عمليات بغداد تبدأ احلظر الشامل ابتدا ًء رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
من اليوم لغاية األحد وحتدد االستثناءات
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،بدء الحظر الشامل
بدءا ً من اليوم الخميس لغاية األحد ،فيما حددت
االستثناءات.وذكرت القيادة يف بيان نقلته وكالة
االنباء العراقية ،ان «االستثناءات املشمولة
هي املالكات الصحية واإلعالميني والصحفيني
العاملني بالقنوات والحاملني لباجات هذه
القنوات ومالكات أمانة بغداد من الحظر
الشامل».وأضافت أن «الحظر الشامل يبدأ من
اليوم الخميس الساعة ال�  6صباحا ً ولغاية
الخامسة صباحا ً من يوم األحد املقبل».

الزوراء  151عامـــا
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صفحة

من العطاء والتميز واالبداع
املهين يف العمل الصحفي

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7269 :الخميس  18حزيران 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7269 Thu 18 Jun 2020

تتضمن حتديد أبواب التقشف وفتح ملفي املوظفني الفضائيني ومزدوجي الرواتب

املالية النيابية تكشف لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
بع�د ان صوت مجلس الن�واب مؤخرا ،
عىل صيغة قرار تلزم الحكومة ارس�ال
مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية
يف موع�د اقص�اه  30حزي�ران ،٢0٢0
تعت�زم اللجن�ة املالية النيابي�ة ،تقديم
خطة عم�ل للحكوم�ة لتحدي�د أبواب
التقش�ف املايل وفتح ملف�ي املوظفني
الفضائيني ومزدوجي الرواتب.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب جم�ال
كوج�ر ل��” ال�زوراء “ ،أن “ اللجن�ة
املالي�ة النيابية تعمل ع�ىل إعداد خطة
عمل جدي�دة ملعالجة األزم�ة املالية يف
البالد من خالل إع�ادة هيكلة مرشوع
قانون املوازنة العامة  2020وإرسالها
إىل مجل�س النواب ومراجعتها بش�كل
جيد م�ع تقلي�ل الفق�رات الرضورية
“.وأض�اف أن “ خطة العم�ل تتضمن
أيض�ا تحدي�د م�وارد الدول�ة األخ�رى
وتش�خيص الخل�ل ومراجع�ة العقود
الت�ي أبرمته�ا ال�وزارات ،منها جوالت
الرتاخي�ص يف وزارة النف�ط وعق�ود
التس�ليح للوزارتني الداخلية والدفاع”،
مبين�ا ان “الع�راق يحت�اج اىل موازنة
مناس�بة للظرف االقتصادي والصحي
ال�ذي يمر ب�ه البل�د  ،م�ع التأكيد عىل

تأم�ني دفع روات�ب املوظف�ني وتهيئة
الظروف الج�راء االنتخابات”.واوضح
ان “ هن�اك حديث ع�ن طلب الحكومة

عن خطة عمل جديدة إلعادة هيكلة مشروع قانون املوازنة العامة 2020

العراقي�ة تأجي�ل تس�ديد الدي�ون
والقروض الخارجية يف ظل أزمة النفط
العاملي�ة “.مقابل ذلك اكد العضو االخر

يف اللجن�ة املالية النيابي�ة حنني القدو
 ،تأم�ني روات�ب املوظف�ني يف مرشوع
قانون املوازنة العامة االتحادية لس�نة

معتصمون امام مكتب رئيس الوزراء متقدمني على وزارة الدفاع بصفة مدني مسلوبة حقوقهم

. 2020وق�ال ق�دو يف ترصيح س�ابق
ل��” ال�زوراء “ ،ان “انخفاض أس�عار
النفط بنس�بة  50%اثر بشكل طبيعي
ع�ىل بن�اء املوازن�ة االتحادي�ة لس�نة
 ،2020الن الع�راق يعتم�د عىل واردات
النف�ط يف بن�اء املوازن�ات االتحادية”.
واض�اف ان “ العج�ز امل�ايل يف املوازنة
العامة بس�بب انخفاض أسعار النفط
 ،س�يدفع الحكوم�ة ومجل�س النواب
اىل اعتم�اد واردات أخ�رى غري نفطية
وتقلي�ل النفق�ات العامة لس�د العجز
امل�ايل يف املوازنة “  ،مبينا ان “الحكومة
ستلجأ اىل قروض داخلية من املصارف
الحكومي�ة واألهلي�ة لس�د العج�ز يف
املوازن�ة العامة “ .واك�د عضو اللجنة
املالي�ة النيابي�ة ان “العج�ز الحاصل
ال يؤث�ر ع�ىل رصف روات�ب املوظفني
واملتقاعدي�ن”  ،مش�ريا اىل الغ�اء اي
توصي�ة حكومي�ة او برملانية اىل خلية
االزمة الس�تقطاع اي نسبة من رواتب
املوظفني وعدم املس�اس بمس�تحقات
ه�ذه الرشيحة املهمة تح�ت اي ظرف
.واوض�ح ان “ معدل الديون الخارجية
املرتتب�ة ع�ىل الع�راق تبل�غ  27مليار
دوالر ،ومعدل الديون الداخلية تبلغ 39
مليار دوالر”.

رغم االحتجاج العراقي والعربي ..تركيا تطلق عملية عسكرية جديدة مشال العراق

ص2

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف تقتل كورونا بشاحن احملمول

االخرية

الكاظمي ورئيس البنك االيراني يناقشان
التعاون املشرتك وتنمية العالقات الثنائية

بغداد /الزوراء:
ناقش رئيس مجل�س الوزراء مصطفى
الكاظم�ي ،م�ع رئي�س البن�ك املركزي
اإليران�ي عب�د الن�ارص همت�ي التعاون
املش�رتك وتنمية العالق�ات الثنائية بني
البلدين.وذك�ر بيان ملكتب الكاظمي  :ان
“رئي�س ال�وزراء اس�تقبل ،امس رئيس

البن�ك املرك�زي للجمهورية اإلس�المية
اإليراني�ة ،عبد الن�ارص همت�ي ،والوفد
املراف�ق له”.وأض�اف أنه “ج�رى خالل
اللقاء بحث التعاون املشرتك بني البلدين
 ،وس�بل تنمي�ة العالق�ات الثنائي�ة يف
مختل�ف الصع�د واملجاالت ،ال س�يما يف
املجالني االقتصادي واملايل”.

حمافظ دياىل يهنئ الالمي مبناسبة العيد
الوطين للصحافة
هنأ محاف�ظ دي�اىل مثن�ى التميم�ي ،االرسة
الصحفي�ة ونقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني
رئي�س اتح�اد الصحفي�ني الع�رب مؤي�د الالمي
بذكرى ال�  151للعيد الوطني للصحافة.
واشاد التميمي بدور نقيب الصحفيني العراقيني
مؤي�د الالم�ي يف دع�م الصحاف�ة العراقي�ة
والصحفي�ني ،مقدما باقة الورد اىل النقابة بهذه
املناسبة.
ويحتفل الصحفيون العراقيون يف ال�  15حزيران من
كل عام يف العيد الوطني للصحافة العراقية وتاسيس
اول صحيفة عراقية وهي صحيفة الزوراء عام .1869

معدل االصابات والوفيات بالفريوس يواصل االرتفاع

الصحة :تسجيل  1554إصابة جديدة
و 61حالة وفاة وشفاء  908حاالت بكورونا
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربع�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لالصاب�ات املس�جلة لف�ريوس كورون�ا
املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 1554اصاب�ة جدي�دة و 61حال�ة وف�اة
وش�فاء  908حاالت بالف�ريوس ،حددت
دائرتي صحة الرصاف�ة والكرخ التوزيع
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناط�ق.
وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :انه ت�م فح�ص ()13053
نموذج�ا يف كاف�ة املخت�ربات املختصة يف
العراق ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة
تس�جيل امل�رض يف الع�راق (.)403388
واضاف�ت ،ان مخترباته�ا س�جلت ي�وم
ام�س ( )1554اصابة يف الع�راق موزعة
كالت�ايل :بغداد  /الرصاف�ة  ،19٢بغداد
 /الك�رخ  ،٢8٧مدين�ة الط�ب ،89
النجف االٔرشف  ،64السليمانية ،15٢
 ،30كرب�الء  ،68كرك�وك
اربي�ل
 ،43دياىل  ،63واس�ط  ،94الديوانية

 ،115الب�رصة  ،4ميس�ان  ،140بابل
 ،45ذي ق�ار  ،٧6نين�وى  ،8االنب�ار
 ،٧8املثنى .6واوضحت :ان عدد الش�فاء:
 908ح�االت ،وكما ييل :بغ�داد الرصافة
 ،35٢بغ�داد الك�رخ  ،155مدينة الطب
 ،1٧النجف  ،51السليمانية  ، ٢1اربيل
 ،38دهوك  ،9كركوك  ،٢كربالء ،49
دي�اىل  ،1الب�رصة  ،٢٢ميس�ان ،30
واس�ط  ،1٢باب�ل  ،38الديواني�ة ،39
ذي قار  ،50املثنى  ،1٧نينوى  ،3صالح
الدي�ن .٢ :واش�ارت اىل ان ع�دد الوفيات
 61حال�ة وكما ييل  :بغداد الرصافة 15
 ،بغ�داد الك�رخ  ،10مدين�ة الط�ب ،٢
النجف  ،٢السليمانية  ،5كربالء ،٧
كركوك  ،1دياىل  ،٢واس�ط  ،1ميس�ان
 ،٢الديواني�ة  ،4ذي ق�ار  ،4املثن�ى ،1
االنب�ار  ،5مبين�ة ان مجموع االصابات
 ،٢4٢54 :ام�ا مجموع حاالت الش�فاء :
 ،10٧٧0بينما الراقدين الكيل،1٢٧11 :
يف ح�ني الراقدين يف العناية املركزة،159 :
ومجموع الوفيات.٧٧3 :

تفاصيل ص2

اتالف حنو  50الف دجاجة مصابة بانفلونزا الطيور يف املوصل

الزراعة تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الزراع�ة ،ع�ن خط�ة
الس�ترياد رسب طائ�رات ملكافح�ة
الحرشات التي تصيب االش�جار ،وفيما
اكدت تضمني مس�تحقات الفالحني يف
املوازن�ة العامة ،اعلن�ت اتالف نحو 50
الف دجاجة مصاب�ة بانفلونزا الطيور
يف اح�د حق�ول الدواج�ن يف املوص�ل.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة حميد
الناي�ف يف حدي�ث ل�»ال�زوراء» :ان
هناك اش�عارا وصل لدى وزارة الزراعة
قب�ل نح�و اس�بوعني بوج�ود اعراض
ملرض انفلون�زا الطي�ور يف احد حقول

عن خطة السترياد سرب طائرات ملكافحة احلشرات وتؤكد قرب اطالق مستحقات الفالحني
الدواج�ن باطراف مدينة املوصل ،مبينا
ان ال�وزارة تحركت وعىل الفور وقامت
بحظر املنطقة وات�الف نحو  39اىل 50
الف دجاج�ة يف الحقل.واكد ان الوضع
االن تحت السيطرة وال يوجد أي مرض
النفلون�زا الطي�ور يف الع�راق ،الفتا اىل
ان امل�رض ق�د يك�ون جاء ع�ن طريق
دخ�ول دج�اج مس�تورد م�ن الح�دود
مم�ا نقل الع�دوى اىل بقي�ة الدجاج يف
الحقل املذكور.وبشأن مكافحة حرشة
الدوباس الت�ي تصيب اش�جار النخيل
اوضح النايف :ان�ه قبل ثالثة اعوام تم
القض�اء عىل حرشة الدوباس وبنس�بة

حتذيرات من «كارثة إنسانية» يف حال إجراء الصحة العاملية ترحب بإعالن اول عالج ملرضى
امتحانات الثالث املتوسط
كورونا يف العامل

بغداد /الزوراء:
حذرت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان يف العراق،
امس األربعاء ،من «كارثة إنس�انية» يف حال إجراء
امتحان�ات الص�ف الثال�ث املتوس�ط.وقال عضو
املفوضية ،فاضل الغراوي ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :إن «حياة الطالب يف خطر محدق بعد
تف�ي جائحة كورون�ا ،وان اج�راء اي امتحانات
س�يؤدي اىل كارث�ة انس�انية بس�بب ع�دم وجود
متطلبات الجانب الصحي والتعامل مع الفايروس
يف املدارس التي من املقرر اجراء االمتحانات فيها».
وأض�اف أن «وزارة الرتبي�ة يج�ب ان تعي�د النظر
يف قراره�ا بإج�راء االمتحان�ات وخصوصا لطلبة
الصف الثالث متوس�ط بعد تفي املرض بش�كل
كبري يف عموم املحافظات» ،الفتا إىل أن «وجود هذا
الكم م�ن التجمعات من الطلب�ة الداء االمتحانات

حمافظ ذي قار يهنئ األسرة الصحفية
يف العراق مبناسبة عيدها الوطين
هنأ محافظ ذي قار ،ناظم الوائيل ،األرسة
الصحفية بمناسبة عيدها  151مؤكدا ً
أن  :هذه الرشيحة تضطلع بمهام كربى ،وهي
رشيك أس�اس يف بن�اء الدولة.وق�ال يف برقية
التهنئة ُ :يطيب يل أن أهنئكم بهذه املناس�ب ِة العطرة،
ُ
وأثم�ن جهودك�م الجب�ارة يف س�بيل الحقيق�ة وإيصال
املعلومة املفيدة للمجتمع ،ولقد أثبتت صحافتنا الوطنية
ً
مس�ؤولة بكل ما تعنيه
عىل مدار قرن ونصف القرن ،أنها
كلمة املسؤولية ،وأن رجالها ونساءها من خرية الصحفيني
الذي�ن عرفتهم املنطقة ،فكانوا رس�ل التنوي�ر ،ومرآة الحقيقة
وس�جلوا بأقالمهم الذهبية الرشيفة ،س�فرًا خال ًدا من أس�فار شعبنا
ا لنا صع�ة ،
التائق واملتطلع للحرية والعيش الكريم ،وتحقيق الرفاه االجتماعي.أنته ًز هذه الفرص ِة أيضاً،
للتأكيد عىل أهمية الرشاكة الثابتة والقوية بني السلطات كافة ،وبني السلطة الرابعة التي ال
ينج�ح أي تحول يف أي مجتمع حر دون أن تكون الرقيب والناقد واملصحح.رحم الله ش�هداء
الصحاف�ة العراقي�ة ،ومن عليكم وعىل عوائلك�م الكريمة بالصحة والعافي�ة وأمدكم بقوته
لتواصلوا مسريتكم املعطاء .والله ويل التوفيق.

 ، %85الفت�ا اىل ان ال�وزارة تقوم يف كل
موس�م بمكافحة ه�ذه الحرشة حيث
احتاجت اىل طائرات ملكافحتها .واشار
اىل انه بسبب حصول خالف بني الوزارة
والطريان املدني لجأت وزارة الزراعة اىل
ط�ريان الجيش لغرض تنفي�ذ عمليات
املكافح�ة ،مبين�ا انه ت�م تحوير بعض
طائرات الجيش وتمت عملية املكافحة
يف محافظ�ات باب�ل والنج�ف وكربالء
ودي�اىل وحالي�ا بدأنا يف اط�راف بغداد.
واض�اف :ان عملي�ة املكافح�ة الجوية
مس�تمرة لكون هذه الحرشة تؤثر عىل
التمور ،الفتا اىل ان ل�دى وزارة الزراعة

رؤي�ة اس�رتاتيجية الس�ترياد رسب
طائرات ملكافحة الحرشات التي تصيب
االش�جار ومنها الدوباس.وحول خطة
حصاد املحاصيل الزراعية ،قال النايف:
ان الخط�ة الزراعية ملحص�ول الحنطة
كان بح�دود  5.5اىل  6مالي�ني طن من
محص�ول الحنطة املتوق�ع حصادها ،
بينما الشعري بنحو مليون ونصف طن
باالضاف�ة اىل وج�ود  500اىل  800طن
من محصول الش�عري جه�از للتصدير
من العام املايض.واض�اف :ان الحرائق
الت�ي حصلت ببع�ض م�زارع الحنطة
كان�ت قليل�ة قياس�ا للحرائ�ق الت�ي

حصل�ت يف االعوام الس�ابقة ،الس�باب
ق�د تكون اهمال او عمليات ارهابية او
اعمال متعمدة ،مؤكدا استمرار عمليات
الحصاد.ولف�ت اىل انه ت�م االنتهاء من
حصاد املحاصيل يف محافظات الوسطى
والجنوبية واالن بدات عمليات الحصاد
يف املحافظ�ات الش�مالية والغربي�ة
السيما نينوى وكركوك ودياىل ،مبينا ان
وزارة التجارة اس�تلمت حتى االن نحو
 3مالي�ني طن م�ن الحنط�ة وعمليات
االستالم مستمرة.وتابع :انه تم تضمني
مس�تحقات الفالحني يف املوازنة العامة
وسيتم اطالقها حال اقرار املوازنة.

سيس�اعد يف انتش�اره».وتابع الغراوي ان «وزارة
الرتبية أعلن�ت بالبدء انها س�تعيد تقييم قراراتها
مع الوضع الصحي ،واليوم اصبح الوضع الصحي
خط�را محدقا يهدد حي�اة الطالب مما يس�تدعي
اتخاذ ق�رار انس�اني وصحي عاج�ل بالغاء هذه
االمتحان�ات ،واالعتم�اد عىل نتائج نصف الس�نة
اس�وة بالق�رار الذي تم تطبيقه لطلبة الس�ادس
االبتدائي».وكش�فت لجنة الرتبي�ة النيابية ،األحد
( 14حزي�ران الجاري) ،عن مق�رتح نيابي لتعليق
االمتحانات النهائي�ة (البكالوري�ا) للصف الثالث
متوس�ط ،فيما أكدت أن مجلس الوزراء سيصوت
عىل هذا املقرتح يف الجلسات املقبلة.ووافق مجلس
الوزراء العراقي ،يف وقت سابق ،عىل مقرتح وزارة
الرتبية باعتم�اد درجات نصف الس�نة بدل اجراء
االمتحانات النهائية للصف السادس االبتدائي.

نقابة احملامني تبارك لصحفيي العراق
الذكرى  151لعيد الصحافة
باركت نقابة املحامني لصحفيي العراق الذكرى  151لعيد الصحافة.
وق�ال نقيب املحام�ني ضياء الس�عدي يف برقية التهنئ�ة  :نتقدم
باسمى ايات التهنئة والتربيكات للصحفيني العراقيني بمناسبة
الذك�رى 151لص�دور جريدة ال�زوراء وذكرى عي�د الصحافة
العراقية .مب�اركا لنقاب�ة الصحفيني ونقيبها االس�تاذ مؤيد
الالمي هذه املناسبة املهمة بتاريخ العراق.
واش�اد بدور بدور الصحافة العراقي�ة وبطولة رجالها للدفاع
عن مصال�ح وحق�وق وطموحات ش�عبهم وحريت�ه ملتزمني
ب�دور صحف�ي ش�جاع مثاب�ر كلفه�م الكث�ري م�ن التضحي�ات
واملعاناة واعداد كبرية من الش�هداء الذين نس�تذكرهم باجالل والذين
ضحوا بانفسهم من اجل ايصال الحقيقة للمواطنني ودفعوا دماءهم الزكية قربانا للوطن وسطروا
بذل�ك ارؤوع صور التالحم والتضحية.واضاف الس�عدي ان من ابرز مصادي�ق الصحافة الحرة هي
حري�ة التعب�ري وحرية الوصول اىل املعلوم�ة ونرشها وحرية اصدار الصحف واملج�الت دون قيود او
رقاب�ة ومن اهم الضمانات عدم اعتقال الصحفي بس�بب ماينرشه بحدود القانون.ودعا الس�لطات
العراقية اىل رضورة سن ترشيعات تعزز حرية الصحافة وتضمن حق الحصول عىل املعلومة والعمل
عىل نرش مفاهيم املواطنة والتفاهم والحوار.

بغداد /الزوراء:

رحب�ت منظم�ة الصح�ة العاملية ،بنتائ�ج التجارب
الرسيري�ة األولية من اململكة املتحدة والتي تظهر أن

«الديكس�اميثازون  ،كورتيكوس�تريويد « يمكن أن
ينقذ حياة املرىض الذين يعانون من .19-COVID

تفاصيل ص2

قائد شرطة واسط يهنىء الالمي بعيد الصحافة العراقية

قدم قائد رشطة واس�ط اللواء قاس�م راش�د زويد بطاقة تهنئة إىل نقيب
الصحفي�ني العراقي�ني مؤي�د الالمي بمناس�بة الذكرى 151للعي�د الوطني
للصحافة العراقية .وقال اللواء زويد يسعدني ان اتقدم باجمل التهاني وارق
التربي�كات اىل نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب االس�تاذ
مؤيد الالمي بمناس�بة الذكرى  151لتأس�يس الصحافة العراقية  ،والبد يل بهذه املناسبة
ان اش�ري اىل حقيقة مهمة ملس�تها من خ�الل عميل  ،ان الصحافة الوطنية كانت الس�ند
الحقيقي لعمل الرشطة العراقية من خالل تقديم دعمها املعنوي البطال الداخلية وخاصة
عند مواجهة داعش االرهاب .واض�اف كل عام وصحافتنا الوطنية الناطقة بالحق بالف
خري واملجد لشهداء الصحافة وكل عام وانتم بألف خري .

مدير الدفاع املدني يهنئ الصحفيني
بالذكرى  151لعيد الصحافة العراقية

هن�أ مدير الدف�اع املدني الع�ام اللواء كاظم س�لمان بوهان،
الصحفي�ني العراقي�ني بالذك�رى ( )151لعي�د الصحاف�ة
العراقية.وقال بوهان بمناس�بة م�رور 151عاما من العطاء :يف
وقت أكتنفت فيه العراق ظروف وتقلبات سياس�ية وأجتماعية
أس�تثنائية بكل ما تعنية الكلمة من معنى تفاوتت سبل تعاطي
الكث�ري م�ن العناوي�ن معها ما خ�ال الصحاف�ة العراقي�ة التي
كان�ت وما زالت قطب الرحى ال�ذي يؤثر أيجابا ً يف األحداث ويقود
املس�رية الوطنية التي تقارع األنحراف�ات وتتصدى ملحاوالت طمس
الهوي�ة الوطنية والنيل من بنى املجتم�ع وثوابته”.وتابع ”:قد غادر فيه
صحافي�و وصحافيات العراق مكاتبهم وتجردت أقالمهم م�ن أغمادها فكانوا يف حلقات
امليدان وجبهات القتال ويف أتون الخطر ألنهم أدركوا مبكرا ً بأن رس�التهم األنس�انية ألبد
أن تعمده�ا دمائهم الزواكي فبذلوها رخيصة وأختلطت بجدواهم بدمائهم لتصنع لوحة
فري�دة من العط�اء والتضحية وتأرخ لعه�د جديد ملهنة الصحاف�ة ...فتحية لألبطال من
صحفي وصحفيات العراق وإعالمية أين ما كانوا حفظهم الله”.وأضاف ”:أني ال أتصور
مجتمع�ا م�ن غريهم ورحم املاض�ون منهم وقد خل�وا يف ضمائر األجي�ال ...تحية أكبار
وأجالل لهم بمناسبة يوم الصحافة العراقية”.
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معدل االصابات والوفيات بالفريوس يواصل االرتفاع

الصحة :تسجيل  1554إصابة جديدة و 61حالة وفاة وشفاء  908حاالت بكورونا

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء،
املوقف الوبائي اليومي لاصابات املسجلة
لفريوس كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  1554اصابة جديدة و 61حالة وفاة
وشفاء  908حاالت بالفريوس ،حددت دائرتي
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لاصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه تم فحص ( )1٣05٣نموذجا يف كافة
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس ؛ وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تسجيل املرض يف العراق (.)40٣٣88
واضافت ،ان مخترباتها سجلت يوم امس
( )1554اصابة يف العراق موزعة كالتايل :بغداد
 /الرصافة  ،19٢بغداد  /الكرخ  ،٢8٧مدينة
الطب  ،89النجف االٔرشف  ،64السليمانية
 ،68كركوك
 ،٣0كرباء
 ،15٢اربيل
 ،4٣دياىل  ،6٣واسط  ،94الديوانية ،115
البرصة  ،4ميسان  ،140بابل  ،45ذي قار
 ،٧6نينوى  ،8االنبار  ،٧8املثنى .6
واوضحت :ان عدد الشفاء 908 :حاالت ،وكما
ييل :بغداد الرصافة  ،٣5٢بغداد الكرخ ،155
 ،51السليمانية
مدينة الطب  ،1٧النجف

 ، ٢1اربيل  ،٣8دهوك  ،9كركوك  ،٢كرباء
،٣0
 ،49دياىل  ،1البرصة  ،٢٢ميسان
واسط  ،1٢بابل  ،٣8الديوانية  ،٣9ذي قار
 ،50املثنى  ،1٧نينوى  ،٣صاح الدين.٢ :
واشارت اىل ان عدد الوفيات  61حالة وكما ييل
 :بغداد الرصافة  ، 15بغداد الكرخ  ،10مدينة
الطب  ،٢النجف  ،٢السليمانية  ،5كرباء
 ،٧كركوك  ،1دياىل  ،٢واسط  ،1ميسان ،٢
الديوانية  ،4ذي قار  ،4املثنى  ،1االنبار ،5
مبينة ان مجموع االصابات  ،٢4٢54 :اما
مجموع حاالت الشفاء  ،10٧٧0 :بينما الراقدين
 ،1٢٧11يف حن الراقدين يف العناية
الكيل:
املركزة ،159 :ومجموع الوفيات.٧٧٣ :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة
الدكتور عيد الغني الساعدي ،تسجيل 19٢
اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها  ٧6اصابة
بمدينة الصدر و  ٢0بمنطقة الشعب.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «صحة الرصافة سجلت  19٢اصابة
جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل :مدينة
الصدر  ٧6حالة ضمن محات ,5٣6 ,5٢8
,56٧ ,565 ,560 ,5٣٣ ,558 ,551 ,554 ,5٢6
.546 ,5٧5 ,555 ,569 ,5٢4 ,5٣9 ,5٢٧ ,51٢
 /5٢1ام الكرب  4حاالت ضمن محلة /٣45

الكرخ الغزالية حالة واحدة ضمن محلة /6٧٣
الشعب  ٢0حالة ضمن محات ,٣٢1 ,٣45
 ,٣٧٢ ,٣٣9 ,٣٣5 ,٣٣1حي اور  /االعظمية 4
حاالت محلة  /٣1٢االمن  ٧حاالت محلة ٧٢4
سكينة  /الرستمية  4حاالت  /الكرادة حالة
واحدة محلة  /909الصليخ حالة واحدة محلة
 /٣٢4حي الخنساء حالة واحدة محلة /٧61
الكرخ الدورة حالة واحدة عمارات الصحة /

احلكيم يدعو احلكومة اىل اختاذ ما يلزم إلحرتام
السيادة العراقية

بغداد /الزوراء:
دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ،امس االربعاء،
الحكومة اىل اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأن انتهاك
السيادة العراقية.
وقال الحكيم يف تغريدة له عىل تويرت ،إنه «لقد قدم
العراقيون طوال عقود من الزمن طوابري من املضحن،
وناضلوا وتكبدوا العناء لحفظ السيادة العراقية وكرامة
العراقين».
وأضاف أنه «من هنا ندين بشدة كل محاوالت انتهاكها
او النيل منها او تعريضها للخرق من أي طرف كان»،

داعيا ً الحكومة اىل «اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمل
الجميع عىل احرتام سيادتنا الوطنية».

رغم االحتجاج العراقي والعربي ..تركيا تطلق
عملية عسكرية جديدة مشال العراق
انقرة  /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع الرتكية ،امس األربعاء ،انطاق ثاني
عملية عسكرية شمال العراق خال يومن ،اطلقت عليها
اسم «املخلب-النمر» ،وذلك رغم االحتجاج العراقي.
وقالت الوزارة يف تغريدة لها عىل موقع التواصل تويرت�
«لقد بدأت عملية (املخلب-النمر) ،فعنارص وحدات
الكوماندوز موجودون حال ًيا يف منطقة هفتانن».
وتقع منطقة ”هفتانن» شمايل زاخو بمحافظة دهوك،
بإقليم كردستان العراق ،حيث تنفذ القوات الرتكية
عملياتها ضد عنارص حزب العمال.
وكانت القوات املسلحة الرتكية ،قد أطلقت ويف وقت
متأخر من ليلة األحد/اإلثنن ،عملية «املخلب  -النرس“،

ونفذ الطريان الحربي الرتكي عملية قصف مكثفة داخل
االرايض العراقية.
واستدعت وزارة الخارجية العراقية اثر ذلك ،السفري
الرتكي يف بغداد ،وسلمته مذكرة احتجاج عىل خلفية
القصف الرتكي ملواقع يف شمال العراق أمس األول.كما
أدان األمن العام لجامعة الدول العربية ،أحمد أبو الغيط،
االثنن املايض ،العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا يف
مناطق شمايل العراق.وأكد أبو الغيط يف بيان أن «التدخل
العسكري الرتكي يُمثل اعتداء عىل السيادة العراقية،
ويجري بدون تنسيق مع الحكومة يف بغداد ،بما يعكس
استهانة أنقرة بالقانون الدويل وبعاقاتها بجريانها
العرب عىل ح ٍد سواء.

الصحة العاملية ترحب بإعالن اول عالج ملرضى
كورونا يف العامل
بغداد /الزوراء:
رحبت منظمة الصحة العاملية ،بنتائج التجارب
الرسيرية األولية من اململكة املتحدة والتي تظهر أن
«الديكساميثازون  ،كورتيكوستريويد « يمكن أن
ينقذ حياة املرىض الذين يعانون من .19-COVID
وأوضحت املنظمة أنه بالنسبة للمرىض الذين
يحتاجون إىل أجهزة تنفس اصطناعي ،تبن أن
العاج يخفض معدل الوفيات بنحو الثلث  ،وبالنسبة
للمرىض الذين يحتاجون فقط إىل األكسجن ،تم
ً
وفقا للنتائج
خفض معدل الوفيات بنحو الخمس،
األولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة
العاملية.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيربيسوس ،املدير
العام ملنظمة الصحة العاملية« :هذا هو العاج األول
الذي يُظهر أنه يخفض معدل الوفيات لدى مرىض
 19-COVIDالذين يحتاجون إىل دعم األكسجن أو
جهاز التنفس الصناعي».
وأضاف»هذه أنباء رائعة،وأنا أهنئ حكومة اململكة
املتحدة ،وجامعة أكسفورد ،والعديد من املستشفيات
واملرىض يف اململكة املتحدة الذين ساهموا يف هذا اإلنجاز
العلمي املنقذ للحياة».وصادقت الحكومة الربيطانية
امس الثاثاء ،عىل استخدام دواء «الديكساميثازون ،
كورتيكوستريويد « لعاج املاصبن بمرض كورونا،
وذلك يف اول اعان عن اول عاج للمرض يف العالم.

إثيوبيا ترد على تهديد مصر وتوجه هلا «اتهاما
خطريا» بشأن «سد النهضة»
إثيوبيا /متابعة الزوراء:
اتهمت وزارة الخارجية اإلثيوبية مرص بعرقلة
املفاوضات الجارية بن أديس أبابا والقاهرة
والخرطوم ،حول ضوابط ملء وتشغيل سد
النهضة اإلثيوبي.
وقال وزير الخارجية اإلثيوبي ،غيدو أندارغاشيو:
إن «مرص تشارك يف املفاوضات وتجتهد يف الوقت
نفسه إلحالة قضية سد النهضة إىل مجلس
األمن الدويل» ،الفتا إىل أن «القاهرة ال يمكن أن
تدير عملن يف آن واحد وهما خوض املفاوضات
وإلقاء اللوم عىل إثيوبيا ،بل وعرقلة املفاوضات
املتواصلة» ،وذلك حسب وكالة األنباء اإلثيوبية.
وأضاف« :رغبة مرص وموقفها يف الحفاظ عىل
مصلحتها فقط وتتحدى املفاوضات» .قائا:
«مرص ،كالعادة ،اتبعت طريقتن للمفاوضات -
وضع قدم يف املفاوضات واألخرى يف مجلس األمن

التابع لألمم املتحدة».
وقال « :أرادوا الحصول عىل كل ما يطلبونه يف
املفاوضات ،لكن لم يكن لديهم ما يقدمونه»،
معلنا رفض باده اتهام مرص بأن إثيوبيا ال
يمكنها ملء السد إال إذا توصلت الدول الثاث إىل
توافق.
وكان وزير الخارجية املرصي سامح شكري ،هدد
االثنن ،باتخاذ خيارات أخرى ،إذا واصلت إثيوبيا
تعنتها يف مفاوضات «سد النهضة» ،مؤكدا «أن
املوقف التفاويض األخري ال يبرش بحدوث نتائج
إيجابية مع استمرارية نهج التعنت اإلثيوبي عىل
نحو ستضطر مرص معه لبحث خيارات أخرى
كاللجوء إىل مجلس األمن الدويل لكي ينهض
بمسؤولياته يف تدارك التأثري عىل السلم واألمن
الدولين عرب الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء
أحاديا يؤثر سلبا عىل حقوق مرص املائية».

