفرق�ة القومي�ة لتمثي�ل والتقين�ا يف 
مرسحية املتنب�ي إلبراهيم جالل ويف فيلم 
الظامئ�ون وكان يل ال�رشف ان يس�ند يل 
دور ابن غ�ازي التكريتي يف أغلب األعمال 
فكنت ابنه س�ليمان عندما مثل شخصية 

الش�يخ ضاري وبقية األعمال كان غازي 
رحمه الل�ه وديع جدا بالرغ�م من ثورته 
يف ح�االت الغضب لكن�ه رسعان ما ينىس 
غضبه وهو صاحب مع�رش ورغم ابتعاد 
عن الدراسة لكنه كان شاعر مثقف وكان 
يلوم نفس�ه لعدم اكماله الدراسة ويشعر 
ان ش�يئا ضاع منه فريدد شعرا )ما ذنبي 
لم احمل ش�هادة معهٍد / هل بالش�هادة 
رصُت مثل حذاِم( لقد ترك غازي التكريتي 
رحم�ه الله فراغ�اً لم يش�غله غريه لكن 
ذك�راه بقية عالق�ة يف ضمائرنا الفاتحة 

له ولكل الراحلني
الكاتبة والصحفية سناء النقاش

هناك قامات عراقية فنية اليمكن تجاهلها 
عن�د الحديث عن ف�ن التمثي�ل يف العراق 
خ�الل العق�ود املاضي�ة ،ومنه�م الفنان 

الكبري غازي التكريتي رحمه الله...
كان ذو نظ�رة ثاقب�ة ويمتل�ك وعيا فنيا 
ملحوظا ...اس�تطاع ان يتج�ىل يف ادواره  
يف  املش�اهد  ف�رياه  اب�داع  ايم�ا  ويب�دع 
شخصيات  قوية مؤثرة تحفظها الذاكرة، 
منه�ا دوره يف فل�م )الف�ارس والجب�ل (

وفلم) امللك غازي(
صورته تمثل دوما شموخ الثائر العراقي 

ففي سحنته  التقاطيع العراقية االصيلة 
الت�ي ت�ؤرش الص�رب والتضحي�ة والعزم 

والقوة
كان رحم�ه الله دمث االخالق ويش�هد له 

بذلك كل من عمل معه
كان مبدع�ا امتدح فنه ع�دد من الفنانني 

العرب والفنانني العامليني
ول�و اتيحت ل�ه الفرصة ل�ربز عىل املجال 

العاملي
ول�د ع�ام1930 وتوىف يف ع�ام 1997وهو 
يبك�ي ع�ىل ابن�ه الراح�ل وس�ط الع�وز 

والحاجة تحت وطاة الحصار
من هنا نشري اىل رضورة االهتمام بالفنان 
العراق من اي محافظة كان ومن اي مله 
الن الفن�ان ه�و نب�ض الحي�اة ..فمن ال 
خري له مع فنان�ي بلده الخري فيه...فمن 
ذا الذي يس�جل تاريخ البلد س�وى املقاتل 
والفن�ان  بقلم�ه  والكات�ب  بتضحيات�ه 
بحضوره الفني سواء اكان يف السينما او 

املرسح او التمثيل والنحت
االستاذ ضياء البياتي

التكريت�ي من�ذ اواس�ط  عرف�ت غ�ازي 
الخمس�ينات  عندما كان القطاع الخاص 
النت�اج االفالم ينت�ج افالما  وقد اش�رتك 

بالعديد من االفالم التي انتجت ان ذاك.. 
للس�ينما  العام�ه  املؤسس�ة  احتضنت�ه 
القومي�ة  الفرق�ة  يف  كعض�و  وامل�رسح 
للتمثيل  وش�رتك يف كث�ري من املرسحيات 

التي قدمتها الفرقة طيلة حياته 
اس�ند املخرج الرائد محمد شكري جميل 
ل�ه دور مه�م ورئي�ي يف باك�ورة انتاج 
املؤسسة اال وهو فلم ) الظامئون (  قصة 
عبد الرزاق املطلبي  وكنت انا مدير االنتاج 

وبشكل مبارش غي تحقيق الفلم. 
كان غ�ازي التكريتي يؤدي دوره بش�كل 
مبدع يف مس�اهد الفلم عند التصوير .وقد 
ارسني  محمد ش�كري جمي�ل عدة مرات 
ان ) غازي ممثل ب�ارع ( وال يقهر والذي 
يقف امامه يف املشهد من املمثلني ) يرسقه 

(  وهو مصطلح نستعمله يف العمل .
اسند محمد شكري لغازي التكريتي دورا 
غ�ي فلمه الجديد ) االس�وار (  وابدع فيه 
وانا كنت مدير انتاج الفلم . واكد يل محمد 
ما قاله يل قبل س�نوات عن غازي . وابدع 

يف الفلم . 
اس�ند محمد ش�كري م�رة ثالث�ه لغازي 
التكريت�ي دور اللطول�ه يف فلم ) املس�ألة 
الك�ربى (  وهنا قبل ان نبدأء بتنفيذ الفلم 
قال يل محمد شكري وانا مدير انتاج الفلم 
) مارئي�ك  بغازي لدور ض�اري الحمود (  
اجبته عىل الفور اختيار يف مكانه ..وفعال 

كان ذلك ..
وق�ف اوليف�ر ريد ممثل عامل�ي له افالمه 
العاملي�ه  امام غ�ازي التكريت�ي وقال لنا 
) عندم�ا اقف ام�ام هذا املمث�ل غازي  يف 
مش�اهد الفلم اش�عر بأنه اك�رب مني مع 

بأرسار فن التمثيل (  .
•ه�ذا ه�و املرح�وم املمثل الكب�ري غازي 
التكريت�ي . ولو قدر ل�ه ان يعيش الصبح 

ممثال عربيا وعامليا .

 

فنانون وصحفيون معاصرون يصفونه باملمثل البارع وقامة فنية

الزوراء تستعرض مسرية عمالق الشاشة النجم الراحل غازي التكرييت 

ذاكرة
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

يذكر اإلنس�ان بما قدمه من أعمال جليلة للناس 
ويذكر املبدع الراحل بما خلد لنفس�ه ولغريه من 

اعمال تحمل اسمه .
والحدي�ث عن الفن�ان الراحل غ�ازي التكريت�ي ال بد ان 
يتناول أعماله وما تركه من اثار  فنية . ومثل هذا الفنان 
ال تنحر مس�ريته فق�ط باعماله وبطوالت�ه يف االفالم 

واملسلس�الت وع�ىل امل�رسح فه�و الفنان ال�ذي ارتبطت 
صفات�ه بالفنان )عمالق الشاش�ة والفن�ان الكبري( وما 
قال�ه عنه الكث�ري من عمالق�ة الفن العراق�ي والعربي . 
فهو الفنان الذي قال عنه املخرج العاملي الراحل يوس�ف 
شاهني لدى مشاهدته فيلم )املسألة الكربى) : - يا استاذ 

غازي أنت فنان كبري.

كتابة – مجال الشرقي

•ولد غازي التكرييت عام 1930م، وكان مولعا بالتمثيل 
والفن

•قال له يوسف شاهني يا استاذ غازي أنت فنان كبري.
•قال عنه اليفر ريد اشعر باخلوف عندما اقف امامك 

يف مشهد واحد
•كان سباقا للحضور اىل استوديوهات اإلذاعة 

•من ابرز الفنانني العراقيني الذين برزوا على مستوى 
التمثيل

•رحل التكرييت يف صيف عام 1997 اي قبل اكثر من 
20عاما

امحد نعمه: لقد كان لي الشرف ان اشارك مع النجم الراحل غازي التكرييت

سامي قفطان : كان يستثمر عضالت وجهه بشكل حريف مما جعل اغلب املخرجني يشركوه يف اعماهلم

الكاتبة والصحفية سناء النقاش : هناك قامات عراقية فنية الميكن جتاهلها عند احلديث عن فن التمثيل منهم الفنان غازي التكرييت 

االستاذ ضياء البياتي :اسرني  حممد شكري مجيل عدة مرات ان ) غازي ممثل بارع ( وال يقهر
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 للتف�اح فوائد صحية متع�ددة، ووجد الباحثون 
أن الذين يتناولون تفاحة واحدة يوميا عىل الريق 
لديهم خطر أق�ل باإلصابة بالس�كتة الدماغية، 
كون�ه يحتوي عىل العديد م�ن العنارص الغذائية 
الت�ي ق�د تقل�ل من ذل�ك؛ فه�و غن�ي باأللياف 
والفيتامين�ات واملع�ادن، ويوف�ر مجموعة من 

مضادات األكسدة.
يحت�وي التف�اح أيًضا عىل حم�ض املاليك، وهو 
حم�ض فعال يس�اعد عىل تنظيم عم�ل األمعاء 

والكبد ويشمل فوائد غذائية كثرية للدماغ.
فضًل عن األلياف التي تقلل نسبة الكوليسرتول 
كما ينظم السكر يف الدم، ويساعد يف إدارة ضغط 
ال�دم، م�ا قد يقلل م�ن خطر اإلصاب�ة بأمراض 

القلب واألوعية الدموية.
كما أن احتواء التفاح عىل الكريس�يتني، يس�اعد 
الخليا العصبية عىل البقاء واالستمرار يف العمل، 
أما فيتامني “ج” املوج�ود به، هو أحد مضادات 

األكس�دة ال�ذي يلعب دورا مهم�ا لصحة القلب، 
باإلضافة إىل أنه يعزز جهاز املناعة، ويس�اعد يف 

الدفاع عن الجسم من االلتهابات واألمراض.
ويس�اعد البوتاس�يوم ع�ىل اس�رتخاء األوعي�ة 
الدموي�ة، وبالتايل يقلل م�ن خطر ارتفاع ضغط 

ال�دم ومضاعف�ات القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة.
ويحت�وي التف�اح أيًضا عىل “البكت�ني والفينول 
الب�ويل”، وه�ي م�واد مض�ادة لألكس�دة تمنع 
التأكس�د الذي ي�ؤدي لزي�ادة مخاط�ر اإلصابة 

بالرسطان.

