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بغداد/ متابعة الزوراء:
قررت خلية االزمة يف محافظة السليمانية 
الدوائ�ر  يف  الرس�مي  ال�دوام  تعطي�ل 
واملؤسس�ات الحكومي�ة من الي�وم االحد 
ولغاية نهاية شهر  حزيران الجاري بشكل 
تام باس�تثناء الدوائر الصحي�ة والخدمية 
واالمني�ة” .ج�اء ذل�ك يف ترصي�ح ادىل به 
مدي�ر صحة الس�ليمانية الدكت�ور صباح 
هورام�ي للصحفيني عقب اجتماع للخلية 
عقد ام�س الس�بت.وقال هورامي انه “يف 
االجتم�اع الس�ابق طالبنا بف�رض الحجر 
الصحي ملدة اسبوع عىل االقل يف املحافظة، 

ولكن بس�بب ع�دم التزام االه�ايل، وكذلك 
ع�دم رصف الرواتب لق�وى االمن الداخيل 
اضافة اىل مجموعة م�ن املربرات الواقعية 
ل�م تس�تطع ان تتوص�ل خلي�ة االزمة اىل 
قناع�ة تام�ة لفرض الحج�ر الصحي عىل 
الس�ليمانية ولكن قررت تشديد االجراءات 
بما يس�هم  يف الحد من تفيش الفريوس”.
مشريا اىل اغالق املس�اجد والنوادي الليلية 
والكافرتيات واملقاهي ايضا وحظر التنقل 
بالحاف�الت الصغ�رية والكبرية والس�ماح 
بالتنق�ل عرب س�يارات االجرة ومش�يا مع 

االلتزام بالتدابري الصحية والقوائية”.

هنأ االم�ني العام ملجلس ال�وزراء حميد 
الغزي نقيب الصحفيني العراقيني رئيس 
اتح�اد الصحفي�ني العرب مؤي�د الالمي 
،واالرسة الصحفي�ة بالذكرى 151 للعيد 
الوطني للصحافة العراقية .وقال الغزي 
يف برقي�ة تهنئت�ه : ملناس�بة الذكرى ال� 
151 لعي�د الصحافة العراقية يس�عدني 
ان ابع�ث لك�م وم�ن خاللك�م ل�الرسة 
الصحفي�ة باخل�ص التهان�ي مقرون�ة 
بالدعاء لله عز وجل ان يمتعكم بالصحة 
ودوام املوفقية لتحقيق اهدافكم النبيلة 
املخلص�ة لبلدن�ا العزيز.واضاف مبتهال 
من الله ان يوفق ويس�دد خطى الجميع 

لتحقيق مايصبوا اليه شعبنا الكريم من 
الرفاهية واستمرار التقدم واالزدهار.

العراقي�ني  الصحفي�ني  نقي�ب  تس�لم 
رئيس اتح�اد الصحفيني الع�رب باقة 
ورد من نائب قائد العمليات املش�رتكة 

الفريق الركن عبد االمري الشمري.
وق�دم نائب قائ�د العمليات املش�رتكة 

الفري�ق الرك�ن عب�د االم�ري الش�مري 
خالص التربيكات اىل االرسة الصحفية 
بعيده�ا 151 حي�ث ارس�ل باق�ة ورد 
مع الناط�ق االعالمي باس�م العمليات 

متمنيا لها التوفيق والنجاح”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية الس�عودية، 
إن العاهل الس�عودي امللك سلمان 
ب�ن عب�د العزي�ز “أص�در أوامره 
يش�أن فريض�ة العم�رة والزيارة، 
الدولي�ة،  الرح�الت  إىل  باإلضاف�ة 
وكذل�ك الدخ�ول والخ�روج ع�رب 
الح�دود الربي�ة والبحرية”.وق�ال 
مصدر مس�ؤول يف وزارة الداخلية  
ش�ملت  الكريم�ة  “األوام�ر  إن 
اس�تمرار تعليق العم�رة والزيارة، 
ذل�ك بش�كل دوري يف  ومراجع�ة 
ض�وء املعطي�ات الصحي�ة”، كما 
تضم�ت األوامر امللكية “اس�تمرار 

تعلي�ق الرح�الت الدولي�ة، وكذلك 
الدخ�ول والخ�روج ع�رب الح�دود 
الربي�ة والبحري�ة، حت�ى إش�عار 
آخ�ر”.ورصح مصدر مس�ؤول يف 
وزارة الداخلي�ة، أنه هذه القرارات 
ج�اءت بناء عىل ما رفعته الجهات 
الصحية املختصة بشأن اإلجراءات 
الت�ي اتخذتها اململك�ة يف مواجهة 
فريوس كورونا املستجد، وإمكانية 
العودة إىل األوضاع الطبيعية، وذلك 
حس�ب وكال�ة األنباء الس�عودية 
“واس”.كما أعلنت وزارة الداخلية 
الس�عودية، أن�ه تق�رر رف�ع منع 
اعتب�ارا  كام�ل،  بش�كل  التج�ول 

من صب�اح اليوم االح�د، يف جميع 
مناط�ق ومدن اململكة، وذلك عقب 
أش�هر من فرض حظ�ر التجول يف 
اململك�ة للح�د من تف�يش فريوس 
كورون�ا املس�تجد “كوفي�د19-”.

وذك�ر بيان لل�وزارة أن�ه “صدرت 
املوافق�ة الكريمة ع�ىل اآلتي: رفع 
منع التجول بش�كل كام�ل؛ ابتداء 
من الس�اعة السادس�ة من صباح 
الي�وم األح�د 21 حزيران/يوني�و 
2020م، يف جمي�ع مناط�ق ومدن 
اململكة، والس�ماح بع�ودة جميع 

األنشطة االقتصادية والتجارية”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
السبت، املوقف الوبائي اليومي لإلصابات 
املس�جلة لف�ريوس كورونا املس�تجد يف 
الع�راق، وفيم�ا اك�دت تس�جيل 1870 
اصابة جدي�دة و88 حالة وفاة وش�فاء 
1006 ح�االت، وه�ي االع�ىل منذ تفيش 
الوباء، ح�ددت دائرتي صح�ة الرصافة 
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات 
حس�ب املناطق.وذكرت ال�وزارة يف بيان 
تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه: انه تم 
كاف�ة  يف  نموذج�ا   )100٢٢( فح�ص 
املخت�ربات املختصة يف العراق ليوم امس 

؛ وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج 
املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل املرض 
ان  )٤٣٥٢1٤(.واضاف�ت:  الع�راق  يف 
مخترباتها س�جلت ليوم امس ) 1870( 
إصابة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد / 
الرصاف�ة   ٣٣٢، بغداد / الكرخ     ٣0٩، 
مدين�ة الط�ب       ٣٤، النج�ف االرٔشف   
77، الس�ليمانية      18٥، اربيل        ٤0، 
دهوك.   ٣، كربالء      100، كركوك     ٥8، 
دياىل     6٣، واسط     1٤6، البرصة    1٥٢، 
ميسان    6٢، بابل.    ٥٤، الديوانية.  81، 
ذي ق�ار     ٤8، االنب�ار. ٣٤، املثنى. ٢6، 
نينوى    10، صالح الدين.  ٥6.واش�ارت 

اىل ان عدد الش�فاء:  1006 حالة،  وكما 
ي�يل: بغداد الرصاف�ة ٢1٩، بغداد الكرخ   
1٤6، مدينة الط�ب.  1٢، النجف      6٥، 
الس�ليمانية.  61، اربي�ل.     ٣0، دهوك.   
11، كرب�الء    8٤، كركوك.   ٥، دياىل   ٢، 
واس�ط.  17، الب�رصة    1٢0، ميس�ان     
7٤، بابل:     ٥٣، ذي قار.  ٣0، الديوانية: 
٤٣، االنب�ار.   10، املثن�ى.  ٢1، نين�وى: 
٣.وتابع�ت: ان ع�دد الوفي�ات  88 حالة  
وكم�ا ييل : بغ�داد الرصاف�ة  ٢0، بغداد 
الكرخ   8، النجف      ٢، الس�ليمانية   6، 
اربي�ل. 1، كربالء.    ٣، كركوك.  ٣، دياىل.  
٥، واس�ط.   ٢، البرصة.  ٣، ميس�ان   ٩، 

بابل.     ٢، ذي قار    ٢0، املثنى. ٢، صالح 
الدي�ن.  ٢، مبينة ان مجم�وع االٔصابات 
:  ٢٩٢٢٢، اما مجموع حاالت الش�فاء : 
1٣٢11، بينما الراقدين الكيل:     1٤٩٩8، 
يف حني الراقدين يف العناية املركزة: ٢٤7، 
ومجم�وع الوفي�ات:   101٣.من جهته، 
اعل�ن مدير ع�ام صحة بغ�داد الرصافة 
الدكتور عيد الغني الس�اعدي، تس�جيل 
٣٣٢ اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورونا 
بينها 180 اصاب�ة بمدينة الصدر رصت 
٢0 منه�ا خ�الل الرصد الوبائ�ي الفعال 
و 160 خ�الل مراجعته�م للمؤسس�ات 
الصحية.وق�ال الس�اعدي يف بيان تلقت 

»صح�ة  ان  من�ه:  نس�خة  »ال�زوراء« 
الرصاف�ة ش�هدت تس�جيل ٣٣٢ اصابة 
جدي�دة بفريوس كورون�ا منها٥6 حالة 
ش�خصت خالل الرصد الوبائ�ي الفعال  
ضمن القواط�ع التالية: ٢1 حالة ضمن 
قط�اع البلديات الثان�ي  يف املحالت 7٩7, 
78٣, 7٩1, 768, 7٩٩, 7٥٩, كف�اءات 
العبيدي/ ٢0حالة قط�اع مدينة الصدر 
ضم�ن مح�الت ٥٢6, ٥٤6, ٥٥0, ٥٥7, 
٥٤1, ٥٤٣, ٥10, ٥1٢, ٥٣1/ 1٥ حال�ة 
قطاع بغداد الجدي�دة  ضمن محلة ٩٥7 

وزيونة والزعفرانية.

الصحة: تسجيل 1870 إصابة جديدة و88 حالة وفاة وشفاء 1006 حاالت                                                                                                                
العراق يسجل ارتفاعا كبريا يف إصابات ووفيات كورونا

الزوراء / يوسف سلم�ان:

اعلنت اللجن�ة املالية النيابية ، ع�ن املوافقة عىل 

تضم�ني م�روع قانون االق�رتاض نص�ا يبيح 

ل�وزارة املالي�ة اط�الق رواتب املتعين�ني الجدد يف 

وزارة الرتبية واملديريات والوزارات واملؤسس�ات 

االخ�رى الت�ي ص�درت أوام�ر وزاري�ة بتعيينهم 

.وعق�دت اللجنة املالي�ة النيابية ام�س اجتماعا 

مش�رتكا م�ع وزير املالي�ة عيل ع�الوي بحضور 

النائ�ب االول لرئي�س مجل�س الن�واب، لبح�ث 

االزم�ة االقتصادي�ة التي تم�ر بها البالد وس�بل 

الخروج منها وتستكمل مناقشاتها بشأن قانون 

االق�رتاض الداخ�يل والخارج�ي.وازاء ذلك عدت 

اللجنة املالية النيابية ان مس�ودة مروع قانون 

االق�رتاض الخارجي مبهمة وغري واضحة املعالم 

، وح�ذرت ان املس�ودة الحالية تعطي صك ابيض 

لوزير املالي�ة والحكومة االتحادي�ة يف االقرتاض 

كيفما شاءت .

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
دع�ت م�رص مجل�س األم�ن، التدخ�ل م�ن أجل 
استئناف املحادثات حول سد النهضة الذي تبنيه 
إثيوبي�ا عىل النيل األزرق، بينما أعلنت أديس أبابا 
أنها س�تبدأ يف ملئه خ�الل أيام س�واء باتفاق أو 
دون اتف�اق.وزارة الخارجي�ة املرصي�ة قال�ت يف 
بي�ان، إنها “اتخذت ق�رار الوصول ملجلس األمن، 
يف ض�وء تعث�ر املفاوض�ات الت�ي ج�رت مؤخراً 
حول س�د النهضة نتيجة للمواقف اإلثيوبية غري 

اإليجابية”.ج�اء يف بيان الخارجي�ة املرصية، أن 
“القاهرة اس�تندت يف خطابه�ا إىل مجلس األمن 
إىل املادة 35 من ميث�اق األمم املتحدة، التي تجيز 
للدول األعض�اء أن تنبه املجل�س إىل أي أزمة من 
ش�أنها أن تهدد األمن والس�لم الدوليني”.  وأفاد 
بيان الخارجي�ة املرصية، بأن القاهرة طلبت من 
مجل�س األمن “التدخ�ل بغرض التوص�ل إىل حل 

عادل ومتوازن لقضية سد النهضة اإلثيوبي.

االمن النيابية لـ             : العراق امام ثالثة خيارات لوقف التجاوزات الرتكية إحداها اللجوء اىل القانون الدولي 
وسط حتذيرات من انشاء قواعد عسكرية تركية دائمية يف االراضي العراقية

الزوراء/ حسني فالح:
بع�د مع�اودة تركي�ا بقص�ف املناط�ق 
االرايض  قواته�ا  واجتي�اح  الحدودي�ة 
العراقي�ة، وس�ط تحذيرات من انش�اء 
قواعد عسكرية تركية دائمية يف العراق، 
العراقي�ة  الخارجي�ة  وزارة  س�لمت 
رس�التني ش�ديدتي اللهجة اىل الس�فري 
بالك�ف ع�ن  ب�الده  الرتك�ي، مطالب�ة 
االفعال االستفزازية، وفيما اكدت لجنة 
االمن والدفاع النيابية، ان امام الحكومة 
العراقية ثالثة خيارات لوقف التجاوزات 
الرتكية عىل السيادة العراقية، راى خبري 
امن�ي واس�رتاتيجي ان تركي�ا تح�اول 
اعادة امجاد اتفاقية لوزان ، مؤكدا انها 

ستجابه برفض دويل شديد.
ويق�ول عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع 
يف  الركاب�ي  كاط�ع  النائ�ب  النيابي�ة 
حديث ل�”الزوراء”: انه ليس مس�تغربا 
عىل تركي�ا بان تقوم بقص�ف واجتياح 
االرايض العراقي�ة، وانم�ا هن�اك قواعد 
وتحدي�دا  الع�راق  يف  موج�ودة  تركي�ة 
باقلي�م كردس�تان من�ذ اكث�ر م�ن 20 
عاما.واضاف: ان الق�وات الرتكية اليوم 
تتجول وب�كل حرية يف محافظة دهوك، 
وقب�ل يومني يتجول وزير الدفاع الرتكي 
داخ�ل االرايض العراقي�ة ويطل�ع ع�ىل 
ق�وات ب�الده ويثني عليها بع�د قصفها 
لق�رى عراقي�ة وتهج�ري عوائلها يف ظل 
حرارة الصيف الالهبة، الفتا اىل ان تركيا 
ب�دات تتم�ادى يف اعمالها تج�اه العراق 

يوم�ا بعد اخر، ولم يك�ن هناك أي رادع 
م�ن الحكومة العراقية ال عىل املس�توى 
العامل�ي من خالل االمم املتحدة ومجلس 
االم�ن ومجل�س الجامع�ة العربي�ة وال 
ع�ىل املس�توى الداخيل كاتخ�اذ قرارات 
اىل  نحت�اج  انن�ا  تركيا.وتاب�ع:  بش�ان 
وقفة جادة ورصيحة وق�وة رادعة ازاء 

هذه التج�اوزات، الفت�ا اىل ان الحكومة 
العراقي�ة امامه�ا ثالث�ة خي�ارات االوىل 
اللجوء اىل القانون الدويل ورفع ش�كوى 
دولي�ة ضد تركيا، والثان�ي الدعوة لعقد 
اجتماع ملجلس الجامعة العربية، والثالثة 
اس�تخدام الورقة االقتصادية التي يبلغ 
حجم التبادل التجاري بني العراق وتركيا 

س�نويا اكثر من 20 مليار دوالر.واعرب 
عن استغرابه من ظهور الرئيس الرتكي 
مرتدي�ا املالبس العس�كرية ويؤرش عىل 
الخارط�ة الرتكية الجدي�دة التي يظهر 
فيه�ا محافظ�ات عراقية، ويق�ول بان 
هذه ه�ي الخارطة بع�د معاهدة لوزان 
خالل السنوات الثالث املقبلة.ولفت اىل ان 

الربملان العراق�ي ليس لديه يشء يقدمه 
ازاء ه�ذه التج�اوزات س�وى الش�جب 
واالس�تنكار، وانما املس�ؤولية تقع عىل 
عاتق الحكومة ومجلس الوزراء والقائد 
ذك�ر  املس�لحة.بدوره،  للق�وات  الع�ام 
الخبري االمني واالس�رتاتيجي فاضل ابو 
رغيف، يف حديث ل�”الزوراء”: ان الجانب 
الرتكي يح�اول ان يعيد امج�اد اتفاقية 
لوزان للسالم و يمد اجنحته عىل الفرات 
مستغال الضعف الناتج يف العراق نتيجة 
جائح�ة كورون�ا والوض�ع االقتصادي.
واض�اف ابو رغي�ف: ان الجانب الرتكي 
س�يجد حرجا ومعارضة شديدة جدا يف 
حالة اقدامه عىل أي عمل بمثابة الحرج 
ال�ذي واجهه النظ�ام العراقي الس�ابق 
حينم�ا غ�زا الكوي�ت، الفت�ا اىل ان بناء 
قواعد عسكرية دائمية يستلزم اجراءات 
كثرية، ولن يس�تطيع بنائها وس�يجابه 
وش�ديدة.واوضح:  كب�رية  بمعارض�ة 
ان الع�راق س�بق وان قدم ش�كوى لدى 
وه�ذه   2015 ع�ام  يف  االم�ن  مجل�س 
الشكوى ماضية قدما باتجاه الدفع عن 
رفع أي قاعدة عس�كرية تركية سواء يف 
ده�وك او نينوى .من جهته، رأى الخبري 
القانوني عيل التميمي، ان تركيا تخرتق 
القان�ون الدويل برضب العراق من خالل 
مخالفته�ا للم�واد 1 و ٢ و٣ من ميثاق 
األمم املتحدة التي أوجبت عىل كل الدول 

احرتام سيادة الدول.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، 
الزيارة لهذه  الشهيد وعدم  السيد  غلق مرقد 
»السالم   : له  تغريدة  يف  الصدر  السنة.وقال 
عىل شهيدنا ومرجعنا وعىل من استشهد بني 
من  زرناك  وإن  ننساك  لن  سيدي  عذرا  يديه، 
منازلنا«.وأضاف، أنه »حفاظا ألرواح املؤمنني 
وعدم  املرقد  غلق  قررنا  وصحتهم،  واملحبني 
الزيارة لهذه السنة، فتقبل الله زيارتكم عن 

بعد مقدما«.