املشتل حالة واحدة محلة  /٧٢6السعدون
 6حاالت محلة  / 101وزارة الداخلية 14
حالة من املنتسبن  /بغداد الجديدة  6حاالت
محلة  / ٧٢٣الكريعات حالتن محلة ,٣٣6
 /٣٣4حي الكوفة  4حاالت  /العبيدي حالتن
محلة  / ٧54البلديات  1٢حالة محلة ,٧٣٢
 /٧46 ,٧18 ,٧4٣ ,٧٣4الغدير حالة واحدة
 /الراشدية  4حاالت  /الحسينية  5حاالت

محلة  /٢19 ,٢0٧ ,٢1٣الكرخ الشعلة حالة
واحدة  /حي القاهرة حالة واحدة محلة /٣11
شارع فلسطن حالتن محلة /508,510
الزعفرانية  5حاالت محلة /959 ,964 ,951
زيونة  5حاالت محلة  /٧10املعامل العماري
حالة واحدة .
واضاف :انه «تم نقل جميع الحاالت من
املصابن اىل الحجر الصحي والحاالت الحرجة
منها اىل االنعاش لتلقي العاج وفق الربوتوكوالت
املعتمدة» ،مبينا ان «العدد الرتاكمي لإلصابات
ارتفع اىل  5010تويف منهم اىل  ٢4٧فيما اكتسب
الشفاء  ٣41٢ومتبقي قيد العاج .»1٣51
واكد الساعدي «استمرار فرق الصحة بحمات
املسح امليداني لرصد اصابات فريوس كورونا
وبذل كافة الجهود ملعالجة املصابن» ،داعيا اىل
«االلتزام بإجراءات الوقاية والسامة».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائي لها مع اعداد و عناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا
املستجد لغاية الساعة العارشة من ليلة الثاثاء
واملعلن عنها امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان االصابات موزعة كما ييل :ابو غريب/
اصابة ،ابو
46
 6اصابات ،الشعلة/

اصابة ،حي العامل٣1 /
٢
دشري/
اصابة ،حي الجامعة 6 /اصابات ،العاوي/
إصابات ،املحمودية 1٧ /اصابة،
٣
19
الكاظمية 15 /اصابة ،الغزالية/
 ٢٧اصابة ،چكوك/
إصابة ،الحرية/
 1اصابة ،حي
 ٢اصابة ،العامرية/
٢8
 5اصابات ،الدورة/
العدل/
 1اصابة ،املنصور/
اصابة ،الريموك/
 1اصابة،
 ٣إصابات ،الرتاث/
 10اصابات ،حي الجهاد/
البياع/
 ٢اصابة،
 1٣إصابة ،السيدية/
٢
 1اصابة ،االعام/
القادسية/
 ٢اصابة ،العطيفية/
اصابة ،الطوبجي/
 6اصابات،
 1اصابة ،الرحمانية/
 1اصابة ،سكنة جانب
الطارمية/
الرصافة ٣8 /اصابة ،سكنة محافظة بابل٢ /
 1اصابة.
اصابة ،قوات امنية/
واضافت ان حاالت الوفيات كما ييل :حي
الجامعة/محلة ،6٣5ابو غريب/حي الزهور،
ابو دشري/محلة ،856الشالجية/محلة/405
زراعي ،حي العامل/محلة ،805الشيخ
معروف/محلة ،٢14االعام/حي الشباب/
محلة ،8٣9الغزالية/محلة ،651ابو دشري/
محلة ،856ابو دشري/محلة.850

يار اهلل :نريد جيشا قويا حيمي احلدود ويتعامل مع مجيع ابناء الشعب
العراقي مبسافة واحدة
بغداد/نينا:
قال رئيس أركان الجيش الفريق الركن
عبد االمري رشيد يارالله نريد جيشا قويا
يحمي الحدود ويتعامل مع جميع ابناء
الشعب العراقي بمسافة واحدة.
وجاء يف بيان لوزارة الدفاع  :انه ضمن
جوالته امليدانية املستمرة ،تفقد يارالله،

امس األربعاء قيادتي القوات الربية
والدفاع الجوي يرافقه امناء رس رئاسة
أركان الجيش «.
واستهل رئيس االركان زيارته لقيادة
الدفاع الجوي وكان يف استقباله قائد
الدفاع الجوي اللواء الركن معن السعدي
وقدم التهاني له ملناسبة تسنمه

املنصب ،وتمنى له املوفقية والنجاح يف
عمله ،وقال خال حديثه :سوف نعمل
عىل رفد قيادة الدفاع الجوي بأحدث
األجهزة والعمل عىل تطوير قدراتها يف
رصد الخروقات الجوية كافة «.
يف السياق ذاته ،زار رئيس اركان الجيش
قيادة القوات الربية وكان يف استقباله

نائب قائد القيادة ،واكد خال الزيارة،
عىل رضورة االهتمام باملقاتلن والتأكيد
عىل توفري كافة املستلزمات الخدمية
للمقاتلن والعمل ضمن السياقات
العسكرية يف جميع الوحدات ورضورة
التعامل الجيد معهم والوقوف عىل
احتياجاتهم «.

رئيس الوزراء الربيطاني يتعرض
حلادث سري

فرنسا تهاجم تركيا جمددا بسبب
امللف اللييب

بغداد /الزوراء:
أكد مكتب رئيس الوزراء الربيطاني ،بوريس جونسون ،أن األخري تعرض ،امس األربعاء،
لحادث سري أمام مبنى الربملان يف لندن ،مشريا إىل عدم سقوط أي إصابات.وقال متحدث
باسم املكتب اإلعامي لجونسون ،يف ترصيح صحفي ،إن «رئيس الوزراء كان داخل السيارة،
وال توجد أي إصابات بالحادث».من جانبها ،ذكرت وكالة «رويرتز» نقا عن شهود عيان أن»
سيارة جونسون كانت خارجة من منطقة الربملان عندما اصطدمت بها عربة تابعة لقوات
األمن».وأوضحت الوكالة أن «الحادث نجم بسب توجه شخص شارك يف مظاهرة كردية
قرب الربملان إىل الطريق نحو سيارة جونسون ،ما دفعها إىل التوقف فورا لتصطدم بها عربة
لقوات األمن كانت تسري خلفها».وتعرض الصدام الخلفي لسيارة جونسون ألرضار بسيطة،
وفتحت الرشطة الربيطانية تحقيقا يف الحادث واحتجزت املتظاهر الذي تسبب فيه.

باريس /متابعة الزوراء:
هاجمت الخارجية الفرنسية أنقرة معتربة أن «خرق تركيا املمنهج لحظر تصدير
الساح إىل ليبيا هو العائق األسايس أمام إحال السام هناك».وطالبت فرنسا،
امس األربعاء ،تركيا بالتوقف عن التدخل يف الرصاع الليبي معتربة أن الخرق
املمنهج لحظر إرسال الساح إىل ليبيا هو العائق األسايس أمام إحال السام.
وذكرت الخارجية الفرنسية يف بيان أن «العائق األسايس أمام إحال السام
واالستقرار يف ليبيا هو الخرق املمنهج لحظر الساح خاصة من قبل تركيا».وتابع
البيان أن «ترصفات البحرية الرتكية تجاه حلفاء الناتو عدوانية وغري مقبولة»،
داعية «لوقف التدخل الرتكي كما باقي التدخات يف الرصاع الليبي».كما أكدت
فرنسا أنه ال تؤيد «طرفا دون آخر يف ليبيا وتذكر بأنه ال حل عسكري لألزمة».

سفري مجهورية العراق يف قطر يهنئ الالمي
بذكرى عيد الصحافة العراقية

هنأ سفري جمهورية العراق يف دولة
قطر عمر الربزنجي نقيب الصحفين
العراقين مؤيد الامي بذكرى عيد
الصحافة العراقية .
وقال الربزنجي يف رسالة موجهة
اىل مؤيد الألمي نقيب الصحفين
العراقين  :يطيب لنا أن نتقدم
لكم شخصيا ً ولارسة الصحفية
واالعامية يف العراق عموما ً بخالص
التهاني والتربيكات بمناسبة الذكرى
السنوية لعيد الصحافة العراقية والتي
توافق عامها ال�  151اي انها تعدت
القرن ونصف القرن من الزمان،
متمنن لكم ولارسة الصحفية مزيدا
من النجاح والتقدم والتوفيق ألداء
رسالتها النبيلة.
واضاف كما ونعرب عن خالص التقدير
ملسرية الصدق واملوضوعية والجهود
الكبرية يف إثراء املشهد العراقي
وتجسيد الرسالة الصحفية عرب
التفاعل مع كافة القضايا الوطنية
واإلقليمية والدولية ،وال يسعنا بهذه
املناسبة إال أن نثمن عاليا ً جهو
الصحافة العراقية وجميع العاملن
بها ،فضا عن تقديم بالغ اعتزازنا
بالدور الوطني والرأي املستنري
والحرية املسؤولة التي تتمتع بها
الصحيفة العراقية.

واوضح  :ان قيمة وأثر الصحافة
يكمن يف أنها تشكل منابر للفكر
واالستنارة ،ونافذة للمعرفة وطرح
ومناقشة مختلف القضايا الوطنية
واالقليمية والدولية ،بحيث أصبحت
جزء»امن الوسائل الفكرية واملعرفية
للشعوب عىل مستوى العالم.
وتابع ان الصحافة واالعام العراقية
كانت والتزال عىل قدر املسؤولية يف
تنوير الرأي الشعبي العراقي والرأي
العام ،وتعد أحد مرتكزات الدفاع
عن الوطن والتعبري بصدق عن
نبض املجتمع وتطلعاته ،وهنا نقف
وقفة اجال وتعظيم لشهداء العراق
وتحديدا ً منهم شهداء الكلمة الطيبة
شهداء الصحافة الذين اختلطت
دماؤهم مع دماء الشعب العراقي
بكافة صنوفه العسكرية واملسلحة
الذين قدموا ويقدمون كل يوم باقة
متميزة وعطرة من خرية ابنائه يف
سبيل الدفاع عن العراق.
واضاف إننا اليوم نعيش أجواء
احتفال يتجدد بصحافتنا العراقية،
وتغمرنا مشاعر الفخر واالعتزاز بما
تزخر به من صوت وأقام رصينة من
خال الطرح والنقل للفكر الواعي
بدور بناء يف تعزيز ما
الذي يساهم
ِ
تحقق للوطن من منجزات عىل جميع

املستويات ،فهم سند حقيقي يف
بناء الوطن وترسيخ دعائم نهضته
واستقراره.
وتابع وإذ نشارككم فرحتكم بهذا
الحدث السعيد ونؤكد لكم امتناننا،
فاننا ننقل رسالة مفادها بأن
للصحافة واالعام كما يف اغلب
املجاالت واالختصاصات ُتعترب سيفا ذا
حدين فهي مسرية للعمل الوطني من
خال الذود عن العراق بالكلمة والرأي
واملوقف يف مواجهة حمات التضليل
والتشوية ومسألة مهمة بشأن الحق
وابطال املعلومة املزيفة ،والرغبة
األكيدة يف القيام بدور يدعم عملية
التنمية والتقدم باعتبار الصحافة
ركنا مهما لتدعيم اللحمة الوطنية
والرتابط املجتمعي ،والحرص عىل
تأسيس ثقافة مشرتكة تعمل عىل
ترسيخ قيم املجتمع العراقي االصيل
وما يتسم به من تسامح وتعددية
فكرية ومنهجية ودينية وقومية
...إلخ.
واوضح  :هناك الحد الثاني من السيف
الذي يستغل الصحافة واالعام
بالشكل السلبي وعدم االضطاع
باملسؤولية والدور املحوري الذي
يضطلع به الصحفيون واإلعاميون
يف نقل الحقيقة والواقع االساس

باملجتمعات ،وهنا يمكن تحديدها او
تشبيه االعام باملرآة ونقل الصورة
كما تعكسها املرآة ،إذ ان املرآة يف حال
كانت طبيعية تنقل الحقيقة كما هي،
ولكن يف حال اصبحت املرآة مشوهة
تكون الصورة مشوهة وعىل غري
طبيعة املعلومة او الوصف الحقيقي..
وختم  ،إن املواقف الصحفية
واالعامية تنبع من إحساس الصحفي
واالعامي واملؤسسة االعامية
باملواطنة الحقيقية ،وتسخري القوة
الفاعلة للصحافة يف كل ما يفيد
نهضة الوطن ويدعم استقراره،
فضاً عن الوقوف صفا ً واحدا ً يف
مواجهة أية أخطار تهدد الوحدة
ُ
واللحمة الوطنية والنسيج املجتمعي
وأن تكون طبيعة االنفتاح والحرية
منطلقا ً لتعزيز الرتابط والتسامح
والتعددية ،إذ أن التقدم الهائل يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فتح
آفاقا ً جديدة أمام الصحافة للنمو
واالزدهار ،وهو ما يضاعف من حجم
مسؤولياتها يف الحفاظ عىل ما تتمتع
به من مصداقية ومهنية كما وندعو
الله عز وجل أن يسدد خطاكم وخطا
الصحافة واالعام العراقي ويوفقكم
إىل ما فيه خري ومصلحة بلدنا الحبيب
العراق من اقصاه اىل اقصاه.

قائد عمليات الفرات األوسط يبعث باقة ورد لفرع نقابة
الصحفيني العراقيني يف كربالء مبناسبة عيد الصحافة

رئيس هيئة املنافذ يهنئ االسرة الصحفية
مبناسبة العيد الوطين للصحافة العراقية

بع�ث قائد عملي�ات الفرات األوس�ط باقة ورد لف�رع نقابة
الصحفي�ن العراقي�ن يف كرب�اء بمناس�بة العي�د الوطن�ي
للصحافة العراقية.
وقال رئيس فرع النقابة الزميل توفيق الحبايل وفدا من قيادة
عمليات الفرات األوسط زار فرع نقابة الصحفين العراقين
يف كرباء لتقديم التهاني بمناسبة العيد الوطني للصحافة
العراقي�ة ونقل رئيس الوفد العميد أحمد الخاقاني
تحيات وتهاني اللواء عيل الهاش�مي قائد عمليات
الفرات األوسط للسيد نقيب الصحفين العراقين
مؤي�د الام�ي وم�ن خال�ه ل�كل االرسة
الصحفية بهذه املناسبة.

هنأ رئيس هيئ�ة املنافذ الحدودية عمر عدن�ان الوائيل ،االرسة
الصحفية بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية.
وق�ال الوائيل :اتق�دم بخال�ص التهاني والتربي�كات اىل االرسة
الصحفي�ة بكافة مؤسس�اتها ،ابطال مهن�ة املتاعب واصحاب
الس�لطة الرابعة ،الذين كانوا وم�ا زالوا لصوتهم وقلمهم االثر
الرائع والكبري للدفاع عن حقوق الشعب العراقي الحبيب”.
واض�اف الوائ�يل ”:ال يفوتن�ا يف ه�ذه املناس�بة
اس�تذكار قوافل الش�هداء والجرح�ى من االرسة
الصحفي�ة وتضحياته�م الكب�رية ،الذي�ن نذروا
انفس�هم م�ن اج�ل ع�راق يزه�و باالمان
والتقدم واالزدهار”.
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رفضت احملادثات مع جارتها اجلنوبية

ماكرون وتبون تعهدا بالتوصل إىل عالقة هادئة

تهدئة بني فرنسا واجلزائر بعد
خالف دبلوماسي

باريس/ميدل ايست اونالين:
أعادت الجزائر س�فريها إىل فرنسا بعد أن
تم اس�تدعاؤه نهاية مايو/اي�ار اثر نرش
فيلمني وثائقيني فرنسيني حول “الحراك”
ال�ذي ش�هدته الباد ،م�ا يش�ري إىل عودة
العاق�ات الطبيعية بني البلدين التي غالبا
ما يشوبها التوتر.
وأفادت الس�فارة الجزائرية يف باريس اول
ام�س الثاثاء ب�أن صاح البدي�وي “عاد
االثن�ني” إىل فرنس�ا ،مؤك�دة معلوم�ات
نرشتها الصحافة الجزائرية.
وكان الخاف الدبلومايس انتهى بعد أن دعا
الرئي�س الفرنيس إيمانوي�ل ماكرون يف 2
يونيو/حزيران نظريه الجزائري عبداملجيد
تبون .وتعهد الرئيسان ب�”العمل للتوصل
إىل عاقة هادئ�ة وتحريك طموح للتعاون
الثنائي”.
وكان قد تم اس�تدعاء الس�فري الجزائري
للتش�اور يف  27مايو/أي�ار وس�ط أجواء
تحد من قبل الس�لطات الجزائرية لإلعام
وخصوصا األجنبي.
وهي املرة الثانية فقط يف تاريخ العاقات
الفرنس�ية-الجزائرية الت�ي يت�م فيه�ا
استدعاء س�فري جزائري معتمد يف فرنسا
إىل الجزائر منذ االستقال يف .1962
ودفع ن�رش فيلمني وثائقيني حول الحراك
املناه�ض للنظ�ام يف الجزائر ع�ىل قناتي
تلفزيون فرنس�يتني ،السلطات الجزائرية
إىل استدعاء سفريها يف باريس.
ويف  26مايو/اي�ار ب�ث رشيط�ا “الجزائر
حبي” ( )2020و”وعود الفجر” ()2019
عىل الت�وايل ويف وقت ذروة املش�اهدة عىل
قناتي ‘فرنس�ا  ’5والقناة الربملانية ال يس
اي.
وج�اء يف بي�ان الخارجي�ة الجزائري�ة أن
“الطاب�ع املضطرد واملتك�رر للربامج التي
تبثها القنوات العمومية الفرنس�ية والتي
كان آخره�ا ما بثته قن�اة فرانس والقناة
الربملاني�ة بتاريخ  26ماي�و (أيار) ،2020

التي تبدو يف الظاهر تلقائية ،تحت مسمى
وبحجة حرية التعبري ،ليس�ت يف الحقيقة
س�وى تهج�م ع�ىل الش�عب الجزائ�ري
ومؤسس�اته ،بما يف ذل�ك الجيش الوطني
الش�عبيس�ليلجيشالتحريرالوطني”.
وقال�ت الجزائ�ر “يكش�ف ه�ذا التحامل
وهذه العدائية عن النية املبيتة واملستدامة
لبعض األوساط التي ال يروق لها أن تسود
الس�كينة العاق�ات بني الجزائر وفرنس�ا
بعد ثمان وخمس�ني س�نة من االستقال
يف كنف االحرتام املتب�ادل وتوازن املصالح
الت�ي ال يمك�ن أن تك�ون ب�أي ح�ال من
األحوال موضوعا ألي تنازالت أو ابتزاز من
أي طبيعة كان”.
وأع�اد هذا الج�دل مجددا توت�ر العاقات
الثنائية إىل الواجهة .ومطلع ابريل/نيسان
اس�تدعي الس�فري الفرنيس ل�دى الجزائر
كزافيي�ه دريانك�ور إىل وزارة الخارجي�ة
بع�د ترصيح�ات أدىل به�ا لقن�اة ‘فرانس
 ’24حول املس�اعدة الطبية الصينية التي
لم ت�رق للجزائ�ر .وكان الس�فري قد ّ
ذكر
باستقالية اإلعام يف فرنسا.
وخال لقاء مع اإلعام الجزائري الجمعة
أك�د الرئي�س تب�ون أن “ال مش�كلة” مع
الرئي�س الفرنيس ،مش�ددا ع�ىل أنه اتخذ
مواق�ف ترشفه ح�ول الذك�رى و”جرائم
االستعمار الفرنيس”.
وتس�عى باريس إىل عدم ص�ب الزيت عىل
الن�ار يف حني ال ي�زال الخط�اب املناهض
لفرنس�ا عاما مرشوعا يف نظر السلطات
الجزائري�ة .وق�د امتنع�ت الحكوم�ة
الفرنس�ية عن توجي�ه أي انتق�ادات بعد
سلس�لة اعتق�االت طال�ت ناش�طني يف
“الحراك”.
وبحدوده�ا املش�رتكة م�ع م�ايل والنيجر
وليبي�ا الت�ي تمت�د آالف الكيلوم�رتات،
تعترب الجزائر عاما أساس�يا يف مكافحة
الجهاديني يف منطقة الس�احل حيث تقوم
فرنسا بعمليات عسكرية.
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كوريا الشمالية تهدد بتعزيز أنشطتها العسكرية
سيول/أ ف ب:
هددت كوريا الشمالية امس األربعاء
بتعزيز وجودها العسكري يف املواقع
الس�ابقة للتع�اون ب�ني الكوريت�ني
وبناء بعض مراكز املراقبة عىل طول
املنطقة املنزوعة الس�اح ،يف تصعيد
جدي�د للتوت�ر بعدما فج�رت مكتب
االرتباط مع كوريا الجنوبية.
كما رفضت عرض�ا تقدم به الرئيس
الك�وري الجنوب�ي م�ون جاي-اين
الرسال موفد الجراء محادثات.
ووصف�ت ش�قيقة الزعي�م الكوري
الش�مايل كيم يو جون�غ العرض بانه
“اق�رتاح أخرق وخبي�ث” كما أفادت
وكال�ة االنب�اء الكوري�ة الش�مالية
الرسمية.
وأعلن الجيش الكوري الشمايل أيضا
انه سيس�تأنف التدريبات العسكرية
يف املنطقة الحدودية ويحرض الرسال
منشورات اىل الجنوب.
وج�اء تفج�ري مكت�ب االرتب�اط يف

منطق�ة كايس�ونغ الصناعي�ة ع�رب
الح�دود يف أرايض كوري�ا الش�مالية
بعدما احتجت بيونغ يانغ بشدة عىل
قيام منش�قني كوريني ش�ماليني يف
الجنوب بارسال منشورات مناهضة

للنظام اىل الشمال.
وص�درت دعوات اىل اله�دوء من أبرز
العواص�م الغربي�ة بعد قي�ام بيونغ
يان�غ بتفج�ري مكتب االرتب�اط الذي
أقيم يف ايلول/سبتمرب .2018

ويرى محللون أن كوريا الشمالية قد
تكون تسعى اىل افتعال أزمة من أجل
زيادة الضغط عىل الجنوب للحصول
عىل تنازالت.
وقال متحدث باس�م الجيش الكوري
الش�مايل أن�ه س�ينرش وح�دات يف
جب�ل كوماغانغ الس�ياحي ومجمع
كايسونغ الصناعي.
وهات�ان املنطقت�ان كانت�ا تضم�ان
مش�اريع مش�رتكة ب�ني الكوريتني،
حي�ث كان الس�ياح الكوري�ون
الجنوبيون ي�زورون جبل كوماغانغ
اىل ان ق�ام جن�دي ك�وري ش�مايل يف
 2008بقتل امرأة ضلت طريقها.
ويف مجم�ع كايس�ونغ حي�ث كان
مكتب االرتباط قائم�ا حتى تفجريه
الثاثاء ،فان رشكات كورية جنوبية
كانت توظف كوريني شماليني وتدفع
األجور لبيونغ يانغ.
وأض�اف املتح�دث الكوري الش�مايل
أن ح�رس املراك�ز الذين س�حبوا من
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املنطق�ة املنزوع�ة الس�اح بموجب
اتفاق بني الكوريتني يف  ،2018سيعاد
نرشه�م “من أج�ل تعزيز الحراس�ة
عىل خط الجبهة”.
كم�ا أن وحدات املدفعية بما يش�مل
تل�ك يف املناطق البحرية ستس�تأنف
“كل أن�واع التدريب�ات العس�كرية
املعتادة”.
ويف تعليق بدون مصدر أوردته وكالة
االنباء الكورية الش�مالية الرس�مية
فق�د ح�ذر الش�مال م�ن أن تفج�ري
مكتب االرتباط س�يكون خطوة أوىل
“نح�و كارثة تام�ة” يف العاقات بني
الكوريتني اذا لم تقم س�يول “بضبط
ترصيحاتها”.
ومن�ذ مطلع الش�هر الح�ايل ،وجهت
كوريا الش�مالية سلسلة احتجاجات
اىل الجن�وب بس�بب املنش�ورات التي
يرس�لها منش�قون اما ع�رب ربطها
ببالون�ات او وضعه�ا يف زجاجات يف
النهر الحدودي.

وفيات “كورونا” بالواليات املتحدة تتخطى عدد قتالها يف احلرب العاملية األوىل

اهلند تسجل ألفي وفاة وارتفاع بالوفيات يف أمريكا اجلنوبية والصني تستنفر
عواصم/وكاالت:
س�جّ لت الوالي�ات ّ
املتحدة ام�س األربعاء أكثر م�ن  700وفاة
جدي�دة ناجم�ة عن ف�ريوس كورونا املس�تج ّد ،لريتف�ع بذلك
إجم�ايل عدد ضحايا وباء كوفي�د -19يف هذا البلد إىل 116.850
ش�خصاً ،أي أكثر من عدد العس�كريني األمريكيني الذين قتلوا
خال الحرب العاملية األوىل.
ّ
املحيل
وأظه�رت بيانات نرشته�ا يف الس�اعة  20,30بالتوقيت
(األربع�اء  00,30ت غ) جامع�ة “جونز هوبكن�ز” التي ُتعترب
مرجعا ً يف تتبّع اإلصاب�ات والوفيات الناجمة عن الفريوسّ ،
أن
جائحة كوفيد -19حصدت يف الواليات املتحدة خال  24ساعة
أرواح  740ش�خصا ً لرتتفع بذلك الحصيلة اإلجمالية للفريوس
ّ
الفتاك يف هذا البلد إىل أكثر من  116.850وفاة.
ووفق�ا ً لوزارة ش�ؤون قدامى املحاربني ّ
فإن عدد العس�كريني
األمريكي�ني ال�ذي قتل�وا خ�ال الح�رب العاملي�ة األوىل يناهز
 116.500عسكري.
ّ
وكان عدد ضحايا الجائحة يف الواليات ّ
تخطى يف نهاية
املتحدة
نيس�ان/أبريل عدد العسكريني األمريكيني الذين قتلوا يف حرب
فيتنام التي استمرت عىل مدى عقدين.
ّ
وتخطت حصيل�ة الوفيات اليومية بفريوس كورونا املس�تج ّد
يف الوالي�ات ّ
املتحدة عتبة ال�� 500وفاة يف نهاي�ة آذار/مارس
وبلغ�ت ذروته�ا يف منتصف نيس�ان/أبريل ح�ني فاقت 3000
وف�اة يوميا ً
.لك�ن الواليات ّ
ّ
املتحدة ما زالت تس�جّ ل يوميا ً أكثر
من  20ألف إصابة جديدة بالفريوس يومياً ،وهي تجد صعوبة
يف خفض هذا الرقم.
والوالي�ات ّ
املتحدة هي وبفارق شاس�ع عن س�ائر دول العالم
ّ
ترضرا ً م�ن جرّاء جائحة كوفيد -19إن عىل صعيد
البلد األكثر
ّ
تخطى عدده�ا ليل الثاثاء  2,13مليون إصابة
اإلصابات التي
ترضرا ً
ّ
أو عىل صعيد الوفياتّ ،
لكن دوالً أخرى عديدة هي أكثر
منها من حيث مع ّدل الوفيات بالنسبة لعدد السكان.
وكانت الواليات ّ
املتحدة سجّ لت مساء اإلثنني ،لليوم الثاني عىل
ّ
أق�ل من  400حال�ة وفاة ناجمة عن ف�ريوس كورونا
الت�وايل،

املس�تج ّد ،يف تراجع ّ
تبني ّ
أن سببه ليس انحسار الوباء بقدر ما
ه�و آلية حصول “جونز هوبكنز” عىل البيانات من الس�لطات
الصحي�ة املحلية والتي ال تكون يف العادة مكتملة خال العطلة
األسبوعية أو يف أول يوم عمل بعد انتهائها.
ه�ذا وارتفعت حصيل�ة الوفيات بفريوس كورونا املس�تجد يف
الهن�د بحواىل ألفني يف يوم واح�د ،لتصل الحصيلة اإلجمالية اىل
 11ألف�ا و 903وفي�ات يف هذه الدولة العماقة يف جنوب آس�يا
بحسب أرقام رسمية جديدة أعلنت األربعاء.
وهذا االرتفاع ناجم جزئيا عن مراجعة أرقام يف بومباي ،املدينة
األكث�ر ترضرا بالوب�اء ،حيث أضيفت  832وف�اة اىل الحصيلة
اليومي�ة بس�بب “ثغ�رات” يف تع�داد الضحايا .وم�ن جهتها،
س�جلت العاصمة نيودلهي حيث يتدهور الوضع الصحي 400
وفاة يف  24ساعة.
وحصيل�ة الوفي�ات الرس�مية يف الهن�د الثاثاء كان�ت .9900
ويعت�رب ه�ذا التع�داد أقل م�ن الواقع لكن�ه ال ي�زال بعيدا عن
الحصيل�ة البرشية الكربى التي س�جلت يف أوروب�ا او الواليات
املتحدة.
ويف ذات السياق واصلت الوفيات الناجمة عن اإلصابة بفريوس
كورونا املس�تجد(كوفيد )-19يف اإلكوادور خال ال� 24ساعة
املنقضي�ة لتص�ل إىل  ،3970فيم�ا بلغ�ت يف كولومبي�ا 1801
حالة.
وبحس�ب بيان صادر ع�ن وزارة الصحة يف اإلكوادور ،مس�اء
الثاثاء ،فقد تم تسجيل  41وفاة خال  24ساعة رفعت إجمايل
الوفيات إىل  3970حالة.
كما تم تس�جيل  621إصابة جديدة بالفريوس رفعت اإلجمايل
إىل ً 47
ألفا و 923حالة.
ويف كولومبيا ذكرت العديد من وس�ائل اإلعام أن ال� 24ساعة
ً
شخصا متأثرين بإصابتهم بالفريوس؛
األخرية شهدت وفاة 75
لريتفع إجمايل الوفيات إىل .1801
ويف الص�ني ألغ�ى مطارا بك�ني أكثر م�ن  1200رحلة وأغلقت
امل�دارس يف العاصم�ة الصينية مج�ددا أبوابها األربع�اء فيما
تسارع السلطات الحتواء بؤرة جديدة النتشار فريوس كورونا

املستجد مرتبطة بسوق مبيعات بالجملة.
وأعلن�ت س�لطات املدينة ع�ن  31حال�ة األربع�اء فيما حض
مسؤولون الس�كان عىل عدم مغادرة بكني وسط مخاوف من
موج�ة ثانية من االصابات يف الصني الت�ي تمكنت اىل حد كبري
من السيطرة عىل الوباء.
وتجري الس�لطات فحوصات واسعة النطاق عىل عرشات آالف
االش�خاص الذين له�م صلة بالب�ؤرة الجديدة الت�ي يعتد انها
س�وق تشينفادي للمواد الغذائية بالجملة ،فيما وضعت حواىل
 30مجمعا سكنيا قيد الحجر الصحي.
وألغي�ت  1255رحلة عىل األق�ل األربعاء كما أف�ادت صحيفة
“الش�عب” الصيني�ة أي حواىل  70%م�ن كل الرحات من وإىل
مطاري العاصمة.
وأرغ�م االنتش�ار الجدي�د للوباء الس�لطات عىل ف�رض حظر
الس�فر عىل س�كان “مناطق تعترب فيها املخاطر متوسطة اىل
عالية” فيما طلبت من سكان آخرين اجراء فحوصات الكشف
عن الفريوس لكي يتمكنوا من مغادرة العاصمة.
يف ه�ذا الوق�ت تقوم عدة مقاطعات بف�رض حجر صحي عىل
الوافدي�ن من بكني فيما أمرت املدارس باغ�اق أبوابها مجددا
والعودة اىل التعليم عرب االنرتنت.

نائبه يدعو الستبعاده من رئاسة النهضة

موسي للغنوشي :لن يستقر حال الربملان حتى سحب الثقة منك
تونس/متابعة الزوراء:
شهد الربملان التونيس نقاشا محتدما جديدا
بني رئيس�ه راش�د الغن�ويش ورئيس�ة كتلة
الح�زب الدس�توري الحر عبري م�ويس التي
وصف�ت كلمت�ه خ�ال افتت�اح جلس�ة اول
امس الثاثاء ،والتي جاءت يف ش�كل رد عىل
ترصيحات س�ابقة ملويس ،بأنها “سياسية”
وهو ما يعد تجاوزا للنظام الداخيل للربملان.
وقال�ت م�ويس خ�ال جلس�ة اول ام�س
الثاث�اء املخصصة ملناقش�ة مرشوع قانون
يتعلق باالقتص�اد االجتماع�ي والتضامني،
إن “الجلس�ة العام�ة تفتت�ح بتقديم جدول
أعماله�ا وال تفتتح بكلمة سياس�ية لرئيس
الربملان”.
وأك�دت أن كلمة الغن�ويش “تتضمن مواقف
سياس�ية لم يت�داول فيها الن�واب وال تمثل
الكت�ل الربملانية” ،وأن “كل ما جاء يف الكلمة
عىل لس�ان الغنويش يف الجزء السيايس منها
ال يلزمهم وال يلزم الجلس�ة العامة بل يلزمه
هو فقط”.
كما شددت مويس عىل أن “الصفحة الجديدة
للربمل�ان لن تبدأ إال بس�حب الثقة من رئيس
الربملان” ،يف رد عىل قول الغنويش إن الربملان
يفتح صفحة جديدة.
وقالت “ل�ن تنطلق ص�ورة وصفحة جديدة
مضيئة يف تاريخ الربملان إال بعد سحب الثقة
منكم (حركة النهضة)”.
وقال الغنويش يف كلمت�ه إن الربملان والنواب
يتعرض�ون ل�”حمل�ة ش�عواء م�ن قبل من
يض�ادون الث�ورة والديمقراطي�ة يف تون�س
بلغت ذروته�ا بالدعوة لتغي�ري النظام وحل
ّ
تمس�كوا
الربمل�ان” .وتاب�ع “التونس�يون
بالث�ورة ومؤسس�ات الجمهوري�ة بينه�ا
الربملان ،رغم اهتزاز ثقتهم فيها”.
وتن�ادي أوس�اط سياس�ية يف تون�س بح�ل
الربمل�ان وتغيري النظام الس�يايس ،من خال
تغي�ري الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة ،إذ

تعترب النظام الس�يايس الحايل الذي تقتس�م
في�ه الصاحي�ات ب�ني الرئاس�ات الث�اث
(رئاس�ات الجمهورية والحكومة والربملان)
س�ببا يف األزمات السياس�ية املتوات�رة التي
تعيش�ها تونس منذ العام  2011والتي ألقت
بثقلها عىل األوضاع االجتماعية واالقتصادية
وتعط�ل معالجة القضاي�ا الوطنية وامللفات
الحارقة.
وأع�رب الغنويش عن اس�تيائه م�ن تعرض
“املجلس لشتى النعوت يف محاوالت طائشة
لتوت�ري العاقات ب�ني الس�لطات العمومية
وس�ائر رموزه�ا” ،يف إش�ارة إىل ترصيحات
س�ابقة مل�ويس كش�فت فيه�ا أن نوابا من
حركة النهضة يتنقلون ليا لزيارة إرهابيني
مساجني بتس�هيل من املدير العام للسجون
مقابل امتيازات هامة.
ويف محاول�ة م�ن قي�ادات النهضة لكس�ب
مؤيدي�ن إىل جانبه�م يف معركتهم ضد عبري
مويس ،قال س�مري ديل�و القي�ادي البارز يف
الحركة الثاثاء إن رئيسة الحزب الدستوري
الحر “تتهم وزارة العدل بالفساد”.

