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بغداد/ الزوراء: 
والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  أك�دت 
عزمه�ا اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية 
بح�ق املخالف�ن إلرش�ادات الوقاية 
الصحي�ة لوب�اء كورون�ا وال�روط 
الس�لوكية املرافق�ة لحظ�ر التجوال 
الجزئ�ي. وش�ددت ال�وزارة يف بيان، 
ع�ى “اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة 
للمخالفن ل�روط الحظر الجزئي، 
واعتب�ار املخالف�ة جريم�ة تس�بب 
ارضاراً  بالصح�ة العامة وفق  املادة 
٣٦٨ م�ن قانون العقوب�ات العراقي 

١١١ لس�نة ١٩٦٩ املع�دل” .واوعزت 
ال�وزارة، وفق�ا لبيانها، اىل االقس�ام 
القانوني�ة يف جمي�ع دوائ�ر الصحة 
يف بغ�داد بتحري�ك دع�اوى قضائية 
بح�ق املخالفن، اش�خاصاً كانوا، او 
اصحاب انش�طة مخالفة للتعليمات 
الوقائية وس�لوك الحظ�ر الصحي”. 
يذكر ان وزارة الصحة والبيئة اتخذت 
إجراءات وقائية مش�ددة خالل حظر 
التج�وال الجزئ�ي الذي ت�م تطبيقه 
اليوم باملش�اركة مع االجهزة االمنية 

والجهات املعنية.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
وصلت أعداد املصابن بكورونا حول العالم 
7,884,904 مصاب�ن، ت�ويف منه�م أكث�ر 
م�ن 432,638 ش�خصاً، وفيم�ا بل�غ عدد 
املتعافن عاملياً 4,050,004 شخصاً، تعتزم 
أملاني�ا إطالق تطبيق يمنع معاودة انتش�ار 
الف�روس بق�وة م�ن أخ�رى م�ع تخفيف 
وتحاف�ظ  العام�ة.  الحي�اة  يف  األنش�طة 
الس�عودية ع�ى املرتب�ة األوىل عربياً يف عدد 

املصاب�ن ب��123308 مصاباً، ت�ويف منهم 
932 وتعاىف 82548، تليها قطر التي أحصت 
إصابة 78416 ش�خصاً ووف�اة 70 وتعايف 
55252 ش�خصاً، ثم اإلمارات التي سّجلت 
41990 مصاب�اً، ت�ويف منه�م 288 وتع�اىف 
26761، وس�جلت م�ر 42980 إصاب�ة، 
وتتصدر عدد الوفيات عربياً ب�1484 وفاة، 

فضالً عن تعايف 11529 شخصاً.

الزوراء/ حسن فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية، عن صدور 
ق�رار برملان�ي بالزام الحكومة بارس�ال 
مروع قانون املوازنة اىل مجلس النواب 
قبل نهاية شهر حزيران الجاري، وفيما 
رجح�ت بانها س�تقتر ع�ى الرواتب 
واالمور التش�غيلية وسيكون فيها عجز 
م�ايل كبر، اكدت الزام الحكومة بتحديد 
الجه�ات املقرضة لتس�ديد العجز املايل.

وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب ش�روان 
مرزا يف حدي�ث ل�«الزوراء«: ان الربملان 
اص�در ق�رارا ال�زم الحكوم�ة بارس�ال 
املوازنة حتى نهاية شهر حزيران الحايل 
اىل مجل�س الن�واب لغرض مناقش�تها 

والتصويت عليها.واضاف: ان الحكومة 
تعمل عى اكمال مروع قانون املوازنة 
وس�يتم ارس�اله خ�الل الف�رة املقبلة، 
مبينا ان املوازنة س�تقتر عى الرواتب 
الن  الرضوري�ة،  التش�غيلية  واالم�ور 
رصف الروات�ب والنفقات املهمة تحتاج 
اىل مروع قانون موازنة.واش�ار اىل ان 
الوض�ع االقتصادي الذي يش�هده البلد 
واملتمثل بجائحة كورونا وانهيار اسعار 
النفط جعلت من موازنة عام 2020 بان 
تكون تقشفية ومقترة عى النفقات 
الرضورية، مؤكدا ان االيرادات العراقية 
تعتم�د بنس�بة اكثر م�ن ٩0 باملئة عى 
النف�ط  اس�عار  انهي�ار  لك�ن  النف�ط، 

تسبب بمشاكل مالية كبرة للدولة، الن 
االيرادات غر النفطية هي االخرى قليلة 
جدا بس�بب اجراءات مكافح�ة كورونا 
املتخ�ذة يف الع�راق وبقي�ة دول العالم.
وتاب�ع: ان املوازنة س�يكون فيها عجز 
مايل كبر جدا، مبين�ا ان مجلس النواب 
يميض بتريع قانون االقراض الداخيل 
والخارج�ي ال�ذي من املؤم�ل التصويت 
علي�ه خ�الل االس�بوع الح�ايل وال�ذي 
س�يلزم الحكوم�ة باالق�راض لغ�رض 
تس�ديد العجز.ومىض بالقول: انه تمت 
مناقش�ته بصورة مس�تفيضة االربعاء 
املايض بحض�ور وزير املالي�ة، موضحا 
الجه�ات  بتدي�د  الحكوم�ة  يل�زم  ان�ه 

املقرضة للعراق والتي س�تتعامل معها 
الحكومة س�واء كانت مؤسسات دولية 
او حكوم�ات. واك�د ان اللجن�ة املالي�ة 
اكدت عى وزير املالية خالل استضافته 
يف الربمل�ان االربع�اء املايض ع�ى اكمال 
املوازن�ة وارس�الها خالل امل�دة املقررة 
قب�ل نهاية الش�هر الجاري، مس�تبعدة 
بان يكون العام الحايل من دون موازنة.
وكان وزير املالية عيل عبد االمر عالوي 
رجح يف وقت س�ابق، خل�و العام الحايل 
م�ن وجود موازنة، مؤكدا بان الحكومة 
س�تعمل عى اعداد موازنة عام 202١.

م�ن جهته، اك�د مق�رر اللجن�ة املالية 
املوازن�ة  ان  الصف�ار،  احم�د  النيابي�ة 

سيكون عمرها ٦ اشهر لتمشية االمور 
املالية للدولة ملا تبقى من السنة الحالية.

وق�ال الصف�ار يف حديث ل�«ال�زوراء«: 
انه�ا س�تكون موازنة ط�وارئ تقتر 
فقط عى النفقات الرضورية كالرواتب 
وتامن االدوية واالمور الطبية والبطاقة 
التمويني�ة، مؤكدا خلوه�ا من النفقات 
يف  قل�ة  وج�ود  لك�ون  االس�تثمارية 
االيرادات وكذلك بس�بب مرور اكثر من 
٦ اشهر عى السنة املالية.ورجح مقرر 
اللجن�ة املالي�ة، بتحس�ن الوض�ع املايل 
يف البل�د لك�ون هناك م�ؤرشات الرتفاع 
اس�عار النف�ط وكذلك زي�ادة االيرادات 

غر النفطية.

املالية النيابية لـ        : املوازنة ستقتصر على الرواتب واالمور التشغيلية 
اكدت إلزام احلكومة حتديد اجلهات املقرضة لتسديد العجز املالي

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، املوقف 
الوبائ�ي اليوم�ي لإلصابات املس�جلة بفروس 
كورونا املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 
1259 اصاب�ة جدي�دة و58 حالة وفاة وش�فاء 
606 ح�االت بالف�روس، ح�دد دائرت�ي صحة 
الرصاف والك�رخ التوزيع الجغ�رايف لالصابات 

حس�ب املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت 
“الزوراء” نس�خة منه: ان�ه تم فحص )٩٩20( 
نموذج�ا يف كافة املخت�ربات املختصة يف العراق 
ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق 

.)٣٦٩٨٧0(

الزوراء / يوسف سلمان:
ترقب االوساط النيابية عودة انعقاد جلسات مجلس 
النواب م�ع تطبيق حظر التج�وال الوقائي الجزئي ، 
فيم�ا اكدت اللجن�ة القانونية النيابي�ة  أن التصويت 
عى قانون االنتخابات الجديد سيكون اولوية مهمات 
الربملان بعد اس�تئناف جلساته يف االيام املقبلة .وقال 
مقرر اللجنة النائب يحيى املحمدي ل�” الزوراء “، ان 

“ قانون االنتخابات الجديد س�يكون اول مهمة امام 
مجلس النواب لدى اس�تئناف جلس�اته، خصوصا يف 
ظ�ل عدم وجود م�ا يعرقل تمريره”، مش�را اىل ان “ 
القانون تم التصويت عليه شكليا ، وما تبقى مسألة 
الدوائ�ر املتع�ددة االنتخابي�ة الت�ي تمث�ل مضم�ون 

القانون وبانتظار التصويت عليها ايضا “.

نقابة الصحفيني حتتفل بالذكرى الـ151 للعيد الوطين للصحافة العراقية وتعتذر عن اقامة حفلها السنوي
اشادت بدور األسرة الصحفية يف مواجهة االرهاب وجائحة كورونا

 بغداد/ الزوراء: 
تحتف�ل نقاب�ة الصحفي�ن العراقين، 
الي�وم االثن�ن، بالذك�رى )151( للعيد 
الوطن�ي للصحاف�ة العراقية، مش�يدة 
بدور االرسة الصحفي�ة الفاعل والبارز 
يف مواجه�ة االره�اب وجائحة كورونا، 
فيم�ا لفتت اىل أنه�ا تعتذر ع�ن اقامة 
احتفاليتها الس�نوية نتيج�ة للظروف 
الصحي�ة القائم�ة وتس�تقبل املهنئن 

وبرقيات التهنئة. 
وقال�ت النقابة يف بيان تلقت “الزوراء” 
الصحفي�ة  األرسة  إن  من�ه:  نس�خة 
تحتف�ل ي�وم 15 / حزي�ران م�ن كل 
عام بالذكرى الس�نوية للعي�د الوطني 
أن  موضح�ة  العراقي�ة،  للصحاف�ة 
االحتف�ال به�ذا الحدث امله�م يف تاريخ 
اس�تذكار  ه�و  العراقي�ة  الصحاف�ة 
للخطوات االوىل لوالدة صحيفة الزوراء 
يف الخام�س ع�ر م�ن حزي�ران عام 
1869 لتأخذ اس�ما من حبيبتهم مدينة 
بغ�داد الت�ي ابت�دأت م�ع تعي�ن الوايل 
العثماني مدحت باشا عى العراق حيث 
جل�ب مدح�ت باش�ا مع�ه مطبعة من 
باريس لطبع الجريدة فيها ، ثم اس�س 
بعدها مدرسة صناعية يف بغداد، وكان 
اله�دف األس�اس للجري�دة ه�و اعادة 
الثقة املفتقدة مابن املواطن والسلطة 
انذاك. وأضافت: أن جريدة الزوراء التي 
اسس�ها الكات�ب احمد مدح�ت افندي 
وه�و يف الوق�ت نفس�ه اول م�ن ت�وىل 

رئاس�ة التحري�ر فيها تع�د الصحيفة 
وق�د  العثماني�ة  للس�لطة  الرس�مية 
توالها من بعده عزت الفاروقي واحمد 
الشاوي البغدادي وطه الشواف ومحمد 
ش�كري االلويس وعبد املجيد الش�اوي 

وجمي�ل صدق�ي الزه�اوي، مؤكدة أن 
االحتفال بعيد الصحاف�ة العراقية هذا 
الع�ام يأتي متميزا حي�ث اثبتت االرسة 
الصحفية ومن خالل مسرتها الحافلة 
بالتضحية والعطاء املهن�ي انها قادرة 

ع�ى ان تعيد لهذا البل�د رونقه ومجده، 
بالكلم�ة الصادق�ة املع�ربة عن ضمر 
املواط�ن ومعانات�ه وص�دق انتمائ�ه. 
العراقي�ن  وتابع�ت: كان للصحفي�ن 
ويف املقدم�ة نقابتهم نقابة الصحفين 

العراقي�ن دور بارز يف مس�رة نهوض 
العراق وتعزي�ز دوره العربي واالقليمي 
وال�دويل من خالل تواج�ده يف املنظمات 
والهيئ�ات الصحفية العربي�ة والدولية 
حيث يرأس نقيب الصحفين العراقين 
مؤي�د الالمي اتح�اد الصحفين العرب 
باالضافة اىل عضوي�ة املكتب التنفيذي 
لالتحاد الدويل للصحفين وقد عمل من 
خالل هذين املوقعن عى تبيان الصورة 
املرق�ة للع�راق ودوره الحضاري عى 
مدى التاريخ.وبينت: انها ستس�قبل يف 
مقرها بك�رادة مريم الس�ادة املهنئن 
وتلق�ي برقي�ات التهنئ�ة اعتب�اراً من 
صب�اح، اليوم االثنن، مؤك�دة بالقول، 
به�ذه املناس�بة العزي�زة ف�أن نقاب�ة 
الصحفين العراقين تشيد بدور االرسة 
الصحفي�ة الفاعل والب�ارز يف مواجهة 
االره�اب وكذل�ك مش�اركتها الفاعل�ة 
مع الق�وات االمني�ة والك�وادر الطبية 
يف مواق�ع الص�د االوىل ملواجهة جائحة 
كورون�ا وكذلك القي�ام بحمالت توعية 
وتثقيفية يف بغداد واملحافظات من اجل 
الحد م�ن خطورة هذا الوب�اء الخطر.

وقال�ت النقابة: انها تعت�ذر عن اقامة 
احتفاليته�ا الس�نوية به�ذه املناس�بة 
نتيجة للظروف الصحية القائمة، تحية 
ل�الرسة الصحفي�ة العراقي�ة يف عيدها 
وعه�داً ع�ى مواصلة العط�اء من اجل 
رفعة بلدنا واعالء ش�أنه وليحفظ الله 

العراق وشعبه الكريم.

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:
واصلت أسعار رصف الدوالر باالستقرار النسبي 
امس  املحلية،  واالٔسواق  الكفاح  بورصة  يف 
األحد.. وسجلت أسعار بورصة الكفاح يف بغداد 
أسعار  دوالر.وكانت   ١00 لكل  دينار   ١24.١00
 ١24.500 سجلت  الصرفة  محالت  يف  البيع 
 ١2٣.500 فبلغ  الدوالر  رشاء  سعر  أما  دينار، 
املحلية  واالٔسواق  الكفاح  بورصة  دينار.وتشهد 
اسعار  يف  نسبيا  ارتفاعا  واالخر  الحن  بن 
استقرارا  تشهد  االحيان  اغلب  يف  لكنها  الدوالر، 

يف سعر الدوالر.

الدوالر يواصل االستقرار 
يف االسواق احمللية

الصحة: إحالة املخالفني إلجراءات 
احلظر اجلزئي إىل القضاء

كورونا يصيب أكثر من سبعة ماليني إنسان 
الصحة: تسجيل 1259 إصابة و58 حالة وفاة ويودي حبياة أكثر من 432 ألف آخرين 

وشفاء 606 حاالت بكورونا
القانونية النيابية لـ          : سنقـر مخسة تشريعات 

مهمة ابرزها احملكمة االحتادية والتقاعد املوحد 

حبضور ممثل العراق.. احتاد غرب آسيا يناقش مواعيد بطوالته الكروية

االخريةاغلى صابونة يف العامل »عربية« تدخل موسوعة غينيس بسعر 2800 $
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الرئاسات الثالث تؤكد رغبة العراق يف تعزيز 
العالقات مع الكويت وتفعيل مؤمتر املاحنني

خالل استقباهلا وزير اخلارجية الكوييت

بغداد/ الزوراء:
اس�تقبلت الرئاس�ات الث�الث، ام�س 
االحد، وزي�ر الخارجية الكويتي احمد 
ن�ارص املحم�د الصب�اح، فيم�ا اكدت 
رغب�ة الع�راق يف تعزي�ز العالقات مع 
املج�االت  الكوي�ت يف مختل�ف  دول�ة 
وتفعيل مؤتمر املانحن الدولين العادة 
اعماره.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان رئيس 
الجمهوري�ة برهم صالح، امس االحد، 
يف قر بغداد، وزير الخارجية الكويتي 
الش�يخ أحمد ن�ارص املحم�د الصباح 
بحضور وزير الخارجية فؤاد حس�ن.

بحس�ب  الجمهوري�ة،  رئي�س  وأك�د 
البي�ان، أن العراق حري�ص عى إقامة 
عالقات متينة مع الكويت انطالقاً من 
األوارص األخوية والوش�ائج التاريخية 
التي تربط الشعبن الشقيقن، مشراً 
إىل أن املراح�ل املتقدم�ة الت�ي قطعها 
البلدي�ن يف التع�اون والعمل املش�رك 
تدع�و إىل التفاؤل.وش�دد الرئيس عى 
أهمية االنفتاح االقتصادي بن البلدين 
املانحن  وتفعي�ل مخرج�ات مؤتم�ر 
إعم�ار  الكوي�ت إلع�ادة  يف  الدولي�ن 

العراق.

الزوراء 151 عامـــا
من العطاء والتميز واالبداع 

املهين يف العمل الصحفي 

تفاصيل ص2   

تلق�ى نقي�ب الصحفي�ن رئي�س اتح�اد 

الالم�ي،  مؤي�د  الع�رب  الصحفي�ن 

برقي�ة تهنئ�ة م�ن رئي�س جبه�ة 

االنق�اذ والتنمية اس�امة النجيفي 

بمناس�بة العيد الوطني للصحافة 

العراقية .وق�ال النجيفي يف برقية 

وملناس�بة  “يس�عدني  تهنئت�ه: 

العي�د الوطن�ي للصحاف�ة العراقية 

خاللك�م  م�ن  وأهن�ئ   ، اهنئك�م  أن 

الصحفي�ن العراقي�ن املضح�ن من اجل 

اعالء كلمة الحق واالنتصار للوطن واملواطن”.واضاف النجيفي: إن 

“هذه املناسبة الس�عيدة تدعونا جميعا اىل التعاون والتآزر ملواجهة 

التحدي�ات التي تواجه بلدن�ا العزيز ، وهي فرصة لإلش�ادة بعطاء 

الصحفي�ن العراقين الذين ارجو لهم العزة والتألق والنجاح .. وكل 

عام والصحافة العراقية منرب خر وعطاء “.

هن�أ تحالف س�ائرون، االرسة الصحفية بمناس�بة عيد الصحاف�ة العراقية وذكرى 
تأسيس جريدة الزوراء.وقال املتحدث باسم التحالف حمدالله الركابي يف بيان تلقت 
“الزوراء”نس�خة من�ه: ان تحالفه يبارك ل�الرسة الصحفية بص�ورة عامة ولنقابة 
الصحفي�ن العراقين عى وجه الخصوص مناس�بة عيد الصحاف�ة العراقية والذي 
ه�و تاريخ اول جريدة عراقية صدرت عام ١٨٦٩ بأس�م جريدة الزوراء.واضاف: ان 
“هذا السفر الطويل للصحافة العراقية يجعلها يف مقدمة الرائح الفاعلة والقادرة 
ع�ى التأثر االيجاب�ي يف امليدان االجتماع�ي، مبينا انه بهذه املناس�بة نثمن الجهود 
الكب�رة التي يبذلها صحفيو الع�راق يف نقل الحقيقة والتفاعل مع قضايا الش�عب 
املصرية، مما يستدعي رضورة تدعيم حرية الصحافة وتمكن رجالها من الوصول 
اىل املعلومة ونقلها بيرس وامان وذلك من خالل تريع القوانن التي توفر لهم البيئة 
املناس�بة ملمارس�ة عملهم  وتنس�جم مع تضحياتهم الكبرة التي قدموها من اجل 
كلمة الحق وانتصارا الرادة الوطن ودفاعا عن الحقيقة.واشار اىل “اننا اليوم بحاجة 
ماس�ة اىل اع�الم وطني هادف يكون انعكاس�ا حقيقيا للواق�ع العراقي والعمل من 
خ�الل االطر الدس�تورية والديمقراطية لرس�يخ ثقافة االعالم الوطن�ي الحر بعيدا 

عن التأث�رات الجانبية واالهواء الش�خصية” .وتابع: “الف تحية 
حب واحرام للصحافة العراقية الوطنية وللعاملن فيها وسنبقى 
صوتا مدافعا ومنارصا ملا يخدم مس�رتهم ويشد من عزمهم وكل 

عام وصحافتنا حرة وطنية هادفة “.

تلقى نقيب الصحفين العراقين رئيس اتحاد الصحفين العرب مؤيد الالمي، امس 
االحد، برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس، بمناسبة الذكرى 

151 للعيد الوطني للصحاف�ة العراقية.وجاء نص الربقية التي اطلعت عليها 
“ال�زوراء”: “ملناس�بة العيد الوطن�ي للصحافة العراقية الواحد والخمس�ن 
بع�د املئة ، يرسن�ي أن إتقدم إليكم وم�ن خاللكم ل�كل األرسة الصحفية يف 
الع�راق بأس�مى آي�ات التهاني ، معرب�اً لكم ع�ن إعتزازي وتقدي�ري لهذه 
املس�رة املرف�ة للصحافة العراقي�ة وبتاريخها الوطن�ي واملهني عرب أكثر 

م�ن قرن ونصف ، س�جلت من خالله مواق�ف أصيلة يف اإلنتم�اء والدفاع عن 
حري�ة التعبر والكلمة الحرة وداعمًة ملس�رة الوط�ن النضالية عى كل األصعدة 

م وع�رب كل الُحق�ب وحت�ى وقتن�ا الح�ارض ،”.وتاب�ع الحلب�ويس يف الربقي�ة: “حيث  ق�د
الصحفي�ون العراقي�ون التضحيات للحفاظ عى التحول الديمقراطي والعملية السياس�ية يف العراق  و وحدة 
شعبه يف محاربة كل أشكال التخندق الطائفي وإشاعة روح املحبة والتسامح ، كما قدم الصحفيون العراقيون 
الش�هداء يف تغطياتهم الحية ملعارك الرف ضد التنظيمات اإلرهابية “.واضاف: إنني وبهذه املناسبة املجيدة 
أج�دُد لكم العهد بأن مجلس النواب س�يحافظ عى كل التريعات التي تضمن حري�ة التعبر والكلمة الحرة 
ورفض كل القيود التي  تحد من عمل الصحفين وسندعم كل مايمكن أن يحفظ حقوقهم، تحية لكل األرسة 

الصحفية العراقية يف ربوع الوطن الواحد املُوحد” .

النجيفي يهنىء نقيب الصحفيني 
مؤيد الالمي بعيد الصحافة

حتالف سائرون يهنئ االسرة الصحفية 
مبناسبة عيد الصحافة العراقية 

الالمي يتلقى برقية تهنئة من احللبوسي مبناسبة 
الذكرى 151 للعيد الوطين للصحافة العراقية



الرئاسات الثالث تؤكد رغبة العراق يف تعزيز العالقات مع الكويت وتفعيل مؤمتر املاحنني

بغداد/ متابعة الزوراء: 

العالم  حول  بكورونا  املصابني  أعداد  وصلت 

من  أكثر  منهم  تويف  مصابني،   7,884,904

432,638 شخصاً، وفيما بلغ عدد املتعافني عاملياً 

تطبيق  إطالق  أملانيا  تعتزم  شخصاً،   4,050,004

يمنع معاودة انتشار الفريوس بقوة من أخرى مع 

تخفيف األنشطة يف الحياة العامة.

 422,251 املعلنة،  اإلصابات  عدد  تجاوز  وعربيا، 

الفلسطينية  األرايض  أرقام  )باستثناء  إصابة 

اإلرسائييل(،  االحتالل  قبل  من  املعلنة  املحتلة 

فيما  وفاة،   5650 عىل  يزيد  ما  بينها  من  ل  وُسجِّ

بلغ عدد املتعافني أكثر من 260,600 متعاٍف.

يف  عربياً  األوىل  املرتبة  عىل  السعودية  وتحافظ 

عدد املصابني بـ123308 مصاباً، تويف منهم 932 

إصابة  أحصت  التي  قطر  تليها   ،82548 وتعاىف 

78416 شخصاً ووفاة 70 وتعايف 55252 شخصاً، 

تويف  مصاباً،   41990 سّجلت  التي  اإلمارات  ثم 

منهم 288 وتعاىف 26761، وسجلت مرص 42980 

إصابة، وتتصدر عدد الوفيات عربياً بـ1484 وفاة، 

فضالً عن تعايف 11529 شخصاً.

وفاة  و289  إصابة   35466 الكويت  وأحصت 

ُعمان  سلطنة  وسجلت  شخصاً.   25882 وتعايف 

شخصاً.   7530 وتعايف  وفاة  و99  إصابة   22077

وأكدت البحرين تسجيل 18227 إصابة و39 وفاة 

وتعايف 12818 شخصاً.

وأعلنت الجزائر تسجيل 10810 إصابات، من بينها 

املغرب  7420 شخصاً. وأحىص  وتعايف  وفاة   760

شخصاً،   7696 وتعايف  وفاة  و212  إصابة   8692

وسجل السودان 7007 إصابات و447 وفاة وتعايف 

 4449 تسجيل  جيبوتي  وأكدت  شخصاً.   2556

ورصد  شخصاً،   2823 وتعايف  وفاة  و41  إصابة 

 559 وتعايف  وفاة  و87  إصابة   2579 الصومال 

شخصاً.

وسجلت موريتانيا 1682 إصابة و83 وفاة وتعايف 

و32  إصابة   1422 لبنان  وأعلن  شخصاً،   311

وفاة وتعايف 868 شخصاً، ورصدت تونس 1094 

إصابة و49 وفاة وتعايف 995 شخصاً، فيما أحىص 

األردن 953 إصابة و9 وفيات وتعايف 678 شخصاً، 

وفيات  و4  إصابة   673 تسجيل  فلسطني  وأكدت 

وتعايف 570 شخصاً.

وأكد اليمن تسجيل 705 إصابات و160 وفاة وتعايف 

39 شخصاً. وأحصت ليبيا إصابة 418 شخصاً و8 

وفيات وتعايف 62 شخصاً، وسجلت سورية 177 

فيما  شخصاً.   74 وتعايف  وفيات   6 منها  إصابة، 

القمر تسجيل 176 إصابة بفريوس  رصدت جزر 

كورونا، وحالتي وفاة، وتعايف 114 مصاباً.

بؤرتان  األخرية  األيام  يف  ظهرت  إيطاليا،  ويف 

روما،  العاصمة  يف  كورونا  لفريوس  جديدتان 

إحداها يف مستشفى واألخرى يف مبنى فرض عليه 

حجر، مما أثار قلق السلطات الصحية.

ويوجد يف البؤرتني الجديدتني أكثر من مئة شخص 

مصاب، ُسجلت خمس وفيات يف صفوفهم، وفق 

ما أعلنته السلطات الصحية يف منطقة التيوم التي 

تشمل العاصمة اإليطالية.

جديدة  وفاة  حالة   24 فسجلت  فرنسا،  يف  أما 

بالفريوس خالل 24 ساعة، لريتفع إجمايل الوفيات 

إىل نحو 29.4 ألفا، ويستقر عدد الوفيات الجديدة 

تحت حاجز 30 وفاة لليوم الرابع عىل التوايل.

بالفريوس  املصابني  عدد  أن  الحكومة  وذكرت 

 215 بواقع  تراجع  املستشفيات  يف  املوجودين 

انخفض عدد املرىض  إىل 10.9 آالف. كما  شخصا 

يف وحدات العناية املركزة بثمانية ليصل إىل 871، 

عدة  مدى  عىل  انخفاضهما  الرقمان  ليواصل 

أسابيع.

موجة  انتشار  من  املخاوف  مازالت  الصيت  ويف 

سوقا  السلطات  أغلقت  حيث  مستمر  ثانية، 

االبتدائية  املرحلة  تالميذ  عودة  وأرجأت  للخضار، 

إىل مدارسهم، بعد ظهور اإلصابات ألول مرة منذ 

نحو شهرين.

وقالت السلطات الصينية إن أكثر من عرشة آالف 

الكشف  الختبار  سيخضعون  السوق  يف  شخص 

عن عدوى الفريوس.

بدء  الثالثاء  غد  أملانيا  تعتزم  السياق  ذات  ويف 

اإلصابة  من  للتحذير  الرسمي  التطبيق  استخدام 

األملانية  األنباء  وكالة  وبحسب  كورونا.  بفريوس 

الحكومة  قبل  من  املعتمد  التطبيق  فان  أ(،  ب  )د 

االختبارات  أُجريت  أن  إطالقه  سيتم  االتحادية 

عليه وأظهرت نتائج إيجابية.

ويهدف التطبيق إىل تسحني إمكانيات التعرف عىل 

سلسلة اإلصابات بفريوس كورونا، وسيعمل عىل 

عدم السماح بمعاودة انتشار الفريوس بقوة من 

أخرى مع تخفيف األنشطة يف الحياة العامة.

العراقي  االعالم  شبكة  من  صادر  اعالن  نرش  تم 
 2020 لسنة   )1( رقم  العامة  الدعوة  بخصوص 
)تقديم خدمات الربامج التفاعلية( و نود ان نبني 
االربعاء  يوم  ليكون  الغلق  موعد  تمديد  تم  بأنه 
الثالثاء  يوم  من  بدال   2020/7/15 املصادف 

املصادف 2020/6/9 .
مع فائق التقدير و االحرتام. 

فضل عباس فرج الله
رئيس شبكة االعالم العراقي – اضافة لوظيفته

بغداد/ الزوراء:
وزير  االحد،  امس  الثالث،  الرئاسات  استقبلت 
الصباح،  املحمد  نارص  احمد  الكويتي  الخارجية 
العالقات مع دولة  العراق يف تعزيز  فيما اكدت رغبة 
املانحني  مؤتمر  وتفعيل  املجاالت  مختلف  يف  الكويت 

الدوليني العادة اعماره.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان رئيس الجمهورية برهم صالح، امس االحد، 
يف قرص بغداد، وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد 
فؤاد  الخارجية  وزير  بحضور  الصباح  املحمد  نارص 

حسني.
العراق  أن  البيان،  بحسب  الجمهورية،  رئيس  وأكد 
حريص عىل إقامة عالقات متينة مع الكويت انطالقاً 
من األوارص األخوية والوشائج التاريخية التي تربط 
املتقدمة  املراحل  أن  إىل  مشرياً  الشقيقني،  الشعبني 
التي قطعها البلدين يف التعاون والعمل املشرتك تدعو 

إىل التفاؤل.
بني  االقتصادي  االنفتاح  أهمية  عىل  الرئيس  وشدد 
الدوليني  املانحني  مؤتمر  مخرجات  وتفعيل  البلدين 
األزمات  أن  مبيناً  العراق،  إعمار  إلعادة  الكويت  يف 
كورونا  جائحة  وانتشار  واالقتصادية  السياسية 
تتطلب من دول املنطقة املزيد من التنسيق والتكاتف 
لتجاوز هذه األوضاع بغية ترسيخ ركائز االستقرار 

والسلم وتحقيق االزدهار للشعوب.
الكويتي إىل رئيس الجمهورية  الخارجية  ونقل وزير 
الصباح  الجابر  األحمد  األمري صباح  دعوة من سمو 

لزيارة الكويت، ووعد صالح بتلبيتها يف أقرب فرصة، 
الصحة  بدوام  األمري  لسمو  وتمنياته  تحياته  محمالً 
التقدم  دوام  الشقيق  الكويتي  وللشعب  والعافية، 

والنماء.
بمناسبة  التهنئة  الكويتي  الخارجية  وزير  وقدم 
تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي 
مجدداً دعم بالده للعراق يف املجاالت كافة، وحرصها 
عىل مّد جسور التعاون ومساندتها الكاملة الستقرار 

العراق والحفاظ عىل سيادته.
اىل ذلك، اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أهمية 
تفعيل مقررات مؤتمر الكويت، فيما شدد عىل رضورة 
تنشيط التعاون التجاري وبما يعمل عىل تجاوز اآلثار 

االقتصادية لجائحة كورونا.
وقال مكتب الكاظمي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
الكاظمي  الوزراء مصطفى  »رئيس مجلس  ان  منه: 
استقبل، اليوم األحد، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ 
أحمد نارص املحمد األحمد الصباح، حامال معه رسالة 

خطية من أمري دولة الكويت«.
دولة  أمري  تحيات  الكويتي  الخارجية  وزير  ونقل 
الصباح،  الجابر  األحمد  صباح  الشيخ  الكويت، 
ومباركته لرئيس الوزراء بمناسبة استكمال التشكيلة 
جائحة  بوفيات  األمري  تعازي  نقل  كما  الحكومية، 

كورونا وتمنياته بشفاء جميع املصابني.
بني  ما  »العالقة  أن  الكويتي  الخارجية  وزير  وأكد 
أمري  وأن  التأريخ،  جذور  يف  ضاربة  والكويت  العراق 
بني  الثنائية  العالقات  بتطوير  مهتم  الكويت  دولة 

البلدين يف الرّساء والرّضاء، ورضورة تجنيب األجيال 
القادمة مشاكل املايض والحارض«.

املائي  األمن  تحديات  مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى 
دول  بني  مشرتكا  تحديا  بوصفه  اإلرهاب  وملف 
االقتصادية  األزمة  مناقشة  عن  فضال  املنطقة، 

وتدهور أسعار النفط العاملية.
تتم  االقتصادية  األزمة  »معالجة  أن  الصباح  وبنّي 
عرب ثالثة مستويات، هي التحرك عىل املستوى الدويل 
ومع املؤسسات الدولية والحلفاء املشرتكني يف مجال 
عىل  التحرك  وايضا  واالستثماري،  التنموي  التعاون 
التعاون  مجلس  مع  التعاون  عرب  اإلقليمي  املستوى 
الربط  خالل  من  استثماره  يمكن  حيث  الخليجي، 

الكهربائي وغريها من املجاالت«.
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  شكر  جانبه  من 
الكويت  بمواقف  مذّكرا  الكويت  دولة  أمري  الكاظمي 
تواصال  »هناك  بان  وأكد  العراق،  تجاه  املشهودة 

مستمرا مع املسؤولني الكويتيني«.
األمني  التعاون  تعزيز  »أهمية  عىل  الكاظمي  وأكد 
املنطقة  استقرار  بما يخدم  البلدين  واالقتصادي بني 
يعمل  وبما  التجاري  التعاون  وتنشيط  وازدهارها، 

عىل تجاوز اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا«.
وأشار الكاظمي اىل أن »لدى البلدين فرصة تأريخية 
ملف  ومعالجة  بينهما،  الثنائية  العالقات  لتطوير 
من  التحرر  خاللها  من  يتم  التي  بالطريقة  الحدود 
موضحا  النية«،  حسن  مبدأ  ووفق  املايض،  مخاوف 
أن »العالقات بني العراق والكويت لها جذور تأريخية 

ترتكز عىل روابط عائلية وقبلية واجتماعية«.
بني  املشرتكة  اللجنة  »تفعيل  أهمية  الكاظمي  وبنّي 
البلدين وتذليل العقبات البريوقراطية التي تواجهها، 

وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته«.
التعاون  يف  »ستستمر  حكومته  أن  الكاظمي  وأكد 
بشأن قضية األرسى الكويتيني يف حرب الخليج عام 
يف  األمريي  األرشيف  من  تبقى  ما  وإعادة   ،1991

العراق«.
محمد  النواب  مجلس  رئيس  استقبل  جهته،  من 
أحمد  الشيخ  الكويتي،  الخارجية  وزير  الحلبويس، 
نارص املحمد األحمد الصباح، بحضور وزير الخارجية 

فؤاد حسني.
الحلبويس  ان  بيان:  يف  الربملان  رئيس  مكتب  وذكر 
حرص  مؤكداً  الكويتي،  الخارجية  بوزير  رحب 
مع  والتقارب  التعاون  واستمرار  تعزيز  عىل  العراق 
دولة الكويت، ويف املجاالت كافة وبما يخدم مصلحة 

الشعبني الشقيقني.
التهنئة  الكويتي  الخارجية  وزير  قدَّم  جانبه  من   
بمناسبة استكمال تشكيل الحكومة العراقية، متمنيا 

لها النجاح يف مواجهة التحديات.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من امللفات والتحديات 
ودول  الشقيقني  البلدين  بني  املشرتك  االهتمام  ذات 
واألزمة  كورونا،  جائحة  تحديات  ومنها  املنطقة، 
والتعاون  النفط،  أسعار  تدهور  ظل  يف  االقتصادية 
األمني للقضاء عىل الفكر املتطرف، فضال عن مناقشة 
إلعادة  الدوليني  املانحني  مؤتمر  مخرجات  تفعيل 

إعمار العراق، وتعزيز التجارة املشرتكة بني البلدين، 
والتعاون يف مجال الطاقة والربط الكهربائي.