السيد الصدر يقرر غلق مرقد 
الشهيد وعدم الزيارة هلذه السنة

السليمانية تعلن تعطيل الدوام 
الرمسي لغاية نهاية حزيران  

االمني العام جمللس الوزراء يهنئ نقيب الصحفيني 
بالعيد الوطين للصحافة العراقية

باقة ورد وتهان من نائب قائد العمليات املشرتكة 
املالية النيابية لـ          : مسودة مشروع قانون اىل مؤيد الالمي بعيد الصحافة العراقية

مصر تطلب تدخل جملس األمن وحتذر: مياه االقرتاض الداخلي واخلارجي مبهمة
النيل قضية وجودية لنا

بعد إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة عنوة 

مستشفى النعمان: حالة امحد راضي مستقرة ومل يتم ابالغنا بنقله اىل عمان

االخرية»انستجرام« يف طريقه للتفوق على »تويرت« كمصدر لالخبار

ص 6

 

الكاظمي: االعتماد الكلي باملوازنة على اإليرادات 
النفطية دليل فشل السياسات السابقة

أكد عدم تراجعه عن إيقاف ازدواج الرواتب ورفحاء

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ان االعتماد الكيل وبنس�بة ٩٥ يف املئة 
من املوازنة عىل اإليرادات النفطية دليل 
فشل السياسات السابقة،مشريا اىل أن 
الحكومة تعمل ع�ىل تعظيم اإليرادات 
صن�دوق  وتش�كيل  النفطي�ة  غ�ري 
الالحقة.وذك�ر  لألجي�ال  االس�تثمار 
املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
:أن«الكاظمي وخالل زيارته إىل وزارة 
النفط ولقائه بالكادر املتقّدم قال: »إن 
قطاع النفط العراقي عريق ،ويجب أن 
نعمل من أجل استعادة عافيته«، الفتاً 

إىل أنه«م�ن املهم أن تتح�ّول اإليرادات 
النفطي�ة إىل مش�اريع تنموي�ة، وأن 
الحكومة تعمل عىل تش�كيل صندوق 
االس�تثمار لألجي�ال املقبلة«.وأضاف 
الكاظمي أن«االعتماد الكيل وبنس�بة 
٩٥ يف املئ�ة من املوازن�ة عىل اإليرادات 
السياس�ات  فش�ل  ،دلي�ل  النفطي�ة 
السابقة، والحكومة تعمل عىل تعظيم 
اإليرادات األخرى«، مبيناً أنه«ال تراجع 
ع�ن اإلصالح امل�ايل واالقتصادي، وهو 
لي�س رد فعل، إنما عملية إصالحية ملا 

وصلت له األوضاع«.

السعودية: استمرار تعليق العمرة والزيارة والرحالت الدولية حتى إشعار آخر
اكدت الغاء حظر التجول وعودة األنشطة االقتصادية

بغداد/ الزوراء:
فني. عارض  بسبب  بغداد  جنوب   - بسماية  خط  انفصال  عن  الكهرباء،  وزارة  أعلنت 
مع  الكهرباء  وزارة  مالكات  فيه  تتعامل  الذي  الوقت  »يف  انه   : بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
املعدات وبالتايل إحتمالية حدوث عوارض فنية طارئة، تود الوزارة إعالم املواطنني، بأنه 
حدث امس السبت الساعة السادسة و٤٤دقيقة مساًء عارض فني أدى إىل إنفصال )خط 
الكهربائية طاقة  أفقد املنظومة  الجهتني والذي  بسماية - جنوب بغداد٤00 ك ف( من 
الكهرباء  تجهيز  ساعات  عىل  سيؤثر  الخط  »انفصال  أن  ».وأضافت  )٩60(ميكاواط 
أن  الوزارة،  والشمالية«.وبينت  األوسط  الفرات  ومحافظات  وواسط  بغداد  العاصمة  يف 
»املالكات الهندسية والفنية استنفرت فوراً إىل مكان العارض بغية معالجته وإعادة الخط 
املذكور إىل الخدمة«، مهيبة باملواطنني »ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية للسيطرة عىل 

احمال املنظومة الكهربائية لحني معالجة العارض وإعادة الخط للعمل«.

الكهرباء تعلن انفصال خط بسماية - 
جنوب بغداد بسبب عارض فين

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

بغداد/ متابعة الزوراء:
تخط�ى عدد املصاب�ني بالف�ريوس ح�ول العال�م 8.782.908 مصابني، تويف 
منهم أكثر من 463.016 ش�خصاً، فيما بلغ عدد املتعافني عاملياً 4.642.870 
ش�خصاً.وعربيا، تج�اوز عدد اإلصاب�ات املعلنة 493.562 إصابة )باس�تثناء 
أرق�ام األرايض الفلس�طينية املحتل�ة املعلنة م�ن قبل االحت�الل اإلرسائييل(، 
ل من بينها ما يزيد عىل 7166 وفيات، فيما بلغ عدد املتعافني أكثر من  وُس�جِّ
306.773 متعافياً.وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربياً يف عدد املصابني 

ب�150292 مصاباً، تويف منهم 1184 وتعاىف 95764.

إصابات كورونا تقرتب من التسعة 
ماليني إنسان يف العامل

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   



االمن النيابية لـ           : العراق امام ثالثة خيارات لوقف 
التجاوزات الرتكية إحداها اللجوء اىل القانون الدولي  بغداد/ الزوراء:

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان االعتماد الكيل 
النفطية  اإليرادات  عىل  املوازنة  من  املئة  يف   95 وبنسبة 
الحكومة  أن  اىل  السابقة،مشريا  السياسات  فشل  دليل 
تعمل عىل تعظيم اإليرادات غري النفطية وتشكيل صندوق 

االستثمار لألجيال الالحقة.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف بيان :أن«الكاظمي 
املتقّدم  بالكادر  ولقائه  النفط  وزارة  إىل  زيارته  وخالل 
قال: »إن قطاع النفط العراقي عريق ،ويجب أن نعمل من 
أن تتحّول  املهم  أنه«من  إىل  أجل استعادة عافيته«، الفتاً 
الحكومة  وأن  تنموية،  مشاريع  إىل  النفطية  اإليرادات 

تعمل عىل تشكيل صندوق االستثمار لألجيال املقبلة«.
املئة  يف  الكيل وبنسبة 95  أن«االعتماد  الكاظمي  وأضاف 
من املوازنة عىل اإليرادات النفطية ،دليل فشل السياسات 
السابقة، والحكومة تعمل عىل تعظيم اإليرادات األخرى«، 
واالقتصادي،  املايل  اإلصالح  عن  تراجع  أنه«ال  مبيناً 
له  وصلت  ملا  إصالحية  عملية  إنما  فعل،  رد  ليس  وهو 

األوضاع«.
وأوضح أن«هناك من يحاول التشويش عىل اإلصالحات، 
والحكومة لديها ورقة بيضاء لإلصالحات، ما زال النقاش 
السياسية،  املزايدات  من  الكثري  ،وهناك  مستمراً  فيها 

ولكن الفرصة مهمة ملعالجة األخطاء السابقة«.

،وال  بإجراءاتها  ماضية  إن«الحكومة  الكاظمي:  وقال 
رفحاء  ومحتجزي  الرواتب  ازدواج  إيقاف  عن  تراجع 
أن«ما أثري عن  والفئات األخرى لتحقيق العدالة«، مؤكداً 
تراجع الدولة ال صحة له واإلصالحات املالية واالقتصادية 
مستمرة«.كما استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

رئيس اقليم كردستان نجريفان بارزاني.
بيان  يف  الوزراء  مجلس  لرئيس  اإلعالمي  املكتب  وذكر   
استقبل  »الكاظمي  أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
السبت،  بارزاني، امس  إقليم كردستان نيجريفان  رئيس 
وجرى خالل اللقاء بحث امللفات بني الحكومة االتحادية 
السابقة  اإلشكاالت  حل  عىل  والعمل  اإلقليم،  وحكومة 
للبالد  العامة  املصلحة  يحقق  وبما  الدستور  وفق  عىل 
جميع  تواجهها  التي  الحالية،  التحديات  مواجهة  يف 

محافظات البالد«.
التعاون  أهمية  عىل  البيان،  بحسب  الكاظمي  وأكد 
الراهنة،  التحديات  تجاوز  أجل  من  الوطني  والتكاتف 
تراجع  عن  الناجمة  العاملية  االقتصادية  األزمة  السيما 

أسعار النفط، والتي سببتها جائحة كورونا«.
التي  التحديات  أن  عىل  التأكيد  »تم  أنه  البيان،  وأضاف 
يواجهها البلد تتطلب تعاون الجميع، للتصدي لها والعبور 
بالبلد باتجاه الطريق الصحيح الذي يميض به، من أجل 

بناء عراق آمن ومستقر وموحد«.

الزوراء / يوسف سلمـان:
تضمني  عىل  املوافقة  عن   ، النيابية  املالية  اللجنة  اعلنت 
املالية  لوزارة  يبيح  نصا  االقرتاض  قانون  مرشوع 
اطالق رواتب املتعينني الجدد يف وزارة الرتبية واملديريات 
والوزارات واملؤسسات االخرى التي صدرت أوامر وزارية 
اجتماعا  امس  النيابية  املالية  اللجنة  .وعقدت  بتعيينهم 
مشرتكا مع وزير املالية عيل عالوي بحضور النائب االول 
التي  االقتصادية  االزمة  لبحث  النواب،  مجلس  لرئيس 
تمر بها البالد وسبل الخروج منها وتستكمل مناقشاتها 
بشأن قانون االقرتاض الداخيل والخارجي.وازاء ذلك عدت 
اللجنة املالية النيابية ان مسودة مرشوع قانون االقرتاض 
ان  وحذرت   ، املعالم  واضحة  وغري  مبهمة  الخارجي 
املسودة الحالية تعطي صك ابيض لوزير املالية والحكومة 
االتحادية يف االقرتاض كيفما شاءت .وقال عضو اللجنة 
النائب احمد الحاج حة رشيد لـ« الزوراء »، ان »القانون 
الجهة  عن  صورة  التعطينا  العامة،  هيكليته  ضمن 
ضبابية  وفيه  يحتاجها  التي  املبالغ  هي  وما  املقرضة 
مبهمة  »، محذرا من ان » يف حال منح رشعية للحكومة 
الحكومة ويكون وباال  القانون قد يستغل من قبل  بهذا 

عىل االجيال املقبلة، عىل اعتبار ان القروض هي واردات 
غري محببة ورضيبة يدفعها االجيال القادمة،  وطاملا ان 
استهالكية  الغراض  ستستخدم  القروض  تلك  من   %75
بحسب ما ذكر يف مسودة القانون فهذا معناه 75% من 
الرضائب املؤجلة التي تدفعها االجيال القادمة ».واضاف 
املستمرة  للمشاريع  حددت  التي   %25 الـ  نسبة   « ان  
للسنوات املاضية فليس هنالك اي ضامن لذهابها بنفس 
االتجاه » ، مبينا ان »االمر االخر يرتبط بالفوائد عىل تلك 
 ، فئات  ثالث  اىل  يصنفون  املقرضني  ان  حيث  القروض، 
االوىل الدولية واالخرى القطاع الخاص والبنوك ».واوضح 
ان » 141 دولة طلبت قروض من البنك الدويل  ، فهل ان 
صندوق النقد مستعد ملنح العراق ايضا قروض  ، وهل ما 
سيتم منحه يكفي لسد الحاجة ام انها فقط قروض تثقل 
وضع العراق دون ان تحل املشكلة ».وكانت اللجنة املالية 
والخارجي  الداخيل  االقرتاض  قانون  ان  اكدت   ، النيابية 
سيكون حالً مؤقتاً لسد العجز يف املوازنة ، رشط ان تلتزم 
اىل  واملايل  االقتصادي  االصالح  قانون  بإرسال  الحكومة 
مجلس النواب يف مدة ال تتجاوز 60 يوميا إلبعاد البالد عن 

شبح االزمات املالية مستقبالً .

الزوراء/ حسني فالح:
بعد معاودة تركيا بقصف املناطق الحدودية 
وسط  العراقية،  االرايض  قواتها  واجتياح 
تركية  عسكرية  قواعد  انشاء  من  تحذيرات 
الخارجية  وزارة  سلمت  العراق،  يف  دائمية 
العراقية رسالتني شديدتي اللهجة اىل السفري 
االفعال  عن  بالكف  بالده  مطالبة  الرتكي، 
االستفزازية، وفيما اكدت لجنة االمن والدفاع 
ثالثة  العراقية  الحكومة  امام  ان  النيابية، 
خيارات لوقف التجاوزات الرتكية عىل السيادة 
ان  واسرتاتيجي  امني  خبري  راى  العراقية، 
 ، لوزان  اتفاقية  امجاد  اعادة  تحاول  تركيا 

مؤكدا انها ستجابه برفض دويل شديد.
النيابية  والدفاع  االمن  لجنة  عضو  ويقول 
النائب كاطع الركابي يف حديث لـ«الزوراء«: 
انه ليس مستغربا عىل تركيا بان تقوم بقصف 
واجتياح االرايض العراقية، وانما هناك قواعد 
باقليم  وتحديدا  العراق  يف  موجودة  تركية 

كردستان منذ اكثر من 20 عاما.
تتجول  اليوم  الرتكية  القوات  ان  واضاف: 
وبكل حرية يف محافظة دهوك، وقبل يومني 
االرايض  داخل  الرتكي  الدفاع  وزير  يتجول 
العراقية ويطلع عىل قوات بالده ويثني عليها 
عوائلها  وتهجري  عراقية  لقرى  قصفها  بعد 
ان  اىل  الفتا  الالهبة،  الصيف  حرارة  ظل  يف 
العراق  تجاه  اعمالها  تتمادى يف  بدات  تركيا 
من  رادع  أي  هناك  يكن  ولم  اخر،  بعد  يوما 
الحكومة العراقية ال عىل املستوى العاملي من 
ومجلس  االمن  ومجلس  املتحدة  االمم  خالل 
الداخيل  املستوى  عىل  وال  العربية  الجامعة 

كاتخاذ قرارات بشان تركيا.
ورصيحة  جادة  وقفة  اىل  نحتاج  اننا  وتابع: 

وقوة رادعة ازاء هذه التجاوزات، الفتا اىل ان 
الحكومة العراقية امامها ثالثة خيارات االوىل 
اللجوء اىل القانون الدويل ورفع شكوى دولية 
اجتماع  لعقد  الدعوة  والثاني  تركيا،  ضد 
استخدام  والثالثة  العربية،  الجامعة  ملجلس 
التبادل  حجم  يبلغ  التي  االقتصادية  الورقة 
من  اكثر  سنويا  وتركيا  العراق  بني  التجاري 

20 مليار دوالر.
الرئيس  ظهور  من  استغرابه  عن  واعرب 
الرتكي مرتديا املالبس العسكرية ويؤرش عىل 
فيها  يظهر  التي  الجديدة  الرتكية  الخارطة 
هي  هذه  بان  ويقول  عراقية،  محافظات 
السنوات  لوزان خالل  معاهدة  بعد  الخارطة 

الثالث املقبلة.
ولفت اىل ان الربملان العراقي ليس لديه يشء 
الشجب  سوى  التجاوزات  هذه  ازاء  يقدمه 
تقع عىل عاتق  املسؤولية  وانما  واالستنكار، 
العام  والقائد  الوزراء  ومجلس  الحكومة 

للقوات املسلحة.
واالسرتاتيجي  االمني  الخبري  ذكر  بدوره، 
ان  لـ«الزوراء«:  رغيف، يف حديث  ابو  فاضل 
الجانب الرتكي يحاول ان يعيد امجاد اتفاقية 
الفرات  عىل  اجنحته  يمد  و  للسالم  لوزان 
نتيجة  العراق  يف  الناتج  الضعف  مستغال 

جائحة كورونا والوضع االقتصادي.
واضاف ابو رغيف: ان الجانب الرتكي سيجد 
حرجا ومعارضة شديدة جدا يف حالة اقدامه 
واجهه  الذي  الحرج  بمثابة  عمل  أي  عىل 
الكويت،  غزا  حينما  السابق  العراقي  النظام 
دائمية  عسكرية  قواعد  بناء  ان  اىل  الفتا 
يستلزم اجراءات كثرية، ولن يستطيع بنائها 

وسيجابه بمعارضة كبرية وشديدة.