فيم�ا أعل�ن عماد الخم�ريي الناطق باس�م
حركة النهضة ،أن حزبه س�يقايض رئيس�ة
كتل�ة الدس�توري الح� ّر بتهم�ة “االدع�اء
الباطل”.
وقال يف مؤتمر صحفي لكتلة حركة النهضة
بالربملان ،إن “كتلة النهضة تدين هذا الكذب
والبهت�ان والزور ال�ذي ا ّدعته مويس بالقول
إن نوّابا لحركة النهضة يتنقلون ليا لزيارة
اإلرهابيني بس�جن املرناقي�ة وبرج العامري
بتس�هيل من املدي�ر العام للس�جون مقابل
امتيازات هامة”.
وكانت الربملانية السابقة فاطمة املسدي قد
قالت ،إن “حركة النهضة تتحمل مس�ؤولية
التج�اوزات الت�ي حصلت يف جه�از القضاء
ووزارة العدل عموما”.
ورصح�ت ب�أن نورالدي�ن البح�ريي ،ال�ذي
ي�رأس اآلن كتل�ة حركة النهض�ة يف الربملان
وكان وزي�را للعدل يف  ،2013ق�ام بالتاعب
بالرتقيات خال قيادته للوزارة.
ه�ذا و ترب�ك مس�اندة النائ�ب األول لرئيس
حرك�ة النهض�ة االس�امية ع�يل العري�ض

لدعوات استبعاد راش�د الغنويش من رئاسة
الحرك�ة مس�اعي األخ�ري لتجدي�د واليت�ه،
فيما تنام�ت األصوات املطالب�ة بالتجديد يف
س�لم قيادة الحركة االس�امية التي يحتكر
الغنويش قيادتها منذ  5عقود عىل األقل.
وق�ال العري�ض يف ح�وار ع�ىل قن�اة فرنس
 24االثن�ني املايض إنه “م�ع احرتام القانون
األسايس للحركة الذي ينص عىل أنه ال يمكن
ألي فرد تجاوز دورت�ني عىل رأس الحركة”،
فيم�ا تنته�ي الوالي�ة الثانية للغن�ويش مع
تحدي�د موعد املؤتمر الح�ادي عرش للحركة
املزمع عقده العام الجاري.
وأض�اف رئي�س ال�وزراء األس�بق والقيادي
البارز يف الحركة ان “راشد الغنويش بإمكانه
تقديم اإلضاف�ة للنهضة حتى وإن لم يمكن
عىل رأس�ها ويجب تعويد الجيل الجديد الذي
س�يكون القيادات املس�تقبلية للحركة عىل
احرتام القانون”.
وتكث�ف ترصيحات العري�ض الضغوط عىل
رئيس الحركة الذي يقود مس�اعي لالتفاف
عىل القانون الداخيل عرب تنقيحه بما يسمح
له بتجديد واليته.
ويلقى هذا الس�يناريو مقاومة ش�ديدة من
قب�ل أب�رز قي�ادات الحركة عىل غ�رار وزير
الصح�ة عبداللطيف املك�ي ورئيس مجلس
ش�ورى الحركة عبد الكريم الهاروني الذين
يق�ودون تي�ارا يف الحركة يطال�ب بالتغيري
والتجديد.
ويعم�ق انضم�ام العري�ض ،كون�ه ثان�ي
شخصية قيادية يف الحزب ،إىل التيار املطالب
بالتغي�ري يف الحركة الضغ�وط عىل الغنويش
ال�ذي ق�د يضط�ر إىل التنحي بع�د معارضة
أغلب القي�ادات التاريخي�ة لبقائه عىل رأس
الحركة.
وقالت أوس�اط من داخل الحركة االسامية
أن التيار املنارص لبقاء الغنويش عىل رئاس�ة
الحركة يعمل عىل حشد الدعم لتنقيح النظام

الداخيل الذي يحدد مدة الرئاسة بدورتني ،ما
يمك�ن الغنويش من الرتش�ح لوالية ثالثة أو
حتى رابعة خال املؤتمر القادم.
وتداولت صفحات مقرّبة من الحركة مبادرة
لعدد من القي�ادات حملت عنوان “مجموعة
الوحدة والتجديد” قدمت خارطة طريق من
سبع نقاط بشأن دور رئيس الحركة وموعد
املؤتمر ال�ذي تعطل عقده يف موعده بس�بب
عدم تحمّ�س الغن�ويش لعقده قب�ل ضمان
تعديات تتيح له االستمرار كرجل رقم واحد
يف الحركة.
وتض� ّم “مجموع�ة الوح�دة والتجديد” كا
م�ن الهاروني ،ومس�ؤول مكت�ب العاقات
الخارجية رفيق عبدالسام (صهر الغنويش)،
ومس�ؤول املكت�ب الس�يايس نورالدي�ن
العرباوي.
ودع�ت املبادرة إىل “ضمان الت�داول القيادي
يف الحركة بما يس�مح بتجديد نخبها” ،وذلك
وفق “مقتضيات نظامها األسايس واألعراف
الديمقراطية وسلطة املؤسسات”.
وتواج�ه الحرك�ة ع� ّدة مش�اكل ،خاصة يف
ما يس�مي ب�”االنتقال القي�ادي” ،يف أجواء
مش�حونة بالتج�اذب واملغالب�ة ،ب�ني نفوذ
ّ
وتمس�كه بكريس الرئاس�ة ،وبني
الغن�ويش
ش�ق آخر يض�م وجوها ب�ارزة عىل رأس�ها
وزير الصحة الحايل عبداللطيف املكي.
وتأتي مب�ادرة القي�ادات التاريخية املطالبة
بالتغيري يف وق�ت تفاقمت فيه الضغوط عىل
الغنويش الذي ي�رتأس الربملان التونيس أيضا
ويواجه مس�اعي لعزله من منصبه تقودها
رئيسة الحزب الدس�توري الحر عبري مويس
التي تمكنت من استنهاض معارضة برملانية
واسعة لرتؤس الغنويش للربملان التونيس.
وال يخفي عديد من القيادات املحس�وبة عىل
“تيار الصقور” امتعاضهم من طريقة تسيري
الحركة واتخاذ القرار فيها ،بعد أن استفحل
تج�اوز الغن�ويش ملقررات مجلس الش�ورى

وتوجيهاتها يف العديد من املناسبات.
وتحم�ل هذه القي�ادات الغنويش مس�ؤولية
تراجع “ ش�عبية” الحركة وتقلص أنصارها
وذلك بعد اتباعه سياس�ات تخالف مقررات
مجلس الشورى خاصة يف عاقته بالتحالفات
الحزبية والتوجهات الكربى للحركة.
وقال عبد الحميد الجايص ،وهو من القيادات
الوازن�ة املس�تقيلة م�ن الحرك�ة مؤخ�را،
إن�ه “يوج�د فجوة ب�ني النهض�ة وقاعدتها
االنتخابية وبني القاعدة النضالية والقيادات
الحزبية ،املنظومة الحزبية بمجملها مريضة
وأصبحت عبئا عىل تونس”.
ومل�ح الجايص ملحاوالت الغن�ويش االلتفاف
عىل القانون الداخيل واعتزامه الرتشح لوالية
أخرى بالقول “لو كان الغنويش ينوي تمرير
الس�لطة لب�دأ يف تفويضه�ا تدريجيا لكنه ال
ينوي املغادرة وسيبحثون عن اليات قانونية
لتجديد عهدته”.
وتضع االستقاالت من الوزن الثقيل الغنويش
أم�ام خياري�ن :إما االنس�حاب من رئاس�ة
الحرك�ة أو امليض قدم�ا يف تجاهل األصوات
املطالب�ة بالتغي�ري ،فيم�ا ال يبدو انس�حابه
السيناريو األكثر ترجيحا.
ويمث�ل تجاهل األص�وات املطالب�ة بالتغيري
الس�يناريو األقرب الذي سينتهجه الغنويش،
م�ا ل�م يحصل ط�ارئ ،فهو منهم�ك األن يف
املناورات السياسية وتحصني موقع الحركة
يف الحك�م بع�د دعوت�ه اىل توس�يع االئتاف
الحكوم�ي ،ما لم يرتك وقت�ا لتنظيم املؤتمر
الح�ادي ع�رش وبالت�ايل امكاني�ة تأجيل�ه
أصبح�ت يف حك�م املؤكد نظ�را لضيق وقت
الرتتيبات.
ولي�س مس�تبعدا أن يتم تأخ�ري تاريخ عقد
املؤتمر مرة أخرى بعد أن كان مقررا يف شهر
مايو/أيار املايض بانتظار التوصل إىل صيغة
من ش�أنها التحكم يف الخاف�ات الداخلية يف
الحركة االسامية.
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التخطيط تكشف عن أهداف رؤية العراق
للتنمية املستدامة 2030
بغداد /الزوراء:
أكد وزير التخطيط خالد بتال ،امس
االربعاء ،العمل عىل تطوير بيئة االستثمار
من خالل تشجيع القطاع الخاص الوطني
واستقطاب الرشكات العاملية.
وذكر بيان لوزارة التخطيط يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن «الوزير خالد
بتال النجم ،بحث مع األمرية مشاعل
العتيبي ،رئيسة املنظمة العربية للسالم
والتنمية عددا من القضايا ،ذات االهتمام
الثنائي ،وتم االتفاق عىل مواصلة اللقاءات
املشرتكة ،والعمل عىل توقيع مذكرة
للتعاون بني الجانبني ،ودعم عمل جمعية
الصداقة العراقية -السعودية املشرتكة».
وثمن بتال «الدور املتميز الذي تضطلع
به املنظمة العربية للسالم ،يف تعزيز
العالقات الثنائية بني البلدان العربية
عموما ،والعالقات العراقية -السعودية

بوجه خاص ،عىل املستوى االجتماعي
واالقتصادي».
وأضاف «أن الخطوة األوىل لتحقيق
التنمية تبدأ من بناء اإلنسان ،الذي يمثل
محور وهدف التنمية» .مشريا إىل «ان
رؤية العراق للتنمية املستدامة ،2030
رك ّزت عىل هذا الجانب ،من خالل تبني
سياسات التنمية البرشية ،واالقتصادية،
التي تعد من األهداف واملهام األساسية
لوزارة التخطيط ،والعمل عىل تطوير
بيئة االستثمار ،من خالل تشجيع القطاع
الخاص الوطني ،واستقطاب الرشكات
العاملية لالستفادة من الفرص االستثمارية
الكبرية ،السيما بعد االستقرار األمني الذي
تحقق يف جميع أنحاء العراق» ،معربا عن
«استعداد الوزارة لفتح آفاق التعاون
مع املنظمة العربية للسالم يف جميع
املجاالت».

اخلدمات النيابية :سنفتح ملف تلكؤ
اجملمعات السكنية يف البلد
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أكدت أن الفريوس سيستمر إىل نهاية 2021

الصحة تكشف تفاصيل املباحثات مع اجلانب الروسي بشأن عقار «كورونا»
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الصحة ان العقار الرويس لعالج
فايروس كورونا قيد املناقشة من قبل اللجان
االستشارية وسيصدر القرار بشأنه خالل
اليومني املقبلني ،وفيما بينت انه مؤثر يف النتائج
ملعالجة كورونا ،وليس عالجا خاصا للفريوس،
أكدت أن التعايش والتعامل مع فايروس كورونا
اصبح أمرا واقعيا وليس محاال ،وسيستمر
لنهاية .2021
وقال وزير الصحة ،حسن التميمي ،امس
االربعاء ،يف ترصيح صحفي ان « اللجان
االستشارية التزال تناقش بشأن العقار الرويس،
وسيصدر القرار بشأنه خالل اليومني املقبلني»،
منوها اىل انه «مؤثر يف النتائج ملعالجة كورونا،
وليس عالجا خاصا للفريوس ،وقد استخدمت
العديد من الدول طريقة العالج املستخدمة
لبالزما املتعافني من كورونا وحققت نتائج
جيدة للحاالت الشديدة والحرجة مثلما تم
استخدامها يف بغداد واملحافظات للمرىض
املصابني بالفريوس».
واوضح ان «الوزارة اعلنت تسجيل اعىل نسبة

للشفاء بلغت  1150متعافيا والٔول مرة منذ
انتشار جائحة كورونا بجهود ابطال مالكات
الجيش االبيض ،وهم مستمرون ببذل اقىص
جهودهم لحني اكتساب جميع املصابني الشفاء
التام» .داعيا املواطنني اىل «التعاون من خالل
االلتزام بإجراءات الوقاية والسالمة حفاظا عىل

سالمتهم وسالمة الجميع».
ويف السياق نفسه ،أكد الوزير أن التعايش
والتعامل مع فايروس كورونا اصبح أمرا واقعيا
وليس محاال وسيستمر لنهاية  ،2021واي
شخص عليه ان يتعامل مع االخرين عىل انهم
مصابون.

وقال التميمي ان “التعايش والتعامل مع كورونا
امر واقعي وليس محاال وسيستمر لنهاية 2021
 ،ويجب عىل اي شخص ان يتعامل مع االخرين
عىل انهم مصابون ،والتعامل مع اهلك عىل انك
مصاب ،ومن الرضوري االبتعاد عنهم ،واتخاذ
االجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والكفوف،
والتباعد االجتماعي ،عىل وفق التعليمات
الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسالمة”.
واضاف ان “وزارة الصحة ستعمل عىل اتخاذ
االٕجراءات القانونية بحق كل من يخالف
ارشادات الوقاية الصحية واالٕجراءات املرافقة
لحظر التجوال الجزئي واحالتهم اىل القضاء،
وقمنا خالل الحظر الجزئي بدعوى قضائية ضد
احد االشخاص بسبب اقامته حفال شارك فيه
االف االشخاص ببغداد ،ويعد هذا مخالفة كبرية
تهدد حياة املواطنني”.
وأشار التميمي اىل ان “الوزارة اوعزت يف بيانها
اىل االقسام القانونية يف جميع دوائر الصحة يف
بغداد ،بإقامة دعاوى قضائية بحق املخالفني
اذا كانوا اشخاصا او اصحاب انشطة مخالفة
للتعليمات الوقائية واجراءات الحظر الصحي”.

النزاهة تكشف عن ضبطها مسؤولني بشبهات فساد يف كركوك
بغداد /الزوراء:
كشفت عضو لجنة الخدمات النيابية ،سناء املوسوي ،امس األربعاء ،عن قرب فتح
ملف تلكؤ املجمعات السكنية يف عموم العراق ،معتربة أن ملف املجمعات السكنية
استغل من بعض املحافظني كداعيات انتخابية .
وقالت املوسوي ،يف ترصيح صحفي :إن “بعض املحافظني استغلوا مناصبهم يف توزيع
مجمعات سكنية عىل رشائح مهمة بما فيهم عوائل الشهداء واملهجرين وموظفي وزارة
األعمار واإلسكان”.
وأضافت أن “أغلب هذه املجمعات أصابها االندثار وتحتاج إىل رصف مبالغ اكثر ونحن
يف لجنة الخدمات وضعنا لها مبالغ يف عام ،“ 2019
وأشارت املوسوي إىل أن لجنتها “وبالتعاون مع وزارة األعمار واإلسكان حددنا فرتة
زمنية إلنجاز املجمعات السكنية” ،مبينة أن “هناك اخفاقا واضحا عىل الرغم من
تخصيص االموال الالزمة إلنجاز املجمعات السكنية”.

أمانة بغداد تعيد أنبوب ماء عمالقا
إىل اخلدمة

بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس االربعاء ،عن
اعادة انبوب ماء عمالق اىل الخدمة يف
العاصمة.
وذكرت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «مالكاتها يف دائرة ماء
بغداد قامت بإعادة انبوب ماء بقطر 70

سم اىل الخدمة بعد كان متوقفا ً بسبب
تقاطعه مع اعمال اصالح تخسف ضمن
منطقة الحرية».
واضافت ان «االنبوب سيضيف كميات
كبرية من املاء الصايف التي تغذي عدة
محالت سكنية ال سيما ضمن مدينة
الكاظمية».

قرار ملالحقة مروجي األخبار الكاذبة عن
«كورونا» قضائيا

بغداد /الزوراء:
كشفت خلية األزمة النيابية ،امس األربعاء ،عن دراسة قرار بمالحقة مروجي اإلخبار
الكاذبة عن فريوس كورونا قضائيا.
وقال عضو الخلية ،عباس عليوي ،يف ترصيح صحفي“ :هنالك اشخاص يعملون عىل
تسقيط عمل الكوادر الصحية من خالل نرش إخبار كاذبة ال تمت للحقيقة بصلة”،
الفتا إىل إن “خلية األزمة النيابية تدرس قرار مالحقة كل من يعمل عىل تسقيط الكوادر
الصحية عرب نرش اإلخبار الكاذبة يف منصات التواصل االجتماعي ووكاالت األنباء
قضائيا”.
وأضاف أن “خلية األزمة ستنسق مع جهاز األمني الوطني وقسم مكافحة الشائعات
واإلخبار الكاذبة لدى وزارة الداخلية ووزارة االتصاالت ملالحقة مروجي اإلخبار الكاذبة
عن كورونا” ،مبينا أن “اإلساءة للكوادر الصحية أمر مرفوض وال ينبغي السكوت
عنه”.
وكانت عدد من صفحات التواصل االجتماعي قد تداولت أخبارا تشري إىل ان تسجيل أكثر
من ألف حالة شفاء من فريوس كورونا أكذوبة ،وقامت الصحة بالسماح للمصابني
بمغادرة املستشفيات دون التأكد من سالمتهم.

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّـة عن
ضبط عد ٍد من املسؤولني يف دائرة
صحَّ ة محافظة كركوك؛ عىل خلفيَّة
شبهات فسا ٍد يف مرشوع رشاء
جهازي فحص فايروسات ،مُ ب ِّي ً
نة
ُّ
َّ
الخاصة
تمكنها من ضبط األوليَّات
باملرشوع البالغة قيمته أكثر من
 180مليون دينار.
دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف
معرض حديثها عن تفاصيل

القضيَّة ،أشارت وبحسب بيان الهيئة
ُّ
«تمكن مكتب تحقيق الهيئة يف
إىل
محافظة كركوك من ضبط األوليَّات
َّ
الخاصة بمرشوع رشاء جهازي
فحص فايروسات نوع (PCR
 )REAL Timeعام  2019بكلفة
دينار»،
( )186,000,000مليون
ٍ
ً
وضحة َّ
مُ
أن «عمليَّـة الضبط التي
َّ
تمَّت بموجب مُ ذكر ٍة قضائيَّـ ٍة ،جاءت
عىل خلفيَّة رصد شبهات فسادٍ؛ لعدم
مطابقة الجهازين للمواصفات

الفنيَّة ،فضالً عن عدم استخدام
الجهازين يف فحص فايروس كورونا
ظل ِّ
( )19 – COVIDيف ِّ
تفش الوباء؛
لعدم دقة نتائجه».
َّ
وأكدت الدائرة «إصدار قايض التحقيق
املُ
ِّ
ِّ
استقدام بحق مسؤول
ختص أوامر
ٍ
ُ
ُ
َّ
شعبة املختربات ،واملوظف املسؤول
عن األمور الفنيَّة ،واملُ َّ
وظف املسؤول
يف مرصف الدم الرئيس يف دائرة صحَّ ة
املحافظة؛ استنادا ً إىل أحكام املا َّدة
( )340من قانون العقوبات».

الرتبية :قرار البصرة ختفيض أجور املدارس األنبار تؤكد خلو خميمات النازحني من
األهلية للنصف غري ملزم
فريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
ع ّدت وزارة الرتبية أن قرار حكومة البرصة
بتخفيض أجور الدراسة للمدارس األهلية بنسبة
 % 50غري ملزم التطبيق للمدارس األهلية.
وقال املتحدث بإسم الوزارة ،حيدر فاروق ،امس
االربعاء ،يف ترصيح صحفي :انه ال يحق ألية
جهة حتى الوزارة فرض مسألة تحديد املبالغ أو
تخفيضها يف تلك املدارس أو الجامعات األهلية.
وأضاف فاروق :أن وزارة الرتبية ال يمكنها وفق
القانون التدخل بالجنبة املالية او تحديد االجر يف
العقد بني االهايل وادارات تلك املدارس والجامعات
بخصوص اجور دراسة الطلبة والتالميذ فيها.
مبينا :ان ما اصدرته هيأة الرأي يف الوزارة
بخصوص تخفيض  %10من االجور الدراسية لم
يكن ملزما ً للمدارس األهلية ،وانما كان كمطالبة

من جانب إنساني.
وكان تجمع املؤسسات الرتبوية األهلية العراقية،
قد استنكر ،يف التاسع والعرشين من أيار املايض،
قرار محافظ البرصة اسعد العيداني القايض
إلزام املدارس األهلية يف املحافظة تخفيضها
ألجور الدراسة لهذا العام بنسبة  ،%50فيما عدته
تدخال غري مسؤول بشؤون املؤسسات الرتبوية
األهلية.
هذا وقررت خلية األزمة ملواجهة كورونا يف
محافظة البرصة تخفيض أجور الدراسة يف
املدارس األهلية كافة للطلبة باملحافظة بنسبة
 ،%50وفق كتاب صادر عن املحافظ اسعد
العيداني ،فيما ناشد عدد من املواطنني (أولياء
أمور وطلبة) خلية األزمة يف البرصة برضورة
إلزام املدارس األهلية بتطبيق هذا القرار.

اإلطاحة بـ“ 3دواعش” بعملية أمنية استباقية
يف األنبار
بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني يف االستخبارات العسكرية،
امس االربعاء ،ان القوات االمنية تمكنت من
اعتقال ثالثة من ابرز عنارص عصابات داعش
االجرامية بعملية امنية استباقية استهدفت
املناطق الغربية .
وقال املصدر ،يف ترصيح صحفي :إن “قوة امنية
من شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة
الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء املشاة 30
نصبت كمني لثالثة من مقاتيل عصابات داعش
االجرامية ،وتمكنت من اعتقالهم بعملية امنية
استباقية استهدفت مناطق البيضة والبو حردان

والزلة بقضاء القائم غربي االنبار ،دون وقوع أي
مقاومة تذكر”.
واضاف املصدر ان” املعتقل يعملون كمقاتلني
يف تنظيم داعش االجرامي هربوا اثناء معارك
التحرير ثم عادوا اىل مناطق سكناهم املحررة”،
مبينا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات
االمنية من اعتقال املطلوبني ورصد حركتهم
حال تواجدهم يف املكان املستهدف”.
وأوضح أن “القوات االمنية نقلت املعتقلني
الصادرة بحقه اوامر قبض عىل وفق املادة /4
ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة اىل احدى
املراكز االمنية للتحقيق معهم “.

ضبط عجالت خمالفة للقوانني يف طريبيل وخور الزبري
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية يف منفذ طريبيل
الحدودي وميناء خور الزبري ،امس االربعاء،
ضبط عجالت محملة بحديد مختلف لم تجدد
اإلعفاء االستثماري يف منفذ طريبيل ،فضال عن
ضبط عجلة محملة بمادة الذرة الصفراء بوزن
إجمايل (38طن و170كغم) وهي من املنتجات
املمنوعة من االسترياد حفاظا ً ودعما للمنتج
املحيل بعد إنجاز معاملتها الكمركية يف داخل
املنفذ.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،ان «مفارزنا تمكنت من ضبط عجالت
عدد  3محملة بمادة حديد مختلف بوزن إجمايل
132طن منجزة معاملتها داخل املنفذ لصالح
مرشوع استثماري لم تجدد اإلعفاء الخاص
بها مما سببت هدرا ً باملال العام».
واضافت ان «عملية الضبط تمت من قبل
شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم
الجمركي بعد تدقيق معامالتها الجمركية
تبني أن املادة املضبوطة مثبت بأنها معفاة
من الرسوم الجمركية والرضيبية حسب كتاب
الهيئة العامة للجمارك ومرفقة كذلك هيئة

َّ
«تمكنت مالكات
وعىل صعي ٍد آخر،
مكتب تحقيق الهيئة يف املحافظة،
ويف عمل َّي ٍة أخرى ،من ضبط األوليَّات
الخاصة بأحد املشاريع املُ َّ
َّ
نفذة
من تخصيصات إعادة استقرار
وإعمار األقضية والنواحي واملدن
بمبلغ مقدارُه
املُحرَّرة من اإلرهاب
ٍ
( )246,000,000مليون دينار؛
لوجود شبهة فسا ٍد فيه».
وتابعت« :عمليَّـة الضبط ،التي تمَّت
بموجب مُ َّ
ذكر ٍة قضائيَّـ ٍة ،أسفرت

َّ
الخاصة باملرشوع
عن ضبط األوليَّات
يف قسم الحسابات بديوان املحافظة
عىل خلفيَّـة وجود مبالغ ٍة يف أجور
اآلليَّات ،فضالً عن عدم وجود أيَّة
عمليَّة نق ٍل لألتربة التي تضمَّنتها
تفاصيل املرشوع ،والتي ت َّم رصف
مبالغ كبرية عليها ،إذ سبق أن ت َّم
ِّ
إصدار أوامر قبض
بحق لجان التنفيذ
ومديري أقسام الحسابات والتدقيق
عىل وفق أحكام املا َّدة ( )340من
قانون العقوبات».

االستثمار الوطنية» .
واوضحت الهيئة ان « اإلعفاءات الجمركية
والرضيبية تم إيقافها منذ عام  2018ووجوب
تجديد اإلعفاء من قبل الهيئة العامة لالستثمار،
وان اإلعفاءات تم التوقف بالعمل بها منذ بداية
عاد  2020مما سبب هدرٱ باملال العام ومخالف

للضوابط والتعليمات النافذة».
واشارت اىل انه «تمت إحالة ما تم ضبطه عىل
وفق محرض أصويل إىل قايض تحقيق محكمة
الرطبة ملحاسبة املقرصين يف املنفذ الحدودي».
من جانب متصل ،قالت الهيأة يف بيان اخر،
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،انها تمكنت يف

منفذ ميناء خور الزبري يف البرصة من ضبط
عجلة محملة بمادة الذرة الصفراء بوزن
إجمايل (38طن و170كغم) وهي من املنتجات
املمنوعة من االسترياد حفاظا ً ودعما للمنتج
املحيل بعد إنجاز معاملتها الكمركية يف داخل
املنفذ.
وقالت ان «عملية الضبط تمت من قبل
شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم
الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية
ومعاينة البضاعة تبني أن املادة املذكورة تم
التالعب بالعالمة التجارية خالف ما تم ذكره
يف املعاملة الكمركية وكذلك املادة من املنتجات
غري املسموح بإدخالها اىل العراق حفاظا ً عىل
املنتج املحيل حسب كتاب وزارة الزراعة/
مكتب الوزير /مكتب التصاريح واملعلومات
األمنية واملبلغ إىل معاونية الكمرك والحجر
الصحي العاملتني يف ميناء خور الزبري» .
وتابعت« :تم إحالة ما تم ضبطه وفق محرض
أصويل إىل مركز رشطة ميناء خور الزبري إلتخاذ
اإلجراءات الالزمة بحقها وإحالتها أمام أنظار
القايض املختص وكذلك محاسبة املقرصين يف
أداء واجبهم».

بغداد /الزوراء:
أكد مستشار محافظ االنبار للشؤون االغاثية ،مازن ابو ريشة ،امس االربعاء ،ان
مخيمات النزوح يف املحافظة لم تسجل اي حالة اصابة او وفاة بفريوس كورونا .
وقال ابو ريشة ،يف ترصيح صحفي :إن “مخيمات النزوح يف قضاءي عامرية الصمود
جنوبي مدينة الفلوجة ،ومخيمات الحبانية رشقي مدينة الرمادي ،لم تسجال اي حالة
وفاة او اصابة بفريوس مرض كورونا نتيجة االجراءات االحرتازية التي اتخذتها الجهات
املعنية املسؤولة عن مخيمات النزوح وتطبيق ارشادات خلية االزمة “.
واضاف ان “الخطة الصحية لتجنب اصابة النازحني داخل مخيمات النزوح نجحت
رغم تسجيل حاالت وفاة واصابة يف مناطق مختلفة من مدن االنبار ،إال ان االجراءات
الصحية املشددة عىل مخيمات النزوح ساهمت يف ابعاد شبح املرض املميت عن
مخيمات النزوح”.
وأوضح أبو ريشة أن “مخيمات النزوح خضعت لعمليات تعفري وتعقيم وبشكل مستمر
من قبل الجهات الصحية” ،مشريا إىل أن “الجهات املعنية املرشفة عىل مخيمات النزوح
تتابع وبشكل يومي تطبيق االجراءات الصحية التي تهدف اىل منع تسجيل اي حالة
اصابة بفريوس املرض» .مؤكدا «توزيع املعقمات واملطهرات بني االرس النازحة “.

تعديالت مرتقبة وواسعة على قانون
التعليم األهلي
بغداد /الزوراء:
ُ
َ
تعتزمُ
إكمال تعديالت
التعليم النيابي ِة
لجنة
ِ
واسعة ورضورية عىل قانون التعليم
األهيل ،بما يتناسب مع ضمان حق حاميل
الشهادات من خريجي الجامعات األهلية،
التي تضمن لهم التعيني والتقاعد.
وقال عضو لجنة التعليم النيابية ،رياض
املسعودي ،يف ترصيح صحفي :إن «قانون
التعليم األهيل الذي أقره الربملان فيه الكثري
من الفقرات التي تحتاج اىل تعديل ،فضالً
عن الغموض ،كما انه يحتاج اىل تعليمات
لتطبيقه لكونه يحتوي عىل ثغرات
كثرية».
واضاف املسعودي ان «اللجنة ستجري عليه
تعديالت واسـعـة لغرض ضمان جودة
التعليم األهيل والرصانة ،وضمان عــدم
تـحـويـل الـجـامـعـات األهـلـيـة
والـكـلـيـات الـى دكـاكـني استثمارية،
وضـمـان جـودة التعليم يف هــذه

بــاالضــافــة
املــؤســســات،
الــى ضــمــان حق حـامـلـي
الــشــهــادات بـتـعـيـيـنـهـم فــي
الـجـامـعـات األهـلـيـة وحـصـولـهـم
عـلـى الـتـقـاعـد» .مـبـيـنـا ان
«اللجنة أنهت التعديالت وهـي فـي مرحلة
أخذ البيانات والتعديالت من أعضائها».
وبشأن العام الدرايس الحايل ،أوضح
املسعودي ان»الــــوزارات بــصــورة
عـامـة ال تـمـتـلـك خططا اسرتاتيجية
وعمال مؤسساتيا ،إذ إننا نمتلك سـيـاسـة
وزيـــر ولــيــس سـيـاسـة وزارة،
وهــذه مشكلة يف إدارة البالد» .مشريا
اىل ان «وزير التعليم يمتلك رؤية عليه
أن يرتجمها اىل اسرتاتيجية ،حيث
البـد مـن إعـداد خطة ملـدة  12عاما
تتعلق بـوضـع املـنـاهـج وطـــرق
الــتــدريــس واملـخـتـبـرات ،وخطة
القبول والـدراسـات واملـعـاهـد».

أسواق
العدد 7269 :الخميس  18 -حزيران 2020

بغداد /الزوراء:
ش�هدت اسع�ار رصف ال�دوالر يف
االس�واق املحلي�ة ،ام�س االربع�اء،
استقرارا ً نسبياً ،حيث جاءت اسعار
بورص�ة الكفاح يف بغداد 124.000

الرافدين يعلن ازدياد أعداد
الدوائر املوطنة رواتبهم لديه
بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رف الرافدين ،امس
األربع�اء ،ع�ن ازدي�اد اع�داد
الذي�ن تم توط�ن رواتبهم عىل
مرفن�ا واستامه�م بطاق�ة
املاسرت كارد.
وقال املكتب االعامي للمرف
يف بي�ان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :ان “العدي�د م�ن الدوائر

ومؤسس�ات الدول�ة وطن�ت
رواتبهم لدى املرف ،وأصبحت
رواتبهم يتم استامها ش�هر ًيا
عن طريق املاسرت كارد ً
بدال من
النقد اليدوي”.
وأش�ار امل�رف اىل ان “الذين
تم توط�ن رواتبهم مشمولون
بالخدم�ات املالي�ة كاف�ة التي
يطلقها املرف”.

الكهرباء :تلكؤ مشروع الربط اخلليجي يعود للوضع املالي وجائحة «كورونا»
بغداد /الزوراء:
عزت وزارة الكهرباء تلكؤ العمل بمرشوع
الربط الخليجي وتجهيز محافظة البرة
ب��  500ميغ�اواط منه كمرحل�ة اوىل ،اىل
جائح�ة كورون�ا واالوض�اع االقتصادي�ة
واملالي�ة التي يشهدها البل�د .وفيما اكدت
ال�وزارة ان الطاق�ة امل�وردة م�ن الجانب
االيراني تصل اىل  1100ميغاواط يف اوقات
ال�ذروة عرب اربعة خط�وط ،اعلنت رشكة
«جنرال الك�رتك» االمريكي�ة ،املختصة يف
مجال الطاقة ،اضافة  1000ميغا واط من
الطاقة الكهربائية اىل الشبكة الوطنية.
وق�ال الناطق باسم وزارة الكهرباء ،احمد
العب�ادي :ان «ال�وزارة وقع�ت ،يف وق�ت
ساب�ق ،مذك�رة تفاه�م وخارط�ة طريق
مع هيئة الربط الخليج�ي لربط منظومة
الكهرب�اء العراقي�ة معها م�ن خال دولة
الكويت ومحافظة الب�رة بواقع خطن
ومحطة ثانوية ،إذ كان من املقرر ان تنجز
االعم�ال بهذا املرشوع مطلع ترشين االول
من الع�ام الحايل ليتسنى تجهيز محافظة
البرة ب��  500ميغاواط ،إال ان تداعيات
االوضاع الصحية واملالية ادت اىل انسحاب
بعض الرشكات ،وبالتايل تلكؤ املرشوع».
واض�اف ان «الحديث عن م�رشوع للربط
الكهربائ�ي م�ع السعودي�ة غ�ري ممكن،
وذلك لبعد الشبكة السعودية عن العراقية
ووجود صحراء بن الجانبن تمتد ملسافة
 210كم ،وعليه فإن الربط مع دول الخليج
ال يتم إال من خال الكويت».
منوها اىل ان «الوزارة لم تطلع ولم يصلها

املركزي يبيع أكثر من 200
مليون دوالر يف مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعل�ن البنك املرك�زي العراقي،
ام�س االربع�اء ،ع�ن بيع�ه
أكث�ر م�ن  200ملي�ون دوالر
وبمشاركة  34مرفا.
وبلغ�ت مبيع�ات البن�ك ،يوم
ام�س 207 ،ملي�ون واكثر من
 481ال�ف دوالر غطاه�ا البنك
بسعر رصف اساس بلغ 1190
دينار لكل دوالر.
وكانت مبيع�ات البنك املركزي
لتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج
عىل شكل حواالت واعتمادات،

www.alzawraapaper.com

جنرال الكرتيك تعلن إضافة  1000ميغا واط إىل الشبكة الوطنية

الدوالر يستقر نسبياً يف األسواق
احمللية

دينار لكل  100دوالر .وكانت أسعار
البي�ع والرشاء يف مح�ات الصريفة
كما ي�ي :سع�ر بيع ال�دوالر سجل
 124.500دين�ار .أم�ا سع�ر رشاء
الدوالر فبلغ  123.500دينار.

اي اش�عار عن الزيارة الت�ي اجراها وزير
املالي�ة اىل السعودي�ة وطرح�ه موض�وع
الرب�ط الكهربائ�ي وامكاني�ة مساع�دة
العراق بهذا املجال».
واك�د العب�ادي «ع�دم وج�ود اي مرشوع
ع�ىل ارض الواق�ع مع الجان�ب السعودي
ع�ىل الرغم من وج�ود بروتوك�ول تعاون
مش�رتك ،الن اقامة املشاريع تتطلب أمورا
عدة ،اهمها توفر مشاريع بنى تحتية بن
الجانبن وتخصيصات مالية ،واالتفاق عىل
املدد الزمنية وتحديد سعر التعرفة السيما
بمجال نقال الغاز» .مبينا ان «اقامة هكذا

بغداد /الزوراء:
أعلن��ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات
الكهربائي�ة وااللكرتوني�ة ،إح�دى رشك�ات
وزارة الصناع�ة واملع�ادن ،ام�س األربع�اء،
عن تمكنها من الصع�ود بالطاقة اإلنتاجية
ملعم�ل إنت�اج األوكسجن الطب�ي متجاوزة
الطاق�ة التصميمية للمعم�ل لتأمن حاجة
املستشفي�ات االهلي�ة والحكومي�ة م�ن
األوكسجن الطبي وعىل مدار (  ) ٢٤ساع�ة
.
وق�ال مدير ع�ام الرشكة ،سفي��ان ف�وزي
الجب��وري ،يف بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة
من�ه :إن “معم�ل إنتاج األوكسج�ن الطبي
يتك�ون م�ن خط�ن إنتاجي�ن إلنت�اج غاز
األوكسج�ن بطاقة (  ) ٥٠٠إسطوانة يوميا ً
وإنتاج سائ�ل األوكسجن بطاقة (  ) ٨آالف
ل�رت يوميا ً بنق�اوة (  ) % ٩٩.٦وبمواصفات

شركة تركية :العراق أبرز املستوردين لألثاث املنزلي
األوروبي�ة ،بعدما حظي�ت بإقبال
كب�ري ل�دى نظرياته�ا يف إفريقي�ا
والرشق األوسط.
وقال رئيس املجلس اإلداري لرشكة
“مق�ام كاسيك” ،محم�د تونج،
إنه�م ع�ىل تواص�ل مستم�ر مع
مستوردين لدى  20دولة يف الرشق

األوسط ،وإفريقيا وأوروبا.
واض�اف :أن منتج�ات رشكت�ه
ُتص� نّدر حالي�ا ً للعديد م�ن الدول،
أبرزها العراق ،وفلسطن ،وقطر،
واإلمارات ،ونيجرييا وتنزانيا.
نّ
وترتك�ز أنشط�ة رشك�ة “مق�ام
كاسي�ك – ”Makam Classic

الرتكية ،عىل إنتاج األثاث التقليدي
م�ن الخش�ب املجف�ف يف أوساط
طبيعية.
وتص نّدر الرشكة منتجاتها يف الوقت
الحايل ،إىل أسواق إفريقيا والرشق
األوس�ط ،فيما تسته�دف لدخول
األسواق األوروبية أيضاً.