وأشار وزير الخارجية الكويتي إىل أن هناك مساراٍت 
البلدين وخارطة طريق تمت مناقشتها  واضحًة بني 
مع وزارة الخارجية العراقية؛ لتفعيل عمل ومقررات 
اللجنة املشرتكة بني البلدين، فيما أكد رئيس مجلس 
لتذليل  استعداد  عىل  الترشيعية  السلطة  أن  النواب 
التعاون  هذا  استئناف  أجل  من  كافة؛  العقبات 
الكويتية  الترشيعية  السلطة  مع  عاٍل  وبتنسيٍق 

املتمثلة بمجلس األمة املوقر .
الصباح  األحمد  املحمد  نارص  أحمد  الشيخ  وجدَّد 
العراق  مع  متينة  عالقات  إقامة  عىل  بالده  حرص 

ودعمه يف املجاالت كافة؛ من أجل تحقيق االستقرار.
ن رئيس مجلس النواب املواقف اإليجابية للقيادة  وثمَّ
الكويتية مع العراق، وعىل رأسها األمري الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح، محمالً تحياته وتمنياته لألمري 
الشقيق  الكويتي  وللشعب  والعافية،  الصحة  بدوام 
بالتقدم واالزدهار، وكذلك تحياته إىل رئيس وأعضاء 

مجلس األمة الكويتي.
امس  استقبل  قد  فؤاد حسني  الخارجّية  وزير  وكان 
االحد، نظريه الكويتّي أحمد نارص املحمد الصباح يف 

مقّر الوزارة ببغداد.
وبحث الجانبان، بحسب بيان لوزارة الخارجية، عدداً 
الثنائّية؛ يف ضوء  من املوضوعات الخاّصة بالعالقات 
ما تشهده تلك العالقات من تناٍم ُمّطرد، وأّكد السّيد 
الوزير حرص بغداد عىل تطوير التعاون املُشرتَك مع 

دفع  عىل  العمل  ملُواَصلة  تطلّعه  عن  ُمعرباً  الكويت، 
سائر  عىل  وتطويرها  البلدين،  بني  املُتمّيزة  العالقات 

الُصُعد.
ُمستوى  عىل  العالقات  يف  التوازن  تكريس  إىل  داعياً 
دول  بني  املُشرتَكة  العالقات  ُيعّزز  بما  املنطقة 

املنطقة.
الكويت  ُمؤتمر  ُمخرجات  تفعيل  الجانبان  وناقش 
العراقّية-الكويتّية  اللجنة  أعمال  وُمتابعة  للمانحني، 
أقرب  يف  أعمالها  النعقاد  واالستعدادات  املُشرتَكة، 

وقت ببغداد ملناقشة القضايا الثنائّية العالقة.
التداعيات  احتواء  ُجُهود  الجانبان  بحث  كما 
االقتصادّية والصّحية ملرض فريوس كورونا، وتبادل 
من  الوباء  هذا  ُيمثله  ملا  الصدد؛  هذا  يف  الخربات 
من  تبعه  وما  االقتصاد،  ُمستوى  عىل  ُمشرتَك  تحدٍّ 
عىل  ذلك  وانعكاسته  النفط  أسعار  يف  حاّد  انخفاض 

العراق، والربط الكهربائّي.
أهّمية  عىل  دعا  الكويتّي  الخارجّية  وزير  جهته  من 
الجائحة،  ُمواَجهة  يف  البلدين  بني  الُجُهود  تضافر 

وُمواَجهة التحدِّيات كاّفة بشكل جماعّي.
عىل  رّداً  الكويت  دولة  أمري  من  رسالة  الوزير  ونقل 
يف  املالّية  األزمة  بشأن  الوزراء  رئيس  مبعوث  رسالة 

العراق.
عىل  العراق  مع  تقف  الكويت  أّن  الرسالة  وتتضمن 
الُصُعد كافة، ومنها: تبادل الدعم الثنائّي بني البلدين، 
ومجلس التعاون الخليجّي، وموضوع الطاقة والربط 
الكهربائّي، فضالً عن دعم العراق يف املحافل الدولّية.

بغداد/ الزوراء:
املوقف  االحد،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة بفريوس كورونا 
 1259 تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 
اصابة جديدة و58 حالة وفاة وشفاء 606 حاالت 
والكرخ  الرصاف  صحة  دائرتي  حدد  بالفريوس، 

التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
املختربات  كافة  نموذجا يف  تم فحص )9920(  انه 
املختصة يف العراق ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع 
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق )369870(.
واضافت: ان مخترباتها سجلت ليوم امس ) 1259( 
الرصافة    العراق موزعة كالتايل: بغداد /  إصابة يف 
163، بغداد / الكرخ     373، مدينة الطب        51، 
النجف االرٔشف   81، السليمانية         51، اربيل         
36، دهوك        9، كربالء       38، كركوك     69، دياىل     
32، واسط      39، البرصة    51، ميسان     79، 
بابل.      10، الديوانية   9، ذي قار     122، نينوى     

4، صالح الدين  12، االنبار    29، املثنى 1.
واشارت اىل ان عدد حاالت الشفاء:  606  وكما ييل: 
مدينة   ،143 الكرخ    بغداد   ،274 الرصافة  بغداد 
الطب   13، النجف       33، اربيل.     15، السليمانية   
2، دهوك     8، كركوك    6، كربالء     9، دياىل   21، 
البرصة    25، ميسان     10، واسط.    13، ذي 
 58 الوفيات   عدد  ان  مبينة   ،9 املثنى    ،25 قار    

حالة  وكما ييل : بغداد الرصافة  22، بغداد الكرخ   
4، مدينة الطب   3، السليمانية   4، كركوك.   2، 
 ،1 بابل         ،7 3، ميسان    3، واسط.    البرصة 
ذي قار    3، الديوانية. 3، االنبار     1، املثنى    1، 

صالح الدين 1.
اما   ،20209   : اإلصابات  مجموع  ان  وتابعت: 
الراقدين  بينما   ،8121  : الشفاء  حاالت  مجموع 
الكيل:     11481، يف حني الراقدين يف العناية املركزة: 

128، ومجموع الوفيات:   607.
الرصافة  بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
جديدة  اصابة   163 تسجيل  الساعدي،  الغني  عبد 

بفريوس كورونا بينها 76 اصابة بمدينة الصدر.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
جديدة  اصابة   163 سجلت  الرصافة  »صحة  ان 
بفريوس كورونا موزعة كالتايل : مدينة الصدر 76 
حالة ضمن محالت 559, 529, 542, 571, 562, 
 ,529  ,555  ,532  ,521  ,556  ,540  ,557  ,563
511, 516, 524, 517, 570, قطاعات 47, 27, 68, 
13 حالة ضمن  الشعب  االورفيل جميلة/    ,2  ,35
التاجي  اور/   محالت 327, 335,331, 353, حي 
حالة واحدة محلة 747/   ام الكرب والغزالن حالة 
 618 محلة  الريموك  يف  حاالت   3 الكرخ    / واحدة 
 /452 محلة  الشعلة  و   873 محلة  الشهداء  وحي 
حالة  املعامل  حسينية   / واحدة  حالة  الطالبية 
  /103 محلة  واحدة  حالة  عمر  الشيخ   / واحدة 
حالة   15 البلديات    /959 واحدة  حالة  الجادرية 

الزراعي,   ,731  ,739  ,728  ,724 محالت  ضمن 
شارع املرصف /  زيونة حالة واحدة محلة 718/ 
 ,754  ,735  ,729 محالت  ضمن  حاالت   9 االمني 

766, االمني الثانية, النواب
/ العبيدي 8 حاالت محلة 762 والزراعي / املعلمني 
 /313 محلة  واحدة  حالة  القاهرة   / واحدة  حالة 
الزهراء حالتني محلة, 757/ شارع فلسطني  حي 
حالة  النضال  شارع    /505  ,503 محلة  حاالت   4
واحدة /  السعدون حالة واحدة محلة 101 /  الرشاد 
حالة واحدة محلة 770/ الزعفرانية حالتني محلة 
الكفاح 3 حاالت  ضمن محلة 125/   /959 ,953
الكرادة 4 حاالت محلة 902, 903, تقاطع املسبح/ 
املشتل 3 حاالت محلة 751, وشارع املطبك/ بغداد 
الجديدة حالتني محلة 709, 706/ كفاءات العبيدي 
حالتني محلة 768, 756/ االعظمية حالتني محلة 
340, 320/  جرس دياىل حالة واحدة 103/  املعامل 
حاالت   7 الراشدية  حسينية    / الباوية  يف  حالتني 

محلة 213 .
املصابني  جميع  نقل  »تم  انه  الساعدي  واضاف 
الربوتوكول  وفق  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل 
اىل  منهم  الحرجة  والحاالت  املتبع  العالجي 
االنعاش«، مشريا اىل ان »العدد الرتاكمي لإلصابات 
ارتفع اىل  4675 تويف منهم 204 لالسف واكتسب 

الشفاء منهم 2500 ومتبقي قيد العالج 1971«.
خالل  اكرب  بشكل  »التشديد  اىل  الساعدي  ودعا 
الحظر الجزئي لأليام املقبلة عىل اجراءات السالمة 

ان  بعد  االصابة  من  املواطنني  لحماية  والوقاية  
غصت املستشفيات باملصابني«.

الوبائي  الكرخ املوقف  اىل ذلك، حددت دائرة صحة 
يف  املسجلة  الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  لها 
املستجد  كورونا  فريوس  بمرض  مستشفياتها 
املايض  السبت  ليلة  من  العارشة  الساعة  لغاية 

واملعلن عنها امس االحد.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
منه: ان االصابات توزعت كما ييل« الكاظمية/31  
اصابة، الشعلة/ 53  اصابة، الحرية/  61   اصابة، 
اصابات،    7 چكوك/   اصابة،    17 الغزالية/  
 ، اصابات    5 التاجي/   اصابة،   12 غريب/   ابو 
الصالحية/             1   اصابة، الدورة/  12  اصابة، 
إصابة،    2 الرحمانية/  اصابات،    4 العطيفية/  
5اصابات،  العالوي/    اصابات،    5 العامرية/  
اصابة،    1 الطارمية/   اصابة،   2 املنصور/  
الشالجية/  1    اصابة، كرادة مريم/  1       اصابة، 
املحمودية/  2       اصابة، الكرخ/    2       اصابة، 
       3 حيفا/   شارع  اصابة،         2 الجامعة/  حي 
الخرضاء/       اصابة، حي        13 البياع/   اصابات، 
1        اصابة، االسكان/   6       اصابات، الطوبچي/  
الصالحية/   1       إصابة، حي  5       اصابات، 
العامل/    27    اصابة، االعالم/   30    اصابة، ابو 
غريب/     12    اصابة، السيدية/   19   اصابة، حي 
العدل/    2      اصابة، الريموك/              2      اصابة، 

سكنة جانب الرصافة/  26  اصابة.

الزوراء / يوسف سلمان:
ترتقب االوساط النيابية عودة انعقاد 
تطبيق  مع  النواب  مجلس  جلسات 
 ، الجزئي  الوقائي  التجوال  حظر 
فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية  
االنتخابات  قانون  التصويت عىل  أن 
مهمات  اولوية  سيكون  الجديد 
يف  جلساته  استئناف  بعد  الربملان 

االيام املقبلة .
يحيى  النائب  اللجنة  مقرر  وقال 
قانون   « ان   ،« الزوراء  لـ«  املحمدي 
اول  سيكون  الجديد  االنتخابات 
لدى  النواب  مجلس  امام  مهمة 
ظل  يف  خصوصا  جلساته،  استئناف 
تمريره«،  يعرقل  ما  وجود  عدم 
مشريا اىل ان » القانون تم التصويت 
مسألة  تبقى  وما   ، شكليا  عليه 
التي  االنتخابية  املتعددة  الدوائر 
وبانتظار  القانون  مضمون  تمثل 
ان  ».واضاف  ايضا  عليها  التصويت 
التصويت عىل  » ال يوجد  ما يعرقل 
قانون االنتخابات سوى عقد الجلسة 
للتصويت النهائي عليه » ، مبينا ان » 

الدوائر  االتفاق سيجري عىل اعتماد 
املتعددة ».

القوانني  من    « ان  القول  وتابع 
املهمة التي تعالج الوضع الحايل هو 
قانون التقاعد والضمان االجتماعي 
قبل  من  دراسته  تمت  الذي  املوحد 
والحكومة  السابقة  الحكومة 
وخضع  الدولة  ومجلس  املستقيلة 
 ,« تماما  وانضج  كثرية  لنقاشات 
معتربا ان » الجنبات املالية للقانون 
ان  والدولة  للحكومة  تحدي  هي 
العدد  هذا  ضمان  عاتقها  عىل  تأخذ 
والذي  الخاص  القطاع  من  الكبري 
بالقطاعات  عامل  ماليني   5 يقارب 
احصائيات  بحسب  منظمة  الغري 
وزارة التخطيط ، واليمكن ترك هذه 

الرشيحة بدون سقف وحماية ».
باملقابل اكدت لجنة النزاهة النيابية 
ان تفعيل قانون الكسب غري املرشوع 
سيكون رادعا ضد الفاسدين، يف هذا 
العراق  يعاني  الذي  الصعب  الوقت 

ضائقة مالية خانقة.
ودعا عضو اللجنة النائب عبد االمري 

املياحي ، الحكومة املقبلة اىل تفعيل 
الكسب غري املرشوع والعمل  قانون 
املنهوبة  العراق  اموال  اسرتداد  عىل 
قبل وبعد 2003، مع الحزم املطلوب 
رادعا  ليكون  القانون  تطبيق  يف 

للفاسدين.
وأضاف ان » جائحة فريوس كورونا 
العالم  يف  النشاطات  معظم  أوقفت 
ومن ضمنها العراق، ولكن يف الوقت 
ملتابعة  استعدادات  هناك  نفسه 
هذه امللفات وخاصة اسرتداد اموال 
 2003 وبعد  قبل  املنهوبة  العراق 
قانوني  رشع  الربملان   « أن  مبينا   ،«
لك  أين  ومن   ، املرشوع  غري  الكسب 
هذا؟ ، لكنهما لم يجدا طريقهما إىل 

التطبيق.
القانون  ُطبق  » يف حال  أنه  واوضح 
الفاسدين  من  الكثري  سيوقف 
التي  االموال،  من  الكثري  وسيعيد 
نهبت طيلة هذه الفرتة«، مشريا ان 
وجدية  تفعيل  اىل  يحتاج  القانون   «
حكومة  اىل  يحتاج  كما  العمل  يف 

بصالحيات كاملة ودوام رسمي ».

كورونا يصيب أكثر من سبعة ماليني إنسان ويودي 
حبياة أكثر من 432 ألف آخرين 

القانونية النيابية لـ         : سنقـر مخسة تشريعات الصحة: تسجيل 1259 إصابة و58 حالة وفاة وشفاء 606 حاالت بكورونا
مهمة ابرزها احملكمة االحتادية والتقاعد املوحد 

مجهورية العراق 
شبكة االعالم العراقي 

قسم العقود و املناقصات 
شعبة املدونة التجارية 

تنويه

غدا أملانيا تطلق تطبيقا مينع معاودة انتشار الفريوس بقوة

ستعرض تباعا بعد اكمال قانون االنتخابات اجلديدالعراق يسجل ارتفاعا جديدا مبعدل االصابات والوفيات 

خالل استقباهلا وزير اخلارجية الكوييت
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 شـهدت مدن عديدة يف العالم و لألسـبوع 
الثانـي عىل التـوايل تظاهـرات دعم لحركة 
عـىل  واحتجـاج  تهـم“  السـود  ”حيـاة 
العنرصيـة بعـد وفاة جـورج فلويـد (46 
عاما) يف الواليات املتحدة، وكذلك عىل عنف 

الرشطة يف بلدان املتظاهرين.
يف الواليـات املتحدة، أججـت حادثة جديدة 
أتالنتـا  مدينـة  شـهدت  فقـد  الغضـب. 
األمريكيـة تظاهـرات احتجاجـا عىل موت 
أمريكي أسـود آخر يبلغ من العمر 27 عاما 
مسـاء الجمعة. وأغلق متظاهرون طريقا 
رسيعا وأحرقوا مطعما لسلسـلة الوجبات 
الرسيعة ”وينديز“ قتل الشـاب رايتشـارد 
بروكس أمامه خالل مواجهة مع الرشطة، 

حسبما ذكرت وسائل اإلعالم األمريكية.
ويف أوروبـا، شـارك آالف يف تظاهـرات يف 
العديـد من املدن خصوصا يف فرنسـا حيث 

جرت صدامات يف باريس وليون.
واعتقلـت الرشطـة متظاهريـن يمينيـني 
متطرفني يف لندن بسبب أعمال عنف خالل 
مشـاركتهم يف تجمع مضـاد لالحتجاجات 
املناهضة للعنرصية رغـم دعوات الرشطة 
لهم إىل عدم التجمع مذكرة بتدابري الحد من 

تفيش فريوس كورونا املستجد.
مـوت  بعـد  أساسـا  التظاهـرات  وبـدأت 
األمريكي اإلفريقي جورج بويد اختناقا عىل 
يد رشطي أبيـض يف الواليات املتحدة يف 25 
أيار/مايو املايض. وأثارت صوره بينما كان 
الرشطي يضغط بركبته عىل عنقه اسـتياء 

كبريا يف الواليات املتحدة والعالم.
جـدال  االحتجاجيـة  التجمعـات  وأثـارت 

واسـعا غري مسـبوق حـول إرث العبودية 
واالسـتعمار األوروبـي وعنـف البيض ضد 
الشـعوب امللونة وكذلك عسكرة الرشطة يف 

الواليات املتحدة.
واعتقلـت الرشطة متظاهريـن يف باريس، 
مسـتخدمة الغـاز املسـيل للدمـوع بعدما 

رشـقها محتجون بمقذوفات.
فرنسـا،  رشق  جنـوب  ليـون  مدينـة  ويف 
استخدمت الرشطة خراطيم املياه والغازات 
املسيلة للدموع إلنهاء تظاهرة شارك فيها 

ألفا شخص.
ودعـا إىل التظاهرة يف باريس تجمع يطالب 
بالعدالـة ألدامـا تـراوري الشـاب األسـود 
الـذي تويف بينمـا كان معتقال لدى الرشطة 

2016. وحثـت أسـا تـراوري شـقيقة  يف 
الشـاب املشـاركني يف التجمـع إىل ”إدانـة 
إنـكار العدالة ودانت عنف الرشطة العرقي 

واالجتماعي“.
مـن جهتها، دعـت منظمة العفـو الدولية 
يف بيـان إىل ”إصـالح ممارسـات الرشطـة 

املمنهجة“ يف فرنسا.
وجرت التظاهرات يف نهاية أسبوع كشفت 
هيئة مراقبة الرشطة الفرنسية خالله أنها 
تلقت نحو 1500 شكوى ضد عنارص فيها، 

يتعلق نصفها بأعمال عنف مفرتضة.
ووعد وزيـر الداخلية الفرنيس كريسـتوف 
كاستانري الثالثاء ”بعدم التسامح إطالقا“ 
مـع العنرصية يف تطبيق القانون. وقال إنه 

من الواضح أن الرشطيني ”فشلوا يف القيام 
بواجباتهم الجمهورية“.

ودفعـت تعليقات كاسـتانري عـرشات من 
بسـيارات  التجمـع  إىل  الرشطـة  رجـال 
دورياتهم يف سـاحة قوس النرص يف باريس 
مسـاء السـبت. وقـد ألقوا األصفـاد أرضا 

تعبريا عن احتجاجهم.
لكـن بـروت يـون مـاراس ممثـل اتحـاد 
الرشطـة، رصح لوكالـة فرانـس برس أن 
”زمالئـي شـعروا باإلحبـاط وبـأن الوزير 

املرشف عليهم تخىل عنهم“.
– ”بلطجة عنرصية“ –

يف لنـدن جـرت اشـتباكات بـني الرشطـة 
ومتظاهريـن يمينيـني متطرفـني تجمعوا 
يف وسـط املدينـة لتحـدي املحتجـني عـىل 

العنرصية.
آالف  إن  العاصمـة  رشطـة  إدارة  وقالـت 
األشـخاص خالفـوا القيـود املفروضة ملنع 
انتشار كوفيد19- للتجمع يف ساحة الربملان 
وحولها، ما تطلب عملية ”كبرية“ للرشطة.

وظهر يف لقطات بثها التلفزيون مشاغبني 
يوجهـون رضبـات ويرشـقون بزجاجات 
وقنابل دخانية رجال الرشطة، واشتباكات 

بينهم وبني املحتجني يف التظاهرة األخرى.
ودان رئيـس الـوزراء الربيطانـي بوريـس 
جونسـون العنف. وقال ”ال مكان للبلطجة 
العنرصيـة يف شـوارعنا“. وقالـت الرشطة 
إنهـا اعتقلـت أكثـر مـن مئـة شـخص يف 
العاصمـة بينمـا أصيـب سـتة رشطيـني 

بجـروح طفيفـة.
وجـرت احتجاجـات مناهضـة للعنرصية 
يف مـدن بريطانية أخرى بينهـا برايتون يف 

الجنوب وليفربول يف الشمال.
ويف مدينة ميالنو اإليطالية، قام مجهولون 
مسـاء السـبت بتخريـب تمثـال لتكريـم 
إيندرو موتانيليل (1909-2001)  الصحايف 
يف حديقة تحمل اسـمه، ورشـقوه بدهان 
أحمـر. وكتـب بدهـان أسـود عـىل قاعدة 
التمثال ”عنـرصي مغتصب“، كما ظهر يف 

صور بثتها وكالة األنباء اإليطالية.
يف  للفاشـية  مناهضـة  جمعيـة  وكانـت 
ميالنو طلبت من رئيس البلدية إزالة تمثال 
الصحـايف الـذي تتهمه بالـزواج من طفلة 
يف إثيوبيـا خالل فـرتة االسـتعمار اإليطايل 
يف إفريقيـا. لكن رئيس بلديـة ميالنو بيبي 

ساال رفض الطلب.
ويف عـدد من مدن سـويرسا جرت مسـريات 
ضمـن آالف األشـخاص، أكربهـا يف زوريخ 
حيـث تظاهـر عـرشة آالف شـخص وهـو 
يرتدون لباسـا أسـود. وقد سـاروا إىل وسط 
املدينة وهم يرددون ”العنرصية أيضا وباء“. 
وقالـت الرشطة إن رشطيا جـرح عندما بدأ 
مئات الناشطني اليساريني إلقاء مقذوفات، 

بينهم تم اعتقال عدد من األشخاص.
ويف لـوزان تجمـع ألف شـخص يف سـاحة 
للتعبـري عـن احتجاجهـم عـىل  مركزيـة 
العنرصية. وكانت مدينة جنيف السويرسية 
شهدت يف وقت سابق من األسبوع تظاهرة 

شارك فيها نحو عرشة آالف شخص.
ويف أملانيـا، ذكـرت وكالـة األنبـاء األملانية 
أن حواىل ألفي شـخص تظاهـروا يف مدينة 
عـن  وتحدثـت  (جنـوب).  شـتوتغارت 
تظاهرتني أخريني ضمت األوىل 500 شخص 
يف لوبيك والثانية 250 شخصا يف هامبورغ. 

لم ترش معلومات إىل حدوث صدامات.
– تظاهرات يف اسرتاليا –

يف اسرتاليا، تظاهر آالف يف العديد من املدن 
يف عطلة نهاية األسـبوع الثانية عىل التوايل 
عـىل الرغم مـن اإلجـراءات املفروضة ملنع 
انتشـار فـريوس كورونا املسـتجد. وجرى 
أكـرب هذه التجمعات يف بريث عاصمة والية 

غرب أسرتاليا.
املتظاهريـن الفتـات  العديـد مـن  ورفـع 
كتب عليهـا ”أوقفـوا املـوت يف االحتجاز“ 
و“أسرتاليا البيضاء توقفوا عن الكذب عىل 
أنفسـكم“، يف إشارة إىل وفاة أكثر من 400 
من السـكان األصليني يف التوقيف يف العقود 

الثالثة املاضية.
وُنظمت احتجاجات أصغر من أجل حقوق 
السـكان األصليني يف داروين عاصمة والية 
كوينزالنـد  مـدن  ويف  الشـمالية  األرايض 
املجـاورة. وتضـم املنطقتـان مجموعـات 

كبرية من السكان األصليني.
يف آسيا تجمع املئات يف متنزه تايبيه رافعني 
الفتـات كتبت عليها شـعارات بينها ”هذه 
حركة وليست لحظة“. ووقف املتظاهرون 
ثماني دقائق صمـت تكريما لذكرى فلويد 
الذي ثبته الرشطي عىل األرض وهو يضغط 
بركبته عىل عنقه ثماني دقائق و46 ثانية.

وتظاهر عرشات تحت املطر يف طوكيو.
ويف كنـدا، أعلن مسـؤولون يف مقاطعة نيو 
برونزويـك (رشق) السـبت أنهـم فتحـوا 
تحقيقـا يف إطالق الرشطـة النار عىل رجل 
يبلـغ من العمر 48 عاما مـا أدى إىل مقتله 
يف ثاني حادث من هذا النوع خالل الشـهر 

الجاري.
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 سـّجلت الصـني امس األحـد قفـزة يف عدد 
اإلصابات الجديدة بفريوس كورونا املستجّد 
ما يعـزز املخاوف من عودة الوباء العاملي إىل 
البلد الذي ظهر فيه يف أواخر العام املايض، يف 
وقت تستعد دول أوروبية عدة إىل إعادة فتح 

حدودها بعد أن سّجل املرض تراجعاً فيها.
بحسـب السـلطات الصينية، اكُتشـفت 57 
السـاعات  يف  بكوفيـد19-  جديـدة  إصابـة 
الثمان واالربعني املاضيـة بينها 36 يف بكني، 
أعـىل حصيلـة يومية منـذ أبريل. وهـذا نبأ 
مقلق بالنسبة لسائر دول العالم التي تخىش 
حصول موجة جديدة من الوباء الذي يواصل 

تفشيه يف أمريكا الالتينية.
تمت السـيطرة عىل الوبـاء يف الصني بفضل 
الكمامـات  ووضـع  الصارمـة  التدابـري 
واجراءات العزل التـي ُفرضت. وكان املرض 
ظهـر للمـرة األوىل يف أواخر العـام املايض يف 
مدينة ووهان الصينية يف وسـط البالد. لكن 
تم اكتشـاف بؤرة جديـدة يف جنوب بكني يف 
سـوق شينفادي الذي يبيع خصوصاً اللحوم 
واألسـماك والخرض. وأدى ذلـك إىل عزل أحد 

عرش حياً سكنياً يف املحيط.
شـاهد صحفيـون يف وكالـة فرانـس برس 
السـبت مئـات مـن رجـال الرشطـة يرتدي 
العديـد منهم أقنعة وقفـازات، وعرشات من 
القـوات الخاصـة للرشطـة منترشين قرب 

سوق شينفادي.
وقال بائع خرض يف سوق آخر يف وسط بكني 
لفرانس برس إن ”الناس يشعرون بالخوف“. 
وأضـاف ”بائعـي اللحوم أجـربوا عىل إغالق 

محالهم وهذا املرض مخيف فعال“.
أوروبا تعيد فتح حدودها

تأتي عودة القلق إىل الصني يف وقت تسـتعيد 
أملانيا وبلجيكا وفرنسـا واليونـان يف أوروبا 
حيـث يرتاجع املرض بشـكل واضـح، حرية 
التنقـل صباح االثنـني مـع كل دول االتحاد 
األوروبـي. وسـتقوم النمسـا باألمر نفسـه 

منتصف ليل االثنني الثالثاء.
يف فرنسا، سيلقي الرئيس إيمانويل ماكرون 
مسـاء األحد كلمة رسمية يف وقت تضاعفت 
الدعـوات يف األيـام األخرية يف البـالد لترسيع 
عملية رفع تدابري العزل. وأودى الوباء بحياة 
29398 شـخصاً لكن عـدد املصابني يرتاجع 
بشكل متواصل.إال أنه يف إيطاليا التي فتحت 
حدودهـا يف الثالث مـن يونيو أمام املواطنني 
األوروبيـني، تم اكتشـاف بؤرتـني جديدتني 
للمـرض يف األيـام األخرية يف رومـا، األوىل يف 
مستشـفى والثانيـة يف مبنـى فـرض عليه 
حجـر. ويف إيـران التي انتقد الرئيس حسـن 
روحاني السـبت مواطنيـه لرتاجع التزامهم 
باالرشـادات الصحّيـة للوقاية مـن كورونا 

املستجد.
وبتسـجيلها يف املجمـل 42720 وفـاة حتى 
مساء السـبت، ُتعّد الربازيل ثاني دول العالم 
األكثـر تـرضراً مـن وبـاء كوفيـد19- بعـد 
الواليـات املتحدة (115 ألفـا و347 وفاة من 

أصل أكثر من مليوني إصابة).
يف املجمـل، أودى وباء كوفيد19- بحياة أكثر 
من 427 ألف شـخص وأصـاب أكثر من 7,7 
ماليني شـخص يف العالم، وفق تعـداد أعّدته 
وكالـة فرانـس بـرس اسـتناداً إىل مصـادر 

رسمية.
أمـريكا  يف  الوبـاء حاليـاً  وأصبحـت بـؤرة 
الالتينية حيث يتفاقم الوضع خارج الربازيل 
أي يف دول مثل املكسيك وتشييل يف حني يبدو 
النظام االستشفائي يف هندوراس ”عىل وشك 
االنهيـار“، وفق ما قال األسـتاذ يف الجامعة 

الوطنية ماركو توليو ميدينا.
تواجـه الحكومات يف العالـم اتهامات كثرية 
بسـوء إدارة أزمـة تفـيش فـريوس كورونا 
اجـراءات  اتخـاذ  يف  بالتأخـر  أو  املسـتجّد 

الحتوائه.
ويف تشـييل، اسـتقال وزير الصحة السـبت 
بعد أسـبوع دار فيه جدل حـول ارتفاع عدد 
اإلصابات بكورونا املستجّد يف البالد وطريقة 

تعداد الحاالت.
عودة السّياح

يف إيطاليا حيـث أودى الوباء بحياة أكثر من 
34 ألف شخص، دعا رئيس الوزراء جوسيبي 
كونتـي السـبت إىل إعداد ”خطـة جريئة“ يف 
مسـتهل محادثـات عـرب الفيديو بـني قادة 
االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدويل إلنقاذ 
االقتصـاد واملجتمع اإليطاليني من ”الصدمة 
غري املسبوقة“ التي أحدثها وباء كوفيد19-.

يف االنتظـار، يعود السـياح بأعـداد كبرية إىل 
البندقية، بمناسـبة إعادة فتح قرص دوجي. 
وقالت رئيسـة مؤسسـة املتاحـف املدنية يف 
البندقية ماريا كريستينا غريبودي إن ”التأثر 
كبري جداً، كما أول يوم مدرسـة“. وتسـتعد 
اليونـان بدورها إىل ”اسـتقبال السـياح هذا 
العـام“ بكل أمان، وفق ما أكد رئيس الوزراء 

كريياكوس ميتسوتاكيس.
يف فرنسـا، رفع مجلـس الدولـة، أعىل هيئة 
قضائيـة إدارية يف البالد، السـبت إجراء منع 
التجمـع ألكثر من عـرشة أشـخاص معيداً 
بذلـك إىل املواطنـني حـق التظاهـر. ويأتـي 
هـذا القرار يف اليوم الـذي حصلت فيه تعبئة 
يف املـدن الفرنسـية الكبرية ضـد العنرصية 
وعنـف الرشطـة.يف سـياق متصـل، وقعت 
أملانيا وفرنسـا وإيطاليـا وهولندا اتفاقا مع 
مجموعـة ”أسـرتازينيكا“ لألدويـة لضمان 
حصول االتحـاد األوروبي عـىل 300 مليون 
جرعـة مـن لقـاح مسـتقبيل محتمـل ضد 

كورونا املستجد.

ZÂÌ˝„Îa@oèÌa@fiáÓflOpÎ7i
 ساد هدوء حذر صباح امس األحد يف 
مدينة طرابلس بشمال لبنان، وسط 
انتشـار أمني كثيف بعـد مواجهات 
عنيفـة ليال بـني الجيش وعـدد كبري 
من املتظاهرين أسـفرت عن سقوط 
أكثر مـن 80 جريحا، بينهم أكثر من 

20 عسكريا.
وذكرت الوكالة الوطنية لإلعالم اليوم 
األحـد أن عنارص من الجيش تمكنت 
من اسـتعادة السـيطرة عىل الوضع 
امليدانـي والـزام املحتجـني الرتاجـع 
إىل عمـق الشـوارع الداخلية، يف حني 
عمـدت العنـارص بعـد ذلـك إىل فتح 

الطرق التي قطعها املحتجون.
ووفق الوكالة فقد كان أبرز مسـارح 
النور وشـارع  االشـتباكات سـاحة 
سـوريا يف التبانـة بمدينـة طرابلس 
الشـاحنات  توقيـف  خلفيـة  عـىل 
الغذائيـة واملتوجهة  باملـواد  املحملة 
إىل سـوريا، حيث عمـد املحتجون إىل 
تحطيـم العديد من املحـال التجارية 
والخاصـة،  العامـة  واملؤسسـات 
ويف  ببعضهـا  النـريان  وأرضمـوا 
حاويـات النفايـات، كمـا أرضمـوا 
النـار يف مـرصف ”لبنـان واملهجر“، 
وقطعوا العديد من الطرق الرئيسـية 
والفرعية باالطارات املشتعلة، وألقى 
أحد الشبان قنبلة مولوتوف عىل آلية 

عسكرية فاشتعلت فيها النريان.
وأطلـق عنـارص مـن الجيـش أعرية 
مطاطية إلفسـاح املجال أمام عبور 
الشاحنات التي اعرتضها املحتجون.