واوضح: ان العراق سبق وان قدم شكوى لدى 
الشكوى  وهذه   2015 عام  يف  االمن  مجلس 
ماضية قدما باتجاه الدفع عن رفع أي قاعدة 

عسكرية تركية سواء يف دهوك او نينوى .
من جهته، رأى الخبري القانوني عيل التميمي، 
ان تركيا تخرتق القانون الدويل برضب العراق 
من  و٣   2 و   1 للمواد  مخالفتها  خالل  من 
كل  عىل  أوجبت  التي  املتحدة  األمم  ميثاق 

الدول احرتام سيادة الدول.
تلقته  مكتوب  ترصيح  يف  التميمي  واضاف 
تحتج  ان  لرتكيا  يمكن  ال  انه  »الزوراء«: 
هذه  الن  السابق  النظام  مع  باالتفاقية 
تودع   ولم  الـ200٣  بعد  تجدد  لم  االتفاقية 
نسخه منها يف األمم املتحدة وفق املادة 102 

من امليثاق .
الشكوى  إقامة  يمكنه  العراق  ان  اىل  واشار 
لرتكيا  يمكن  وال  ذكرناه  ما  وفق  تركيا  عىل 
تتيح  التي  امليثاق  من   51 باملادة  تحتج  ان 
حق الدفاع الرشعي ولكن برشوط ، مبينا ان 
اإلشكالية مع حزب  يتحتم عليها حل  تركيا 
اوجالن  حزبية  ورئيس  كي  كي  بي  العمال 

بعيدا عن أرض العراق .
ولفت اىل ان تكرار هذه الرضبات هو استهانة 

بالقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة.
واستدعت الخارجية العراقية السفري الرتكي 
الجاري،  األسبوع  خالل  مرتني  العراق  يف 
اللهجة  شديدة  احتجاج  مذكرة  وسلّمته 
داعية بالده إىل “الكف عن مثل هذه األفعال 

االستفزازية”.
“بأشد  استنكارها  عن  الوزارة  وعربت 
انتهاك  الرتكية  القوات  معاودة  العبارات 
ومهاجمة  بقصف  وسيادتها  البالد  حرمة 

أهداف داخل حدودنا الدولية”.
االنتهاكات  لهذه  “القاطع  رفضها  وأكدت 
الدولية”،  والقوانني  املواثيق  تخالف  التي 
الرتكي  الجانب  التزام  “رضورة  عىل  مشددة 
من  املعتدية  قواته  وسحب  القصف  بإيقاف 
األرايض العراقية التي توغلت فيها ومن أماكن 

تواجدها يف معسكر بعشيقة وغريها”.
العراقي،  الدبلومايس  الخطاب  شّدة  ورغم 
من  العراق  يمتلكه  ما  قلّة  تدرك  أنقرة  فإن 
أوراق لوقف تدخلّها العسكري يف أراضيه، كما 
السياسية واالقتصادية  املشاكل  تماما  تدرك 
واألمنية الداخلية املعّقدة التي يعيشها والتي 
عميل  فعل  رّد  أي  عىل  قدرته  من  تضعف 

ومؤّثر.
ونرشت وزارة الدفاع الرتكية، الجمعة املايض، 
مقطع فيديو وّثق تنفيذ قوات خاصة لعملية 
اقتحام ملنطقة هفتانني شمايل العراق. وجاء 
ذلك عن طريق حساب الوزارة يف تويرت حيث 
تواصل  إىل  فيها  أشارت  تغريدة  أيضا  نرشت 

عملية “مخلب النمر بنجاح”.
املايض  األربعاء  املذكورة  العملية  وانطلقت 
أطلقت  التي  العملية  بعد  الثانية  لتكون 
عليها تركيا اسم “مخلب النرس” وانطلقت 
واألرايض  األجواء  داخل  املايض  االثنني 

العراقية.
أكار  خلويص  الرتكي  الدفاع  وزير  زار  كذلك 
مركز إدارة عمليات مخلب النمر عىل الرشيط 
برئيس  مرفوقا  رشناق  بوالية  الحدودي 
الربية  القوات  وقائد  غولر  يشار  األركان 
حسن  الجوية  القوات  وقائد  دوندار  أوميت 
القوات  قائد  إىل  باإلضافة  يوز  آق  كوجوك 

البحرية عدنان أوزبال.

بغداد/ متابعة الزوراء:
 8.782.908 العالم  حول  بالفريوس  املصابني  عدد  تخطى 
مصابني، تويف منهم أكثر من 46٣.016 شخصاً، فيما بلغ عدد 

املتعافني عاملياً 4.642.870 شخصاً.
إصابة   49٣.562 املعلنة  اإلصابات  عدد  تجاوز  وعربيا، 
)باستثناء أرقام األرايض الفلسطينية املحتلة املعلنة من قبل 
 7166 عىل  يزيد  ما  بينها  من  ل  وُسجِّ اإلرسائييل(،  االحتالل 

وفيات، فيما بلغ عدد املتعافني أكثر من ٣06.77٣ متعافياً.
املصابني  عدد  يف  عربياً  األوىل  املرتبة  عىل  السعودية  وتحافظ 
تليها   ،95764 وتعاىف   1184 منهم  تويف  مصاباً،  بـ150292 
وتعايف   9٣ ووفاة  شخصاً   85462 إصابة  أحصت  التي  قطر 
عدد  وتتصدر  إصابة،   52211 مرص  ثم  أشخاص،   65409
 44145 اإلمارات  وسجلت  وفاة،  بـ2017  عربياً  الوفيات 

مصاباً، تويف منهم ٣00 وتعاىف ٣0996.
ُعمان  سلطنة  وسجلت  إصابة.   ٣8678 الكويت  وأحصت   
إصابة   20916 تسجيل  البحرين  وأكدت  إصابة،   28566
 9801 إصابات،واملغرب   11504 تسجيل  الجزائر  .وأعلنت 
جيبوتي  وأكدت  إصابة.   8٣16 السودان  وسجل  إصابة، 

تسجيل 4565 إصابة ، ورصد الصومال 2719 إصابة .
 1510 تسجيل  لبنان  وأعلن   ،  2621 موريتانيا  وسجلت 
األردن  ، فيما أحىص  إصابات، ورصدت تونس 1146 إصابة 

1008 إصابات ، وأكدت فلسطني تسجيل 90٣ إصابات .
اليمن تسجيل 919 إصابات وأحصت ليبيا 520 إصابة  وأكد 
بفريوس  إصابات   210 تسجيل  القمر  جزر  رصدت  فيما   ،

كورونا . وسجلت سورية 198 إصابة.
عىل  مؤرش  يف  إصابة  املليون  عتبة  الربازيل  تخطت  دوليا، 

تواصل تفيش الوباء يف العالم.
وتم تسجيل إصابات بالفريوس يف أكثر من 210 دول ومناطق 
منذ اكتشاف أوىل حاالته بالصني يف ديسمرب/كانون األول عام 

.2019
و109  ألفا   119 مسِجلة  القائمة  املتحدة  الواليات  وتصدرت 
وجاءت  إصابة.  ألف  و2٣1  مليونني  من  وأكثر  وفاة،  حاالت 
بعدها الربازيل، مسجلة 48 ألفا و954 حالة وفاة، وأكثر من 

مليون و٣2 ألفا و91٣ إصابة.
كورونا  ضحايا  أكثر  بقائمة  الثالث  املركز  روسيا  وسجلت 
املستجد عامليا، بـ 7 آالف و841 حالة وفاة، و569 ألفا و6٣ 

حالة إصابة.
ويف املكسيك أعلنت الحكومة أن حصيلة وفيات الوباء يف البالد 

تجاوزت الجمعة عتبة الـ 20 ألفا.

الكاظمي: االعتماد الكلي باملوازنة على اإليرادات 
النفطية دليل فشل السياسات السابقة

املالية النيابية لـ            : مسودة مشروع قانون 
االقرتاض الداخلي واخلارجي مبهمة

إصابات كورونا تقرتب من التسعة ماليني إنسان يف العامل

أكد عدم تراجعه عن إيقاف ازدواج الرواتب ورفحاء

 املوافقة على تضمني مشروع القانون اطالق رواتب املتعينني اجلدد

السعودية حتافظ على املرتبة األوىل عربيًا

اخلارجية العراقية تسلم رسالتني شديدتي اللهجة اىل السفري الرتكي يف بغداد
No: 7270   Sun    21     Jun    2020العدد:   7270    االحـد    21    حزيران     2020

مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط               العدد : 1743

قسم العقود                                               إعادة إعالن     التاريخ:  2020/6/18
مناقصة عامة رقم )2019/3/8(و)2019/3/9(و)2019/3/10(و)2019/3/11(و)2019/3/12(و)2019/3/25(

و)2019/3/26(و)2019/3/27(و)2019/3/28(و)2019/3/29(و)2019/3/30(و)2019/3/31(

مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط               العدد : 1744

قسم العقود                                               إعادة إعالن     التاريخ:  2020/6/18
مناقصة عامة رقم )2019/3/32(و)2019/3/33(و)2019/3/34(و)2019/3/35(و)2019/3/36(و)2019/3/37(

و)2019/3/38(و)2019/3/39(و)2019/3/40(و)2019/3/41(و)2019/3/42( و)2019/3/43( و)2019/3/44(
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام 2019

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية

1- يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات العامة وللمرة الثالثة واملدرجة يف الجدول ادناه.

2-  ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، الزوراء(.

٣- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بــ)ديوان محافظة واسط /قسم العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات. 

4- متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل(.

5- املتطلبات القانونية:-

اوال- االهلية وتشـمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة انشـطته الجديدة، مدرج يف القائمة السـوداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشـاركة يف عمليات التعاقدات العامة، ال يوجد 

تضارب يف املصالح، الرشكات العامة الحكومية او اململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا، وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون  الرشكات العامة.

ثانيا- شهادة تأسيس الرشكة وعقد  التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.

ثالثا- كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة )نسخة اصلية + نسخة مصورة( نافذة وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة  اىل محافظة واسط / قسم العقود.

رابعا- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.

6- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم  طلب  تحريري اىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات(.

7- يتم تسـليم العطاءات اىل )ديوان محافظة واسـط / سـكرتري  لجنة فتح العطاءات( قبل السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االثنني( املصادف  2020/7/6  وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسيتم فتح 

العطاءات بحضور مقدمي  العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل )واسط / الكوت/ شارع النسيج/ مديرية بلديات واسط/ الطابق االول( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2020/7/6 .

8- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك  مصدق او سـفتجة( معنون اىل محافظة واسـط / االدارة العامة واملحلية )نفقات املشـاريع االسـتثمارية( ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة، ويفضل ان يكون 

صـادرا مـن احـد مصارف محافظة  واسـط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصـادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبـارا من تاريخ غلق املناقصة، عىل ان تكون التأمينات االولية باسـم مقدم العطاء او)أي من 

املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة(. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

9-  ان مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة، وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او أحد املساهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع 

عىل جميع صفحات ومستندات املناقصة، ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.

10- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11-  يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية( بكافة اقسامها فأنه سيتم  استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

12- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح. 

1٣-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة.

هوية مبلغ ضمان العطاء مدة االنجاز الكلفة التخمينية اسم املناقصة رقم املناقصة ت
التصنيف 

مبلغ القطع 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف عىل القطعة املرقمة 8/٣/12019
2/751٣م44 السفحة/ حي الجهاد يف قضاء الكوت 

)768٣59000( سبعمائة وثمانية وستون مليون 
وثالثمائة وتسعة وخمسون الف دينار 

)2٣,000,000( ثالثة )400( اربعمائة يوم
وعرشون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف عىل القطعة املرقمة 9/٣/22019
2/5٣59م44 السفحة/ حي الجهاد يف قضاء الكوت 

)768٣59000( سبعمائة وثمانية وستون مليون 
وثالثمائة وتسعة وخمسون الف دينار 

)2٣,000,000( ثالثة )400( اربعمائة يوم
وعرشون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف عىل ساحة مدرسة 10/٣/٣2019
الشهيد سالم يوسف فضالة/ حي الجوادين يف 

قضاء الكوت  

)768٣59000( سبعمائة وثمانية وستون مليون 
وثالثمائة وتسعة وخمسون الف دينار 

)2٣,000,000( ثالثة )400( اربعمائة يوم
وعرشون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف عىل ساحة مدرسة 11/٣/42019
السجدة / حي الحكيم يف قضاء الكوت

)768٣59000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)2٣,000,000( ثالثة و )400( اربعمائة يوم
عرشون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف عىل ساحة مدرسة 12/٣/52019
ابابيل يف حي الحكيم يف قضاء الكوت 

)768٣59000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)2٣,000,000( ثالثة و )400( اربعمائة يوم
عرشون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ثانوية 18 صف مع قاعة مع مختبرات على 62019/3/25
القطعة املرقمة 2/462م14 الراشدية في قضاء احلي .

)1417917500( مليار واربعمائة وسبعة عشر مليون 
وتسعمائة وسبعة عشر الف وخمسمائة دينار 

)520( خمسمائة و 
عشرون يوم 

42,500,000( اثنان واربعون 
مليون وخمسمائة 

الف دينار 

الثامنة 
انشائية 

)150000( مائة و خمسون 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 18صف مع قاعة مع مختبرات على 72019/3/26
القطعة املرقمة 81 /10م3 نهير و قيراوي في قضاء بدرة.

)1417917500( مليار و اربعمائة و سبعة عشر مليون و 
تسعمائة و سبعة عشر الف و خمسمائة دينار 

)520( خمسمائة و 
عشرون يوم 

42,500,000( اثنان و 
اربعون مليون و خمسمائة 

الف دينار 

الثامنة 
انشائية 

)150000( مائة و خمسون 
الف دينار 

بناء مدرسة ثانوية  18صف مع قاعة مع 82019/3/27
مختبرات على القطعة املرقمة 1/3240م29 

بطلية في قضاء الصويرة .

)1417917500( مليار و اربعمائة و سبعة 
عشر مليون و تسعمائة و سبعة عشر الف و 

خمسمائة دينار 

)520( خمسمائة 
و عشرون يوم 

42,500,000(اثنان 
و اربعون مليون و 

خمسمائة الف دينار 

الثامنة 
انشائية 

)150000(مائة و 
خمسون الف دينار 

بناء مدرسة ثانوية  18صف مع قاعة مع 92019/3/28
مختبرات على القطعة املرقمة 5/1719م9 

زكيطات في ناحية سيد الشهداء 

)1417917500( مليار و اربعمائة و سبعة 
عشر مليون و تسعمائة و سبعة عشر الف و 

خمسمائة دينار 

)520( خمسمائة 
و عشرون يوم 

42,500,000( اثنان 
واربعون مليون و 

خمسمائة الف دينار 

الثامنة 
انشائية 

)150000(مائة و 
خمسون الف دينار 

بناء مدرسة ثانوية 18 صف مع قاعة مع 102019/3/29
مختبرات على القطعة املرقمة 6/202م18 

عتبة في قضاء العزيزية 

)1417917500( مليار و اربعمائة و سبعة 
عشر مليون و تسعمائة و سبعة عشر الف و 

خمسمائة دينار 

)520( خمسمائة 
و عشرون يوم 

42,500,000(اثنان 
و اربعون مليون و 

خمسمائة الف دينار 

الثامنة 
انشائية 

)150000( مائة و 
خمسون الف دينار 

بناء مدرسة ثانوية 18صف مع قاعة مع 112019/3/30
مختبرات على القطعة املرقمة 651 /13 
الشيدية و اللطالطة في قضاء العزيزية 

)1417917500( مليار و اربعمائة و سبعة 
عشر مليون و تسعمائة و سبعة عشر الف و 

خمسمائة دينار 

)520( خمسمائة 
و عشرون يوم 

42,500,000(اثنان 
و اربعون مليون و 

خمسمائة الف دينار 

الثامنة 
انشائية 

)150000(مائة و 
خمسون الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف مع قاعة على 122019/3/31
القطعة املرقمة 1/1482العشار في قضاء 

العزيزية 

)892401000( ثمامنائة و اثنان وتسعون مليون 
واربعمائة وواحد الف دينار 

)420( اربعمائة و 
عشرون يوم 

)26500000( ستة 
و عشرون مليون و 

خمسمائة الف دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

                                                                                                                                        
   الدكتور 
                                                                                                                                    محمد جميل املياحي 
                                                                                                                                         محافظ واسط 

عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام 2019

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية

1- يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة و املقاولني العراقيني والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات العامة و للمرة الثانية واملدرجة يف الجدول ادناه.

2-  ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، الزوراء(.

٣- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بــ)ديوان محافظة واسط / قسم العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .

4- متطلبات التأهيل الفنية و املالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل(.

5- املتطلبات القانونية:-

اوال- االهلية وتشمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة، مدرج يف القائمة السوداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة ، ال يوجد تضارب يف املصالح، الرشكات 

العامة الحكومية او اململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا، وانها  تعمل وفق القانون التجاري وقانون  الرشكات العامة .