الذهب يستقر مع ارتفاع مصابي كورونا والدوالر يكبح
اخلسائر
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
استق�رت أسع�ار الذه�ب ،ام�س
األربع�اء ،إذ تلقت الدعم من مخاوف
نابع�ة م�ن ارتف�اع أع�داد املصابن
بف�ريوس كورون�ا يف بك�ن ،بينم�ا
كبح�ت اآلم�ال يف عق�ار محتم�ل
لكوفيد -19وارتفاع الدوالر األمريكي
تقدم املعدن األصفر.
واستقر الذهب يف املعامات الفورية
عن�د  1727.72دوالرا لألوقي�ة
(األونص�ة) بحل�ول الساع�ة 0533

بتوقي�ت جرينتش ،ليقب�ع يف نطاق
ست�ة دوالرات .ولم يط�رأ تغري يُذكر
عىل العق�ود األمريكية اآلجلة للذهب
عند  1736.30دوالرا.
وق�ال ،جيف�ري ه�ايل ،كب�ري محلي
الس�وق ل�دى أوان�دا” :االهتم�ام ما
زال يف مك�ان آخر ،معظمه يف أسواق
األسه�م .لك�ن كوفي�د -19يث�ري
القل�ق فيم�ا يج�ب أن يق�دم تمديد
اإلغ�اق يف بك�ن بع�ض الدعم يف أي
انخفاضات“.

مشاري�ع تتطلب قرارات حكومية وليست
وزارية».
بينم�ا اك�دت ال�وزارة ،امس االربع�اء ،ان
الطاقة املوردة م�ن الجانب االيراني تصل
اىل  1100ميغ�اواط يف اوق�ات الذروة عرب
اربعة خطوط.
وق�ال الناطق باس�م ال�وزارة «ان الطاقة
امل�وردة من ايران تصل اىل  1100ميغاواط
يفاوق�اتال�ذروةع�رباربع�ةخط�وط».
واض�اف ان «الخط�وط ثاث�ة منه�ا يف
املناط�ق الجنوبية واالخري يجهز محافظة
دياىل واج�زاء من بغداد» ،مبين�ا ان «هذه

الكمي�ة من املمك�ن ان تخف�ض وحسب
الحاجة».
م�ن جانب اخ�ر ،اعلن�ت رشك�ة «جنرال
الك�رتك» االمريكي�ة املختص�ة يف مج�ال
الطاقة ،امس االربعاء ،اضافة  1000ميغا
واط م�ن الطاق�ة الكهربائي�ة اىل الشبكة
الوطنية.
وق�ال املدي�ر التنفيذي للرشك�ة يف الرشق
االوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا ،جو
انيس ،إن الرشكة اضافت  1000ميغا واط
من الطاقة الكهربائية اىل الشبكة الوطنية
العراقي�ة ،توزعت بواق�ع  500ميغا واط

وأعل�ن مسؤولون يف بك�ن عن عدة
حاالت جدي�دة مصاب�ة بكوفيد-19
للي�وم السادس ع�ىل الت�وايل ،بينما
بلغ ع�دد اإلصاب�ات الجديدة يف ست
والي�ات أمريكي�ة مست�وى قياسي�ا
مرتفعا يوم الثاثاء.
لكن الدوالر ارتف�ع  0.1باملئة مقابل
عم�ات منافسة ،مما يرف�ع تكلفة
الذهب عىل حائزي العمات األخرى.
يف غضون ذلك ،تدعم زيادة قياسية يف
مبيعات التجزئة بالواليات املتحدة يف

مايو /أيار وجهات النظر التي تقول
إن الرك�ود يف أمريكا ربما يقرتب من
نهايت�ه ،فيما قدمت نتائ�ج إيجابية
لتجارب عىل عاج لكوفيد -19الدعم
ملعنويات املستثمرين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى،
تراج�ع البادي�وم  0.8باملئ�ة إىل
 1916.91دوالرالألوقي�ة ،وهبط�ت
الفضة  0.1باملئ�ة إىل  17.39دوالرا،
وخرس الباتن  0.5باملئة إىل 816.65
دوالرا.

معتم�دة وخاضع�ة لفحوص�ات التقيي�س
والسيط�رة النوعية” .مش�ريا ً إىل أن “الرشكة
وتنفي�ذا ً لتوجيهات وزي�ر الصناعة واملعادن
أستطاع�ت رف�ع إنتاجها بمع�دالت أكثر من
الطاق�ة التصميمي�ة لتلبية جمي�ع الطلبات
اليومي�ة للمستشفي�ات االهلي�ة والحكومية
يف بغ�داد» .مؤكدا «تأمن بح�دود (  ) ٨٠من
حاجة وزارة الصحة م�ن األوكسجن الطبي
إضاف�ة اىل التجهي�ز الف�وري للمواطن�ن
مجان�اً».
ولف��ت الجبوري اىل “املعوق�ات والصعوبات
الت�ي تواج�ه العم�ل والت�ي من أهمه�ا عدم
تسدي�د مستحق�ات الرشك�ة املثبت�ة بذم�ة
وزارة الصحة ع�ن تجهيز إسطوانات وسائل
األوكسج�ن الطبي للفرتة املاضي�ة والبالغة
بح�دود ملي�ار و (  ) ٧٠٠مليون دينار ،وعدم
قي�ام املستشفي�ات بإرج�اع اإلسطوان�ات

بغداد /الزوراء:
أك�د الخب�ري االقتص�ادي ،احس�ان
الكنان�ي ،ان الحكومة ل�ن تحتاج اىل
االق�رتاض الخارجي م�ن اجل تمويل
املوازن�ة ،الفت�ا اىل ان االي�ام الحالي�ة
وماستعقبه�ا ستشه�د ارتفاع�ا يف
اسع�ار النف�ط وستع�وض الخسائر
التي تكبدها العراق جراء االنخفاض.
وق�ال الكنان�ي ،ام�س االربع�اء ،يف

تريح صحفي :ان “الحكومة لديها
احتياط�ي نقدي يتجاوز ال�  60مليار
دوالر ،وباالمك�ان االق�رتاض من�ه او
استثم�اره بشكل صحي�ح لتعويض
خسائ�ر انخف�اض اسع�ار النف�ط
وزيادة هذا االحتياطي“.
واض�اف ان “الحكومة لم تعد بحاجة
اىل االق�رتاض الخارجي يف ظل ارتفاع
اسع�ار النفط ،حيث ان االيرادات غري

بدرجة أسوا ٔ من املعلنة سابقاً.
وذك�رت أن االٔزمة الحالي�ة التي وصفتها
ب�»االٕغ�اق الكب�ري» م�ن غري املرج�ح أن
يشبه أي يشء قد شهده العالم من قبل.
ومن شأن هذه االٔزمة أن تكون ذات عواقب
وخيمة عىل فقراء العالم ،وفقا ً للتقرير.
وك�ان وب�اء «كوفي�د »-19قد ب�دا ٔ كأزمة
صح�ة طار ٔية ،لكنه تح�ول الحقا ً ا ٕىل أزمة
اقتصادية بسبب تدابري التباعد االجتماعي
املطلوبة وا ٕجراءات قيود السفر.
وأظه�ر تقري�ر االٓف�اق املستقبلي�ة بشأن
االقتص�اد العامل�ي ع�ن ش�هر نيس�ان أن
النات�ج املح�ي االٕجمايل ق�د ينكمش بنحو
 3%ه�ذا الع�ام يف أكرب وت�رية هبوط منذ
الكساد العظيم يف فرتة الثاثينيات.
وبحسب بيانات جامعة «جونز هوبكينز»،

النفطية واالستثمار الصحيح للمنافذ
الحدودية كفيلة بحل االزمة املالية“.
وب�ن ان “االي�ام املقبل�ة ستشه�د
ارتفاع�ا يف اسع�ار النفط م�ع تعايف
اس�واق الخليج وال�دول االسيوية مع
انحس�ار كورون�ا يف بع�ض ال�دول،
وخاص�ة الصناعي�ة وع�ودة الحي�اة
الطبيعي�ة بعد توقفها ألكثر من ثاثة
اشهر”.

كربالء تباشر تسديد املستحقات املالية ملسوقي احلنطة
والشعري
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة زراع�ة كرباء ع�ن بدء
تسليم املستحقات املالية ملسوقي الحنطة
ملزارعن وفاح�ي كرباء ابت�دا ًء من اول
امس الثاثاء وحسب اسبقية التسويق .
وق�ال مدي�ر زراع�ة كرب�اء ،املهن�دس
رزاق الطائ�ي ،يف تري�ح صحف�ي :ان
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب فرع

كرباء ب�ارشت بتوزيع الصكوك الخاصة
بمستحقات الفاحن ومسوقي محصول
الحنطة للموسم التسويقي الحايل ٢٠٢٠
وفق نظام االسبقية يف التسويق.
واوضح الطائ�ي :ان كرباء سوقت حتى
ي�وم الخامس عرش من حزي�ران الجاري
( ٦٦١٢٨طن�ا) ( 700كغ�م) ،منه�ا
( ٦٣٧٩٥طن�ا) و ( ٦٢٠كغم) درجة اوىل

صندوق النقد الدولي حيذر من ازمة «ال مثيل هلا يف العامل»
يوجد أكثر من  8ماين مصاب بالفريوس
ح�ول العالم ،م�ع وجود الوالي�ات املتحدة
والربازي�ل وروسي�ا يف صدارة ال�دول التي
تشهد أكرب عدد من املصابن بالوباء.
وأش�ار تقري�ر صن�دوق النق�د ا ٕىل أن هذه
االٔزمة وجهت رضب�ة كبرية بشكل خاص
ا ٕىل صناع�ة الخدم�ات وبص�ورة أكرب من
قطاع الصناعة ،مما يعكس االنخفاض يف
االستثمار ،وهو ما يعترب بمثابة تغيري عن
االٔزمات السابقة.
وبنا ًء عىل ذل�ك ،تقول «جوبين�اث»« :من
املمكن أنه مع الطلب االستهاكي املكبوت،
سيك�ون هن�اك تع�ايف أرسع ع�ىل عكس
االٔزمات السابقة».
ٔ
لكنه�ا ح�ذرت كذلك م�ن ان ه�ذا ال يعترب
بمثاب�ة أم�ر مسلم ب�ه؛ نظ�را ً الٔن االٔزمة

الفارغ�ة بمق�دار الكمي�ات املجه�زة لغرض
إع�ادة ملئها وضم�ان إنسيابي�ة التجهيز”.
داعي�ا ً إىل “إمكانية تسدي�د املبالغ املستحقة
عىل ش�كل دفعات لتمكن الرشكة من تأمن
مستلزم�ات اإلنت�اج وتنفيذ أعم�ال الصيانة
واإلدام�ة للمعمل وإلسطوانات الغاز» .مؤكدا ً
يف الوقت نفسه عىل «أن الرشكة تعمل جاهدة
وباقىص الطاقات لتلبية حاجة وزارة الصحة
وإسنادها يف توفري الخدمات الصحية الازمة
وإسعاف مرىض الفي�روس».
وأض��اف املدير الع�ام بأن “الرشك�ة قامت
بإه�داء (  ) ٢٥إسطوان�ة غ�از أوكسجن إىل
مستشفى العطاء للحجر الصحي ،فضاً عن
مواصل�ة التجهيز اليوم�ي وبكميات بلغت (
 ) ١٣٩٨إسطوانة غاز األوكسجن و(١٣٥٠٠
) لرت من سائل األوكسجن خال األيام الثاثة
املاضي�ة”.

اقتصادي :اإليرادات غري النفطية واالستثمار الصحيح
للمنافذ كفيالن حبل األزمة املالية

ركود هو «االسوا على االطالق»
بي بي يس /متابعة الزوراء:
حذرت كبرية االقتصادين يف صندوق النقد
الدويل ،جيتا جوبيناث ،من أن االقتصادات
املتقدم�ة والناش�ئة عىل حد س�واء سوف
تشهد رك�ودا ً يف ع�ام  2020الٔول مرة منذ
الكساد العظيم.
وبحسب تقرير نرشت�ه مدونة الصندوق،
فإن االقتصاد العاملي قد يواجه أزمة ركود
هي «االٔسوا ٔ عىل االٕطاق» ،رغم بدء البعض
يف اتخاذ خطوات ا ٕعادة الفتح ،مع االٕشارة
ا ٕىل موجة تصحي�ح يف االٔسواق املالية حال
تفاقم االٔمور نحو االٔسوأ.
وأضاف�ت جوبين�اث :أن تقري�ر االٓف�اق
االقتصادي�ة العاملي�ة الق�ادم ع�ن ش�هر
حزي�ران من املرج�ح أن يظه�ر مزيدا ً من
االنكماش يف الناتج املحي االٕجمايل العاملي

منها من محطة بسماية وتغذي العاصمة
بغ�داد ،ومثله�ا موزع�ة ب�ن محطت�ي
السم�اوة وذي ق�ار والتي دخل�ت الخدمة
هذا الشهر.
واش�ار اني�س اىل :ان مجم�وع انت�اج
توربينات رشكة جنرال الكرتك من الطاقة
الكهربائي�ة تصل اىل م�ا يقارب  % 60من
مجموع الطاقة املنتجة يف العراق.
وأوض�ح :أن طواق�م الرشك�ة مستم�رة
بالعم�ل يف  6محط�ات رئيسي�ة لتأم�ن
صيان�ة  3700ميغا واط من انتاج الطاقة
الكهربائي�ة لتجهيزها لفرتة الصيف ،كما
ان طواقم الرشك�ة مستمرة ايضا بالعمل
يف اغل�ب محافظ�ات العراق ول�م يتوقف
عىل الرغم من التحدي�ات االمنية وانتشار
فايروس كورونا.
نّ
وب�ن :ان موض�وع املحط�ات املركب�ة
(االستفادة من الغاز املصاحب الستخراج
النفط) سيتم بدء املباحثات مع الحكومة
الجدي�دة قريبا لغرض العم�ل بإنشاء تلك
املحطات ،النها تساع�د العراق بالحصول
عىل الكهرباء من الغاز الذي يحرق.
ولف�ت اني�س اىل :ان الرشك�ة تعم�ل يف
الع�راق من�ذ اكثر م�ن  50سنة ،ل�ذا فإن
تغي�ري الحكوم�ات يف العراق ل�ن يؤثر عىل
عمل الرشكة يف الباد ،وبالتايل فإن طواقم
الرشكة مستمرة بالعمل يف جميع محطات
الكهرب�اء يف اغلب املحافظات .الفتا اىل :ان
الرشكة عىل تواصل لقاءاتها مع املسؤولن
يف وزارة الكهرب�اء لبحث التعاون املشرتك
يف مجال انتاج الطاقة والتوزيع.

الصناعة تؤمـن  %٨٠مـن حاجـة الصحـة لغـاز وسائـل األوكسجيـن الطبـي

والت�ي غطاها البن�ك بالكامل
بسع�ر رصف بلغ  1190دينار
ل�كل دوالر واح�د ،ق�د بلغ�ت
اكث�ر م�ن  181كلي�ون دوالر.
أم�ا اجم�ايل البي�ع النق�دي
للمص�ارف فسج�ل اكث�ر من
 26ملي�ون دوالر .أم�ا اجمايل
املبيع�ات الكلي�ة فق�د بلغ�ت
.207,481,900
فيما لم تتقدم اي من املصارف
ال�بالغ�ة  34مرفا املشاركة
يف م�زاد العمل�ة ب�أي عروض
لبيع الدوالر.

بغداد /متابعة الزوراء:
كشف�ت رشك�ة تركي�ة يف والي�ة
أضنة ،جنوبي الب�اد ،عن تصدير
منتجاته�ا م�ن االث�اث اىل بع�ض
ال�دول ابرزه�ا الع�راق ،مؤك�دة
استعداده�ا لتصدي�ر منتجاته�ا
م�ن األثاث التقلي�دي ،إىل األسواق
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الصحية قد تغري ا ٕنفاق املستهلكن.
ويف الوق�ت نفس�ه ،ذك�رت أن�ه بالرغ�م
م�ن الدعم النق�دي وامل�ايل التقليدي وغري
التقليدي�ة يف كاف�ة أنح�اء العال�م ،ا ٕال أن
الطل�ب ال�كي ال ي�زال ضعيف�ا ً ويضغط
هبوطيا ع�ىل التضخم ا ٕىل جانب انخفاض
أسعار السلع االٔساسية.
وعىل صعي�د آخر ،ترى أن هن�اك اختافا ً
كب�ريا ً يف االٔس�واق املالي�ة ع�ن االقتص�اد
الحقيق�ي ،حيث تش�ري امل� ٔورشات املالية
ا ٕىل احتم�االت تع�ايف أقوى مم�ا يوحي به
النشاط الحقيقي.
وأك�دت أنه حال وج�ود مزيد من التدهور
يف الظ�روف الصحي�ة أو االقتصادي�ة ،قد
تكون هن�اك تصحيحات حادة يف االٔسواق
العامة.

و( ٢١٥٤طنا) و( 320كغم) درجة ثانية
و(١٧٨طنا) و( ٧٦٠كغ�م) درجة ثالثة ،
فيما تم تسوي�ق  72طنا و  930كغم من
الشعري
مش�ريا إىل :ان سع�ر الط�ن الواحد درجة
أوىل  560أل�ف دين�ار ،والثاني�ة  480ألف
دين�ار ،والثالث�ة  420ألف دين�ار ،وسعر
طن الشعري  420الف دينار.

أصفر وأمحر

إدارة نادي الشرطة تنعى جنمها
الكروي ثامر سلمان

بغداد /متابعة الزوراء
نعت ادارة نادي الرشطة الريايض نجم فريقها الكروي األسبق ،ثامر سلمان بعد وفاته.
وقال رئيس نادي الرشطة وهاب الطائي إن «إدارة الرشطة تنعى رحيل الالعب ثامر سلمان
الذي لعب لفرتة طويلة بنادي الرشطة يف السبعينات من القرن املايض «.
وأضـاف ان «الالعـب كان مهاجما ً ونجما ً مـن نجوم النادي ،انتقل اىل رحمـة الله بعد عمر
طويل قدم به عطاءات كثرية للرشطة».
وكان سلمان من ضمن كوكبة الالعبني الرواد يف القيثارة الخرضاء.
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راضي وكريم وعسل

درجال ومحودي يطمئنان على صحة الرياضيني املصابني بكورونا
املصري محزة اجلمل يقرتب من
تدريب نفط الوسط

بغداد /الزوراء
اكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ان النجم الكروي احمد
رايض بخري وصحته جيدة ومستقرة
ويتماثل للشفاء من فريوس كورونا
املستجد .
واضاف يف ترصيح لقسم االعالم
واالتصال الحكومي ان الحالة
الصحية له مطمئنة تماما عقب
اخر اتصال هاتفي معه مساء اليوم
ومع املالك الطبي املرشف الذي اكد
تجاوزه املرحلة الحرجة وهو االن
بحالة صحية جيدة .

وثمن درجال الجهود الكبرية التي
تبذلها املالكات الطبية العاملة يف
مستشفى النعمان واملسؤولية الكبرية
واملهنية العالية التي يتعاملون بها مع
جميع املرىض ،راجيا ً من الله ان تتم
السيطرة عىل الوباء قريبا ً ويتجاوز
شعبنا شدة الفريوس بفضل الله
ورعايته وااللتزام بتعليمات اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية
وخلية االزمة
وبني درجال ان الحكم الكروي
الشاب عيل كريم بخري وصحته
جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من

عماد حمسن ميثل القيثارة
اخلضراء يف املوسم املقبل
بغداد /متابعة الزوراء
توصل مهاجم نادي الهالل السوداني السابق ،عماد محسن،
اىل اتفاق مع فريق جديد لتمثيله يف املوسم املقبل.
وقال مصدر مقرب من محسن إن “الالعب عماد محسن،
اتفق بشكل رسمي مع نادي الرشطة لتمثيل الفريق يف
الدوري املمتاز املوسم املقبل”.
وأضاف ان “محسن كان قد تلقى عدة عروض من بينها
اندية الزوراء والقوة الجوية ،إال إن الالعب فضل خوض
تجربة جديدة مع القيثارة الخرضاء يف املوسم املقبل”.
يذكر ان محسن سبق وان لعب ألندية القوة الجوية والزوراء
خالل املواسم املاضية قبل خوه تجربة االحرتاف القصرية
مع الهالل السوادني.
ويف شأن منفصل ج َّددت إدارة نادي الزوراء تعاقدها
مع الحارس الدويل جالل حسن ،لتمثيل الفريق يف املوسم
املقبل.
وقال عبد الرحمن رشيد ،عضو الهيئة اإلدارية للنادي
«اإلدارة جددت تعاقدها مع جالل حسن ،للموسم املقبل،
خاصة وأنه من أحد الركائز املهمة بالفريق».
وأضاف «اإلدارة بدأت خطواتها الجادة إلنهاء قائمة الفريق،
تحض ً
ريا للموسم املقبل ،خاصة بعد االتفاق مع املدرب باسم
قاسم الذي أبدى رغبته هو اآلخر للبقاء مع النادي».
وتابع «هناك مفاوضات مع العبني محرتفني جدد؛ حيث
استغنى النادي عن جميع املحرتفني باستثناء املوريتاني
الحسن حويبيب».
يذكر أن الزوراء يعد من الفرق املنافسة بشكل دائم عىل
لقب الدوري املمتاز.
ومن جانب اخر تعاقد نادي كابلني البلجيكي مع الالعب
العراقي حمزة حيدر لتمثيل الفريق بمنافسات املوسم
املقبل.
وينافس نادي كابلني يف دوري الدرجة األوىل ويأتي تعاقده
مع الالعب العراقي ضمن مساعيه للتأهل للدوري املمتاز.
وأوضح مصدر يف بلجيكا أن النادي أعجب بقدرات الالعب
العراقي وقرر التعاقد معه.
وأضاف أن حيدر املولود يف بلجيكا أحد املواهب التي برزت
مؤخرا رغم صغر سنه وتلقى عدة عروض
لكنه اختار االنتقال لكابلني ألنه من الفرق املنافسة عىل
التأهل للدوري املمتاز.

فريوس كورونا املستجد .
واضاف اجرينا اتصاال هاتفيا
مع الحكم كريم واملالك الطبي يف
مستشفى الخطيب واكدوا لنا تعافيه
وتجاوزه مرحلة الخطر بفضل الله
ورعايته .
وثمن درجال الجهود الكبرية التي
تبذلها املالكات الطبية العاملة يف
مستشفى الخطيب التي يرقد بها
الحكم عيل كريم والدور املهم الذي
تبذله واسهم يف شفاء اعداد كبرية من
املرىض  ،متمنيا للجميع دوام الصحة
والعافية وتجاوز جائحة كورونا

ومن جانبه أوعز رئيس اللجنة
األوملبية الوطنية العراقية رعد
حمودي اىل املكتب االعالمي يف
اللجنة بالتواصل مع الرياضيني
واالعالميني الراقدين يف مختلف
االصابة
بسبب
املستشفيات
بفايروس كورونا.
وتابع مدير املكتب االعالمي،
وزمالؤه ،الوضع الصحي للزميل
يوسف فعل مدير إعالم إتحاد الكرة،
والحكم االتحادي عيل كريم ،وتحسني
عسل عضو الهيئة االدارية لنادي
النفط الريايض الذي تعرض لالصابة

مع زوجته وثالثة من أبنائه.
ونقل مدير املكتب االعالمي قلق
رئيس وأعضاء املكتب التنفيذي
للجنة األوملبية ،وإهتمامه ملعرفة آخر
مستجدات الوضع الصحي لجميع
أبناء الوسط الريايض وسعيه الجاد
باالتصال باملالكات املتقدمة بوزارة
الصحة من أجلهم.
يشار اىل إن االحرتازات الطبية
وتوجيهات وزارة الصحة تمنع زيارة
املصابني بفايروس كورونا منعا ً
النتشاره بأوسع مما عليه من أجل
الحفاظ عىل سالمة الجميع.

بغداد /اثري الشوييل
علمت مصادرنا ان املدرب املرصي حمزة الجمل يقرتب من التعاقد مع
فريق نفط الوسط لقيادة الفريق خالل املوسم املقبل ،2021 - 2020وسبق
للمدرب ان عمل مع الفريق يف املواسم املاضية ،واكد املصدر :ان املفاوضات
قاربت عىل االنتهاء واإلعالن الرسمي مسالة وقت ال اكثر.
يشار اىل ان ادارة النادي قد جلست مع مدرب الفريق رايض شنيشل من
اجل تسوية االمور املالية ما بني الطرفني وعدم وصول االمور اىل املحاكم
 ،السيما وان املدرب رايض شنيشل قد اعتذر عن تكملت املشوار مع فريق
نفط الوسط بسبب التزامات عائلية.
ويف سياق متصل أوضحت إدارة نفط الوسط حقيقة تعاقدها مع املدرب
املرصي املخرضم الفائز بـ 3كؤوس ألمم إفريقيا ،حسن شحاتة.
وقال مرشف الفريق ،فراس بحر العلوم« ،أنفي أخبار التعاقد مع املدرب
املرصي الكبري ،حسن شحاتة».
وتابع« :نفط الوسط يحرتم تعاقده مع املدرب رايض شنيشل ،رغم إعالنه
عدم رغبته يف تجديد العقد ،لكن إىل اآلن العقد ساري املفعول».
وأشار إىل أن اإلدارة لم تطرح اسم أي مدرب إىل اآلن ،ما لم تنته عالقة النادي
برايض شنيشل رسميا.
وواصل بحر العلوم« :الشائعات طالت نفط الوسط يف الكثري من األحيان،
لرضب العالقة بني اإلدارة والجهاز الفني ،لكنها لن تؤثر علينا».
ومن جهته أكد مرشف الكرة يف نفط الوسط فراس بحر العلوم ،عدم وجود
خالفات مع املدرب رايض شنيشل.
وقال بحر العلوم مجلس اإلدارة يقدر جهود جميع من عمل داخل النادي
بما فيهم املدرب رايض شنيشل الذي سعى لتقديم كل ما لديه».
وتابع «إدارة نفط الوسط وفرت للجهاز الفني األجواء املثالية ،لكن الظروف
كانت أقوى من إرادة النادي ،إلغاء املنافسة حال دون تحقيق طموحات
الفريق».
وأشار إىل عدم وجود خالفات مالية مع املدرب شنيشل ،كون نفط الوسط
من األندية امللتزمة بحقوق طواقمها.
وتمنى بحر العلوم ،التوفيق للمدرب رايض شنيشل ،مشد ًدا عىل أن إدارة
النادي ستحافظ عىل سقف طموحاتها من خالل التعاقد مع مدرب قادر
عىل حصد لقب الدوري.
يشار إىل أن نفط الوسط احتل املركز الثالث ،قبل إلغاء الدوري املمتاز هذا
املوسم بسبب فريوس كورونا.

منتخب فيتنام يوافق على مواجهة أسود الرافدين ودياً
بغداد /الزوراء
وافق االتحاد الفيتنامي لكرة
القدم عىل طلب الهيأة التطبيعية
لالتحاد العراقي لكرة القدم،
لخوض مباراة ودية بني املنتخبني
يف الثامن من ترشين األول املقبل
اآلسيوية
تحضريا ً للتصفيات
املزدوجة واملؤهلة ملونديال قطر
 2022ونهائيات كأس آسيا 2023
يف الصني.
واعلن االتحاد الفيتنامي موافقته

املبدئية إلقامة املباراة يف موعدها
املفرتض ،عىل أن تتم مخاطبة
السلطات الحكومية للموافقة عىل
خوضها بسبب جائحة فريوس
كورونا ،ونتيجة االجراءات االحرتازية
التي تتبعها الدول بالنسبة إلقامة
املباريات الودية.
وستكون مباراة فيتنام هي املباراة
الودية التحضريية األخرية ملنتخبنا
الوطني لكرة القدم ،قبل التوجه إىل
هونغ كونغ ملواجهة منتخب بالدها

بالثالث عرش من ترشين االول املقبل
لحساب الجولة السابعة للتصفيات
اآلسيوية املزدوجة.
وتسعى الهيأة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم إىل حسم
مخاطباتها مع االتحادات االخرى
بخصوص تأمني مباراتني وديتني
قبل مباراة فيتنام الودية ،وذلك من
أجل التحضري املثايل ألسود الرافدين
ملواصلة النتائج الجيدة ،والتمسك
بصدارة املجموعة الثالثة.

القوة اجلوية يتعاقد مع جنم وسط الكهرباء علي حمسن
بغداد /متابعة الزوراء
تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية مع العب وسط نادي الكهرباء
عيل محسن لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
وقال مصدر يف إدارة النادي إن “إدارة النادي تعاقدت مع الالعب
عيل محسن لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل”.
وأضاف ان “محسن وقع بالفعل عىل عقده مع الصقور لكنه
لم يتحصل حتى االن عىل كتاب االستغناء من فريقه الكهرباء
ولهذا السبب لم يتم اإلعالن رسميا ً عن الصفقة”.
تجدر اإلشارة اىل ان محسن يعد احد افضل الالعبني يف مركز
خط الوسط بالدوري املمتاز.
ويف شأن متصل قال نائب رئيس الهيئة اإلدارية للقوة الجوية

وليد الزيدي إن فريقه سيعتمد عىل الوجوه الشابة يف املوسم
املقبل.
وأوضح الزيدي أن إدارة النادي اعتمدت «إسرتاتيجية مميزة» يف
التعاقدات ،خالل املوسمني املاضيني.
وتابع« :هناك مجموعة جيدة من الالعبني ،القادرين عىل
تحقيق طموحات الفريق ،وسنكتفي بالتعاقد مع الوجوه
الشابة فقط يف املوسم الجديد».
وأردف« :تحركات بعض األندية نحو العبينا متوقعة ،حيث
قدم الفريق يف املوسم امللغي مجموعة من املواهب املميزة،
التي خطفت األضواء ..لكن أغلب الالعبني مرتبطون مع القوة
الجوية لعدة مواسم».

سردار حممد يعقب
بغداد /الزوراء
تعقيبا عىل ما نرش يف صحيفة الزوراء بعنوان
(رسدار محمد :لن نتأهل اىل املونديال مع
كاتانيتش وحكيم شاكر ظلم) ،اكد مدرب
اللياقة البدنية يف نادي الرشطة رسدار محمد ان
قرار الغاء الدوري جاء يف محله والسباب عديدة
منها صعوبة استمرار املنافسات يف ظل االوضاع
الصعبة التي يعيشها البلد ،فالجميع يعلم ان
سالمة الالعبني اهم من كل يشء فضال عن
اسباب اخرى تتعلق باالعداد واالجواء الحارة.