جلدي�ة  مرضي�ة  حال�ة  الصدفي�ة 
مزمن�ة وغالب�اً ما تظه�ر أعراضها 
يف فرتة م�ن الزمن ث�م تختفي مرة 
وال�ذي يح�دث حقيق�ة يف  أخ�رى 
مرض الصدفية هو تزايد متس�ارع 
يف دورة حياة الخلي�ا الجلدية، مما 
ي�ؤدي لرتاكم ه�ذه الخليا بطريقة 

مستمرة عىل سطح الجلد.
وحينها يصعب عىل الجسد التخلص 
منه�ا بطريق�ة منتظم�ة وبش�كل 
دوري، مما يؤدي لحالة من حرشفة 
ن بقع حمراء تتس�بب  الجلد، وتكوُّ
بالحكة واأللم، ويمكن اتباع وسائل 
وأس�اليب مختلف�ة ق�د تخفف من 
حدة املرض مثل اإلقلع عن التدخني 
والقيام بالرتطيب باستمرار، فضلً 
عن ضبط النف�س والحد من القلق 

والتوتر أو اإلجهاد عموماً.
ويف ه�ذا املق�ال نق�دم لكم أس�باب 
ظه�ور صدفي�ة الش�عر وأعراضها 

وطرق علجها:
أسباب ظهور صدفية الشعر

- تناول بعض األدوية الطبية.
- اإلصابة بحروق الشمس. 

- اإلصابة بالعدوى. 
- الشعور بالقلق واإلجهاد. 

- وجود إصابات جلدية. 
أعراض صدفية الشعر 

- الشعور بالحكة.
- جفاف فروة الرأس. 

غ�ري  ال�رأس  بق�رة  اإلصاب�ة   -
املألوفة. 

- ظهور حراش�ف بلون أبيض مائل 
للفيض. 

- ظهور بقع وَِع�رة متقرة وذات 
لون أحمر. 

- تس�اقط الش�عر ال�ذي ينتج عن 
الحك�ة الش�ديدة والخ�دوش الت�ي 

ترتتب عىل اإلصابة بالصدفية. 
علج صدفية الشعر

-1 منتجات قطران الفحم بأشكالها 
كالكريم�ات،  واملتنوع�ة  املختلف�ة 
والصاب�ون، والش�امبو، واملراه�م، 
�ل، وتعمل ه�ذه املنتجات عىل  والجِّ
تقليل نم�و خليا الجل�د، وتخفيف 
م�ن  يصاحبه�ا  وم�ا  االلتهاب�ات، 
عيوبه�ا  وم�ن  وحك�ة،  تقش�ري 
رائحته�ا غري املحبب�ة باإلضافة إىل 
التصّبغ�ات التي ق�د تخلفها، ولحل 
هذه املش�كلة يمكن استخدام بلسم 
غري طبي بعد غس�يل ف�روة الرأس 
بالش�امبو للتخل�ص م�ن الرائح�ة 

القوية لقطران الفحم.
ال�ذي  الساليس�يليك  حم�ض   2-
يق�وم بإزال�ة القش�ور والتخل�ص 
منه�ا، وعادة ما يوج�د يف الصابون 

والشامبو الطبي.
-3 الش�امبو الطب�ي العلجي الذي 
يقوم بإزالة القشور التي تظهر عىل 
فروة ال�رأس، وهناك أنواع وأصناف 
متعددة منها ما يحتوي عىل قطران 

الفحم ومنها ما هو خاٍل منه. 
أع�راض  م�ن  للتخفي�ف  نصائ�ح 

صدفية الشعر 
تجنب الضغ�ط العصب�ي واالبتعاد 

عن الحالة النفسية السيئة.
اس�تخدام الش�امبو الطبي لغس�ل 

الشعر.
عدم اإلفراط يف تمشيط الشعر، ألن 
احتكاك املشط لفروة الرأس قد يزيد 

من حدة االحمرار والحكة.
الرتطي�ب  كريم�ات  إس�تخدام  إن 
الطبية يس�اعد يف الحد من ش�عور 
الحك�ة الناتج عن جف�اف الجلد ما 
يساهم يف الحفاظ عىل مرونة الجلد 

ومنع تشكل اللويحات والقشور. 

بعدما أعلنت منظم�ة الصحة العاملية 

فريوس كورونا كوباء عاملي، اضطرت 

معظ�م دول العال�م إىل أخ�ذ إجراءات 

صارم�ة للح�د م�ن تف�ي الفريوس 

ومنها كان منع التجمعات “األعراس، 

بيوت األجر، الكافيهات، وغريها”.

وربما أثر ذلك ألمر عىل نفس�ية بعض 

الفتيات اللواتي كن عىل وش�ك الزواج 

يف ه�ذه الف�رتة بال�ذات، وإعتربن أن 

األمر مقلق وزاد توترهن.

يف التايل نقدم لِك نصائح لتغري طريقة 

تفك�ريِك أو حت�ى اقرتاحات�ِك إن كنِت 

مرصة عىل الزواج:

1- يمكن�ِك أن تقوم�ي بحف�ل صغري 

يقترص فقط ع�ىل العائلة واملقربني يف 

البيت، وبذلك تضمنني أن الفريوس لن 

يكون موج�وًدا بعد اتخ�اذ اإلجراءات 

اللزم�ة م�ن “تعقي�م ورش الضيوف 

بالس�بريتو أو م�ا ين�وب عن�ه” قب�ل 

الدخول إىل البيت. “ال تقلقي املوضوع 

لي�س محرًج�ا” وه�و إج�راء وقائي، 

والح�رص عىل تواف�ر معقمات األيدي 

يف امل�كان أم�ا الطعام فلن يس�بب لِك 

أي مش�كلة ألن الفريوس ال ينتقل من 

خلل الطع�ام إال يف حالة واحدة وهي 

تعرض�ه ل�رذاذ أح�د املصابني بش�كل 

مبارش.

2- إعت�ربي األم�ر فرص�ة ووفري مع 

زوج�ك نقود الحف�ل الكبري ملش�اريع 

أخ�رى كالس�فر الحق�اً بع�د انته�اء 

األزم�ة أو حتى للب�دء بمروع صغري 

بما تربعني فيه.

3- إن كن�ِت م�رصة ع�ىل الحفل، كما 

أوردن�ا س�ابقاً يمكنك القي�ام بحفل 

صغري وتأجيل الحفل الكبري لوقت آخر 

بما يتناسب مع الظروف.

4- فك�ري يف األم�ر ع�ىل أن�ه فرص�ة 

جدي�دة لتقيض وقت أطول مع عائلتك 

التي ستش�تاقني لها بع�د أن تصبحي 

يف منزل�ك الخ�اص، والحج�ر الصحي 

يف البيت س�يكون فرصة رائعة للقيام 

بأنش�طة م�ع األه�ل والحص�ول عىل 

بعض املتعة.

5- “كل تأخرية فيها خرية”، س�يكون 

من حس�ن حظ�ك أن الجو يف األش�هر 

أجم�ل  س�يكون  القادم�ة  القليل�ة 

كن�ِت  ح�ال  يف  الخارجي�ة  للحف�لت 

عروس شتاء 2020 وبذلك ستصبحني 

عروس ربيع - صيف 2020.
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عروس كورونا: 5 نصائح إذا كنِت مصّرة على الزواج

حنو مستقبل افضل ..هلم
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الكذب من أسوأ الصفات التي يمكن 
أن يكتسبها الطفل، فيصبح إنساناً 
غ�ري موثوق في�ه، ويفق�د التقدير 
م�ن اآلخري�ن، ولي�س هناك أش�د 
إحراجاً وال جرحاً لألبوين من رؤية 
طفلهم�ا وهو متم�رس يف الكذب، 
ويعشق التحايل وتزييف الحقائق، 
ليبقى الس�ؤال يؤرق الوالدين: ملاذا 

يكذب الطفل؟ وكيف يكذب؟
أن الك�ذب عند األطفال له أس�باب 
متعددة؛ كونه نتيجة لعوامل بيئية 
وعوامل ذاتية داخ�ل نفس الطفل، 

والعوامل البيئية متعددة، منها:
يمتل�ك  ال  تك�ذب  الت�ي  األرسة   .1

أبناؤها فضيلة الصدق.
2. املدرس�ة، فعندما يكذب زملؤه 
ع�ىل امل�درس خوفاً م�ن العقاب... 
وامل�درس ع�ىل املدي�ر إذا تأخر عىل 
الحص�ة س�تنغرس ه�ذه الصورة، 

وتنطبع يف نفس الطفل.
3. املجتم�ع، وم�ا ي�راه الطف�ل يف 
الش�ارع كالكذب يف األس�واق، وما 
يش�اهده يف التلفاز من مسلس�لت 
وقص�ص كاذبة، إضاف�ة إىل غياب 
الق�دوة الحس�نة الت�ي تح�ث عىل 

مكارم األخلق.
أنواع الكذب:

يج�ب ع�ىل األبوي�ن أن يتعرفا عىل 
نوع الكذب الذي يمارسه طفلهما؛ 
حت�ى ي�دركا س�ببه، ويتعرفا عىل 
طريقة التعامل الس�ليم ملواجهته، 

فللكذب عدة أنواع تتمثل يف ما ييل:

- الكذب الخيايل: وهذا يعرب عن نمو 
عقيل، وال يعاقب عليه الطفل، كأن 
يقول: رأيت أس�داً يسري يف الشارع، 
وهنا ال يف�رق الطفل بني الحقيقة 
يف  األرسة  دور  ويأت�ي  والخي�ال، 
توجيه الطفل للتفريق بني الحقيقة 

والخيال.
- الكذب االلتب�ايس: قدرته العقلية 
للنم�و  األوىل  املراح�ل  يف  وذاكرت�ه 
يلتب�س فيه�ا الواقع م�ع الخيال، 
بمعن�ى أنه م�ن املمكن أن يس�مع 
قص�ة أس�طورية، أو أن يرى حلماً 

ويرويه عىل أنه حقيقة.
- الكذب االدعائ�ي: يلجأ له الطفل 
عندم�ا يش�عر بنق�ص أو حرمان؛ 
كادع�اء امل�رض ك�ي ال يذه�ب إىل 
لعب�ة  رشاء  ادع�اء  أو  املدرس�ة، 
رف�ض األب رشاءها، وه�ذا الكذب 
له س�ببان، وهم�ا: التباه�ي أمام 

األصدق�اء، ولف�ت االنتب�اه وطلب 
العطف.