ثانيا- شهادة تأسيس الرشكة و عقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة و املقاولني نافذة.

ثالثا- كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( نافذة وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة  اىل محافظة واسط / قسم العقود.

رابعا- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.

6- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب  تحريري اىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات(.

7- يتم تسـليم العطاءات اىل )ديوان محافظة واسـط / سـكرتري  لجنة فتح العطاءات( قبل السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االثنني( املصادف  2020/7/6 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة  سـوف ترفض، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 

العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العنوان التايل )واسط / الكوت/  شارع املحافظة/ ديوان محافظة واسط/ الطابق الثاني /قاعة االجتماعات( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2020/7/6 .

8- كل العطاءات يجب ان تتضمن  ضمان  للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سـفتجة( معنون اىل محافظة واسـط / االدارة العامة واملحلية )نفقات املشـاريع االسـتثمارية( ويتضمن االشـارة السـم ورقم املناقصة، و يفضل ان يكون صادرا من احد مصارف 

محافظة  واسـط ويحمل  عنوان  الربيد االلكرتوني  للمرصف الصادر منه  نافذة ملدة ال تقل  عن )120( مائة وعرشون يوم  اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية باسـم مقدم العطاء او)اي من املسـاهمني يف الرشكة او الرشكات املشـاركة  بموجب 

عقد مشاركة (. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

9-  ان مدة نفاذ العطاء )90( تسـعون يوما من تاريخ غلق املناقصة، وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكات او أحد املسـاهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة  من كاتب العدل كرشط أسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات و 

مستندات املناقصة، ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.

10- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطائات.

11-  يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية( بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم. 

12- إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح . 

1٣-  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش و االعالن آلخر اعالن عن املناقصة .

هوية مبلغ ضمان العطاء مدة االنجاز الكلفة التخمينية اسم املناقصة رقم املناقصةت
التصنيف 

مبلغ القطع 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف مع قاعة عىل القطعة ٣/٣2/12019
املرقمة 6/622 م18عتية يف قضاء العزيزية 

)892401000( ثمانمائة و اثنان و تسعون مليون و 
اربعمائة وواحد الف دينار 

)420( اربعمائة و 
عرشون يوم

)26500000( ستة 
و عرشون مليون و 

خمسمائة الف دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف مع قاعة عىل القطعة ٣/٣٣/22019
املرقمة 1/4045 م11 الجميلة يف قضاء الحي 

)892401000( ثمانمائة و اثنان و تسعون مليون و 
اربعمائة وواحد الف دينار 

)420( اربعمائة و 
عرشون يوم

)26500000( ستة 
و عرشون مليون و 

خمسمائة الف دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف مع قاعة عىل القطعة ٣/٣4/٣2019
املرقمة٣/6852م26الحسينية يف قضاء الصويرة 

)892401000( ثمانمائة و اثنان و تسعون مليون و 
اربعمائة وواحد الف دينار 

)420( اربعمائة و 
عرشون يوم

)26500000( ستة 
و عرشون مليون و 

خمسمائة الف دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف مع قاعة عىل القطعة ٣/٣5/42019
املرقمة 1/12٣7 م8الخميسية يف قضاء الحي 

)768٣59000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)2٣000000( ثالثة و )400( اربعمائة يوم 
عرشون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف عىل القطعة املرقمة ٣/٣6/52019
7/892م7 ربيظة يف ناحية سيد الشهداء 

)768٣59000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)2٣000000( ثالثة و )400( اربعمائة يوم 
عرشون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة املرقمة 1/10 62019/3/37
م31 الشاعورة الغربية في ناحية الدبوني 

)768359000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و ثالثمائة و 
تسعة و خمسون الف دينار 

)23000000( ثالثة و )400( اربعمائة يوم 
عشرون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 18 صف مع قاعة على القطعة 72019/3/38
املرقمة 1/3166م29 بطلية في قضاء الصويرة 

)1147865500( مليار و مائة و سبعة و اربعون مليون و ثمامنائة  
و خمسة و ستون الف و خمسمائة دينار 

)34000000( اربعة و ثالثون )400( اربعمائة يوم 
مليون دينار 

الثامنة 
انشائية 

)150000( مائة و خمسون 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة 82019/3/39
املرقمة 6/2951 م18 البغيلة في قضاء 

النعمانية 

)768359000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)400( اربعمائة 
يوم 

)23000000( ثالثة و 
عشرون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة 92019/3/40
املرقمة2/4 م18البغيلة في قضاء النعمانية 

)768359000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)400( اربعمائة 
يوم 

)23000000( ثالثة و 
عشرون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة 102019/3/41
املرقمة 1/689 م4 االحدب في ناحية االحرار 

)768359000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)400( اربعمائة 
يوم 

)23000000( ثالثة و 
عشرون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة 112019/3/42
املرقمة12/69 م 11 كفيفان في ناحية سيد 

الشهداء 

)768359000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)400( اربعمائة 
يوم 

)23000000( ثالثة و 
عشرون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة 122019/3/43
املرقمة 2/992 م 14 الطويل الغربي  في 

قضاء الزبيدية 

)768359000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)400( اربعمائة 
يوم 

)23000000( ثالثة و 
عشرون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

بناء مدرسة ابتدائية 12 صف على القطعة 132019/3/44
املرقمة 6/339 م12 الطويل الغربي في قضاء 

الزبيدية 

)768359000( سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و 
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار 

)400( اربعمائة 
يوم 

)23000000( ثالثة و 
عشرون مليون دينار 

التاسعة 
انشائية 

)100000( مائة 
الف دينار 

                                                                                                                                        
   الدكتور 
                                                                                                                                    محمد جميل املياحي 
                                                                                                                                         محافظ واسط 
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اكدت الغاء حظر التجول وعودة األنشطة االقتصادية

مجهولون مصريون يهاجمون مواقع إلكترونية إثيوبية

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
دع�ت مرص مجلس األم�ن، التدخل 
من أجل اس�تئناف املحادثات حول 
س�د النهضة الذي تبنيه إثيوبيا عىل 
الني�ل األزرق، بينم�ا أعلن�ت أديس 
أباب�ا أنها س�تبدأ يف ملئه خالل أيام 

سواء باتفاق أو دون اتفاق.
وزارة الخارجي�ة املرصي�ة قالت يف 
بي�ان، إنها “اتخذت ق�رار الوصول 
تعث�ر  ض�وء  يف  األم�ن،  ملجل�س 
مؤخ�راً  ج�رت  الت�ي  املفاوض�ات 
حول س�د النهضة نتيجة للمواقف 

اإلثيوبية غري اإليجابية”.
ج�اء يف بي�ان الخارجي�ة املرصية، 
أن “القاه�رة اس�تندت يف خطابها 
إىل مجل�س األم�ن إىل امل�ادة 35 من 
ميث�اق األمم املتح�دة، الت�ي تجيز 
للدول األعض�اء أن تنبه املجلس إىل 
أي أزم�ة من ش�أنها أن تهدد األمن 

والسلم الدوليني”.  
وأف�اد بيان الخارجية املرصية، بأن 
القاه�رة طلبت من مجل�س األمن 
“التدخ�ل بغ�رض التوص�ل إىل حل 
عادل ومتوازن لقضية سد النهضة 
اإلثيوبي، وع�دم اتخاذ أية إجراءات 
أحادية قد يكون من ش�أنها التأثري 

عىل فرص التوصل إىل اتفاق”.
وجاء يف البي�ان: “نظراً إىل ما تمثله 
مي�اه الني�ل م�ن قضي�ة وجودي�ة 
لش�عب م�رص، فق�د طالبت مرص 
�ل  مجل�س األم�ن بالتدخ�ل وتحمُّ
مس�ؤولياته؛ لتجنب أي ش�كل من 
أشكال التوتر، وحفظ السلم واألمن 

الدوليني”.
وتتخوف القاهرة من تأثري س�لبي 
محتم�ل للس�د عىل تدف�ق حصتها 
السنوية من مياه نهر النيل البالغة 
55.5 ملي�ار م�ر مكع�ب، يف حني 

يحصل السودان عىل 18.5 مليار.
واش�تكت مرص يف البيان، من “تعثر 
مؤخ�راً  ج�رت  الت�ي  املفاوض�ات 
حول س�د النهضة، نتيجة للمواقف 
اإلثيوبي�ة غري اإليجابي�ة والتي تأتي 
يف إطار النهج املستمر يف هذا الصدد 
ع�ىل م�دار عق�د م�ن املفاوض�ات 
املضني�ة، م�روراً بالعديد من جوالت 
التفاوض الثالثية وكذلك املفاوضات 
الت�ي ُعق�دت يف واش�نطن برعاي�ة 
البنك  الوالي�ات املتح�دة ومش�اركة 
الدويل والتي أس�فرت عن التوصل إىل 
اتف�اق يراعي مصالح ال�دول الثالث 

والذي قوبل بالرفض من إثيوبيا.
يف غض�ون ذل�ك أعلن�ت مجموع�ة 
م�ن الهاك�رز املرصي�ني يحمل�ون 

اسم “Cyber_Horus Group” عن 
اخراق ع�دد من املواق�ع اإلثيوبية 
ردا عيل ما وصف�وه بتعنت األخرية 
يف موقفها مع مرص بش�أن قضية 

ملف إنشاء سد النهضة.
ووض�ع املخرقون رس�الة عيل تلك 
املواقع املخرقة تقول “إذا انخفض 
مس�توى النه�ر، فلي�رع جمي�ع 
جنود الفرعون ويع�ودوا فقط بعد 
تحري�ر الني�ل، مم�ا يع�وق تدفقه 
ورسيان�ه، واالنخ�راط م�ع م�رص 
يف حرب ق�د يكلفك أكث�ر من حياة 
شعب إثيوبيا، ولتكن لعنة الفراعنة 

عىل كل من أراد مرص بسوء”.
وش�ملت قائم�ة املواق�ع اإلثيوبي�ة 
الحكومي�ة املس�تهدفة كال من كلية 
 ،dpc .gov .et الرشط�ة  جن�وب 
ومكتب التط�ور التعليمي يف إثيوبيا 
ايل  إضاف�ة   ،gov .et snnrepdub
وكالة اإلحص�اء املركزي�ة يف إثيوبيا 
ومرك�ز   ،snnprestrade.gov .et
 ،sictda.gov اإلحصائيات اإلثيوبي�ة 
snnprsc. ومجل�س األمم اإلثيوبي�ة

.gov .et
وتخط�ط إثيوبي�ا لب�دء ملء س�د 
النهضة اإلثيوبي يف موسم األمطار 
لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول 
يوليو/تم�وز املقبل، وس�ط رفض 
س�وداني � م�رصي للم�لء بق�رار 

أحادي دون اتفاق.
وم�ن جانبه أعلن وزي�ر الخارجية 
اإلثيوبي غيدو أندارغاشو، أن بالده 
ستميض قدماً وتبدأ ملء خزان سد 

النهضة “حتى دون اتفاق”.

وق�ال أندارغاش�و، يف مقابل�ة مع 
إن�ه  وكال�ة “أسوش�ييتد ب�رس”، 
“بالنسبة لنا ليس إجبارياً التوصل 
إىل اتف�اق قبل البدء يف ملء الخزان، 
ومن ث�م س�نبارش عملي�ة امللء يف 

موسم األمطار املقبل”.
للتوص�ل  بجه�د  “نعم�ل  أض�اف: 
التفاق، لكننا ما زلنا سنميض قدماً 
يف جدولنا أياً كانت النتيجة )..(، وإذا 
تعني علينا انتظار مباركة اآلخرين، 
فقد يظ�ل الس�د عاطالً لس�نوات، 
وهو ما لن نسمح بحدوثه، نريد أن 
نوضح أن إثيوبيا لن تتوس�ل مرص 
والسودان الستخدام موردها املائي 
لتنميتها”، مش�رياً إىل دف�ع إثيوبيا 

لبناء السد بنفسها.
يف حديث�ه ع�ن ع�دم تحدي�د موعد 
الس�تئناف املحادث�ات، ق�ال وزير 
الخارجي�ة إن “ب�الده ال تعتق�د أنه 
حان الوقت لنقل األمر عىل مستوى 

زعماء الدول”.
ويف وقت سابق، ملحت كل من مرص 
وإثيوبيا إىل اتخاذ خطوات عسكرية 
لحماية مصالحهما بس�د النهضة، 
ويخىش الخرباء من أن يؤدي انهيار 

املحادثات إىل رصاع.
ويف املقابل�ة مع الوكال�ة األمريكية، 
ل�م يذكر وزي�ر الخارجي�ة اإلثيوبي 
ما إذا كانت بالده ستس�تخدم القوة 
العسكرية للدفاع عن السد وعملياته.

وبهذا الخصوص، قال أندارغاش�و: 
“يج�ب أن يكون هذا الس�د س�بباً 
للتع�اون والتكامل اإلقليمي، وليس 

سبباً للخالفات وشن الحروب”.

ويعترب ه�ذا الترصيح هو األول من 
اإلثيوبي  الخارجي�ة  لوزي�ر  نوع�ه 
بع�د انتهاء آخ�ر جول�ة مباحثات 
مع مرص والس�ودان، األربعاء، بعد 
أن احتضنته�ا الخرط�وم عىل مدار 
نحو أسبوع، دون التوصل إىل نتائج 

إيجابية.
وأعلنت مرص إنهاء هذه املفاوضات، 
بسبب ما قالت إنه “تعنت” إثيوبي، 
ورفضها إبرام اتفاقية ملزمة للدول 

الثالث.
وبينم�ا ل�م ترد أدي�س أباب�ا حتى 
اآلن ع�ىل اتهام�ات القاه�رة، قال 
أندارغاش�يو، الثالث�اء: إن “م�رص 
بموقف�ني:  املباحث�ات  إىل  ج�اءت 
التف�اوض ويف الوق�ت ذات�ه توجيه 
وعرقل�ة  إلثيوبي�ا،  اتهام�ات 
املفاوضات، تريد كل يشء لصالحها 

دون االس�تعداد لتقديم أي يشء”.
تعترب املفاوضات املذكورة هي األوىل 
منذ أن انهارت املناقشات يف فرباير/

شباط املايض.
يض�ع النزاع املس�تمر منذ س�نوات. 
ق�وة  تصب�ح  أن  يف  إثيوبي�ا  رغب�ة 
مص�ّدرة كربى ومح�ركاً للتنمية، يف 
مواجهة قلق مرص من أن يؤثر السد 
بش�كل كبري عىل إمداده�ا من املياه 
إذا امت�أ أرسع من الالزم، فيما علق 

السودان بني املصالح املتضادة.
يش�ار إىل أن وصول موس�م األمطار 
يجلب مزيداً من املي�اه للنيل األزرق، 
وه�و الف�رع الرئي�ي لنه�ر النيل، 
وتعترب إثيوبيا أنه الوقت املثايل للبدء 

يف ملء خزان السد الشهر املقبل.