وبخصوص امكانية تأهل منتخبنا الوطني اىل
مونديال قطر عام  ،2022اجاب محمد قائال ان
املنتخب لم يتأهل اىل املونديال يف حال لم تتوفر
الظروف املثالية للجهاز الفني بقيادة السلوفيني
كاتانيتش ولكن يف حال توفرت تلك الظروف
فالوصول اىل كأس العالم ليس بالصعب حيث
يضم املنتخب العبني عىل مستوى عايل يف جميع
املراكز مع امكانية وجود اعداد يليق بمنافسات
التصفيات القارية مبينا يف الوقت ذاته ان
كاتانيتش لم يبعدني عن الجهاز الفني ،لكنه

حاول يضغط عىل االتحاد البعاد عدد من اعضاء
الجهاز الفني ،وبدوره اتحاد الكرة رفض طلب
املدرب السلوفيني ،وبالتايل انا من طلبت االبتعاد
عن الجهاز الفني خوفا من حصول مشاكل مع
املدرب السلوفيني.
وعن اسباب عدم االتفاق عىل اقامة مباراة ودية
بني منتخبنا الوطني وبرشلونة يف ملعب الكامب
نو عام  ،2003اوضح محمد انه كان برفقة
النجم احمد رايض واملدرب االملاني ستانج يف
العاصمة االردنية عمان حيث تم اللقاء بوفد

يمثل اقليم كتلونيا االسباني وليس اقليم
كردستان وتم االتفاق يف وقتها عىل اقامة مباراة
ودية مع فريقي برشلونة واسبانيول يف عام
 2003مقابل مبلغ مايل كبري يمنح التحاد الكرة
اال ان اسباب ادارية تتعلق بعدم موافقة الجانب
االسباني عىل منح تأشريات الدخول( الفيزا)
ادى اىل الغاء االتفاق وعدم اقامة اللقاء ،بسبب
ان الحكومة كانت مع الحرب التي شنها العدو
االمريكي عىل العراق يف حينها بينما االقليم
كانت مناهضا للحرب.
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بايرن بطالً للبوندسليغا للمرة الثامنة توالياً وبيليفلد يعود لدوري األضواء
أنه�ى باي�رن ميوني�خ رس�ميا ً آم�ال
بوروس�يا دورتموند الضئيلة بخطف لقب
البوندس�ليغا ،وذل�ك بعدما ه�زم مضيفه
فردر بريمن بهدف نظيف ضمن األسبوع
الثاني والثالثني من املسابقة.
ورفع باي�رن ميونيخ الذي احتفظ باللقب
للم�رة الثامن�ة تواليا ً والثالث�ني يف تاريخه
رصي�ده إىل  76نقط�ة متقدم�ا ً بفارق 10
نقاط ع�ن دورتموند الذي بقي�ت له ثالث
مباريات.
وس�جّ ل روب�رت ليفاندوفس�كي ه�داف
املس�ابقة هدف فريقه األول قبل دقيقتني
عىل نهاية الشوط األول.
وحقق فري�ق امل�درب هانزي فلي�ك فوزه
الس�ابع تواليا ً منذ اس�تئناف املوسم الذي
توق�ف يف آذار/م�ارس بس�بب ف�روس
كورونا املس�تجد قبل أن يعاود نش�اطه يف
منتصف أيار/مايو خلف أبواب موصدة.
ورفع ليفاندوفس�كي رصيده إىل  31يف ال�
“بوندس�ليغا” هذا املوس�م محطما سجله
الش�خيص حني س�جل  30هدفا يف كل من
موس�مي  2015-2016و.2016-2017
كم�ا وب�ات يف جعبت�ه  46هدف�ا يف جميع
املسابقات هذا املوسم.
ولعب بايرن بعرشة العبني منذ الدقيقة 79
إثر طرد الكندي ألفونسو ديفيس لتحصله
عىل إنذار ثان.
وحقق فليك ،الذي اس�تلم املهمة عىل رأس
الجهاز الفن�ي للعمالق البافاري يف ترشين
الثاني/نوفم�رب الفائ�ت خلف�ا للكروات�ي
نيك�و كوفات�ش ،لقبه األول ع�ىل اإلطالق
كمدرب ،بعد أن رفع كأس ال�”بوندسليغا”
أربع مرات كالعب لصالح بايرن بني عامي
 1985و.1990
وحق�ق فلي�ك ( 55عاما) فوزه الس�ادس
والعرشي�ن م�ع باي�رن يف  29مب�اراة منذ
توليه املهام.
وش�هدت املب�اراة ع�ودة ليفاندوفس�كي
وتوماس مولر اللذي�ن غابا عن الفوز عىل
بوروسيا مونشنغالدباخ بداعي اإليقاف.
وكان بايرن مرش�حا بقوة للفوز باللقاء،
إذ حق�ق انتصاره الثالث ع�رش عىل التوايل
يف ملع�ب “فيرس ش�تاديون” ،وتفوق عىل
منافس�ه للمباراة ال� 22توالي�ا يف الدوري
وال�كأس (عىل أرض�ه وخارجها) ،وهو لم
يخرس أمام منافسه منذ  20أيلول/سبتمرب
 2-5( 2008يف ال�دوري) يف ميونيخ ،فضال
عن تواج�د بريمن يف املركز الس�ابع عرش
ما قبل األخر وه�و بالتايل مهددا بمغادرة
دوري األض�واء للمرة االوىل منذ عام 1980
والثانية فقط منذ انطالق ال� “بوندسليغا”
عام .1963
إال أن األمور لم تكن س�هلة ع�ىل بايرن يف
الشوط األول حيث هدد بريمن يف مناسبات
ع�دة ،إذ ارتطمت كرة التش�يكي االثيوبي
األصل ثيودور جيربيس�ياليس التي سددها

“عىل الطائ�ر” بالش�باك الخارجية ملرمى
الح�ارس مانويل نوير ،إثر عرضية طويلة
من ليوناردو بتينكورت (.)9
وه�دد ماكس�يمليان ايغيش�تاين مج�ددا
مرمى بايرن بتس�ديدة زاحف�ة من خارج
منطقة الجزاء م�رت بجانب القائم األيمن
(.)18
وانتظر العم�الق الباف�اري حتى منتصف
الش�وط األول ليه�دد جديا بع�د أن وصلت
الك�رة م�ن عرضي�ة طويل�ة اىل الفرنيس
كينغس�ي كومان داخ�ل املنطق�ة تابعها
رأسية بجانب املرمى (.)23
وس�جل ليفاندوفس�كي اله�دف بطريقة
رائع�ة بعدما اس�تلم بصدره ك�رة طويلة
متقنة من ج�روم بواتينغ خلف املدافعني
كارسا مصيدة التسلل ،تابعها بيمناه “عىل
الطائر” يف شباك الحارس التشيكي جري
بافلنكا (.)43
فرض بايرن س�يطرته عىل الشوط الثاني
لناحية االس�تحواذ لكن من دون أن يشكل
خطورة كربى عىل املرمى ،إذ جاءت أخطر
الف�رص عندم�ا وصل�ت ك�رة طويلة من
يوشوا كيميتش اىل مولر اىل داخل املنطقة،
مررها اىل ليفاندوفسكي تابعها يف الشباك

اال ان الحك�م رفع الراية مش�را اىل تس�لل
عىل الدويل األملاني (.)55
وكاد كوم�ان أن يمن�ح ه�دف االطمئنان
لبايرن بعد أن تالعب بفيليكوفيتش وسدد
ك�رة قوية م�ن داخل املنطق�ة تصدى لها
الحارس (.)81
وأنق�ذ نوي�ر مرماه من ه�دف محقق كاد
أن يرج�ئ تتويج�ه بعدما تص�دى بأنامله
لرأس�ية يوي�ا أوس�اكو يف الدقيقة األخرة
(.)90
وأبقت ثنائي�ة يوناس هوفم�ان عىل آمال
بوروس�يا مونش�نغالدباخ ببل�وغ دوري
أبطال أوروبا املوسم املقبل بارتقائه مؤقتا ً
إىل املرك�ز الرابع مؤقتا يف ال�دوري األملاني
لك�رة الق�دم ،بفوزه 3-صف�ر عىل ضيفه
فولفسبورغ يف افتتاح املرحلة .32
ورفع مونشنغالدباخ رصيده اىل  59نقطة
متقدما ً بفارق نقطتني عىل باير ليفركوزن
الذي اس�تقبل كولن يف س�اعة متأخرة من
ليل�ة أمس األربعاء ،ومتخلف�ا ً عن اليبزيغ
الثالث بف�ارق ثالث نقاط ،قب�ل مرحلتني
م�ن نهاية املوس�م اللتني ستش�هدان عىل
معركة رشس�ة عىل آخر املراكز املؤهلة إىل
املسابقة القارية األهم.

كلوب حيث مجاهري ليفربول على التشجيع من املنزل
دع�ا املدرب األملاني يورغن كل�وب جماهر نادي ليفربول
لتش�جيع فريقه م�ن املنزل مع اس�تعداد متصدر الدوري
اإلنكلي�زي للع�ودة إىل املنافس�ات والتتوي�ج بلق�ب طال
انتظ�اره ،بعد توق�ف قرابة ثالثة أش�هر بس�بب فروس
كورونا املستجد.
وكان ليفربول عىل بعد انتصارين من التتويج بطال إلنكلرتا
للم�رة األوىل من�ذ  30عاما قبل تعليق ال�دوري يف منتصف
آذار/مارس الفائت بسبب تفيش “كوفيد.”-19
ويع�ود بط�ل أوروب�ا اىل املنافس�ات األحد املقب�ل بدربي
املرسيس�ايد أم�ام مضيفه وغريم�ه ايفرت�ون يف ملعب
“غوديس�ون بارك” ،يف مواجهة قد تشهد عىل فوزه بلقب
ال�دوري املمت�از “برمرلي�غ” يف نس�خته الحديث�ة (منذ
 )1992للمرة األوىل.
يف حال خسارة مانشسرت سيتي الثاني أمام ضيفه أرسنال
يف مب�اراة انتهت يف دقائق الفجر األوىل من اليوم الخميس،
فإن الفوز عىل ايفرتون س�يضمن لليفربول لقبه التاسع
ع�رش يف ال�دوري االنكليزي قبل ثماني مراح�ل من نهاية
املوس�م.وإدراكا منه أن املشجعني س�رغبون يف االحتفال
بلق�ب انتظروه طويال ،حثهم كلوب عىل عدم خرق قوانني
التباعد االجتماعي بإقامة التجمعات خارج “غوديس�ون
بارك” أو ملعبهم “أنفيلد رود”.
وق�ال األملاني ع�رب فيديو ن�رشه املوقع الرس�مي للنادي:
“إنها ك�رة قدم وهي ألجلك�م .يعني ذلك أننا س�نكون يف
امللعب وستكونون يف املنزل”.
وتابع“ :أعدكم أننا سنش�عر بدعمكم .س�أحرص عىل أن

أجعل الالعبني يش�عرون بدعمكم .سنستخدمه،
ال زلت�م تش�كلون  80اىل  90يف املئة من الوقود يف
خزاناتنا”.
وأردف كل�وب الذي بل�غ أول أم�س الثالثاء عامه
ال��“ 53لك�ن الرس�الة األخ�رة :ابق�وا يف أم�ان
وشجعونا من املنزل”.
وأق�ر م�درب بوروس�يا دورتموند الس�ابق أنه خالل
األش�هر الثالث�ة املاضية ّ
فك�ر ماليا يف مص�ر فريقه
وعما إذ س�يكون قادرا عىل رفع الكأس للمرة األوىل
منذ عام .1990
وق�ال إن�ه “كانت هن�اك أوقات لم نك�ن نعلم
تحدي�دا م�ا إذا كن�ا س�نلعب مج�ددا هذا
املوس�م .كانت هناك ش�ائعات بش�أن
+إلغاء( +املوس�م أو اعتماد صيغة)
+النق�اط يف مب�اراة واحدة +وكل
هذه األم�ور .واآلن ها نحن هنا،
س�ينطلق ال�دوري مج�ددا بعد
أيام”.
وع�ادت عجل�ة ال�دوري
اإلنكلي�زي اىل ال�دوران أم�س
األربع�اء بلقاءين مؤجلني من
املرحلة  28حيث يحل أرسنال
ضيفا عىل مانشس�رت س�يتي
وش�يفيلد يونايتد عىل أستون
فيال.

نادي السد يعلن رحيل العب الوسط اإلسباني غابي

أعلن نادي الس�د بطل الدوري القطري رسميا ً رحيل قائده
اإلس�باني غابي بعد مش�وار دام موس�مني.وذكر الحساب
الرسمي للس�د عىل تويرت“ :شكرا ً غابي عىل كل يشء خالل
املوس�مني املاضيني ،كل التوفيق لك ولعائلتك يف ما هو قادم
وستبقى دائما ً جزءا ً من عائلة السد الكبرة”.وانضم غابي
إىل الس�د موس�م  2018قادما ً من أتلتيكو مدريد اإلس�باني
وس�اهم يف الف�وز ببطولة الدوري املوس�م امل�ايض وكأس
الس�وبر وكأس قطر ،والتأهل إىل قب�ل نهائي دوري أبطال
آس�يا .2019م�ن جهته قال غابي عرب حس�ابه الش�خيص
عىل موقع انس�تغرام“ :أريد أن أعل�ن أنني لن أواصل اللعب

مع الس�د اعتبارا ً من  30حزيران/
يوني�و”.وأردف بالق�ول“ :أريد أن
أش�كر جميع العامل�ني يف النادي،
وزمالئ�ي الالعبني والجه�از الفني
وكل الجماه�ر ،حي�ث عاملون�ي
بطريقة رائعة خالل هذين العامني
وأصبحوا عائلة بالنسبة يل”.وذكرت
تقاري�ر صحافية إس�بانية أن غابي
س�ينضم إىل الجه�از الفن�ي لنادي�ه
السابق اتلتيكو مدريد بإرشاف املدرب
الرئييس األرجنتيني دييغو س�يميوني،
والحلول بدالً من مون�و بورغوس الذي
ترك منصبه مس�اعدا ً لسيميوني الشهر
املايض.وينتظ�م الس�د يف معس�كر مغلق
استعدادا ً الستئناف املوسم ،وقد خلت قائمة
الفري�ق من اس�م غابي للمباريات الخمس�ة
املتبقي�ة يف الدوري الذي يحتل فيها الس�د املركز
الثال�ث برصيد  32نقطة ،وباتت حظوظه صعبة
يف االحتفاظ باللقب.

وهو االنتصار األول ملونشنغالدباخ يف ثالث
مباريات بعد س�قوطه أمام بايرن ميونيخ
يف املرحلة الس�ابقة الس�بت املايض وقبلها
عىل أرضه أمام فرايبورغ.
من جهت�ه ،تجمد رصيد فولس�بورغ عند
 46نقطة يف املركز الس�ادس آخر املركزين
املؤهل�ني مب�ارشة إىل ال�دوري األوروب�ي
“يوروبا ليغ”.
وخ�اض مونش�نغالدباخ اللق�اء من دون
مهاجمَي�ه الفرنس�يني مارك�وس ت�ورام
وأالس�ان بليا ،بعد أن خرج األول باكرا ً من
املباراة أمام بايرن إلصابة يف الكاحل ،فيما
غ�اب الثاني بداع�ي إصاب�ة يف الفخذ بعد
غيابه عن املباراة األخرة بسبب اإليقاف.
إال أن مونشنغالدباخ وجد الحلول هجوميا ً
واستفاد بريل إمبولو من غياب املهاجمني
ليب�دأ أساس�ياً ،ورسعان ما ت�رك بصمته
بعدم�ا وصلت�ه الك�رة من هجم�ة مرتدة
مرره�ا بيني�ة يف العم�ق متقن�ة إىل داخل
منطقة الجزاء ،تابعها هوفمان زاحفة عىل
يمني الحارس البلجيكي كوين كاس�تيلس
(.)10
حاول فولفس�بورغ معادلة النتيجة إال أن
تس�ديدة فليكس كالوس من عىل مشارف

املنطقة مرت بجانب املرمى (.)24
وج�اء اله�دف الثان�ي لغالدباخ بع�د لعبة
جماعي�ة رائعة ،إذ وصلت ك�رة طويلة إىل
داخ�ل املنطق�ة إىل الرس ش�تيندل ،مررها
رأس�ية إىل ماتي�اس غين�رت ال�ذي هيأه�ا
لنفس�ه قب�ل أن يمهده�ا خالص�ة أم�ام
هوفمان اآلتي م�ن الخلف الذي وضعها يف
الشباك (.)30
وسجل شتيندل الهدف الثالث لغالدباخ بعد
أن وصلت�ه الك�رة إثر تمري�رة خاطئة من
األمركي جون بروكس ،مررها إىل تراوري
عىل ال�رواق األيمن الذي أعادها له عرضية
قبل أن يضعها يف املرمى (.)65
وهب�ط بادربورن م�ن دوري الدرجة األوىل
األملاني لكرة القدم ،بعد خسارة مستحقة
به�دف دون رد أم�ام مس�تضيفه يونيون
برلني.
واس�تمر بادربورن يف ذيل الرتتيب ،برصيد
 20نقط�ة ،قب�ل مبارات�ني م�ن النهاي�ة،
متأخ�را بثمان�ي نق�اط ع�ن فورتون�ا
دوسلدورف ،صاحب املركز .16
وتق�دم يونيون برلني للمرك�ز  ،12برصيد
 38نقطة.
وحص�ل صاح�ب الضياف�ة ع�ىل مكافأة
لس�يطرته عىل مجريات اللعب ،يف الدقيقة
 ،27عندم�ا س�جل ب�ن زولينس�كي هدفا
بالخط�أ يف مرماه ،برضب�ة رأس بعد ركلة
حرة.
وكاد يوني�ون برلني أن يضاع�ف الغلة ،يف
الدقيقة  ،73لكن محاولة روبرت أندريتش
اصطدمت بالقائم.
وف�از فرايب�ورغ عىل ضيف�ه هرتا برلني،
سجل للفائز االيطايل غريفو وعادل لهرتا
البوسني وداد ايبيسيفيتش ،وسجل البديل
نيلس بيرتسون هدف الفوز لفرايبورغ.
الدرجة الثانية
س�يعود أرمينيا بيليفل�د إىل مصاف اندية
الدرج�ة األوىل يف أملاني�ا للم�رة األوىل من�ذ
س�قوطه عام  2009عىل رغم عدم خوضه
أي مب�اراة أول أم�س الثالث�اء ،وذل�ك بعد
تع�ادل أقرب منافس�يه (هامب�ورغ) عىل
أرضه مع أوسنابروك .1-1
وضم�ن بيليفيل�د املتص�در أح�د املركزين
األولني املؤهل�ني مبارشة إىل البوندس�ليغا
ألن�ه يتقدم عىل هامب�ورغ بفارق  7نقاط
قب�ل مرحلتني م�ن انتهاء املوس�م ويملك
مباراة مؤجلة.
وينح�ر الس�باق ع�ىل البطاق�ة الثانية
املؤهل�ة مب�ارشة واملرك�ز الثال�ث ال�ذي
يخول صاحبه خ�وض امللحق ضد صاحب
املركز الس�ادس عرش يف الدرجة األوىل ،بني
ثالث�ة فرق ه�ي هامب�ورغ وش�توتغارت
وهايدنهايم.
ويحت�ل ش�توتغارت املرك�ز الثال�ث حاليا ً
لكنه خ�اض مباراة أقل وبف�ارق نقطتني
عن هامبورغ.
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اعالم الكرتوني

برشلونة يضم ليغانيس لقائمة ضحاياه

ً
ّ
قلي�ال قب�ل أن يضم�ن االنتصار ع�ىل ضيفه
تع�ذب برش�لونة
ليغانيس بثنائية نظيفة ضمن األسبوع التاسع والعرشين من
مسابقة الدوري اإلسباني.
وافتتح الواعد فاتي التسجيل قبل ثالث دقائق من نهاية الشوط
األول بع�د تس�ديدة متقنة من حافة منطق�ة الجزاء ثم أضاف
األرجنتين�ي ليوني�ل مييس الهدف الثاني م�ن ركلة جزاء مثرة
للجدل حصل عليها بنفسه (.)69
ولعب برشلونة مباراته األوىل عىل ملعبه بعد انتشار وباء كورونا
بغي�اب جماهره إال ّ
أن اس�تخدام تقنية التش�جيع االفرتايض
عوّضت بعض اليشء االفتقاد لصخب قلعة كامب نو.
ولم يظهر برش�لونة بذات املس�توى الذي كان عليه يف مباراته
األوىل بع�د االس�تئناف أمام ماي�وركا وتعرّض مرم�اه للتهديد
املبارش مرتني يف أول ربع ساعة ،لكنه استعاد توازنه يف الدقائق
الالحق�ة واس�تثمر فرص�ه ع�ىل أكمل وج�ه ليحص�د النقاط
الثالث.
ورفع برش�لونة رصيده إىل  64نقطة يف الصدارة متقدما ً بفارق
خم�س نقاط ع�ن الوصيف ري�ال مدريد الذي يالقي فالنس�يا
الي�وم الخمي�س يف قمة مباري�ات املرحلة ،بينم�ا توقف رصيد
الخارس عند  23نقطة يف املركز األخر.
وفش�ل خيت�ايف يف الصع�ود إىل املرك�ز الرابع مؤقتا ً بس�قوطه
يف ف�خ التعادل الس�لبي م�ع ضيفه إس�بانيول ال�ذي لعب 73
دقيق�ة بعرشة العبني إثر طرد أحد العبيه ،يف املرحلة التاس�عة
والعرشين من بطولة إسبانيا.

إيقاف مؤقت لكوملان

أوق�ف بط�ل العال�م الح�ايل يف س�باق  100م الع�داء األمرك�ي
كريستيان كوملان مؤقتا لخرقه قوانني مكافحة املنشطات يف ما
يخ�ص مكان تواجده وتغيبه عن االختبارات ،بحس�ب ما ذكرت
وح�دة النزاهة يف ألعاب القوى.وكان كومل�ان ( 24عاما) قد نجا
العام امل�ايض من اإلبعاد ع�ن مونديال الدوح�ة  2019ملخالفته
القوان�ني ث�الث م�رات يف  2018و 2019إذ نج�ح يف تقليصها إىل
محاولت�ني فاش�لتني ،وه�و يواجه خط�ر الغياب ع�ن األلعاب
األوملبية الصيفية املقبلة يف طوكيو عام .2021

عال يف أوساسونا
الويسي :نيكونام حصل على تقييم ٍ

ربما لم يكن جون الوييس قد ش�ارك غرفة خلع املالبس مع جواد نيكونام،
لكن�ه يعرف الكث�ر عن زميل�ه العب أوساس�ونا السابق.وس�جل املهاجم
األسرتايل السابق الوييس  37هدفا ً يف  129مباراة للنادي اإلسباني من 2001
إىل  ،2005يف حني أن نيكونام من إيران ،الذي انضم أوساسونا يف عام ،2006
سيصبح املُفضل لدى جماهر الفريق عىل مدى فرتتني ،وما يقرب من 200
مب�اراة م�ع أصحاب القمص�ان باللون األحم�ر واألزرق.الثنائ�ي  -جنبا ً إىل
جنب مع نجم أوساس�ونا اإليراني السابق ،مس�عود شجاعي  -كانوا ضمن
اس�تطالع هذا األسبوع ألعظم العبي آس�يا يف تاريخ الدوري اإلسباني،
ووفقا ً لالعب الوييس ،كان نيكونام ش�خصية مرموقة يف النادي.وقال
حوار مع املوقع اإللكرتوني لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم من
الوييس يف
ٍ
أس�رتاليا“ :أنا عىل دراية كبرة بنيكونام ،ألنه كان العب خط
وس�ط جيد بالفعل يف أوساس�ونا”.وأوضح“ :لقد أحبه
املشجعون حقاً ،ولكن أيضا ً الالعبني الذين تحدثت
إليهم قيموه بدرجة عالية جداً .كان قادرا ً عىل
التحك�م يف وترة املباراة ،ولكن�ه كان أيضا ً
دفاعيا ً رائعاً .يمكنه الركض طوال اليوم،
وهو يناس�ب الطريقة الت�ي كان يلعب
به�ا الفريق وك�رة القدم اإلس�بانية”.
وأضاف“ :عادة ما يتطلع اإلسبان أكثر
إىل أمري�كا الجنوبي�ة لجل�ب الالعبني
األجان�ب ألن�ه انتق�ال س�هل له�م.
يتأقلم�ون بش�كل جيد للغاي�ة ،لكن
السوق اآلسيوية تنفتح ببطء ،ألنهم
يدركون أن هناك العبني جيدين جدا ً
من الناحية الفنية يف آس�يا وجادون
للغاية”.وتاب�ع“ :يمكنه�م الظهور
يف املواقف الصعبة وال يستس�لمون
ألنه�م ج�اءوا م�ن خ�الل خلفي�ة
مختلف�ة تمام�اً .أعتق�د أن ه�ذا
هو س�بب أداء الالعب�ني اإليرانيني
بش�كل جيد يف إس�بانيا ،وخاصة
يف أوساس�ونا”.كان الالعب�ني
اآلس�يويني يف ال�دوري األس�باني
قليل�ون وع�ىل ف�رتات متباع�دة

عندما انضم الوييس إىل أوساس�ونا يف عام  ،2001ولكن برسعة وفيما يقرب
م�ن عقدين من الزمان كان هناك حضور آس�يوي كب�ر ومتزايد يف الدوري
اإلس�باني.فقد أظه�ر نجم املنتخ�ب الصين�ي وو يل جودته مع إس�بانيول،
وس�جل الهدف الثاني خالل فوز فريقه  2-0عىل أالفيس يوم السبت املايض،
يف حني تم التوقيع مع مواهب ش�ابة مثرة مثل الكوري الجنوبي يل كانغ إن
والثنائي الياباني تاكيفوسا كوبو وهروكي آبي من أندية السوبر اإلسبانية.
يرحب الوييس بالعالقة املتزايدة بني األندية اإلس�بانية والالعبني اآلسيويني،
ولك�ن مع ظهور مواطنه مات رايان فقط يف الدوري منذ رحيله عام ،2006
يأمل مهاجم منتخب أس�رتاليا الس�ابق أن يرى العبي كرة القدم األسرتاليني
يظهرون يف إس�بانيا م�رة أخرى.وقال“ :الصيني�ون والكوريون واليابانيون
فتحوا املجال أمام هذه السوق بشكل متزايد .وو يل يف إسبانيول يؤدي بشكل
جي�د حقاً”.وأضاف“ :كوبو موهبة رائع�ة ،باإلضافة إىل أن الكثر من هؤالء
الالعبني بدأوا يف الذهاب إىل إسبانيا يف سن صغرة جداً .كان كوبو يف سن 15
أو  16أو ربما أصغر ،لذلك األمر مختلف قليالً .يتم تطويرهم ،يتحدثون اللغة
جي�داً .آمل أنه يف غضون خمس أو عرش س�نوات أن نرى الكثر من الالعبني
اآلس�يويني هناك”.وتاب�ع“ :أعتقد أن الالعبني األس�رتاليني س�يقدمون أدا ًء
جيدا ً يف إسبانيا ،نأمل يف املستقبل أن نرى املزيد من االسرتاليني هناك .خاصة
وأن كرة القدم اإلس�بانية اآلن تبث عرب التلفزيون األس�رتايل ،وهم يتحدثون
عنها أكثر من قبل بكثر ،ألنها منافسة عظيمة”.منذ اعتزاله ،أصبح الوييس
مدرباً ،حيث توىل مس�ؤولية تدريب ملبورن هارت وبريسبان روار يف الدوري
األسرتايل ،ويقول املهاجم السابق ،الذي لعب أيضا ً أفضل مباريات كرة القدم
يف إيطاليا وإنكلرتا ،إن املباريات يف إسبانيا تركت فيه تأثرا ً دائماً.
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نقيب صحفيي كردستان يهنئ مؤيد الالمي
بالذكرى  151للصحافة العراقية

بغداد/نينا:
هنأ نقيب صحفيي كردس�تان ازاد حمدامن ش�يخ يونس ،نقيب الصحفين العراقين
رئيس اتحاد الصحفين العرب مؤيد الآلمي ،بالذكرى  151للصحافة العراقية.
وقال ش�يخ يونس يف برقية ارس�لها باملناس�بة لنقيب الصحفين العراقين مؤيد الالمي
وتلق�ت الوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء/نينا /نس�خة منها ”:يرسن�ا ان نتقدم إليكم
بأجمل التهاني والتربيكات بمناس�بة الذكرى الس�نوية  151للصحاف�ة العراقية والذي
تحتف�ل به األوس�اط الصحفية يف العراق كل عام بمناس�بة صدور جريدة يومية س�نة
 1869باس�م ال�زوراء ..متمن�ن لكم النج�اح الدائ�م واملوفقية ونبارك م�ن خاللكم كل
زمالئن�ا الصحفي�ن وأعضاء نقابتك�م  ..واتمنى االزدهار الدائ�م يف العمل املهني خدمة
للعراق الفيدرايل ومن أجل تعميق الديمقراطية يف بلدنا”.

قائد املقر املتقدم يف كركوك يهنىء
الالمي والصحفيني بعيدهم الوطين

كركوك /نينا:
هن�أ قائ�د املقر املتق�دم للعمليات املش�رتكة ،الفريق الركن س�عد حربية ،نقي�ب الصحفين
العراقين مؤيد الالمي والصحفين بعيدهم الوطني .151
وقال حربية يف تهنئته  ”:يطيب لنا ان نشاطركم افراحكم بهذا اليوم العزيز عى قلوبنا لنؤكد
شكرنا وامتنانا لدوركم الوطني يف دعم واسناد قواتنا االمنية البطلة والوقوف معها يف مقدمة
جبه�ات الص�د يف مواجهة ارهاب داع�ش العالء كلمة الح�ق وحماية وحدة العراق وس�المه
ش�عبه“.واضاف  ”:نس�تذكر بهذا اليوم العزيز ش�هداء الكلمة الصادقة واملوقف الوطني من
صحفيي العراق الش�جعان  ،الذين ضحوا الجل وطنهم ومس�اندة قواتن�ا البطلة ،ونثمن دور
الصحفي�ن يف كرك�وك واالع�الم واالتصال الحكومي ملً�ا يقدمونه من جه�د ودور يف دعمنا يف
عملنا بما يحقق االستقرار واالعمار يف محافظة كركوك “

إغالق صفحيت وزير اإلعالم يف حكومة
صنعاء على موقعي “فيسبوك و”تويرت”
صنعاء/متابعة الزوراء:
أغلقت إدارتا “فيس�بوك” و”تويرت” الصفحة الرسمية لوزير اإلعالم يف حكومة صنعاء ضيف
الله الشامي خالل أقل من  48ساعة من إنشائهما،
وبحسب وكالة األنباء اليمنية ،سبأ ،فإن قرار اإلغالق قرارا ً تعسفيا ً دون أي مخالفة للمعاير
والسياسات.
وأوض�ح مصدر بمكتب وزير اإلعالم أن هذه ليس�ت امل�رة األوىل التي يتم فيها إغالق صفحاته
عى موقعي التواصل االجتماعي “فيس بوك وتويرت”.
ودع�ا املصدر إىل متابعة الصفح�ة الجديدة لوزير اإلعالم عى “فيس�بوك” عى الرابط-fac :
 ،book.com/DhaifulahShamiورابط الحس�اب الجديد عى “تويرت” twitter.com/Dhai- :
. fulahShami

تضمنت ثالثين صحفيا وناشطا ومنافذ إعالمية
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مراسلون بال حدود تصدر قائمة “أبطال املعلومات” يف مواجهة وباء كورونا
باريس/وكاالت:
أص�درت منظمة مراس�لون بال
ح�دود قائمة “أبطال املعلومات”
الذي�ن واجه�وا مخاط�ر كب�رة
لتغطيته�م األخب�ار الخاص�ة
بتفيش جائح�ة فايروس كورونا
املستجد.
وتضمنت القائمة ثالثن صحفيا
وناشطا ومنافذ إعالمية ساعدت
شجاعتهم ومثابرتهم أو قدرتهم
ع�ى االبت�كار يف ن�رش معلومات
موثوقة وحيوية عن الوباء.
وقالت املنظمة يف بيان إن كل أزمة
تنتج أبطالها ،ويوجد حول العالم
صحفي�ون وناش�طون ومناف�ذ
إعالمية تمكنت م�ن التغلب عى
الحواجز الت�ي تم وضعها لتقييد
املعلوم�ات من�ذ بداي�ة الوب�اء.
وم�ن خ�الل تقاريره�م أو ع�ن
طري�ق املب�ادرات الت�ي احتاجت
إىل الشجاعة والجرأة والتصميم،
استطاعوا الوصول إىل معلومات
موثوق�ة وذات جودة ،وس�اعدت
عى مقاومة الرقاب�ة ،ومقاومة
التضلي�ل والش�ائعات التي تهدد
الصحة العامة.
وق�ال األم�ن الع�ام ملنظم�ة
مراس�لون بال حدود كريس�توف

ديلوار “بعض األشخاص واجهوا
مخاطر كبرة لإلبالغ عن حقيقة
الوب�اء وماتوا بس�بب ذلك ،بينما
اختفى آخرون أو سجنوا”.
وأض�اف “تم�ت مالحقته�م
ومهاجمته�م وإهانته�م ،دف�ع
الكث�رون ثمنا باهظا للدفاع عن
الح�ق يف الحصول عى املعلومات
وملكافح�ة اإلش�اعات والتضليل
التي تفاق�م عواقب أزمة الصحة

العامة هذه .يذكرنا هؤالء األبطال
الج�دد ب�أن الصحاف�ة يمكن أن
تنق�ذ األرواح .إنه�م يس�تحقون
اهتمامنا وإعجابنا”.
ومن بن أبط�ال املعلومات الذين
أدرجته�م املنظمة ع�ى الئحتها،
املراس�لة األفغانية أنيسة شهيد.
وأوضح�ت مراس�لون ب�ال حدود
“ع�ى الرغ�م م�ن أن العديد من
العامل�ن يف وس�ائل اإلع�الم

األفغاني�ة ق�د تعرض�وا لإلصابة
بكوفي�د –  ،19إال أن ه�ذه
الصحفي�ة الش�جاعة ال ت�زال يف
الخارج تغطي األخبار كل يوم”.
وأشادت يف الوقت ذاته بالتقارير
“الش�جاعة” الت�ي قدمته�ا
ش�هيد خالل هج�وم دموي عى
مستش�فى يف كابول يف منتصف
مايو.
وتعمل ش�هيد كمراس�لة ملحطة

التلفزيون املحلية طلوع نيوز.
ويف مقابل�ة هاتفي�ة م�ع وكالة
األنباء األملانية ،تحدثت شهيد عن
“األي�ام الصعب�ة” الت�ي يمر بها
األفغاصص�ن بس�بب الفايروس
الفت�اك ومخاوف عائلتها بش�أن
س�المتها عندما تخ�رج كل يوم
لتغطي�ة األخب�ار .وقالت ش�هيد
أثناء عودتها من مقربة يف كابول
“أح�ب الصحاف�ة وال أس�تطيع
العيش دونها ولو ليوم واحد”.
وأضافت “املقابر ممتلئة بضحايا
فايروس كورون�ا ،يف املايض كان
بإمكان�ك أن تش�اهد العدي�د من
مراس�م الدف�ن عندم�ا كان يقع
قص�ف كبر ،لك�ن الوض�ع اآلن
مماثل يف جميع املقابر”.
وتش�مل القائم�ة الت�ي جمعتها
مراس�لون بال حدود ش�خصيات
إعالمي�ة معروف�ة وأش�خاصا
آخرين لم يس�مع به�م الجمهور
م�ن مختلف أنح�اء العال�م ،وما
يق�رب م�ن ثل�ث ه�ؤالء األبطال
الثالث�ن م�ن آس�يا ،حيث نش�أ
الوباء ،وس�تة من أوروبا وآس�يا
الوس�طى ،والبع�ض اآلخ�ر من
أفريقي�ا واألمركيت�ن وال�رشق
األوسط.

منظمة التجارة العاملية تأمر السعودية باالمتثال للقواعد
العاملية يف نزاع مع قطر بشأن حقوق البث
جنيف/رويرتز:
أمرت لجنة تابع�ة ملنظمة التجارة العاملية
الس�عودية اول ام�س الثالث�اء باالمتث�ال
لقواع�د امللكي�ة الفكرية العاملي�ة يف حكم
بش�أن نزاع مع قط�ر التي تته�م الرياض
بحظر بث ش�بكة تلفزيونية تابعة لها بعد
قطيعة بن الجارتن الخليجيتن يف .2017
وأقام�ت قط�ر ش�كواها يف  ،2018قائل�ة
إن الس�عودية حظ�رت ب�ث ش�بكة بي.إن
التلفزيوني�ة اململوكة لقطر ورفضت اتخاذ
إج�راء فعال ض�د القرصن�ة املزعومة عى
محتوى بي.إن م�ن جانب ”بي.آوت.كيو“،
وهي عملية قرصنة معقدة.
وقضت اللجنة املكونة م�ن ثالثة أفراد بأن
عدم اتخاذ الس�عودية إجراء ضد (بي.آوت.
كي�و) هو خ�رق لقواع�د املنظم�ة .وقالت
”ت�ويص اللجن�ة الس�عودية ب�أن تجع�ل

إجراءاته�ا متوافقة م�ع تعهداتها بموجب
االتفاقية حول الجوان�ب التجارية لحقوق
امللكية الفكرية“.

لك�ن اللجن�ة دعم�ت أيض�ا وجه�ة النظر
الس�عودية بأن باس�تطاعتها منع الشبكة
القطري�ة م�ن الحص�ول عى استش�ارات

قانوني�ة يف اململك�ة ألس�باب تتعلق باألمن
القومي.
وقال مسؤول تجاري مطلع عى الحكم ”يف
املجمل ..قطر هي الفائز“.
ووصفت قطر الحك�م بأنه ”انتصار مدو“
وقال�ت إن الس�عودية يجب عليه�ا احرتام
حقوق الرياضة والرتفيه رفيعة املستوى.
وقال�ت بعث�ة الس�عودية ل�دى املنظمة يف
بيان ”السعودية لها سجل حافل يف حماية
امللكية الفكرية وملتزم�ة بتطبيق قانونها
وإجراءاتها الوطنية بما يتماىش تماما مع
قواعد منظمة التجارة العاملية“.
ويمكن للرياض أن تستأنف الحكم ،غر أن
االس�تئناف قد يقع يف دوامة ف�راغ قانوني
ألن الهيئة املعنية باالس�تئنافات يف املنظمة
ليس�ت لديها ما يكفي من القضاة للتعامل
مع قضايا جديدة.

بوابة إعالمية :نسخة إلكرتونية جديدة بالروسية لصحيفة اإلندبندنت الربيطانية
موسكو/رويرتز:
ذكرت بوابة آر.بي.إس اإلعالمية
الروس�ية يوم اول ام�س الثالثاء
أن قط�ب اإلع�الم ال�رويس
الكسندر ليبيديف قال إنه يعتزم
إصدار نس�خة إلكرتوني�ة باللغة
الروسية من صحيفة اإلندبندنت
الربيطاني�ة ب�دءا م�ن الش�هر
الجاري.
ولم ُيحدد ليبيدي�ف ،الداعم املايل
لصحيفتي اإلندبندن�ت وإيفننج

س�تاندرد الت�ي تص�در يف لندن،
موعدا مح�ددا إلصدار النس�خة
الروسية.
وق�ال آرتي�م آرتيم�وف ،املح�رر
امل�رشف ع�ى امل�رشوع ،لبواب�ة
آر.ب�ي.إس إن النس�خة الجديدة
باللغ�ة الروس�ية س�تتضمن
ترجم�ات حرصي�ة بالروس�ية
ملق�االت صحيف�ة اإلندبندن�ت،
وس�تكون متاح�ة فق�ط ع�رب
اإلنرتن�ت مث�ل الصحيف�ة

الربيطانية.
وأض�اف أن النس�خة الروس�ية
تص�در بالفع�ل ع�ى موق�ع
إلكرتون�ي تجريب�ي من�ذ فرباير
ُ
وس�تتاح للجمه�ور يف
ش�باط،
غضون األسبوعن القادمن.
وص�درت صحيف�ة اإلندبندن�ت،
ذات التوجه اليساري ،عام 1996
لتتحدى إصدارات صحفية قائمة
مثل صح�ف دييل مي�ل والتايمز
والجارديان.