- الك�ذب االنتقام�ي: يظهر عندما 
يش�عر الطف�ل بعدم العدل، س�واء 
بمفاضل�ة  املدرس�ة،  أو  األرسة  يف 
أحد إخوت�ه أو زملئه عليه، فيقوم 
الطف�ل بتوجيه االته�ام لغريه عند 

حدوث خطأ ما.
- الك�ذب الوقائ�ي: ه�و دف�اع عن 

النفس عندما يخاف من العقاب.
- كذب تعوييض: ينتج عن الشعور 
أو  الصح�ة  يف  س�واء  بالنق�ص 

الجمال.
- الك�ذب التقليدي: ه�و عبارة عن 
تقلي�د من حوله ح�ني يكذبون عىل 

أحد أمامه.
ال  داف�ع  ه�ذا  امل�ريض:  الك�ذب   -
داخ�ل  يتأص�ل  حي�ث  ش�عوري، 
الطف�ل نتيج�ة فش�ل أو اضطراب 

الشخصية، وال يس�تطيع أن يفرق 
بني الصدق والكذب.

دور اإلرش�اد األرسي يف ع�لج هذه 
املشكلة:

وح�ول الحل�ول الت�ي يج�ب ع�ىل 
املرش�د الرتبوي اتباعها مع األرسة 
يف ه�ذه الحالة »يجب االس�تماع إىل 
الوالدين بعيداً عن الطفل، ثم تحدد 
جلسات للطفل وأخرى لوالديه، بعد 
أن يح�دد نوع الك�ذب، مع رضورة 
فهم األس�باب التي جعل�ت الطفل 
يك�ذب، ومعرفة س�ن الطفل لكي 
نتعرف عىل نوع الكذب، ثم إرش�اد 
الوالدي�ن لتلبي�ة احتياجات الطفل 
النفسية والجس�دية واالجتماعية، 
وتوجي�ه الوالدي�ن لع�دم التفرق�ة 
بينه وبني إخوت�ه، كذلك توفري جو 
من االطمئنان واملرونة والتس�امح 
م�ع األطف�ال؛ حتى نمن�ع الخوف 
املؤدي إىل الكذب، كما يجب إرش�اد 
الطفل للف�رق بني الصدق والكذب، 
ويف النهاي�ة يجب تعليمه أن الكذب 
وأن  فيه�ا،  مرغ�وب  غ�ري  صف�ة 
الكاذب منبوذ م�ن الجميع«و»عىل 
األم أن تعم�ل ع�ىل إرشاك الطفل يف 
األلع�اب الرياضي�ة الت�ي تزيد من 
ثقته بنفس�ه، وأن تعامله بحس�ن 
نية، وال تعاقبه عىل كذبه، وتحاول 
مسامحته يف أول مرة، واملرة الثانية 
البد من تنبيهه، وأخرياً العقاب بعد 
الثالثة، برط أن ال يكون جسدياً، 

وال يكون أمام اآلخرين«.

سلوكيات

8 أنواع من الكذب ميارسها طفلك للتحايل عليك!

نس�مي هذه الظاه�رة “تقليد اختيار الزوج”، وتح�دث عند الحيوانات 
واألس�ماك والطي�ور. تفض�ل اإلن�اث يف األن�واع األخرى الذك�ور الذين 
ش�وهدوا مع إناث أخريات أو تزوجوا من قبل )كتاب اولر وغوناس�ان 

.)2002
ويف البر، ُتظهر النس�اء رغبة يف تقليد اختي�ارات األخريات يف األزواج 
أكث�ر من الرج�ال. والفكرة هنا هي أن النس�اء تس�عى الختيار رشيك 
جيد، واهتمام امرأة أخرى يش�ري إىل امتلكه املميزات الصحيحة، أو أنه 
بطريقة ما قد “س�بق فحصه”. ولكن النساء ال يفضلن جميع الرجال 
املرتبطني، يوجد هناك بعض الروط التي تجعل النساء يجدن الرجال 

املرتبطني أكثر جاذبية:
يجب أن تكون رشيكته جذابة

ته�م درجة جمال األنثى أكث�ر من درجة جمال الرج�ل، فبغض النظر 
عن جاذبية الرجل الحقيقية، تميل النس�اء إىل رؤية الرجال أكثر جماالً 
إذا كان�وا يواع�دون امرأة جميلة وقد كش�ف نفس البح�ث أن العكس 
صحيح أيض�اً، حيث ُيعترب الرجال أقل جم�االً إذا كانوا يواعدون امرأة 

غري جذابة.
يجب أن يكون الرجل متوفراً إىل حد ما

عىل الرغم من أن الريكة الجميلة تزيد جاذبية الرجل، فيجب أن ُيعترب 
الرج�ل متاحاً إىل حد ما ليثري اهتمام النس�اء فعلً أن تفضيل النس�اء 
للرج�ال املرتبطني يكون قوياً عندما يكون لدى الرجل صديقة، ويكون 
أضع�ف قليلً عندم�ا يكون واقع�اً يف الحب، ويك�ون يف أضعف حاالته 

عندما يكون الرجل متزوجاً.
وباملثل، يقول اولر وغوناس�ان )2002( إن النساء يجدن الرجال الذين 
ال يرتدون خاتم زواج أكثر جاذبية. وتعترب محاوالت اس�تدراج الرجال 

بعيداً عن رشيكاتهم أقل فعالية عندما يكونون يف علقات جادة 
قد تختار النساء أال تلحق الرجال املرتبطني عىل الرغم من جاذبيتهم

و قد تختار النس�اء أن تش�عر باإلعجاب بالرجال دون السعي ليكونوا 
يف علقة معهم. وُتعترب النس�اء املقبوالت وأصح�اب الضمائر أقل ميلً 
مللحقة الرجال املرتبطني  ولكن قد تقوم النس�اء بمحاولة جذب رجال 

مرتبطني إذا كن غري راضيات بشكل خاص عن علقاتهن الحالية.

دراسات حديثة

ملاذا متيل بعض النساء إلغواء الرجال املرتبطني؟!
طبيبك يف بيتك

تناول تفاحة واحدة يومياً على الريق لتقلل نسبة الكوليسرتول وتنظم السكر 

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

العام�ة  الثانوي�ة  ط�لب  ُيق�دم 
امتحانات العام الدرايس، ويكثفون 
خ�لل  مذاكرته�م  أوق�ات  م�ن 
االمتحانات، ولهذا نستعرض لكم 
بعض األطعمة التي يجب تجنبها 

كونها تسبب نعاًسا.
-1 منتجات األلبان:

الحتوائه�ا عىل م�ادة تريبتوفان، 
وهي حم�ض أميني يس�اعد عىل 
الذي يتحول  الس�ريوتونني،  إنتاج 
إىل امليلتون�ني، ال�ذي يعترب محفز 

جيد للنوم.
-2 املوز:

كون�ه يجم�ع نس�بة عالي�ة م�ن 
البوتاسيوم التي تساعد عىل النوم، 
كم�ا أنه يحتوي ع�ىل الرتيبتوفان 
يس�اعدان  الل�ذان  واملاغنس�يوم 
عىل اس�رتخاء العضلت، ومن ثم 

سهولة النوم.
-3 الكريز:

م�ن الفاكهة الغني�ة بامليلتونني، 
وعند تناوله يعطي الجسم إشارة 
للن�وم، لذلك م�ن األفض�ل تناول 
ط�لب الثانوي�ة العام�ة الكري�ز 
قبل النوم للدخول يف النوم بش�كل 
أثن�اء  تناول�ه  م�ن  ب�دال  أرسع، 

املذاكرة.
-4 األرز:

يس�اعد ع�ىل الدخ�ول يف الن�وم، 
املوجودة  الكربوهي�درات  بس�بب 
به ما يزي�د من تركيز الرتيبتوفان 
يف ال�دم، باإلضاف�ة إىل أنه يحتوي 
الفيتامين�ات  م�ن  املزي�د  ع�ىل 
واملاغنس�يوم، وه�و ما ي�ؤدي إىل 

راحة العضلت واألعصاب.
-5 البيض:

يحت�وي ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن 

أهميته  الربوت�ني، وبالرغ�م م�ن 
إال أن�ه غن�ي بكمي�ة كب�رية م�ن 
الرتيبتوف�ان، التي تنت�ج هرمون 
امليلتونني وتس�اعد عىل الش�عور 

بالنوم.
-6 الساملون:

يساعد عىل النعاس أيًضا، الحتوائه 
عىل األحماض الدهنية أوميجا 3، 
والت�ي تحفز الجس�م ع�ىل إنتاج 

امليلتونني.
-7 العسل:

ال�ذي  الجلوك�وز،  ع�ىل  يحت�وي 
ي�ؤدي إىل التقلي�ل من مس�تويات 
األوريكس�ني، وهو ناق�ل عصبي 
يف الدماغ يس�اعد عىل اليقظة، ما 

يؤدي إىل االحساس بالنوم.
ع�ىل  يحت�وي  الج�وز:   8-
املاغنس�يوم، باإلضاف�ة إىل كمية 
كبرية من امليلتونني، لذلك يفضل 
تناوله قب�ل النوم لرفع مس�توى 
امليلتونني يف الدم، ما يس�اعد عىل 

الدخول يف النوم بشكل أرسع. 