باريس/ متابعة الزوراء: 
يتصدر رفع الحجر جدول أعمال عدة 
دول مت�ررة م�ن ف�ريوس كورونا، 
م�ا دفع منظم�ة الصح�ة العاملية إىل 
التحذير من أن ذلك قد يدخل العالم يف 
“مرحلة جديدة وخطرية”، ويأتي ذلك 
يف وقت تعدى عدد املصابني بالفريوس 

ثمانية ماليني و530 ألف شخص.
ح�ذر املدير الع�ام للمنظم�ة ملنظمة 
أدهانوم  تي�دروس  العاملي�ة  الصح�ة 
غربيس�وس من أن فريوس كوفيد 19 
“يواص�ل االنتش�ار برع�ة، ويبقى 
مميت�اً وأغل�ب الن�اس عرض�ة له”، 
مش�ريا إىل أن أجه�زة املنظم�ة أكث�ر 
م�ن 150 ألف إصاب�ة يف أعىل حصيلة 

يومية منذ ظهور الوباء.
وأقر غربيسوس يف إفادة صحفية عرب 
اإلنرنت م�ن مقر املنظم�ة يف جنيف 
أنه “من الواضح أن الكثري من الناس 

سئموا مالزمة بيوتهم. 
وترغ�ب ال�دول يف فت�ح مجتمعاته�ا 
واقتصاداته�ا”، لك�ن ح�ّذر أن إنهاء 
تداب�ري الحج�ر أو القي�ود املفروض�ة 
عىل الحركة “يدخ�ل العالم يف مرحلة 
جديدة وخطرية”. وحث غربيس�وس، 

الذي تعرض�ت قيادته ملنظمة الصحة 
العاملية النتقادات شديدة من الرئيس 
الن�اس  ترام�ب،  دونال�د  األمريك�ي 
عىل اإلبقاء ع�ىل التباع�د االجتماعي 

و”أقىص درجات الحيطة”.
وأظه�ر إحصاء لروي�رز، أن عدد من 
أصيب�وا بف�ريوس كورنا املس�تجد يف 
العال�م زاد عىل ثماني�ة ماليني و530 
أل�ف ش�خص بينم�ا ت�ويف 453.834 
مريض�ا. وس�جل أكث�ر م�ن نص�ف 
اإلصابات الجديدة يف القارة األمريكية، 
لك�ن الفريوس ينت�رش أيضايف جنوب 

آسيا والرشق األوسط.
ولفت خبري الطوارئ بمنظمة الصحة 
العاملية ماي�ك ريان االنتباه إىل الوضع 
يف الربازيل التي قال إن 1230 شخصا 
مات�وا فيه�ا بم�رض كوفي�د19- يف 

الساعات األربع والعرشين السابقة.
ويف م�ا يب�دو أنه�ا موج�ة ثانية من 
25 إصاب�ة جدي�دة  الوب�اء ُس�جلت 
الجمع�ة يف بك�ني، ما يرف�ع حصيلة 
األس�بوع  من�ذ  املرص�ودة  الح�االت 
امل�ايض إىل 183 يف العاصمة الصينية 
الت�ي يقيم فيه�ا 21 مليون س�اكن. 
ونرشت الس�لطات الصينية معطيات 

علمية تش�ري إىل أن نس�خة الفريوس 
املسؤول عن الطفرة الوبائية يف بكني 
ظهرت يف أوروبا قبل عدة أس�ابيع أو 

أشهر. 
ورأى ب�ني كولين�غ األس�تاذ يف كلي�ة 
الصحة العامة يف جامعة هونغ كونغ 
أنه “م�ن املمكن أن يك�ون الفريوس 
الذي يتس�بب اليوم بوب�اء يف بكني قد 
انتق�ل من ووهان إىل أوروبا وعاد اآلن 

إىل الصني”.
من جانبها دعت الس�لطات الصحية 
اإليطالي�ة إىل “توخ�ي الح�ذر”، بع�د 
ح�ول  من�ذرة  “م�ؤرشات  مالحظ�ة 
انتقال ع�دوى” كوفيد19- األس�بوع 
املايض، ال سيما يف روما، مشريًة إىل أن 

“انتقال الفريوس ال يزال قوياً”. 
ولحظ املعهد العايل للصحة يف إيطاليا 
يف تقريره األخري لأس�بوع املمتد بني 
8 و14 حزيران/ يونيو أنه “يف بعض 
املناط�ق، يس�تمر اإلب�الغ ع�ن ع�دد 
مرتفع من اإلصاب�ات بكوفيد19-”، 
مضيف�اً أنه رغ�م “إيجابي�ة الوضع 
بش�كل ع�ام”، الحظ املعه�د “بعض 
امل�ؤرشات املن�ذرة املرتبط�ة بانتقال 

العدوى”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية الس�عودية، إن العاهل السعودي امللك 
س�لمان بن عبد العزيز “أصدر أوامره يشأن فريضة العمرة 
والزي�ارة، باإلضاف�ة إىل الرح�الت الدولية، وكذل�ك الدخول 

والخروج عرب الحدود الربية والبحرية”.
وقال مصدر مسؤول يف وزارة الداخلية  إن “األوامر الكريمة 
شملت استمرار تعليق العمرة والزيارة، ومراجعة ذلك بشكل 
دوري يف ض�وء املعطي�ات الصحي�ة”، كما تضم�ت األوامر 
امللكية “اس�تمرار تعلي�ق الرحالت الدولي�ة، وكذلك الدخول 

والخروج عرب الحدود الربية والبحرية، حتى إشعار آخر”.
ورصح مصدر مسؤول يف وزارة الداخلية، أنه هذه القرارات 
جاءت بناء عىل ما رفعته الجهات الصحية املختصة بش�أن 
اإلجراءات الت�ي اتخذتها اململكة يف مواجهة فريوس كورونا 
املس�تجد، وإمكاني�ة الع�ودة إىل األوضاع الطبيعي�ة، وذلك 

حسب وكالة األنباء السعودية “واس”.
كم�ا أعلنت وزارة الداخلية الس�عودية، أنه تق�رر رفع منع 
التجول بشكل كامل، اعتبارا من صباح اليوم االحد، يف جميع 
مناط�ق ومدن اململك�ة، وذلك عقب أش�هر من فرض حظر 
التج�ول يف اململكة للحد من تفيش فريوس كورونا املس�تجد 
“كوفيد19-”.وذك�ر بي�ان لل�وزارة أن�ه “ص�درت املوافقة 
الكريمة عىل اآلتي: رفع منع التجول بشكل كامل؛ ابتداء من 
الساعة السادسة من صباح اليوم األحد 21 حزيران/يونيو 
2020م، يف جمي�ع مناطق ومدن اململكة، والس�ماح بعودة 

جميع األنشطة االقتصادية والتجارية”.
وأك�د البيان، بحس�ب وكالة األنباء الس�عودية “واس”، أنه 
يج�ب مراع�اة التأكيد عىل االلت�زام الكام�ل بتطبيق جميع 
الربوتوكوالت الوقائية املعتمدة لجميع األنش�طة. وااللتزام 
بالتباع�د االجتماعي ولبس الكمام�ة أو تغطية األنف والفم 
م�ن الجميع.وأال تتجاوز التجمعات البرشية )50( ش�خصا 
كحد أقىص، مش�ريا إىل أن جميع اإلجراءات تخضع للتقييم 

واملراجعة الدورية من وزارة الصحة.
وتدخل السعودية اليوم األحد، املرحلة الثالثة واألخرية لعودة 
الحياة الطبيعي�ة وفقاً للخطة التي أعلن�ت 26 مايو )أيار( 
املايض.وتتي�ح املرحلة الثالثة رفع اإلغ�الق التام عن معظم 

املناطق واملدن بالس�عودية، بعد أس�ابيع م�ن منع التجول 
الجزئ�ي أو الكام�ل يف أنح�اء الب�الد بس�بب تأث�ري فريوس 
كورونا مع عودة الحركة الطبيعية بمفهومها الجديد القائم 
عىل التباعد االجتماعي وااللتزام باإلجراءات والربوتوكوالت 
والتداب�ري الوقائية.ونص�ت الخطة يف مرحلته�ا الثالثة عىل 
“أن تت�م العودة ألوضاع الحي�اة الطبيعية يف جميع املناطق 
ومدنه�ا إىل ما قبل ف�رة إجراءات منع التج�ول - فيما عدا 
مدينة مكة املكرمة - مع االلتزام التام بالتعليمات الصحية 
الوقائية والتباعد االجتماع�ي، والحرص عىل املحافظة عىل 
حماية الفئات األعىل خطرا من اإلصابة، بخاصة كبار السن 

واملصابون بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية”.
وتعيد السعودّية اعتباراً من اليوم األحد، فتح مساجد مّكة، 
بعد إغالق اس�تمّر لثالثة أش�هر بسبب كورونا، وفق ما أفاد 

التلفزيون الرسمي.
ونقل�ت قن�اة اإلخبارّي�ة عن وزارة الش�ؤون اإلس�المّية أّن 
“مس�اجد مّك�ة املكرّم�ة س�ُتبارش يف فت�ح أبوابه�ا األحد 
الس�تقبال املصلنّي، بعد انقطاع دام 3 أش�هر بسبب جائحة 

كورونا”.
وأضاف�ت القن�اة أّن االس�تعدادات جاري�ة يف نح�و 1500 
مسجداً الستقبال املصلنّي، وعرضت لقطات لعّمال يطّهرون 
األرضّيات والس�جاد. ويأتي القرار قبل أس�ابيع من موسم 
الحّج الس�نوي إىل مّكة. وفرضت اململكة إجراءات احرازّية 

لوقف انتشار الفريوس، بخاّصة يف مّكة املكرمة.

بعد إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة عنوة 

مصر تطلب تدخُّل جملس األمن وحتذر: مياه النيل قضية وجودية لنا

الصحة العاملية حتذر من دخول العامل يف “مرحلة خطرية” 

 السعودية: استمرار تعليق العمرة والزيارة والرحالت الدولية حتى إشعار آخر

     

الصحة: تسجيل 1870 إصابة جديدة و88 حالة وفاة وشفاء 1006 حاالت                                                                                                                
بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  الس�بت، 
لإلصابات املس�جلة لفريوس كورونا 
اك�دت  وفيم�ا  الع�راق،  يف  املس�تجد 
تس�جيل 1870 اصاب�ة جدي�دة و88 
حال�ة وف�اة وش�فاء 1006 ح�االت، 
وه�ي االعىل منذ تفيش الوباء، حددت 
والك�رخ  الرصاف�ة  صح�ة  دائرت�ي 
التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات حس�ب 

املناطق.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
“الزوراء” نس�خة منه: انه تم فحص 
)١٠٠٢٢( نموذج�ا يف كافة املختربات 
؛  ام�س  لي�وم  الع�راق  يف  املختص�ة 
وبذلك يكون املجم�وع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تس�جيل املرض 

يف العراق )٤٣٥٢١٤(.
واضافت: ان مخترباتها س�جلت ليوم 
الع�راق  يف  إصاب�ة   )١٨٧٠  ( ام�س 
موزع�ة كالت�ايل: بغ�داد / الرصاف�ة   
٣٣٢، بغ�داد / الك�رخ     ٣٠٩، مدينة 
الط�ب       ٣٤، النج�ف االرٔشف   ٧٧، 
الس�ليمانية      ١٨٥، اربي�ل        ٤٠، 
ده�وك.   ٣، كرب�الء      ١٠٠، كرك�وك     
دي�اىل     ٦٣، واس�ط     ١٤٦،   ،٥٨
الب�رصة    ١٥٢، ميس�ان    ٦٢، بابل.    
٥٤، الديواني�ة.  ٨١، ذي ق�ار     ٤٨، 
االنب�ار. ٣٤، املثنى. ٢٦، نينوى    ١٠، 

صالح الدين.  ٥٦.
واش�ارت اىل ان عدد الش�فاء:  ١٠٠٦ 
حالة،  وكما ييل: بغداد الرصافة ٢١٩، 
بغداد الكرخ   ١٤٦، مدينة الطب.  ١٢، 
النجف      ٦٥، السليمانية.  ٦١، اربيل.     

٣٠، دهوك.   ١١، كربالء    ٨٤، كركوك.   
٥، دي�اىل   ٢، واس�ط.  ١٧، الب�رصة    
١٢٠، ميس�ان     ٧٤، بابل:     ٥٣، ذي 
قار.  ٣٠، الديوانية: ٤٣، االنبار.   ١٠، 

املثنى.  ٢١، نينوى: ٣.
وتابع�ت: ان عدد الوفي�ات  ٨٨ حالة  
وكم�ا ييل : بغداد الرصافة  ٢٠، بغداد 
الك�رخ   ٨، النجف      ٢، الس�ليمانية   
٦، اربي�ل. ١، كربالء.    ٣، كركوك.  ٣، 
دي�اىل.  ٥، واس�ط.   ٢، الب�رصة.  ٣، 
ميس�ان   ٩، بابل.     ٢، ذي قار    ٢٠، 
املثنى. ٢، صالح الدي�ن.  ٢، مبينة ان 
مجم�وع االٔصاب�ات :  ٢٩٢٢٢، ام�ا 
مجم�وع ح�االت الش�فاء : ١٣٢١١، 
بينم�ا الراقدين ال�كيل:     ١٤٩٩٨، يف 
حني الراقدين يف العناية املركزة: ٢٤٧، 

ومجموع الوفيات:   ١٠١٣.
م�ن جهت�ه، اعل�ن مدير ع�ام صحة 
بغ�داد الرصاف�ة الدكتور عي�د الغني 
الساعدي، تسجيل 332 اصابة جديدة 
بف�ريوس كورونا بينه�ا 180 اصابة 
بمدينة الصدر رص�ت 20 منها خالل 
الرص�د الوبائي الفع�ال و 160 خالل 

مراجعتهم للمؤسسات الصحية.
تلق�ت  بي�ان  يف  الس�اعدي  وق�ال 
“ال�زوراء” نس�خة من�ه: ان “صحة 
الرصافة شهدت تسجيل 332 اصابة 
جدي�دة بف�ريوس كورون�ا منه�ا56 
حالة ش�خصت خالل الرصد الوبائي 
الفعال  ضم�ن القواط�ع التالية: 21 
حال�ة ضمن قطاع البلديات الثاني  يف 
املحالت 797, 783, 791, 768, 799, 
20حال�ة  العبي�دي/  كف�اءات   ,759
قط�اع مدين�ة الصدر ضم�ن محالت 

 ,543  ,541  ,557  ,550  ,546  ,526
15 حال�ة قط�اع   /531 ,512 ,510
بغ�داد الجدي�دة  ضم�ن محل�ة 957 

وزيونة والزعفرانية.
واضاف: ان 276 حالة س�جلت خالل 
الصحي�ة  للمؤسس�ات  مراجعته�م 
: مدين�ة  الرصاف�ة منه�ا  يف جان�ب 
160 حال�ة ضم�ن مح�الت  الص�در 
 ,550  ,554  ,526  ,543  ,571  ,555
 ,567  ,569  ,545  ,549  ,539  ,537

 ,530  ,556  ,521  ,553  ,551  ,559
 ,34  ,87  ,12 قطاع�ات   ,561  ,541
44, 50, 70, ح�ي امله�دي / الك�رخ 
13 حال�ة يف ال�دورة 5 ح�االت محلة 
827, 836, 826, الس�يدية 3 ح�االت 
محل�ة 839, الش�علة حالت�ني محلة 
454, الكاظمي�ة حالتني, البياع حالة 
واح�دة محل�ة 161/ املعامل حالتني 
محلة 711/ الش�عب 15 حالة ضمن 
 ,317  ,324  ,343  ,327 مح�الت 

354, ح�ي اور, ح�ي س�ومر، ح�ي 
البنوك / ش�ارع فليس�طني 5 حاالت  
 /  505  ,508  ,510 مح�الت  ضم�ن 
الزعفراني�ة 7 حاالت ضم�ن محالت 
957, 999/ الحبيبي�ة 5 حاالت محلة 
537, 544/ الكف�اح 3 ح�االت محلة 
125/ االعظمية 4 حاالت محلة 318 
/ االم�ني 7 حاالت محل�ة 731, 733, 
724, 739, 745/ البلديات 10 حاالت 
ضمن محالت 726, 758, 731/ حي 

تونس 7 حاالت محلة 330/ الطالبية 
3 ح�االت / بغ�داد الجدي�دة 7 حاالت 
محل�ة 713, 703, 735/ العبي�دي 6 
حاالت محلة 754, حي اكد / الكرادة 
3 ح�االت محلة 909, 902 / ام الكرب 
حالتني محلة 336 والزراعي / زيونة 
3 ح�االت محلة 714/ الصدرية حالة 
واحدة محل�ة 108 / الوردية حالتني 
/ املعام�ل الس�ياحي حال�ة واح�دة 
/ التاج�ي حال�ة واح�دة / محافظة 
الديواني�ة حالة واحدة مرك�ز املدينة 
/ ح�ي الزه�راء حالت�ني محلة 754, 
759/ باب املعظم حالة واحدة / حي 
القاه�رة حال�ة واحدة محل�ة 322/ 
بس�ماية حالة واحدة عم�ارة 105/ 
حي البتول حالة واحدة محلة 712 / 
حي الشهداء حالة واحدة محلة 870 
/ ب�اب الرشق�ي حالة واح�دة محلة 

. 107
وتابع: ان “الحاالت املش�خصة نقلت 
الع�الج  لتلق�ي  الحج�ر الصح�ي  اىل 
فيما نقلت الح�االت الحرجة منها اىل 
االنع�اش التنفي يف املستش�فيات”، 
الراكم�ي  “الع�دد  ان  اىل  مش�ريا 
لإلصابات ارتفع اىل 5725 تويف منهم 
 3910 الش�فاء  اكتس�ب  فيم�ا   297

ومتبقي قيد العالج 1518حالة”.
اىل ذل�ك، اوضحت دائرة صحة الكرخ، 
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين 
مخترباته�ا  يف  املش�خصة  الح�االت 
بمرض فريوس كورونا املستجد لغاية 
الس�اعة العارشة من ليل�ة الجمعة و 

املعلن عنها امس السبت.
موزع�ة  االصاب�ات  ان  واضاف�ت: 

اصاب�ة،   ١٨ الش�علة/   كالت�ايل: 
الصالحي�ة/ ١ اصاب�ة، التاج�ي/  ٤ 
اصاب�ة،   ٢٥ الكاظمي�ة/  اصاب�ات، 
  ٣ چك�وك/  اصاب�ة،   ٣٦ الحري�ة/  
اصاب�ات،   ٦ املنص�ور/   اصاب�ات، 
 ٦ االع�الم/  اصاب�ة،   ٢٩ ال�دورة/  
اصابات، الغزالية/١٤ اصابة، البياع/ 
١٢إصاب�ة، العامري�ة/ ٢ اصابة، ابو 
غري�ب/ ٤ اصاب�ات، ح�ي العام�ل/ 
٢١ اصاب�ة، املحمودي�ة/  ٢ اصاب�ة، 
الرحمانية/  ٦ اصابات، الش�الجية/  
١ اصابة، ش�ارع حيفا/ ٣  اصابات، 
القادس�ية/ ٢ اصاب�ة، الع�الوي/ ٨  
اصابات، ح�ي الجه�اد/   ١٨اصابة، 
الرشطة الرابعة/ ١ اصابة، املعالف/ 
اصاب�ة،   ٢ الرضواني�ة/  اصاب�ة،   ١
الك�رخ/ ١٢ إصاب�ة، ابو دش�ري/  ١  
اصابة، السيدية/             ١٠ اصابات، 
الطارمي�ة/ ٣  اصابات، اليوس�فية/  
٣ اصاب�ات، الطوبج�ي/  ٤ اصابات، 
االس�كان/  ١٤ اصابة، حي الرشيد/  
١ اصاب�ة، ح�ي الع�دل/ ١ اصاب�ة، 
العطيفية/ ١  اصابة،  س�كنة جانب 

الرصافة/  ٣٤ اصابة
 : كالت�ايل  الوفي�ات  ان  وتابع�ت: 
 ،٨١٧ وفاة/٥٥س�نة/البياع/محلة
املكاس�ب/ وفاة/٦٠س�نة/قرية 
محلة٨٧١، وفاة/٧٧سنة/الخراء/
وفاة/٥٦س�نة/البياع/ محل�ة٦٣٣، 
وفاة/٣٩س�نة/الحرية/ محلة٨٥٥، 
محلة٤٢٤، وفاة/٦٩س�نة/ الحرية/
وفاة/٧١س�نة/حي  محل�ة٤٢٠، 
وفاة/٥٢س�نة/ الجهاد/محلة٨٩١، 

الراشدية/قرب ابو دارية.