وقـال متظاهر يف طرابلـس يبلغ 51 
عاماً ”لست مضطراً ألن أموت جوعاً 

مقابل أن يأكل غريي“.
وتعد مدينة طرابلس واحدة من أكثر 
املـدن اللبنانية التي يعاني سـكانها 
مـن وضع صعـب بسـبب التهميش 
والبطالـة حيث يعيش نصفهم تحت 

خط الفقر.
عـىل  الواقعـة  طرابلـس  وكانـت 
السـاحل الشـمايل للبنـان أول املدن 
التـي انتفضـت عـىل الواقـع املزري 
خالل بداية انتفاضـة أكتوبر املايض 
وأصبحت سـاحة عبدالحميد كرامي 
(سـاحة النور) رمـزا لالحتجاج عىل 
الطبقة السياسية يف البالد. ورغم ان 
عدد كبري من السياسيني واملسؤولني 
اللبنانيني ينحدرون من تلك املدينة إال 
ان سكانها أصبحوا يحتجون ضدهم 
ويتهمونهـم  لهـا  لتنكرهـم  نظـرا 

بالفساد وتهميش املدينة.
وتثـري أعمـال التهريـب بـني لبنـان 
يعـرب  إذ  واسـعا،  جـدال  وسـوريا 
لبنانيـون عـن االسـتياء إزاء قصور 

السلطات عن ضبط الحدود.

”كيلوغرامـا  بـأّن  متظاهـر  وعلّـق 
واحدا من السـكر يبلغ سـعره أربعة 
”الشـعب  إّن  وقـال  لـرية“.  آالف 
املديريـة  جوعاً“.وقالـت  يمـوت 
العامـة للجمـارك يف بيـان إّن ”هذه 
الشاحنات تنقل مساعدات من مادة 
السـكر وغريها لصالح األمم املتحدة 
والصليـب األحمـر الـدويل من ضمن 

برنامج األمم املتحدة الغذائي“.
وأكـد برنامج األمم املتحـدة الغذائي 
يف بيـان صدر مسـاء السـبت أن 39 
شاحنة كانت متجهة إىل سوريا لنقل 
مسـاعدات إىل السـكان األكثـر فقرًا 

هناك.
وفيما أدت اإلجراءات املتخذة ملكافحة 
تفـيش وبـاء كوفيـد19- إىل إغـالق 
العديـد مـن املتاجر وترسيـح عّمال 
وموظفني، فإّن من شأن هذه األزمة 
أن تفاقم األزمة االقتصادية يف لبنان، 
يف وقـت ُيتوّقـع أن ينكمـش الناتـج 

اإلجمايل املحيل بنسبة 12 باملئة.
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت 

يوم الخميـس املايض وعمت مختلف 
اللبنانيـة وقطعت الطرقات  املناطق 
باإلطـارات املشـتعلة احتجاجـاً عىل 

تردي األوضاع املعيشية.
وعاد املئات من املحتجني إىل الشوارع 
أمـس السـبت يف بـريوت وعـدد من 
املـدن األخرى مسـتعيدين شـعارات 
الحراك االحتجاجي الذي انطلق يف 17 
ترشين األول/اكتوبر 2019 وأدى إىل 
اسـتقالة الحكومة السابقة بعد أقل 

من أسبوعني.
ويشـهد لبنان أسـوأ أزمة اقتصادية 
منـذ عقـود، تتزامـن مـع نقـص يف 
السـيولة وتوّقف املصارف عن تزويد 
تلـك  خاصـة  بأموالهـم،  املودعـني 

املودعة بالدوالر األمريكي.
وتشـكلت حكومـة جديدة برئاسـة 
حسان دياب يف كانون الثاني/يناير، 
فيمـا تراجعـت وتـرية االحتجاجات 
الحقـًا بعد تسـجيل إصابـات بوباء 

كوفيد19- يف لبنان.
وقالـت نعمـت بدرالديـن التي كانت 
تشـارك يف التظاهرة يف ساحة رياض 
الصلـح يف وسـط العاصمـة بريوت 
”نحـن هنـا كـي نطالـب بحكومـة 
جديدة موقتـة بصالحيات ترشيعية 
اسـتثنائية تضـع قانونـا انتخابيـا 
عادال يضمن صحـة التمثيل النيابي 
وثـم نتجه اىل فـرز طبقة سياسـية 

جديدة“.
واعتـربت أّن هـذه الحكومـة ”تبنت 
االقتصاديـة  السياسـات“  نفـس 

واالجتماعية للحكومات السابقة.
ونّظـم متظاهـرون آخـرون لونـوا 
وجوههـم باألبيض وارتدوا األسـود، 
مأتماً رمزياً ”لشـعب“ تّرص الطبقة 

السياسـية عـىل ”دفنه“، حسـب ما 
قالت الناشـطة باوال ربيز. واضافت 
”أردنا إرسـال رسـالة قويـة  الحياء 

الحركة الثورية“.
وتجّمـع محتجـون أيضـاً يف مدينـة 
صيدا وبلدة كفررمان يف جنوب البالد، 
داعـني إىل رحيل الطبقة السياسـية 

بمكوناتها كافة.
ومسـاًء، قطع متظاهرون غاضبون 
بـريوت  يربـط  رئيسـًيا  طريًقـا 

بالجنوب.
وعادة ما تشـهد املظاهرات يف اآلونة 
واسـتفزازات  مناوشـات  االخـرية 
بـني املحتجـني وأنصـار حركـة أمل 
وحليفها حزب الله الذي يسيطر عىل 

الحكومة الحالية. 
ونـدد رئيس الحكومة حسـان دياب 
يف كلمـة نقلـت مبارشة عـرب الهواء 
بـ“مؤامـرة  وصفـه  بمـا  السـبت، 
التالعـب“ باللـرية اللبنانية وبما قال 
إّنها ”حملة مربمجة تنظمها جهات 

معروفة“، دون تسميتها.
وأضاف أّن حكومته أرادت ”أن توقف 
مسلسـل ابتـزاز الدولـة والنـاس“. 
وفيمـا تعهـد بمكافحـة ”رشسـة“ 
للفسـاد، نـدد بمـا اعتـربه محاولة 
”االنقـالب عىل انتفاضـة 17 ترشين 

األول“ وحكومته.
وُيتوقع أن تالمس نسـبة التضخم يف 
لبنـان خـالل العام الحايل نسـبة 50 
باملئـة، بينمـا يعيش نحـو 45 باملئة 
من سـكانه تحت خط الفقر وتعاني 
أكثر من 35 باملئـة من قوته العاملة 
مـن البطالة.وطلب لبنان املسـاعدة 
من صنـدوق النقـد الـدويل يف نهاية 

نيسان/ابريل.

@Z¡éÎ¸a@÷ãì€aO⁄äÏÌÏÓ„ –@ÒãÁb‘€a
أيـدت عدة أطراف ليبية الدعوات املطالبة بتحقيق دويل يف العثور 
عىل 8 مقابر جماعيـة بمدينة ترهونة، وبعض املناطق املحيطة 
بها، يف تطور يسـتهدف التحقيق أيضـاً يف جرائم مماثلة، وقعت 
خـالل األعـوام التي تلت إسـقاط نظـام الرئيـس الراحل معمر 
القذايف عام 2011.وعثر عىل املقابر الثماني تباعاً يف ترهونة (90 
كيلومـرتاً جنوب رشقي العاصمة طرابلـس)، ومناطق مجاورة 
لهـا عقب انسـحاب قوات «الجيش الوطني» من املدينة، وسـط 
اتهامات مليليشـيا «الكانيات»، التي كانت تسـيطر عىل ترهونة، 
بخطفهم عىل خلفيات سياسية و«تعذيبهم قبل التخلص منهم».

ودخلـت أطراف دولية عديدة عىل خط القضية، التي أثارت حالة 
من الحزن والغضب لدى أطـراف عديدة بالبالد؛ مطالبة برسعة 
التحقيق يف القضية، بينهم سـفراء أمـريكا وأملانيا وهولندا لدى 
ليبيا.ولـم يصـدر أي تعليق، حتـى اآلن، من «الجيـش الوطني» 
حول هذه املقابر الثماني، لكن مصادر عسكرية نفت لـ«الرشق 
األوسـط» أن تكون قوات الجيش أقدمـت عىل مثل هذه األفعال، 
التـي وصفتهـا بـ«اإلجرامية».ونقـل الطاهـر السـني، مندوب 
ليبيـا لدى األمم املتحدة، واملُعرب عن حكومـة «الوفاق»، القضية 
إىل مسـتويات دولية، وتسـاءل أمس قائال: «هل تحتاج محكمة 
الجنايات الدولية أدلة أخرى»؟، وجزم بأن جميع من عثر عليهم 
يف هـذه املقابر قضوا خالل فرتة سـيطرة «الجيش الوطني» عىل 
ترهونة.وأمام «بشـاعة املناظر الدموية»، بعد العثور عىل جثث 
محرتقة، بينهم أطفال، رأى سياسـيون وحقوقيون وإعالميون 
ليبيون رضورة التحقيق يف هذه القضية «كي ال تضاف ملا سـبق 
مـن جرائم ومقابـر جماعية عرفتها السـنوات التسـع املاضية 
وطواها النسـيان». ويف هذا السـياق، قال الصحايف الليبي بشري 

زعبيـة، رئيـس تحريـر صحيفـة «الوسـط»، إن «ملـف املقابر 
الجماعية، ليس شـأناً داخلياً رصفاً... إنه شـأن إنسـاني يجب 
أن يخضـع لتحقيـق دويل، وهذا ال يلغـي دور القضاء املحيل وال 
يناقضـه». يف حني ذهب الحقوقـي الليبي عبد املنعم الحر إىل أنه 
«يف النزاعـات املسـلحة، كـل األطـراف تغض النظـر عن مبادئ 
وأغـراض القانـون الدويل اإلنسـاني أحياناً، لكـن الجريمة تظل 
جريمـة»، مضيفاً: «نأمل يف اإلرساع بفتح تحقيق دويل شـفاف، 
واعتقـال مرتكبي جرائم الحرب بأنواعها».وكان سـفري هولندا 
لـدى ليبيا، الرس تومرز، قد وصـف العثور عىل املقابر الجماعية 
يف ترهونـة، بـ«املشـهد املروع وغري املقبـول»، مؤكداً دعم بالده 
لدعـوة البعثة األمميـة إلجراء «تحقيـق محايد» بشـأنها.ومن 
جهتـه، قـال أحمد عبـد الحكيم حمـزة، مقرر اللجنـة الوطنية 
لحقوق اإلنسـان يف ليبيا، أمـس، إن «كمية الجرائم التي ارتكبت 
يف ليبيـا منذ عام 2011 وحتـى اآلن، والتربيرات التي ترافق هذه 
الجرائـم تنبئ بمسـتقبل مخيف ينتظرنـا جميعاً».وقبل عامني 
ونصف تقريباً عثر عىل 36 جثة عىل طريق الكسارات بني مدينتي 
األبيار وبنغازي (رشق البالد)، كما سبق أن ُعثر يف يوليو (تموز) 
مـن عام 2016 عىل 14 جثة ألشـخاص مقيـدي األيدي يف مكّب 
للقمامة، بمحيط مقـر صندوق الضمـان االجتماعي ببنغازي، 
كما عثرت دوريات السـجون العسكرية يف املدينة الشهر املايض 
عـىل 10 جثث مجهولـة الهوية، عليها آثـار تعذيب ورصاص يف 
منطقة أخرى من املدينة.يف سـياق ذلك، عـرب األمني العام لألمم 
املتحدة، أنطونيو غوترييش، عن «صدمة شديدة» حيال اكتشاف 
العديد من املقابر الجماعية يف ليبيا، معظمها يف ترهونة، ودعا إىل 
إجراء «تحقيق شامل وشفاف» وبتقديم الجناة إىل العدالة.وأفاد 
الناطق باسم األمم املتحدة، ستيفان دوجاريك، يف بيان أصدره يف 
ساعة متقدمة من ليلة الجمعة، أن األمني العام «مصدوم بشدة 

من اكتشـاف مقابـر جماعية متعـددة، معظمهـا يف ترهونة»، 
داعيـاً إىل «إجـراء تحقيـق شـامل وشـفاف وتقديـم الجناة إىل 
العدالة».وكانـت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا «أنسـميل» قد 
أفادت الخميس املايض أنها «تتابع بقلق بالغ» التقارير «املروعة 
للغاية» عن اكتشـاف ما ال يقل عن ثماني مقابر جماعية خالل 
األيام املاضية، معظمها يف ترهونة. وأوضحت أنه «وفقاً للقانون 
الدويل يتعنّي عىل السـلطات إجراء تحقيق رسيع وشفاف وفّعال 
حـول ارتكاب حاالت قتل خارج نطاق القانون».ويف بيانه، طلب 
األمـني العام عىل وجه الخصوص من السـلطات «حماية املقابر 
الجماعيـة من العبث، والتعـرف عىل الضحايا، وتحديد أسـباب 
الوفاة وإعادة الجثامني إىل ذويها». معلنا أن األمم املتحدة عرضت 
الدعم يف هذا الصدد، وذّكر كل أطراف النزاع يف ليبيا «بالتزاماتها 
بموجب القانون اإلنساني الدويل وقانون حقوق اإلنسان الدويل». 
كمـا كرر دعوته من أجل «وضع حد فـوري للقتال يف ليبيا بغية 
إنقـاذ األرواح، وإنهاء معاناة املدنيني». مرحبا باسـتئناف عمل 
اللجنة العسـكرية الليبية املشرتكة، ومعربا عن أمله يف «االتفاق 

قريباً عىل وقف إطالق النار».
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بغداد/ الزوراء:

االحد،  امس  العراقية،  الزراعة  وزارة  أعربت 

إرضار  من  املهربون  يفعله  ما  إزاء  أسفها  عن 

الخرضوات  أن  إىل  الفتة  الزراعي،  باالقتصاد 

تهريبها عرب حدود  يتم  االسترياد  من  املمنوعة 

غري  بطرق  سلع  شكل  عىل  وتركيا  ايران 

رشعية.

يف  النايف،  حميد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

ترصيح صحفي: إن »الخرضوات املمنوعة من 

االسترياد من قبل وزارة الزراعة بسبب تحقيق 

العراقي  الفالح  منح  ولغرض  الذاتي  االكتفاء 

يتم  الزراعية،  منتوجاته  بيع  يف  االستفادة 

والرتكية  االيرانية  الحدود  طريق  عن  تهريبها 

عىل شكل سلع اخرى بطرق غري رشعية«.

وشدد عىل أنه »ال يمكن االستمرار بتهريب املواد 

الزراعية اىل العراق بهذه الطريقة، ال سيما مع 

عىل  البالد  قدرة  وعدم  العراقية  املالية  االزمة 

حفظ العملة الصعبة«.

وأشار النايف إىل أن »الوزارة تريد أن يتم التعامل 

التهريب  طرق  أن  إال  العراقيني،  الفالحني  مع 

هذه تمنعهم من ترصيف منتوجاتهم الزراعية 

املمتازة«.

وفرض  الذاتي  االكتفاء  »تحقيق  أن  وأوضح 

ارساليات  ملنع  الحدودية  املنافذ  يف  القانون 

انعاش  يف  يسهم  واملعلبات  والخضار  الفواكه 

الزراعة وتطوريها بشكل رسيع للغاية، ويضمن 

للعراق موردا اقتصاديا كبريا ال يقل اهمية عن 

النفط«.

بغداد/ الزوراء:

نفذت قوة من الحشد الشعبي والرشطة عملية 

الفرات يف  لنهر  املجاورة  للمزارع  دهم وتفتيش 

اعتقلت  بينما  املسٔوولية،  قاطع  لتأمني  االنبار 

دهم  بعملية  بهم  املشتبه  من  عددا  اخرى  قوة 

وتفتيش يف ناحية يثرب جنوب سامراء.

االحد،  امس  الشعبي،  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

أن “قوة من فوج  منه،  »الزوراء« نسخة  تلقت 

البغدادي الثاني يف الحشد الشعبي باالشرتاك مع 

فوج املغاوير نفذت، امس، عملية دهم وتفتيش 

يف املناطق واملزارع املجاورة لنهر الفرات”.

عىل  بناًء  جاءت  “العملية  أن  البيان  وأضاف 

اي  من  القاطع  لتأمني  استخباراتية  معلومات 

نشاط إرهابي”.

الخامسة  املشاة  نفذت فرقة  من جهة متصلة، 

عرشة، امس األحد، واجب بحث وتفتيش لسلسلة 

جبال هارونة، بالجان باأليمن من املوصل.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  للفرقة  بيان  وذكر 

املشاة  فرقة  املشاة/٧٣  اللواء  »قوات  إن  منه، 

وتفتيش  بحث  واجب  نفذت  عرشة  الخامسة 

لسلسلة جبال هارونة التابعة لناحية العياضية 

يف الجانب االيمن من مدينة املوصل وبأمرة امر 

اللواء العميد نصري مهدي صالح«.

العثور  عن  اسفرت  »العملية  أن  البيان  وأضاف 

عىل قاذفة RBG٧ كانت مدفونة يف احد الكهوف 

»مفارز  ان  مبينا  الجبلية«،  السلسلة  ضمن 

القنابل غري املنفلقة قامت باجراء املسح امليداني 

لتلك املنطقة بحثا عن املخلفات الحربية من اجل 

الحفاظ عىل سالمة ابناء تلك املناطق«.

من جانب اخر، اعتقلت قوة من الحشد الشعبي 

املشتبه  من  عددا  االحد،  امس  االٔمنية،  والقوات 

بهم بعملية دهم وتفتيش يف ناحية يثرب جنوب 

سامراء.

تلقت  الشعبي،  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

“قوة مشرتكة من  أن  منه،  »الزوراء« نسخة 

فوج  وباشرتاك  الشعبي،  بالحشد   41 اللواء 

يثرب  رشطة  وقسم  الدين  صالح   1٣ طوارئ 

وتفتيش  دهم  عملية  نفذت  الوطني،  واالٔمن 

جنوب  يثرب  بناحية  بتار  تل  منطقة  يف 

سامراء وفقا ملعلومات استخباراتية، اسفرت 

اىل  بانتمأيهم  املشتبه  من  عدد  اعتقال  عن 

داعش”.

ومكتب  اللواء  “استخبارات  أن  البيان:  وأضاف 

واعرتف  املشتبهني  مع  حققت  يثرب  جرائم 

أحدهم بانتمائه لتنظيم داعش االٕرهابي وتنفيذ 

والقوات  الشعبي  الحشد  ضد  إرهابية  عمليات 

االٔمنية، وتم تسليمه للقضاء والجهات املختصة 

واإلفراج عن املتبقني”.

بغداد/ الزوراء:  
امس  النيابية،  الرتبية  لجنة  كشفت 
لتعليق  نيابي  مقرتح  عن  األحد، 
)البكالوريا(  النهائية  االمتحانات 
أكدت  فيما  املتوسط،  الثالث  للصف 
هذا  عىل  سيصوت  الوزراء  مجلس  أن 

املقرتح يف الجلسات املقبلة.
الزاميل،  عباس  اللجنة،  عضو  وقال 
الرتبية  »لجنة  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
النيابية قدمت مقرتحا إىل وزير الرتبية 
عيل حميد لتعليق امتحانات البكالوريا 
عىل  واالعتماد  متوسط  الثالث  للصف 

بعد  خصوصا  السنة  نصف  درجات 
تفيش جائحة فريوس كورونا يف اآلونة 

األخرية يف البالد«.
اتفاق  لديها  »اللجنة  أن  وأضاف 
املقرتح  طرح  عىل  الرتبية  وزير  مع 
املقبلة  الجلسات  إحدى  يف  للتصويت 

ملجلس الوزراء«.
وتابع الزاميل أن »وزارة الرتبية متعاونة 
ولديها حرص عىل الطلبة، خصوصا بعد 
االمتحانات  بتعليق  السابقة  القرارات 
الصف السادس االبتدائي واملراحل غري 
املنتهية واالعتماد عىل درجة الطالب يف 

امتحانات نصف السنة«.
يف  العراقي،  الوزراء  مجلس  ووافق 
الرتبية  وقت سابق، عىل مقرتح وزارة 
بدل  السنة  نصف  درجات  باعتماد 
للصف  النهائية  االمتحانات  اجراء 

السادس االبتدائي.  

بغداد/ الزوراء:
انتشال  االحد،  امس  العراقية،  النقل  وزارة  أعلنت 
لجرس  املتحركة  الفتحة  تحت  غريق  بانطون 
الشهيد كنعان الرابط بني التنومة والعشار إلعاقته 

مالحة البواخر والوحدات البحرية .
وقال مدير عام رشكة املوانئ التابعة للوزارة، اثيل 
للرشكة  البحرية  ان«الكوادر   بيان:  يف  عيل،  عبد 
يعيق  الذي  الغارق  البانطون  سحب  عملية  انهت 
بعد  املعقل  ميناء  وإىل  من  السفن  وخروج  دخول 
انتشاله  فتم  للجرس،  املالحية  الفتحة  إكتمال 
دخول  عملية  لتسهيل  املالحي  املمر  عن  وابعاده 

البواخر والوحدات البحرية«.

قسم  مدير  ضيغم،  حميد  حسني  أكد  جانبه،  من 
الجهود  »تضافر  ان  املوانئ،  يف  البحرية  الشؤون 
يف  املشاركة  األقسام  بني  واألدوار  املهام  وتوزيع 
هذه العملية جعل اإلنجاز بغضون ساعات ودون 
أخطاء تذكر«. مشيداً بدور »املشاركني وحرصهم 
وشعبة  البحري  االنقاذ  قسم  يف  واجبهم  اداء  عىل 
ميناء  الربط يف  املرفأ وزمر  وربابنة  املركز  املالحة 

املعقل«.
واشار اىل ان«الكوادر الفنية استطاعت من سحب 
وربطه  أسفله  إىل  غواصني  إنزال  بعد  البانطون 
خالل  من  الطاقة  باقىص  وسحبه  القطر  بحبال 

الساحبة املثنى ليتم ابعاده عن املمر املالحي«.

بغداد/ الزوراء:

امس  التميمي،  عيل  القانوني،  الخبري  أكد 

يشمل  لم  الدخل  رضيبة  قانون  أن  األحد، 

 ٦ الفقرة   ٧ املادة  وفق  عىل  التقاعدي  الراتب 

انه ال يوجد  رقم 11٣ لسنة 1٩٨٢، فيما بني 

سند قانوني ملجلس الوزراء باستقطاع رواتب 

املتقاعدين.

وقال التميمي، يف ترصيح صحفي: إن “الراتب 

الدخل عىل وفق  التقاعدي معفي من رضيبة 

الدخل  رضيبة  قانون  من   ٦ الفقرة   ٧ املادة 

رقم 11٣ لسنة 1٩٨٢”. الفتا إىل انه “ال يوجد 

سند قانوني ملجلس الوزراء باستقطاع رواتب 

الراتب  يشمل  ال  النص  هذا  الن  املتقاعدين 

الخدمة وال مكافأة  التقاعدي ومكافأة نهاية 

التقاعدية وال اإلجازات االعتيادية”.

وأضاف “عىل ممثيل املتقاعدين أو أي متقاعد 

رئيس  عىل  اإلداري  القضاء  يف  دعوى  إقامة 

عىل  تجاوزهم  حال  يف  املالية  ووزير  الوزراء 

يجوز  “ال  انه  مبينا  النافذ”،  القانوني  نص 

خرق القانون بتعليمات وزارية وإنما بقانون 

فالقانون ال يعدل  اال بقانون”.

رضيبة  فرض  قرر  قد  الوزراء  مجلس  وكان 

الدخل بعد تدهور اسعار النفط وحدوث عجز 

مايل كبري يف املوازنة التشغيلية االتحادية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مكافحة اجرام بغداد، امس االحد، القبض عىل عصابة رسقت 50 مليون دينار عراقي.

الرشطة،  شؤون  وكيل  توجيهات  »حسب  أنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  املكافحة،  وذكرت 
وبإرشاف وتوجيه مدير مكافحة اجرام بغداد شخصيا، تمكنت قوة من مكتب مكافحة اجرام )املنصور( 
يف مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة اىل وكالة الوزارة لشؤون الرشطة يف وزارة الداخلية، بعد التحري 

وجمع املعلومات من القاء القبض عىل عصابة مكونة من ثالثة متهمني مطلوبني عن جريمة الرسقة«.
وأضافت أن »أعضاء العصابة اعرتفوا بقيامهم برسقة مبلغ )خمسون مليون دينار عراقي(، وضبطت 
املبالغ املرسوقة بحوزتهم ودونت اقوالهم قضائيا باالعرتاف، وتم اتخاذ االجراءات القانونية بحق املتهمني 

وفقا ألحكام املادة )4٦0( ق.ع«.

بغداد/ الزوراء:  
الحليب املجفف ) منشأ  الزراعة، عدة إرساليات من  البيطرة، احدى دوائر وزارة  اعادت دائرة 

ايرلندي ( املخصص لالستهالك البرشي اىل بلد املنشأ مليض ثلث املدة عىل انتاج الحليب.
ان  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  حمزة،  حبيب  ثامر  البيطرة،  دائرة  عام  مدير  وقال 
»املالكات البيطرية يف املحجر البيطري يف منفذ طريبيل الحدودي اعادت اربع شاحنات محملة 
بالحليب املجفف عالمة ) گرين فالج ( ايرلندي املنشأ والعائدة اىل الرشكة املستوردة ) مراعي 

الرافدين ( بعد ان تبني انها فرتة صالحيتها تجاوزت ثلث املدة من اإلنتاج«.
وذكر املدير العام ان »مالكات املحجر البيطري يف منفذ طريبيل الحدودي تسلمت عدة نماذج من 
الحليب املجفف املعد لالستهالك، وتبني بعد الفحص انها تجاوزت ثلث مدة اإلنتاج، ولهذا قررت 

مالكات املحجر البيطري يف املنفذ اعادة جميع الكمية اىل بلد املنشأ«.
اىل املواصفات القياسية العاملية الخاصة  واضاف ان »قرار اعادة الحليب املجفف جاء استناداً 
باسترياد املنتوجات الغذائية والحيوانية التي تنص عىل اعادة املنتوجات املستوردة اذا تجاوزت 

ثلث فرتة الصالحية« .
للحيلولة دون  وأكد »استعداد جميع املالكات البيطرية والساندة يف دائرته للوقوف سداً منيعاً 
عىل  حفاظاً  البالد  اىل  الصالحية  واملنتهية  والفاسدة  التالفة  والحيوانية  الغذائية  املواد  دخول 

صحة املواطن العراقي وتعزيزاً لالقتصاد الوطني«. 

بغداد/ الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات نينوى، امس األحد، 
صحة  مدير  بحق  أشهر   ٦ بالحبس  حكما 

نينوى بتهمة رسقة مولدة.
وقال مصدر يف املحكمة، يف ترصيح صحفي: 
إن »محكمة جنايات نينوى أصدرت، امس، 

حكما بالسجن ستة اشهر بحق مدير صحة 
نينوى »فالح الطائي«.

أثر  عىل  جاء  »الحكم  أن  املصدر  وأضاف 
مولدة  رسقته  بتهمة  عليه  أقيمت  دعوى 
حي  يف  منزله  أمام  ونصبها  املنصور  صحة 

املالية«.

  بغداد/ الزوراء:
كشف مصدر امني يف محافظة نينوى، امس االحد، عن القاء القبض عىل امرأة تقوم بالتغرير 
بالفتيات لغرض استخدامهن يف امور »غري اخالقية« وبتجارة االعضاء البرشية، مشريا اىل 

القبض بوساطتها عىل عصابة مكونة من الرجال والنساء بالجرم نفسه.
القت  الداخلية  وزارة  يف  االستخبارات  وكالة  »مفارز  إن  صحفي:  ترصيح  يف  املصدر،  وقال 
القبض عىل امرأة تقوم باستقطاب الفتيات عن طريق اغرائهن باألموال لغرض استخدامهن 
يف أمور غري اخالقية، والتجارة باألعضاء البرشية يف مدينة املوصل مركز محافظة نينوى«. 

مبينا أن »القاء القبض تم استنادا ملعلومات استخبارية«.
وأضاف املصدر أنه »بداللة املتهمة، وبعد التحقيق معها، جرى القبض عىل عصابة مكونة من 
أربعة متهمني، ثالث منهم نساء يمارسن الجرم نفسه«. منوها اىل انه »جرى تدوين أقوال 

املتهمني الذين اعرتفوا بعملهم، وإحالتهم للقضاء إلكمال أوراقهم التحقيقية«.
إذ أفادت  التي تستهدف النساء قد زادت يف عموم العراق، وكذلك يف نينوى،  وكانت الجرائم 
رشطة املحافظة يف نهاية ايار املايض بأن طفلة يف الثامنة من عمرها وجدت مقتولة يف أحد 
هياكل الدور غري املكتملة يف املحافظة، مضيفة أن أحد أقارب الفتاة مسؤول عن قتلها، الفتة 

اىل ان الجريمة هي الثانية يف الشهر نفسه.

بغداد/ الزوراء:
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اعلنت 
منح   )10( توفر  االحد،  امس  العلمي، 
التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  دراسية 
املاجستري  لنيل شهادة  األردن  الخاصة يف 

للسنة الدراسية ٢0٢0-٢0٢1.
حيدر  للوزارة،  الرسمي  املتحدث  وقال 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  العبودي، 
منه: إن«جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 
العراق،  اىل  )10( مقاعد  األردن منحت  يف 
)محاسبة،  اختصاصات   )5( بواقع 
وعلوم  وتسويق،  املخاطر،  وإدارة  ومالية 
واملسموع  املرئي  وترجمة  حاسبات، 

ووسائط االعالم(«.
شهادة  لنيل  العرشة  أن«املنح  وأكد 
املوظفني  وغري  للموظفني  املاجستري 
يف  املعتمدة  والضوابط  للرشوط  تخضع 
وزارة  لدى  الدراسية  للزماالت  الرتشيح 

التعليم العايل والبحث العلمي«.
»الوزارات  من  التقديم  يف  الراغبني  ودعا 
من  وكذلك  والهيئتني،  والجامعات  كافة 
الرابط  عرب  التقديم  اىل  املوظفني  غري 
http://scrdgate.scrdiraq.( اإللكرتوني

موعد  »آخر  أن  اىل  منوها   ،»)gov.iq
املوافق  الخميس  يوم  سيكون  للتقديم 

.»1٦/٧/٢0٢0

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية عن اتفاقها مع وزارة النفط لتوفري فرص 

عمل للخريجني يف القطاع النفطي.
العمل  »وزيري  إن  الرسمية:  الوكالة  بحسب  العقابي،  نجم  الوزارة،  إعالم  مدير  وقال 
يف  استثمارية  رشكات  بدخول  السماح  عىل  اتفقا  األخري،  اجتماعهما  وخالل  والنفط، 
بالوظائف  العراقية  العمالة  الرشكات بشمول  وإلزام  والجنوبية،  الوسطى  املحافظات 

بنسبة 50 %«.
من  الخريجني  تدريب  عىل  ستعمل  واملحافظات  بغداد  يف  التدريب  »مراكز  أن  وأضاف 

القطاع النفطي وتأهيلهم للعمل بكفاءة يف تلك الرشكات«.

 بغداد/ الزوراء:

إليقاف  عاجل  توجيه  اصدار  عن  االحد،  امس  دياىل،  يف  حكومي  مسؤول  اعلن 

كارثة بيئية مصدرها بغداد.

وقال مدير ناحية بهرز)10كم جنوب بعقوبة(، نزار اللهيبي، يف حديث صحفي: 

انه” اصدر توجيه رسمي بمنع تدفق الشاحنات التي تحمل عرشات االطنان من 

النفايات القادمة من بغداد ورميها يف أراض زراعية يف منطقة بني زيد جنوب 

ناحية بهرز”.

واضاف اللهيبي ان” ما يحصل غري قانوني ويؤدي اىل كارثة بيئية وصحية يف آن 

واحد، ناهيك عن رضره يف تدمري آالف الدونمات من أخصب أرايض دياىل”.

الحكومية  الجهات  وبقية  بغداد  عمليات  قيادة  مخاطبة  “سيتم  أنه  وأوضح 

املسؤولة يف العاصمة عن طريق حكومة دياىل املحلية إليقاف هذا األمر فورا نظرا 

لتداعياته البيئية الخطرية الن املنطقة زراعية وتحيط بها قرى سكنية”.

وتضم مناطق بني زيد أرايض زراعية تمتد آلالف الدونمات، وتقع جنوب بهرز 

قرب الحدود مع بغداد.

بغداد/ الزوراء:

عن  األحد،  امس  بغداد،  أمانة  أعلنت 

األمانة  كراج  مجرسي  افتتاح  إعادة 

باتجاه  الغدير  من  املتوجه  للجانب 

واملرور،  السري  حركة  أمام  الكرادة 

فضال عن مجرس املستنرصية العمودي 

عىل شارع فلسطني بالكامل.

وقالت األمانة، يف بيان تلقت »الزوراء« 

افتتاح  إعادة  “تم  إنه  منه:  نسخة 

املتوجه  للجانب  األمانة  كراج  مجرس 

الكرادة أمام حركة  الغدير باتجاه  من 

يف  مالكاتها  انجاز  بعد  واملرور  السري 

عليه  الصيانة  أعمال  املشاريع  دائرة 

واستبدال  واكساء  قشط  من  بالكامل 

مثلت  )التي  العرضية  التمدد  مفاصل 

املرحلة األخرية من العمل(”.

افتتاح  “إعادة  إىل  األمانة  وأشارت 

املجرس  من  واملعاكس  اآلخر  الجانب 

مع  وبالتنسيق  املقبلني  اليومني  خالل 

مديرية املرور العامة”.

بغداد،  امانة  اعلنت  متصلة،  جهة  من 

افتتاح  اعادة  عن  ايضا،  االحد  امس 

عىل  العمودي  املستنرصية  مجرس 

شارع فلسطني بالكامل.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  وقالت 

مجرس  افتتاح  اعادة  “تم  إنه  منه، 

شارع  عىل  العمودي  املستنرصية 

اعمال  انجاز  بعد  بالكامل  فلسطني 

الصيانة عليه”.

الصيانة  “اعمال  أن  البيان  وأضاف 

مفاصل  وصيانة  باستبدال  تمثلت 

ذهاباً  الجانبني  ولكال  العرضية  التمدد 

املرور  مديرية  مع  وبالتنسيق  واياباً، 

العامة”.