“فيسبوك” يرفض مشاركة عائدات اإلعالنات مع املؤسسات اإلخبارية األسرتالية
كانبريا /متابعة الزوراء:
ً
اقرتاحا بمشاركة
رفض “فيسبوك”
عائ�دات اإلعالنات مع املؤسس�ات
اإلخبارية ،قائالً إنه لن تكون هناك
تأثرات “كب�رة” ع�ى أعمالها إذا
توقفت عن مشاركة األخبار تمامً ا.
وأص�در عم�الق وس�ائل اإلع�الم
االجتماعية ،رده عى لجنة املنافسة
واملس�تهلك األس�رتالية ،الت�ي ت�م
تكليفه�ا بإنش�اء مدون�ة س�لوك
إلزامية تهدف إىل تس�وية األوضاع.
وكان أم�ن الخزان�ة ،ج�وش
فرايدنربغ ،قد كلّف لجنة املنافس�ة
( )ACCCبوض�ع قان�ون بع�د أن
ألغ�ت العدي�د م�ن رشكات اإلعالم
األس�رتالية والصح�ف اإلقليمي�ة
الوظائف ،أو أقفلت بالكامل ،نتيجة
الرتاج�ع اإلعالن�ي خ�الل جائح�ة
كوفيد.-19
ورف�ض “فيس�بوك” و”غوغ�ل”
ً
س�ابقا الدف�ع مقاب�ل اس�تخدام
املحتوى اإلخباري.

وقال “فيس�بوك” ،يف ر ّده ،بحس�ب
ما قالت صحيفة “ذا غارديان” ،إنه
رفض العديد من األف�كار املحتملة
ل�دى لجن�ة املنافس�ة ،وق�ال إن
ً
“تنافس�ا صح ًي�ا” بينه وبن
هناك
املنظمات اإلخبارية.
وأش�ار إىل أن�ه يدعم فك�رة مدونة
قواعد السلوك بن املنصات الرقمية
ون�ارشي األخب�ار ،ولكن�ه بعان�ي
“التميي�ز” ض� ّده وض�د “غوغ�ل”
بشكل غر عادل .وقال “فيسبوك”
ً
أيضا إن�ه يمكن أن يقط�ع األخبار
تمامً �ا دون أي تأث�ر كب�ر ع�ى
أعماله.
وقالت الرشكة“ :قمنا بإجراء تغير
عى خوارزمية ترتيب “نيوز فيد” يف
يناير/كان�ون الثاني  2018لتحديد
أولوي�ات املحت�وى م�ن األصدق�اء
والعائل�ة .أدت ه�ذه التغي�رات إىل
تقلي�ل تعرض الجمه�ور للمحتوى
العام من جمي�ع الصفحات ،بما يف
ذلك األخبار”.

وأضاف�ت الرشك�ة “ع�ى الرغ�م
م�ن ه�ذا االنخف�اض يف التفاع�ل

مع املحت�وى اإلخباري ،فقد ش�هد
العام�ان املاضي�ان ...زي�ادة يف

اإليرادات ،مما يش�ر إىل أن املحتوى
اإلخب�اري يمكن اس�تبداله بدرجة

كبرة بمحت�وى آخر ملس�تخدمينا
وأن األخب�ار ال تحق�ق قيمة كبرة
طويلة األجل ألعمالنا”.
واعت�ربت ّ
أن�ه “إذا ل�م يك�ن هناك
محتوى إخباري متاح عى فيسبوك
يف أس�رتاليا ،فنح�ن ع�ى ثق�ة من
أن التأث�ر ع�ى مقايي�س مجتمع
فيس�بوك وإيراداته يف أس�رتاليا لن
يكون كب ً
را”.
وتابع�ت أن األخب�ار تمث�ل “جز ًءا
صغ ً
را ج ًدا من املحتوى يف الخالصة
اإلخباري�ة املتوس�طة ملس�تخدمي
فيس�بوك” ألن�ه كان يف األس�اس
خدمة تستخدم للتواصل مع العائلة
واألصدقاء.
وقالت“ :ليس صح ًيا وال مس�تدامً ا
توقع أن تتحمل رشكتان خاصتان،
فيس�بوك وغوغل ،حرصا ً مسؤولية
دعم الصالح الع�ام وحل التحديات
الت�ي تواجهه�ا صناع�ة اإلع�الم
األس�رتالية” .واعت�ربت الرشكة ّ
أن
اقرتاح تقاسم اإليرادات سيجربهما

ع�ى “دع�م مناف�س” و”تش�ويه
أس�واق اإلعالنات ،مما قد يؤدي إىل
ارتفاع األسعار”.
كم�ا ق�ال عم�الق التواص�ل
االجتماعي ّ
إن من خالله ذهبت 2.3
ملي�ار “نق�رة” إىل ن�ارشي األخبار
األس�رتالين يف األش�هر الخمس�ة
من يناير/كان�ون الثاني إىل مايو/
أي�ار  ،2020والت�ي ق�درت قيمتها
ب� 195.8مليون دوالر للمؤسسات
اإلخبارية.
وق�ال فيس�بوك“ :ع�ى الرغ�م من
ادع�اءات وج�ود” خل�ل يف التوازن
“من ش�أنه أن يعيق إبرام مثل هذه
االتفاق�ات ،فإننا نعمل باس�تمرار
ع�ى زي�ادة اس�تثماراتنا يف النظام
اإلخباري األسرتايل .نحن مستمرون
يف زيادة مساهماتنا املالية املبارشة
يف صناعة األخبار  -وليس لتحقيق
الرب�ح  -بل ألننا نعتق�د أن األخبار
ه�ي منفع�ة عام�ة وأنه�ا تلع�ب
وظيفة اجتماعية مهمة”.

ثقافية
العدد 7269 :الخميس  18 -حزيران 2020

No: 7269 Thu 18 june 2020

www.alzawraapaper.com

9

الناقد اجلزائري الدكتور يوسف وغليسي يف ضيافة ثقافة الزوراء
* حصل عىل شهادة دكتوراه الدولة يف اآلداب
عام ()2005
* أستاذ بجامعة قسنطينة منذ 1996
* ب�دأ ين�ر كتابات�ه الش�عرية والنقدية منذ
1987
* أص�در  03مجموع�ات ش�عرية  :أوج�اع
صفصافة يف مواس�م اإلعصار ( ،)1995تغريبة
جعفر الطيار ( ،)2000همس�ات للريح وأخرى
للمطر (.)2015
* أص�در أكثر من  10كتب نقدية (الش�عريات
والرسدي�ات ،إش�كالية املصطل�ح يف الخط�اب
النقدي العربي الجديد ،خطاب التأنيث ،يف ظالل
النصوص ،لغة الش�عر الجزائ�ري املعارص ،عىل
مش�ارف النص ،التحلي�ل املوضوعاتي للخطاب
الشعري)...،
* كتب مق ّدمات ألكثر من عرين كتابا.
* نر أكثر من خمس�ن مقاال يف مجالت عربية
مختلفة.
* ن�ر قصائ�د متفرق�ة يف مج�الت عربي�ة
مختلف�ة (الرافد ،املجلة العربية ،الفيصل ،األدب
اإلسالمي)....،
* شارك يف عرات امللتقيات العلمية والثقافية
داخل الوطن وخارجه.
* ترجم�ت أش�عاره إىل اإلنجليزي�ة واإليطالية
والرتكية
* أنج�زت حول أعمال�ه الش�عرية والنقدية 12
رسالة ماجستري ودكتوراه
* أحرز أكثر من  20جائزة وطنية وعربية ،منها
 :جائزة سعاد الصباح الشعرية ( ،)1995جائزة
مفدي زكري�ا املغاربية للش�عر ( ،)2005جائزة
الش�يخ زاي�د للكت�اب ( ،)2009جائ�زة وزارة
الثقاف�ة الجزائري�ة ،جائزة البابط�ن لإلبداع يف
نقد الشعر (...،)2019
* أدرج اس�مه يف كثري من املوسوعات الشعرية
(معج�م البابطن للش�عراء الع�رب املعارصين،
املوس�وعة الك�رى للش�عراء الع�رب ،معج�م
الشعراء الجزائرين يف القرن العرين ،موسوعة
الش�عر الجزائ�ري ،موس�وعة ش�عراء الع�رب،
معجم الش�عراء من العرص الجاهيل حتى س�نة
).2002
ثقافة ال�زوراء دخلت بيدر الناقد الكبري الدكتور
يوسف وغلييس  ،وخرجت منه بهذا العطاء :
* كي�ف تنظ�ر إىل اس�تقالل فك�ر الناق�د وهو
يم�ارس اختصاصه يف حقل النق�د؟ وهل هناك
موضوعية نقدية تامّ ة ؟
� ول�د النق�د انطباعي�ا ،وس�يعود انطباعي�ا
بأمارة ّ
أن كثريا من الصيحات املنهجية الحداثية
تراه�ن عىل الذاتي�ة يف الفعل القرائ�ي والنقدي،
ّ
الن�ص الجمايل أن يمارَس
ب�ل ليس من مصلحة
عليه نق�د علمي موضوعي من�زوع الذوق؛ وإال
فكي�ف يكون الن�ص جميال ومفتوح�ا ومتع ّدد

من
ق
ص
صا
الطفال
سحر الشامي
كان هناك ثعلبا يس�ري حزينا وسط الغابة
 ،كان جائع�ا ،فقد مر علي�ه يومان لم يذق
فيهما طعاما ،فظل يسري باحثا عن فريسة
سهلة فرأى اول ما رأى عقربا ً خرج من بن
االعش�اب .اقرتب منه الثعلب وفجأة امسك
به ،فخاف العقرب وقال للثعلب :
_ماذا تريد مني ايها الثعلب ؟
_ماذا اريد غري ان اكلك طبعا؟
_ان اكلتني ستموت حتما ً!
_وملاذا ؟
_ألن�ي افرز س�ما ً قات�ال ال يس�لم منه من
يأكلني!
وحاملا س�مع الثعلب كالم العقرب أطلقه يف
الحال  ،ثم استمر يف بحثه عن فريسة أخرى
فوجد س�لحفاة وأخ�ذ يقرتب منه�ا ولكن
السلحفاة عرفت مقصده فقالت له:
_ال تأكلن�ي ارج�وك ،فإن�ك إذا فعل�ت ذل�ك
ستتكرس جميع اسنانك.
_وملاذا يا سلحفاة؟
_أال ت�رى صدفت�ي؟ انه�ا صلب�ة ج�دا ل�ن

عبد اللطيف اجلبوري
َزي َْن�ب ،ه�ي رواي�ة ملحم�د حس�ن هيكل،
وتعت�ر أول رواية مرصي�ة حديثةُ ،نرت
ع�ام  .1913كان عنوانه�ا الكام�ل باللغ�ة
العربية «زين�ب :مناظر وأخ�الق ريفية]].
تص�وّر الرواي�ة الحي�اة يف الري�ف املرصي
ويتناول العالق�ات الزوجية والرومانس�ية
التقليدي�ة ب�ن الرج�ل وامل�رأة والتفاعالت
بن عم�ال القطن وأصحاب امل�زارع .تعتر
الرواي�ة حدث�ا ً مهم�ا ً يف األدب امل�رصي،
حي�ث كانت أول رواية ُت�رز البيئة املرصية
بوصف تام ،وأول رواية حواراتها
املعارصة
ٍ
باللهج�ة املرصية ،التي اس�تعيض بها عن
الكتابة باللغة العربية القياس�ية الرسمية.
أراض ريفي�ة،
كان هي�كل ابن�ا ً لصاح�ب
ٍ
ً
وق�ى وقتا ً
طوي�ال يف فرنس�ا ،حيث كان
يدرس الحق�وق ليكون محامي�اً ،ويف هذه
املرحلة من حياته كتب رواية «زينب» وذلك
ع�ام  .1911يف الطبعة األوىل ،اختار الكاتب
باسم مستعار وهو «فالح
التعريف بنفسه
ٍ
مرصي» ،وقد يكون سبب ذلك أن هذا النوع
من الكتابات يفتقد إىل الهيبة الشخصية.
كت�ب مؤمن ال�وزان عنها ( :تس�ري الرواية
بخ�ط زمن�ي واح�د وم�كان واح�د ،لتبدو

الق�راءة وقابال لصنوف التأوي�ل ،إذا كان النظر
إليه موضوعيا علميا جامدا?
اإلش�كال الوحيد الذي يطرح�ه الحضور الذاتي
االنطباع�ي يف نق�د األدب ه�و حج�م الحض�ور
الذوقي الذي ينبغي أن يكون محدودا ومعلَّال ...
أمّ ا م�ا تس�مّيه (موضوعية نقدي�ة تامة) فهو
وهم من أوهام (النقد األنجلو أمريكي الجديد)،
لم يتحقق وال جدوى م�ن وراء الجري وراءه يف
نظري.
العربي متق ّدما يف ميدان الرتجمة،
* يع ُّد املغرب
ّ
كيف تنظر إىل قدرة املرتجم العربي؟ وهل ّ
وُفق يف
نقل املصطلحات النقدية إىل اللغة العربية؟
�� ال ّ
ش�ك ّ
أن املغ�رب العرب�ي كان رائدا يف نقل
املعرفة النقدية الحداثية إىل اللغة العربية ،بسبب
الصلة الوثيقة للنخبة املغاربية بالفرنسية لغويا
وتاريخيا وجغرافيا ،وحيث اللغة الفرنسية هي
مق ّر صندوق النقد األدبي املعارص.
لق�د ّ
مثل املرتج�م املغاربي دور الوس�يط املعريف
يف ه�ذه املثاقف�ة النقدية ،وقد كلّلت وس�اطته
بنتائ�ج إيجابية جليلة ،لكن تلك الجهود لم ُ
تخل
من أعباء ومعايب ،يف غياب اسرتاتيجية واضحة
لتلك األفعال الرتجمية ،ويف غياب تنسيق الجهود
بعضها ببعض ،هنا وهناك عىل الضفة املرقية
للوط�ن العرب�ي؛ حي�ث الحظنا الكت�اب الواحد
يُرتج�م أكث�ر م�ن م�رة دون عل�م ه�ذا املرتجم
بمجه�ود ذاك ،فكان�ت النتيج�ة ه�ي ترجمات
مختلف�ة تمام�ا لكت�اب واح�د (مح�ارضات
دوسوس�ري ،كت�اب فالديمري بروب ،ل�ذة النص
لبارت ،تري�ح النقد لف�راي ،)...،وكتب أخرى
مهمة جدا بال ترجمة
ْ
عكسته ترجمة
أمّ ا املظهر األسوأ لهذا الفعل فقد
املصطلح�ات النقدي�ة الجدي�دة؛ حي�ث الحظنا
ّ
أن املصطل�ح الواح�د يُرتج�م بع�رات البدائل
االصطالحي�ة العربية ،خالل ذل�ك أيسء إىل كثري

من املفاهيم التي تختزنها تلك املصطلحات.
ُ
ّس�ت –ش�خصيا -له�ذه املس�ألة كتابا
وقد كر
ضخم�ا يتج�اوز  500صفحة ،ص�در يف بريوت
س�نة  ،2008بعن�وان (إش�كالية املصطل�ح يف
الخطاب النقدي العربي الجديد).
* يُق�ال ّ
إن عرصنا هو ع�رص الرواية ،وما عاد
ّ
يحتل مكانته السابقة عندما كان الشاعر
الشعر
لس�ان حال القبيلة ،والش�عر دي�وان العرب .ما
رأيك يف هذا القول؟
��� ال أوم�ن إطالق�ا به�ذه املقولة
الت�ي تري�د أن تجعل م�ن الرواية ديوان�ا للعرب
املعارصي�ن  ه�ذه مقول�ة إعالمي�ة وليس�ت
ألن العرص األدبي الواحد ّ
مقول�ة علمية؛ ّ
يتس�ع
لجميع األجن�اس واألنواع ويس�توعبها جميعا؛
قد يس�ود جن�س ما أو ن�وع ما يف م�كان ما أو
زمان ما سيادة مؤقتة ،لكنه رسعان ما يرتاجع
تاركا السيادة لنوع آخر ،أو باألحرى لنص آخر،
بحيث أنت نفس�ك تنبه�ر بهذه الرواي�ة اليوم،
وتل�ك القصيدة غدا ،وتلك القص�ة القصرية جدا
بعد غد...
ّ
ب�أن الع�رص ع�رص الرواية هو
خط�أ االعتقاد
نفسه خطأ االعتقاد –يف منتصف القرن املايض-
ّ
بأن العرص عرص الشعر؛ وهل نسيتم كيف كان
ّ
يفض�ل بيت�ا واح�دا من ش�عر الريف
العق�اد
الريض :
ّ
ْ
ْ
(وتلف ْ
خفيت ** عن�ي الطلول
فم�ذ
ت�ت عيني
ّ
تلف َت القلب )
ع�ىل ألف ّقص�ة  ،وما هي إال س�نوات حتى
ج�اءت نظري�ة االنع�كاس واملدرس�ة الواقعية
ّ
يفضل�ون القص�ة أو
عموم�ا فجعل�ت الن�اس
الرواية الواحدة عىل الدواوين ،وهكذا دواليك ...
عموما أنا ال أومن بهذه الطبقية األجناسية التي
تريد بعض مؤسس�ات اإلع�الم والنر الرتويج
لها لحاجات يف نفسها...

* وف�ق م�ا تملكه من رؤي�ة نقدي�ة غنية ،هل
جرّب�ت الكتابة يف حق�ل الرواية؟ كما هي الحال
مع الدكتور محمد برادة مثال؟
ُ
كتبت الشعر والنقد ،وملّا أجرّبْ كتابة الرواية
��
التي أتمنى أن أمارس�ها مرة واح�دة يف حياتي،
لك�ن ليس م�ن ب�اب ّ
أن الرواية هي دي�وان هذا
العرص بل من باب ّ
أن فضاءها اللغوي الواسع
هو األق�در عىل اس�تيعاب الهواج�س املرتاكمة
املمتدة...
أمّ �ا تحوّل النق�اد إىل كتاب�ة الرواي�ة فقد فعله
أمث�ال  :برادة وحس�ن الواد وش�كري املبخوت
وس�عيد عل�وش وعب�د املل�ك مرت�اض وحبيب
مون�يس ،...وكث�ريون آخ�رون ،نج�ح بعضهم،
وأخف�ق آخرون؛ بحيث ص�ارت بعض رواياتهم
كشعر العلماء الذي كثريا ما يُتن ّدر به يف املجالس
الشعرية الصافية
ومثل ذلك ينطبق عىل تحوّل الش�عراء إىل الكتابة
الروائية  ،ولنا يف الجزائر أمثلة كثريةّ ،
لكن أغلبها
كان محاولة الستنس�اخ تجرب�ة النجاح املذهل
الذي حققته أحالم مستغانمي يف ثالثيتها األوىل،
ثم يف (األسود يليق بك) بدرجة أقل.
غ�ري ّأنن�ي أعتق�د ّ
أن ه�ذا النجاح االس�تثنائي
ّ
عيصّ عىل االستنس�اخ ،بل إن أحالم مستغانمي
نفس�ها لم تس�تطع تكراره؛ فقد ظهرت قوية
جدا يف (ذاكرة الجس�د) ،ث ّم بدأت تنحدر انحدارا
ّ
فنيا نس�بيا ،حت�ى انتهت بعد روايته�ا الرابعة،
أمّ ا أعمالها األخرى غري الروائية (نس�يان كوم،
ش�هيا كفراق) فقد كانت تأكي�دا ملوتها الروائي
بعد نجاح غري مسبوق.
أتمن�ى أن أس�تثمر تجارب�ي الحياتي�ة واألدبية
واللغوي�ة كلّها يف كتابة ن�ص روائي واحد يكون
خاتمة حياتي اإلبداعية.
* كيف تنظ�ر إىل الجوائز التي بدأ الكثري يركض
وراء بريقها؟

��� الجميع يضعف وينهار أم�ام بريق الجوائز،
وإن ا ّدع�ى عك�س ذل�ك وال�ذي يج�ري وراء
جائزة ال يس�تحقها فمن الن�ادر أن ينالها ،وإن
ناله�ا بغري حق فرسعان ما ينقلب الس�حر عىل
الساحر ،وتصبح تلك الجائزة تهمة أبدية له...
الجائ�زة –يف أصله�ا اللغ�وي -ه�ي رشب�ة املاء
َ
ً
ُ
جائزة  ،...كما قال الشاعر
أسأل أهل املاء
(ظلَلْ ُت
القديم) ،واملاء هو الحياةّ ،
فأي كاتب يس�تطيع
ّ
متعطشا؟
أن يحيا عمره األدبي ظمئا
ال ب ّد للكات�ب الحقيقي من جائ�زة تبلّل ظمأه،
وحن تجيء تتويجا لرحلة شاقة مضنية ،فهي
طبيعية ج ّدا ،وال أرى عيبا يف ذلك.
ش�خصيا ُتو ُ
ّج�ت بجوائ�ز مهم�ة ج�دا (جائزة
الش�يخ زاي�د للكتاب ،جائ�زة البابط�ن ،جائزة
وزارة الثقافة الوطنية ،جائزة سعاد الصباح)...،
اإليجابي الكبري يف بعث مس�اري
أعرتف بدورها
ّ
الكتابي وتجديده وتشجيعه.
* يق�ول البع�ض ّ :
إن اإلب�داع تف�وّق كثريا عىل
النقد ،ما قولك ؟
طبيع�ي جدا ع�ىل الصعيد
��� هذا التف�وّق هو
ّ
الكمّ�ي؛ حتى الرياضة بما ه�ي لعبة إبداعية ال
يمكن أن يتس�اوى فيه�ا عدد الح�كام مع عدد
الالعبن
أمّ �ا عىل الصعي�د الكيفي ،فاملس�ألة نس�بية يف
نظري ،الجودة والرداءة موجودتان معا يف النقد
واإلبداع عىل الس�واء ،وقد أص ّدق حكمك بالنظر
إىل أصالة الفعل اإلبداعي ،بينما ال نزال يف أفعالنا
ّ
نتوكأ عىل اآلخرين...
النقدية
* من أكثر الرواي�ات املثرية للجدل رواية (الخبز
الحايف) ملحمد شكري ،كيف تنظر إليها من خالل
رؤيتك النقدية؟
(الخب�ز الح�ايف) عمل اس�تثنائي يف

مسار كاتب عصامي متفرّد؛ يكفي ّأنه لم يتعلّم
القراءة والكتابة إال يف عمر متأخر ج ّدا...

الفنـــار

من خيدع الثعلب ؟

تطحنها اسنانك.
يئس الثعل�ب مرة اخرى ،وع�اد يفتش من
جديد فرأى قنفذا ً بالقرب من صخرة كبرية
وأراد االمساك به ،فضحك القنفذ وقال:

_أيها الثعلب ،أنت أحمق!
_أنا!؟
_نعم .أال تعلم أنك إذا اكلتني فسوف تنغرس
اشواكي يف معدتك ثم تموت يف الحال.

وهك�ذا ابتع�د الثعل�ب مرة اخ�رى ،ويئس
من وج�ود اي طع�ام .وراح يرصخ ويبكي
م�ن الج�وع  ،ويف اثناء ذلك الحظ س�نجابا
يريد الصعود نحو الش�جرة فركض الثعلب
مرسعا ً  ،إال ان الس�نجاب تس�لق الش�جرة
وب�دا عليه الخوف فغض�ب الثعلب وقال له
ساخراً:
_ان�زل ايه�ا الس�نجاب فلن اذه�ب قبل ان
ادخلك معدتي.
فقال له السنجاب:
_هل تريد ان تأكلني؟
_نع�م ،فأنت ال تفرز س�ما ً كالعقرب وليس
لديك صدفة صلبة كالس�لحفاة أو اش�واكا
كالقنفذ.
انتب�ه الس�نجاب اىل كالم الثعلب وفكر فيه
ملي�اً ،ورسع�ان م�ا خط�رت ببال�ه فكرة
تخلص�ه من ذل�ك الثعلب كم�ا تخلص منه
العقرب والسلحفاة والقنفذ ،فقال للثعلب:
_ولكن�ي مص�اب بمرض مع�د وإذا اكلتني
س�وف تصاب بنفس املرض وتموت.
وكيف تثبت صحة كالمك ايها السنجاب

تظاهر السنجاب باالرتجاف ،وقال:
_انظ�ر ،أنى ارتج�ف وهذه عالم�ات موتي
االخرية .فغضب الثعلب وصاح بصوت عا ٍل:
_انت س�تموت بس�بب املرض وانا سأموت
بس�بب الجوع .ماذا افعل؟ شعر السنجاب
بالشفقة عىل الثعلب الجائع وفكر بطريقة
اخرى تنقذ الثعل�ب وتنقذه هو ايضا فقال
للثعلب:
_ايه�ا الثعلب هناك طريق�ة واحدة تجعلك
تأكلن�ي بعد موتي دون ان تصاب بالعدوى.
_ماهي ايها السنجاب الطيب؟
_عليك ان تأكل الكثري من الحشائش وأوراق
الش�جر فه�ي الت�ي تخلص�ك م�ن ع�دوى
املرض.
نف�ذ الثعلب يف الحال كالم الس�نجاب ،وقام
ب�أكل الكثري من الحش�ائش واالوراق حتى
أفرط يف تناولها  ،وعندما رجع اىل السنجاب
لم يجده  ،فعرف ان تلك كانت خطة افتعلها
السنجاب لكي يتخلص منه .يف النهاية علم
الثعلب أن الحيلة صفة ال يتفرد بها الثعلب
فقط.

رواية زينب  ..بداية الرواية العربية
عادي�ة املظه�ر واإلط�ار ال مي�زة أو لفت�ة
إبداعي�ة وتقل املحاورات بن الش�خصيات
حت�ى تكاد تك�ون مع�دودة ،يف الوقت الذي
يغرق�ون يف مونولوج�ات ورصاعات فكرية
ونفس�ية وعاطفي�ة تعص�ف به�م ،وتكاد
الحبك�ة هي األخ�رى تكاد تك�ون مفقودة
بينما يتم تغييب ش�خصيات بصورة عبثية
وال نتيج�ة تصاعد نس�ق األح�داث كما هو
الح�ال يف إرس�ال إبراهيم إىل الس�ودان أدا ًء
للخدمة العس�كرية .يحاول املؤلف أن يرز
صوته يف التعلي�ق عىل األحداث أو ما يجري
لش�خوصه ،وعرض ما يجول يف نفوس�هم
ليبقي نفسه سيد الرسد والعرض ومحاولة
إذابة صوته يف أصواتهم فال ُيعطي االنطباع
بتفرده�م بالق�ول والت�رصف واالختي�ار.
يعتم�د الكات�ب يف رسده ع�ىل الكث�ري م�ن
الوصف والتشبيهات واالستعارات وإدخال
عنرص الطبيعة ومكوناتها يف رسم الصورة
الت�ي ُي�درج ش�خوصه فيها ،لكن�ه يقع يف
الكثري من اإلس�هاب واإلنش�اء يف التوصيف
لتتكون ص�ورة مليئ�ة بالتفاصيل الدقيقة
والت�ي إن تغ�اىض عنه�ا أو تعام�ل معه�ا
بص�ورة أقل كثاف�ة لظهرت بمظه�ر أكثر
خف�ة وتناس�با م�ع الح�دث امل�رسود بدل
أن يضي�ع الق�ارئ يف لغ�ة ش�عرية مركبة

العب�ارات وقوي�ة املعاني ،بدل أن ينش�د إىل
الحدث ويبقى متماس�كا يف ذهنه ومرتابطا
يف بنائه دون معوقات تعرقل انس�ياب فهم
الح�دث دون تأخر وتركيز يف أمور أخرى أو
خ�روجع�نالن�ص).
وكانت خش�ية هيكل أن تؤث�ر الرواية عىل
مكانت�ه املهني�ة واالجتماعي�ة يف حقب�ة ال
يتقبل املجتم�ع ،وال النخبة أيضا ،أن يكون
س�ليل عائل�ة أرس�تقراطية كات�ب روايات
أو قص�ص يف وق�ت ل�م تك�ن الذائق�ة ق�د
اس�توعبت بعد فكرة الرواية كفعل إبداعي
يوازي مكانة الش�عر ،فم�ا بالك أن تتضمن
قصة حب تظهر «صادمة» من خالل اس�م
أنثوي هو «زينب» .
ولذلك ومن خ�الل العنوان الفرعي «مناظر
وأخالق» ح�اول هي�كل أن يخفف من وقع
العنوان ليس�بغ طابع�ا مختلفا عىل روايته
فتب�دو وكأنه�ا حدي�ث يف الطبيع�ة -التي
تحف�ل بها الرواي�ة – واألخ�الق الريفية يف
م�رص ،وقد أه�دى الرواي�ة «إىل مرص وإىل
هذه الطبيعة املتشابهة اللذيذة».
ويش�ريهيكل يف مقدم�ة الرواي�ة إىل أن�ه
بع�د نح�و  15عاما تجرأ عىل كتابة اس�مه
الرصي�ح عىل غالفه�ا وأن�ه كان يخىش أن
«تجن�ي صف�ة الكاتب القصيص عىل اس�م

املحامي» حي�ث كتب روايته بن س�ويرسا
وباريس التي ن�ال منها درجة الدكتوراه يف
االقتصاد السيايس عام .1912
والرواية تعد عمال مؤسس�ا يف حقل الرواية
العربي�ة ،رغ�م االخت�الف عىل كونه�ا أول
عمل روائي ص�درت منها عرات الطبعات
آخرها قبل أيام ع�ن الدار املرصية اللبنانية

ه�ي س�رية روائية عجيب�ة ،عاري�ة إال من رداء
الفن ،لصعلوك مغاي�ر من الصعاليك الذين أَلِفنا
وجوده�م يف الش�عر ال يف ال�رسد ،هو ش�بيه إىل
ح ّد بعي�د بالروائي الكبري رش�يد بوجدرة عندنا
ّ
يف الجزائ�ر،
وبغ�ض النظر عن القيم�ة الروائية
العالية لهذه الس�رية الذاتيةّ ،
فإن محمد شكري
يف تقديري هو املعادل الرسدي لشاعركم العراقي
الرهيب حس�ن م�ردان ال�ذي قرأته يف ش�بابي
بإعجاب واستغراب كبريين
وهؤالء الصعاليك جميعا هم امتداد ألحد أعجب
وأغرب ش�عراء ع�راق الق�رن الراب�ع الهجري،
ُ
اصطدمت به يف (يتيمة
الشاعر ابن الحجاج الذي
الده�ر) للثعالبي ،ولم أجد أَب َْذأ وال أ َ ْفحش منه يف
تاريخ قراءاتي؛ فال عجب أن تكون أش�عاره من
أبرز شواهد (نوارض األيك )...حتى ّ
أن الثعالبي
ال�ذي وص�ف ش�عره بالس�خف ،وأراد أن ين ّزه
كتابه من «س�خافاته» ،لم يُفق إالّ وقد ّ
خصص
له م�ا يناهز ثمانن صفحة لم ينلْها ّ
أي ش�اعر
آخر.
ّ
كأن (الخب�ز الح�ايف) صياغ�ة رسدي�ة متم ّدنة
لديوان ابن الحجاج
* م�ا رأيك بال�ذي يقول ( :الن�ص الجيد يفرض
ّ
يصح ه�ذا القول يف
نفس�ه ع�ىل الجميع) ،ه�ل
عاملن�ا املعارص ال�ذي تتالعب فيه ق�وى الدعاية
واإلعالم؟
العرة بالخواتيم يا أخي ،وسينترص

الن�ص الجي�د يف األخ�ري ،مهم�ا تك�ن العوائ�ق
اإلعالمية والعراقيل البرية ،لكن الزبد الدعائي
س�يذهب جفاء ،أمّ ا اإلبداع الجيد النافع فيمكث
ّ
يف األرض ،وال
تغرن�ك تل�ك النجاح�ات املوقوت�ة
لل�رداءة ،فهي طارئ�ة ومحدودة ع�ىل ّ
أي حال،
وأمّ �ا الج�ودة اإلبداعي�ة فتعمّر ع�ادة بعد وفاة
ّ
أصحابه�ا ،بينما العمر االفرتايض
للنص الرديء
ال يتع ّدى عمر صاحبه.

بالقاهرة ضمن سلسلة «كالسيكيات» التي
تعيدطب�ععي�وناألدبوالفك�رالعرب�ي.
ظلت «زينب» وكأنه�ا العمل الذي لم يكتب
هي�كل غريه عىل الرغم من عدم جرأته عىل
وض�ع اس�مه عليها إال س�نة  1929بعد أن
أصبحت البيئة أكثر اس�تعدادا نسبيا لتقبل
مثل هذا العمل .

فاضل عزيز فرمان

بالحكمة ِ
الصامتة
...
ِ
املسموعة
...
ْ
وباليد ِ
الخفيضة
...
ِ
 ...املرفوعة ْ
يف لجّ ة امليناء
ما زال الفتى
ُ
ينسج
من خيط حرير ٍ نزق ٍ
قلوعه ْ !!
................
رمى شباك َعمره ِ
والعم ُر من أشكاله الشباك ْ
رمى شباك عمره
يف املاء دون ريبة ٍ
ودونما ارتباك ْ !
رأيته ُ
حاوله
من
كل
خاب
ساعة
ُ
برمية ٍ واحدة ٍ
ُ
شباكه
يجمع يف
ِ
جميع َما يف النهر ِ من اسماك ْ !!
................
وردة ً
عليه
أحجارهم
رموا
حن
ِ
الول ُد املأخوذ ُ
بالشمس التي
أنزلها الحب ُ عىل يديه ِ
ينام ملء جفنه
وخطرة ٌ شعرية ٌ
تهده ُد الدموع َ
يف
عينيه ِ
...................
لم يرتبك ْ
حن كبا حصانه ُ
لم يرتبك ْ
الحصان
حن كبا
ْ
لكنه
ش ّد لجام روحه
وصاحّ :
إني فارس الفرسان ْ !!