العراق يسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا

No: 7270 Sun 21 June 2020العدد: 7270 االحد - 21 حزيران 2020



No: 7270   Sun    21     Jun    2020العدد:   7270    االحـد    21    حزيران     2020

بغداد/ الزوراء:
والقوات  الشعبي  الحشد  قوات  نفذت 
وتمشيط  وتفتيش  دهم  عملية  األمنية، 
جنوب  يثرب  ناحية  يف  واملبازل  للبساتني 
عمليات  استخبارات  أعلنت  فيما  سامراء. 
عىل  تهريب  عملية  بأكرب  االطاحة  الحشد 

الحدود السورية.
امس  الشعبي،  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  السبت، 
مغاوير  و   ٤١ اللواء  من  مشرتكة  “قوة 
قيادة عمليات سامراء نفذت، صباح امس، 
للبساتني  وتمشيط  وتفتيش  دهم  عملية 
واملبازل يف منطقة تل البتار التابعة لناحية 

يثرب جنوب سامراء”.
اجل  من  تأتي  “العملية  أن  البيان  وأضاف 

تأمني تلك املناطق”.
قاطع  قيادة  من  “قوة  أن  البيان  وذكر 
االتحادية  والرشطة  سامراء  عمليات 

لتنظيم  تابعة  االمس، مضافات  ليلة  دكت، 
داعش االجرامي بقذائف الهاون يف مناطق 

غرب  الفحم  وأم  كنعان  والبو  الحويجات 
مدينة سامراء خارج قاطع املسؤولية”.

ملعلومات  وفقا  نفذ  “القصف  ان  وأضاف 
أفادت   ٣١٤ اللواء  إىل  وردت  استخباراتية 
تستغلها  التي  املضافات  بعض  بوجود 
لتنفيذ  اإلرهابي  داعش  تنظيم  عنارص 
تلك  يف  األمنية  القوات  عىل  هجماتها 
املناطق«، مبينا »ان القصف أوقع إصابات 

كبرية يف صفوف العدو الداعيش”.
عمليات  استخبارات  أعلنت  جهتها،  من 
االطاحة  السبت،  امس  الشعبي،  الحشد 

بأكرب عملية تهريب عىل الحدود السورية.
إن  »الزوراء«:  تلقت  بيان  الهيئة يف  وذكرت 
»قوة خاصة من استخبارات قيادة عمليات 
امس،  فجر  نفذت،  الشعبي  للحشد  نينوى 
الحدود  عىل  محكمة  استباقية  عملية 
السورية العراقية تمكنت من خاللها إفشال 
وبكميات  السكائر  ملادة  تهريب  عملية 
كبرية باإلضافة اىل إلقاء القبض عىل اخطر 

املهربني من خالل الواجب نفسه«.

بغداد/ الزوراء:

ألف   20 ستجري  أنها  الصحة  وزارة  اكدت   

فحص يومياً لفريوس كورونا، مؤكدة أن الوضع 

تحت السيطرة. وفيما اوضحت منظمة الصحة 

العراقي والرويس  الجانبني  أن  العراق  العاملية يف 

بعالج  الخاص  الرويس  الدواء  بشأن  تباحثا 

مصابي فايروس كورونا املستجد، أكدت موافقة 

حكومة موسكو عىل اعطائه للعراق عىل سبيل 

التجربة.

امس  التميمي،  حسن  الصحة،  وزير  وقال 

السبت، يف ترصيح صحفي: ان »الوضع الصحي 

أرسة  توجد  اذ  السيطرة،  تحت  زال  ما  البالد  يف 

للمصابني  املتزايدة  األعداد  الستيعاب  كافية 

بفايروس كورونا«، مشريا اىل »وصول 500 الف 

وسنرفع  املقبلة،  االيام  خالل  مختربي  فحص 

وقت  يف  فحص،  الف   20 اىل  اليومي  الفحص 

افتتح فيه مستشفى سامراء الخريي الستيعاب 

اعداد املصابني يف املحافظة«.

سيف  الوزارة،  باسم  الناطق  قال  جانبه،  من 

الصحة  »منظمة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  البدر، 

العاملية اقرت يف معظم بلدان العالم العزل املنزيل 

ان  أهمها  بنود  تحت  الخاصة  الحاالت  لبعض 

تكون تلك الحاالت بسيطة جدا او من االشخاص 

الذين لم تظهر عليهم اعراض املرض«.

وبني أن »يكون منزل املصابني مهيئا للعزل كأن 

تكون لديهم غرفة مستقلة مع خدماتها، فضال 

الثقافة  من  كاف  مستوى  لديه  املصاب  ان  عن 

الصحية وااللتزام باالجراءات الوقائية، ومتابعة 

حالته بشكل دقيق«.

لعزل  الرشوط  اهم  »من  أن  اىل  البدر  واشار 

من  يعانون  العمر  يف  كبار  وجود  عدم  املصاب 

بآخر  او  فيهم بشكل  تؤثر  قد  مناعية  اعتالالت 

نفسه«.  باملنزل  معهم  املصاب  عزل  تم  ما  إذا 

موضحا ان »جميع االجراءات السابقة يمكن ان 

تتحقق بعد موافقة الجهات املختصة ومتابعتها 

للحاالت«.

الصحة  منظمة  مدير  أكَد  نفسه،  السياق  ويف   

امس  اسماعيل،  رشاد  ادهم  العراق،  يف  العاملية 

تباحثا  والرويس  العراقي  الجانبني  أن  السبت، 

مصابي  بعالج  الخاص  الرويس  الدواء  بشأن 

فايروس كورونا املستجد، مؤكدا موافقة حكومة 

موسكو عىل اعطائه للعراق عىل سبيل التجربة، 

هذا  اجازت  الروسية  الرقابة  هيئة  ان  اىل  الفتا 

الدواء الذي مازال يستعمل عىل سبيل التجربة.

وقال اسماعيل، يف ترصيح صحفي إن »الجانبني 

الخاص  الدواء  بشأن  تباحثا  والرويس  العراقي 

بعالج مصابي فريوس كورونا املستجد«، مشريا 

من  يقلل  الدواء  ان  بني  الرويس  »الجانب  ان  اىل 

الوفيات وال يقلل من االصابات، بدليل ان روسيا 

لديها نصف مليون مصاب«.

العالج  تجربة  »وعند  انه  اىل  اسماعيل  ولفت 

االحصائيات  سنبعث  العراق  يف  الجديد  الرويس 

واملالحظات اىل روسيا، وبعدها نستطيع تقييمه 

الهيئة  قبل  من  عليه  ويوافق  عاملي،  كدواء 

الرقابية، وينتج عىل شكل واسع«.

واضاف مدير منظمة الصحة العاملية »اليوجد 

باالجراءات  االلتزام  خالل  من  إال  مخرج 

عىل  نعمل  ان  يجب  كأفراد  فنحن  الوقائية، 

الحفاظ عىل انفسنا بااللتزام بلبس الكمامات 

بنظافتها،  نشك  التي  املناطق  يف  والكفوف 

مسافة  وخلق  االجتماعي  التباعد  عن  فضال 

منوها  الواحد«.  املكان  يف  الزمالء  وبني  بيننا 

لم  إذا  ذلك  غري  اخر  عالج  اي  وجود  »بعدم 

تغيري  »سبب  ان  مبينا  بتجارب«،  ذلك  يثبت 

اىل  عائد  دوري  بشكل  العالجية  الربوتوكوالت 

يف  وتأثريه  الفريوس  أبعاد  نعلم  فال  املجهول 

خالل  الصينية  التجربة  خالل  فمن  االنسان، 

شهر كان هناك بروتوكول عالج صيني لعالج 

االعراض منها عالج املالريا وغريها من االدوية، 

وعندما انتقلت الجائحة اىل ايران قاموا بتجربة 

عليه،  بالتعديل  وقاموا  الصيني  الربوتوكول 

العراق استخدموا  اىل  الفايروس  انتقل  وعندما 

مزيجي العالج الصيني وااليراني«.

عليه  تجرى  يضاف  بروتوكول  »اي  أن  وأوضح 

تجارب رسيرية يف ١20 دولة وبناء عىل الحاالت 

نعدل  ملحوظا  تحسنا  الحظنا  ما  اذا  املختلفة 

الرسيعة  »الطريقة  ان  مبينا  الربوتوكول«،  عىل 

بشكل  الفايروس  تحرك  نتيجة  جاءت  للتعديل 

من  للشفاء  لقاح  او  عالج  اليوجد  لذا  رسيع، 

كورونا«.

بغداد/ الزوراء:
كشَف وزير الثقافة والسياحة واآلثار، 
حسن ناظم، امس السبت، عن إعداد 
ثالث دراسات لرتشيق الهياكل االدارية 
فيه  أكد  وقت  ويف  الثقافة،  وزارة  يف 
النوري  جامع  بناء  اعادة  اىل  السعي 
ومنارة الحدباء، أشار اىل امليض بخطة 
إدراج مواقع عراقية جديدة لتنضم إىل 

الئحة الرتاث العاملي.
إن  صحفي:  حوار  يف  ناظم،  وقال 
“ثالث دراسات أعدت لرتشيق الهياكل 
مؤسسات  وعموم  الوزارة  يف  االدارية 
الدولة حسب توجيهات رئيس الوزراء 
يمكن  ال  أنه  إىل  مشرياً  الصدد”،  بهذا 

وهناك  الطاولة  عىل  مشاريع  وضع 
عىل  يعمل  الذي  الجهاز  يف  مشكلة 

بنائها”.
املرحلة  هذه  “خالل  أنه  وأضاف 
هذا  شد  يمكن  كيف  سنستكشف 
دمج  صالحيات  وجود  مع  الرتهل، 
وإنهاء  رؤسائها،  وتغيري  أقسام 
ظاهرة بعثرة الكفاءات بسبب بعض 
اىل  وإعادتها  الشخصية،  الخالفات 
الفن  يف  سواء  الطبيعية  أماكنها 
املرسح  أو  املوسيقي  أو  التشكييل 

وغريها من الفنون االخرى”.
وأشار ناظم اىل “تكليف ٣ شخصيات 
الهياكل  تلك  لرتشيق  دراسات  إلعداد 

جميع  من  االستفادة  وإمكانية 
املوظفني املوجودين يف الوزارة واتخاذ 
القليلة  االيام  خالل  املناسب  القرار 
الوزارة  “هذه  أن  موضحاً  املقبلة”، 
سيحاول  وإنه  بوزارتني،  )الثقافة( 
السائدة  الحكومية  النظرة  تغيري 
مهمة،  غري  وزارة  بأنها  تجاهها 
الوزارة  أنها  الوزراء  لرئيس  ويثبت 

األهم يف حكومته”.
وتابع أّن “هناك مرشوعاً قيد التنفيذ 
ومنارة  النوري  جامع  بناء  إلعادة 
والساعة  الطاهرة  وكنيستي  الحدباء 
تعرضها  بعد  نينوى  محافظة  يف 
داعش،  عصابات  يد  عىل  للتدمري 

وتنفيذ  وانجاز  اماراتي  بتمويل 
منظمة االمم املتحدة للثقافة والعلوم 
الوزارة،  وبارشاف  يونسكو  والرتبية 
حيث جرت اتصاالت مع وزيرة الثقافة 
االماراتية واالتفاق عىل ترسيع العمل 
من  نوع  جرى  أن  بعد  املرشوع  بهذا 
تلك  جميع  كون  بإنجازه،  التباطؤ 
املعالم تمثل الذاكرة الحضارية للعراق 

بشكل عام ونينوى بشكل خاص”.
الئحة  يف  موقعاً   ١2 إدراج  وبشأن 
أن  اىل  ناظم  أملح  العاملي،  الرتاث 
رغم  ذلك؛  عىل  جاريا  اليزال  “العمل 
وجود بعض الصعوبات التي يمكن أن 
تواجه بعض امللفات كونها تحتاج اىل 

بعض املتطلبات والعوامل التي تفتقر 
“وضع  املواقع”،مؤكداً  من  عدد  لها 
جديدة  وقواعد  املواقع  لتلك  دراسة 

الدراجها يف الالئحة”.
موقعاً   ١2 التمهيدية  القائمة  وتضم 
الرتاث  الئحة  يف  ادراجها  املؤمل  من 
ومقربة  النجف  )بحر  وهي:  العاملي 
القديم  دجلة  وشاطئ  السالم  وادي 
الدينية  نفر  ومدينة  الرشيد  وشارع 
والنمرود  االسالمية  واسط  ومدينة 
االسالمية  العمادية  وبوابة  نينوى  يف 
عنة  ومئذنة  كركوك  وقلعة  دهوك  يف 
بني  يربط  الذي  القديم  الحج  وطريق 

الكوفة والديار املقدسة(. 

بغداد/ الزوراء:
امس  اإلنسان،  لحقوق  العليا  املفوضية  اكدت 
املتوفيني  حق  احرتام  رضورة  عىل  السبت، 

بفريوس كورونا والتأكد من هوياتهم.
وقالت املفوضية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من  والعراق  العالم  مايشهده  ظل  »يف  منه، 
انتشار لوباء كورونا، وما يتطلبه من إجراءات 
بحق  يتعلق  فيما  خاصة  واحرتازية  وقائية 
العليا  املفوضية  املتوفني ومراسيم دفنهم، فإن 
اإلنسان تؤكد عىل رضورة احرتام حق  لحقوق 
جثث  هوية  من  التأكد  وجوب  وذويه،  امليت 
املتوفني بفريوس كورونا عن غريها من حاالت 

الوفاة األخرى قبل تسليم الجثث لذويهم«.
واضافت املفوضية أن »ما رصدته فرقنا بشأن 
ومحافظة  بغداد  العاصمة  يف  حالتني  وجود 
إىل حث  يدعونا  بالخطأ  بتسليم جثث  الديوانية 

الجهات املعنية والساندة برضورة إعالم عوائل 
املوتى بفريوس كورونا بإجراءات ومكان الدفن 
لغرض أداء مراسيم زيارة امليت بعد انتهاء الوباء 
للمجتمع  الديني واالجتماعي  الرتاث  كجزء من 

العراقي«.
املفوضية  مجلس  يثمن  الذي  الوقت  »يف  وتابع 
الشعبي  الحشد  وألوية  الصحة  وزارة  دور 
موتى  دفن  مهام  تويل  يف  الساندة  والجهات 
املجلس يعرب عن تقديره  فريوس كورونا، فإن 
يحتم  وما  الدفن  ملراسيم  االستثنائية  للحالة 
مشددة  صحية  إجراءات  ضمن  التعامل  عليه 
هذا  أن  رغم  املتوفني  ذوي  صحة  عىل  للحفاظ 
اإلجراء ال يتعارض مع الجانب الصحي والعلمي 
ومدة  الجثة  بموت  يموت  الفريوس  أن  باعتبار 
بقائه تكون محدودة ال تتجاوز أيام إن لم تكن 

ساعات«.

بغداد/ الزوراء:
أدوار،  السادس االعدادي بثالثة  النهائية لطلبة  النواب اجراء االمتحانات  الرتبية يف مجلس  رجحت لجنة 
بينما كشف مصدر خاص بوزارة الرتبية عن مقرتح تتم دراسته حالياً بتعليق امتحانات الثالث املتوسط 
واعتماد درجات نصف السنة بالنسبة للطلبة الناجحني وإجراء امتحان نهائي للمكملني والراسبني، وذلك 
جراء تفيش فايروس كورونا يف البالد.وقال رئيس اللجنة، قيص اليارسي، يف ترصيح صحفي: انه »بعد قرار 
النهائية لطلبة الصفوف املنتهية يف املرحلة االعدادية، درست الكثري من  وزارة الرتبية إجراء االمتحانات 
القرارات التي يمكن من خاللها اجراء تلك االمتحانات يف ظل ظروف أفضل للطلبة تتيح لهم رسعة االجابة 
عن األسئلة وأخرى صحية تتناسب مع الوقاية من فايروس كورونا، ومنع انتشاره بني الطلبة يف حال 
إصابة أحدهم به منها مراعاة التباعد االجتماعي ولبس الكمامات والكفوف وتعفري القاعات الدراسية«.
اللجنة والوزارة يف  زالت  املوضوع، وما  نهائية تخص هذا  اآلن قرارات  أنه »ال توجد حتى  اليارسي  وبني 
تنسيق دائم مع باقي الوزارات لتوفري جميع األجواء املناسبة إلجراء االمتحانات النهائية لطلبة الصفوف 
املنتهية يف املرحلة االعدادية«. اىل ذلك، قال مصدر مسؤول يف وزارة الرتبية ان »عدداً من مديريات تربيات 
الحايل  الدرايس  الثالث املتوسط للعام  يهدف اىل تعليق االمتحانات الخاصة بمرحلة  بغداد قدمت مقرتحاً 
السنة،  نصف  بامتحانات  الخاصة  النتائج  عىل  للناجحني  بالنسبة  »االعتماد  اىل  مشريا   .»2020  -20١9

وإعداد دور ثان إلجراء االمتحانات بالنسبة للراسبني أو املكملني ببعض املواد الدراسية«. 