لطالب الثانوية العامة.. احذروا هذه األطعمة

نصائح طبية

صدفية الشعر: األسباب، 
األعراض، طرق العالج

 املكوّنات
دجاج كامل منّظف - 1

 3  - أرب�اع  إىل  ث�وم مق�ّر ومقّس�م 
فصوص

بصل حجم صغري، مقّر ومقّس�م إىل 
أرباع - 1

طرخون طازج - 3 عيدان
إكليل الجبل طازج - 4 عيدان

زعرت طازج - 3 عيدان
زيت زيتون - ملعقتان كبريتان

ملح - ملعقة صغرية
فلفل أس�ود مطحون - نص�ف ملعقة 

صغرية
لتحضري الخضار :

جزر مقّر ومقّطع - 300 غرام

بص�ل صغ�ري الحج�م مق�ّر - 500 
غرام

زيت نباتي - ملعقة كبرية
ماء - بحسب الحاجة
ملح - ملعقة صغرية

طريقة العمل
- حّم�ي الفرن عىل ح�رارة 200 درجة 

مئوية.
والث�وم  بالبص�ل  الدجاج�ة  - إح�ي 

والطرخون وإكليل الجبل والزعرت.
- أربطي أرجل الدجاجة بخيط املطبخ 

ثّم ضعيها يف صينية فرن.
- أس�كبي زيت الزيتون ع�ىل الدجاجة 
ورّش عليها املل�ح والفلفل ثّم أدخليها 

إىل الفرن لحواىل 25 دقيقة.

- أقلب�ي الدجاجة ع�ىل الجهة األخرى 
دقيق�ة   30 ح�واىل  طهوه�ا  وتابع�ي 

إضافية أو حتى تنضج.
- ضع�ي الدجاج�ة جانب�اً لح�واىل 10 
دقائ�ق حتى تربد ث�ّم إقطع�ي الخيط 

وضعيها عىل طبق التقديم.
- لتحض�ري الخض�ار: يف مق�لة، حّمي 
الزيت وقيّل رؤوس البصل حتى تشقّر.

- صّفيه م�ن الزيت عىل محارم ورقّية 
ث�ّم ضعي�ه ع�ىل طب�ق التقدي�م حول 

الدجاجة.
- يف قدر الضغط، ضعي الجزر واسكبي 

فوقه املاء حتى يغلّفه بالكامل.
- نّكهي بامللح واترك�ي املزيج يغيل ثّم 
إضغطي الق�در لحواىل 15 دقيقة حتى 

ينضج الجزر.
- صّف�ي الج�زر املس�لوق م�ن امل�اء 

وضعي�ه مع البصل ح�ول الدجاجة ثّم 
قّدمي الطبق ساخناً.

 طريقة إعداد الدجاج مشوي
املطبخ
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نمتلك جميعا أش�كاال مح�ددة لوجوهنا 
تمنحنا التميز وتكشف خبايا شخصياتنا 
وصفاتنا، التي تختلف بحس�ب الش�كل، 
ه�ل ه�و مرب�ع أم بيض�اوي. مثل�ث أم 
دائري؟ وهنا نوضح خبايا ش�خصية كل 

شكل من هذه األشكال:
- أصحاب الوجوه املستديرة:

يتميزون باتس�اع الجبه�ة التي تدل عىل 
الذكاء وصفاء الذه�ن وحب فعل الخري، 
وي�دل ه�ذا الوج�ه ع�ىل ح�ب صاحب�ه 
يض�ع  ل�ذا  جدي�دة،  عالق�ات  لتكوي�ن 
مصلحة اآلخرين يف املقدمة، وبالتايل فهم 
ال يحصل�ون عىل مبتغاهم م�ن العالقة، 
وهذه الصف�ة تجذب الكث�ري إليهم، كما 
أنه�م يمتلكون أنًفا صغ�رية ما يدل عىل 
قوة وجاذبية الشخصية، أما اتساع دائرة 
العني لديهم فدليل عىل الذكاء والطموح، 
ولونها األسود يعطي إحساسا بالوضوح 

والرصاحة والقدرة عىل الريادة.
- الوجه الدائري

يتمي�ز صاحب ه�ذا الش�كل بفم صغري 
وش�فاه رقيق�ة، وه�م بذل�ك يمتلك�ون 
ش�خصية معتدلة ال تفرط يف مشاعرها 
تجاه اآلخرين س�واء أصدق�اء أو أحباء، 
أو  الوس�ط  املناط�ق  ويفضل�ون دائم�ا 
املوازنة بني األمور، لذا يحسنون الترصف 
يف كل أحوالهم ويتمتعون بحالة نفس�ية 
معتدلة، كما أنهم يمتلكون أذن متوسطة 
الحج�م وتدل ع�ىل وجود صف�ة خفية، 
وهي تمكنهم من التالعب بمشاعر الناس 
للوصول إىل أهدافهم املنش�ودة وتحقيق 
مصالحهم الخاصة، ولكن هذه الصفة ال 
يتم اس�تخدامها إال مع الغرباء وأصحاب 
النظرة النرجس�ية، باإلضاف�ة إىل الذقن 
العريضة التي تميز صاحبها بقدرته عىل 

التحمل وامتالكه للجدية أثناء العمل.
- الوجه املايس 

هو الذي يأخذ شكل املاسة، يكون متسًعا 
يف الوس�ط وحادا م�ن األعىل واألس�فل، 
وي�دل هذا الوجه عىل ق�درة صاحبة عىل 
الرتكي�ز يف تفاصيل األش�ياء للوصول إىل 
درجة السيطرة الكاملة عليها وامتالكها، 
ل�ذا يكون عمله�م عىل درج�ة عالية من 
اإلتقان ويتدرج�ون يف املناصب القيادية 
بس�هولة، كما أنهم يتميزون بقدرة عىل 
التواص�ل مع اآلخري�ن ورغب�ة يف إقامة 
عالق�ات جديدة، وعىل الرغ�م من دقتهم 
يف اختيار تعبرياته�م إال أنها تكون حادة 

أحيانا وتدفع اآلخرين إىل قطع العالقات، 
كم�ا يمتلك�ون جبه�ة حادة وه�ي تدل 
عىل املب�ارشة والرصاحة أثن�اء التعامل، 
والجدي�ة يف العم�ل وتحمل املس�ئوليات 

الكربى.
- الجبهة الواسعة

تكون الجبهة عند الوجه أوسع من الذقن 
ويتمي�زون بقوة داخلية كب�رية تدفعهم 
إىل العن�د أحيان�ا خاص�ة م�ن األصدقاء 
والوص�ول  ذاته�م  إلثب�ات  واألق�ارب، 
إىل  اإلس�اءة  يمكنه�م  كم�ا  ألهدافه�م، 
اآلخرين إذا شعروا أنهم عقبة أمام تحقيق 
أحالمه�م، فضال عن الحدس القوي الذي 
يمكنه�م م�ن معرف�ة الوق�ت املناس�ب 
التخ�اذ الق�رارات العملية املناس�بة، لذا 
يكونوا دائما مبدع�ون ويميلون أكثر إىل 
املجاالت الفنية كالتمثيل والغناء، كما أن 
امتالكهم لجبهة متسعة يدل عىل تطلعهم 
إىل األفضل دائما، فضاًل عن أن حواجبهم 
إىل  ذات وض�ع منخف�ض وه�ذا يش�ري 
أنهم س�يواجهون الشك الذاتي يف مرحلة 
حياتي�ة معينة، وتباع�د الحاجبني تعني 
االختصار أثناء التح�دث وعدم الرغبة يف 
اإلفصاح عما بداخلهم، ويتميزون بحجم 
متوسط للعني مما يشري إىل وجود نسبة 

البأس بها من الذكاء لديهم.
- الوجه املربع

يتميز باتس�اع منطقت�ي الجبهة والفك، 
م�ا ي�دل ع�ىل ق�درة كب�رية ع�ىل تحمل 
املس�ئولية، وإحس�اس عايل بالحماس�ة 

وح�ب لجدية العم�ل، لذا فه�م أصحاب 
مش�اريع واس�تثمارات كربى، ويملكون 
حواجب منخفضة وقريب�ة من بعضها، 
وهذا لتميزهم بأس�لوب رسيع يف التعبري 
عن وجه�ات نظرهم وآرائه�م حول أهم 
املوضوعات، كما تش�ري األنف املستقيمة 
لديه�م إىل النجاح والطم�وح الالمحدود، 

والعدوانية أحيانا ورسعة الغضب.
- أصحاب الوجه البيضاوي

لديهم قدرة التعرف عىل اآلراء الصحيحة، 
والوق�ت املناس�ب لإلفصاح عنه�ا وهذا 
له�م، يش�عرون  اآلخري�ن  س�بب ح�ب 
بالراحة أثن�اء التعامل معهم، ويمتلكون 
جبه�ة ب�ارزة تدل ع�ىل حبه�م للتفكري 
الفردي واالستقاللية املادية، وعيون ذات 
لون بني تش�ري إىل طب�اع هادئة ورقة يف 
التعامل، بينما تعني األنف العريضة التي 
يملكونها أن لديهم غرية عمياء تجاه كل 
أحبائه�م، وف�م غليظ يوحي ب�أن القوة 
والقدرة عىل حس�م األمور هي املسيطرة 

لديهم.
- الوجه املثلث

يمتلك�ون ف�ًكا ذو مس�توى أوس�ع عن 
مس�توى الجبهة، ويدل ذل�ك عىل حبهم 
الش�ديد وإتقانه�م لف�ن القي�ادة، فهم 
يتسمون بضيق العني مما يعني الحيوية 
األن�ف  واس�تقامة  لديه�م،  والنش�اط 
التي ت�دل عىل النجاح الدائ�م، فضال عن 
امتالكهم لخدود س�مينة وهذا يش�ري إىل 
طيبة القلب وحب العالقات االجتماعية.