واحة
العدد 7269 :الخميس  18 -حزيران 2020
لها

No: 7269 Thu 18 june 2020

alzawraanews@yahoo.com

دراسات حديثة

حنو مستقبل افضل...هلم

ألصحاب العمل واملوظفني ..كيف حتمي نفسك من كورونا يف مكان عملك؟
إذا كن�ت أح�د املوظفني الذين يضط�رون إىل الدوام
يف العم�ل ففي ه�ذه الظروف الحرج�ة ،عليك اتباع
بعض النصائح والتعليمات لحماية نفسك وعائلتك
من اإلصابة بالفريوس.
التعليمات تشمل جميع مناحي الحياة سواء كانت
تتعل�ق أثن�اء التواجد يف دور العب�ادة ،أم يف املتاجر،
وحت�ى املطاع�م وحف�الت الزفاف ،ولكنه�ا ركزت
عىل تواجد األش�خاص ضم�ن بيئ�ة عملهم ،حيث
أصبح وجود املعقم�ات لليدين أمرا حتميا ومراعاة
املس�افات ب�ني املوظفني ب�أن تبقى بنح�و مرتين،
واالعتم�اد عىل عق�د االجتماعات ع�رب اإلنرتنت ما
أمكن.
*التعليمات املوجهة للموظفني
إذا شعرت باملرض اذهب للمنزل مبارشة
اس�تخدم نظ�ام س�اعات العمل امل�رن بحيث يتاح
لك إما العم�ل من املنزل أو الذه�اب للرشكة خارج
أوقات الذروة يف وس�ائل النقل العام ،وال تبخل عىل
نفسك يف أخذ إجازاتك.
أثناء تواجدك خارج املنزل حافظ عىل مس�افة بينك
وبني اآلخرين بحدود مرتين.
ورش�ات العمل وال�دورات التدريبي�ة واالجتماعات
يجب أن تكون عرب اإلنرتنت.
حافظ عىل النظافة الشخصية واستخدم املعقمات
ولكن من دون مبالغة.

املطبخ

حافظ ع�ىل الحد األدن�ى من التواص�ل املبارش مع
اآلخرين ،وأتمم متطلبات العمل باستخدام الرسائل
والربيد اإللكرتوني.
نظ�ف وعق�م األماكن التي تلمس�ها يدي�ك يف كثري
من اآلحيان مثل الطاول�ة ولوحة املفاتيح والهاتف
وغريها.
اغسل يديك جيدا وبشكل متكرر خالل اليوم.
ال تصافح أحدا ،وال تلمس وجهك.
اس�تخدم أك�واب القه�وة واألدوات الخاص�ة بك يف
الكافترييا يف العمل.

تجنب التجمعات الصغرية أو اللقاءات الجانبية مع
زمالئك يف العمل.
حاول تجنب الذهاب ألخذ اسرتاحتك يف الوقت الذي
تكون فيها الكافترييا ممتلئة.
*التعليمات املوجهة ألصحاب العمل
قياس حرارة املوظف�ني أثناء الدخول ملبنى الرشكة
باستخدام األجهزة التي تعمل من دون ملس.
اس�مح للموظف�ني باس�تخدام أي�ام اإلج�ازات أو
اإلج�ازات املرضية خاصة مل�ن لديهم أعراض حمى
أو أمراض يف الجهاز التنفيس.

طريقة حتضري مدفونة السمك

لتحض�ري مدفون�ة الس�مك ،نحت�اج
املقادير التالية:
ملح  ,حسب الرغبة
رشة فلفل أبيض
 5حبة فلفل أس�ود حب
 3ملعقة كبرية لوز مقرش للتزيني
 2ملعقة كبرية دقيق
 1.50كيل�و غ�رام س�مكة لق�ز كبرية
الحجم
 0.50كيلو غرام بصل مقطع رشائح
0.50ك�وبزي�تزيت�ون
 4ملعقة كبرية ليمون عصري
رشة زعفران مطحون
حبةبصلةمش�وية

ورق غار
أما طريقة تحضري مدفونة السمك:
• ينظف الس�مك جيدا ً من القش�ور ثم
ُيغسل.
• ُي ّ
قط�ع قطع�ا ً ت�زن الواح�دة منه�ا
ً
ً
 130غراما تقريب�ا و ُيحتفظ بالعظام
جانبا ً.
• ُتقىل قطع السمك بالزيت وتوضع يف
صيني ٍة منفردةٍ.
• توضع عظام الس�مك يف إنا ٍء آخر ,ثم
تغمر باملاء و ُيض�اف إليها ورقة الغار
وحبّ�ات الفلف�ل األس�ود والقلي�ل من
عصري الليمون والبصلة املشوية ُ
وترتك
عىل النار ملدة  20دقيق ٍة تقريبا ً.

• ُت ّ
صفى مرقة السمك وتوضع جانبا ً.
ُ
• ُيق�ىل البصل ببقي�ة الزي�ت ويحرّك
ليذب�ل جي�دا ً ثم ُي ّ
�رش علي�ه الطحني
و ُيحرّك قليالً ثم ُتضاف مرقة الس�مك
ّ
املح�رضة مع املل�ح والفلف�ل األبيض
والزعفران.
• توض�ع قط�ع الس�مك املقليّ�ة يف
املرق�ة والبص�ل ُ
وت�رتك تغيل م�دة 20
دقيق� ٍة تقريبا ً أو إىل حني تصبح املرقة
متوسطة الكثافة.
• ُتس�كب مدفون�ة الس�مك يف طب�ق
التقديم و ُيزيّن وجهها باللوز املقيل أو
املحمّص.
• ُتقدم املدفونة مع األرز.

نصائح طبية

الظه�ور واالختف�اء”ُ .
وتع�رف
الحالة طبيا باسم التهاب الشفة
الزاوي.
والتهاب الشفة الزاوي هو حالة
جلدية تتسبب بألم يف أحد جانبي
الف�م أو كليهم�ا والتهابه ،بما يف
ذلك االحمرار والتورم”.
وقد يعطي الف�م عالمات تحذير

أخرى لنق�ص فيتامني  ،B12بما
يف ذلك التهاب اللسان الضموري،
حيث تظهر نت�وءات صغرية عىل
اللسان وتبدأ يف التلف.
والش�عور باألل�م يف اللس�ان
ه�و عالم�ة تحذير أخ�رى لعدم
الحص�ول ع�ىل م�ا يكف�ي م�ن
الفيتامني.

ويف دراس�ة أجري�ت باملكتب�ة
الوطنية للطب واملعاهد الوطنية
للصح�ة ،ت�م تحلي�ل املظاه�ر
الش�فوية ل�دى م�رىض نق�ص
فيتامني .B12
وأشارت الدراسة إىل أن “فيتامني
 B12ه�و أحد املكون�ات الغذائية
املهم�ة الت�ي تؤث�ر ع�ىل صح�ة
الف�م” .وخلص�ت إىل أن نق�ص
فيتام�ني  B12يمكن أن يس�بب
مجموع�ة متنوعة م�ن املظاهر
الفموية م�ع ألم اللس�ان ،كونه
الشكوى الرئيسية.
وتشمل املصادر الجيدة ل� :B12
اللح�وم واألس�ماك ومنتج�ات
األلب�ان والبي�ض ومنتج�ات
الصوي�ا ،وحب�وب اإلفط�ار
املدعمة.

طبيبك يف بيتك

اليوسفي (املاندرين)
فوائد اليوسفي
أف�اد باحث�ون يابانيون ب�أن تناول
اليوس�في ق�د يفي�د يف الح�د م�ن
أخط�ار رسط�ان الكب�د واألم�راض
األخرى املتعلقة ب�ه ,وذلك ألنه غني
بمركب�ات فيتامني “آي” واملس�ماة
كاروتينويدات والتي تعطي اليوسفي
لونه الربتقايل.
وق�د توص�ل العلم�اء إىل أن أكل
اليوس�في يخف�ض خط�ر اإلصابة
برسط�ان الكب�د وتصل�ب الرشايني
ومقاوم�ة اإلنس�ولني ,ويف دراس�ة
ثاني�ة وجد العلم�اء أن رشب عصري
اليوس�في يخف�ض احتم�ال تطور
التهابات الكبد املزمنة إىل رسطان يف
مرحلة الحقة.
وق�د أظه�ر بح�ث علم�ي أن مركبا ً
يستخرج من قرش الربتقال اليوسفي
يمكنه القضاء ع�ىل خاليا الرسطان
ألمراض معينة.
واكتش�ف فري�ق من كلي�ة الصيدلة
يف ليس�رت بربيطاني�ا ،أن م�ادة
“سالفس�رتول كي�و  ”40تتح�ول
إىل مرك�ب س�ام يف خالي�ا الرسطان
تلك وتقوم بالقض�اء عليها ،ويوجد
مركب “سالفس�رتول كي�و  “ 40يف
قرشة اليوسفي برتكيز أكرب مما هو
يف الربتقالة ذاته ،ويشري املحللون إىل
أن العادات الحديثة بتقشري اليوسفي

“تويرت” يعادل إدمان السجائر و”الفيس
بوك” يصيبك باالكتئاب

نرشت الكثري من التقارير حول وسائل االتصال الحديثة التي ساعدت اإلنسان
كثريا ً وتبدو وكأنها نعمة يتميز بها جيل العرص الحايل ،ورغم ذلك تظهر بعض
األبحاث الحديثة تأثري هذه التكنولوجيا بالسلب عىل حياة اإلنسان.
فإنس�ان العرص الحايل يش�عر وكأنه فقد جزء من نفسه يف املنزل إذا اكتشف
أنه خرج بدون هاتفه املحمول ،ويعترب جوجل هو موقعه ملعرفة ما يجهله يف
هذا العالم ،وتويرت هو سجل لكل ما يشغل فكره ،ويتواصل رسيعا ً وجيدا ً مع
أصدقائه وعائلته من خالل “الفيس بوك”.
ورغ�م ه�ذه التكنولوجيا الت�ي نعدها نعمة لكنه�ا أثرت عىل حياة اإلنس�ان
فاصابت�ه بالرفاهية والراحة البدنية والعقلي�ة ،باإلضافة إىل عدد من النتائج
التي أظهرتها البحوث والتي تتلخص يف عدة نقاط.
أول هذه النقاط أن التغريد أصبح عىل “تويرت” أكثر إدمانا ً من الس�جائر ،فال
يس�تطيع مدمن كتابة التغريدات من االمتن�اع وإذا وحدث أن إعاقته ظروف
عن كتابة تغريداته يش�عر بالظبط مثلما يش�عر مدمن الس�جائر إذا لم يجد
حصته اليومية من التبغ ،طبقا ً ملا أكده بحث بجامعة شيكاغو.
ويف دراسة أجريت مؤخرا ً طلب فيها من  250شخص ترتاوح أعمارهم ما بني
 85 – 18عاما ً تسجيل ما يفعلونه عىل مدار اليوم ،مثل التدخني والنوم وغريه،
ولكن ارتفاع مشاركتهم يف وسائل اإلعالم اإلجتماعية الحديثة جعلت االحجام
عن هذه املشاركة أكثر صعوبة من مقاومة التدخني أو رشب الكحوليات.
وأرج�ع بعض البحوث هذا اإلدمان عىل وس�ائل االتص�ال اإلجتماعية إىل أنها
مش�اركات خالية من الرضر وليس لها انعكاسات سلبية كثرية ،غري أنها قد
تبعد اإلنسان عن حياته اإلجتماعية وتزيد من معدل قطع عالقاته باإلخرين،
وقد تسبب االكتئاب فيما بعد.
وثاني هذه النقاط تشري أن املشاركة ب� “الفيس بوك” تقلل من نظرة اإلنسان
لذاته وتقلل من احرتامه لها.
فقد أظهرت البحوث أن “الفيس بوك” أصبح مرتعا لس�لوكيات تدمري الذات
مث�ل مقارنة ال�ذات بالغري والش�عور بالتقلي�ل ناحيتها عند النظ�ر إىل حياة
األخري�ن مثل رحالتهم خارج البالد وحفالت زفافهم ،مما يعطى أي ش�خص
أن حياته الخاصة ليست مثرية مثل أصدقائه ومن حوله.
وثال�ث هذه النق�اط االهتمام بالهات�ف املحمول قد يكون أه�م من االهتمام
بصحة اإلنس�ان ،ويف دراس�ة تم سؤال  514أمريكي هل يستطيع أن يستغني
عن فرش�اة أس�نانه أم هاتفه املحمول ملدة أس�بوع ،وكان�ت النتيجة لصالح
اختيار الهاتف املحمول الذي أًصبح ال يمكن االستغناء عنه.
وهى عالمات تدل عىل أن اإلنسان ذهب فوق حافة التكنولوجيا ،وتعدينا الحد
املسموح به لألمان ملرحلة الخطر.

نصائح طبية

عالمة شائعة على الفم تدل على نقص فيتامني مهم يف اجلسم
يمك�ن أن يخلق نق�ص فيتامني
 B12ع�ددا من اآلثار الجس�يمة
للجس�م ،بما يف ذلك نقص خاليا
الدم الحمراء وتلف األعصاب.
ويمكن أن تزي�د اإلصابة بحاالت
طبي�ة معينة ،م�ن خطر تعرّض
الفرد لنقص هذا الفيتامني ،مثل
فق�ر ال�دم الخبي�ث ،ال�ذي يؤثر
ع�ىل كيفي�ة امتصاص الجس�م
لفيتامني  B12من الغذاء.
وكشف خرباء الصحة عن عالمة
تحذيرية لنقص الفيتامني ،ينبغي
االنتب�اه إليه�ا ،وه�ي مالحظ�ة
القروح حول منطقة الفم.
ق�د تكون الق�روح يف زوايا الفم،
التي تمتد أحيانا عىل طول حافة
الش�فة ،بمثابة تحذير .إنها بقع
خ�ام ،وليس�ت بث�ور ،وتميل إىل

اسمح للموظفني بالعمل من املنزل إذا لم يكن هناك
أي داع لوجودهم يف مكان العمل.
قلل من رحالت العمل س�واء كان�ت داخل الدولة أم
إىل خارجها.
تأكد من وجود مسافة مرتين عىل األقل بني مكاتب
املوظفني ،وأعد ترتيب طريقة توزيع املكاتب داخل
الرشكة.
ح�اول تغيري املقاع�د يف الكافترييا لتصبح بش�كل
متعرج أو وضع فواصل شفافة ما بني الطاوالت.
التكثيف م�ن توجيه املوظفني لالهتم�ام بالنظافة
الش�خصية ووض�ع معقم�ات األي�دي يف أماك�ن
واضحة.
توفري الكمامات ومنتجات النظافة وفقا الحتياجات
مكان العمل.
تكلي�ف أش�خاص يف كل قس�م للتأك�د م�ن التزام
الجميع بالتعليمات الصحية.
تقليل االجتماعات ،واتمامها عرب املكاملات الهاتفية
أو مكاملات الفيديو قد اإلمكان.
أي موظف قادم من س�فر علي�ك أن تطلب منه إما
العمل من املنزل أو أن يحجر عىل نفس�ه ألسبوعني
عىل األقل.
التعام�ل بمرونة م�ع املوظفني الذي�ن يعانون من
أم�راض يف الجه�از التنف�يس املزمن�ة وحثهم عىل
العمل من املنزل.
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والق�اء الق�رشة ربم�ا س�اهمت يف
انتشار بعض أنواع الرسطان.
وأحدث الدراسات العلمية أكدت عىل
رضورة تناول اليوس�فى قبل االيواء
إىل الف�راش مل�ا ل�ه م�ن خصائ�ص
مهدئة لالعصاب .
وتقول الدراس�ة أن ثمرة اليوس�فى
والتى ال تحتوى عىل نفس القدر من
فيتامني ج املوجود يف الربتقالة
إال أنه�ا غني�ة بم�ادة الربون�ز التى
تساعد عىل االسرتخاء .
وتش�ري الدراس�ة إىل أن اليوس�فى
خالفا للحمضيات االخرى ال يتسبب
ىف إره�اق االمع�اء نظ�را لس�هولة
هضمه .
وتع�د امليزة االخرى أن�ه طعام مثاىل
بالنس�بة للذين يرغب�ون ىف إنقاص
أوزانهم  ،حيث يحتوى عىل  44سعرا
حراريا فقط لكل  100جرام .
ويق�ال ان عم�ره ح�وايل اربعه االف
س�نه ويعتق�د ان اصله م�ن اليابان
لكن اعطي اس�مه من الصني ونقله
الربتغالي�ون ايل اوروب�ا يف الق�رن
السادس عرش.
املحتويات:
 شقيقه الربتقال يحتوي املاندرينعىل الفيتامني  ،Cالكاروتني ،حمض
الفوليك وعىل م�ادة البكتني ،إضافة

سبع طرق خمتلفة للتخلص من روائح سلة القمامة الكريهة يف الصيف
يؤدي ارتف�اع درجة الحرارة
يف فص�ل الصي�ف ،إىل انبعاث
رائح�ة القمام�ة الكريهة من
سلة املهمالت يف جميع أرجاء
املن�زل ،ل�ذا يج�ب ع�ىل رب�ة
املنزل اتباع ع ّدة طرق بسيطة
لتجنب حدوث هذه املشكلة.
 البيكينج صودا:يمك�ن التخل�ص م�ن روائح
س�لة املهم�الت م�ن خ�الل
تنظيفه�ا وتجفيفه�ا ،ث�م
رش بقاع الس�لة بالقليل من
البيكينج صودا ،وبعدها يجب
وضع كيسا بالستيكا داخلها،
وسيس�اعد ذلك يف امتصاص
الروائح الكريهة.
 بيكربونات الصوديوم:يمك�ن رش بيكربون�ات
الصودي�وم داخل الس�لة بعد
تنظيفه�ا ،ث�م تركه�ا مل�دة
دقيقة وبعدها مسحها ،حيث
إنها ف ّعالة يف إزالة الروائح.
 ورق الجرائد:يمك�ن وض�ع ورق الجرائد يف
قاع سلة املهمالت ،قبل وضع

الكيس البالستيك بداخلها ،ما
يس�اعد عىل الحد من انبعاث
الروائح الكريهة.
 بن القهوة:بع�د االنتهاء م�ن تناول كوب
القه�وة ،قومي بجم�ع بقايا
البن ،ثم ضعيها داخل الس�لة
مل�دة ربع س�اعة ،ث�م قومي
بتنظيف وتجفيف السلة.
 -الفحم:

من أكثر امل�واد الطبيعية التي
تساعد عىل امتصاص الروائح
بش�كل ع�ام ،ضع�ي قطع�ة
فحم داخل السلة ،وستساعد
ع�ىل امتص�اص أي رائحة يف
السلة.
 الخل:الخل يس�اعد يف التخلص من
أي رائح�ة كريه�ة ،من خالل
غمس قطعة قماش يف الخل،

ثم قومي بوضعها داخل سلة
املهمالت ،أو مسحها بها.
 قرش الربتقال والليمون:يمكن�ك القي�ام بذل�ك م�ن
خالل وضع رشائ�ح الربتقال
والليمون يف قاع سلة املهمالت،
ما يس�اعد ع�ىل التخلص من
رائحة سلة املهمالت الكريهة
التي تتسبب يف انبعاث الروائح
الكريهة داخل املطبخ.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

خطرالتدواي باالعشاب بعد الوالدة يهدد السيدات
إىل السكر وحمض السرتيك واألمالح
املعدني�ة .ويف تركي�ب قرشت�ه هناك
عدة صبغيات وزي�وت طيارة وكثري
من الكاروتني.
* الفوائد واالستعماالت:
املاندري�ن يس�اعد الجس�م ض�داألم�راض يف فصل الش�تاء ،يحس�ن
الشهية ويحس�ن عملية االستقالب
داخل الجسم.
تس�تعمل قرشت�ه يف صناعة الدواءحي�ث تض�اف إىل بع�ض األدوي�ة
لتعطريها.
 ويعت�رب املاندري�ن وقرشت�ه م�نالعنارص املضادة للفطريات.
ويس�تعمل منق�وع املاندري�نوقرشته ملداواة السعال وضد أمراض
القصبة الهوائية.
-واملاندري�ن كم�ا الربتق�ال ل�ه

خصائص مضادة للرسطان ،يساعد
األوعية الدموية ويقوي جهاز املناعة
داخل الجسم.
واملاندرين فعال يف مقاومة رسطانالث�دي عند النس�اء وتفي�د األبحاث
الحديث�ة أنه أكثر فعالية من الصويا
بحوايل املئتي مرة.
* طريقة االستهالك:
يعترب املاندري�ن الطازج من أفضلالوجبات الخفيف�ة ،وهو يحل محل
الليمون يف بعض الوصفات.
عصري املاندرين مفي�د ،يتم تناولهمنف�ردا ً أو ممزوج�ا ً مع أصناف من
الفاكه�ة فيغ�ري لونه�ا .واملاندرين
يدخل يف تركيب سلطة الفاكهة.
كم�ا يتم تحض�ري بع�ض املربيات( )Marmeladeمن املاندرين.

ع�ىل الرغم م�ن كونن�ا يف عالم
التكنولوجي�ا والتط�ور العلمي
والطب�ي ،إال أن هن�اك م�رىض
مازالوا يفضلون التداوي بالطب
الشعبي بدالً من الطب الحديث،
ويتناول�ون األعش�اب وغريه�ا
من العالجات الشعبية القديمة
اعتق�ادا ً منه�م بأنها س�تحقق
الشفاء لهم ،متجاهلني األرضار
التي قد تلحق بهم.
ه�ذا ما حذر من�ه االخصائيون
وبشدة الس�يدات من العالجات
الش�عبية التي تنت�رش عىل أنها
عالج�ات فاعل�ة يف تجمي�ل ما
بعد الوالدة ،موضحا ً أن مشكلة
م�ا بعد ال�والدة ال يت�م عالجها
باألدوية املوضعية نهائياً؛ ألنها
تعد ترشيحية ،وقد تتسبب تلك
العالج�ات بزي�ادة االلتهاب�ات

النسائية لدى من يستخدمنها.
كم�ا أن الس�يدات ل�م يع�دن
كالسابق يخجلن من تلك األمور،
ب�ل ع�ىل العك�س ،فق�د وصلت
نسبة السيدات الراغبات يف إجراء
عمليات تجميلية ملنطقة الوالدة
إىل  40%مم�ن يرت�دن العي�ادة،
وهي من أكثر العمليات انتشارا ً
بعد عمليات ش�د الوجه وتكبري
وشد وتصغري الثدي.
ومن املعروف أن الوالدة تتسبب
يف ح�دوث تغ�ريات كب�رية لدى
الس�يدات ،باإلضاف�ة إىل عامل
تق�دم العم�ر وزي�ادة ال�وزن،
ً
ح�ال
وهن�ا تك�ون الجراح�ة
تجميليا ً يمنح الس�يدة الشعور
بالثق�ة والش�باب ،وأحيانا ً يتم
اللجوء لها لعالج بعض الحاالت
املرضي�ة ،مثل :س�قوط الجدار

الخلف�ي للمهب�ل أو األمام�ي،
ومشكالت سلس البول الجهدي
للس�يدات ،أو الس�قوط الكامل
للرحم.
باالضافةاىل جلسات الليزر التي
تستخدم لنفس املشكلة وتعترب

تقني�ة جدي�دة ،لكنه�ا ال تفيد
كل الس�يدات ،ويجب تقييم كل
مريضة بحسب حالتها ،وتحديد
الع�الج املناس�ب له�ا م�ن قبل
مخت�ص ،إذ ال ت�زال العملي�ات
الجراحية األساس يف العالج.
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كلمات متقاطعة

الحمل

االبتع�اد ع�ن املش�كالت يس�اعدك ع�ىل الركي�ز أفضل،
فحاف�ظ عىل هذه الوت�رية بعض الترصف�ات الصبيانية لن
يكون ملصلحتك ،وقد يزعج الريك كثرة الضغوط س�يئة جداً،
والبحث عن الراحة هو الحل األنسب لذلك ،ويف االخر هو يعترب يوم
جي�د تواصل من خالله نجاحاتك يف العمل ،تزداد محبتك و جاذبيتك
للريك وال تدقق يف كل كلمة او ترصف يقوم به الحبيب.

الثور

بادر اىل تكثيف التح�ركات االجتماعية ،فهو يوم مميّز
يسلّط األضواء عىل قدراتك اإلبداعية واإلنسانية ،ولعلك
تن�ال جوائ�ز أو ميداليات تقدي�را ً لجه�ودك إذا كنت عاز ًبا
أعت�رب هذا اليوم مالئما ً إلعادة النظر يف اس�تمرارية عزوبيتك.
َ
فأن�ت مقبل عىل مرحلة مهمّ�ة وديناميكة من حياتك ال تكن من
أصح�اب القرارات الضعيفة ،وال س�يما حني يتعل�ق األمر بوضعك
الصحي .

الجوزاء

التفرّد يف الرأي مسألة خطرية وذات أبعاد ،وال سيما إذا
كان ذلك سينعكس سلبا ً عىل طبيعة العالقة مع الزمالء
الفك�رة الت�ي تكوّن�ت عن�د الريك ،ق�د تدفع�ه إىل القيام
بخطوات غري مدروس�ة ،فس�ارع إىل توضي�ح األمورالتخفيف
قدر املس�تطاع من س�اعات العمل ،ومضاعفة ممارس�ة الرياضة
قرار صائب ،تمر بيوم هادئ جدا و روتيني يشعرك بامللل ،يف املساء
ال يفض�ل إصالح األوض�اع مع من تحب ،فالفل�ك ال يدعمك يف هذه
الناحية.

السرطان

مهما حاول بعضهم تشويه صورتكّ ،
فإنهم لن يتمكنوا
م�ن ذلك ،فرصيدك الكبرييحرمه�م تحقيق مبتغاهم قد
تخ�رس الرهان مع الري�ك ،لكن عليك الري�ث ثم انتظار
عبور العاصفة لتنهض مجددا ً وتنطلق نحو األفضل كن عنيدا ً
ومتش�بثا ً بكل ما يع�ود بالفائدة الصحية ،وبرهن للجميع حس�ن
ق�رارات ،تش�عر ان العمل و املس�ؤوليات ال تنته�ي و ترغب يف اخذ
اجازة طويلة ،ال تنفعل عىل من تحب و عامله بلطف اكثر.

األسد

تمي�ل اىل توس�يع رقعة نش�اطاتك فاملش�اريع الكثرية
والنش�اط موج�ود .خالف�ات ح�ول مرياث ق�د تتطور.
أخب�ار بعي�دة تحمل البهج�ة ل�أرسة عالقت�ك العاطفية
س�تكون مميزة  ،الس�فر س�يكون مروعك املفض�ل بحيث
أفق جديدة لتوسيع أعمالك انتبه إىل صحتك وال تجعل
ستندفع نحو ٍ
كل يشء يراك�م عليك بصورة مفاجئة ،لدي�ك طموح كبري و لكنك
لس�ت يف املكان املناسب لتحققه ،ال تخبئ مشاعرك اكثر من هذا و
اعرف للحبيب.

العذراء

تراك�م املش�كالت يف العم�ل ق�د ي�ؤدي اىل مواجهة مع
ّ
تخط�ي ذلك لرتاح أكث�ر قد تم ّر
اآلخرين ،فس�ارع إىل
العالق�ة بالري�ك بف�رة اختبار غ�ري معلنة ،فك�ن أكثر
ح�ذرا ً وخصوص�ا ً أن الخط�أ حاليا ً ممن�وع انتب�ه إىل نوعية
أكلك ،واحرص عىل تناول الخايل من الدس�م والدهون والنشويات
،حاول ان تس�تغل وضعك بشكل جيد مع رؤسائك يف العمل ،امورك
العاطفية يف تحسن مستمر.

الميزان

ال يسمح هذا اليوم بارتكاب األخطاء ّ
ألنك بذلك تعرّض
نفسك لخس�ارة الفرص الثمينة املقبلة .لذلك حاول قدر
اإلمكان إنجاز كل ما عليك انجازه عىل نحو صحيح وس�ليم
أطلب املساعدة إذا شئت ،وضع كربياءك جانبا ً ! تسعى لرسيخ
العالق�ة بالريك ،ونجاحك يف تحقيق ذلك مرتبط بمدى قدرتك عىل
ّ
وحكم عقلك
إقناع�ه بجديتك ال تتهاون يف بعض املس�ائل الصحية،
يف حلها .

العقرب

تك�ون الحرك�ة كب�رية ،وتكون مس�تعدا ً ألخ�ذ املبادرة
وخ�وض تجربة جديدة .تبدو األمور واضحة وش�فافة،
ويس�هل عليك اتخاذ القرار ال تضعف أمام بعض املشكالت
الصغ�رية الت�ي يثريها األع�داء يف وجهك واجهه�م وتغلب عىل
نياتهم الس�يئة وضع�ك الصحي بني الجيد وغ�ري الجيد ،الحل بيدك
أنت وحدك ،عليك ان تكون اكثر حذرا فيما يتعلق بأمورك املادية ،ال
تدخل يف اي نقاش مع من تحب اليوم.

القوس

أخب�ار س�ارّة وانفراجات مهمّ�ة تطال الوض�ع املهني
يف الدرج�ة األوىل .تتحمّ�س ل�كل ما هو جدي�د وجريء
ً
إطالق�ا تحركات
ترصّ فاتك اس�تفزازية ،بحي�ث ال تعجبك
الحبي�ب وال تقتن�ع باألع�ذار الت�ي يُق ّدمه�ا بعض النش�اط
الفك�ري أو الجس�دي ب�ني ي�وم وآخ�ر ال ينعك�س إال إيجابا ً عىل
نفس�يتك وصحتك ،حاول ان تحس�ن من صورتك امام رؤس�ائك يف
العم�ل  ،الناحي�ة العاطفية فه�ي حرجة جدا واألفض�ل أن ال ترى
حبيبك قبل غد.

الجدي

التف�اؤل وااليجابي�ة يفتحان الكثري من االب�واب ،وهذا
يضمن لك مس�تقبالً زاهرا ً الريك يبحث عن املستقبل،
فيما تكتفي بالتس�لية وهنا يظهر س�بب الخ�الف الراحة
رضوري�ة بني وق�ت وآخر ،فح�اول ان تج�د الوقت املناس�ب
لذل�ك ،تح�اول ان تس�ريح الي�وم م�ن اعب�اء و ضغ�وط العم�ل
عاطفيا:رصاحت�ك الزائدة تزعج الحبيب منك كن اكثر دبلوماس�ية
،ال تكن منفردا بقراراتك و حاول ان تش�اور طاقم العمل بكل قرار
تتخذه .

الدلو
أخل�ق الظ�روف املناس�بة يف حيات�ك ،لكن س�يطر عىل
انفعاالت�ك وغضبك وترسعك تس�يطر الغرية واملناكفات
العاطفية وتخاف عىل عالقة ما من االنهيار بادر إىل اختيار
م�كان صال�ح للقيام بس�اعة مي في�ه صباحا ً ،ي�وم يتميز
بالعديد م�ن الضغوطات التى تزعجك فلن تجد اليوم الوقت الكايف
للراح�ة عاطفيا:انت رومانيس اىل حد كبري ك�ن اكثر واقعية ،اهتم
اكثر بمشاعر من تحب و ال تكن قاسيا معه .

الحوت

ق�د تربح قضي�ة أو جائزة ،وربما تحص�ل عىل تقديرأو
ومكافأة .تحصل عىل منص�ب جديد أو رشوط أفضل يف
العمل أو ع�روض مهمة أو عقد يجعلك فخورا ً بنفس�ك قد
تعي�ش مخاوف من عدم القدرة عىل إنجاح عالقتك العاطفية.
تب�دو قلقا ً أو تضطر اىل مس�ايرة الري�ك ،وربما تجابه�ه رافضا ً
ترصفاته مع�ك تر ّدد املراج�ع املؤثرة يف دعمك بع�د مراحل طوال،
فتخضع لضغط كبري وتواجه بعض االضطرابات الصحية .

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1873تغري�م س�وزان أنتون�ي مبل�غ  100دوالر
ملحاولتھ�ا اإلدالء بصوتھ�ا يف االنتخابات الرئاس�ية
األمريكية لسنة .1872
 - 1928الطي�ارة األمريكية أميلي�ا إيرھارت تصبح
أول امرأة تعرب املحيط األطليس يف طائرة.
 - 1940الجن�رال ش�ارل ديغ�ول يخاطب الش�عب
الفرنيس من راديو لن�دن وذلك بعد االحتالل األملاني
لفرنسا.
 - 1945توجي�ه االتھام بالخيان�ة العظمى للمذيع
ويليام جوي�يس وذلك ل�دوره أثناء الح�رب العاملية
الثانية يف اإلذاعة األملانية املوجھه
إلنجلرا.
 - 1953إعالن قي�ام الجمھورية يف مرص ،وتنصيب
محمد نجيب رئيسا لھا.
 - 1954بي�ري مندي�س فرانس يتوىل رئاس�ة وزراء
فرنسا.
 - 1956جالء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس
بمرص تنفيذا التفاقية الجالء.
 - 1965الجيش األمريكي يستخدم قاذفات بي-52
سراتوفورتريس ضد مقاتيل جبھة التحرير الوطنية
يف فيتنام الجنوبية وذلك أثناء حرب فيتنام.

 - 1979التوقي�ع ع�ىل «اتفاقي�ة س�الت« -2ب�ني
الواليات املتحدة واالتحاد الس�وفيتي وذلك للحد من
انتشار األسلحة النووية والصواريخ البالستية.
 - 1983س�ايل راي�د تصب�ح أول ام�رأة تذھ�ب إىل
الفضاء.
 - 1984اندل�ع إرضاب عم�ال املناج�م يف بريطانيا
الذي استمر حتى سنة .1985
 - 2009ناسا تطلق مستكشف القمر املداري.
 - 2012ملك الس�عودية عبد الله ب�ن عبد العزيز آل
س�عود يعني األمري س�لمان بن عبد العزيز آل سعود
وليا للعھد ونائب�ا أول لرئيس الوزراء ،ويعني األمري
أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للداخلية ليخلفا
األمري نايف بن عبد العزيز بمناصبه.
 2017مقت�ل  63ش�خصا وإصابة أكث�ر من 135آخرين يف سلس�لة حرائق يف غابات الربتغال ،بعد أن
شھدت العديد من املناطق يف البالد
درجات حرارة تتجاوز  40درجة مئوية.
 2018فقدان  192شخصا إثر غرق العبارة سيناربانغون يف بحرية توبا اإلندونيسية.
وقوع زلزال ش�ديد يف اليابان س�مي زلزال أوساكا،
أودى بحياة خمسة أشخاص وإصابة  381آخرين.