الزراعة: اخلضروات املمنوعة من االسترياد ُتهرب عرب إيران وتركيا 

دهم وتفتيش مزارع نهر الفرات وجبال هارونة يف األنبار واملوصل

النقل تعلن انتشال بانطون غارق إلعاقته 
البواخر يف البصرة 

خبري: قانون ضريبة الدخل ال يشمل 
الراتب التقاعدي

القبض على عصابة للسرقة مكونة من 
ثالثة أشخاص

ضبط إرساليات خمالفة من احلليب 
اجملفف يف طريبيل

جنايات نينوى حتكم باحلبس 6 أشهر 
حبق مدير صحة احملافظة 

اإلطاحة بشبكة لإلجتار باألعضاء 
البشرية يف نينوى

الكشف عن مقرتح نيابي لتعليق امتحانات )البكالوريا( للثالث املتوسط 

اعتقال عدد من املشتبه بهم جنوبي سامراء التعليم تعلن توفر 10 منح دراسية 
للماجستري يف األردن

العمل تكشف عن تدريب اخلرجيني للعمل 
يف الشركات النفطية

دياىل تصدر توجيها عاجال إليقاف “كارثة 
بيئية” مصدرها بغداد

إعادة افتتاح جمسري األمانة واملستنصرية 
أمام حركة السري
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كشفت عن موارد غري نفطية كفيلة بدعم اخلزينة بأموال كبرية

استبعدت العودة لالستقطاع وقدمت مقرتحات حلل األزمة

الرافدين يدعو املوظفني لالستفادة 
من خدماته املصرفية إلكرتونيا

بغداد/ الزوراء:
الرافدي�ن،  م�رف  دع�ا 
أمس األح�د، موظف�ي دوائر 
الدول�ة املوطن�ة رواتبهم عىل 
املرف للدخ�ول واالستفادة 
م�ن الخدم�ات املرفية عرب 

املنصة االلكرتونية.
اإلعالم�ي  املكت�ب  وق�ال 
تلق�ت  بي�ان  يف  للم�رف، 
إن  من�ه:  نسخ�ة  »ال�زوراء« 
فيه�ا  االلكرتوني�ة  »املنص�ة 
العديد من املميزات التي تتعلق 
بتقدي�م املنتج�ات والخدمات 

للموظفني واملتقاعدين، حيث 
بإمك�ان املوظ�ف أو املتقاعد 
االستع�الم ع�ن املنص�ة ع�ن 
وبواسط�ة  املوباي�ل  طري�ق 
https:// اآلت�ي:   الراب�ط 

.»qi.iq/loans
وأشار إىل أن »املرف استخدم 
التكنولوجيا الحديثة املتطورة 
لهذه املنص�ة، وعىل املوظفني 
االستف�ادة  املتقاعدي�ن  أو 
التقني�ة االلكرتونية  من هذه 
للحص�ول ع�ىل الخدم�ة التي 

تلبي متطلباته«.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق م�ؤرش االسعار يف سوق 
الع�راق ل�الوراق املالية، امس 
بنسب�ة  منخفض�اً  االح�د، 

.)0.31%(
الت�داول  م�ؤرشات  وج�اءت 
لس�وق العراق ل�أوراق املالية 
لي�وم ام�س االح�د كم�ا ييل: 
املتداول�ة  بل�غ ع�دد االسه�م 
سهم�ا،   )258,210,869(
بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االسه�م 

)208,455,800( دينارا. 
 ISXاالسع�ار م�ؤرش  واغل�ق 
ع�ىل  ام�س  جلس�ة  يف    60
منخفض�ا  نقط�ة   )423.35(
بنسب�ة )%0.31( عن اغالقه 
البال�غ  السابق�ة  الجلس�ة  يف 

)424.67( نقطة.
وتم ت�داول اسهم )16( رشكة 

رشك�ة   )104( اص�ل  م�ن 
مدرج�ة يف الس�وق، واصب�ح 
عدد الرشك�ات املوقوفة بقرار 
من هيئ�ة االوراق املالية لعدم 
التزامه�ا بتعليم�ات االفصاح 

املايل )22( رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من 
املستثمري�ن غ�ر العراقيني يف 
الس�وق النظامي )30( مليون 
سهم بقيمة بلغت )19( مليون 
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ )5( 

صفقات عىل اسهم رشكتني .
بينما بلغ ع�دد االسهم املباعة 
من املستثمرين غر العراقيني 
يف السوق النظامي )200( الف 
سهم بقيمة بلغت )1( مليون 
دينار من خ�الل تنفيذ صفقة 
رشك�ة  اسه�م  ع�ىل  واح�دة 

واحدة.
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بغداد/ الزوراء:
اك�دت لجن�ة االقتص�اد واالستثمار 
النيابية أن االقرتاض املحيل والخارجي 
يرهن األجيال القادمة، ويرتب أعباء 
كبرة عىل كاه�ل االقتصاد العراقي. 
وفيما اوضحت أن بإمكان الحكومة 
الخ�روج من محنة دف�ع الرواتب إذا 
هيمنت ع�ىل عدة موارد غر نفطية، 
اش�ارت اىل ان اللج�وء اىل استقطاع 
الروات�ب كما حدثت أخ�را دليل عىل 
ضع�ف الحكومة بالتحك�م عىل تلك 

املوارد.
االقتص�اد  لجن�ة  عض�و  وق�ال 
عط�وان  النيابي�ة،  واالستثم�ار 
العطوان�ي، امس االح�د، يف تريح 
صحف�ي: إن “تسديد الرواتب واجب 
ع�ىل الحكومة، وعج�ز املوازنة يحل 
بطريق�ة أخرى”، معرب�ا عن رفضه 
بق�روض  البل�د  اقتص�اد  ل�”ره�ن 
خارجية تثق�ل األجيال القادمة دون 
تقدي�م دراس�ة حقيقي�ة إىل مجلس 

النواب”.
وأض�اف أن “الربمل�ان يعط�ي اإلذن 
للحكومة االقرتاض محليا وخارجيا 
متى ما تكون هناك مشاريع جاهزة 
وح�ارضة”. الفت�ا إىل أن “االقرتاض 
م�ن أجل تموي�ل الروات�ب سيعرض 

البلد ملشكلة كبرة”.
م�ن جهته�ا، أك�دت عض�و لجن�ة 
ش�اكر  ن�دى  النيابي�ة،  االستثم�ار 
ج�ودت، أم�س األح�د، أن بإمك�ان 
الحكوم�ة الخ�روج م�ن محنة دفع 
الروات�ب إذا هيمنت ع�ىل عدة موارد 
غ�ر نفطية, مشرة اىل ان اللجوء اىل 

استقطاع الروات�ب كما حدثت أخرا 
دليل عىل ضع�ف الحكومة بالتحكم 

عىل تلك املوارد.
وقالت ج�ودت، يف تريح صحفي: 
ان “استقطاع جزء من الرواتب دليل 
عىل ضع�ف الحكومة وانها تعمل اىل 
اق�رب الحل�ول الجاه�زة، وذلك كما 

حصل مؤخرا م�ن استقطاع لرواتب 
املتقاعدين الذي تراجعت عنه وسط 

ضغط شعبي ونيابي”.
وأضاف�ت ان “هن�اك م�وارد نفطية 
وغر نفطي�ة بإمكانه�ا ان تدر عىل 
الخزين�ة أم�وال كب�رة ج�دا إذا م�ا 
كان�ت الحكوم�ة ج�ادة يف تج�اوز 

األزم�ة االقتصادي�ة، ومنه�ا استالم 
مبل�غ النفط م�ن اإلقليم ع�ىل وفق 
االتفاقي�ات بني الحكوم�ة واإلقليم، 
الج�ادة وتطبي�ق  الهيمن�ة  وكذل�ك 
الحوكم�ة للمناف�ذ الحدودية الربية 
والبحرية واملط�ارات يف عموم البالد 
بم�ا فيه�ا مناف�ذ اإلقلي�م، وكذل�ك 
السيطرة ومحاسبة رشكات الهاتف 
واستحص�ال  واالنرتني�ت  النق�ال 
األموال املستحقة عىل تلك الرشكات، 
بإنش�اء رشك�ة وطني�ة  والتفك�ر 
بالهات�ف النقال وإلغ�اء العقود مع 

الرشكات التي تعمل حاليا”.
وتابعت ج�ودت ان “ع�ىل الحكومة 
إيق�اف بي�ع م�زاد العمل�ة يف الوقت 
الح�ارض، لكونه�ا أصبح�ت عملية 
لتهريب العملة الصعبة خارج البالد، 
ويف ح�ال استمراره�ا يج�ب معرفة 
امل�واد والبضائ�ع الت�ي يت�م سحب 
العملة من قبل التجار لغرض جلبها 
للبلد يوجب احتس�اب الرضيبة عىل 
البضائ�ع وامل�واد التي سيت�م جلبها 

داخل البالد والتأكد منها”. 
مشرة إىل ان “هذه اإلجراءات لو تمت 
بشكل ش�فاف وبعيدة ع�ن الفساد 
سوف لن تحرج الحكومة من اإليفاء 

برواتب املوظفني وغرهم«.

بغداد/ الزوراء:
الخب�ر االقتص�ادي، وسام  ح�ذر 
التميم�ي، م�ن فساد م�ايل كبر يف 
مختل�ف مؤسس�ات الدولة بسبب 
عدم وجود موازنة يعرف من خاللها 
االم�وال املروفة داخ�ل الوزارات 
والدوائر، الفتا اىل ان الرقابة مازالت 
دون املست�وى املطلوب م�ع بداية 

تشكيل الحكومة.
وقال التميمي، يف تريح صحفي: 
ان “عدم اق�رار املوازنة سيؤدي اىل 
ضي�اع الكثر م�ن االم�وال، حيث 
ال توج�د حساب�ات ع�ىل مايدخ�ل 

للخزينة وما يخرج منها”.
واض�اف ان “وض�ع البل�د اختلف 
كث�راً، ويف حال استم�رار الرف 

بنظ�ام 1 ع�ىل 12 ف�أن الكثر من 
املش�اكل ستح�دث يف ق�ادم االيام، 
خاصة ان هناك الكثر من املتعينني 
الجدد من�ذ 2019 لم ت�رف لهم 
رواتب يف وقت تحتاج الحكومة اكثر 
من 4 مليار دوالر ش�هريا عىل اقل 

تقدير لتغطية رواتب املوظفني”.
وبني ان “بق�اء الوضع عىل ما هو 

عليه ينذر بفساد كبر يف وزارات 
ودوائر الدولة، حيث ال رقيب وال 
حسيب، وال توجد اموال معلومة 
الدخول والخروج، وبالتايل فأن 
العام املقبل ستخلق فيه مشكلة 
مالية كبرة يف حال لم يتم اقرار 

موازنة للعام الجاري”.

االقتصاد النيابية: االقرتاض احمللي واخلارجي يرهن األجيال 
املقبلة ويثقل كاهل البلد

بغداد/ الزوراء:
بين�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ان 
ع�دم اق�رار موازنة للع�ام الجاري 
سيشجع ع�ىل الفساد بشكل اكرب، 
الفت�ا اىل ان الحكوم�ة تق�ود البلد 
بطريق�ة ش�به تري�ف اعم�ال. 
رئي�س  ع�ودة  استبع�دت  وفيم�ا 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إىل خي�ار االستقطاع م�ن الرواتب 
لحل أزم�ة السيولة النقدية، قدمت 

عدداً من املقرتحات لحل األزمة.
وقال عض�و اللجنة املالية النيابية، 
النائ�ب جم�ال احم�د، يف تري�ح 
صحفي: ان “تري�ح وزير املالية 
واض�ح، واك�د في�ه ان 2020 ل�ن 
يشه�د اقرار موازن�ة، وبالتايل فأن 
الحكوم�ة ستكون ش�به تريف 
برنام�ج  وب�دون  يومي�ة  اعم�ال 

حكومي”.
واضاف ان “الحكومة ستعمل عىل 
وفق آليات 2019 وبوضع مختلف، 
وبالتايل ف�أن الحكومة الجديدة لن 
تك�ون له�ا اولوي�ات او حسابات 

ختامية”.

الحكوم�ة به�ذا  ان “بق�اء  وب�ني 
الوض�ع، وم�ن دون اي�ة موازن�ة، 
يشكل باباً من ابواب الفساد، بعيدا 
عن اي برنام�ج حكومي، حيث ان 
من الخطأ البقاء من دون اقرار أية 

موازنة”.
م�ن جان�ب اخ�ر، استبع�د عضو 
جم�ال  النيابي�ة،  املالي�ة  اللجن�ة 
كوجر، ام�س األحد، ع�ودة رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إىل خي�ار االستقطاع م�ن الرواتب 
لحل أزم�ة السيول�ة النقدية، فيما 
ق�دم ع�دداً م�ن املقرتح�ات لح�ل 
األزم�ة. وق�ال كوج�ر، يف حدي�ث 
صحفي: إن »خطوة رئيس الوزراء 
بالبدء يف االستقطاعات من الطبقة 
الهش�ة يف املجتم�ع وه�ي روات�ب 
املتقاعدين لم تك�ن خطوة موفقة 
للحكومة«،  وأعطت درس�اً مهم�اً 
مبين�اً أن »الحكوم�ة بح�ال بدأت 
الدرج�ات  م�ن  باالستقطاع�ات 
الخاصة والرئاسات الثالث والوزراء 
والن�واب فإن وق�ع االستقطاعات 
م�ن باق�ي الدرجات سيك�ون أقل 

تأثراً مما حصل«. وأضاف كوجر: 
»ال نتعقد أن رئيس الوزراء سيعود 
للج�وء إىل خي�ار االستقط�اع مرة 
أخرى بعد ما حصل، وبحال اللجوء 
الي�ه فإن�ه سينح�ر بالدرج�ات 
العلي�ا فقط«، الفت�اً إىل أن »رؤيتنا 

ب�أن االستقطاع لن يح�ل املشكلة 
الفعلي�ة ع�ىل األرض، لك�ن الح�ل 
يكون م�ن خالل مواجه�ة الفساد 
والب�دء بتصحي�ح مس�ار الدول�ة 
االقتصادي وإعادة هيكلة السياسة 
االقتصادية للدولة«. ومىض كوجر 

إىل القول: إن »الكاظمي بحاجة إىل 
العراق�ي واملرجعية  الش�ارع  دعم 
الن�واب،  مجل�س  يف  والصالح�ني 
وبدون طرح سياس�ات اقتصادية 
فل�ن يحص�ل ع�ىل ه�ذا  سليم�ة 

الدعم«.

جلنة برملانية: البقاء بدون إقرار املوازنة يشكل بابا وتشجيعا على الفساد

اخنفاض مؤشرات سوق العراق 
لألوراق املالية

اقتصادي حيذر من فساد مالي كبري خالل الـ 6 أشهر املقبلة

THE REPUBLIC OF IRAQ                               مجهورية العراق
WASIT PROVINCE                                                    ديوان حمافظة واسط

قسم العقود        العدد:1708
تنويــــه                     التأريخ: 2020/6/13

م/متديد اعالنات

الحاق�ا بتنويهن�ا املرق�م 1562  يف 2020/5/13 و 
باعالناتن�ا املرقم�ة 1342 و 1334 يف 2020/4/26 
ولغ�رض اتاح�ة الفرص�ة الش�رتاك اك�رب ع�دد من   
املناقص�ني تقرر تمديد فرتة تقديم العطاءات ليكون 
موعد الغلق  ي�وم الخميس  املصادف  2020/6/18  

للمناقصات املبينة ارقامها ادناه :-  

رقم املناقصةت

12019/8/88

22019/8/93

32019/16/104

42019/16/103

52019/7/107

62019/7/109

الدكتور 
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

بغداد/ الزوراء:
أك�د أستاذ العلوم السياسي�ة يف جامعة بغداد، 
ح�ازم الشم�ري، ان بغ�داد فشل�ت بإنش�اء 
صن�دوق سي�ادي للتعامل مع األزم�ات، وذلك 
بسبب املش�اكل املالية التي عان�ت منها خالل 

السنوات املاضية.
 وق�ال ح�ازم الشم�ري، يف تري�ح صحفي: 
إن�ه »بسبب املش�اكل املالية الت�ي عانت منها 
بغ�داد خ�الل السن�وات املاضي�ة، فشل�ت يف 

إنش�اء صندوق سيادي للتعام�ل مع مثل هذه 
األزمات«. 

وأض�اف »لقد تأث�ر العالم كله بأزم�ة النفط، 
ولك�ن معظم ال�دول لديها سيول�ة خصصتها 
إلنقاذ اقتصاداتها، عىل عكس بغداد«. موضحا 
أن�ه »يمكن للعراق االق�رتاض من البنك الدويل، 
وكذل�ك م�ن البنوك املحلي�ة، لقد فعل�ت بغداد 
ذلك بالفعل، ولك�ن يبقى السؤال: هل ستكون 
الحكوم�ات قادرة عىل تسدي�د هذه القروض؟ 

نحن نتحدث عن أرقام كبرة هنا«.
ورصح »ع�ىل األرج�ح، ستم�دد الحكومة عدد 
أيام ش�هر العم�ل مقابل الرات�ب نفسه، وعىل 
سبيل املث�ال، سيغطي الراتب نفسه 35 إىل 40 

يوًما بدالً من 30 يوًما«.
وأف�اد تقرير للبنك ال�دويل أن العجز يف امليزانية 
العراقية قد يتجاوز 20 مليار دوالر، كما تراجع 
االقتصاد بأكثر من 9.7 %، مما أدى إىل حدوث 
فجوة مالية عميقة، وليس من الواضح متى أو 

كيف يمكن ملؤه يف وق�ت تشهد البالد ارتفاعا 
يف أرقام العاطلني عن العمل.

 ويتوق�ع االقتصادي�ون العراقي�ون أن تق�دم 
الحكوم�ة ميزاني�ة 85 ملي�ار دوالر تتضم�ن 
توقع�ات متفائل�ة تبل�غ 60 ملي�ار دوالر م�ن 
اإلي�رادات، كما وعد الرئي�س األمركي، دونالد 
ترام�ب، بتقديم مساعدة مالية لرئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، دون تحدي�د مبل�غ أو 

طبيعة الدعم.

خبري: بغداد فشلت بإنشاء صندوق سيادي للتعامل مع األزمات
بغداد/ الزوراء:

أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي، امس 
االحد، ع�ن بيعه أكثر م�ن 224 مليون 
دوالر، وبمشارك�ة 36 مرفا. وبلغت 
مبيعات البنك، يوم ام�س، 224 مليونا 
و 170 ال�ف دوالر غطاه�ا البنك بسعر 
رصف اس�اس بل�غ 1190 دين�ار ل�كل 
دوالر. وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزيز 
االرص�دة يف الخارج عىل ش�كل حواالت 

واعتمادات، والتي غطاها البنك بالكامل 
بسعر رصف بلغ 1190 دينار لكل دوالر 
واح�د، قد بلغ�ت اكثر م�ن 196مليون 
دوالر.  أم�ا اجمايل البي�ع النقدي فكان 
اكث�ر من 22 ملي�ون دوالر. فيما بلغت 
اجمايل املبيعات الكلية 224,170,352. 
فيما لم تتقدم اي من املصارف ال�بالغة 
36 مرف�ا املشارك�ة يف م�زاد العملة 

باي عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت رشكة مصايف الوسط، امس األحد، 
عن خطة لتطوير وح�دات إنتاج الدهون، 
فيما أش�ارت إىل العمل عىل توليد الكهرباء 

ذاتياً.
وق�ال مدير مص�ايف الوسط، عائ�د جابر، 
بحس�ب الوكالة الرسمية، إن�ه »تم وضع 
خطة لتطوي�ر وحدات الده�ون املوجودة 
ضمن رشكة مصايف الوسط وهي الوحيدة 
التي تنتج الزي�وت األساسية للسيارات«، 

مبين�ا أن »الخط�ة بالتع�اون مع رشكات 
أجنبية رصينة«.

إنش�اء  ص�دد  يف  »الرشك�ة  أن  وأض�اف 
مشاريع عدة، م�ن بينها مرشوع املولدات 
الكهربائية بسعة 18 ميكا واط يف مصفى 

الدورة«.
وأوضح أن »مصف�ى الدورة، حاليا، يعمل 
ع�ىل توليد الكهرب�اء ذاتي�ا والفائض من 
رشكة مصايف الوسط يتم إضافته للشبكة 

الوطنية لدعم الكهرباء املجهزة«.

املركزي يبيع 224 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

مصايف الوسط تكشف عن خطة 
لتطوير وحدات الدهون بغداد/ الزوراء:

كشف�ت لجن�ة الخدم�ات واإلعمار 
النيابي�ة، ام�س األحد، ع�ن واردات 
للمناف�ذ  ب�«الحقيقي�ة«  وصفته�ا 
الحدودية، مؤكدة أن 13 مليار دوالر 
م�ن واردات املنافذ السنوية ال تدخل 

إىل خزينة الدولة.
وق�ال عض�و اللجنة، م�رض خزعل 
االزيرج�اوي، يف تري�ح صحف�ي: 
املناف�ذ  تقيي�م واردات  إن »عملي�ة 
الحدودي�ة تك�ون م�ن خ�الل بي�ع 
العمل�ة األجنبية، وع�ىل أساس ذلك 
فإن العراق يستورد البضائع سنويا 

من الخارج بأكث�ر من 15 مليار، إال 
أنه�ا ال تدخ�ل ك�واردات إىل خزين�ة 

الدولة«.
وأض�اف أن »األم�وال الت�ي تدخ�ل 
تق�در  الدول�ة  خزين�ة  إىل  سنوي�ا 
بملياري دوالر، إال أن 13 مليار دوالر 
من واردات املنافذ الحدودية ال تدخل 
إىل حزين�ة الدول�ة، إنم�ا تذه�ب إىل 

جيوب الفاسدين«.
إىل  الحكوم�ة  االزيرج�اوي  ودع�ا 
»التدخ�ل وفتح تحقي�ق، والسيطرة 
عىل املنافذ الحدودية وإبعاد الجهات 
الفاسدي�ن  ومحاسب�ة  السياسي�ة 

ومحاكمتهم«.
وتفيد تقارير صحفية بأن الحكومة 
العراقي�ة ستك�ون غر ق�ادرة عىل 
دف�ع رواتب موظفي القط�اع العام 
خ�الل الشهور القادمة، وربما كذلك 
ل�ن تتمك�ن من دف�ع رواتب ش�هر 
حزي�ران، بسبب املشاكل املالية التي 
تعان�ي منها الب�الد نتيج�ة الفساد 
االقتص�ادي،  التخطي�ط  وفش�ل 
وانهي�ار أسع�ار النفط ال�ذي يمثل 
%90 م�ن االقتص�اد العراق�ي، بعد 
انخف�اض الطلب عليه بسبب تفيش 

فروس كورونا املستجد.

الكشف عن 13 مليار دوالر »ال تدخل خزينة الدولة« سنويا



بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  إتصل 
الدويل  بالالعب  حمودي  رعد  العراقية 
عىل  لالطمئنان  رايض  أحمد  الكبري 
بمستشفى  رقوده  بعد  الصحي  وضعه 
كورونا  بفايروس  الصابته  النعمان 
مؤكداً له وقوف اللجنة األوملبية معه يف 

أزمته الصحية.

وتمنى حمودي ان يكتسب رايض الشفاء 
معاىف  ليعود  وقّوته،  الله  بحول  األتّم، 
ونشاطه  وجماهريه،  أهله  و  لعائلته 

الريايض الفاعل.
لرئيس  األول  النائب  إتصل  ذلك  اىل 
مؤكداً  أيضاً  برايض  حسن  فالح  اللجنة 
ما  بكل  له  العراقي  األوملبي  البيت  دعم 
ومعافاته  سالمته  أجل  من  يستطيع 

باذن الله.
اللجنة  برئيس  رايض  أشاد  جانبه  من 
قائالً  إزائه  ملوقفيهما  ونائبه  األوملبية 
الكبار  النجوم  من  ننتظره  ما  »هذا 
الظرف  الرياضية يف مثل  الحركة  وقادة 
الوطن  يحياه  الذي  العصيب  الوبائي 

ومجمل العالم«.
وكان النجم الكروي الكبري أحمد رايض 

ثبوت  إثر  النعمان  مستشفى  اىل  نقل 
باهتمام  محاطاً  بالفايروس  إصابته 
ومتابعة  جاّدين،  وأوملبي  حكومي 

جماهريية عريضة.
جربيل  اللواء  تقدم  منفصل  شأن  ويف 
الفلسطيني  االتحاد  رئيس  الرجوب، 
وأصدق  التعزية  بخالص  القدم،  لكرة 
التطبيعية  الهيئة  إىل  املواساة  مشاعر 

والوسط الريايض العراقي، بوفاة املدرب 
أن  وجل  عز  الباري  سائلني  هادي،  عيل 

يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
الجمعة  يوم  يوم  تويف  هادي  ان  يذكر 
املايض عن عمر ناهز الـ 53 عاماً، بعد 

إصابته بفايروس.
بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  بعث  كما 
القطري  االتحاد  رئيس  ثاني،  آل  أحمد 

إىل  ومواساة  تعزية  بربقية  القدم،  لكرة 
عيل  املدرب  بوفاة  التطبيعية،  الهيئة 
املايض  الجمعة  يوم  تويف  الذي  هادي، 
عن عمر ناهز الـ 53 عاماً، بعد إصابته 

بفريوس كورونا.
وقام مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم 
رسيتشكو كاتانيتش، بتعزية الجماهري 

العراقية بوفاة املدرب عيل هادي.

بغداد/ متابعة الزوراء

القدم مع  لكرة  آسيا  اتحاد غرب  بحث 

االتحادات األهلية املنضوية تحت مظلته 

النشاطات  عىل  طرأت  التي  املستجدات 

بسبب  توقفت  كانت  التي  املشرتكة، 

جائحة كورونا.

آسيا  غرب  ل اتحاد  العام  األمني  وعقد 

خليل السالم وأمناء رس هذه االتحادات 

اجتماعاً )عن ُبعد(، تم خالله استعراض 

يتعلق  فيما  وتحديداً  العامة  األوضاع 

اإلقليم،  داخل  الكروية  بالنشاطات 

سواًء تلك التي تم تحديد موعد عودتها 

أو املواعيد املقرتحة لذلك.

وحرض االجتماع أمناء الرس: سمر نصار 

)فلسطني(،  شلبي  سوزان  )األردن(، 

)اإلمارات(،  الظاهري  هزام  محمد 

ابراهيم  )البحرين(،  البوعينني  إبراهيم 

زيد  أبا  ابراهيم  )السعودية(،  القاسم 

)سوريا(، محمد فرحان عبيد )العراق(، 

منصور  )ُعمان(،  البلويش  سعيد 

القناعي  صالح  )قطر(،  األنصاري 

)لبنان(،  الشحف  جهاد  )الكويت(، 

حميد الشيباني )اليمن(.

وناقش املجتمعون سبل التنسيق املبارش 

إعادة  يراعي  بما  األطراف  جميع  بني 

أجندة  عىل  املدرجة  البطوالت  جدولة 

روزنامة  لدى  وتلك  آسيا  غرب  اتحاد 

مناسبة  بصورة  األهلية  االتحادات 

إىل  تداخالت،  أية  حدوث  عدم  تضمن 

التي  البطوالت  برامج  استطالع  جانب 

صعيد  عىل  اآلسيوي  االتحاد  ينظمها 

األندية واملنتخبات.

عىل  الوقوف  جرى  ذلك،  جانب  وإىل 

آخر مستجدات بطولة الرجال العارشة 

اإلماراتي،  االتحاد  املقررة تحت ضيافة 

وما تم إنجازه من ترتيبات بني األطراف 

املجتمعون  واتفق  اآلن،  حتى  املعنية 

وقيمتها  البطولة  هذه  أهمية  عىل 

الفنية العالية وإسهاماتها الكبرية عىل 

أنها ستشهد  منتخبات اإلقليم وتحديداً 

كافة  يمثلون  اتحاداً   ١٢ مشاركة 

اتحاد  مظلة  تحت  املنضوية  االتحادات 

واليمن  والعراق  البحرين  آسيا:  غرب 

وسوريا ولبنان وُعمان وقطر والكويت 

إضافة  وفلسطني،  واألردن  والسعودية 

يشارك  الذي  اإلماراتي  املنتخب  إىل 

اتحاده  قيام  مع  بالتزامن  مرة  ألول 

باستضافة البطولة ألول مرة كذلك.

األمانة  تفويض  باإلجماع،  وتقرر 

واألمانة  آسيا  غرب  ل اتحاد  العامة 

ورشكة  اإلماراتي  لالتحاد  العامة 

للتسويق، لعقد سلسلة من االجتماعات 

تطورات  أية  لبحث  القادمة  التنسيقية 

بعني  األخذ  مع  البطولة،  تصيب  قد 

الذي  إقامتها  موعد  مراجعة  االعتبار 

العام  تم تحديده يف وقت سابق مطلع 

جديد  موعد  اختيار  واحتماالت  املقبل، 

جميع  التزامات  يراعي  لها  ومناسب 

مع  ويتوافق  األعضاء،  االتحادات 

ما  ظل  يف  والدولية،  القارية  األجندتني 

فرضه الوضع الراهن من تغيري إجباري 

رافق  وما  االتحادات  برامج  كافة  عىل 

بسبب  نشاطاتها،  يف  ازدحام  من  ذلك 

تداعيات وباء كورونا.

تفاصيل  مراجعة  ذلك،  بعد  تم  كما 

كان  التي  للناشئني  الثامنة  البطولة 

إقامتها يف السعودية نيسان  املقرر  من 

الثانية للشباب  املايض، وكذلك البطولة 

آذار  األردن  يف  ستقام  كانت  التي 

املايض.

إقامة هاتني  التأكيد عىل أهمية  وجرى 

توفر  مالئمة  مواعيد  يف  البطولتني 

بهما  املشاركة  للمنتخبات  فرصة 

من  ترفع  تنافسية  مباريات  خوض 

زمنية  فرتة  وقبل  استعداداتها  وترية 

يف  بعضها  ظهور  تسبق  طويلة  ليست 

ستجري  التي  للشباب  آسيا  نهائيات 

 3١ إىل   ١٤ من  الفرتة  يف  أوزبكستان  يف 

ترشين األول/ أكتوبر املقبل، ونهائيات 

الناشئني املقررة يف البحرين اعتباراً من 

إىل  املقبل،  نوفمرب  الثاني/  ترشين   ٢5

البطولتني  إقامة  مكان  دراسة  جانب 

اإلقليميتني مجدداً واختيار دول مضيفة 

تساعد املنتخبات املشاركة عىل تقليص 

أعباء السفر والتنقل قدر اإلمكان.

 ٦ الثانية  الشباب  بطولة  يف  ويشارك 

فلسطني،  اإلمارات،  هي:  منتخبات 

والسعودية،  لبنان  البحرين،  العراق، 

كما كانت ٤ منتخبات أكدت مشاركتها 

وهي:  الثامنة  الناشئني  بطولة  يف 

العراق،  )املستضيف(،  السعودية 

فلسطني والبحرين.

املنتخبات  بطولة  إىل  التطرق  تم  كما 

املفرتض  من  كان  التي  الثانية  األوملبية 

املقبل  سبتمرب  أيلول/  يف  تنطلق  أن 

مبارياتها  إقامة  عىل  ترتكز  آلية  وفق 

و٢٠٢١   ٢٠٢٠ يف  فيفا  أيام  امتداد  عىل 

املنتخبات  بني  الزيارات  تبادل  وبمبدأ 

املشاركة، وجرى استعراض الصعوبات 

العام  هذا  إقامتها  تعرتض  قد  التي 

بهذه اآللية وخصوصاً يف ظل االزدحام 

املتوقع وضغط املباريات الذي ستشهده 

السابقة،  التوقفات  بسبب  فيفا  أيام 

العام  إىل  ترحيلها  عىل  مبدئياً  واالتفاق 

ضوء  يف  ذلك  يحسم  أن  وعىل  املقبل 

التطورات والنقاشات الالحقة.

القدم  كرة  بنشاطات  يتعلق  وفيما 

الثالثة  بطوالت:  حيث  النسوية، 

ترشين  الكويت  يف  املقررة  للناشئات 

للشابات  الثالثة   ،٢٠٢٠ أكتوبر  األول/ 

نوفمرب  الثاني/  ترشين  اإلمارات  يف 

األردن  يف  الثانية  السيدات  أندية  املقبل، 

االتفاق  تم  األول/ديسمرب،  كانون 

عرب  مستفيض  بشكل  مناقشتها  عىل 

آسيا  غرب  اتحاد  يف  النسوية  اللجنة 

تم  كما  الحقاً،  يعقد  اجتماع  خالل 

القدم  كرة  بطولة  إقامة  إمكانية  بحث 

اإللكرتونية عىل مستوى اإلقليم.

بغداد/ متابعة الزوراء

القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  يف  التطبيعية  اللجنة  تواجه 

ضائقة مالية كبرية بسبب الظروف التي تشهدها البالد يف 

ظل األزمة االقتصادية وجائحة كورونا.

مهمة  استحقاقات  القدم،  لكرة  الوطني  املنتخب  وينتظر 

املزدوجة  التصفيات  مباريات  وخوض  ودية  مباريات  من 

املؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢3.

وتعاني الهيئة التطبيعية يف االتحاد العراقي لكرة القدم من 

أزمة مالية بسبب الظرف العام يف البلد«.

وأضافت املصادر، أن »الهيئة وخالل حديثها مع النائب األول 

التي  الضائقة  بهذه  أبلغته  الكعبي،  الربملان حسن  لرئيس 

التصفيات  يف  الوطني  املنتخب  مستقبل  عىل  كثرياً  ستؤثر 

املزدوجة املؤهلة ل كأس العالم وكأس آسيا«.

املنتخب  مدرب  عقد  تجديد  اىل  تسعى  »الهيئة  أن  وبينت 

الوطني رسيتشكو كاتانيتشش، لكنها ال تمتلك األموال بل 

هي ال تمتلك أموال دفع رواتب املوظفني بسبب االزمة«.

من  أكثر  سيخوض  الوطني  املنتخب  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 

مباراة ودية استعداداً للتصفيات التي ستستأنف من جديد 

خالل شهر ترشين األول املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء

املنتخب  نجم  خاض 

ونادي  القدم  لكرة  الوطني 

بشار  اإليراني،  بريسبوليس 

مع  مكثفة  تدريبات  رسن، 

فريقه.

وصويل  “منذ  إنه  رسن  وقال 

اىل إيران وانا اواصل التدريبات 

ملنافسات  استعداداً  املكثفة 

الدوري اإليراني املمتاز”.

وأضاف “ تقسمت التدريبات 

وعىل  الرياضية  الصالة  بني 

خضت  حيث  امللعب،  أرضية 

تدريبات بناء االجسام وايضاً 

التدريبات الجماعية ملدة ١٠٠ 

اىل  الوصول  اجل  من  دقيقة 

الجاهزية التامة”.

الدوري  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 

الـ٢٤  يف  سينطلق  اإليراني 

من شهر حزيران الجاري.

محودي وحسن يؤكدان وقوف األوملبية مع أمحد راضي يف أزمته الصحية
الرجوب وآل ثاني يعزيان بوفاة علي هادي

حبضور ممثل العراق.. احتاد غرب آسيا يناقش مواعيد بطوالته الكروية الضائقة املالية تهدد حتضريات أسود 
الرافدين قبل تصفيات املونديال

النجم بشار رسن يستعد للدوري 
اإليراني بتدريبات مكثفة

مدرب فريق اجليش بكرة اليد يصاب 
بكورونا

بغداد/ متابعة الزوراء
أصيب مدرب فريق كرة اليد بنادي الجيش، حردان عزيز بفريوس كروونا املستجد “كوفيد 
١9”.وقال مصدر مقرب من املدرب إن “مدرب فريق كرة اليد يف نادي الجيش، حردان عزيز 

ظهرت عليه اعراض اإلصابة بفريوس كورونا”.
وأضاف أن “عزيز اجرى الفحوصات الطبية لتظهر النتائج إيجابية وتؤكد اصابته بفريوس 

كورونا”، مبيناً ان “املدرب يخضع للحجر الصحي االن رفقة عائلته”.
وكان النجم الدويل السـابق بكـرة القدم احمد رايض، قد تأكـدت اصابته بفريوس كورونا 

اول امس السبت.