ق�رر ذات يوم أب م�ن عائلة 
ثرية جداً أخ�ذ ولده يف رحلة 
إىل الري�ف لك�ي يري�ه كيف 
يعي�ش الفقراء. ق�ى األب 
يف  وليلت�ني  يوم�ني  وابن�ه 
مزرع�ة لعائل�ة تعترب فقرية 
ج�داً. وعن�د عودتهم�ا م�ن 
الرحل�ة، س�أل األب ابنه عىل 
طري�ق العودة “كي�ف كانت 

الرحلة؟”
فأجاب االب�ن: “كانت رائعة 

يا أبي.”
األب: “هل رأيت كيف يعيش 

الفقراء؟”
االبن: “نعم، لقد فعلت.”

األب: “إذاً قل يل، ماذا تعلمت 
من الرحلة؟”

فأجاب�ه االب�ن: “لق�د رأي�ت 
أننا نمل�ك كلباً واح�داً، بينما 
كالب.  أربع�ة  يملك�ون  ه�م 
لدينا بركة تص�ل إىل منتصف 
حديقتن�ا، ولديه�م ج�دول ال 

نهاية له. لقد وضعنا األضواء 
يف حديقتنا، وهم لديهم نجوم 
إىل  يص�ل  فناءن�ا  اللي�ل.  يف 
مقدم�ة الباحة، وه�م لديهم 
األف�ق بأكمل�ه. لدين�ا قطعة 

صغ�رية م�ن األرض لنعي�ش 
عليه�ا، وه�م لديه�م حقول 
الب�رص.  إىل م�ا وراء  تذه�ب 
لدينا خ�دم يخدمونن�ا، بينما 
هم يخدمون اآلخرين. نشرتي 
ينتج�ون  لكنه�م  طعامن�ا، 
طعامهم. لدين�ا جدران حول 
ممتلكاتن�ا لتحمين�ا، أما هم 

فلديهم أصدقاء لحمايتهم.”
ظل الوالد صامتاً. 

ثم أضاف ابنه قائالً: “ش�كراً 
لك يا أبي ألنك أريتنا كم نحن 

فقراء.”
الحكم�ة : نظرت�ك إىل األمور 
تجعلك تح�دد قيمة نفس�ك 
... ك�ن إيجابياً ت�رى األمور 

بإيجابية! 
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اختبارات شخصية 

قصة وعربة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

“الفت للنظر” هذا ما س�تكون عليه يا مولود الحمل، 
فأن�ت يف أح�ىل طلة لديك، تحرض نفس�ك اليوم لخوض 
الكثري م�ن التحديات ووضع النقاط عىل الحروف يف أجواء 
العم�ل، وتنجح بذلك لش�خصيتك املس�يطرة عىل األش�خاص 
حولك، من يريد تقديم امتحان فاليوم مناسب إلعطاء األفضل، 

يف املساء نقاش بينك وبني من تحب قد يتبلور إىل شجار.

أنت لديك القليل م�ن امللل من الروتني الذي أصابك 
يف األيام املاضي�ة، واليوم أنت مهمل جدا، حيث إنك 
مص�اب باملل�ل من كل ما يح�دث حولك، مم�ا يجعلك 
ال تس�أل وال تهتم حتى ولو حدثت ه�زة أمامك أو حرب، 
تضط�ر إىل فتح اوراقك كاملة أمام من تحب يف فرتة املس�اء 
ألن الكي�ل طف�ح معك وغ�ري مهت�م بالعواقب. املس�اء جيد 

إلراحة جسمك بالبيت. 

أنت اليوم ال تستطيع تحديد وجهتك إىل أين، وماذا 
س�وف تفعل، الكثري من االمور يحدث حولك، مما 
يجعل�ك يف ضياع وخصوصا يف فرتة الظهرية، لذا انتبه 
م�ن العصبية وال داعي إلعطاء الق�رارات. أما يف فرتة ما 
بع�د الظهر علي�ك االهتمام أكث�ر بصحتك، وإعطاء نفس�ك 
القليل من الراحة، ألنك تحتاجها يف املس�اء، فاألفضل البقاء 

يف البيت.

“ي�وم لك ويوم عليك” يا مول�ود امليزان فاألوضاع 
لدي�ك مكهرب�ة ه�ذا الي�وم، وتالح�ظ الضغ�وط 
النفس�ية والعملية قد زادت لدي�ك، وخصوصا يف فرتة 
الظهرية فاحرتس مما قد تقوله أو تفعله، ففكر جيدا ألن 
أي يشء قد يحس�ب ضدك يف املساء ينقذك أحد أصدقائك من 
امللل بدعوته لك للخروج لكن مزاجك لن يتحسن. مواليد 1 إىل 

10 ترشين األول األكثر توترا هذا اليوم.

الضغوط العملية هي أكثر ما يكون مس�يطرا هذا 
الي�وم، وخصوصا يف فرتة الظهرية التي س�تنهمك 
بها يف العمل املرتاكم عليك منذ فرتة، حتى أنك لن تجد 
الوقت للرد عىل اس�ئلة املوجودين حولك. يف املساء تلغي 
بعض مواعيدك الش�خصية بس�بب األعمال التي تقيض بها 
حتى وق�ت متأخر، قد يكون يوم مم�ال صديقي، لكنه ليس 

بسيئ.

كل ما تفعله يكون لصالحك، ال تخف بل تقدم أكان 
يف العمل أو يف مجال العاطفة، الحظ إىل جانبك اليوم 
ويدعم�ك بكل قوة، ال�ذكاء أيضا حليفك فأنت تش�غل 
دماغك اليوم بش�كل مس�تمر مل�ا عليك من اتخ�اذ قرارات 
مهم�ة، لكنك س�تنجح به�ذه املهمة وتك�ون مبتس�ما طوال 
اليوم، وخصوصا بعد الثانية عرشة ظهرا، يف املساء جلسة مع 

األصدقاء لم تسعد بها منذ زمن فأعِط العنان لنفسك.

انتهت فرتة املعاناة التي أملّت بك يف الفرتة املاضية، 
وه�ا أنت تس�رتجع قوتك ه�ذا اليوم تح�اول حل 
بعض املش�اكل املعلقة يف فرتة الصباح، الظهرية وقت 
جيد للمبادرات والقيام بطلب مهم من أي شخص تريده، 
املس�اء هادئ بعض اليشء، فتفكر يف القيام بزيارات عائلية 

لم تقم بها منذ وقت طويل.  

قوة، ثبات وأفكار أكثر وضوحا من يوم أمس، تبدأ 
نهارك مفعما بالنشاط منكبا عىل أعمالك إلنجازها 
وتصحيح األخطاء التي ارتكبتها يف األمس، يف فرتة ما 
بعد الظهر تبدأ بالتفكري بأمورك املس�تقبلية، وخصوصا 
العملية واملالية منه�ا، قد ال يرىض الحبيب بلهجتك اآلمرة يف 

املساء، مما قد يرجح نشوب سوء تفاهم بسيط.

كث�ري حركة وكثري كالم، هذا م�ا انت عليه اليوم، 
وتعمل كل يشء برسعة، ألن لديك العديد من األمور 
لتفعله�ا، وم�ا أن ينتهي أم�ر حتى تتفاج�أ بأمر آخر 
ملعالجته، يوم مرهق بعض اليشء لكن بسمتك لن تختفي 
من وجهك، فأنت مرتاح نفسيا. املساء يحمل بعض التوترات 
ع�ىل صعيد العائلة، فحاول الخروج من البيت، وعدم التدخل 

باألمور العائلية التي ال تخصك.

يوم عادي يا مولود العقرب، وهادئ بعض اليشء، 
فليس�ت هنالك أحداث مميزة يف الصباح والظهرية، 
قد تتعرض الستفزاز من أحد األشخاص الذين يعملون 
معك، لكنك سوف تسيطر عىل أعصابك بكل براعة، املساء 
يب�دو أكث�ر نش�اطا وخصوصا عىل املس�ار العاطف�ي الذي 
سيتلقى دعما قويا ملا لديك من قوة يف التعبري عن عواطفك.

إن األم�ور ال تس�ري يف مصلحتك حت�ى انك تنهض 
من النوم عصبيا، وال يس�تطيع أحد أن يتكلم معك 
ول�و كلمة واحدة ألنك عصبي ويالحظ من التكش�رية 
الكبرية عىل محياك، مشاكل يف الظهرية وإرهاق يف املساء 
مم�ا يجعلك تلتزم البيت وترفض دعوات بالخروج، مواليد 1 

إىل 10 آذار قد يعانون من مشاكل صحية هذا اليوم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أنت مادي اليوم يا مولود األس�د، وتس�تغرق وقتا 
يف عمل حس�ابات لوضعك املايل آلخر هذا الش�هر، 
وهذا لكث�رة املصاري�ف التي تعرضت إليه�ا موخرا، 
انتب�ه يف العمل من الوقوع يف الخطأ، وخصوصا إذا كنت 
محاس�با أو إن كان عمل�ك له عالقة بامل�ال، وتحديدا يف فرتة 
الظهر، املس�اء ممتاز جدا للتق�رب للحبيب أو رشيك حياتك، 

فالفلك يقف إىل جانبك.