بغداد/ الزوراء:
أن  السبت،  امس  املدني،  الطريان  سلطة  أكدت 
اللجنة  بتعليمات  مرتبطة  املدني  الطريان  عودة 
مدير  األزمة.وقال  وخلية  والسالمة  للصحة  العليا 
إعالم سلطة الطريان املدني، جهاد الديوان، بحسب 
اإلعالم الحكومي: إن »عودة الطريان املدني مرتبطة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية  اللجنة  بتعليمات 
وخلية األزمة، وهي من تقرر فتح األجواء العراقية، 
يخص  ما  الرحالت«.ويف  هذه  تعليق  تمديد  أو 
الديوان قائال: إن »املطارات  الداخيل، علق  الطريان 

يف العراق والعاملني فيها، إضافة إىل جميع الطواقم 
يف  األول  الصد  خط  هي  الوطني،  للناقل  التابعة 
منظومة الطريان املدني العراقي، وال بد من تطبيق 
اإلجراءات الوقائية الصحية للمطارات لعودة الحياة 
الضوء  أعطت  الطريان  »سلطة  أن  مبيناً  فيها«. 
األخرض إلدارة املطارات املحلية لتطبيق اإلجراءات 
بني  التباعد  وعملية  للمسافرين  الوقائية  الصحية 
املدني  الطريان  »طواقم  أن  األشخاص«.وتابع 
قررت  لو  فيما  للطريان،  وطنية  كنواقل  جاهزة 

اللجنة العليا للصحة والسالمة فتح األجواء«.

بغداد/ الزوراء:
خلو  السبت،  امس  العدل،  وزارة  أكدت 
بفايروس  اصابات  أية  من  السجون 
الوزراء  مجلس  اىل  ارسلت  بينما  كورونا، 
قائمة مكونة من ١527 سجينا من الكبار 
رشوط  عليهم  تنطبق  ممن  واالحداث 

االفراج الرشطي.
فارس  الكريم  عبد  الوزارة،  وكيل  وقال 
وزارته  ان  صحفي:  ترصيح  يف  السعدي، 
واملعتقالت  السجون  جميع  خلو  “تؤكد 
بفايروس  اصابات  أية  من  لها  التابعة 
الفتا  االحداث”،  او  للكبار  سواء  كورونا 
تجري  والتعفري  التعقيم  “عمليات  ان  اىل 
بشكل مستمر عىل مدار اليوم بإرشاف من 
بحقوق  معنية  دولية  وجهات  منظمات 
اليات  جميع  تطبيق  عن  فضال  االنسان، 

ورشوط الوقاية”.
انجزت  “الوزارة  أن  السعدي  وأضاف 
مرشوع تأهيل وتجديد سجن بغداد املركزي 
ليكون  سجني  االف   ٣ استيعابية  بطاقة 
الدولية،  املعايري  بحسب  انموذجيا  سجنا 
افتتاحه  عىل  ستعمل  الوزارة  ان  حيث 
واالدارية  الفنية  االجراءات  انتهاء  حال 
أن “الوزارة قامت بتأمني  الالزمة”، مبينا 
اتصاالت هاتفية لجميع النزالء مع ذويهم 
خالل فرتة الحظر نظرا لعدم تمكنهم من 
رؤيتهم لتخفيف الضغط النفيس عليهم”.

مجلس  اىل  ارسلت  “الوزارة  ان  اىل  ولفت 
الذين  النزالء  بأسماء  قائمتني  الوزراء 
اجل  من  محكوميتهم  مدة  نصف  قضوا 
شمولهم باالفراج الرشطي تضمان ١527 
تضم  االوىل  القائمة  »ان  مبينا  اسما«. 
١007 سجناء من الكبار واالحداث بواقع 
950 من الكبار و57 من االحداث«، مؤكدا 
من  سجينا   72 رساح  اطالق   تم  »انه 
هذه القائمة وفق امر بالعفو من رئاسة 

الجمهورية”.
الثانية  “القائمة  ان  اىل  السعدي  واشار 
فقرة  تعديل  عىل  بناًء  الوزارة  اعدتها 
يكون  ان  تضمنت  التي  الرشطي  االفراج 
محكوميته  مدة  ثلث  قىض  ملن  االفراج 
وليس النصف”، مؤكدا أن “الوزارة شكلت 
املسجونني  جرد  اجل  من  مختصة  لجانا 
الذين قضوا ثلث املدة، واعدت قائمة تضم 
واالحداث  الكبار  السجناء  من  اسما   520
الذي  الوزراء  مجلس  اىل  بإرسالها  قامت 
الجمهورية  رئاسة  اىل  بدوره  سريسلها 
من اجل اصدار العفو الخاص بهم واطالق 

رساحهم”.
أية  تردها  لم  اآلن  اىل  “الوزارة  أن  وتابع 
اسماؤهم  ارسلت  ملن  بالعفو  قائمة 
اي  رساح  اطالق  يمكنها  ال  الوزارة  كون 
رئاسة  من  عفو  صدور  بدون  مسجون 

الجمهورية”.

بغداد/ الزوراء:
البرصة من ضبط  الشمايل يف محافظة  أم قرص  الحدودية/ منفذ  املنافذ  تمكنت هيأة 
حاويتني حجم )20( قدما محملتني وحسب املعاملة الكمركية بمادة )دهن الطعام( تم 
تغيري وصف البضاعة بعد إنجاز معاملتها الكمركية من قبل دائرة كمرك محطة بوابة 
البرصة يف املنفذ الحدودي.واضافت هيأة املنافذ يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن 
»عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري/ هيأتنا، وخارج الحرم الكمركي 
بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم، تبني أن ماذكر يف املعاملة 
البضاعة )دهن طعام( املنشأ ماليزي، ومعفى من الرسوم الكمركية حسب القرار )١8( 
لسنة 2020، ولكن ماثبت يف الواقع بعد املطابقة أن املادة املحملة يف الحاويتني )زيت 
الكمركي، وهنالك مخالفة يف تغيري   املادة غري مشمولة بقرار اإلعفاء  النخيل(، وهذه 
الضوابط والتعليمات مما سبب  الكمركية وفق  الرسوم  للتهرب من دفع  املادة  وصف 
أصويل  محرض  وفق  ضبطه  تم  ما  إحالة  »تمت  العام«.وبينت  املال  عىل  وتجاوزا  هدرا 
وبحق  بحقها  الالزمة  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  قرص  أم  محكمة  تحقيق  قايض  إىل 

املقرصين من الجهة املنجزة للمعاملة الكمركية يف املنفذ الحدودي«. 

بغداد/ الزوراء:
امس  العطا،  بغداد محمد  كشف محافظ 
 200 من  أكثر  لتوزيع  خطة  عن  السبت، 
اىل  أشار  فيما  بغداد،  يف  أرض  قطعة  ألف 
تسليم ١0 آالف قطعة أرض للمواطنني يف 
منطقة الحسينية، بعد االنتهاء من تحويل 
إن«هناك  العطا  الصحي.وقال  الطمر 
ألف   200 من  أكثر  توزيع  تتضمن  خطة 
رشائح  كل  ستغطي  سكنية  أرض  قطعة 
ستشمل  أن«القطع  مؤكداً  املجتمع«، 
ضمنها  املجتمع،من  من  مختلفة  رشائح 
ذوي الدخل املحدود من الذين ال يمتلكون 
قطعة أرض سكنية«.وأشار إىل أن »هذه 
سكنية،  مجمعات  اىل  ستقسم  األرايض 
أن«  مبيناً  سكنية«.  كقطع  توزع  وكذلك 
هناك مرشوعاً يقتيض تقديم الخدمات إىل 

تلك األرايض قبل توزيعها«.
ستوزع  القطع  أن«هذه  العطا  وأضاف 
النهروان بالقرب من بسماية،  يف منطقة 
غريب،  أبو  يف  طارق  معسكر  يف  وأخرى 
بعقوبة«.  بغداد  باب  طريق  عىل  وكذلك 
يف  ستكون  القطع  بقية  أن«  إىل  مشرياً 
يف  التاجي  منطقة  مثل  متفرقة،  مناطق 
أن«هناك  وتابع  موصل«.  بغداد  طريق 
١0 آالف قطعة أرض سكنية موزعة بني 
منطقة  يف   200٣ العام  منذ  املواطنني 
الحسينية، لكن لم يتم فرزها وتسليمها، 
إىل  الفتاً  للنفايات«،  كونها مطمراً صحياً 
وزارة  عىل  بالتحرك  قامت  أن«املحافظة 
عمليات  قيادة  مع  وبالتعاون  الدفاع، 
بغداد واألقضية والنواحي، من أجل تحويل 

املطمر الصحي إىل مكان آخر«.

احلشد ينفذ عملية أمنية ويدك مضافات داعشية باهلاون يف سامراء
أطاح بعملية تهريب كبرية على احلدود السورية

الصحة تضع خطة لزيادة الفحوصات والسعة السريرية وتؤكد 
السيطرة على الوضع

حقوق اإلنسان تشدد على احرتام حق املتوفني 
بكورونا والتأكد من هوياتهم

بني التعليق واإلجراء.. مقرتحات بشأن 
االمتحانات النهائية للثالث والسادس 

الطريان املدني توضح خبصوص 
استئناف الرحالت

الثقافة: هناك خطة إلدراج مواقع جديدة يف الئحة الرتاث العاملي
كشفت عن دراسة لرتشيق اهلياكل اإلدارية للوزارة

املنظمة العاملية: العراق سيشارك روسيا يف جتربة الدواء اجلديد العدل تعتزم اإلفراج عن 1500 سجني 
وتؤكد خلو السجون من »كورونا«

املنافذ تضبط تهربا من دفع الكمرك يف
 أم قصر الشمالي

خطة لتوزيع أكثر من 200 ألف قطعة أرض 
يف بغداد
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أكدت ضرورة إحداث إصالحات حقيقية وإعادة صياغة سلم الرواتب 

كشفت عن خطة إليقاف حرق الغاز

واسط تعلن الكميات املتسلمة من احلنطة والشعري

جلبت نتائج مبشرة ألسعار النفط 

الدوالر يسجل اخنفاضا طفيفا يف 
األسواق احمللية

الرافدين: التقديم على سلف املوظفني 
إلكرتونيا مستمر حتى يف العطل

الصحة تتعاقد مع الصناعة لتزويدها 
بـ 5 ماليني كمامة 

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر 
يف بورص�ة الكف�اح واالٔسواق 
السب�ت..  ام�س  املحلي�ة، 
بورص�ة  أسع�ار  وسجل�ت 
الكف�اح يف  بغ�داد 124.000 

دينار لكل 100 دوالر.
وكانت أسعار البيع والرشاء يف 
محالت الصريفة كاآلتي: سعر 
بي�ع ال�دوالر بل�غ 124.500 
دينار. أما سع�ر رشاء الدوالر 

فسجل 123.500 دينار.

بغداد/ الزوراء:
اعلن م�رف الرافدين، امس 
السبت، ان التقديم عىل سلف 
املوظف�ن الكرتوني�ا مستمر 
حت�ى يف أيام الجمعة والسبت 

وأيام العطل.
وقال املكتب اإلعالمي للمرف 
»ال�زوراء«  تلق�ت  بي�ان  يف 
نسخ�ة من�ه، ان�ه “بإمك�ان 
السلف  التقديم عىل  املوظفن 

االلكرتونية، وعن  املنصة  عرب 
اإللكرتون�ي  الراب�ط  طري�ق 
حت�ى   https://qi.iq/loans
يف أي�ام العط�ل وم�ن خ�الل 
املوباي�ل ويف اي مكان يتواجد 

فيه املواطن”.
وأضاف البي�ان أنه “سيجري 
إرسال رسالة نصية للموظف 
خط�وات  بنج�اح  تخط�ره 

التقديم عىل السلفة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة، امس 
التعاق�د م�ع وزارة  السب�ت، 
بأكث�ر  لتزويده�ا  الصناع�ة 
من 5 مالي�ن كمام�ة طبية.
وقالت ال�وزارة، يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: إنه “تم 
التعاق�د م�ع وزارة الصناعة 

بخمس�ة  ال�وزارة  لتجهي�ز 
مالين وخمسمائة الف كمامة 
وخمسمائ�ة ال�ف بدلة وقاية 
لتعزي�ز االج�راءات الوقائي�ة 
املستلزم�ات  كاف�ة  وتهيئ�ة 
ملحارب�ة وب�اء كورونا وعالج 
به�ذا  املصاب�ن  امل�رىض 

الفريوس”.
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت اللجن�ة املالية النيابية اضافة 
نص لقانون االق�رتاض يبيح لوزارة 
املالي�ة اط�الق روات�ب متعينن عىل 
مالك الحكومة. وفيما قالت ان االزمة 
املالية باإلمك�ان تجاوزها من خالل 
إح�داث إصالحات حقيقي�ة وإعادة 
صياغ�ة سلم الروات�ب، اوضحت ان 
ذلك يمكنه القض�اء عىل التمايز بن 
روات�ب املوظفن ب�ن وزارة ووزارة 

أخرى وبن املؤسسات الحكومية.
وق�ال رئيس اللجنة املالي�ة النيابية، 
هيث�م الجب�وري، ام�س السبت، انه 
تم�ت املوافقة ع�ىل تضمن مرشوع 
قان�ون االقرتاض الداخيل والخارجي 
نص�اً يبيح إط�الق روات�ب املتعينن 

الجدد.
: »ان اللجن�ة املالي�ة النيابية،  وب�ننّ
وباجتم�اع مشرتك مع وزي�ر املالية 
وبحضور النائب األول لرئيس مجلس 
الن�واب، تعلن املوافق�ة عىل تضمن 
م�رشوع قان�ون االق�رتاض الداخيل 

والخارجي نصاً يبيح ل�وزارة املالية 
إطالق رواتب املعينن الجدد«.

وتابع »يأتي ذلك بالنسبة إىل املعينن 
وباق�ي  الرتبي�ة  وزارة  يف  الج�دد 

الوزارات واملؤسس�ات والتي صدرت 
أوامر وزارية بتعيينهم.

ووج�ه النائ�ب األول لرئيس مجلس 
الن�واب العراقي، حس�ن الكعبي، يف 

17 يوني�و الج�اري، اللجن�ة املالي�ة 
النيابية بتضمن التخصيصات املالية 
واألج�ور  واملتعاقدي�ن  للموظف�ن 
بم�ادة رصيح�ة وواضح�ة ضم�ن 

الداخيل  االق�رتاض  نصوص قان�ون 
والخارجي.

بينم�ا قالت اللجن�ة املالي�ة النيابية 
ان االزمة املالي�ة باإلمكان تجاوزها 
من خالل احداث إصالحات حقيقية 
الروات�ب،  سل�م  صياغ�ة  وإع�ادة 
والقض�اء ع�ىل التماي�ز ب�ن رواتب 
املوظف�ن ب�ن وزارة ووزارة أخرى 

وبن املؤسسات الحكومية.
وقال عض�و اللجنة املالي�ة النيابية، 
جم�ال كوج�ر: ان مجل�س الخدمة 
االتحادي عليه إعادة صياغة وترتيب 
سلم الروات�ب من اجل تجاوز االزمة 
روات�ب  استقط�اع  وع�دم  املالي�ة 

املوظفن.
وأض�اف: ان مجل�س الخدم�ة، ويف 
ح�ال أج�رى إع�ادة الصياغ�ة ع�ىل 
سلم روات�ب املوظفن، فإنه سيخلق 
تناسبا وانسجاما بن جميع الرواتب 
من دون وجود أي فوارق وتمايز بن 
املوظف�ن العامل�ن يف وزارة النفط 

ووزارة الزراعة عىل سبيل املثال.

بغداد/ الزوراء:
خط�ط  وض�ع  النف�ط  وزارة  أك�دت 
الستثم�ار الغ�از، والعمل ع�ىل زيادة 
اإليرادات املالية من خالل اعتماد آليات 
رصينة لتسوي�ق النفط. وفيما علقت 
ع�ىل زيارة رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي اىل ال�وزارة، كشف�ت ع�ن 

خطة الوزارة إليقاف حرق الغاز.
وقال وزير النفط، احسان عبد الجبار، 
ام�س السب�ت، بحسب وسائ�ل إعالم 
حكومية: »نعم�ل عىل تنفيذ الربنامج 
الحكوم�ي وبم�ا يسه�م باالستثمار 
مضيف�اً  الوطني�ة«،  للث�روة  االمث�ل 
»نعمل عىل زي�ادة اإليرادات املالية من 

خ�الل اعتم�اد آليات رصين�ة لتسويق 
النفط العراقي«.