اختبارات شخصية

طريقة كشف خفايا الشخصية من الشكل املفضل للنظارات الشمسية
م�ن اج�ل معرف�ة ارسار
الش�خصية وخفاياه�ا م�ن
خالل النظ�ارات يجب تحديد
الشكل املفضل منها.
 1املستدير
يشري شكل النظارات املستدير
اىل التمتع بروح االبداع وعدم
الخ�وف م�ن التغي�ري وم�ن
املغام�رة .كما يعن�ي الصدق
والعفوي�ة والجدي�ة يف اداء
املهم�ات اضاف�ة اىل املي�ل اىل
اح�رام النظ�ام .كذل�ك يدل
عىل الثق�ة الكب�رية بالنفس
وع�ىل الج�رأة خصوص�ا ً يف
املواقف الصعبة والتي تحتاج
اىل ذل�ك .ويعن�ي االس�تعداد
الدائم لتلبية النداءات ايا ً تكن
املهم�ة التي يجب القيام بها،
ً
فض�ال ع�ن امله�ارة يف ايجاد
الحلول للمش�كالت التي تتم
مواجهته�ا والت�ي تتطل�ب
ذكاء غ�ري عادي .ومن دالالت
اختيار النظارات ذات الشكل
املس�تدير ايض�ا ً الق�درة عىل
كتمان االرسار الخاصة وتلك
العائ�دة اىل االش�خاص الذين
يعيشون او يعملون يف املحيط
وهو ما يجعل صاحب الخيار
موضع ثقة الجميع.
 2املربع
يعن�ي ه�ذا التحف�ظ وع�دم
التعبري عن املش�اعر يف الكثري
من االحيان اضافة اىل الفضول
وحب املعرف�ة واالطالع .كما

يكشف االنفتاح عىل اآلخرين
وتقبل االخت�الف يف مواقفهم
وط�رق
وش�خصياتهم
تعاملهم مع املواقف .ويشري
ه�ذا ايض�ا ً اىل ح�ب التمي�ز
بطرق مختلف�ة منها املظهر
والتف�وق يف اداء املهم�ات
ويف الدراس�ة ويف التعام�ل
م�ع اآلخرين .كذل�ك يدل عىل
املي�ل اىل الحي�اة االجتماعية
الصاخب�ة والبعد عن الوحدة
ً
فض�ال ع�ن
ق�در االم�كان
االهتمام بالتفاصيل الدقيقة
وحب الخي�ارات املثالية .كما
انه يؤرش عىل رسعة البديهة
والقدرة عىل تف�ادي املواقف
املحرجة ايا ً تكن وعىل السعي
الدائم اىل تحقيق العدالة يف اي
امر تج�اه الذات كما من اجل
اآلخري�ن .اال انه قد يكش�ف
الحساس�ية الزائ�دة يف بعض

االحيان.
 3الشكل البيضاوي
يفض�ل بع�ض االش�خاص
النظ�ارات ذات الش�كل
البيض�اوي وه�ذا ي�دل ع�ىل
انه�م يتس�مون باملرون�ة
والدبلوماسية يف التعاطي مع
االم�ور واالش�خاص وهو ما
يجعلهم رابحني يف معظمها.
كذلك يدل هذا الخيار عىل انهم
ال يتوقف�ون عن�د الخالف�ات
الصغ�رية ب�ل يتخطونها من
اجل تحقيق اهدافهم الكربى.
وله�ذا يب�دون اس�تعدادهم
للتع�اون م�ع الجمي�ع م�ن
اج�ل بن�اء عالق�ات مفي�دة
ومثم�رة .وهو يكش�ف ايضا ً
االرصار ع�ىل بناء املخططات
وع�ىل تنفيذه�ا كم�ا ع�ىل
البدء مب�ارشة بوضع خطط
جديدة .ويشري هذا اىل معرفة

اهمي�ة الوق�ت واىل الحرص
ع�ىل ع�دم اه�داره يف ام�ور
غري مهمة .ومما يش�ري اليه
تفضيل النظارات الشمس�ية
ذات الش�كل البيضاوي ايضا ً
الود والبساطة يف التعامل مع
املواق�ف والبعد ع�ن التعقيد
وااليجابية والتفاؤل.
 4اشكال اخرى مختلفة
تتوف�ر م�ن النظ�ارات
الشمس�ية اش�كال اخ�رى
مختلف�ة يمك�ن ان تكش�ف
خفايا الش�خصية وارسارها
ومنه�ا املس�تطيل واملثل�ث
وش�كل القل�ب او النجم�ة
وغريه�ا .ومم�ا ت�دل علي�ه
ه�ذه الخي�ارات االزدواجي�ة
والقدرة ع�ىل الكيل بمكيالني
يف بعض املواق�ف .كما تعني
املزاجي�ة وتقل�ب الحال�ة
النفس�ية م�ن دون مقدمات
ومربرات بني الح�ني واآلخر.
وتش�ري يف املقاب�ل اىل التمتع
بالقدرة عىل القي�ادة وتنفيذ
املش�اريع وتوجي�ه الفري�ق
وان كانت بع�ض الصعوبات
تع�رض طريق�ه .وتكش�ف
ايض�ا ً الغموض وعدم التعبري
عن االف�كار واملش�اعر اال يف
أوق�ات قليل�ة .وم�ن خفايا
الشخصية التي يكشفها هذا
الخيار ايضا ً الرغبة املفاجئة
يف االبتعاد عن املجتمع وامليل
اىلالوح�دة.

افقي :
1عس�كري وسيايس أوربي قاد
العالم اىل ويالت الحروب
2تج�ده يف كل غرف�ة  /ثرث�ار
(م(
3م�رضوب ب�ه املث�ل يف جم�ع
املال يف القران الكريم (م) /فيه
الحياة(م(
4عاصمة دولة أفريقية
 5طائر مائي
6كت�اب اخالق�ي مش�هور
للفيلسوف افالطون(م(
7مدينة يف اليمن  /غزير (م(
8لع�ب أو له�و (م) /مس�اعد
إداري
9مدينة مهمة يف بريطانيا (م)

عمودي :
1عالم فلكي عربي ألف كتاب املناظر
2احد االنبياء  /أشيد (م(
ُ 3يزي�د (م) /ال�يء مقس�وم ع�ىل
اربعة
4فرة زمنية
5احدى اسلحة الحرب البحرية  /أداة
رشط
6التأوه (م)  /يمنح العلم (م(
7نصف تذيل  /اس�م من اسماء الله
الحسنى
8يخرج من النريان  /احد أبناء النبي
يعقوب ( عليه السالم(
9قبيل�ة اسس�ت حكم�ت ف�رة يف
االندل�س اش�هر مآثره�م بناء قرص
الحمراء يف طليطلة (م)

غزل عراقي
نزعت املايض وابيض كلب طبيت
ومن نور الربوحك شاهت العني
او كبل ما طوف بعيونك تحفيت
اعيشك لحظة لحظة او اشكي الفراك
انت وياي كلك وآنه سليّت
ريتك تبقى كتلك  ،ريتك اوياي
او كلي البيك اسمعه ايكول ياريت
كبلك ما عشت  ،موعمر محسوب
خشبة كنطرة او للدوس ظليت
============
اذا امك اجتني اوكالت اشسويت
خاله اتوهمت عبايل حوريه
واذاظنك احبك انت غلطان
عمي الكلب حبك اني شعليه

من الفيسبوك

F

acebook

هـــــــل تعلــــــم

هل تعلم بأن العراق كان يسمى بأرض السواد نتيجة لكثرة أشجارالنخيل وشدة اخرضارها املائل إىل السواد ،فكان له هذه التسمية.
ه�ل تعلم بأن الكتابة اخرعت يف الع�راق اي ان التاريخ املوثق يبدأمن العراق.
هل تعل�م أن صالح الدين األيوبي كان من الع�راق ،وولد يف تكريتوعاش بها طفولته و صباه.
هل تعلم بأن الحضارة الس�ومرية يف العراق أول حضارة يف التاريخوالدولة السومرية أول دولة مدنية يف التاريخ.
هل تعلم أن املرض األكثر إنتشارا هو تسوّس األسنانهل تعلم أن الديك ال يمكنه أن يصيح إال بتمديد رقبته.هل تعلم أن الدالفني يمكنها س�ماع األصوات تحت املاء عن بعد 24كيلومر..

قصة وعربة

ملاذا نعمل اخلري؟
كان هن�اك ام�رأة تصنع الخبز
ألرسته�ا وكان�ت يومي�ا تصنع
رغي�ف خب�ز اض�ايف ألي عاب�ر
س�بيل جائع وكانت دائما تضع
الرغي�ف األض�ايف ع�ىل رشف�ة
الناف�ذة كي يأخ�ذه أي محتاج
يمر من هناك.
وبعد ف�رة بدأ رجل فقري أحدب
يم�ر يف كل يوم ويأخ�ذ الرغيف
وبدال م�ن اظه�ار امتنانه ألهل
البي�ت كان يدم�دم بالكلم�ات
 ”..ال�ر ال�ذي تقدم�ه يبق�ى
معك ،والخ�ري الذي تقدمه يعود
الي�ك!”...كل ي�وم كان األحدب
يم�ر في�ه ويأخذ رغي�ف الخبز
ويدمدم بنفس الكلمات .
امل�رأة بدأت يف الش�عور بالضيق
لع�دم اظه�ار الرج�ل للعرف�ان
بالجميل واملعروف الذي تصنعه

وه�ذا م�ا حدث�ت ب�ه نفس�ها
كل ي�وم “ ..كل ي�وم يم�ر ه�ذا
األحدب ويردد جملته الغامضة
وينرصف ،ترى ماذا يقصد؟”
يف يوم ما امتلكها ش�عور سلبي
كبري وزاد من توترها قلقها عىل
ابنه�ا  ،فق�ررت أن تنه�ي هذه
القص�ة مع ه�ذا الرجل األحدب
بش�كل غاي�ة يف الس�لبية وهو
“التخل�ص تماما ً من هذا الرجل
العجوز األحدب”.
ترى ماذا فعلت؟؟..
لق�د أضاف�ت بع�ض الس�م اىل
رغي�ف الخب�ز ال�ذي صنعته له
وكان�ت ع�ىل وش�ك وضعه عىل
الناف�ذة حينم�ا ب�دأت يداه�ا
يف األرتج�اف  ”..م�ا ه�ذا الذي
أفعله؟!”  ...قالت لنفسها فورا
وهي تلق�ي بالرغيف ليحرق يف

الن�ار وقامت بصنع رغيف خبز
اخر ووضعته عىل النافذة.
وكما ه�ي العادة ج�اء األحدب
وأخ�ذ الرغيف وه�و يدمدم ”..
الر ال�ذي تقدم�ه يبقى معك،
والخ�ري ال�ذي تقدم�ه يع�ود
اليك!”...وان�رصف اىل س�بيله
وهو غري مدرك للرصاع املستعر
يف عق�ل املرأة ومصريه الذي كاد
أن يلقاه لوال ترددها يف النهاية.
كل يوم كانت امل�رأة تصنع فيه
الخب�ز كان�ت تق�وم بالدع�اء
لولدها الذي غاب بعيدا وطويال
بحث�ا عن مس�تقبله ولش�هور
عدي�دة لم تصله�ا اي انباء عنه
 ،وكان�ت دائمة الدع�اء بعودته
له�ا س�املا ...يف ذل�ك الي�وم
ال�ذي تخلص�ت فيه م�ن رغيف
الخبز املس�موم دق ب�اب البيت

مس�اءوحينما فتحته وجدت –
لدهشتها – ابنها واقفا بالباب.
كان شاحبا متعبا ومالبسه شبه
ممزق�ة ،وكان جائع�ا ومرهقا
وبمجرد أن رأى أمه قال  ”:انها
ملعجزة وجودي هنا ،عىل مسافة
اميال من هذا البيت كنت مجهدا
ومتعبا وأش�عر باألعياء لدرجة
االنهي�ار يف الطري�ق وك�دت أن
أموت لوال مرور رجل أحدب بي
 ،رجوت�ه ان يعطين�ي اي طعام
مع�ه وكان الرج�ل طيبا بالقدر
ال�ذي اعطاني في�ه رغيف خبز
كامل ألكله”.
وأضاف االبن ش�ارحا ً  “ :وأثناء
اعطائ�ه يل ق�ال إن ه�ذا ه�و
طعامه كل يوم واليوم سيعطيه
يل ألن حاجت�ي اك�رب بكثري من
حاجته”

بمجرد ان سمعت األم هذا الكالم
ش�حبت ودمعت عيناها عندما
تذك�رت الرغيف املس�موم الذي
صنعت�ه الي�وم صباحا...ل�و لم
تقم بالتخلص منه يف النار لكان
ولده�ا هو الذي أكل�ه ولكان قد
فقد حياته!
ولحظته�ا ادرك�ت معن�ى كالم
األح�دب  ”..الر ال�ذي تقدمه
يبقى معك ،والخري الذي تقدمه

يعود اليك!”
املغزى من القصة:
عند فعل الخري ال تنتظر اعراف
الشخص املقابل به فأنت فعليا ً
تقوم ب�ه لنفس�ك ال م�ن أجله
فق�ط  ،وعندم�ا تك�ون بوضع
يجعل�ك متضايقا ً م�ن ردة فعل
أحدهم عىل عم�ل خري تقوم به
فال تلج�أ لفعل الر لكن توقف
عن عمل الخري.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف
تقتل كورونا بحرارة شاحن المحمول

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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إصابة أول فنانة عراقية بفيروس كورونا
أصيبت الفنانة العراقية الشهرية،
فوزية حس�ن ،بفريوس كورونا
املستجد ،وفق مصادر متطابقة.
وق�ال الفن�ان العراقي إحس�ان
دع�دوش يف بي�ان ،إن «الفنان�ة
فوزية حس�ن أصيب�ت بفريوس
كورون�ا ،وهن�ا نطال�ب بتقديم
الرعاية للمرىض بالفريوس».
من جهته ،قال الش�اعر العراقي
أحم�د الدليم�ي ،ع�ر صفحت�ه
بموقع «فيس�بوك» ،إن «الفنانة
فوزية حس�ن ترقد اآلن يف إحدى
مستشفيات العاصمة بغداد ،بعد
إصابتها بفريوس كورونا».

بدوره ،دعا الفنان العراقي عقيل
الزيدي رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي إىل اإلرشاف عى حالة
الفنان�ة فوزية حس�ن الصحية،
أثر إصابتها بفريوس كورونا.
وفوزية حسن تعتر أول مصاب
بالوب�اء يف صف�وف الفنان�ني
العراقي�ني ،وه�ي م�ن موالي�د
 1957بمدين�ة النارصية ،وبدأت
حياته�ا الفني�ة عق�ب دخوله�ا
معهد الفن�ون الجميلة يف بغداد،
حي�ث ش�اركت يف  27مسلس�ال
تلفزيوني�ا ،وع�ددا م�ن األفالم،
واملرسحيات.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

مطر ساخن

انتبهوا رجاء !

«ترانيم ملونة» تتحدى كورونا في بغداد
تمكن باحثون من اخرتاع كمامة
يمك�ن مع�اودة اس�تخدامها
لقدرته�ا ع�ى القض�اء ع�ى
فريوس كورونا بحرارة مستمدة
من شاحن الهاتف املحمول.
وقال أحد األعضاء بفريق البحث
بجامع�ة التخني�ون إن عملي�ة
التعقي�م تس�تغرق نح�و 30
دقيقة وإنى عى املستخدمني أال
يضعوا الكمام�ة أثناء توصيلها
بالشاحن.
وبالكمام�ة الجدي�دة منف�ذ
للناق�ل التسلس�ي الع�ام (يو.
إس.بي) يمكن توصيله بمصدر
للكهرب�اء مثل ش�احن الهاتف
املحم�ول ،والذي يمكن أن يرفع
حرارة طبق�ة داخلية من ألياف
الكربون حتى  70درجة مئوية،
وه�ي مرتفعة بم�ا يكفي لقتل

الفريوسات.
وذك�ر إن الكمام�ات الت�ي
تس�تخدم مل�رة واح�دة ،والت�ى
تحظ�ى بطلب كبري عامليا خالل
األزمة ،مكلف�ة اقتصاديا وغري
صديقة للبيئة.
ويش�به النموذج األوىل من هذه
الكمام�ة كمام�ة (إن )95ذات
الصم�ام واألربط�ة املطاطي�ة
إلحكام وضعها عى الوجه.
وقدم الباحث�ون طلب الحصول
ع�ى ب�راءة اخ�رتاع للكمامة يف
الواليات املتحدة يف أواخر مارس
آذار ويقول�ون إنه�م يبحث�ون
إنتاجها عى املس�توى التجاري
مع القطاع الخاص.
ويق�ول الباحث�ون إن س�عرها
س�يزيد دوالرا ع�ى األرجح عن
الكمامات األحادية االستخدام.

عطل مفاجئ يضرب تطبيق
ماسنجر

تعرض تطبيق «فيس�بوك ماس�نجر» ،التابع لرشكة «فيس�بوك» ،إىل
عطل مفاجئ ،تس�بب يف توقف املراسالت بني املستخدمني .ولم تصدر
الرشك�ة حت�ى اآلن أى بيان ح�ول العطل الذى تعرض ل�ه التطبيق أو
أس�بابه .وذكر إن أكثر من  17ألف شخص قاموا بالتبليغ عن مشكلة
تواجهه�م .وبحس�ب تعليقات املس�تخدمني حول العال�م ،فإن بعض
املستخدمني أعلنوا أن التطبيق عاد للعمل ،بينما قال آخرون إن املشكلة
مازال�ت قائم�ة .وتظهر إحصائي�ات  ،أن  52يف املئة من املس�تخدمني
الذين أبلغوا عن العطل يواجهون مش�كلة يف اس�تقبال الرسائل ،بينما
يواج�ه  32يف املئة مش�كلة يف االتصال بالخ�ادم الخاص بالتطبيق ،يف
حني أن  14يف املئة ال يستطيعون الدخول للتطبيق.

أمحد اجلنديل

فيلم»النمس واإلنس» يجمع
محمد هنيدي ومنه شلبي
ش�هدت العاصم�ة بغ�داد
انطالق معرض فني الكرتوني
مشرتك ملجموعة من الفنانني
تحت عنوان (ترانيم ملونة).
وق�ال املدي�ر الع�ام لدائ�رة
الفن�ون العام�ة يف وزارة
الثقافة إن «املعرض اش�تمل
ع�ي  ٣٢لوح�ة فني�ة الربعة
فنانني تشكيليني وهم (عادل
خال�د ش�ارك ب  ٦لوح�ات،
وعاي�د م�ريان ش�ارك ب ٩
لوحات ،وعي طهيوش شارك

ب  ٧لوح�ات ،وكاظ�م اب�و
مدين شارك ب  ١٠لوحات)».
وأضاف أن «هذا املعرض جاء
يف فرتة الحج�ر الصحي وذلك
م�ن اجل خلق التواصل الفني
واالبداعي مع الجمهور الفني
واملتذوق».
وتش�هد بغ�داد واملحافظ�ات
حظرا ً جزئي�ا ً ضمن اجراءات
صحي�ة ملواجه�ة فاي�روس
كورونا.

ش�اركت النجم�ة الش�ابة منة ش�لبي ،متابعيه�ا عر موق�ع التواصل
االجتماع�ي انس�تغرام بصورة لها م�ع النجم محمد هني�دي من وراء
كوالي�س تصوير فيلمهم�ا الجدي�د «النمس واإلنس» .وأرفقت ش�لبي
بسم الله توكلنا عى الله» ،فيما
الص�ورة بالتعلي�ق»:
هني�دي ع�ر حس�ابه
نرش نفس الصورة
االجتماع�ي .وقد انتهى
بمواق�ع التواصل
تصوير املشاهد األوىل من
النجم�ان م�ن
والفيل�م م�ن إخ�راج
الفيل�م املنتظ�ر
ويش�ارك يف البطول�ة
رشي�ف عرف�ة،
عب�د الجلي�ل ،ومحمود
صابرين ،عمرو
الجمهور عن سعادته
حاف�ظ .وأع�رب
هنيدي ومنه حيث
بالعمل الذي يجمع
لدي�ه ب�اع
أن كالً منهما
األعم�ال
طوي�ل يف
الفنية.

تفاصيل خاصة بخطة عمرو
يوسف لعام 2021

يواصل عمرو يوس�ف التحض�ريات الخاصة
بأعمال�ه الفنية الجديدة ،حيث لديه أكثر من
مرشوع فني ما بني الس�ينما والدراما ليعود
بها إىل جمهوره بعد غيابه الفني هذا املوسم
وخروجه من املنافسة الرمضانية ،واعتذاره
عن عمله الدرامي األخري «خالد بن الوليد».
بل�وك مختلف ،يظه�ر عمرو يوس�ف ضمن
أحداث فيلمه الس�ينمائي الجديد «التهويدة»
أوىل تجارب�ه
الذي يق� ّدم من خالله
حيث
يف أعم�ال الرعب
تدور أحداثه يف
إطار الرعب
واإلث�ارة،

والعم�ل ال�ذي اس�تق ّر
ّ
صناعه عى اس�م «التهويدة» ليكون االس�م
النهائ�ي بع�د تغيريه أكث�ر من م�رة ينتظر
نتيجة املسابقة التي أعلن عنها ّ
صناع العمل
عر وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي ،الختيار
مجموعة من الوجوه الجديدة للمش�اركة يف
بطولة الفيلم.
الفيلم من إخراج طارق العريان الذي يعكف
حالي�ا ً عى التحضريات النهائي�ة للعمل لبدء
تنفي�ذه يف الف�رتة املقبل�ة ،ون�رشت الجه�ة
املنتج�ة الرتيل�ر األول للعمل ع�ر صفحتها
الرسمية عى اإلنستغرام قبل ساعات تمهيدا ً
لعرض�ه ف�ور تحدي�د مص�ري دور العروض

السينمائية يف ظل أزمة كورونا.
عى صعيد آخر ،وبعد انسحاب عمرو يوسف
م�ن البطولة الدرامية ملسلس�ل «س�يف الله
املسلول خالد بن الوليد» ،يحاول عمرو قراءة
أكث�ر من س�يناريو درامي جديد للمش�اركة
في�ه يف املوس�م الرمضاني املقب�ل بعد غيابه
هذا العام.
وق�د ذكر أن الس�بب الرئيس العت�ذار عمرو
يوس�ف عن بطول�ة العمل ه�و وقوع خالف
بين�ه وبينه مخرج املسلس�ل ،ما جعل عمرو
ّ
يفضل االنس�حاب م�ن املسلس�ل خاصة أن
لدي�ه ارتباط�ا ً درامي�ا ً آخر ملوس�م رمضان
قدم�ت الفنانة ن�وال الكويتية اعت�ذار لجمهورها عق�ب اتهامات
2021
باإلس�اءة لرمز دين�ي ،بسبب نرشها لوحة فني�ة وقامت بحذفها.
وكتب�ت نوال ع�ر حسابها الرسم�ي بموقع التواص�ل االجتماعي
تويرت تغريدة جاء فيها التايل”:أنا ش�فت ص�ورة وأعجبتني كونها
تجم�ع الفنان�ني ،ومل�ا اكتشفت إنها تحم�ل رم ًزا دين ًي�ا عى طول
وتحم�ل ه�ذه األغني�ة مزيج�ا ً ب�ني الج� ّو تراجع�ت ألني أكيد أح�رتم كل الديان�ات وكل الطوائف وكل البرش
الرومانيس والراقص ،وهي من كلمات فراس بألوانه�م“ .وتابع�ت ” :وهذا مع�روف عني واعتذر ل�كل من أساء
الحبي�ب وألحان بس�ام مه�دي وتوزيع عمر الفه�م ألني إنسانة مساملة وأحب الناس وأح�ب السالم“ .وتفاعل
صباغ .ملشاهدة الكليب:
الجمهور مع نوال حتى أن بعضهم بدأوا يف معارضة منتقديها رغم
يُذك�ر ّ
أن عطيّ�ة يعم�ل حاليّ�ا ً ع�ى أغني�ة االعت�ذار الذي ق ّدمته .وبدأ األمر عندما أع�ادت نوال الكويتيه نرش
باللهجة املرية وذلك بالتعاون مع  -DJ Roص�ورة لعمالقة الفن تم رسمها عى غ�رار لوحة «العشاء األخري»
ّ
ge
ويحض أغاني جديدة لم يعلن عن تاريخ التي قام بتصميمها الرسام العاملي ليوناردو دافنيش ،وتعرف بأنها
بعد.
إطالقها
للسيد املسيح وتالميذه.

نوال الكويتيه تعتذر بعد
اتهامها بإزدراء األديان

جوزيف عطية ومليون خط أحمر

ّ
تخطى فيديو كليب جوزيف عطية الجديد
ألغنيت�ه الخليجيّ�ة األوىل «خ�ط أحمر»
عتب�ة املليون مش�اهدة ع�ى يوتيوب
وذلك بعد أسبوع من إطالقه.
ودخل�ت األغنية ضم�ن قائمة أفضل
األغان�ي العربية ع�ى تطبيق أنغامي
متوف�رة ع�ى ّ
ّ
كاف�ة املتاج�ر
وه�ي
الرقمية.

اكتشاف كورونا في مياه الصرف الصحي

يف خضم ما يحدث عى ارض العراق من رصاعات وتجاذبات ومساجالت
 ،وم�ع النتائج الخطرية التي افرزها وب�اء كورونا  ،ومع تداعيات تدني
اسعار النفط  ،ومع مجيء حكومة استكملت حلقاتها االدارية  ،وبدأت
تطلق شعارات مرحلتها املقبلة  ،ومع كل هذا وذاك  ،البد من االلتفات اىل
ما يحدث عى ارض الرافدين  ،لنقول (انتبهوا رجاء ) .
تعال�وا نقف خشوعا عندم�ا نأتي عى ذكر الع�راق  ،لنتحدث عن وطن
عزي�ز كريم طاملا منحن�ا األمن واألمان  ،عشنا يف ربوع�ه أخوة تجمعنا
أوارص املحبة واإليثار  ،وطاملا باركنا رب العزة والجاللة  ،وأمطر رحمته
ونثر بركاته علينا  ،فال أحد يبحث عن هوية أحد  ،وال يرتبص قوم بقوم
 ،وال ضغين�ة بني هذا وذاك  ،الشيعي يعان�ق السني  ،ويد املسلم تمسك
يد املسيحي  ،والصابئ�ي مع اليزيدي  ،والعربي مع الكردي تحت سقف
واح�د  ،والجميع عى طريق العيش املشرتك  ،فال فضل ألحد عى أحد إال
بدرجة الوالء إىل تربة الوطن  ،والعراق للعراقيني جميعا فال وصاية  ،وال
قيمومة  ،وال تهميش أو إقصاء  ،وأرض العراق مرشعة أبوابها لكل قلب
ينبض بحب العراق .
من�ذ فج�ر التاريخ  ،والعراق مه�د اإلخاء والتسام�ح  ،والحضن الدافئ
للعراقي�ني جميعا  ،وألن هذه الصورة ال تروق ألعداء العراق  ،فقد دفعوا
بالفتن�ة وه�ي تكرش عن أنيابه�ا  ،وبدأت تس�وّق لنا سم�وم التخوين
والتكف�ري والتهجري  ،وبدأت مصطلحات املحاصصة الطائفية والحزبية
والعرقية تفرز سمومها يف أذهان البسطاء من الناس  ،وبدأ ثعبان الفتنة
يغري جلده كل ي�وم  ،ويخرج علينا بوجوه متعددة  ،وخطابات متباينة،
وبدأ منطق  ( :هذا لك  ،وهذا يل ) و( هذه حصتك  ،وتلك حصتي ) يخرج
إىل الحياة خجوال يف بداية األمر  ،ألن الجميع يدرك أن مثل هذه الخطابات
ال تستطي�ع أن تبن�ي وطنا كريم�ا عزيزا  ،وال توح�د مجتمعا يستطيع
النه�وض لخلق حياة حرة كريمة  ،وال تصنع مستقبال لألجيال القادمة
 ،وال أحد من أهل العراق  ،ومن جميع مكوناته يستطيع أن يحصل عى
فائدة من هذه الشعارات الرمادية  ،باستثناء أعداء الله وأعداء الوطن .
سأرف�ع ش�عاري عاليا ً  ( :أيها الناس  ،انتبه�وا رجاء قبل فوات األوان )
اترك�وا خالفاتكم  ،وهبّوا خفافا حني يأتي ذكر العراق املتسامح الكريم
 ،احتضن�وا كل ذرة تراب فيه  ،واحذروا الفتنة فإذا أقبلت فال أحد يسلم
من نريانها  ،اتقوا الله يف وطنكم ويف ش�عبكم  ،وان كل يشء زائل  ،ولم
يب�ق يف خاتم�ة املطاف سوى وج�ه الله العظيم  ،ووج�ه العراق املرشق
الجميل .
إىل اللقاء .

مشاجرة تتسبب بإصابة نادين نجيم في موقع التصوير

أك�د باحث�ون ياباني�ون وج�ود
فريوس كورون�ا يف محطات مياه
ال�رف الصحي ،وقال�وا إن هذا
االكتش�اف يمك�ن أن يس�تخدم
لتقدير عدد اإلصابات الجديدة.
وفح�ص العلم�اء املياه م�ن أربع
محط�ات معالج�ة يف مقاطعتي
إيشيكاوا وتوياما يف غرب اليابان.
وأظهرت س�بع عين�ات من أصل
 27عين�ة نتائج إيجابية لفريوس
«سارس-كوفيد ،»2حسب نسخة
قبل الطبع للدراس�ة التي أجرتها
جامعة مقاطعة توياما وجامعة
كانازاوا وجامعة كيوتو.
وتطابق�ت نتائ�ج الدراس�ة م�ع
دراس�ات مماثل�ة يف أس�رتاليا
والواليات املتحدة وأوروبا .وأشار
خ�راء يف مجال الصح�ة العامة،
إن مث�ل ه�ذه العين�ات يمك�ن
اس�تخدامها لتقدير عدد املصابني
يف منطق�ة م�ا دون فح�ص كل
فرد.
وق�ال األس�تاذ بجامع�ة كيوتو،
يوك�ي فرييوز ،والذي لم يش�ارك

مبارشة يف الدراس�ة «يُستخدم
اختبار الرف الصحي كنظام
تحذي�ر مبك�ر لتنبيه الناس
بش�أن االنتق�ال املس�تمر
(ربم�ا دون مالحظ�ة للعدوى) يف
املجتمع».
وتتجه�ز الياب�ان ملواجهة موجة
ثاني�ة محتمل�ة م�ن اإلصاب�ات
بالفريوس .وقالت وزارة الصحة،
يوم أمس ،إن اختبارات األجس�ام
املض�ادة لح�وايل ثماني�ة آالف
ش�خص أش�ارت إىل معدل إصابة
بنس�بة  0.1يف املئ�ة يف طوكي�و
و 0.17يف املئة يف أوساكا و 0.03يف
املئة يف مقاطعة مياجي الريفية.
كما أقرت وزارة الصحة استخدام
اختب�ارات املس�تضدات لتأكي�د
الحاالت السلبية بدال من اختبارات
تفاعل البوليمراز املتسلسل.
وتوف�ر اختب�ارات املس�تضدات
نتائ�ج الفح�ص يف غضون  10إىل
 30دقيق�ة ،مقارن�ة بما يصل إىل
س�ت س�اعات بالنس�بة الختبار
تفاعل البوليمراز املتسلسل.

ن�رشت نادي�ن نس�يب نجي�م ع�ر صفحتها
الرسمية عى موقع التواصل االجتماعي وتبادل
الصور اإلنستغرام صورة خاصة بها ،تكشف عن
إصابته�ا بيدها بع�د إنهاء تصوير أحد مش�اهد
مسلس�لها الدرامي الجديد « « 2020أمام قيص
خويل.
وف�ور نرشه�ا ص�ورة خاصة تظه�ر فيها
إصابته�ا ،عل�م أن س�بب إصاب�ة نادي�ن
هو مش�هد «مش�اجرة» بينها وبني أحد
املش�اركني ضمن أحداث املسلسل ،نتج
عنه�ا كرس يف إصبعه�ا واليد األخرى

تغريدات

عامر ابراهيم

مصطفى اآلغا

وفق ـاً لبيانات #كورونا_العراق اليت تظهر أن نســبة أالصابات
قريبــة من  %10من عدد الفحوصات  .لذلك علينا أن نتوقع أن
يف العراق حاليا :
 4مليون إصابة بفايروس كورونا
( عدد نفوس العراق املتوقع هو  40مليون نسمة ) .
العالقات بني الناس ليست حمصورة باحلب واملصاحل فقط
...
فهناك التوافق والرتافق والتماهي باالفكار والرؤى والرقي
باحلوار وتبادل االفكار ..
هناك صحبة ال متل منها ورفقة تســعى لدوامها ملافيها من
الراحة والثقة واالطمئنان

فيها كدمات نتيجة املشهد.
ويب�دو أن هذه اإلصابة ليس�ت الوحي�دة؛ خاصة أن
العمل يعتمد عى كثري من مش�اهد االكشن واإلثارة،
وق�د تع�رّض زميله�ا يف العم�ل إلصابة أخ�رى أثناء
التصوي�ر ،حيث ت�دور أحداثه حول ضاب�ط يف األمن
الوطن�ي تحاول القضاء عى الفس�اد ما يجعلها تقع
تحت يد إحدى أكر عصابات املافيا.
وستظهر نادين بشخصيتني ضمن األحداث ،إحداهما
ش�خصية النقيب «سما» واألخرى شخصية مفاجئة
س�تظهر فيه�ا نادين مرتدي�ة الحجاب للم�رة األوىل
خالل مشوارها الفني.

ّ
فستطل نادين نسيب نجيم بلوك
أما بالنسبة إىل اللوك،
طبيعي ضم�ن األحداث ،حيث اعتم�دت عى الظهور
بدون مكياج يف مش�اهد العمل ليتناس�ب مع دورها
ضم�ن األح�داث؛ وهو األمر ال�ذي يُعد تحدي�ا ً جديدا ً
لها ،خاصة أن الجمهور اعت�اد انتظار اللوك الخاص
بنادي�ن يف كل عمل درامي تطل به عى جمهورها كل
عام.
جدي�ر بالذكر أن املسلس�ل يعتمد بنحو أس�ايس عى
املش�اهد الخارجية؛ حيث اعتمد مخرج العمل فيليب
أس�مر عى طبيعي�ة املواق�ع وصوّر املش�اهد يف أحد
األحياء الشعبية الحقيقية يف لبنان.

ملكة جمال كولومبيا تبتر إحدى ساقيها حتى
تستطيع الرقص
كش�فت عارض�ة األزياء وملك�ة جمال
كولومبي�ا لع�ام  2011-2012دانيي�ال
ألفاريز عن إجرائها عملية برت لس�اقها
الي�رسى ،ون�رشت ع�ر حس�ابها يف
إنستغرام صورا لها من داخل املستشفى
بع�د إجراء العملية .وظه�رت ألفاريز يف
الص�ور وحوله�ا عائلته�ا وأصدقاؤها،
وهي بكامل حيويتها متمتعة باإليجابية
عى الرغم من خس�ارتها لساقها .وعن
سبب برت س�اقها؛ قالت عارضة األزياء
يف وق�ت س�ابق إنه تم اكتش�اف خلل يف
الرشايني تمنعها من استخدامها بطريقة
طبيعي�ة ،وأضافت« :س�أجري عمليتي
األخرية؛ إذ سيتم برت ساقي اليرسى مع

أخذ مقاس�ات لرتكيب ساق اصطناعية
يل» .وأوضح�ت دانييال أن األم�ر كله بدأ
يف ش�هر مايو امل�ايض؛ إذ كان�ت حينها
تس�تعد للخض�وع لعملي�ة بس�يطة يف
بطنه�ا من أجل إزالة ورم ،إال أن األطباء
اكتش�فوا رابطا مع ساقها ،وأن رشايني
س�اقها ال تعمل كما يجب؛ ما قد يشكل
خط�را كب�ريا ع�ى حياته�ا .واتفق�ت
ملكة جم�ال كولومبيا مع األطباء وبعد
نصيحته�م له�ا أن تحص�ل عى س�اق
ً
ب�دال م�ن س�اقها الت�ي ال
اصطناعي�ة
تعم�ل ،ولفتت بهذا الصدد« :لقد اتخذت
القرار بني وجود س�اق ال تعمل أو طرف
اصطناعي يسمح يل بالرقص مرة أخرى

والرك�ض ورك�وب الدراجة والس�باحة
واخرتت االحتم�ال الثاني « .وبعد تداول
الص�ور واألخبار ع�ر مواق�ع التواصل
االجتماع�ي تفاع�ل الجمه�ور وبالذات
العربي مع الحادثة ،مُ شيدين باإليجابية
الت�ي ظهرت به�ا ألفاري�ز ،خاصة عى
رسير الش�فاء بعد وق�ت قصري ج ًدا من
خس�ارتها لس�اقها وعمليتها الجراحية
الصعبة واملعق�دة .ودانييال ألفاريز هي
عارض�ة كولومبية ،ول�دت يف ال�  24من
ماي�و  1988يف بارانكي�ا يف كولومبي�ا،
وحصلت عى لقب ملكة جمال كولومبيا
يف عام  2011بس�بب جمالها وجاذبيتها
وفطنتها أيضا.