غزل عراقي
سألوني اصدقائي وكلت ماحبيت

شكلهم يا برش هذا ايل حبيته
كلتلهم لوحدي عايش ومرتاح

والحب بس خيانه وغدر سميته
ألن جربت احب بس مالكيت انسان

عىل نيتي احبه وهم عىل نيته
لكيت ايل يخون وبالظهر ينطيك

سجني الغدر بس هذا الكيته
ولكيت ايل جرحني بغري اسباب

وجازاني بجرح واني ايل داويته
تردوني احب والغدر طبع الناس

بطلت العشك والباب سديته

acebook Fمن الفيسبوك

كيف تعرف شخصية من أمامك من مالحمه فقط؟

كم حنن فقراء

هـــــــل تعلــــــم

كلمات متقاطعة

1. ه�ل تعل�م أن�ه يف الع�ام 1518 حدث وب�اء غريب اس�مه “وباء 
الرق�ص” حيث كان املصاب باملرض يب�دأ بالرقص ألكثر من 5 ايام 

متواصلة بال راحة ثم يموت !
2. هل تعلم أنه مع حلول العام 2030 س�يختفي غاز الهليوم تماماً 
من األرض, وقد يصل س�عر بالونة األطف�ال املليئة بالهليوم حينها 

اىل 400 ريال تقريبا
3. ه�ل تعلم أن أكرب صحراء يف العالم تبلغ مس�احتها 9 ماليني كم 
وهي الصحراء الكربى وتمتد يف عدة دول بشمال أفريقيا منها مرص 

والجزائر والسودان وليبيا
4. هل تعلم أن أول مدينة زودت بشبكة هاتفية هي “باريس.

5. ه�ل تعلم أن أنثى البعوض ه�ى التى تمتص الدم لنضج البيض، 
أما الذكر فيتغذى عىل عصارة النباتات ورحيق االزهار.

6. هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب.

  1916 - الرشي�ف حس�ني يعل�ن م�ن مكة 
املكرمة ثورة عربية عىل الدولة العاثمانية.

ويقتل�ون  يخطف�ون  الفاش�يون   1924-
الزعي�م االش�رتاكي جاكوم�و ماتيوت�ي، يف 

روما.
-1940 استس�الم النروج للقوات النازية يف 

الحرب العاملية الثانية.
-1947 إنتاج أول سيارة ‘ساب’.

-1959 قط�ع العالقات ب�ني كوبا والواليات 
املتحدة.

-1979 أول انتخابات لربملان أوروبا باالقرتاع 
املبارش، ينظم يف دول السوق األوروبية.

-2001 البابا يوحنا بولس الثاني يطوب أول 
لبنانية، القديسة رفقة.

روف�ر  األمريكي�ة  املركب�ة  إط�الق   2003-
الستكشاف املريخ. 

1926 -  وف�اة املهندس املعماري اإلس�باني 
أنطون�ي غاودي، بعد أربعة أيام من تعرضه 

لحادث دهس بقطار.
-1949 وف�اة الكاتب�ة النروجي�ة س�يغريد 

اوندسيت.
-2000 وفاة الرئيس السوري حافظ األسد.

الس�ول  موس�يقى  مؤل�ف  وف�اة   2004-
األمريكي راي تشارلز.

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

واحدة.

رأيس
1قوة طاغي�ة o محب إىل درجة 

الوله
ماكن�ة  اخ�رتع  م�ن  2أول 

الخياطة
3نصف تامر o مخ�رتع الحرير 

االصطناعي
 o متش�ابهان   o 4متش��ابهان 

كسب مسابقة
 o 5اظهر وجها مرحبا ومبتسما

بيت الدجاج o فصل وصنف
6يلب�س ثياب�ا جميل�ة ومريحة 
وطويل�ة o مخ�رتع س�اعة اليد 

)معكوسة(
7من عنارص ماء البحر

8مخرتع ماكنة التصوير امللون
9مادة الحياة الحمراء o خشوع 

وهدوء يف الصالة
10مخرتع سماعة الطبيب

أفقي
1مخرتع الطباعة

2مخرتع الرباشوت o جسم
3نصف رتبت o مخ�رتع املفاعل 

النووي.
 o خفيف�ة  صناع�ة  4دكاك�ني 

جوال
5تجنح للسلم o مرشد

6لعبة من لعبات الطاولة
7عصا يف األرض تشد بها الخيمة 
o من الساحل الرشقي للمتوسط 

قديما
8ادخ�رت o م�ن الحيوانات ذات 

الجلد املرتفع الثمن
9اسم مؤنث )معكوسة( o حرف 

عطف
املوج�ات  10مكتش�ف 
مخ�رتع   o الكهرومغناطيس�ية 
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تغريدات

مهدي الحسيني

ديانا حداد

  07810090003هاتف هيئة التحرير

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

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ش�باب  مستثم�رون  ابتك�ر 
بلجيكي�ون قناع�ا يظه�ر بسمة 
األش�خاص الذي�ن يضعونه، وقد 
لقي�ت ه�ذه الفك�رة استحسان 
جهات عدة بينهم الُندل يف املطاعم 
واملعالج�ون الراغب�ون يف إظهار 

جانب إنساني أكرب ملرضاهم.
ويق�وم ه�ذا القناع ال�ذي يحمل 
اس�م »سمايلين�غ ماس�ك« عىل 
التق�اط جه�از تصوي�ر ف�وري 
صورة للج�زء السفيل من الوجه 
ثم طبعها عىل كمامة قماش�ية. 
وال تستغرق ه�ذه العملية سوى 
بض�ع دقائق وه�ي ممكنة أيضا 
ع�رب اإلنرتنت مع نتيج�ة واقعية 
بدرج�ة كب�رة بحس�ب مراسيل 
وق�ال  ب�رس.  فران�س  وكال�ة 
ش�ارل دو بيلف�روا أحد مؤسيس 
املصنعة  »تشيزبوك�س«  رشك�ة 
ماس�ك«  »سمايلين�غ  ألقنع�ة 
ودور  املستشفي�ات  »يف  ه�ذه 
املسن�ن وبع�ض املتاج�ر، ُينظر 
إىل األقنع�ة املسم�اة »جراحي�ة« 
يف أحي�ان كثرة ع�ىل أنها تفتقر 

للجان�ب اإلنسان�ي. م�ع إع�ادة 
الطابع الحقيق�ي لوجه الطبيب 
الوض�ع  يتحس�ن  املعالج�ة،  أو 
ونوِج�د  امل�رىض  ل�دى  النف�يس 
فائض�ا م�ن الحن�ان«. وأض�اف 
»فلنك�ن واضح�ن، ه�ي ليست 
أقنع�ة جراحي�ة لكنه�ا ليس�ت 
أيض�ا أكسسوارات. ه�ي مؤلفة 
م�ن طبقتن م�ن القط�ن وفلرت 
لتنقية الهواء وتلبي تاليا املعاير 
الصحية«. وقد أثارت هذه الفكرة 
إعجاب مستشفى بروغمان وهو 
من أكرب املؤسسات االستشفائية 
يف العاصم�ة البلجيكي�ة ويعن�ى 
األطف�ال  باستقب�ال  خصوص�ا 
امل�رىض. وقال�ت مساع�دة مدير 
هن�د  املستشف�ى  يف  العملي�ات 
أوعيل »يصع�ب استقبال املرىض 

بابتسامة يف وجود الكمامة«.
وأش�ارت إىل أن هذا الحل »يظهر 
)امل�رىض(  استقب�ال  يف  رغبتن�ا 
بتفاؤل واهتمام« يف وقت »يتعن 
علين�ا إظه�ار ترح�اب أكثر من 

العادة«.

ــو بديهية يف كل دول العامل اليت تطبق القانون وحترتمه ،  أك
ــون اليطبق اال من خالل أداة لتفيذه وهي قوة التنفيذ ،  القان
هناك من يلتزم باحلظر ويتجرع مرارة البطالة والعوز وهناك 
ــزم بالقانون أكثر من طاقته  ــتهرت به ال حتملوا من إلت من يس

وعاقبوا بقوة القانون من يستهرت به
وإال جيب ليل وأخذ عتابه

ــوا اهلم والنكد والزعل .. احلياة  ما فيها شي  ــطوا وانس عيشوا وانبس
ــن بدوامة الكآبه والضيق واملكتوب رح  ــتاهل انه حننا نضل عايش بيس

نعيشه ..
#أسعد_قلبك 

#نهاركم_سعيد 

 
                 

الوضع الراهن والشجاعة 
املطلوبة

يف زمن االزمات تكثر االش�اعات ، وتزدهر ثقافة االتهامات والتخوين ، وينشط 
س�وق املهرجن ، وتتناسل الترصيحات ، ويجتهد ه�واة اللع�ب ع�ىل الحب�ال .

يف زم�ن االزمات تخرج االقالم النظيف�ة لتقول كلمتها باقتدار ووضوح ، ويطل 
علين�ا أه�ل الخ�ر فيطرح�وا م�ا يف رؤوسه�م م�ن حل�ول لتل�ك االزم�ات .