أصفر وأمحر
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أبدى املدرب كيكي سيتيني تفاؤله 
باألداء القوي الـذي قدمه فريقه 
برشلونة املتصدر وبطل املوسمني 
املاضيـني، وأتاح لـه تحقيق فوز 
كبري عىل مضيفـه ريال مايوركا 
برباعية نظيفة يف املرحلة الثامنة 
الدرجـة  دوري  مـن  والعرشيـن 
األوىل اإلسباني لكرة القدم.وجاء 
فوز النادي الكاتالوني يف مباراته 
املنافسـات  توقـف  بعـد  األوىل 
لنحو ثالثة أشـهر بسبب فريوس 
كورونا املسـتجد، بفضل أسايس 
لقائـده األرجنتيني ليونيل مييس 
الـذي سـاهم بثالثـة أهـداف، اذ 
سـجل الهـدف األخـري يف الوقت 
بـدل الضائـع، ومـرر تمريرتـني 

حاسـمتني لهـديف جـوردي ألبـا 
برايثوايت. مارتـن  والدنماركـي 
وقال سـيتيني يف ترصيحات بعد 
الفـوز: ”كان ثمـة العديـد مـن 
الشـكوك حـول اإلجابـات التـي 
سنقدمها (يف العودة إىل املنافسات 
بعـد توقف طويـل). أحد لم يكن 

واثقاً مما سيحدث“.
وتابع: ”لكـن الجميع (الالعبني) 
أظهروا دقة يف التعامل مع الكرة، 
كان  املـرات  بعـض  يف  بالطبـع 
يمكننـا تفـادي خسـارتها، كان 
يمكننـا السـيطرة بشـكل أكرب، 
لكـن كل ذلـك سـيكون عـىل ما 
يرام حني يتحسـن ملسـنا للكرة، 
ومـع الوقت“.وشـدد املدرب عىل 

أن ”الفـوز باملبـاراة بهـذه 
الطريقـة يعطينا الكثري من 
األفضلية  بمواصلـة  الثقـة 
بها“.وأتـاح  نتمتـع  التـي 
بتوسـيع  لربشـلونة  الفـوز 
صدارته يف الرتتيب إىل خمس 
يف  مؤقـت،  بشـكل  نقـاط 
انتظار خوض صاحب املركز 

الثانـي غريمـه ريـال مدريـد 
مباراته األوىل بعـد أزمة فريوس 
كورونـا، وذلـك يف وقـت الحـق 

األحد أمام ضيفـه إيبار.وأعرب 
سيتيني عن سـعادته بتحقيق 
نتيجة مماثلة يف املباراة األوىل 
بعد اسـتئناف الدوري: ”ألن 
بدايـة كهـذه هـي إشـارة 

إيجابية جدا للمستقبل“.
ودفـع ”كوفيـد19-“ إىل 
تعليق منافسات الدوري 
اإلسـباني، كغـريه من 
املنافسـات  غالبيـة 
حـول  الرياضيـة 
العالم، منتصف آذار/

مارس املايض، قبل أن 
منافسـاته  تسـتكمل 
هـذا األسـبوع خلـف 
ومع  موصـدة  أبواب 
صحـي  بروتوكـول 

صارم. 

ينتهـي األربعـاء املقبـل انتظـار امتـد لنحـو 100 يوم 
من دون منافسـات كـرة القدم اإلنكليزيـة بعد التوقف 
القرسي الـذي فرضه فريوس كورونا املسـتجد، يف عودة 
مختلفة الشكل ستكون محط أنظار يف مدن العالم، حالها 

كحال االهتمام املحيل بها.
وحجـز الـدوري اإلنكليـزي املمتاز مكانـة له كأغـىل بطولة 
وطنية للعبة الشـعبية حول العالم، مع مئات املاليني من 
املتابعني من الهند والصني، مرورا بالرشق األوسـط 

وإفريقيا واألمريكيتني، وطبعاً القارة العجوز.
وسـجلت حقـوق البـث التلفزيونـي الـدويل 
للربيمرليـغ للفرتة الزمنيـة 2019-2022، 
رقمـاً قياسـياً بلـغ 4,2 مليـارات جنيـه 
اسـرتليني (5,3 مليارات دوالر)، بينما تّم 
إبرام صفقة للدول االسكندينافية للفرتة 
بني 2022 و2028، بقيمة ملياري جنيه 
إسرتليني.سـتكون هـذه املداخيـل هذا 
املوسـم بمثابة حبل اإلنقاذ لألندية التي 
عانـت مالياً بسـبب التوقف، وسـتبقى 
محرومـة إيـرادات املباريـات طاملـا أّن 
املشـجعني ممنوعـون مـن متابعتها يف 
املدرجات.تحـذو إنكلرتا حـذو البطوالت 
األخرى التي اسـتأنفت نشاطها، السيما 
الكربى منها، مـن خالل خوض املباريات 
خلـف أبواب موصدة. لكـن جاذبية الكرة 
اإلنكليزيـة وصخـب مالعبها، مـن أنفيلد 
اىل أولد ترافـورد و“االتحـاد“ و“اإلمارات“، 
والعالقة الوثيقة بني املشـجعني والالعبني، تثري 
مخاوف من شكل مختلف أو جاذبية أقل للعبة، يف غياب 
من يمنحونها نكهتها.وقال الفرنيس أرسني فينغر، مدير تطوير 
الكرة يف االتحاد الدويل (فيفا) واملدرب السابق لنادي أرسنال، ”إن 
ما يجعل كـرة القدم مميزة يف إنكلرتا هـو طريقة تفاعل الناس 
مـع اللعبة“.وأضاف أن إنكلرتا: ”أفضل بلـد يف العالم من ناحية 
تفاعل املشـجعني مع ما يحصل عىل أرضيـة امللعب، لهذا أعتقد 

أنها (بطولة إنكلرتا) ستكون األكثر تأثراً بهذا الغياب“.
عىل صعيد النتيجة، يبدو اللقب معقوداً هذا العام لليفربول من 
دون أّي منـازع، فالفريق األحمر الباحـث عن تتويجه األول يف 
البطولة اإلنكليزية منذ العـام 1990، يتصدر بفارق 25 نقطة 

عن بطل املوسمني املاضيني مانشسرت سيتي.
وتتبقى 92 مباراة من موسـم 2020-2019 (عبارة عن تسع 
مراحل كاملة ومباراتني مؤجلتني)، لكن رابطة الدوري ترغب 
يف إنهائه بحلول أواخر تموز/يوليو، ما سـيدفعها إىل جدولة 
املباريات بشكل مكثف يشمل مراحل خالل األسبوع بدالً من 

نهايته فقط.هذه الجدولة الجديدة لن تصب يف صالح سـكان دول 
رشق آسـيا عىل سبيل املثال، إذ سـتقام يف وقت مبكر جداً بالنسبة 

إليهم، ويف أيام عمل، ما قد يحد من قدرتهم عىل متابعتها.
وبحسـب التقارير، سـتحصل القنوات الناقلة عـىل تعويض قدره 
107 ماليـني جنيه اسـرتليني بسـبب التغيري يف جدولـة املباريات، 

وانعكاسه املحتمل عىل إقبال املشاهدين.
عىل رغم ذلك، ال يزال املشجعون اآلسيويون يرتقبون عودة الدوري، 
السـيما منهم مـن يمّنون النفـس بلقب أول لليفربـول بعد عقود 
االنتظار.من هؤالء هو جيهيفي، الشـاب الصيني البالغ من العمر 

26 عاماً، والعضو يف نادي مشجعي ليفربول يف بكني.
وقال هو: ”ال أحد يرتقب استئناف الدوري بقدر مشجعي ليفربول 
ألننا عىل بعد فوزين من اللقب (برصف النظر عن نتائج مانشسرت 
سـيتي)“.الرتقب يحرض أيضـًا يف الهند، حيث قـال الطالب قايض 
أحمـد مسـعود (17 عاماً) لوكالة فرانس برس ”وأخرياً سـأتمكن 
من مشاهدة نشـاطات مبارشة من الدوري اإلنكليزي املمتاز، لقد 

حّرضت من اآلن برنامجي لهذه املباريات“.
وتابع: ”أريد أن أرى ناديَّ املفضل ليفربول يرفع الكأس“.

عـىل رغم ذلك، سـتكون الكـرة اإلنكليزية أمام تحـدي اإلبقاء عىل 
جاذبيـة املنافسـة ونديتهـا أمـام مدرجـات تـردد صـدى الغياب 
الجماهريي.لكـن مسـؤويل اللعبـة يف إنكلرتا يقاربـون األمور من 
منظـار مختلف، فمجرد العـودة، بعد كل الجدل الـذي دار حولها، 
ويف بالد هي مـن األكثر تأثراً يف العالـم بـ“كوفيد19-“ عىل صعيد 
الوفيات، هي خطـوة إيجابية.كما يرى هؤالء أن العودة اإلنكليزية 
لن تكـون مختلفة عن البوندسـليغا األملانية، الليغا اإلسـبانية، إذ 
أّن مباريـات هذه البطوالت تقـام دون جمهور، وبالتايل ال أفضلية 
ألّي منها عـىل الربيمرليغ.وقال الرئيس التنفيـذي لرابطة الدوري 
اإلنكليزي ريتشـارد ماسـرتز: ”نعرف ان األمر لن يكون عىل حاله 
من دون مشجعينا األوفياء يف املالعب، لكن بالتعاون مع الشبكات 
الناقلـة الرشيكة، سـنضمن أن يتمكن املشـجعون من حضور أو 

االستماع مبارشة لكل مباراة من منازلهم“.

حقق بايـرن ميونيـخ الفوز عـىل ضيفه 
بوروسـيا مونشـنغالدباخ 1-2 يف الجولة 

31 من الدوري األملاني لكرة القدم.
وكان بوروسـيا مونشنغالدباخ يف طريقه 
إىل ”فرملـة“ النـادي البافـاري وإرغامـه 
عىل التعادل، لكن غوريتسـكا سجل هدف 

الفوز قبل أربع دقائق من نهاية املباراة.
وكان النـادي البافاري البادئ بالتسـجيل 
عرب العب وسطه الهولندي يوشوا زيركزي 
مسـتغال خطأ فادحـاً لحارس بوروسـيا 
مونشنغالدباخ السـويرسي يان سوسور 
(26)، ورد الضيـوف بعـد 11 دقيقة عرب 
النريان الصديقة عندمـا هز املدافع الدويل 
الفرنـيس بنجامـان بافار شـباك العمالق 

مانويل نوير بالخطأ (37).
ونجح غوريتسـكا يف تسجيل هدف الفوز 
مسـتغالً تمريرة عرضية من بافار تابعها 

بيمناه داخل املرمى.
وعزز بايـرن ميونيخ موقعـه يف الصدارة 
برصيـد 73 نقطـة محافظـاً عـىل فارق 
النقاط السـبع التي تفصلـه عن مطارده 
الفائـز  دورتمونـد  بوروسـيا  املبـارش 
بصعوبة عىل مضيفه فورتونا دوسلدورف 
-1صفر، وبات عىل بعد نقطتني فقط من 

الظفر باللقب.
ويملـك بايـرن فرصـة التتويـج باللقـب 
الثالثـاء املقبل يف حال فـوزه عىل مضيفه 
فريدر بريمن. كما أن التعادل أو الخسـارة 
قـد يضمنـان له اللقـب يف حال تعـادل أو 
خسارة بوروسيا دورتموند أمام ماينتس 

األربعاء يف ختام املرحلة الثانية والثالثني.
بوروسـيا  رصيـد  تجمـد  املقابـل،  يف 
مونشـنغالدباخ عنـد 56 نقطـة يف املركز 
الرابع وبات مهـدداً بالرتاجع إىل الخامس 
يف حـال فـوز رشيكـه بايـر ليفركـوزن 
عىل مضيفه شـالكه أمـس األحد يف ختام 

املرحلة.
وتأثر النادي البافاري بشـكل كبري بغياب 
نجميـه تومـاس مولـر، أفضـل ممرر يف 
البوندسـليغا هـذا املوسـم (20 تمريـرة 
حاسمة) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي 

متصدر الئحة الهدافني (30 هدفاً)، بسبب 
اإليقاف.

ودفـع مدربه هانزي فليك بالعب الوسـط 
الفرنـيس الواعـد ميكايـل كويزانس (20 
عاماً) أساسياً للمرة األوىل هذا املوسم وكاد 
يرتك بصمته من أول فرصة بتسـديدة من 

حافة املنطقة بجوار القائم األيمن (11).
وتلقـى بوروسـيا مونشـنغالدباخ رضبة 
الفرنـيس  مهاجمـه  بإصابـة  موجعـة 
ماركـوس تـورام بالتواء يف كاحـل قدمه 
اليـرسى (10)، فرتك مكانه للسـويرسي 

بريل إمبولو.
وأهدر الفرنيس لـوكاس هرنانديز فرصة 
منـح التقـدم لبايـرن إثـر انفـراد داخـل 
املنطقـة بيد أن الحارس السـويرسي يان 

سومر تصدى لتسديدته برباعة (23).
وأنقـذ مانويـل نويـر مرمـاه مـن هدف 
محقق بتصديه لرأسـية إمبولو ارتدت إىل 

الالعـب نفسـه فسـددها برعونـة بجوار 
القائم األيمن (25).

ونحج زيركزي يف افتتاح التسـجيل عندما 
اسـتغل كرة خاطئة من الحارس سـومر 
فسـددها بيمناه من خارج املنطقة داخل 

املرمى الخايل (26).
بفضـل  التعـادل  مونشـنغالدباخ  وأدرك 
النـريان الصديقة عندما حاول بافار ابعاد 
تمريـرة عرضيـة زاحفة لباتريـك هرمان 

فتابعها عىل يسار نوير (37).
وأهـدر كويزانـس فرصـة إعـادة التقدم 
لبايـرن عندمـا تلقـى كـرة عرضيـة من 
مواطنـه هرنانديـز تابعها برأسـه بجوار 
سـومر  وأنقـذ   ،(38) األيمـن  القائـم 
مرمـاه بتصديـه لرأسـية الكرواتي إيفان 

برييسيتش (45).
وكاد مونشنغالدباخ يفعلها مطلع الشوط 
الثانـي بتمريرة عرضية خطـرية للمدافع 
الدويل الجزائري رامي بنسـبعيني أبعدها 

نوير عىل دفعتني (48).
وتابـع نويـر تألقـه بتصديـه لتسـديدة 
قويـة لهرمان مـن داخل املنطقـة (53)، 
ورد سـومر بإبعاد تسـديدة قوية لسريج 
غنابـري من داخل املنطقـة (66)، قبل أن 
يستسـلم أمام كرة غوريتسكا قبل نهاية 

املباراة بأربع دقائق.     
وفـاز بوروسـيا دورتمونـد عـىل مضيفه 
فورتونا دوسـلدورف -1صفـر يف الجولة 

31 من الدوري األملاني لكرة القدم.
وأنقـذ البديـل النرويجـي إيرلينـغ هاالند 
بوروسـيا  اإلصابـة فريقـه  العائـد مـن 
دورتمونـد مـن السـقوط يف فـخ التعادل 

أمام مضيفه فورتونا دوسـلدورف وقاده 
إىل الفوز.

وسـجل هاالنـد هـدف املبـاراة الوحيد يف 
الدقيقة الخامسـة األخرية من الوقت بدل 

الضائع.
وكان تعثر بوروسـيا دورتموند سـيمنح 

فرصة لبايرن ميونيخ لحسم اللقب.
ورفع الفريق األصفر رصيده إىل 66 نقطة 
مقلصاً الفارق مع بايرن املتصّدر إىل أربع 
نقـاط مؤقتاً، فيما تجمـد رصيد فورتونا 
املركـز  يف  نقطـة   28 عنـد  دوسـلدورف 
السادس عرش بفارق األهداف أمام فريدر 
بريمـن الفائـز عـىل مضيفـه بادربـورن 

.5-1
وظل بطل املباراة جالساً يف مدرجات امللعب 
الخـايل عمال بربوتوكول عودة املنافسـات 
للكرة األملانية، حتى نصف الساعة األخري 

عندما دخل امللعب (61).
وكانـت املرة األوىل التـي يلعب فيها هاالند 
(19 عاًمـا) بعد غيابه عن املباراتني اللتني 
فاز فيهما دورتموند عىل بادربورن وهرتا 
برلني إلصابة يف الركبة خالل مباراة القّمة 
التي خرسها فريقه أمام  بايرن ميونيخ .

وصنـع هاالنـد هدفـاً سـجله الربتغـايل 
رافاييـل غرييـرو يف الدقيقـة 65، بيـد أن 
الحكم ساشا سـتيغمان ألغاه بعد العودة 
لتقنية املسـاعدة بالفيديـو (VAR) كون 
الكـرة ملسـت سـاعد زميلـه قبل تسـديد 
الكرة (65).وأنقذ القائمان دورتموند من 
هدفـني محققني بعـد ردهما تسـديدتني 

سـتيفني  للبديـل 
يبسـكي  سكر

(82 و90).
ويف الوقت الـذي كانت فيه املبـاراة تلفظ 
أنفاسـها األخرية نجح هاالند يف تسـجيل 
هـدف الفوز برضبة رأسـية من مسـافة 
قريبة إثر تمريرة من املدافع السـويرسي 

مانويل أكنجي (90+5).
وهـو الهـدف الحـادي عـرش للنرويجـي 
الشاب يف 12 مباراة يف الدوري األملاني منذ 
انضمامـه إىل دورتموند يف فرتة االنتقاالت 
الشتوية قادماً من سالزبورغ النمساوي.

وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه فرايبورغ 
2-2 يف الجولـة 31 مـن الـدوري األملانـي 

لكرة القدم.
وسـجل الهولندي فوتر فيغورسـت هديف 
فولفسـبورغ (14 و27 مـن ركلـة جزاء) 
فيما سـجل كل من لـوكاس هولري (43) 
هـديف   (46) سـاالي  رونالـد  واملجـري 

الضيوف. 
ويحتل فولفسبورغ املركز السادس بـ46 
نقطة فيما يأتي فرايبورغ يف املركز الثامن 

بـ42 نقطة. 
وحقـق فـريدر بريمـن فـوزاُ ثمينـاً عىل 
مضيفه بادربورن بخمسـة أهداف لهدف 
ضمـن املرحلـة الحاديـة والثالثـني مـن 

الدوري األملاني لكرة القدم.
 (20) كالسـن  دايف  الهولنـدي  وسـّجل 
 (34) أوسـاكو  يويـا  واليابانـي  و(39) 
وماكسيميليان أيغيستني (59) ونيكالس 
فولكـروغ (92) أهـداف الفريـق الفائـز 
يف حـني وّقع عبـد الحميد صابـري هدف 

الخارس (67).
ورفـع بريمـن رصيـده إىل 28 نقطـة يف 
املركز السـابع عرش يف حـني تجّمد رصيد 
بادربـورن عند 20 نقطة يف مؤخرة ترتيب 

البوندسليغا.
وأطـاح يونيـون برلـني بمضيفـه كولـن 

بهدفني لهدف.
وسـّجل للفائز مارفـني فرايدريتش (39) 
وكريسـتيان غينتنـري (67) يف حـني وّقع 
الكولومبـي جون كوردوبـا هدف الخارس 

 .(92)
ورفع يونيون برلـني رصيده إىل 35 نقطة 
يف املركز الثالث عرش بفارق األهداف خلف 

كولن. 
وحقـق أينرتاخـت فرانكفـورت انتصـاراً 
باهـراً عىل حسـاب مضيفه هريتـا برلني 

بأربعة أهداف لهدف.
وسـجل للفائـز كل مـن الهولنـدي باس 
دوسـت (51) والربتغـايل أندريـه سـيلفا 
(62) و(86) والفرنيس إيفان نديكا (68) 
يف حني وّقع البولندي كريسـتوف بيونتيك 

هدف الخارس (24).
ورفع فرانكفورت رصيده إىل 38 نقطة يف 
املركز التاسـع بفارق األهداف أمام هريتا 

برلني.
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كشـف نـادي نوريتش إصابـة أحد العبيـه بفـريوس كورونا 
املستجد، بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم ثبوت حالتي إصابة يف الجولة األحدث من الفحوص 

التي أجريت تمهيداً لعودة املنافسات األسبوع املقبل.
ومن املقرر أن تستأنف منافسات الدوري املمتاز يف 17 حزيران/

يونيو بعد توقف لنحو ثالثة أشهر بسبب تبعات فريوس كورونا 
املستجد. ورشعت رابطة الدوري منذ أيار/مايو، بإجراء جوالت 
متتاليـة مـن الفحوص لكل أفـراد الفـرق تمهيداً السـتكمال 
املراحل التسـع املتبقية (مع مباراتني مؤجلتني)، والتي ستقام 
خلف أبواب موصدة ويف ظل إجراءات صحية صارمة. ويف بيان، 
أكـدت رابطة الـدوري ”أن 1200 العب وعضـو يف ناٍد خضعوا 
لفحوص يومي الخميس 11 حزيران/يونيو والجمعة 12 منه. 

من بني هؤالء، سجلت حالتان إيجابيتان من ناديني“.

فاز برشـلونة عىل مضيفه ريال مايوركا -4صفر يف الجولة 
28 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.وسجل كل من التشييل 
أرتـورو فيـدال (2) والدنماركـي مارتـني برايثوايـت (37) 
وخـوردي ألبا (79) واألرجنتيني ليونيل مييس (93) رباعية 
الفريـق الكاتالوني. ويحتل برشـلونة صـدارة ترتيب الليغا 
بـ61 نقطة وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الوصيف والذي 
لعب أمـس األحد أمام إيبار، فيما يحتـل مايوركا املركز 18 
بـ25 نقطة. وواصل األرجنتيني ليونيل مييس حصد األرقام 
القياسـية يف الدوري اإلسباني رفقة فريق برشلونة املنترص 
عـىل ريال مايـوركا -4صفـر.ودّون مييس هدفـه الـ20 يف 
الدوري اإلسـباني يف شـباك فريق جزيرة مايـوركا الجميلة 
ليواصل احتالل صدارة الهدافني.وبات السـاحر األرجنتيني 
أول العب يسـجل 20 هدفاً عىل األقل يف 12 موسـماً متتالياً 
يف الليغا اإلسـبانية. وشـارك مييس يف 15 هدفـًا من إجمايل 
18 هدفاً األخـرية لفريقه يف الدوري اإلسـباني، فتمكن من 

تسجيل 7 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

b„ÎäÏ◊@äbjnÇa@o•@åbn‡æa@äÎá‹€@ÚÓæb»€a@ÚÓiàbßa ÂÌäb‡n€a@“b‰˜né¸@�aáÓË∏@êÌäbi@∂g@ÜÏ»Ì@äb‡Ó„

Ú„Ï‹í5€@ÚÌÏ‘€a@ÒÜÏ»€a@á»i@›ˆb–nfl@µÓnÓé

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

عاد النجم الربازييل نيمار إىل العاصمة الفرنسية بعد غياب نحو ثالثة أشهر 
يف ظل أزمة فريوس كورونا املستجد، تمهيداً الستئناف فريقه باريس سان 
جريمان تمارينه اسـتعداداً للمراحل املقبلة منافسـات كرة القدم، بحسب 

تقارير صحافية محلية.
وأشـارت تقاريـر منها لصحيفتـي ”ليكيب“ و“لو باريزيـان“، إىل أن أغىل 
العـب يف العالـم عاد من مدينة ريو دي جانـريو الربازيلية، عىل متن طائرة 

خاصة حطت يف باريس بعد ظهر أول أمس السبت.
وكان نيمـار قد عاد إىل بالده يف منتصف آذار/مارس مع تعليق منافسـات 
كرة القدم يف فرنسـا بسـبب فريوس كورونا املسـتجد، قبل أن تعلن رابطة 
الدوري يف أواخر الشـهر التايل، إنهاء املوسـم بشـكل مبكر وتتويج باريس 

سان جريمان املتصدر باللقب.
ومـن املقرر أن يسـتأنف سـان جريمان بـإرشاف مدربه األملانـي توماس 
توخيـل، تمارينه اعتبـاراً من 22 حزيران/يونيو، تمهيداً ألسـابيع مكثفة 

متوقعة يف آب/أغسطس.
ويتوقـع أن يسـتكمل قريبـاً االتحـاد األوروبـي لكرة القـدم (يويفا) 

مسابقة دوري األبطال التي بلغ الفريق الفرنيس دورها ربع النهائي.
كما سـيكون عىل سان جريمان التحضري النطالق موسم 

2021-2020 مـن الدوري الفرنيس، والذي حدد 
موعد مبدئي له هو 23 آب/أغسطس.

وبلغ سان جريمان أيضاً نهائي مسابقتي 
األندية املحليتني ملوسـم 2019-2020، 
أي كأس الرابطـة (ضـد ليون) وكأس 
فرنسا (ضد سانت إتيان). وتم تأجيل 

النهائيتني بسبب فريوس  املباراتني 
كورونا، ويحتمـل أن تقاما أيضا 

خالل آب/أغسطس املقبل.

Monاالثنين June
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قالـت صحيفـة الوطـن املرصيـة إن 
الهيئـة الوطنيـة للصحافـة قررت يف 
إجـراء عاجـل،  إحالـة رئيـس تحرير 
مجلة روزاليوسـف للتحقيق، بسـبب 
ما تضمنه غالف العدد األخري للمجلة، 
من إسـاءة للكنيسـة، ووقـف املحرر 
املسـؤول عن امللف القبطـي، إىل حني 

االنتهاء من التحقيقات.
وقررت الهيئـة، يف بيان، تقديم اعتذار 
للكنيسـة، وأن تعتـذر املجلـة يف العدد 
املقبـل، عـن اإلسـاءة التـي تضمنها 
الغـالف، ”يف ظل العالقات الطيبة التي 
تربـط الهيئـة والصحافـة واإلعـالم، 
األقبـاط،  واألخـوة  البابـا  بقداسـة 
وحفاظـا عـىل التاريخ العريـق ملجلة 
روزاليوسـف، يف الدفـاع عـن قضايـا 
الوحـدة الوطنيـة، وفتـح صفحاتهـا 
وقلبهـا وعقلها منذ نشـأتها لرشكاء 

الوطن“، بحسب نص البيان.
من جهتها استنكرت الكنيسة املرصية 
غـالف مجلة ”روز اليوسـف“ وطالب 
البابـا بمحاسـبتها وأعلنت الكنيسـة 
اسـتنكارها  األرثوذكسـية  القبطيـة 
غالف العـدد الجديد مـن مجلة  ”روز 
اليوسـف“ الذي تصّدرته صورتا األنبا 
رافائيـل، أسـقف عام كنائس وسـط 
املقـدس  املجمـع  سـكرتري  القاهـرة 

السـابق واملرشـح البابـوي السـابق، 
ومحمد بديع مرشـد تنظيـم اإلخوان، 

فوق عنوان ”الجهل املقدس“.
وقالت الكنيسـة يف بيان لهـا، إنه بناًء 
عيل توجيهات البابا توارضوس الثاني، 
الكـرازة  اإلسـكندرية بطريـرك  بابـا 
املرقسية، تسـتنكر الكنيسة القبطية 
بشـدة تطاول إحدى املجالت القومية 
عىل الكنيسـة الوطنية يف شخص أحد 
أسـاقفتها ووضع صورته عىل غالفها 

أسوة بصورة أحد خائني الوطن.
وأضافـت الكنيسـة: ”ال يعتـرب هـذا 
تحـت مجـال حريـة التعبـري، بل هو 
إسـاءة بالغة وتجـاوًزا يجـب أال يمر 
دون حسـاب من الجهة املسؤولة عن 
هـذه املجلة، كما أن مثـل هذه األفعال 
غري املسـؤولة سـوف تجرح السـالم 
املجتمعـي يف وقـت نحتـاج فيـه كل 
التعـاون والتكاتـف يف ظـل الظـروف 
الراهنة.. وتنتظر الكنيسة رد االعتبار 

الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني 
يف مقاضاة املسـؤول عـن ذلك.. حفظ 
الله مرص من كل سوء“.والعدد الجديد 
مـن املجلة الـذي من املقـرر نزوله إىل 
األسـواق وقـام رواد مواقـع التواصل 
االجتماعـي بتداولـه، يحمـل عنـوان 
موضـوع صحفي حول الجـدل الدائر 
عن طقس التنـاول يف ظل أزمة تفيش 
فـريوس كورونـا املسـتجد وتحركات 

أساقفة ضد البابا.

ZÂÌ˝„Îa@oèÌa@fiáÓflOÂ�‰íaÎ
 فصلـت رشكة فيسـبوك موظفا انتقد قـرار رئيس 
الرشكـة التنفيذي مـارك زكربـرج بعـدم اتخاذ أي 
إجراء حيال منشـورات مثرية للجـدل كتبها الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب عىل املوقع هذا الشهر.
وكتـب برانـدون ديـل، ويعمـل مهندسـا لواجهات 
املستخدم يف سياتل، عىل تويرت قائال إنه تقرر فصله 
ألنه انتقد علنا زميال رفض ضم عبارات تأييد لحركة 
حياة السـود مهمة (بالك اليفـز ماتر) يف وثائق كان 

ينرشها.
وأرسـل ديـل تلـك التغريدة بعـد يوم مـن انضمامه 
لعـرشات املوظفـني، من بينهم املهندسـون السـتة 
اآلخـرون يف فريقه، تركوا مكاتبهم ونرشوا تغريدات 
لالعرتاض عىل طريقة تعامل زكربرج مع منشورات 

ترامب عىل فيسبوك.
وكتب ديل عـىل تويرت يف الثاني مـن يونيو/حزيران 
”تعمـد االمتنـاع عـن إصـدار أي ترصيـح هـو أمر 
سـيايس بالفعل“. وقال الجمعة إنه ال يزال يتمسـك 

بما كتبه.
وأكدت فيسبوك توصيف ديل لفصله، لكنها أحجمت 
عن تقديـم معلومـات إضافية. وكانـت الرشكة قد 
قالـت وقـت احتجـاج املوظفـني يف العمـل إنهم لن 

يواجهوا إجراءات عقابية.
ولم ُيجب ديل عىل طلب بالتعليق.

وشملت منشورات ترامب التي أثارت اعرتاض هؤالء 
املوظفني جملة ”عندما يبدأ النهب يبدأ إطالق النار“، 
يف إشـارة ملظاهرات مناهضة للعنرصية ووحشـية 
الرشطـة خرجـت بعد موت األسـود األعـزل جورج 
فلويـد وهو رهن احتجاز رشطـة منيابوليس يف 25 

مايو/أيار.
وكان موقـع تويرت قد وضع عالمة تحذير عىل نفس 
املنشور قائال إنه يمجد العنف. لكن فيسبوك فضلت 

ترك املنشور دون أي تدخل.
وأبدى ديـل مجددا اعرتاضه األسـبوع املايض بعدما 
أحجم كل من فيسبوك وتويرت عن اتخاذ إجراء حيال 
منشـور لرتامـب يتحدث فيه بال سـند عـن نظرية 
مؤامـرة فيما يتعلق باملحتـج مارتن جوجينو البالغ 
من العمر 75 عاما والذي تسببت الرشطة يف إصابته 

بجروح بالغة يف مدينة بافالو يف نيويورك.
وقـال ”هجوم ترامـب عىل مارتـن جوجينو مذموم 
ويعـد انتهـاكا واضحـا لقواعد فيسـبوك املناهضة 
للتحـرش واملضايقات. وإنه ألمر مؤسـف للغاية أال 

نتحرك أيضا لحذفه“.
وقـال مـارك زكربـرغ الرئيـس التنفيـذي لرشكـة 
فيسبوك إنه سيدرس إجراء تغيريات يف السياسة التي 

أدت إىل ترك الرشكة منشورات مثرية للجدل للرئيس 
األمريكي دونالد ترامـب خالل املظاهرات التي جرت 
يف اآلونة األخرية احتجاجا عىل موت رجل أسود أعزل 
أثنـاء احتجاز الرشطة له يف تنازل جزئي للمنتقدين.

وقال سـنراجع الخيارات املحتملـة ملعالجة املحتوى 
الذي يمثـل خرقا أو خرقا جزئيا بـرصف النظر عن 

قرار تركه أو حذفه.
واضاف إن فيسـبوك سـتكون أكثر شـفافية بشأن 
اتخاذهـا لقراراتها فيما يتعلق بمـا إذا كانت تحذف 
منشورات أو تراجع السياسات الخاصة باملنشورات 
التي يمكن أن تسـبب قمعا للناخبني وستبحث بناء 
برمجيات لتعزيز العدالة العرقية يرأسها مساعدون 

مهمون.