ومع اش�تداد االزمات يختلط الحابل بالناب�ل ، وتركب الخرافة ظهر الواقع من 
أج�ل أن تكون االحداث مغسولة بالضبابية ، واملس�رة تعيش يف نفق الشبهات 

الت�ي ربم�ا ال تق�رتب مم�ا يح�دث .
يف الع�راق ، ازم�ات واختناق�ات ووي�الت ، وكل ازم�ة تحت�اج اىل فري�ق يمتلك 
الشجاع�ة لرفع الغط�اء عنها لتظهر واضحة أم�ام الجميع ، ودفن الرؤوس يف 
الرمال خوفا من الفضائح أسوأ أنواع الحلول ، والسكوت عّما يحدث دون اعالم 
يستن�د اىل املهنية واملصداقية يزيد األم�ر تعقيدا ، ووضع القطن يف اآلذان خوفا 
م�ن وصول أص�وات املحتجن ال يساهم يف حل معضل�ة ، وال يؤرش عىل سالمة 

الطري�ق والوص�ول اىل اله�دف املنش�ود .
وم�ن ب�اب املوضوعية ونحن بص�دد الحديث عّم�ا يحدث يف الع�راق ، نقول أن 
املعالج�ة لكل االزمات املرتاكمة عرب السنوات العج�اف التي مرت علينا ، يكون 
بمثاب�ة السر يف حقل ألغام يف واقع تتصارع في�ه االطراف عىل املغانم ، وينمو 
في�ه الفساد بطريقة خرافية ، وتنت�ر ثقافة الظالم أكثر من انتشار فايروس 

كورون�ا .
الواق�ع العراق�ي يعاني م�ن االختن�اق الشديد ، ويحت�اج اىل دخول�ه اىل غرفة 
العناية املركزة ، واذا بقي عىل حالته فسوف تخرج االمور عن حدود السيطرة ، 

وتح�دث الفوىض ، ويعم الخ�راب ، وال أح�د يخ�رج سامل�ا م�ن ه�ذه اللعب�ة .
وم�ع خطورة الوضع بكل أش�كاله االقتصادية والسياسي�ة والنفسية البد من 
قرارات ش�جاعة ، ومن خطوات ملموس�ة ، ومن اجراءات محسوبة ، ومعالجة 
وض�ع ش�ائك معقد مثل وض�ع العراق الب�د م�ن التضحي�ة ، والتضحية تعني 
النزول اىل امليدان ، واملواجهة وجها لوجه ، دون اللجوء اىل الترصيحات الجوفاء 
، أو املساومة عىل مستقبل العراق وشعبه داخل الدهاليز املظلمة ، أو استخدام 

الخطاب�ات املزدوج�ة .
من يراهن عىل الزمن فهو خارس فال وجود لوحي ينزل علينا ويقدم لنا الحلول 
ع�ىل طبق من ذهب ، ومن يريد استمرار مرسحية الضحك عىل ذقون اآلخرين ، 

فسيك�ون ذقن�ه مدع�اة للضح�ك علي�ه .
من�ذ احتالل العراق ، ونحن نرصخ ونكتب ، ويف كل مرحلة من مراحل الفجيعة 

الت�ي نم�ر به�ا ، تظه�ر الحقيق�ة أكث�ر وضوح�ا وارشاق�ا .
الع�راق الي�وم يحتاج اىل رجل ش�جاع ليقول كلمته بوض�وح ، ويدخل الساحة 
بشجاع�ة الفرسان ، ويقاوم بق�وة كل مظاهر الفساد واالنحراف التي اوصلت 

الع�راق اىل م�ا ه�و علي�ه الي�وم .
اىل اللق�اء . 

يبدو أن املكلف�ن اإلعداد لحفالت 
ع�ىل املواق�ع البديل�ة الت�ي بدأنا 
نشهدها يف اآلونة األخرة وخرجت 
به�ا نانيس عج�رم ونج�وى كرم 
النجمة  استثن�وا  إليس�ا،  وآخرها 
م�ا  فبحس�ب  الزغب�ي،  ن�وال 
رّصح�ت الزغب�ي ضم�ن برنامج 
»ضح�ك ولعب وجد وح�ب« الذي 
يقّدم�ه اإلعالمي محمد قيس عىل 

شاش�ة »إم ت�ي يف« اللبنانية فإن 
ه�ذه الحفالت يلزمه�ا الكثر من 
التحضرات، فيم�ا نفت أن تكون 
ش�اهدت حفلت�ي نان�يس عجرم 
ونجوى ك�رم، ولكنه�ا عربت عن 
م�ن  املقاط�ع  ببع�ض  إعجابه�ا 
الحفل�ن ع�ىل مواقع السوش�يال 

ميديا بحسب الزغبي.
لكن الواضح أن فريق العمل املكلف 

إعداد ه�ذه السهرات استثنى هذه 
املرة ن�وال الزغبي ع�ىل الرغم من 
انتسابه�ا لرك�ة روتان�ا، الت�ي 
تشارك يف تنظيم هذه السهرات من 
خ�الل مكتبها يف بروت والتنسيق 
مع شاهد VIP املنّصة االلكرتونية 
التابع�ة ملجموع�ة أم ب�ي يس من 
بروت أيضاً، وتناسوا الزغبي التي 
غنت قبل وق�ت يف اململكة العربية 

السعودية وُتعّد اليوم نجمة 
اىل جانب  رشك�ة روتان�ا، 

بعدم�ا  ك�رم،  نج�وى 
وّقعت قبل عامن عىل 

عقد انضمامها.
الجمود  ُيكرس  هل 

ونسم�ع بحف�ل 
للزغبي  قري�ب 

أونالين؟

به�دف تسليط الض�وء عىل أه�داف التنمية 
املستدام�ة السبع�ة عر، انطلق�ت مبادرة 
للموسيق�ى  العربي�ة  الشبابي�ة  »أيام�ي 
والفن�ون« التابع�ة لربنام�ج األم�م املتحدة 
اإلنمائ�ي عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
بمشاركة مجموعة من الشباب العربي التي 
 The“ تألق�ت يف النسخة العربية من برنامج

Voice Kids” يف السنوات املاضية.
الشباب والشابات هم آدم هداجي من تونس، 
أرشق�ت أحمد من مرص، ج�راح الشاعر من 
البحري�ن، لجي املرسحي من اململكة العربية 
السعودي�ة، ن�ور وس�ام م�ن الع�راق، تاليا 

برهوش من لبنان وزين عبيد من سوريا .
وتدع�و مبادرة » أيام�ي« إىل توعية األطفال 

والشباب يف املنطق�ة العربية من خالل الفن 
واملوسيق�ى ح�ول الخطة التنموي�ة العاملية 
الهادف�ة اىل القض�اء ع�ىل الفق�ر وحماي�ة 
الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسالم 

واالزدهار بحلول عام 2030.
يذك�ر أن مب�ادرة »أيام�ي« اعتم�دت ع�ىل 
الفنون واملوسيقى إليصال رسالتها، وذلك ملا 
تمّثله من وسائل بسيطة وسهلة االستيعاب 
ولك�ن قوي�ة التأث�ر وبالت�ايل ق�ادرة ع�ىل 
إيصال رسائل معق�دة تعّزز مشاركة الناس 
واملجتمعات ع�ىل امتداد املنطقة دون إغفال 
أح�د، خصوًص�ا وأّن اللغ�ة املستخدمة هي 

اللغة العربية.
وق�د أنتجت املب�ادرة يف مرحلتها األوىل أغنية 

بعن�وان »أه�دايف« أّداه�ا املواه�ب الشاب�ة 
املشارك�ة يف هذه الحملة، وه�ي من كلمات 
الشاعر نزار الهندي وألحان املؤلف املوسيقي 

هاني سبليني.
وسيت�م يف الفرتة القادمة إطالق هذه األغنية 
بفيديو مصّور والرتويج لها تمهيًدا للمرحلة 
الثانية م�ن مبادرة »أيام�ي« التي تنطلق يف 
عام 2021 مستخدمة أغنية »أهدايف« إلرشاك 
الط�الب يف امل�دارس وتثقيفهم ح�ول خطة 
مخصص�ة  بمساح�ات  وتزويده�م   ،2030
لتشجيعه�م عىل التفكر اإلبداع�ي والنقدي 
وتمكينه�م م�ن استخدام الف�ن للتعبر عن 
الداعي�ة  رسائله�م  وصياغ�ة  تصوراته�م 

لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

كمامات تعيد االبتسامة إلى وجوه 
واضعيها

ابتكر فريق من الباحثن يف الواليات 
املتح�دة برنام�ج كمبيوت�ر يتيح 
ملستخدم�ي األط�راف الصناعية، 
والسيما األقدام الصناعية، السر 
بشكل آمن وطبيعي وعىل مختلف 
أن�واع األرايض. ويعطي الربنامج 
لألط�راف الصناعية الق�درة عىل 
الرؤية ب�ل واحتس�اب احتماالت 

الخطورة أثناء الحركة.
طري�ق  ع�ن  املنظوم�ة  وتعم�ل 
كام�را صغرة مثبتة عىل الطرف 
الصناع�ي. ونق�ل ع�ن الباح�ث، 
جامع�ة  م�ن  لوبات�ون،  ادغ�ار 
ن�ورث كارولين�ا األمركي�ة قوله 
إن “األط�راف الصناعية السفلية 
بسلوكي�ات  القي�ام  إىل  تحت�اج 
مختلفة حسب نوعية األرض التي 

يسر عليها املستخدم”.

 وتابع أن “الربنامج الذي طورناه 
يتيح ملنظومة الذكاء االصطناعي 
التي تتحك�م يف الطرف الصناعي 
التنبؤ بنوعي�ة األرض التي سوف 
يسر عليه�ا املستخ�دم، وتحديد 
املخاط�ر املرتبط�ة بالس�ر، ث�م 
النتائ�ج  ه�ذه  م�ن  االستف�ادة 
أثن�اء  الق�رار  اتخ�اذ  عملي�ة  يف 

الحركة”.
التمييز بن  املنظوم�ة  وتستطيع 
ستة أن�واع مختلفة م�ن األرايض 
الت�ي يتطلب الس�ر عليها تعديال 
يف سلوكي�ات الط�رف الصناع�ي 
األرض  بينه�ا  وم�ن  السف�يل، 
والخراسانية  والعشبية  الحجرية 
واألرض املعب�دة بالط�وب ع�الوة 
درج�ات  وهب�وط  صع�ود  ع�ىل 

الساللم.

أطلقت منص�ة التواصل االجتماعي املصور »إنستجرام«، تحذيرًا 
للمستخدمن من استخدام نوعية من الصور يلجأ إليها البعض.

وذك�ر ان »إنستج�رام« أبلغ املستخدمن ب�رورة عدم تضمن 
صور من مواقع الويب األخرى.