ZıaäÎç€a@Ú»ibnflO@ÒçÀ
يف  إعالميـة  مؤسسـات  تصـارع 
قطـاع غزة من أجـل البقاء، يف ظل 
أزمات ماليـة طاحنة باتت ترضب 
كل اإلعالم الفلسـطيني، وتسـببت 
خالل العامني األخريين بإقفال عدد 
من الفضائيـات وترسيح العاملني 
فيها. وتواجه املؤسسـات املتبقية، 
يف القطـاع املحارص إرسائيلياً للعام 
الرابع عرش، أزماٍت مالية أثرت عىل 
طبيعة الخدمـة الصحفية املقدمة 
لجمهورهـا، ودفعتها نحو تقليص 
أعداد العاملـني وتخفيض النفقات 
الرواتـب وعـدم رصفهـا  وتأخـري 

بشكٍل منتظم.
وأغلقـت خـالل السـنوات األخرية 
و“القـدس“،  ”الكتـاب“  قناتـا 
بعـد  فيهمـا  العاملـون  ورسح 
سـنوات من العمـل، فيمـا قلصت 
مؤسسـات أخـرى أعمالهـا مثـل 
التي  املحليـة  صحيفة ”الرسـالة“ 
أوقفت نسـختها املطبوعة واكتفت 
ووسـائل  اإللكرتونيـة  بالنسـخة 
التواصـل االجتماعـي. وإىل جانـب 
اإلجراءات التقشـفية التي اتخذتها 
الكثـري مـن املؤسسـات اإلعالمية 
العاملـة يف القطاع، فـإن غالبيتها 
كـوادر  أي  توظيـف  عـن  تمتنـع 

صحافية جديدة. 
إلذاعـة  التنفيـذي  املديـر  يقـول 
”صوت الشـعب“، باسم وشاح، إن 
األزمات املاليـة باتت تالحق غالبية 
الفلسطينية  اإلعالمية  املؤسسـات 
يف القطاع خالل السـنوات األخرية، 
وانعكسـت بصـورٍة واضحـة عىل 
أداء رسـالتها. ويلفت وشـاح ، إىل 
أن اإلذاعة املحسـوبة عىل ”الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطني“ تعرضت 
لـرضر بالـغ منـذ تدمـري الطريان 
الحربي اإلرسائييل مقرها يف عدوان 
عام 2014، حني توقفت ألشهر قبل 
أن تعاود العمل بطاقم عمل مقلص 

وبفاتورة مالية متواضعة.
ومن بني اإلشكاليات التي واجهتها 
اإلذاعـة عـدم قدرتها عىل تسـديد 
فاتـورة الرواتـب بشـكٍل كامل أو 
التأخر يف رصفها يف بعض األحيان، 
إىل جانب عـدم قدرتهـا عىل تعيني 
موظفـني جدد ممـا يرفـع األعباء 

عىل املوظفني العاملني حالياً.
إلذاعـة  التنفيـذي  املديـر  ويشـري 
مـن  أن  إىل  الشـعب“  ”صـوت 

بـني اإلشـكاليات التـي أثـرت عىل 
املؤسسـات تراجع اإلعالنات بفعل 
حالة التدهور االقتصادي الحاصلة 
األخـرية،  السـنوات  يف  القطـاع  يف 
وتحديـداً منـذ الحـرب األخرية عىل 

غزة عام 2014.
املؤسسـات  مـن  الكثـري  وتعتمـد 
املحلية يف عائداتها املالية عىل أموال 
اإلعالنات مـن الـرشكات واألفراد، 
لتغطيـة جانـب مـن نفقاتها، غري 
أن الفـرتة األخرية شـهدت تراجعاً 
ملموساً يف حجم اإلعالنات ورعاية 

الربامج واملواقع اإللكرتونية.
وال يخفـي وشـاح خشـيته من أن 
تسـبب األزمات املالية التي تعصف 
واإلذاعـات  الصحـف  بمختلـف 
والقنوات املحلية بطبيعة الرسـالة 
مـن  مزيـد  يف  وتسـاهم  املقدمـة 
اإلغالقـات وتدفع باتجـاه ترسيح 
الصحفيني والكوادر اإلعالمية، كما 

حصل سابقاً.
صـادرة  بيانـات  أظهـرت  وقـد 
عـن ”الجهـاز املركـزي لإلحصـاء 
أجـراه  مسـح  يف  الفلسـطيني“، 
يف  العاملـة  القـوى  واسـتهدف 
فلسـطني للربـع الرابـع مـن عام 
2019، أن نسبة البطالة يف صفوف 
الذيـن يحملون شـهادات  الطلبـة 
تخصص الصحافـة واإلعالم بلغت 

نحو 49.6 يف املائة.
العـام  املديـر  يقـول  السـياق،  يف 
لإلعـالم“،  الرسـالة  لـ“مؤسسـة 
إن  خريـس،  رامـي  الصحفـي 
مؤسسـته تأثرت من األزمة املالية، 
عـام  مـارس/آذار  يف  توقفـت  إذ 
2019 عن طباعة نسختها الورقية، 
بعـد 22 عامـاً من الصـدور مرتني 
أسـبوعياً. ويلفـت خريـس ،إىل أن 

األزمـة دفعت بالصحيفة للتوسـع 
يف العمل اإللكرتونـي والرقمي عىل 
حساب النسـخة املطبوعة، لتوفري 
مصاريف الطباعـة املرتفعة محلياً 
وضمان االستمرار يف تقديم الخدمة 
الصحيفـة  واتجهـت  اإلعالميـة. 
املحليـة التي اعتادت عـىل الصدور 
يومـي اإلثنـني والخميـس من كل 
منصاتهـا  تطويـر  نحـو  أسـبوع 
اإللكرتونية، خصوصـًا عرب مواقع 
التواصـل االجتماعي، مـع مراعاة 
والنفقـات  املصاريـف  ضبـط 

والحفاظ عىل الطاقم العامل بها.
أن  إىل  ويلفـت الصحفـي خريـس 
مؤسسته لم ترسح أياً من موظفيها 
بفعل األزمـة املالية، إال أنها لم تقم 
خـالل الفـرتة األخـرية بإجـراء أي 
تعيينات جديدة، إىل جانب اتخاذها 
سلسـلة من اإلجراءات التقشـفية 

األخرى للحفاظ عىل استمراريتها.
التي فرضتها  العقوبات  وانعكست 
إبريـل/  الفلسـطينية يف  السـلطة 
نيسان عام 2017 سـلباً عىل واقع 
القطاع املنهـك اقتصادياً باألزمات 
وتالحق الحـروب وجوالت التصعيد 
املتتاليـة بـني املقاومـة واالحتالل 
النهيـار  ذلـك  وأدى  اإلرسائيـيل، 
قطاعـات عدة لم تكن املؤسسـات 
اإلعالمية املحلية بعيدة عنها. وُعلم 
أيضاً أّن مؤسسـات إعالمية كثرية 
يف غـزة قلصـت رواتـب موظفيها 
يف األشـهر األخرية نتيجـة األزمات 
املاليـة التي تعيشـها الفصائل، ما 
انعكس سـلباً عىل املؤسسات التي 
تتبـع لها، كمـا دفعت مؤسسـات 
كثـرية أنصاف رواتـب للصحافيني 
الظروف  والعاملـني فيهـا نتيجـة 

املالية القاسية.
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 كثـرياً مـا نقـرأ عـن منشـورات 
تسـرتجع ذكريات املايض، وترسم 
بلهفة صوراً تعـرب عن الحنني لها. 
ومـن ضمن تلك الذكريـات املحببة 
مـا يتعلق بالتلفـاز وكيفيـة البث 
قديمـاً، حيـث كان يقتـرص البـث 
عـىل قناتـني فقـط، وكل واحـدة 
منهما تبث محتواها وفق سـاعات 
معدودة، ومحدودة يف الوقت نفسه. 
ويف كنف التطور املتسـارع، امتدت 
سـاعات البث من السابعة صباحاً 
حتـى الواحدة صباحـاً، وكان ذلك 
بمثابة طفرة تسببت يف قفزة كربى 
يف مجـال اإلعالم املرئي. ومع نهاية 
التسـعينيات، انتـرشت ما تسـمى 
بالقنـوات الفضائية، التي ال تعتمد 
عىل البـث التليفزيوني املحيل، الذي 
يقدم من وجبـات إعالمية تقليدية 
تعوزهـا رشـاقة وجـرأة الربامـج 
املتواجدة عىل القنـوات الفضائية. 
أضف إىل ذلـك، أنها تعمل عىل مدار 
السـاعة يف جميـع أيام األسـبوع، 
دون توقـف أو تأخـر. ولقـد اعترب 
املشـاهد أن مـا يحصـل عليـه من 
رفاهيـة ملجـرد امتـالك ”صحـن“ 
اللتقـاط القنوات هـو أقىص أنواع 
التقـدم، وكذلـك بسـعر زهيـد يف 

متناول األيدي.
وكما هـي العـادة، دوام الحال من 
املحال. والقنوات التـي كانت تبدو 
باهتـة  صـارت  باألمـس،  براقـة 
ومملـة، ويعـوز مادتهـا اإلعالمية 

التجديد الشـامل، بالرغم من زيادة 
عـدد القنـوات الفضائيـة بطريقة 
صادمة. ومع تضاؤل دور املحطات 
التليفزيونية الوطنية، تم استخدام 
الكثـري من القنـوات الفضائية من 
قبـل جهـات سـيادية حولـت فيه 
املـادة املقدمـة بهـا إلعـالم موجه 
يخدم أغراض سياسية، فصارت ال 
تتمتع باملصداقيـة، وكذلك الحرية 

التي كانت مخولة لها يف السابق.
عـىل القنـوات الفضائيـة أن تفكر 
رسيعـًا يف خطـة جديـدة لتضمـن 
ضمـن  جـاذب  كعنـرص  بقاءهـا 
خارطـة بـث املـواد الرتفيهيـة يف 
الفرتة القادمة، وإال لسـوف يكون 
مصريها صفحات الحنني لذكريات 

املايض
لكن اإلنسـان مجبول عـىل الحرية 
والتجريـب، ويرفض جميـع أنواع 
القيود، مما حتم استحداث متنفساً 
إعالميـًا وترفيهيـاً آخـر. ومن ثم، 
الحديـث  اليوتيـوب  عالـم  تحـول 
العهـد إىل ثـورة كربى تمكـن املرء 
مـن رؤية ما يبتغيـه. فمن ناحية، 
يقدم اليوتيوب محتوى أكثر حرية 
واستقاللية، من برامج ومسلسالت 
وأفـالم بـدون قطـع أو إعالنـات. 
أضـف إىل هـذا، هنـاك مجموعات 
مـن الشـباب صارت تقـدم برامج 
وأفالمـا مخصصـة للعـرض مـن 
خـالل قنوات اليوتيـوب، كنوع من 
اإلعالم املسـتقل البعيد عن القيود. 
اليوتيـوب  عمـل  ذلـك،  إىل  أضـف 
عـىل تشـجيع املشـاهدين عىل نبذ 
االعتمـاد عىل صحن (السـتااليت) 
إللتقاط القنـوات الفضائية؛ حيث 
يتوافـر عليـه بـث مبـارش لجميع 

القنوات الفضائية.
ومـع تمكـن اليوتيوب مـن عرض 
القنـوات الفضائيـة ضمـن باقـة 
خدمات أخرى تتوافر بمجرد توافر 
اشـرتاك باالنرتنت، تم القضاء عىل 
أسـطورة حتميـة رجوع املشـاهد 
لشاشـة التلفاز مرة أخرى؛ بحجة 
أن املحتوى الرتفيهـي الذي يقدمه 

اليوتيوب ليـس كافيـاً، وال تتوافر 
عليه املـواد الرتفيهية الحديثة التي 
يعرضها التليفزيون حرصياً وألول 
مـرة. وكذلـك انتهت أسـطورة أن 
البث التليفزيوني من قنوات محلية 
أو فضائية هما املصدر الذي يتوافر 
عليه إذاعة نرشات وبرامج إخبارية 
تقـدم نظرة فاحصـة عىل األحداث 
اليومية والتطـورات العاملية. لكن، 
مشـكلة الهروب من مشـاهدة كم 
هائل من اإلعالنـات التجارية حني 
انتظـار متابعة أحـداث جديدة من 
املسلسـالت، واللقـاءات، واألفالم، 
عىل شاشـة التلفـاز، كانت ال تزال 

قائمة.
أمـا الطفرة الكـربى فكانت ظهور 
 Online املبـارش  البـث  منصـات 

Streaming التـي كانـت تحتكرها 
رشكة نتفليكـس Netflix يف بداية 
األمر. فلقد بدأت رشكة نتفيليكس 
التي تم إنشاؤها عام 1997 كرشكة 
رائدة تسعى وراء بث أفكار جديدة 
لغزو سوق الرتفيه. وكانت بدايتها 
جديـدة  وسـيلة  يف  التفكـري  مـع 
لتأجـري األفـالم، بـدالً من نـوادي 
الفيديـو التـي كان الزحـام عليها 
شديد، ومن الصعب كثرياً الحصول 
عىل أفـالم بعينها. ومـن ثم، كانت 
رشكة نتفليكـس Netflix أول من 
فكـر يف تحويـل املـادة الرتفيهيـة 
من رشائط الفيديـو ألقراص الدي 
يف دي DVD التـي صـارت تحتـوي 
عـىل األفالم واملسلسـالت والربامج 
لقاء دفع إيجار بسـيط لكل قرص 

دي يف دي . ومـع انتشـار أجهـزة 
عـرض الـدي يف دي ورخص ثمنها 
حتـى صـار يف متنـاول الجميـع، 
ازدهـرت اسـتئجار أفـالم الدي يف 
دي، التـي صار تأجريها وإرجاعها 
بسـهولة عن طريق الربيـد. بل أن 
مؤسـس الرشكة ريد هاستينجس 
يحـدث  أن  قـرر   Reed Hastings
طفـرة أخـرى عندما طـرح فكرة 
عمل اشـرتاك شـهري زهيـد نظري 
استئجار عدد ال محدود من أقراص 
الدي يف دي DVD. لكن مع انتشـار 
الفكرة وتناقص األربـاح، قرر ريد 
هاسـتينجز أن يحـول تأجري املواد 
الرتفيهيـة من أقـراص الدي يف دي 
DVD إىل شـبكة االنرتنت. ومن ثم، 
أسس منصة البث املبارش املعروفة 

-Net  عاملياً تحت اسـم نتفليكس
lix، ووسـع دائرتها لتجمع جميع 
دول العالـم. وعـىل غـرار فكرتـه 
األوىل، صار من السهل التمتع بعدد 
ال نهائي مـن املـواد الرتفيهية من 
خالل دفع اشرتاك شهري ميسور، 
وسـاعده يف ذلـك رشاؤه لحقـوق 
عرض املواد الرتفيهية بمبلغ زهيد. 
وعندما أتت الفكرة ثمارها، فكرت 
أيضـاً الـرشكات املؤجـرة ملوادهـا 
-Ne  الرتفيهية لرشكـة نتفليكس
flix يف إنشـاء منصـات بث مبارش 
خاصـة بهـا، مثل رشكتـي ديزني 
اسـتحداث  ذلـك  وتـىل  ومارفـل. 
منصـات عرض مبارش محلية مثل 
-Sh Watch It وشـاهد   واتش إت
hid يف العالم العربي. ومؤخراً قامت 

رشكات املوبايـل سـواء العاملية أو 
املحليـة منهـا بعمل منصـات بث 

مبارش خاصة بها. 
ويف غضـون تلـك األحـداث، صـار 
امتالك شاشـة تلفاز غالباً ال يعني 
مشـاهدة قنوات فضائية. ويالحظ 
أن الفئـة العمريـة مـن سـن -12

35 سـنة صارت ال تميل ملشـاهدة 
التلفـاز. فمثـًال، يف الصني، صارت 
مشـاهدة التلفاز تقتـرص عىل من 
هم أكرب من 45 عاماً، بل أن الكثري 
دون  تلفـاز  تقتنـي  البيـوت  مـن 

تشغيله.
فلقـد صـارت منصات البـث املبارش 
عبـارة عـن عالـم جديد مـوازي من 
القنوات الفضائية. فرشكة نتفلكس 
لربامـج  منتجـاً  أصبحـت   Netflix
ومسلسـالت وأفـالم خاصـة بها، بل 
وأنها تجتذب أسماء كربى من نجوم 
هوليـوود - سـواء أكانـوا مخرجني 
أوممثلـني - إىل مـا تنتجه من أعمال. 
أمـا رشكات اإلنتـاج العمالقـة مثـل 
ديزني ومارفل، فأفالمها ذات اإلنتاج 
الضخـم تعج بكوكبة مـن أملع نجوم 
هوليـوود. وأضف إىل كل هـذا وذاك، 
صارت تلـك املنصات تعـرض األفالم 
الحديثة بعد ثالثة شهور من عرضها 
يف دور العرض، وبعد جائحة فايروس 
كورونا تم دراسـة العرض بعد شهر 
واحد فقط، علماً بأن بعض من أفالم 
اإلنتاج الضخم قد تم بالفعل عرضها 

ألول مرة عىل تلك املنصات.
التحول الضخم ملشـاهدة منصات 
العرض املبارش هو بمثابة ناقوس 
خطـر يهـدد القنـوات الفضائيـة 
ويضعها يف مرتبـة تماثل ما حدث 
مـع قنـوات التليفزيـون الوطني، 
وأرشطـة الفيديـو. مـن الواضـح 
أنه يجب عـىل القنـوات الفضائية 
أن تفكـر رسيعـاً يف خطـة جديدة 
لتضمـن بقاءهـا كعنـرص جاذب 
ضمن خارطة بث املـواد الرتفيهية 
لسـوف  وإال  القادمـة،  الفـرتة  يف 
يكـون مصريها صفحـات الحنني 

لذكريات املايض.

Monاالثنين June
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  كانـت تقف أمام بوابـة (كلوب ريجنت)- 
اكـرب صالة قمار يف املدينـة – عندما رفعت 
يدهـا ملوحة إىل سـيارت اإلجرة ألتي كانت 
تقـف بكثرة يف الجهة األماميـة من املبنى , 
فتحـت الباب بعجالـة بعد وقـويف أمامها , 

جلست يف املقعد الخلفي قائلة :
- إىل مطعم ساحة الخيل (بوني كورال) ثم 
إىل حـي (وندزر بارك) بعـد أن ألتقط ابنتي 

من هناك رجاء , 
- كيف حظك اليوم .

- كان سـيئا , لكنني جئت للتسلية عىل أية 
حال ريثما تنتهي ابنتي من موعدها لنغادر 

معا .
- موعد عمل أم موعد غرام ؟

- بـل موعد غرام وأرجـو أن اليكون حظها 
كحظي يف القمار اليوم . فقد بلغت العرشين 
من العمر ولم ترتبط بشاب إىل اآلن ,  خجولة 
جدا , لم يحالفها الحظ عىل الرغم من طيبة 
قلبها وجمال هيئتها , إلتقت بشقيق أحدى 
صديقاتهـا يف حفل زفاف , واتفقا أن يكون 
موعد الغرام يف ذلك املطعم , أتمنى أن تكون 

قد نالت إعجابه ليقع يف غرامها .
  خرجـت برفقته الينا بعد أن تلقت رسـالة 
من هاتف إمها . قَبل شـفتها مودعا , رفع 
يده إىل أمها مبتسـما قبـل أن نتجه جنوبا 
حيـث تسـكن األم وابنتها , كانـت عالمات 
الرضا الرسور تمأل وجه األم عندما تحدثت 

إىل ابنتها قائلة:

- هاه , أخربيني كيف سارت األمور بينكما 
وعما كان حديثكما ؟

- تحدثنا أوال عن أعمالنا ثم أخذ يسـأل عن 
أمور شخصية التعنيه بيشء , يعيدني إليها 

كلما أبعدته عنها .
- ال بـأس أن يعـرف عنـك بعـض األمـور 
الشـخصية ألنك سـتكونني جزءه اآلخر يف 

حياتكما الزوجية .
- اعـرف ذلـك ياامـي لكنه يسـأل كم كان 
سـني عندمـا فقـدت عذريتـي وعـن عدد 
الشـباب الذين عارشتهم وهل الزلت ألتقي 

ببعضهم أم ال .
- وما شـأنه بذلك طاملا لـم تكوني مرتبطة 

معه يف ذلك الوقت !

- هكـذا قلت  , بعد أن أجبته أن عمري كان 
خمسـة عرش عاما عندما فقـدت عذريتي 
مـع أحد زمالئـى يف املدرسـة , ال أذكر عدد 
الشـباب اللذين عارشتهـم وبالتأكيد التقي 

مع بعضهم ألنهم زمالء عمل .
- كيف بدا بعد ذلك .

- مسك يدي مبتسما مدعيا الالمباالت .
- واآلن قويل يل متى سيكون اللقاء القادم؟

- لن يكون هناك لقاء آخر سأخربه أن هذا 
هو اللقاء األخري .

- ماذا ! هل جننت ؟
- بل عقلت ياأمي , ألرجل الذي يطيل النظر 
إىل مـايض زوجتـه  لـن يسـتطيع أن يـرى 

مستقبلها بوضوح .

@7fl¸a@áj«@Û–�ófl
الواقعيـة السـحرية أو العجائبيـة تقنيـة 
أدبيـة ظهرت يف كثري مـن األعمال الروائية 
والقصصيـة يف األدب األملانـي منـذ مطلع 
الخمسـينيات، و أدب أمريكا الالتينية بعد 
ذلـك، ثم وجدت طريقهـا إىل بعض األعمال 

يف آداب اللغات األخرى.
وأشهر من كتب عنها من الكتاب، خورخي 
لويس بورخيس وغابرييل غارثيا ماركيث، 
وتقـوم هـذه الواقعيـة عىل أسـاس مزج 
عنـارص متقابلة يف سـياق العمـل األدبي، 
عىل أن تكـون متعارضة مع قوانني الواقع 
التجريبـي فتختلط األوهـام واملحاوالت و 
التصـورات الغريبـة بسـياق الـرسد، الذي 
يظـل محتفظا بنـربة حياديـة موضوعية 

كتلك التي تميز التقرير الواقعي.
وتوظـف هـذه التقنيـة عنـارص فنتازية 
كقدرة الشـخصية الواقعية عىل السـباحة 
يف الفضـاء، والتحليـق يف الهـواء وتحريـك 
األجسـام السـاكنة بمجرد التفكـري فيها، 
أو بقـوى خفية بغـرض احتـواء األحداث 
السياسـية الواقعية املتالحقة، وتصويرها 
بشـكل يذهل القـارئ ويربك حواسـه فال 
يسـتطيع التمييز بني ما هـو حقيقي وما 
هو خيـايل، وتسـتمد هـذه العنـارص من 
الخرافات والحكايات الشـعبية واألساطري 
و عالـم األحـالم والكوابيـس. ويف حكايات 
ألـف ليلة و ليلـة توظيف فطـري للواقعية 
السـحرية، مثل ما نجده يف قصص الجان، 
و البساط السحري، و مصباح عالء الدين.

بداية الواقعية السحرية
يف العـام ١٩٢٥ نظم مجموعة من الفنانني 

معرضـا يف مدينـة مانهايـم يف أملانيا، ضم 
١٣٠ عمـل فنـي لــ ٣٢ فنـان، وكان أحد 
زواره الصحفـي والناقـد الفنـي األملانـي 
فرانـك روه، وأطلق عليه مسـمى الواقعية 
السـحرية، وهو أول أطلق هذا الوصف عىل 
ذلـك النوع مـن الفنون، ليحـل بعدها تيار 
الواقعية السحرية محل الحركة التعبريية، 
وازدهـر يف أملانيـا يف فرتة ما بـني الحربني 

العامليتني.
واعتـرب كل مـن ماكـس بيكمـان، جورج 
غروسز، كريستيان شاد، كونراد فيليكمولر 
وأورتو ديكس من أوائل املؤسسني للواقعية 

السحرية يف أملانيا.
أهم مؤلفات الواقعية السحرية

املجموعـة القصصيـة (األلـف) لخورخي 
لويس بورخيس

مئـة عـام مـن العزلـة لغابرييـل غارثيـا 
ماركيث

رواية السيد الرئيس إليزابيل الليندي
رواية دون كازمورو ملاشادو ده أسيس

ãπ@Âºã€a@áj«@ã‡«
صـدرت رواية الكاتـب جميل السـلحوت « 
الخـارصة الرخـوة «عـن مكتبـة كل يشء- 
حيفـا ٢٠١٩ وتقع الروايـة يف ١٦٠ صفحة 

من القطع املتوسط...
قـرأت الرواية، وبعد القـراءة دارت يف ذهني 

األسئلة اآلتية:
  مـاذا أضافت روايـة الخـارصة الرخوة إىل 
العالـم الروائـي؟ هل أضافت سـمة نوعية، 
وأفـرزت جديداً يف نـوع الرواية؟ هل جددت 
يف تقنيـات الرواية، ومعماريـة بنائها؟ هل 
تعّدت القالب االجتماعي، وتجاوزته إىل عالم 
يبرش بتغيري أنماط اجتماعية سـائدة؟ هل 
هـي رواية نسـوية؟ هـل هي نـص مرآوي 
ملمارسـات اجتماعية نقشها الجهل والقيم 

البالية؟
أسئلة لها مربراتها..

  الخارصة الرخوة، رواية تنطلق من املجتمع، 
بكل تجليات املجتمع ومناشطه، حيث ترصد 
ثقافة هذا املجتمع، وتتأمل عالقات إنتاجه، 
وترسم صورة للمسيطر عىل هيكلية اإلنتاج، 
واملتحكـم يف قيمـه ومعايـريه االجتماعية، 
فهي أشبه ما تكون بشجرة زرعت يف تراب، 
وملا اشتد ساقها، اتجهت أغصانها وفروعها 
يف اتجاهات مختلفة، يف حني يجمعها سـاق 

واحد، وجذر واحد.
  ولعل القاسـم املشـرتك يف أحـداث الرواية، 
يتمحور حـول املرأة، فهي البطلة الرئيسـة 
بتمظهراتهـا كافة، وقد أولت الرواية أهمية 
قصوى للمرأة التي تعيـش مجتمعاً ذكورياً 
بامتياز، فهي كسـمكة تسـبح ضـد التيار، 

بينما القرش يهاجمها من كل اتجاه.
  نعـم، عالجت الرواية مسـألة املـرأة، املرأة 
العورة يف رأي املجتمع املتسلط، فهي املولودة 
ب بها، والشـابة مصـدر الجنس  غـري املُرحَّ
املشـتهى، والعجوز التي ال ترث، وال يحسب 
لها حساب، وال يؤبه لرأيها، فهي يف حاالتها 
كلها تعيش عـىل هامش الحياة، ال رأي لها، 
وال يسـمع لها، وال قرار لها، حتى لو كان يف 

يشء يخصها كالزواج مثال (جمانة).
  انقسـمت املـرأة يف الرواية إىل ثالث نسـاء، 

وهـي تقنيـة روائيـة أجادهـا قلـم الكاتب 
السـلحوت، حيث توازت مسـارات النسـاء 
الثالث، لكنها تالقت بأسـلوب بنائي منظم، 

وبنتيجة واحدة (الطالق).
-جمانـة، الجميلـة، املتعلمـة، الطموحـة، 
التي تفكر وتحاول توسـيع  آفاق تفكريها، 
لكنها تقمع، تحاول كرس القيد، لكن سلطة 
الذكر توقفها عند حّد يرسـمه الذكر أسلوب 
ممـزوج باإلهانـة والـذل، عانـت األمّرْين، 
، ونجحت بالخالص  حاولت االنتحار مرّتـنيْ

بطالقها من أسامة.
-صابرين، النموذج املـوازي لجمانة، تتمرد 
عىل تقاليد املجتمع، وتخلع الحجاب وكأنها 
تهـرب من ثقافـة محيطهـا، لرتكض خلف 
برجوازية عقيمة، هـذه الربجوازية املزيفة 
ترى املرأة دمية تلهو بها، وتملّها ثم ترميها، 
تلتقـي  وبـذا  الطـالق،  مصريهـا  ويكـون 

بنتيجتها مع جمانة.
-عائشـة، الربيئـة املتهمة، تطلقـت نتيجة 
الجهـل ( جنايتهـا أنهـا ذات غشـاء بكارة 
مطاطـي)، تحملـت عاقبة ذنبها! وسـرتت 
نفسـها، إىل أن برأها املجتمع يف والدتها من 
زوجها الثاني (فارس، األسري املحرر) وختم 
مختار البلدة عىل شـهادة براءتها، بشهادة 

آخرين...
ويتفـرع من هذه املحاور بقية الشـخوص 

منهـا،  كل  برؤيـة  األحـداث،  أدارت  التـي 
وخلقت الحوارات التي كشفت عن هويتها، 
والرصاع بنوعيه الخارجي والداخيل، فهناك 
فاطمة أم أسـامة املرأة الغيورة، التي تعتمد 
يف قيمتهـا أنهـا امرأة ولـود، فتاّنة، ال تحب 

جنس النساء، وتقدس الذكورة.
  وأم جمانة البسيطة التي تحب الخري للناس 
كافـة، وتحب أن تسـرت ابنتها، وأم عائشـة 
التـي طارت فرحـاً عندما برّأ الطـب ابنتها، 
وكشف الحقيقة، وأخرجها من بحر العيب، 
وهناك نرسيـن أخت يونس الربجوازية التي 
تعانق الكادحـني (تراقص رأفت)، وعرشات 
من النسـاء الكومـربس، وهذا يتـوازى مع 

القسيم اآلخر( الذكور).
-عيـىس الحماد (أبـو جمانـة) الجئ يعمل 
يف قـيل الفالفـل ليعيل بناتـه الخمس، يحب 
بناتـه ويقـدر قراراتهـن، ولعـل اللجوء قد 
طور عنده منزلة املـرأة، برضورة تعليمها، 

واحرتام قرارها.
-أبو أسـامة متغطـرس إىل حّد كبـري، لكنه 

يدور يف فلك زوجته.
-أسـامة، زوج جمانـة، متديـن، متشـدد، 
تكفـريي، يرى يف املـرأة أداة طيعـة للرجل، 

ومصنعاً لإلنجاب.
-فارس، الزوج الثاني لعائشة، أسري محرر.
-يونس، الربجوازي اللعوب، عبث بصابرين 

وتزوجها مجـرباً، حتـى إذا وضعت حملها، 
طلقها.

إن هذه النماذج البرشية الحياتية كفيلة أن 
تولد الحـدث، وتطوره، وتشـتق من خالله 
الـرصاع املؤسـس عـىل ثقافتهـا وتربيتها 

ومدى فهمها للحيـاة، هـذا الـرصاع أبـرز: 
العالقـة بـني الحمـاة (أم أسـامة) وكنتها 

جمانة.
العالقة بني أسـامة املتطرف دينياً، وجمانة 
املؤدبة واملتدينة، فربز خالل األرسة الواحدة 
الجديـدة( أرسة أسـامة وجمانـة) الرصاع، 
وكان أشبه ما يكون بحرب بني معسكرين، 
ومعسـكر  متغطرس(أسـامة)،  معسـكر 
صامت مشحون (جمانة)، حيث أراد أسامة 
أن يفرض آراءه عىل جمانة، ويجعلها تدور 
يف فلكـه، ونمـط حياتـه قرساً، ومـن الليلة 
األوىل التـي جمعـت قطبي الـرصاع، حاول 
الرجـل أن يلغـي ثقافة املرأة، وأن يؤسـس 
لنوع آخـر من الثقافة يـرىض عنه، فتدخل 
يف مشـيها، ولبسـها، وأكلها، وحتى كتبها، 

وصادر حقها يف اختيار أشيائها الخاصة.
وهناك الرصاع بني الحماة وعائلة العروس، 
فالحمـاة مصدر القوة التـي تفرض آراءها 
عـىل العروس وأهلهـا، باعتبارهـا أم الذكر 
املالـك لوسـائل اإلنتـاج ضـد قيـم األنوثـة 

واالسـتهالك (املرأة)، هكذا يف نظرها.
يتلو ذلك أشكال أخرى من الرصاعات الذاتية 
التـي صدرت عن تيار الوعي، واشـتقت من 
حـاالت االنتظـار والقلق والرتقـب حيناً، أو 
املقارنة والرجوع بالزمن إىل الخلف يف سبيل 
التذكر حيناً آخر، لكن عموم الزمن يف الرواية 
يسـري إىل األمـام بشـكل عام. زمـان يحمل 
األحداث املكثفة املضغوطة املشـحونة، التي 
يراهـا املتلقي قبـل أن يقرأهـا، يراها ماثلة 
أمامه، تسـتفزه بعـد كل كلمـة... وحركة 
وسـكنة... إنـه يعيـش مجتمـع التسـلط 
الذكوري، مجتمع االستبداد، ويرصد معايري 
الـرشف املرتهلـة متمثلة بحالة من الشـبق 

الحيواني الشهواني...
الحظ قول أبي زياد البنه، عند اكتشاف عدم 
عذرية عائشة (جهالً) وخوفاً من الفضيحة: 

« اتمنحها « ثالثة شـهور ثم اتركها، وكأنها 
شاة (مانوحة) بعد أن تنهي عملها، وتؤدي 

وظيفتها، ترتك... تباع... تطلق...!
لقد أمسك السارد كيل املعرفة بخيوط النص 
جميعها، فهو الذي رسم حدود الشخصيات 
ومدى حركتهـا، وقّدر طاقاتها ومعطياتها، 
سارد عليم يعرف الفعل وردة الفعل، ويعلم 
ما تفكر به الشخصية، بل يرقب شخصياته 
حتى يف غـرف النوم املغلقة... سـارد انحاز 
للمـرأة ضد الطاغـوت االجتماعي، وكأنه يف 
رصاع مـع محور خفّي... وأراد هّز املفاهيم 
الباليـة وزعزعتها، وأن يحـدث خرقاً فيها، 
وتمـرتس هذا السـارد يف موضـع جلب فيه 
الرشيفـة،  اآليـات واألحاديـث  مـن  كثـرياً 
يف  إمكاناتـه  ليعـزز  الرشعيـة،  والفتـاوى 
املناظـرة، وكأنها أسـلحة تدين املمارسـات 
السلبية والقيم الفاسدة، وترد عىل أصحابها، 
ومن هذا املعنى أرى أن الرواية حملت منهج 
التغيـري، وهذا يناقض مـن يتهم النّص بأنه 
خـرج عن املضامـني االجتماعيـة، بقدر ما 
أراد تنقيتها وتصحيحها... وقد أظهر النص 
فعالً أن جسـد املرأة محتـل كما هي األرض 

محتلة... 
وليـس بعيداً عن هـذا الحشـد الديني، فقد 
حشـدت الرواية كثرياً من التناص الشعبي، 
وذلـك للتدليل عىل البيئـة أوالً، وللتدليل عىل 
قيمها ثانياً. هذا عالوة عىل قيمة التغيري التي 
تضمنتها الرواية، ومن هذه األمثال الشعبية 
والعبارات: الربقوق بالسـوق، كالم مراجدة 
حجار، القطعة وال القطيعة، غلب بسـترية 
وال غلـب بفضيحـة، رضينـا بالهـّم والهّم 
مـا ريض فينا، اليل بروح السـوق بتسـوق، 
ما أغـىل من الولـد إال ولد الولـد، اليل بقرب 
املسعد بسعد... وقد جاءت هذه العبارات – 
بشكل يثري الدهشة- يف سـياقاتها وبلسان 
شـخصياتها لرسـم مشـهد حياتـي مـا... 
وخصوصاً يف حوار الشـخصية مع نفسـها 
(املونولـوج) أو مع غريهـا (الديالوج) وما 
كشـف هذا الحـوار، مـن رؤى متوازية غري 
متصالحـة... ولعل التوازي الكاشـف يظهر 

أيضا بشكل جيل يف البنية الروائية نفسها:

زواج جمانـة بسـيط التكاليـف...... زواج 
صابرين باهظ التكاليف

حيـاة جمانة قبل الزواج وأثنـاءه ........... 
حيـاة صابريـن قبـل الـزواج وأثنـاءه

حمانـة تضـع مولودها يف بيـت مرتهل عىل 
يـدي دايـة عجـوز...... وصابريـن تضـع 

مولودها يف مستشفى هداسا...
فقر...... غنى وبرجوازية عفنة. رجعية..... 
تنويريـة. قيـم باليـة...... تغيـري. ذكـر.... 