وقالت إنستجرام: »تتطلب سياسات املنصة الخاصة بنا أن تتمتع 
األط�راف الثالثة بالحقوق الالزمة م�ن أصحاب الحقوق املعمول 
بها، وه�ذا يشمل ضمان حصولهم ع�ىل الرتخيص ملشاركة هذا 
املحتوى، ورضورة أن تحظى الصور بالرتخيص املطلوب بموجب 

القانون«.
وأش�ارت منصة التواص�ل املصور إىل أن من سين�ر تلك الصور 
سيحت�اج إىل إذن باستخ�دام الصور املضمنة م�ن مواقع الويب 

األخرى التابعة ألي جهات خارجية.
ويعن�ي ه�ذا أن أي مستخ�دم ل�«إنستجرام« يرغ�ب يف تضمن 
صورة ع�ىل املنصة من موقع ويب خارجي؛ فسيكون بحاجة إىل 
أن يحصل عىل ترخيص حقوق الطبع والنر، وإال فإنه يمكن أن 

يخضع النتهاك حقوق الطبع والنر.
وقالت إنستجرام: إن رشكة »فيسبوك« املالكة للمنصة، لن توفر 
للمستخدمن ترخيًصا لحقوق النر لعرض الصور املضمنة من 

مواقع الويب األخرى.

أطراف صناعية ذكية تستطيع الرؤية

»إنستجرام« يحّذر المستخدمين من 
استخدام نوعية معينة من الصور
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فاجأت ش�هد الشم�ري، متابعيها عرب 
منص�ات مواق�ع التواص�ل االجتماعي 
بخ�رب خطبتها، من ش�اب يدعى ”فهد 
زيد القط�ري“ قالت مصادر إنه قطري 

الجنسية مستقر يف بغداد.
ونرت ش�هد عرب حسابه�ا الشخيص 
بموق�ع التواصل االجتماعي إنستغرام، 
مجموع�ة م�ن الص�ور م�ع خطيبه�ا 
وعلق�ت قائلة ”ه�ذا أول خاتم مفصل 
ع�يل“، كم�ا علق�ت بأبيات ش�عر عىل 
ص�ورة أخ�رى ارت�دت فيه�ا فست�ان 
الخطوب�ة ومعها خطيبه�ا قائلة ”انت 
ت�دري وأن�ي أدري أش�كد أحب�ك الل�ه 

ش�اهد، وإني أميزك وأشم عطرك ولو 
بنص مليون واحد“.

وكان�ت نف�ت الشاع�رة العراقية 
تعرضه�ا  الشم�ري،  ش�هد 

ملحاول�ة اغتي�ال يف بغ�داد، 
وذلك بعد تداول ناشطون 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل 
االجتماع�ي، أنب�اء ع�ن 
الشمري ملحاولة  تعرض 
اغتيال، كما نروا صورة 

تظهر أث�ر رصاصات عىل 
زج�اج سيارة قال�وا إنها تعود 

لها.

أطفال »ذا فويس كيدز« يعيرون صوتهم لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي

شهد الشمري تعلن خطوبتها من 
شاب قطري

أك�دت معلوم�ات خاص�ة أن م�ا خرج 
عن الخالف الشديد بن املطربة ش�رين 

وزوجها حسام حبيب هو حقيقة.
وقال�ت املعلوم�ات إن حس�ام عم�د إىل 
توقي�ع وسح�ب وقب�ض أم�وال تع�ود 
إىل زوجت�ه ش�رين عبد الوه�اب كونها 
إدارة  ع�ىل  رسم�ي  بتكلي�ف  موكلت�ه 
أعمالها؛ وه�ذه ليست امل�رة األوىل التي 
تكتشف ش�رين تالعباً بإيرادات ال علم 
له�ا به، وبع�ض العق�ود الت�ي أجراها 
حسام دون الرجوع إليها، وكما تحّدثت 
وسائل إعالم مرصية عن الخالف، تؤكد 
املعلوم�ات أن تدّخل أح�د الفنانن جاء 
أصدقائه�ا  كل  وأن  ش�رين،  ملصلح�ة 
يعلم�ون م�دى طيبته�ا يف ذل�ك؛ وه�ي 
ليس�ت املرة األوىل التي تدف�ع فيها ثمناً 

لقلّة أمانة من حولها.
ويبدو أن ش�رين ستنتظر قريباً الفراق 

ع�ن حسام بطريق�ة راقي�ة، كما اتفق 
الطرف�ان بحس�ب املعلوم�ات ع�ىل أن 
ُيص�ار إىل فسخ الراكة أو الوكالة التي 

تجمعهما قريباً.
املعروف أن ش�رين تعرّض�ت ألكثر من 
م�رة ملثل ه�ذه املواق�ف وقلّ�ة األمانة، 
ونرنا قبل نحو عام عن مطالبة امللّحن 

اللبنان�ي ج�ان صليب�ا بمستحقاته 
املالية م�ن ش�رين وزوجها عىل 

لح�ن أغني�ة ل�م يقبض�ه حتى 
الي�وم، وك�ان ذلك ضم�ن قلّة 
الت�ي تتعام�ل بها  الحرفي�ة 
م�ع  ش�رين  أعم�ال  إدارة 
الناس أو العم�الء، خصوصاً 
املوسقين وآث�ر امللحن جان 
صليبا الصمت حتى الساعة، 
ش�رين  تب�ادر  أن  بانتظ�ار 

وتدرك أن املستحقات التي وعد 

بها حسام لم تصل إىل جان صليبا، لكن 
ذل�ك بقي قي�د الوع�ود والرسائ�ل التي 
أرسلها حسام لصليبا واعداً إياه بتسديد 

املبلغ قريباً.

طالق شيرين عبد الوهاب بات وشيكا

نوال الزغبي تستبعد عن حفالت األونالين

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

ضمن مبادرة »أيامي« الشبابية

نعى النجم حاتم العراق�ي والدته التي توفيت 
األسب�وع امل�ايض، بكلمات مؤث�رة، معرباً عن 
حزنه الشديد لفقدانها. وش�ارك متابعيه عىل 
تطبيق »إنستغ�رام« منشوراً كتب فيه »رحيل 
أمي علمن�ي أن األرواح الجميله حينما تذهب 
ب�ال ع�ودة هي من تستح�ق الذك�رى والدعاء 
واالش�تياق، الله�م إني اش�تقت ملن ل�ن يأتي 
مثلها أب�دا، ولن يعود مكانها أح�د وال تفارق 
خيايل أبدا فأسالك اللهم أن تسكنها جنتك فهي 
أغ�ىل من فقدت اللهم بحجم الفقد الذي خلفه 
فراقها ارفع قدرها وأكرم نزلها وآنس وحدتها 
يا الل�ه«. وتفاعل الجمهور بش�كل واسع مع 
نع�ي »عندليب العراق« وع�ربوا عن تعاطفهم 
الكبر م�ع معاناته بوف�اة والدت�ه وتركوا له 
عب�ارات العزاء والدعاء لوالدته. وكان العراقي 
قد أعلن عن الخرب الحزين عرب مواقع التواصل 
االجتماعي ونر قبل أي�ام منشوراًعبارة عن 
دع�اء لوالدت�ه كتب فيه: »الله�م يف كل دقيقة 
تمر عىل والدتي وهي يف قربها أسألك أن تفتح 

لها باباً تهب منه نسائم الجنة وال يسد أبداً«.

حاتم العراقي ينعى 
والدته بكلمات مؤثرة

معبرًا عن حزنه الشديد لفقدانها 

قّدمت أسيل عمران تجربة تلفزيونية خاصة عرب شاش�ة 
ال��أم ب�ي يس خالل إج�ازة عي�د الفطر املب�ارك بحلقات 

برنام�ج ُصن�ع يف البي�ت إىل ج�وار محم�د 
هنيدي وهشام الهويش، فيما أنهت 

تصوير حمل�ة دعائية جديدة 
املاركات  بإح�دى  خاص�ة 

العاملية. وانترت خالل 
الفرتة املاضي�ة العديد 
ع�ن  األخب�ار  م�ن 
الجهات  إح�دى  ني�ة 
لتحوي�ل  املنتج�ة 
الرتك�ي  املسلس�ل 

الشه�ر »حب أعمى« 
أتاغ�ول  لنسليه�ان 

لعمل  أوزجيفيت  وبوراك 
ضخ�م  خليج�ي  درام�ي 

بع�د نجاح�ه عربي�اً وتحقيقه 
أع�ىل نسب�ة مشاهدة، ع�ىل أن تؤدي 

بطولت�ه كل م�ن أسيل عمران يف دور نسليه�ان، أما مهند 
الحميدي فقد ُرّشح لدور بوراك أوزجيفيت، وهذا ما نفته 
أسيل مؤك�دًة أن هذه األخبار غ�ر صحيحة عىل اإلطالق، 

وال تعلم ش�يئاً عن ه�ذا املروع نهائي�ًا. جدير بالذكر أن 
أسي�ل ش�اركت يف املوس�م الرمضان�ي امل�ايض بأكثر من 
تجرب�ة درامية ناجحة، بدءاً م�ن بطولة مسلسل »مخرج 
7« أمام نارص القصبي عرب شاشة ال�أم بي يس، إىل 
أوىل تجاربها عرب شاش�ة املنص�ة اإللكرتونية 

جوي  tv بمسلسل »إج�ازة« الذي حقق 
نسب�ة مشاه�دة عالية عرب شاش�ة 

املنصة. عىل خط آخر، ش�اركت 
أسي�ل عم�ران يف كث�ر م�ن 

الحم�الت اإلنساني�ة خالل 
الفرتة املاضي�ة بداية من 
دعمه�ا لالجئ�ن وصوالً 
»ال  لحمل�ة  لدعمه�ا 
للعنرصية«، حيث انضّمت 
إىل نج�وم العال�م يف  أخ�راً 

الحملة التي انت�رت قبل أيام 
لرف�ض العنرصية بكافة أش�كالها، 

وذل�ك بعد األزم�ة التي اندلع�ت يف الواليات 
املتح�دة األمركية إثر قتل مواط�ن أمركي من 

ذوي البرة السم�راء وُيدعى جورج فلويد عىل 
يد رشطي أمركي.

أسيل عمران تنفي مشاركتها في مسلسل »حب 
أعمى« بنسخته الخليجّية