أنثى...
قامـت الروايـة عـىل مسـرية ثـالث نسـاء 
أن  وأرى  وعائشـة)  وصابريـن،  (جمانـة، 
الرواية كانت مكتفية بسـريتهن، وما تفرع 
عنها سواء أكان ذلك يف أحداث أم شخصيات، 
وأنبني املضمون عىل هذا الثالوث، وهنا أرى 
– وبتواضع- أن زّج املحـور الهاميش الذكر 
الـذي تأّنـث ( ميمـون/ ميمونـة) وعالقته 
الشاذة بيونس يف بيت حنينا، ودور املؤسسة 
األجنبيـة يف حمايـة ميمـون وتهريبـه من 
الوطن إىل باريس... أظن أن هذا املحور كان 
حشواً يف الرواية، وقد حرف بوصلة املضمون 

قليالً عن مسارها...
يف صفحة ٨١ وقبل زواجها، وصفت جمانة 
املـرأة بأنهـا « خـارصة املجتمـع الرخوة « 
الرشيحـة األضعـف يف املجتمـع، وإن كانت 
هـذه العبارة هـي عنوان الروايـة، وعتبتها 
األوىل، فإنـي أرى أنهـا كانـت عتبـة الرواية 
ومدخلها وميدانهـا ومعمعانها وخاتمتها، 
فالخارصة األضعف/ املرأة املقهورة، التي ال 
تعي حقوقها، أو التي تعيها، لكنها ضعيفة 
وال يمكنهـا تحقيقها ضمن ظروفها الذاتية 
واملوضوعيـة... هـذه األضعـف يتلمسـها 

املتلقي يف كل حرف من حروف الرواية... 
وعـود عـىل بدء، فـإن النص وضع املشـكل 
يف املخـرب، عاينه وشـّخصه، وطرح بشـكل 
غـري مبارش البدائل التي تتأسـس عىل رؤية 
جريئـة،  بصـورة   االجتماعـي...  التغيـري 
تجاوزت النمط التقليـدي للرواية، نعم، لقد 
عاشـت املرأة يف الفضاء الروائي، وعكسـت 
واقعها، وأملها وأملهـا، وتوقها نحو تحقيق 

أنسنتها –إن دق التعبري.
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١-سبايكر

تسـلّل خلسـّة مـن مكانـه.. كان النهـر 
هادًئـا وكان الطريق شـبه هادئ.. وحني 
اقرتب من املكان سـمع أصواًتـا.. مع كّل 
خطـوة باتجـاه الضفـة كانـت األصوات 
تتصاعد.. حاول أن يفهم ما يسـمعه وقد 
تحّول اىل ضجيٍج هادر.. نفض الغبار عن 
مالبسـه ثم شـعر رأسـه فرأى الذكريات 
التماعـات  مثـل  النهـر  باتجـاه  تطـري 
ضوئيـة لتسـقط هناك.. لحظـة رأى تلك 
االلتماعـات تتناسـل وتركـض وتتجّمـع 
لتسـقط يف النهـر.. التفت اىل الـوراء رأى 
أشـخاًصا كان يعرفهـم، ينفضون عنهم 
الرتاب الـذي يتطاير باتجاه النهر.. كانت 
األعداد كبـرية، تلك التـي ركضت ووقفت 
عنـد الجرف، لتسـمع بشـكٍل واضٍح تلك 
األناشـيد الكبـرية الخارجـة مـن رؤوٍس 

مثقوبة بالرصاص.
صـالة  -٢

لم يكن أذان الفجر قد بدأ حتى كانت ضفة 

النهـر عبارة عن أجسـاٍد مكتّظٍة يتغرغر 
يف فمهـا املاء والهـواء.. كانـت وجوههم 
متآكلة وأيدي بعضهم مقطوعة وبعضهم 
بال أرجل أو يميش عـىل بقايا أقداٍم مثّبتًة 
ببنطلونات عسكرية أكلها الدود، وبعضها 
كان املاء يتقّطر منهـا ويخرج من ثقبني 

أحدهم يف الجبهة واآلخر يف قحفة الرأس.
 كان املشـهد مثـل أفـالم الفنتازيا التي ال 
يشء يقف عدنه، وبخـوٍف ممزوٍج برغبٍة 
جعلتـه يهّز رأسـه وهـو يرى مـا ال يراه 

اآلخرون.
 الحفـرة الطولية يف الشـارع الرتابي التي 

أجسـاد  لتخـرج  الـرتاب  نفضـت عنهـا 
مثقوبة مـن الظهور.. النهـر الذي طفح 
ماؤه وقـذف األجسـاد اىل الضفة بثقوب 
رؤوسها وأجسـادها املبلّلة.. نفض رأسه 
وراح يمعـن النظـر بالوجـوه التـي تمّر 
أمامه وهي تسـري باتجـاٍه واحٍد ال يعرف 
اىل  أين يفيض.. يحّدق بشـكٍل مرعٍب لعله 
يجـد بينهم ابنه الذي جـاء ليصّيل ركعتي 
الصبـاح لعلّـه يشـم رائحتـه ويصطـاد 

مالمحه التي فارقته منذ ست سنوات
٣-جرح 

كان ينـادي بصـوٍت فيـه شـجٌن غنائي: 
من يشـرتي جرًحا؟.. ثم غرّي النغمة مثل 
صوت بائٍع متجّول: جرح للبيع ال شـبيه 
له .. كان صوته فيـه نغمٌة جميلة جعلت 
جميع مـن يف الشـارع يقف ويسـتمع .. 
بعضهـم راح يبكـي والبعـض اآلخر ظّل 
واقًفـا ينتظر ماذا سـيفعل وهو يمّد كّفه 
ويقـول : هـذا هـو جرحـي عـىل راحتي 
تفحصوه.. من يشرتيه سـيغّني.. الغناء 
فرصـة كبرية.. اقرتب منه شـاب أشـعث 
الشـعر.. مـّد يـده مثلـه وراح يغّني: من 

يشـرتي جرًحا نحن أصحابـه.. تفاجأ ان 
صـوت الشـاب صار جميـًال جعـل امرأة 
تبكي بنشيٍج عذٍب كأنها استذكرت ولدها 
الذي قتل قبل سـت سنوات.. صار االثنان 
يصيحان معا بـذات الصوت والنغمة وكّل 
منهمـا يمّد يـده اليمنـى باسـًطا راحته 
أمامـه.. اقرتب منهما رجٌل لـه لحيٌة غري 
مشـّذبٍة وراح يغني: ال يؤلم الحال إّال من 
كان بـه جرح.. وراح يتابـع عيون الناس 
الذين اقرتبوا رويًدا رويًدا من الثالثة حتى 
زاد خـّط الواقفني وهم يمـّدون راحاتهم 
أمامهم ويغّنون مع ما يحملونه من جرح، 
رسعان ما صار هناّك خطٌّ ثان يف الشارع 
وثالث ورابع وصارت شوارع املدينة عبارة 
عن خطـوٍط للرجال والنسـاء وانظم لهم 
األطفال، وتحّول الصوت الجمعي اىل غناٍء 
بصوت عذب : من يشرتي جرًحا.. انتبهوا 
جميعهم اىل ضخامة الصوت؛ جلسوا عىل 
األرض وراحـوا يبكـون بحنـق، فـال أحد 
يشـرتي جرحهم.. فقـد أتعبهم الشـجن 
مثلما أتعبهم االنتظـار يف رؤية جروحهم 

املثقوبة برصاص عند جرف النهر.
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بنَي ابنِة الُعشِب ُعمري وابنِة الِعَنِب

أسعى بجسٍم َكفوٍر فيِه روُح نبي
زٌة َجمُّ التآويِل آياتي ُملَّغَّ

معناَي يبحُث عن معنًى وعن َسَبِب
طريُد موٍت قديٍم ظلَّ يتبعني

ُمْذ أينعْت فكرُة األبناِء عنَد أبي
أنا تناسُخ أساليف الذين َمضوا

رسُّ الدفيننَي بنَي الطنِي والقَصِب
أهيل الذين هنا عاشوا هنا قتلوا

خاضوا ببحِر املنايا الُحْمِر للُرَكِب
أنا ولسُت سوى َجدٍّ يفاجُئُه

حفيُدُه يف اشتباِك اآلِن بالِحَقِب
من بعد ألٍف ..وذاُت السيِف ..ملحمٌة

مريرٌة من غياِب العقِل والَكِذِب
أنا فؤاٌد هواٌء ال يقنَي سوى

أْن ال يقنَي بما قْد جاَء يف الكُتِب
أدوُر ال ظلَّ يف الديجوِر ُيمسُك بي

فالظلُّ مرتهٌن للضوِء بالَنَسِب
يا نوُر أنقْذ غدي من تيِه أزمنتي
دعني أراَك ,أِزْح شكي, أِزْل ِرَيبي

أنا الذي شوََّه الُكّهاُن فطرَتُه
وأمعنوا يف البياِض املحِض باللَِّعِب

ِتِه فرحُت أنأى عن املايض برمَّ
أسعى إىل مهرٍب ُيغني عن الَهرَِب

أريُد بعَض ندًى يأتي ملِْحرَقتي
حّتى وإْن جاَء من حّمالِة الحَطِب

أنثى رسيٍر بمعنًى جدُّ ُمختلٍف
عّما تأبََّد من معنًى عىل الَخَشب

بعَض ابتهاٍج صغرٍي فهَي ُمعضلٌة
أْن ال يمرَّ بتاريخي سوى َتَعبي

أريُد سّيدَة النرياِن ُتخربني
متى سيبتسُم املّواُل يف الَطرَِب ؟؟

لديَّ أسئلٌة تغيل مزمجرًة
لكّنها َبقَيْت تغيل ولْم ُتَجِب
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لم تتغري القواعد األساسـية مثل غسـل اليدين والتباعـد االجتماعي تغطيه 
الوجه بالكمامـات الواقية. ولكن أصدر املركز األمريكـي ملكافحة األمراض 
والوقاية منها CDC بعض اإلرشـادات األكثر تفصيالً حتى اآلن حول كيفية 
الترصف أثناء ممارسـة بعض األنشـطة اليومية، مثل استضافة األقارب أو 

األصدقاء أو الذهاب للبنك.
وقـال دكتور روبرت ريدفيلـد، مدير مركز CDC، يف مؤتمـر صحفي ”يعلم 
الجميع مدى تشـوق الكثريين عىل العودة إىل األنشطة العادية واليومية لكن 
من املهم أن يتذكر الجميع أن هذا الوضع غري مسبوق وأن الوباء لم ينته“.

كما يشـري املركز إىل أنه مازالت هناك حاجة ماسـة لاللتزام باتباع القواعد 
واإلجراءات االحرتازية للبقاء يف أمان. وبشـكل عام، يجب تذكر أنه كلما زاد 
التفاعـل مع اآلخرين، وكلما طالت املدة وزاد عدد األشـخاص الذين تتفاعل 

معهم، كلما زاد خطر اإلصابة بعدوى كوفيد19-.
ويوضـح أن األنشـطة والتواجـد داخل األماكـن املغلقة واملغطـاة يعد أكثر 
خطـورة من األنشـطة يف أماكـن مكشـوفة ويف الهواء الطلـق، ويجب عىل 
األشخاص الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن حوايل مرتين بينهم وبني اآلخرين، 

وكذلك ارتداء كمامات واقية عىل الوجه، لتقليل خطر اإلصابة.
هـذا ويذكر املركز األمريكي نصائح وإرشـادات لكيفية حماية األشـخاص 
ألنفسـهم واآلخرين خالل عدد من األنشـطة املختلفة، من تبـادل الزيارات 

والتعامل داخل البنوك.
فـإذا كنت تسـتضيف حفلة أو وليمة، يجب أن يتـم التجمع يف الهواء الطلق 
عندمـا يكون ذلك ممكًنا، ويجب عىل الضيوف من مختلف األرس البقاء عىل 
بعـد حـوايل 2 مرت من عائالت اآلخريـن (وارتداء كمامـات واقية عىل الوجه 

طوال الوقت).
ويجـب عىل املضيفني أيًضـا توفري معقم اليدين وتذكري الضيوف بغسـل أو 

تعقيم أيديهم عند الوصول ومغادرة املناسبة االجتماعية.
كمـا يمكن أن يجلب الضيوف األطعمـة واملرشوبات الخاصة بهم، إذا رغبوا 
يف ذلك؛ ولكن إذا قدم املضيف الطعام، فيجب أن يتوىل شـخص واحد توزيع 
الطعـام عـىل أطبـاق الضيوف حتـى ال يلمس عدة أشـخاص نفـس أدوات 
التقديم. ويمكن أن يتم اسـتخدام أدوات املائدة واألطباق، التي تستخدم ملرة 

واحدة، وكذلك العبوات الورقية الصغرية للتوابل وامللح.
مجـدداً يؤكـد مركز CDC عىل اسـتخدام معقـم اليدين، الـذي يحتوي عىل 
٪60 كحول عىل األقل، بعد أي إيداع أو سـحب أو اسـتبدال للعمالت واألوراق 

واإليصاالت داخل البنك أو عند استخدام جهاز الرصاف اآليل.
كما يراعى غسـل اليدين جيـًدا باملاء والصابون فور العـودة للمنزل أو عند 

الوصول إىل وجهتك التالية، التي تتوافر فيها أحواض.

عندمـا تتزوجـني تصبحني جـزًءا من 
عائلة أخرى بالكامل، والتي قد تتضّمن 
حماة محبـة ولكـن انتقادية، تصعب 
حياتك بانتقاداتها الالذعة التي تشمل 
تربيتـك ألطفالـك  سـتايلك وطريقـة 

وأسلوب حياتك وغري ذلك.
هذا األمر قد يؤثر سـلًبا عىل نفسـيتك 
وعالقتك بزوجك وعائلته، إليك 5 طرق 

للتعامل مع حماتك االنتقادية:
حاويل فهم دافعها

قد تعتُرب حماتك هـذه االنتقادات التي 
تضايقـك وسـيلتها ملسـاعدتك، ونقل 
بعض خرباتها لِك، وذلك من شأن فهمك 

لدوافعها أن يخفف من معاناتك.
غرّيي املوضوع

إذا وجدت املحادثة مـع حماتك تمتلئ 
باالنتقـادات بخصوص يشء ما، غرّيي 
إىل  الرتكيـز  املوضـوع، وحـاويل نقـل 
موضـوع آخر، بسـؤالها عن ما يجري 

يف حياتها.

احتميل األمر
حقيقة األمر أن زيارة حماتك قد تكون 
قصرية وكل عدة أشهر، وإذا كانت هذه 
هي الحالة من األفضل أن تحتميل هذا 
النقد مع استخدام النصائح السابقة، 
بدًال مـن مواجهتها واملجازفة بإحداث 

مشكلة.
ناقيش األمر مع زوجِك

عليـِك توخـي الحـذر أثنـاء مناقشـة 
زوجِك يف مثل هـذه األمور، حيث يجب 
أن تتجّنبـي األسـلوب الهجومـي، مع 

توضيح أن أسلوب حماتك يزعجك.
واجهي حماتك

أسـلوبك  يّتسـم  أن  الـرضوري  مـن 
بالتعاطف واالحـرتام، مع توضيح أنِك 
تفهمني أن دافعها قد يكون املسـاعدة 
ولكنـه يزعجـك، فاألسـلوب يكون يف 
بعـض األحيان أهم من الكالم نفسـه، 
فقـد ال يكون لديها أي فكـرة أن األمر 

يضايقِك.
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إن األخطاء التـي يرتكبها كثريون 
خـالل تناولهـم الطعـام يف العديد 
تبـدأ  الصحيـة،  املشـكالت  مـن 
عنـد  تنتهـي  وال  الهضـم  بعـرس 
وجع األسـنان، األمر الذي قد يهدد 

حياتهم عىل املدى الطويل.
فيما ييل 12 خطـأ يرتكبها معظم 
الناس أثناء تناول الوجبات اليومية، 
إذ يحذر الخرباء من رضورة تجنبها 

من أجل صحة أفضل.
أخطـاء شـائعة يف وجبة العشـاء 

تؤدي إىل تراكم الدهون.. تجنبها
عدم تناول اإلفطار

يؤكـد الخرباء عـىل أن اإلفطار يعد 
أهـم وجبـة يف اليوم، ويستحسـن 
الخـرضاوات  مـن  تتكـون  أن 
بنسـبة 50 يف املائـة، والربوتينات 
والكربوهيدرات والفاكهة بنسـبة 

50 يف املائة.
تناول الطعام متأخرا

ال تؤخـر وجبـة العشـاء إىل آخـر 
الليـل، إذ ينصح خـرباء التغذية أن 
الوقت املثايل للعشاء عند السادسة 
سـاعة  تأخـري  ويمكـن  مسـاء، 
واحـدة. أمـا العشـاء التاسـعة أو 
العارشة مسـاء فهذا ما سـيجعلك 

تعاني من السمنة.
األكل برسعة

”ال تأكل برسعة“، هـذا ما ينصح 
به الخرباء، إذ البد من إعطاء املضغ 
حقه مـن الوقت، فتنـاول الطعام 
برسعة كبـرية سـيجعلك تتخطى 
عملية املضغ الهامة التي تسـاعد 

كثريا يف الهضم.
االحتفاظ باألكل بكل مكان

يحـذر األطباء مـن تخزيـن األكل 
أو األدراج حـول  املكتـب  أدراج  يف 
الرسيـر، ألن ذلـك سـيكون مغريا 
لك عـىل الدوم عىل تنـاول الطعام، 
ال سيما السكريات والدهون، وهذا 
مـن شـأنه أن يجعلـك بدينا خالل 

أيام.
رشب الفاكهة

الفاكهـة أفضـل بكثـري مـن  أكل 
االكتفـاء بـرشب عصريهـا، إذ إن 
عـرص الفاكهة قـد يفقدها الكثري 
من املغذيات املوجودة يف قشـورها 
يدفعـك  العصـري  أن  ولبهـا، كمـا 
لـرشب كميات أكرب ممـا لو رغبت 
بأكلها حبـة أو اثنتني من الفاكهة 

ذاتها.
رشب املاء بمنتصف الوجبة

رشب املـاء أثنـاء تنـاول الطعـام 
يخفف مـن اإلنزيمـات الهاضمة، 
وبالتايل ال يتم هضم الطعام بشكل 
صحيح عـىل طول القناة الهضمية 

(من الفم إىل فتحة الرشج).
مسح الصحن

ال ينبغـي ألحـد أن يهـدر الطعام، 
لكـن تأكـد أن االسـتمرار يف األكل 
بعد الشـبع من أجـل القضاء عىل 
مـا تبقى يف الصحن يمكن أن يرض 
بصحتك. وينصح الخرباء أن يضع 
اإلنسـان يف صحنه ما يسد حاجته 

فقط.
طهو التوابل

يجـب عليـك يف كثري مـن األحيان 
عدم طهي التوابـل واملواد املضافة 
للطعـام، مثل امللح والسـكر. كما 
يجب أن تضاف األعشـاب املجففة 
يف وقت مبكر من الطهي للتأكد من 

إطالق النكهات والفوائد بالكامل.
تناول الكثري من الكربوهيدرات

الوجبة املناسـبة تتكون من 50 يف 
املائة من الخرضاوات و50 يف املائة 
الربوتينـات والكربوهيـدرات  مـن 
وتوجـد  مجتمعـة.  والفواكـه 
الكربوهيدرات يف أطعمة مثل الخبز 
والـرز، لـذا ال تقـرص طعامك عىل 

هذين الصنفني فقط.
تناول الطعام دائما

قـرارك  وعدمـه  الطعـام  تنـاول 
الشخيص، فإذا كنت غري جائع فال 
تجرب نفسـك عىل األكل، خصوصا 
إذا مـا دعـاك األصدقـاء إىل إحدى 
وجبـة  تناولـك  بعيـد  الوجبـات 
كافية. وعليك أن تعلم أن األكل مع 
الجماعة يفتح الشـهية يف الغالب 

بشكل أكرب.
األكل الطائش

بعض الناس يتسىل باألكل، فعندما 
ال يجد أي يشء يفعله يقوم باألكل 
رغـم أنه غـري جائع. هذا السـلوك 
خطـري جدا عىل الصحة، فأنت هنا 
تأكل مـن أجل إشـباع عاطفتك ال 

لسد جوعك.
الحرمان إلنقاص الوزن

ال تحرم نفسك من األكل، خصوصا 
الوجبات الرئيسـية الثالث من أجل 
إنقاص وزنك. فعـىل املدى الطويل 
قـد يكـون لهـذا التـرصف نتائج 
عكسـية. وينصـح الخـرباء بثالث 
وجبات معتدلة وبمواعيدها أفضل 

من فقدان إحداها.

إصابـة األرجـل بانتفاخ قـد يكون أمـرا عابرا، 
بسـبب كثرة املـيش أو ارتفاع درجـات الحرارة. 
ولكن عندما يصبح األمر متكررا فقد يكون ذلك 
صفـارة إنذار بوجود أمراض أكثـر خطورة البد 

من معالجتها.
أسباب متعدد تقف وراء إصابة األرجل والقدمني 
باالنتفـاخ. ومن بني تلك األسـباب: قلة الحركة 
والسمنة وأمراض أخرى خاصة يف القلب والكىل. 
ومـن يعاني دائما من رجلـني منتفختني ودوايل 
وريديـة واضحـة تصيبه ليال، فعليـه أن يراجع 
الطبيب فـورا. ومن بني العالمـات املثرية للقلق 

إصابة األرجل بانتفاخ مفاجئ.
صفارة اإلنذار التي تدل عىل احتمال وجود خطر 
كبـري، هي: اإلصابـة باختنـاق أو آالم يف الصدر 
مصاحبـة للتنفـس باإلضافة إىل تسـارع معدل 
رضبـات القلب وانخفاض مفاجئ لضغط الدم. 
والسـبب وراء ذلـك قد يكـون انسـداد الرشيان 

الرئوي، الذي ينجم عن تخثر وريدي.
وهناك إشـارات محددة قد تسـاعد عىل معرفة 
مكان وكيفية ظهور االنتفاخ وما إذا كان يطال 

رجال واحدة أم الرجلني. فإذا ما ظهرت تورمات 
عـىل رجل واحدة، يف غالب األحيان يف القدم أو يف 
الكعب أو الفخذ، فعادة ما يكون السـبب يف ذلك 
اضطراب يف نظـام األوردة والرشايـني الدموية. 
أمـا إذا أصيبت الرجالن معـا بتورمات، فإن ذلك 
يـدل عىل أمراض أعضاء داخلية عىل غرار القلب 

أو الكىل أو الكبد أو الغدة الدرقية.
ومن بني األسباب التي قد تؤدي إىل انتفاخ الرجل 
أو القـدم الواحـدة: الـدوايل الوريديـة والتخثـر 

الوريدي واالتهاب الوريدي.
أما املؤرشات أو األمراض التي قد تسبب يف إصابة 
الرجلـني االثنتـني بانتفـاخ فهي: قلـة الحركة 
واألورام الدهنيـة وضعـف القلـب، باإلضافة إىل 

ضعف الكىل وأمراض الكبد.
ومما يسـبب االنتفاخات أيضـا: قلة الربوتينات 
التغذيـة،  السـكري واالضطرابـات يف  ومـرض 
باإلضافـة إىل اإلصابـة بالحساسـية والتسـمم 
واالضطرابـات الهرمونيـة وتداعيـات عمليـات 

جراحية أو عالج من مرض الرسطان.
إصابـة  يف  دورا  األدويـة  بعـض  تلعـب  وقـد 
الرجلـني بانتفاخ، عىل غرار مضـادات االلتهاب 
الالسـتريويدية أو محرصات قنوات الكالسـيوم 
أو مـدرات البـول أو األدويـة التـي تحتوي عىل 
مادة الكورتيزون باإلضافة إىل أدوية منع الحمل 
والبدائل الهرمونيـة، وكذلك كثرة تناول امللينات 

واملرشوبات الكحولية.
بيـد أنـه يتعـني دائمـا مراجعـة الطبيـب الذي 
بإمكانـه تحديد األمـراض املسـببة لالنتفاخ يف 

الرجلني، وبالتايل تحديد نوعية العالج والدواء.
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أصبـح سـوء اسـتخدام املضادات 
الحيوية الصيدالنية مشكلة يف عالم 
الطب هذه األيام، عىل الرغم من أن 
بيوتنا تزخـر بالعديد من األطعمة 
التـي يمكـن أن تجنبنا مشـكالت 

املضادات الحيوية املصنعة.
أطعمـة   10 هنـا  ونسـتعرض 
موجـودة يف كل بيـت تقريبـا، لها 
مفعـول املضـادات الحيويـة، وال 

تحتاج إىل وصفة من الطبيب:
الثوم

لعدة قرون، اسـتخدم الثوم للعالج 
ويكمـن  املـرض،  مـن  والوقايـة 
رس الثـوم يف مركـب يعرف باسـم 
نمـو  يعـوق  الـذي  ”األليسـني“ 
البكرتيـا داخل األغشـية الحيوية. 
كما أظهر األليسـني قـوة فعالة يف 
عالج العديد من سـالالت البكترييا 
التـي أثبتت مقاومتهـا للمضادات 

الحيوية الصيدالنية.
الزنجبيل

اسـتخدم ممارسو الطب التقليدي 
الزنجبيل لعالج مشـكالت الهضم 
عـىل مـدار قـرون. وقـد وجـدت 
الدراسـات أن الزنجبيل يعيق نمو 
عـدة أنـواع مـن البكترييـا ويقتل 
أنواعـا أخرى، ال سـيما تلـك التي 

تؤدي إىل أمراض اللثة.

الفلفل األحمر
يساعد الفلل األحمر، الذي يحتوي 
عـىل مـادة ”كابسايسـني“، عـىل 
منع البكترييا من النمو، من خالل 
خفـض تـوازن درجـة الحموضة 
يف املعـدة. كمـا أنـه يحتـوي عىل 
مركبات أخرى مثل ”كريسـيتني“ 

وهي فعالة يف قتل البكترييا.
الكركم

أثبت العلمـاء أن الكركم له فعالية 
كبـرية يف عـالج قرحة املعـدة التي 
البكرتيـا  أنـواع  بعـض  تسـببها 
الضارة. ويمكن أن يؤدي استخدام 
الكركم إىل منـع تلف املعدة الناجم 

عن العدوى، ويخفف االلتهاب.
مستخلص أوراق الزيتون

مسـببات  عـىل  دراسـة  أظهـرت 
أن  بالغـذاء  املنقولـة  األمـراض 
الزيتـون يمنع  أوراق  مسـتخلص 
انتشـار وتطـور عـدة أنـواع مـن 
البكترييـا. ومن املعـروف أيضا أن 
مستخلص أوراق الزيتون يقلل من 

االلتهاب ويعزز جهاز املناعة.
القرفة

القرفة عشـبة ذات قدرات مضادة 
لألكسـدة والبكترييـا، وهي عالج 
موثوق عىل نطاق واسـع. وينصح 
بمزيـج مـن زيـت القرفـة وزيت 

القرنفل ملنـع نمو العديد من أنواع 
البكرتيا الضارة داخل الجسم.

الزعرت
أثبت الزعرت لقرون فعاليته الطبية 
األمـراض  مـن  الكثـري  عـالج  يف 
البكترييـة. ويمنـع تنـاول الزعرت 
تطـور عـدة أنـواع مـن البكترييا 
مثـل كـوالي، كمـا أنه فعـال ضد 

الساملونيال والبكرتيا املعوية.
خل التفاح

يعـود اسـتخدامه يف الطـب إىل عهـد 
اليونانيـني القدماء، فهـو يحتوي عىل 
أحماض ماليك، وهي مضادات حيوية 
طبيعيـة. ويعرف خل التفـاح بقدرته 
الكبرية عىل تقليل االلتهاب واملساعدة 

عىل تخفيف مشكالت الهضم.

بذور ”غريب فروت“
ثبـت أن مسـتخلص بـذور غريب 
فـروت لـه فعاليـة ملحوظـة ضد 
مجموعـة متنوعة مـن البكترييا. 
وينصـح بمـزج املسـتخلص مـع 
الغليسـريين للحصـول عـىل عالج 

فعال للتقرحات الجلدية املتعددة.
عسل مانوكا

العسل املستخرج من رحيق أزهار 
شـجرة مانـوكا، مضـاد للجراثيم 
بشـكل خـاص، مقارنـة مع غريه 
من أنواع العسل األخرى. وأظهرت 
دراسـة أن عسـل مانـوكا فعال يف 
عالج تقرحات الجلد التي تسـببها 
سـالالت بكتريية مقاومة لألدوية 

التقليدية.
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 املكّونات
لتحضري الدجاج:

مكعبـات  اىل  مقطـع  دجـاج  صـدر 
صغرية - 1

بصل مفروم - 1
فليفلة حمراء مقطعة - 1

فليفلة خرضاء مقطعة - 1
زيت - 4 مالعق كبرية
ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود مطحون - بحسب الرغبة
معجون طماطم - ملعقة كبرية

لتحضري صلصة البشاميل:
دقيق - ملعقتان كبريتان

ملح - بحسب الرغبة
زبدة - 50 غرام

فلفل أسود مطحون - بحسب الرغبة
حليب - 3 أكواب

لتحضري البطاطس:
بطاطس مقطعة اىل رشائح - 5

ملح - بحسب الرغبة
زعرت مطحون - ملعقة صغرية

فلفل أسود مطحون - بحسب الرغبة
زيت زيتون - ملعقتان كبريتان

جبن موزاريال مبشور - 100 غرام
طريقة العمل

- لتحضـري البطاطـس، ُصفي القطع 
يف صينية فرن ثـم انثري امللح، الزعرت 

والفلفل األسود عىل الوجه.
- أسـكبي زيـت الزيتـون عـىل وجـه 
البطاطس ثـم ادخيل الصينية اىل فرن 
محمى مسـبقاً عىل حرارة 180 درجة 
مئوية لحـواىل 20 دقيقة حتى تصبح 

ذهبية اللون.
- لتحضـري الدجاج، سـّخني الزيت يف 

مقـالة عىل النـار، اضيفـي البصل ثم 
قلّبي حتى يذبل.

- زيـدي الثـوم والدجاج مـع التقليب 
املستمر حتى يتغري لون املكونات.

- أضيفي الفليلفـة الحمراء، الفليلفة 
ثـم  الطماطـم  الخـرضاء ومعجـون 
نّكهي بالفلفل األسـود وامللح ثم قلّبي 

املكونات عىل النار حتى تنضج.
- لتحضـري صلصة البشـاميل، ذّوبي 
الزبدة يف قدر عىل النار، اضيفي الدقيق 

ثم قلّبي حتى تتجانس املكونات.
- زيـدي الحليب بالتدريـج مع الخلط 
املسـتمر حتـى تحصيل عـىل صلصة 

متماسكة.
البطاطـس يف  - ُريص نصـف كميـة 
قعـر صينية، وّزعـي خليـط الدجاج 
عـىل الوجه ثـم ُصفـي مـا تبقى من 

البطاطس عىل الوجه.
- أسكبي صلصة البشاميل عىل الوجه 
ثم انثـري الجبـن عل الوجـه وادخيل 
الصينية بعدها اىل فرن محمى مسبقاً 

عىل حرارة 180 درجة مئوية.
- أتركي الصينيـة يف الفرن لحواىل 25 
دقيقـة حتـى تنضج ويتحمـر الوجه 

قبل التقديم.
نصائح

إستبديل الدجاج بخليط التونة أو اللحم 
املفروم إذا اردت.

إسـتعميل البشـاميل يف تحضـري ألـذ 
األطباق الرئيسـية مثل: الكانيلوني أو 

الالزانيا.

›Óflbìj€bi@ê†b�i@ÚÓ‰Óñ
Ñj�æa

أفادت دراسـة بريطانية، بأن اسـتخدام كمامات الوجه عىل مسـتوى 
السـكان قد يقلـص اإلصابة بمـرض كوفيـد19-، الناجم عـن انتقال 
عدوى فريوس كورونا، إىل مستويات يمكن السيطرة عليها فيما يتعلق 
بانتشـار الوباء ويمكـن أن يحول دون موجات ثانيـة للمرض الوبائي 

عندما يقرتن ذلك بإجراءات اإلغالق.
ويشـري البحث، الذي قام به علماء من جامعتـي كمربدج وغرينتش يف 
بريطانيـا، إىل أن إجراءات العـزل وحدها لن تحـول دون ظهور موجة 
جديدة لفريوس كورونا الذي يسبب التهاب الجهاز التنفيس الحاد، لكن 
الكمامـات بما يف ذلك حتى املصنوعـة يف املنزل يمكن أن تقلل عىل نحو 
كبري معدالت انتقال العدوى إذا التزم بها عدد كاف من الناس يف األماكن 

العامة.
وقال ريتشارد ستوت، الذي شارك يف قيادة الدراسة يف جامعة كمربدج: 
”تدعـم تحليالتنـا رضورة التـزام النـاس الفـوري والشـامل بوضـع 

الكمامات“.

وأضاف أن النتائج تشـري إىل أن اسـتخدام الكمامات عىل نطاق واسـع 
مقرونـا بالتباعد االجتماعي وبعض إجراءات العزل قد يكون ”وسـيلة 
مقبولة للتعامل مع الوباء وإعادة فتح األنشطة االقتصادية“ قبل فرتة 

طويلة من توافر لقاح فعال.
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دخـل أحدهـم ليلقـي محارضة 
ملجموعة من الشـباب ، فأخرج 
ورقـة مـن جيبه من نـوع 100 
دوالر ، وقال من يريد أن يأخذها 

من دون رشط؟
رفع جميع الحضور أيديهم…

فقام بكرمشـتها بقوة بني يديه 
فظهر شـكلها سيئاً ، فسأل من 
يريد أن يأخذها من دون رشط؟

فقام الجميـع برفع أيديهم مرة 
أخرى…

ابتسـم املحـارض وألقـى باملئة 
دوالر عىل األرض وداسها وداسها 

حتى باتت قذرة جداً…
وسـأل : “ مـن يريـد أن يأخذها 

من دون رشط؟“
فـرتدد الجميـع برفـع أيديهـم 
باسـتثناء واحد فقـط بادر قبل 
وقال  املحارض  األخرين..فنـاداه 

لـه : “ ملاذا تريـد أن تأخذها بعد 
أن اتسخت؟“.

فقال الشـخص الذي رفع يده “ 
أنظفها وتعـود 100 دوالر قابلة 

لالستعمال“..
والتفت  للـرد  املحـارض  ابتسـم 
: “ هـذا هـو  للجمهـور وقـال 

الـدرس اليـوم ، مهمـا حاولـت 
تغيـري هيئـة هـذه الورقـة فإن 
أن  ويجـب  محفوظـة  قيمتهـا 
، مهمـا حـاول  تكونـوا هكـذا 
أو تحقريكم  البعـض تدمريكـم 
طريقكـم  يف  العقبـات  وخلـق 
وتهميشـكم فإن قيمتكم فيكم 

أنتم ال أحد يمسها“.
… سـكت املحـارض دقيقـة ثم 
أكمـل : “ ما دمتـم ترصون عىل 
قيمتكـم فسـيجرب الجميع عىل 
االعـرتاف بهـا ، ولكـن متـى ما 
الثقة بأنفسكم أصبحتم  فقدتم 

من دون قيمة“.

هـل تعلم أن تـرك املصباح منرياً عند النوم، يسـبب األرق، ويؤثر بشـكل 
سـلبي عىل العينـني، كما يؤثر عـىل الجهـاز العصبي بالسـلبية، بحيث 

يصبح اإلنسان متقلب املزاج عند االستيقاظ؟
هـل تعلم أن مشـاهدة التلفاز من مسـافة تقل عن اثنـني مرت، تؤدي إىل 

ضعف البرص؟
هل تعلم أن قص األظافر من سنن الفطرة؟

هل تعلم أن فوق البعوضة، حرشة صغرية جداً ال ترى بالعني املجردة، إذا 
طارت ماتت البعوضة؟

هل تعلـم أن الصلصال والطني الذي نلعب فيه؛ أصلـه الرتاب، وأنه املادة 
التي خلق منها اإلنسان؟

هـل تعلم أن نسـبة األطفال الذين يولـدون أذكياء تصـل إىل %85، لكن 
البيئـة التي يعيشـون فيها، واألرسة تطمس مواهبهم، فتقل النسـبة إىل 

%20 فقط؟!
هل تعلم أن شـكل الكرة األرضية بيضاوي، ولو كان دائرياً لكنا نصافح 
بعضنـا البعـض باملقلوب، أو لكنـا وقعنا عدة مرات؛ كلمـا دارت األرض 

حول نفسها؟ فهذا من رحمة الله عز وجل.

-1 إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:
أنـت يف الوسـط، وتتمّتعـني بالشـخصّية 
األكثـر أّتزانـاً مـن ناحيـة تحكيـم القلب 
والعقل معاً. أنت ال تفّكرين فقط باملنطق، 
ولكّنك أيضـاً تتّرصفني بطريقة غريزّية. ال 
تقفزين برسعـة إىل إطالق االسـتنتاجات، 
ولكّن حكمك عىل األمور واألشخاص يكون 
دائماً عىل صواب. ومع أّنك تثقني بغريزتك، 
ولكّنـك تتأّنني عند اّتخـاذ أّي قرار بناء عىل 

ذلك.
-2 إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:

شـخصّيتك مّيالـة إىل اّتخاذ القـرارات بكّل 
هدوء وروّية ومنطـق. ال تحّبني اإلرساع يف 
إنجـاز األمور، بـل تفّضلني أخـذ كّل وقتك 
قبـل وخالل أّي عمل. أنت متأّكدة إنّك ما لم 
عالجت املواضيع بهذه الطريقة، فسـتفلت 
األمـور من يدك وال تسـتطيعني السـيطرة 
عليهـا، ما يـؤّدي إىل الفشـل الحتمي. بناء 
عىل كّل ما سبق، ترين أّن الكثري من الناس 

يعتمدون عليك يف حّل مشاكلهم.

-3 إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:
عواطفـك هـي من يتحّكـم بـك وبأفكارك 
وتّرصفاتك. تميلني إىل اتّباع التّيار املسيطر 
يف كّل املجاالت. عند وقوع املشاكل، تّتخذين 

قـرارات متّرسعة، ال ترتكز عـىل أّي تفكري 
عقالنـي أو تحليـل منطقي. وهـذا يضعك 
دائمـاً يف مواقف صعبة، مـا يجعلك تغرّيين 

يف آرائك مرّات عديدة
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وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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1389 - وقـوع معركـة قوصـوة التـي انتـرص 
فيھا السـلطان العثماني مـراد األول عىل الجيش 
الرصبـي والتـي مكنت العثمانيني من السـيطرة 

عىل البلقان.
1775 – ”الكونغـرس القـاري“ يف أمريـكا يقرر 
تعيني الجنرال جورج واشنطن قائد اعاما للجيش 

األمريكي الجديد.
1805 - بدء الحملة الربيطانية األوىل عىل القواسم 

يف الخليج العربي.
1831 - إنتشـار وباء الطاعـون يف الكويت الذي 

ذھب ضحيته اآلالف من الكويتيني.
1904 - نشـوب معركـة البكريية بني عبد العزيز 
آل سعود أمري نجد وأمري حائل عبد العزيز املتعب 

الرشيد انتھت بانتصار ابن سعود.
1918 - نھاية الحرب األھلية يف فنلندا.

1940 - عـرض الجـوارب النايلـون ألول مـرة يف 
األسواق األمريكية.

1946 - فريق املالئكة الزرق يقدم أول استعراض 
جوي له يف جاكسونفيل بفلوريدا.

1948 - مرص وسوريا والسعودية واألردن ولبنان 
والعراق يھاجمون القوات اإلرسائيلية يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة.
قنبلـة  أول  تفجـر  املتحـدة  اململكـة   -  1957

ھيدروجينية لھا.

1991 - إنفجـار بركانـي قوي يف جبـل بيناتوبو 
يف الفلبـني ويقتل حوايل 800 شـخص وھو ثاني 

أقوى إنفجار بركاني يف القرن 20.
1996 - انفجار إرھابي يف مدينة مانشسرت يؤدي 
إىل جـرح أكثر من مئتي مدنـي ويدمر جزء كبريا 

من وسط املدينة.
مواليد ھذا اليوم

1479 - لیـزا دیـل جوكونـدو، صاحبـة لوحـة 
مونالیزا.

1882 - یون أنتونیسكو، رئیس وزراء رومانیا.
1902 - إریـك إریكسـون، عالم أمریكـي يف علم 

النفس التطوري.
1910 - سـلیمان فرنجیـة، رئیـس الجمھوریـة 

اللبنانیة.
1915 - تومـاس ولـر، عالـم أمریكـي يف علـم 
الفیروسات حاصل عىل جائزة نوبل يف الطب عام 

.1954
1916 - ھیربـرت سـیمون، اقتصـادي أمریكـي 
حاصل عىل جائزة نوبل يف العلوم االقتصادیة عام 

.1978
1917 - جـون فین، عالم كیمیاء أمریكي حاصل 

عىل جائزة نوبل يف الكیمیاء عام 2002.
1921 - غافرییل إلیزاروف، جراح عظام رويس.

1924 - عیزر فایتسمان، رئیس إرسائیل.

أفقي
1مالكم أمريكي مسلم معتزل

 o 2جديد باللغـة الفرعونية القديمة
أول من اكتشف كروية األرض عمليا

3يهبن بال مقابل o صوت الضحك
4هلن الرتاب (ىف البرئ) o يخبئ شيئا 

خلسة
5مارسن o حرف جزم

6يجمعون املال والذهب (معكوسه ) 
o دار حول ايشء

7حياه (مبعثرة) o مواطنو أكرب دولة 
آسيوية مساحة

8أرشـد إىل الـيشء املطلـوب o اسـم 
فرس تسـببت يف حرب 40 سـنة بني 

القبائل العربية
9عـرش مئات o – ما يدره الثدي قبيل 

الوالدة وبعدها مبارشة
10مـن مكونـات الدم ونقصـه ناتج 

عن االنيميا

رأيس
رصخ   o العمـل  رأس  1عـىل 

باسمه
2عالـم مـرصي حاصـل عـىل 

نوبل
3نضاحك ونلقي الطرائف بيننا

4ذات حنان ومودة
اجتماعي  5حرشات ذات نظام 
دقيـق o نصـف قالـت oنظف 

القطن من البذور
علمـه  ينفـي   o 6متشـابهان 

باليشء o ثلثا ثلة
مـادة   o وكـد  بتعـب  7يعمـل 
مطهـرة للجـروح توجد يف ماء 

البحر
8حلقات معدن متشابكة o من 

أقطاب البطارية
9نصف واحد o سئم o ودى

o مقاتلون  10نزيـل األوسـاخ 
غري راجلني

وحق ايل ماوصل واحد مكانه 
تدري شكد الك عندي مكانه

شلت كلبي ورصت انته مكانه
ونبض البيك أهو الرشيان بيه

يبعدني الوكت عنك وأردلك 
وأحب يوصلني مرسالك وأرد لك

باقي الروح أقدمها ورد لك
وأقدم عمري للغايل هديه

تموت الروح سكته وكلت عدله
وكالمك لو حجيت وياي عدله
يسويها النصيب وتجي عدله
واحضنك ياحلو بثنني اديه

قد تتعرض اليوم إىل بعض املشـاكل اإلدارية إن 
لم تسارع إىل إجراء املعامالت الالزمة أو إىل إنهاء 
امللفـات العالقـة أو تأمـني األوراق الرسـمية. قد ال 
تكون هذه املهمات من النوع الذي يثري اهتمامك بل قد 
تعتربينه مجرد شكليات، لكن ال مفر لك من تنفيذها! 

تضّنني أحياناً عىل محيطك وخاصة عىل األهل 
وأفـراد العائلة بتواجـدك واهتمامك بهم، مما 
يـيسء إىل نفسـيتك بالدرجـة األوىل، وإىل العالقة 
املتبادلة بينكما بالدرجة الثانية. لم ال تتفرغني قليالً 
لهـذا الجانب الهـام من حياتـك وتعطني لـه األولوية، 

وتقومني بمبادرات لتحسينه؟! 

تتشـجع العازبة عـىل اإلرتبـاط العاطفي يف 
هذه الفرتة املالئمة لتعزيز األجواء الرومانسية 
وتطويرهـا. فتقـرر اإلنفتاح بإحسـاس مرهف 
وشـفافية عالية عىل لقاء اآلخرين وعىل املشاركة يف 
املناسبات اإلجتماعية التي تؤمن لها التعرّف عىل وجوه 

جديدة. 

تـرتك حـذرك وقلقـك جانبـاً لصالـح تلبيـة 
رغباتـك الصغرية والتي تفرح قلبك وترفع من 
معنوياتك. فقد تقومني ببعض املشرتيات من هنا 
وهناك، وتلتقني بأصحـاب من أجواء مختلفة، أو قد 
ترضبني موعداً للرشيك لتمضية األوقات املسـلية بعيداً 

عن الهموم والواجبات. 

تعيشني ابتداء من اليوم فرتة مليئة باملشاعر 
الجميلة والسـعادة تنسـني فيهـا كل الهموم 
السـابقة وكل األحداث التـي ازعجتك وكل التوتر 
الذي رافقك مؤخراً! تشـعرين أنـك محاطة باملحبني 
من أفراد عائلتك وباملحبة التي يكّنها الرشيك لك. الوقت 

مناسب للسفر والرحالت. 

لـن يخّيب القـدر آمالك، ولن تذهـب الجهود 
الكبـرية التـي بذلتها هـدراً! فمهمـا اختلفت 
نوعية عملك أو تنوع مستواه، فإن األرباح املالية 
الوفـرية يف طريقها إليك! كما أن اإلسـتثمارات التي 
قمت بها عىل املسـتوى الشـخيص سـتعود عليك أيضاً 

بالفوائد املالية! 

تتأقليمـن مـع األوضاع الجديدة وتتسـلحني 
بالثقة بالنفس ملواجهـة األحداث والتحديات 
املقبلـة. تمضني يومـَا جيداً يحالفـك فيه الحظ 
عىل إيجاد بعض مصادر الربح املايل من خالل قيامك 
بمهمـات متفرقة. ال تتكاسـيل عن القيـام بالتمارين 

الرياضية لتحريك الدورة الدموية. 

يتحـول مزاجـك ومسـارك الداخـيل باتجـاه 
أكثر إيجابيـة مما يعكـس اإلرشاق والحيوية 
عىل تعابري وجهك ويحّسـن تعاملـك مع اآلخرين 
ويضيـف اإلعتدال إىل ترصفاتك. قد يكون ذلك بفضل 
بعض التطورات العاطفية، كمـا قد يكون مجرد قراراً 

ذاتياً بالتخيل عن السلبيات! 

يدعوك الفلك إىل التخفيف من الضغط النفيس 
والتوتر ومن تسـارع وترية حياتك، واإلهتمام 
بصحتـك ومراعاتها بإتباع أسـلوب حياة صحي 
وأخـذ القسـط الـكايف مـن الراحـة. فقد يـؤدي بك 
اإلهمـال املتواصل الـذي اعتمدته يف الفـرتة األخرية إىل 

حالة ضعف جسدي ونفيس! 

تشـعرين من وقت آلخر بحاجـة ملحة للعب 
دور املـالك الحـارس مـع كل مـن تشـعرين 
بحاجتـه إىل ذلك مـن األصدقاء أو مـن املحيطني 
بك! تدفعك األجواء الحماسـية لهذا اليوم بتلبية هذه 
الحاجة، فتقدمني العون لكل من يطلبه إن من الناحية 

النفسية والعملية أو حتى املالية! 

تحصلـني عـىل الصعيـد املايل عـىل الكثري من 
األربـاح التي تلبي حاجتك وتسـّهل لك طريقة 
حياتـك. تتحملني مسـؤولياتك بكل طيبة خاطر، 
وال تتذمريـن من كثـرة األعمال امللقـاة عىل عاتقك، 
لكنـك تعرفـني جيـداً كيفية اإلنسـحاب مـن األوضاع 

املهنية املربكة أو املعقدة!

ال وقت لديك اليوم للتفكري بذاتك أو لتلبية أية 
رغبة شخصية، إذ تتسارع وترية عملك بحيث 
أنك تكرسني كل اهتمامك وجهودك بإتجاه تنفيذ 
املهام املطروحة واملتالحقـة والتي قد يكون بعضها 
غري متوقعاً ومستجداَ. لبي مساء الدعوة التي تتلقينها 

خالل فرتة بعد الظهر. 

Mon Juneاالثنين
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تغريدات

كريم النوري
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

نق�ل ع�ن ب�راد سمي�ث رئي�س 
مايكروسوفت أن الرشكة لن تبيع 
تكنولوجي�ا التع�رف ع�ى الوجه 
يص�در  الرشط�ة، حت�ى  إلدارات 
قان�ون اتح�ادي ينظ�م استخدام 

هذه التكنولوجيا.
وب��نّ املحامي يف اتح�اد الحريات 
املدني�ة األمريكي م�ات كاجل، أن 
رفض صانعي تكنولوجيا املراقبة 
هذه بسب�ب خطورته�ا، سيدفع 
املرشع� إىل عدم إنكار التهديدات 

املحدقة بالحقوق والحريات. 
وتأت�ي ه�ذه األنب�اء ع�ن نظ�ام 
التعرف عى الوجه من »واشنطن 

بوس�ت«، بع�د ي�وم م�ن إع�ان 
رشكة أم�ازون تعليقها استخدام 
الخ�اص  لربنامجه�ا  الرشط�ة 
بالتع�رف ع�ى الوجه مل�دة عام، 
ليتوق�ف بذلك نش�اط تجاري لها 
طاملا دافع�ت عنه يف وقت تزايدت 
في�ه االحتجاج�ات ع�ى وحشية 

الرشطة ضد امللون�.
األس�ود  الرج�ل  م�وت  وأش�عل 
جورج فلويد وه�و رهن احتجاز 
الرشط�ة الشهر امل�ايض املخاوف 
من استخ�دام تكنولوجيا التعرف 
عى الوجه بش�كل غري عادل ضد 

املحتج�.

اني أعارض إذاً انا موجود  
البعض يعارض الكاظمي مبكراً ويف األسبوع االول لتسنمه 

رئاسة الوزراء للتغطية على فشله وفساده. 
ــه ومنهاجه  ــوا عقبة امام برناجم ــوه قليالً فال تكون امهل

وجناحه ليس فشالً لكم بل جناح للجميع.

ــي عقوبة عن فعل  ــجن حبد ذاتها ه عقوبة احلبس والس
ــماوية  ــة،وكل االديان الس ــالح وليس االهان بقصد االص
وحتى غري السماوية والشرائع الوضعية والعرفية وضعت 
ــيني الغريهما االول هو االصالح  ــببني رئيس العقوبات لس
ــوط اخرى وهو  ــان ضغ ــردع وان حتميل االنس ــي ال والثان

حمتجز احلرية سيؤدي بالتأكيد اىل امور عكسية.

 
                 

حتية للصحفيني يف عيد 
الصحافة 

الي�د  الواح�دة ال تصف�ق ، ب�ل يتحقق الوص�ول اىل اله�دف من خال 
الاعب�� الذين يجيدون فن لعبة النجاح ، ه�ذه اللعبة التي تحتاج اىل 
خربة مرتاكمة ، وقدرة عى الصرب الطويل ، والسعي الجاد نحو دفعها 

اىل االمام .
النج�اح ال يأت�ي م�ن ف�راغ وال يتحق�ق باألمان�ي وانم�ا نتيجة جهد 
ة عالية ، وتخطي�ط مسبق ، ومعرفة  متواص�ل ، وعم�ل دؤوب ، وهمنّ

دقيقة ملفاصل العمل الذي يكتب له النجاح .
الصحاف�ة اليوم استطاعت أن تحتل مركزا مرموقا يف الحياة ، وتحقق 
انج�ازات كبرية عى صعيد املنافسة الحرة النزيهة ، وتفرض وجودها 
املتميز من خال العط�اء النوعي املتواصل ، وتقدم  للقارئ كل ما هو 
ساخ�ن وجديد ، وترفع الغطاء عن كل م�ا هو مستور سواء كان ذلك 

عن طريق القلم أو العدسة .
ويف الع�راق استطاع�ت الصحاف�ة الوص�ول اىل درج�ة متقدم�ة من 
الرق�ي الذي ينسجم م�ع عراقتها وتاريخها امل�رشف بفضل العامل� 
فيه�ا ، وبفض�ل التضحيات الجسيم�ة التي رافقت عم�ل الصحفي� 
أثناء تأديته�م للواجب ، وقد تونّجت التضحي�ات بالدم الزاكي الطهور 
الذي اري�ق عى الخطوط االمامي�ة للمعارك التي خاضه�ا العراق من 
اج�ل كرامت�ه واستقاله ، وم�ن يقف عى س�ري املع�ارك ، والتصدي 
لق�وى الظام والتخلف التي كانت تقوده�ا داعش ، يقف عى حقيقة 

التضحيات التي قدمها أهل الصحافة يف العراق .
ومع أصعب الظروف الذي يمر بها العراق والعالم أجمع نتيجة انتشار 
وب�اء كورونا وما فرضه هذا الفايروس اللع� من آثار سلبية ش�ملت 
مناحي الحياة املختلفة واجبار الناس عى املكوث يف بيوتهم ، واالرباك 
الحاصل يف الجانب االجتماع�ي واالقتصادي والنفيس اال ان الصحافة 
ظلنّ�ت تس�ري عى وترية العم�ل البن�اء ، والجهد املتواص�ل ، وساهمت 
مساهمة كب�رية يف نرش الوعي الصحي ، ونقل آخر املستجدات ، وهي 

مهمة ال يقوم بها اال فرسان القلم والعدسة ملا فيها من مخاطر .
صحفي�و العراق وقفوا  باألمس ع�ى الخطوط االمامية للمعارك جنبا 
لجن�ب مع الجيش ، وواجهوا الرص�اص بصدورهم العامرة باإليمان ، 
وقدم�وا كوكبة من الشه�داء االبرار ، وصحفيو الع�راق اليوم يقفون 
جنب�ا مع جنب مع الف�رق الصحية التي تبذل الغايل والنفيس من اجل 
القض�اء عى ه�ذا الوباء اللع� ، وهي مهم�ة تستحق من الجميع كل 

االحرتام والتقدير .
ويف مراحل التاري�خ وفصول االحداث ، نجد الصحفي يقف يف الطليعة 
، مدافعا مستبسا من اجل كلمة الحق ، ومعرضا نفسه 
للمضايق�ات الت�ي كان�ت تفرضه�ا الحكومات 

الغاشمة .
تحية لكل الصحفي� يف عيد الصحافة 
وه�م  سعيه�م  يف  الل�ه  وب�ارك   ،
يقدم�ون العط�اء يف مسريته�م 
الرائدة ، وتحية لكل االقام التي 
كتبت عن العراق ودافعت عن 
استقاله ووحدته ، ومباركة 
كل الجه�ود التي ساهمت يف 

خدمة العراق وشعبه .
اىل اللقاء .

أطلق�ت الفننّانة اللبنانينّة الشابنّ�ة ريما يوسف 
 Universal Music« م�ع  الثاني�ة  أغنيته�ا 
ني«، بع�د أن سبق أن  MENA« بعن�وان »مغرينّ
عت عقد إنتاج مع الرشكة وأصدرت أغنيتها  وقنّ

األوىل »معليش«.
ني« تنتمي إىل الل�ون الكاسيكينّ  أغني�ة »مغرينّ
، وه�ي من كلم�ات وألح�ان ريما  الرومان�يسنّ
املاسرتيت�غ  وعملينّ�ة  التوزي�ع  �ا  أمنّ يوس�ف، 

فلعبنّاس صبنّاح. 

 ، ني« عن إحساسها الخاصنّ ُتعربنّ ريما يف »مغرينّ
�ة الح�بنّ العميقة الت�ي تعيشها  واصف�ة قصنّ
يومياً. فهي ت�رى أننّ الحبنّ هو الدافع األكرب يف 
الحياة، وهو ُيزونّدها دائماً بالحماسة والطاقة 
للتعبريع�ن عواطفه�ا وأحاسيسه�ا الدفين�ة 

وترجمتها من خال أغنياتها.
ُيذك�ر أننّ األغنية ُصونّرت ع�ى طريقة الفيديو 
كلي�ب، وُترجم�ت م�ن خ�ال فك�رة بسيطة 
ظه�رت فيها ريم�ا عى امل�رح ُتغننّي وتعزف 

عى آلة البيانو. 
وق�د علنّق�ت ريم�ا عى 

فكرة العم�ل قائلة: »أعتمد 
دائم�اً ع�ى البساط�ة يف اختيار 

األفكار ألعمايل املُصونّرة، وأردت من 
خال ه�ذه املشهدينّ�ة أن أظهر عظمة 

ونق�اء الحبنّ الذي أش�عر به يف داخيل، كما 
ة بي يف نهاية الكليب  أضف�ت ملسة خاصنّ

من خال مشهد صونّرته كُمفاجأة«.

كشف�ت الفنان�ة الكويتي�ة ه�دى حس� عرب 
دردش�ة مب�ارشة م�ع معجبيها، ع�ن تلقيها 
عرًضا من مؤلفة سعودية لتجسيد ش�خصية 
خاطف�ة الدم�ام، الت�ي أثارت قضيته�ا الرأي 

الع�ام السع�ودي والخليج�ي من�ذ أش�هٍر، يف 
مرشوع فني خليجي.

وأش�ارت هدى إىل أن العمل يف مرحلة الكتابة، 
مضيفًة أنها ستقوم بق�راءة النص، واالطاع 

ع�ى الخطوط التمثيلية لقضي�ة »الخاطفة«، 
وأنها ستدرس الشخصية بشكٍل أفضل لتعرف 

كيف ستتعامل معها.
يذك�ر أن الفنانة الكويتي�ة هدى حس� كانت 
تص�درت الرتند السعودي يف وقت سابق، وذلك 
بع�د مطالب�ات كب�رية واقرتاحات ب�أن تلعب 
دور »خاطفة الدمام« يف مسلسل يطغى عليه 

الرعب واإلثارة.
وش�ارك املغ�ردون الفنان�ة ه�دى الكثري من 
املقرتح�ات وال�رؤى، مؤكدي�ن أنه�ا الوحيدة 
القادرة ع�ى تقمص الشخصي�ة بحذافريها، 
وأن املسلس�ل سوف يحظ�ى بمتابعة واسعة 

خصوصا من قبل املشاهدين السعودي�.
واملعروف ع�ن هدى حس� ش�غفها باألفكار 
الجدي�دة واألعمال املختلفة والتجارب املتميزة 
الت�ي ال ح�دود له�ا، وتل�ك حقيق�ة ال يختلف 
حولها اثنان من متابعي النجمة الكويتية التي 
اعت�ادت أن تفاجئ جمهوره�ا كل عام بقالب 

درامي مغاير عما قدمته سابقا.

»مايكروسوفت« ترفض بيع تكنولوجيا 
التعرف على الوجه للشرطة

تق�ول »واتسآب« إنها صححت مشكلة تتسبب يف ظهور أرقام هواتف 
بعض املستخدم� يف نتائج بحث غوغل. ويأتي حل املشكلة يف النظام 
األسايس بعد أيام فقط من اإلباغ عنها من ِقبل باحث تتبع املشكلة إىل 
ميزة »Click to Chat« الخاصة بتطبيق الدردش�ة، والتي تنشئ رابطا 
مبسط�ا يمك�ن استخدامه لانضم�ام إىل الدردش�ة . وكشف الباحث 
آث�ول جاي�ارام، أن املشكل�ة أدت إىل ظه�ور 300 ألف رق�م هاتف عى 
األق�ل يف غوغل، عند البحث ع�ن »site: we.me«. ويق�ول جايارام إن 
غوغ�ل قامت بفهرسة األرق�ام ألن »واتس آب« فشل يف طلب تجاهلها 
hTec  م�ن قبل راب�ط الويب العم�اق للبحث - وهي مي�زة ياحظها

Crunch ل�دى مس�ؤويل الوي�ب. وقالت »وات�س آب« يف بيان، »يف ح� 
أنن�ا نقدر تقرير ه�ذا الباحث ونثمن الوقت ال�ذي استغرقه ملشاركته 
معن�ا، إال أنه ل�م يكن مؤها للحصول عى مكاف�أة ألنه يحتوي فقط 
ع�ى فهرس محرك بحث لعناوين URL التي اختار مستخدمو »واتس 
آب« نرشه�ا للجمه�ور. ويمكن لجميع مستخدم�ي »واتس آب«، بما 
يف ذلك الرشكات، حظر الرسائ�ل غري املرغوب فيها بنقرة زر واحدة«. 
وليست هذه هي امل�رة األوىل التي يواجه فيها »واتس آب« مشكات يف 
تري�ب الخصوصية، بواسطة خوارزمي�ة غوغل. ويف وقت سابق من 
هذا العام، ُعثر عى زهاء 470000 رابط دعوة يف فهرس غوغل، والذي 

يمكن سحبه باستخدام مصطلحات بحث بسيطة.

تتناف�س الدول واألش�خاص عى 
حد سواء لتحقي�ق أرقام قياسية 
ضم�ن  اسمه�ا  تسج�ل  جدي�دة 
قائمة موسوع�ة جينيس العاملية 
لألرق�ام القياسية، وتختلف أنواع 
الدول واألشخاص  املنافسات ب� 
االعتباري�� ىف ه�ذا الش�أن بم�ا 
يشمل التميز بموهبة فريدة وغري 
مألوفة، أو تنفيذ مرشوع إنشائى 
غري مسب�وق، أو امتاك ش�ئ لم 
يمتلكه أح�د من قبله وغريها من 
األمور التى بها ش�ئ من األصالة 

والطرافة مًعا.
قري�ة  الص�دد، دخل�ت  وىف ه�ذا 
»ب�در حس�ون« البيئي�ة ىف لبنان 
موسوعة جينيس العاملية لألرقام 
القياسية بأغى صابونة ىف العالم، 
التى يصل سعرها إىل 2800 دوالر 
أمريك�ى، وق�ال مدي�ر التسويق 
والعاق�ات العامة ىف القرية، أمري 
إن الصابون�ة تحت�وى  حس�ون، 
ع�ى 17 جراًما من الذهب الصاىف 
عي�ار 24، وجرام�ات م�ن بودرة 
امل�اس، ومكون�ات طبيعي�ة م�ن 
زيت الزيتون النقى وعسل النحل 

العضوى والعود املعتنّق والبلح.
العم�ل  ووف�ق حس�ون، يج�رى 
حالياً عى افتت�اح منتجع صحى 

داخ�ل القري�ة وتحدي�داً ىف قل�ب 
ال�وادى، ال�ذى يعي�د قاصديه إىل 
الحياة الطبيعية التى كان األجداد 
يمك�ن  وال  قديم�اً،  يعيشونه�ا 
الوص�ول إلي�ه إال ع�رب استخدام 

الحمري كوسيلة نقل.
وأش�ار إىل أن األشخاص الوافدين 
إىل املنتج�ع الصحى سيقيمون ىف 
مغ�اور وليس ىف غرف، كما سيتم 
افتتاح مطعم صحى يقدم طعاماً 
عضوياً من مزارع القرية، وقرية 
تصن�ع  اللبناني�ة  حس�ون  ب�در 
مختل�ف أنواع الصاب�ون العطرى 
وأعش�اب  والزي�وت  والعاج�ى 
»ديتوك�س« إلزال�ة السم�وم من 
إىل  وص�والً  وتنحيف�ه،  الجس�م 
العناية  ومستحرضات  الكريمات 
بالبرشة، وكلها صناعات »بلدية« 
بامتي�از منتجة من قلب الطبيعة 
أى م�واد  تركيبته�ا  ىف  يدخ�ل  ال 

كميائية.
ويشار إىل أن آخر األلقاب العربية 
ىف موسوع�ة جينيس، كانت تعود 
للمملكة العربي�ة السعودية التى 
دخلت موسوعة األرقام القياسية 
بتوثي�ق قاع�ة »مراي�ا« للحفات 
املوسيقية كأبر مبنى يحتوى عى 

واجهات زجاجية ىف العالم.

أغلى صابونة في العالم »عربية«تدخل 
موسوعة غينيس بسعر2800 دوالر أمريكي

»واتسآب« تكشف إصالحها خلالً يسبب 
ظهور أرقام المستخدمين
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alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper
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اعلن�ت دائ�رة الفن�ون العام�ة 
يف وزارة الثقاف�ة، ع�ن انطاق 
معرض فوتغ�رايف الكرتوني من 

بغداد.
وقال املدير العام لدائرة الفنون 
العام�ة ع�يل عويد العب�ادي إن 
»دائرة الفن�ون اطلقت معرضاً 
اده�م  للمص�ور  فوتوغرافي�اً 
يوس�ف تح�ت عن�وان )ذاك�رة 
ثقافية مصورة( واش�تمل عى 
٥٢ لقطة فنية وثقت نشاطات 

دائرة الفن�ون ونتاجها الثقايف 
وع�دد م�ن دوائر ال�وزارة عى 

مدى العام� املاضي�«.
التجرب�ة  »ه�ذه  أن  وأض�اف 
تع�د هي االوىل م�ن نوعها عى 
مست�وى الع�رض الفوتوغرايف 
االلكرتون�ي للدائ�رة والتاس�ع 
عرش ضمن تسلس�ل املعارض 
الفن�ون  لبواب�ة  االلكرتوني�ة 
موق�ع  ع�ى  االلكرتوني�ة 

الدائرة«.

تحدياً لجائحة كورونا.. معرض فوتغرافي الكتروني من بغداد

ش�اركت النجمة يارا اللبنانية جمهورها بصورة لها خارج منزلها 
متبع�ة إجراءات الحماية الازمة من فريوس كورونا، حيث ظهرت 
مرتدية الكمامة، ع�رب حسابها بموقع »تويرت«، معلقة :«بتتخينّلوا 
كي�ف صارت طلِعتنا برنّا البيت.. ان ش�اءالله نرج�ع نعيش بشكل 
ن يف كل العال�م.. ودايماً  طبيع�ي متل قب�ل ..واألمور ته�دأ وتتحسنّ
بشك�ر ربنّي وبق�ول الحمدالله عى كل يش وعى كل يوم مرق علينا 
قب�ل الوب�اء وما حدا كان يع�رف قيمة الحي�اة الطبيعية«. وكانت 
اسرتجع�ت الفنانة يارا ذكريات تصوير كليب أغنيتها »ش�و بدو«، 
عرب حسابها عى تويرت، قائلة »حدث ىف مثل هذا اليوم َتصوير كليب 
أُغنية »شو بدنّو« ذكريات حلوة خاصًة فكرة الكليب كتري مهضومة 
رها  وقريبه من الناس وقريبه من ش�خصيتى كمان يا نرَجع نتذكنّ
سوا«. وتعد يارا من أكثر النجمات الاتي يحرصن عى التفاعل مع 
متابعيهم عرب السوشيال ميديا، وهو ما ظهر مؤخراً حيث أظهرت 
يارا جانب جديد يف ش�خصيتها ممثل يف حبها للطبخ، وارتدت الزي 
املناسب له عرب ص�ورة نرشتها عرب حسابها عى موقع انستجرام 
حيث ظه�رت فيها أثناء التحضري لوجبة الغ�داء، حيث علقت عيل 
تلك الصورة بكتابة : »محتارة شو أطبخ اليوم عى الغداء هيك يش 

أكلة حلوة طينّبة شو قولكم اعطوني اقرتاحاتكم؟«.

يارا:ما حدا كان يعرف قيمة الحياة قبل الوباء

معتصم النهار وصبا مبارك 
نحو العالمية

ال يزال النج�م معتصم النهار 
أحداث  يصونّر مشاهده ضمن 
مسلسله الدرامي الجديد »من 
ل عرضه من  اآلخر« ال�ذي تأجنّ
امل�ايض  الرمضان�ي  املوس�م 
بع�د توق�ف  الوق�ت،  لضي�ق 
التصوي�ر منعاً إلنتشار عدوى 
فريوس كورونا، ولم يبَق كثرياً 
العمل  إلعان نهاي�ة تصوي�ر 
لبدء عرضه يف املوسم الدرامي 
الجديد. ولك�ن يتكتنّم معتصم 
كث�رياً  خاص�ة  تجرب�ة  ع�ن 
سيخوضها خال الفرتة املقبلة 
للعاملية. وعلم  تجعله ينطل�ق 
�ح  أن معتصم النهار هو املرشَّ
ليل�ة  »أل�ف  ملرحي�ة  األول 
وليلة« العاملي�ة التي ستنطلق 
قريباً ع�ى خشب�ة املرح يف 
ال�دول األوروبية،  العديد م�ن 
�حته زينة عاش�ور،  حيث رشنّ
للهضب�ة  السابق�ة  الزوج�ة 

و  ب عم�ر ي�ا د

واملسؤول�ة عن اختي�ار نجوم 
البطول�ة  دور  ألداء  الع�رض، 
يف العرض »ش�هريار«. ويبدو 
أن الجلس�ة التصويري�ة التي 
نرشها قب�ل أيام عرب صفحته 
الرسمي�ة عى إنستغرام كانت 
امل�رشوع،  له�ذا  خصيص�اً 
حي�ث يتكتنّم معتص�م عن أي 
بالع�رض  خاص�ة  تفاصي�ل 
لح�� إتم�ام التعاق�دات بينه 
وب� الجهة املنتجة لتكون من 
أه�م الخط�وات الفني�ة خال 
حة الرئيسة  مشواره. أما املرشَّ
لتجسيد دور »ش�هرزاد« فهي 
صبا مبارك الت�ي احتلنّ اسمها 
الرتشيح األول لبطولة العرض، 
املرح�ي  الع�رض  ي�زال  وال 
يف مرحل�ة الرتش�يحات حت�ى 
وقتن�ا الح�ايل، وخ�ال األي�ام 
املنتجة  الجهة  املقبلة ستعل�ن 
ع�ن كافة التفاصي�ل الخاصة 
بأبط�ال العم�ل. إىل ذلك، نجح 
مسلس�ل »م�ا فينّ�ي« ملعتصم 
النهار وفالريي أبو شقرا  يف 
أن يدخل ضمن تصنيف 
مشاه�دة  األكث�ر 
شاش�ة  ع�رب 
املنص�ة  تطبي�ق 
ني�ة  و لكرت إل ا
»شاهد« بعد أقل 
من  أسب�وع  من 
املسلسل  ع�رض 
شاش�ة  ع�رب 

املنصة.

م�ي عمر وهنا الزاهد وش�يماء سيف ثاث نجم�ات سيجتمعن يف تجربة 
فنية جديدة خال املوس�م الدرامي املقبل. أما أمينة خليل، فقد بدأت أوىل 
تجاربه�ا الدرامية املطلقة من خال مسلس�ل »ليه أل« الذي انطلقت أوىل 
حلقاته عرب شاش�ة املنصة اإللكرتونية »شاهد« قبل أيام، وحقق نجاحاً 
كب�رياً فور عرضه. تستعد مي عمر لتصوير مشاهدها األوىل يف مسلسلها 
الدرام�ي الجدي�د ال�ذي يدخلها عال�م البط�والت الدرامي�ة املطلقة تحت 
عنوان »لؤلؤ«؛ وهو املسلسل الذي وافقت عليه قبل فرتة وكان من املقرر 
تصويره قبل بداية ش�هر رمضان املايض ولكن لضي�ق الوقت وارتباطها 

ل تصوير املسلسل. ببطولة مسلسل الفتوة أمام يارس جال، تأجنّ
ويف ه�ذا السي�اق، ذكر أن فري�ق العمل يستعد لبدء تصويره خال ش�هر 
أغسط�س املقبل، واملسلسل م�ن تأليف زينب عزيز وإخ�راج محمد عبد 

الس�ام. أما هن�ا الزاهد فكانت قد ق�رنّرت الغياب ع�ن املوسم الدرامي 
الرمضان�ي هذا الع�ام تمهي�داً لتقديمها أوىل بطوالته�ا الدرامية 

املطلقة يف املسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الطويلة، حيث 
تدور أحداثه خال 45 حلقة درامية.

ومن املقرر أن تبدأ هنا بالتحضري للعمل فور عودتها من 
إجازته�ا الصيفية الت�ي تقضيها برفق�ة زوجها أحمد 

فهمي وشقيقاتها.
ش�يماء سيف هي األخرى انضم�ت لنجمات البطولة 
الدرامية املطلقة األوىل حيث كان من املقرر أن تشارك 
يف املوس�م الرمضاني امل�ايض بعمله�ا الدرامي األول 
كبطول�ة مطلقة والذي يحمل عنوان »بالقوة« كاسم 
مؤق�ت للمسلسل، ع�ى أن يشاركه�ا بطولته عمرو 
وهبة، واملسلس�ل ينتمي أيضاً للدراما الطويلة حيث 

ت�دور أحداث�ه خ�ال 45 حلقة ع�ى أن يضم ثاث 
قصص درامية لكل قصة فريق عمل مختلف وذلك 

بع�د نج�اح تجربة »ب�دل الحدوتة ثاث�ة« التي 
قدنّمها نفس املنتج م�ع دنيا سمري غانم قبل 

عام�.
ويقوم حالياً وليد الحلفاوي مخرج العمل 
بمعاين�ة أماك�ن التصوي�ر والديك�ورات 
الخاص�ة باملسلس�ل لب�دء التنفي�ذ خال 

األيام املقبلة.

أمينة خليل تقود النجمات ومي 
عمر مع هنا الزاهد ألّول مّرة

ريما يوسف تطلق »مغيرني«

هدى حسين: أستعد حاليًا لتجسيد شخصية »خاطفة الدمام«
أمحد اجلنديل

مطر ساخن