وأش�ار عب�د الجب�ار إىل »وضع خطط 
طموح�ة إليق�اف ح�رق الغ�از خالل 
سن�وات قليل�ة واستثم�اره«. ماضي�اً 
إىل الق�ول »نعم�ل ع�ىل تطوي�ر قطاع 
التصفية وتحس�ن نوعيته، من خالل 
افتت�اح مص�اف، إضاف�ة إىل وح�دات 

إنتاجية جديدة«.
وعل�ق وزي�ر النفط عىل زي�ارة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي اىل الوزارة، 
كاشفاً عن خطة الوزارة إليقاف حرق 

الغاز.
وقال عب�د الجبار، يف تريح صحفي: 

إن »زيارة الكاظمي دليل عىل اهتمامه 
بتطوير ودعم قطاع الطاقة بالعراق«. 
مبين�اً »نعم�ل ع�ىل تنفي�ذ الربنام�ج 
الحكوم�ي وبم�ا يسه�م باالستثم�ار 

االمثل للثروة الوطنية«.
واض�اف: »نعمل عىل زي�ادة اإليرادات 
املالية من خالل اعتم�اد آليات رصينة 
مبين�اً  العراق�ي«،  النف�ط  لتسوي�ق 
»وضعنا خط�ط طموحة اليقاف حرق 
الغاز خالل سنوات قليلة وأستثماره«.

وتاب�ع: »نعم�ل ع�ىل تطوي�ر قط�اع 
التصفي�ة وتحسن نوعيت�ه من خالل 
وح�دات  واضاف�ة  مص�اف،  افتت�اح 

انتاجية جديدة«.

املالية النيابية: قانون االقرتاض سيتضمن إطالق رواتب املتعينني اجلدد

العراق وكازاخستان يتعهدان باالمتثال بشكل أفضل خلفض اإلنتاج
رويرتز/ متابعة الزوراء:

ان  روي�رتز،  لوكال�ة  مص�ادر  ذك�رت 
ارتفاع�ات يف وق�ت مبك�ر م�ن جلسة 
ت�داول للنف�ط أت�ت بع�د تعه�د العراق 
للجن�ة  اجتم�اع  خ�الل  وكازاخست�ان 
منظمة »أوبك +« باالمتثال بشكل أفضل 
بشأن خفض إنتاجها النفطي.. ويعني 
ه�ذا أن القي�ود التي تفرضه�ا املنظمة 

وحلفاؤه�ا ق�د تتعم�ق يف تم�وز.
 وكان�ت أسع�ار النف�ط ق�د ارتفعت يف 
جلسة الجمع�ة، لكنه�ا تراجعت بحدة 
م�ن ارتفاعها املبكر ج�راء مخاوف من 
استمرار تفيش فريوس كورونا املستجد، 
األم�ر ال�ذي ق�د يعي�ق تع�ايف اقتص�اد 

الواليات املتحدة.

وانخفضت مؤرشات النفط الخام لحاقا 
بأص�ول أخ�رى، وتراجع�ت م�ن أع�ىل 
مستويات الجلس�ة عقب أن قال رئيس 
االحتياطي الفي�درايل يف بوسطن، إيريك 
روزنغري�ن، إن�ه »من املرج�ح أن تكون 
هن�اك حاج�ة للمزيد م�ن الدع�م املايل 

والنقدي لالقتصاد األمريكي«.
 وكرر روزنغرين يف تريحاته بأنه يرى 
أن »مع�دالت البطالة يف الواليات املتحدة 
م�ن املرج�ح أن تك�ون بمست�وى م�ن 
خانتن يف نهاية 2020، وحذر من إعادة 
فتح االقتصاد برسعة كبرية عقب انتهاء 

اإلغالقات الهادفة الحتواء الفريوس«.
 وارتفعت املخاوف م�ع إعالن آبل نيتها 
إع�ادة إغ�الق متاجر تتب�ع للرشكة مع 

انتشار الفريوس بشكل أكرب.
 »لق�د أف�زع الجميع يف ن�ورث وساوث 
كاروالينا«، ق�ال جون كيلدوف، الرشيك 
يف صن�دوق التح�وط يف مج�ال الطاق�ة 

»أغن« يف نيويورك.
 وارتف�ع خام برن�ت بمق�دار 68 سنتا 
دوالر   42.19 ع�ىل  ليستق�ر  للربمي�ل 
أمريك�ي. بينم�ا حقق الخ�ام األمريكي 
صعودا بمق�دار 91 سنت�ا مستقرا عىل 
للربمي�ل. وارتف�ع  سع�ر 39.75 دوالر 
الخ�ام األمريكي بنسب�ة 8.7 باملئة هذا 
األسب�وع، بينما ارتفع برن�ت بمقدار 9 

باملئة.
الس�وق،  لتع�ايف   ويف إش�ارة إضافي�ة 
تراجع برنت ي�وم الخميس، حيث باتت 

كلفة النفط للتسلي�م الفوري أعىل من 
الحاج�ة الالحق�ة، ألول مرة منذ ش�هر 

آذار.
 وعادة ما يش�ري ارتفاع النفط للتسليم 
الف�وري إىل إحكام اإلم�دادات ويشجع 

عىل سحب املخزون.
 وسجل�ت مخزون�ات الخ�ام األمريكية 
رقم�ا قياسيا آخر ه�ذا األسبوع، إال أن 

مخزونات الوقود سجلت انخفاضا.
ويف مؤرش مبكر لإلنتاج املستقبيل، تدنت 
أعداد منصات النف�ط والغاز األمريكية 
إىل رق�م قي�ايس لألسب�وع السابع عىل 
الت�وايل، حيث انخفض�ت بنسبة 13 إىل 
266 هذا األسب�وع، بحسب بيانات من 

رشكة خدمات الطاقة »بيكر هيوز«.

النفط: نسعى لزيادة اإليرادات املالية باالعتماد على آليات رصينة للتسويق

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التجارة توزي�ع الوجبة األوىل 
واملزارع�ن  الفالح�ن  مستحق�ات  م�ن 
املسوق�ن ملحص�ول الحنط�ة. بينما أكدت 
محافظة واسط ان موقف اإلستالم النهائي 
ملحص�ويل »الحنط�ة والشع�ري« بضمنه�ا 
التسويق عىل الرصافة وتصديق البذور بلغ 
هذا العام نحو 684 الف طن الحنطة و800 

طن من الشعري.
وذك�ر وزي�ر التجارة، ع�الء الجب�وري، يف 
بي�ان مقتض�ب تلق�ت »ال�زوراء« نسخ�ة 
من�ه: ان »الوزارة وزع�ت الوجبة االوىل من 
مستحقات الفالح�ن واملزارعن املسوقن 
ملحصول الحنطة للموسم التسويقي ٢٠٢٠ 

عىل وفق اسبقية االستالم«.
وتسته�دف ال�وزارة تأمن نح�و 5 مالين 

طن م�ن الحنط�ة املحلية، لتك�ون عنرا 
إيجابيا يف توفري األمن الغذائي يف ظل االزمة 

االقتصادية وانتشار وباء كورونا.
م�ن جانب�ه، أك�د محافظ واس�ط، محمد 
جمي�ل املياحي، ام�س السب�ت، ان موقف 
»الحنط�ة  ملحص�ويل  النهائ�ي  اإلست�الم 
والشع�ري« بضمنها التسويق عىل الرصافة 
وتصديق الب�ذور بلغ هذا الع�ام نحو 684 

الف طن الحنطة و800 طن من الشعري.
وق�ال املياح�ي، يف بيان صحف�ي: ان »هذا 
املوس�م يع�د استثنائي�اً بالنظ�ر للظروف 
البل�د ككل  الت�ي يم�ر به�ا  والصعوب�ات 
ان  مبين�ا  خ�اص«،  بش�كل  واملحافظ�ة 
»عدد الفالحن يف املحافظ�ة املسموح لهم 
بالتسوي�ق بل�غ 20888، حي�ث استلم�ت 
مراك�ز التسوي�ق 27238 مركب�ة محملة 

باملحاصيل، وساه�م قرابة 417 موظف يف 
عملي�ة التسويق، وعرب 10 مراكز إستالم 9 

للحنطة ومركز واحد للشعري«.
وأش�اد املحافظ ب�� »جميع الجه�ود التي 
بذل�ت إلنج�اح عملي�ة التسوي�ق، سيم�ا 
جه�ود دوائ�ر وزارة التج�ارة، وخصوص�ا 
منها رشكة الحب�وب ودوائر وزارة الزراعة 
واللجن�ة العلي�ا للتسويق، فيم�ا أثنى عىل 
دور األجه�زة األمنية كاف�ة باالخص األمن 

الوطني الرشافه عىل إتمام العمل«. 
وقدم املحاف�ظ اعتذاره ل�«جميع املزارعن 
ممن تأخروا لفرتات طويلة نتيجة الظروف 
الصحي�ة التي ألق�ت بظاللها ع�ىل مجمل 
إىل  املعني�ن  املحافظ�ة«، داعي�اً  مفاص�ل 
املزارع�ن  مستحق�ات  ب�رف  »اإلرساع 

البالغة 351 مليار دينار عراقي«.

التجارة توزع الوجبة األوىل من مستحقات املسوقني حملصول احلنطة

بغداد/ الزوراء:
االيراني�ة  التجاري�ة  الغرف�ة  رئي�س  أعل�ن 
العراقي�ة، يحي�ى آل اسحاق، أن�ه، وبحسب 
تفاه�م ثنائ�ي، ستس�دد بغ�داد مستحقات 

طهران بعملة الدينار العراقي.
وق�ال ال إسح�اق: إن الجانب�ن اتفق�ا عىل 
تسديد مستحقات طهران بمختلف العمالت 
سيم�ا عمل�ة الدين�ار، وأن الجان�ب العراقي 

أبدى استعدادا كامال بهذا الجانب.
ولفت اىل: أن ص�ادرات ايران لهذا البلد الجار 

ترتاوح بن 8 اىل 12 مليار دوالر سنويا، جزء 
منه�ا يخص وزارة الطاق�ة، ورغم أن النفط 
يش�كل غالبية الص�ادرات العراقية واملقومة 
بال�دوالر، إال أن امريك�ا فرض�ت قي�ودا عىل 

العراق فيما يخص بتحويالت الدوالر.
واستدرك: أن الدينار العراقي ليس من ضمن 
العم�الت العاملية التي يمك�ن رشاء بها يف اي 
مكان، يف املقابل يتعن توفري العملة االجنبية 
السترياد ايران السلع االساسية سيما االدوية 

الطبية.

: أن عمل�ة الدين�ار ستمن�ح للنشطاء  وب�ننّ
الذين يتسنى لهم است�رياد السلع االساسية 
مث�ل االدوي�ة وامل�واد االولي�ة للب�الد، حيث 
املالي�ة  للمؤسس�ات  تراخي�ص  ستعط�ى 
بإمكانه�م  الذي�ن  والنشط�اء  والرافي�ن 
تحوي�ل الدينار واستبدال�ه بالعمالت االخرى 

لتغطية الواردات.
ولف�ت اىل: أن السل�ع والخدم�ات الهندسية 
تش�كل 90 باملئ�ة من حج�م 12 مليار دوالر 

لصادرات ايران للبلد الجار.

طهران: العراق سيسدد مستحقات إيران بعملة الدينار

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن قائممقام قض�اء الحبانية بمحافظ�ة االنبار، عيل داود 
الدليمي، امس السبت، ع�ن احالة 4 مشاريع خدمية اىل البنك 
الدويل وصندوق اعادة اعمار املناطق املترضرة الرتقاء بالواقع 
الخدم�ي ملناط�ق رشقي مدين�ة الرم�ادي. وق�ال الدليمي، يف 
تريح صحفي: ان ”حكومة االنب�ار املحلية، وبالتنسيق مع 
الحكومة املحلية يف قضاء الحبانية، احالت 4 مشاريع خدمية 
مت�رضرة جراء العملي�ات االرهابية اىل البن�ك الدويل وصندوق 
اع�ادة االعمار يف خط�وة تهدف اىل النه�وض بالواقع الخدمي 

ملناطق رشقي مدينة الرمادي “.
واضاف ان” املشاريع املحال�ة انشاء محطة كهربائية واعادة 
اعم�ار وتأهي�ل اربع�ة مدراس، فض�ال عن مشاري�ع خدمية 
اخ�رى«، مبين�ا ان” كلف�ة املشاريع املحالة بح�دود 10 مليار 

دينار”.
وأوض�ح أن “مناط�ق رشق�ي مدين�ة الرمادي تشه�د حركة 
اعم�ار واسعة إلع�ادة اعمار وتأهيل البن�ى التحتية املترضرة 
ج�راء قيام عنارص داعش بتفجريها والعبث بمحتوياتها ابان 

سيطرته عىل مناطق مختلفة من مدن االنبار”.

األنبار حتيل 4 مشاريع على 
البنك الدولي وصندوق اإلعمار



بغداد/ متابعة الزوراء
الجوية، عودة حارس  القوة  نادي  أعلن 
اىل  طالب  فهد  السابق  فريقه  مرمى 

فريق الصقور من جديد.
لنادي  االدارية  ان »الهيئة  النادي   وذكر 
حارس  مع  تعاقدت  الجوية،  القوة 
يف  الفريق  لتمثيل  طالب  فهد  املرمى 
فريق  صفوف  من  قادما  املقبل  املوسم 

الزوراء ملدة موسمني«.
للبيان  وفقاً  طالب،  فهد  الحارس  وعرب 
اىل  بالعودة  الغامرة  »سعادته  عن 
يف  وتمثيله  جديد  من  الصقور  عش 

االستحقاقات املقبلة«.
اإلدارية  الهيئة  تعاقدت  جهتها  ومن 
لنادي الزوراء، مع حارس مرمى الطلبة 
يف  الفريق  لتمثيل  ياسني،  عيل  السابق، 

املوسم املقبل.
إدارة  إن  النادي  إدارة  يف  مصدر  وقال 
الزوراء أكملت التعاقد مع الحارس عيل 

ياسني.
وتابع املصدر »عيل ياسني يعد الصفقة 
بعد  الحايل  املوسم  يف  للفريق  الثانية 
محمد  الوسط  نفط  العب  مع  التعاقد 

صالح«.
وأوضح أن الحارس عيل ياسني، إضافة 
نوعية للفريق، بعد موسم مميز قضاه 

مع الطلبة.
النفط،  نادي  إدارة  نفت  جانبها  ومن 
الفريق  مهاجم  انتقال  بشأن  تردد  ما 
مؤكدة  الرشطة،  إىل  داود،  محمد  الدويل 

استمراره يف املوسم املقبل.
كاظم  مشتاق  الفريق  مرشف  وقال 
التواصل  وسائل  تناقلتها  التي  »األخبار 
وهي  الصحة،  عن  عارية  االجتماعي 
للتخيل  النادي  إدارة  محاولة ضغط عىل 

عن أبرز العبي الفريق«.
وأوضح أن محمد داود من الركائز املهمة 

بالفريق، ولن تستغنى عنه اإلدارة.
تكملة  يف  رغبته  أبدى  »الالعب  وأضاف: 
املشوار مع الفريق يف املوسم املقبل، وال 

توجد نية النتقاله لفريق الرشطة«.
ضم  إجراءات  الرشطة،  نادي  وانهى 
نادي  صفوف  من  مهدي  عيل  الالعب 

الطلبة يف االنتقاالت الصيفية الجارية.
“نادي  إن  النادي  إدارة  يف  مصدر  وقال 

الرشطة أكمل إجراءات ضم الالعب عيل 
ليمثل  الطلبة  نادي  من  قادماً  مهدي 

القيثارة يف املوسم املقبل”.
الالعب  مع  اتفقت  “اإلدارة  ان  وأضاف 
الرشط  ودفعت  العقد  بنود  جميع  عىل 
نادي  مع  عقده  يف  املتواجد  الجزائي 
دينار  مليون   100 والبالغ  الطلبة 

عراقي”.
مع  تعاقدها  الرشطة  إدارة  أكملت  كما 
املوسم  من  بداية  جدد،  العبني  ثالثة 

املقبل.
النادي إن الالعبني  إدارة  وقال مصدر يف 
وكرار  الوسط«  »نفط  عيل  خرض  هم 
»أمانة  محمد  وجاسم  »النجف«  عامر 

بغداد«.
ظل  يف  الرشطة  نادي  تعاقدات  تأتي 
تحضرياته للموسم املقبل ودوري أبطال 
قائمة  اإلدارة إلكمال  آسيا حيث تسعى 
الفريق بوقت مبكر واإلعالن عن الجدول 

الزمني لبدء التدريبات الجماعية.
الريايض  زاخو  نادي  إدارة  وتدرس 
وفاة عيل  بعد  التعاقد مع مدرب جديد، 
هادي متأثرًا بإصابته بفريوس كورونا.

إن  زاخو  إدارة  داخل  من  مصدر  وقال 
األسماء  بعض  يدرس  اإلدارة  مجلس 
املوسم  يف  الفريق  لقيادة  التدريبية 

املقبل.
ولفت أن الخيار األول يتجه صوب املدرب 

حسن أحمد، لكن اإلدارة تحرتم ارتباطه 
مع النجف يف الوقت الحايل.

املدرب  اسم  وضعت  اإلدارة  أن  وبني 
ملا  ثاني،  كخيار  نعمة  عادل  الشاب 
عىل  وقدرة  تدريبي  فكر  من  يملكه 
تشكيل فريق شبابي قادر عىل املنافسة 

خالل املوسم املقبل.
مع  التعاقدات  مسألة  أن  وأوضح 
مع  التعاقد  لحني  مؤجل،  أمر  الالعبني، 

مدرب جديد. 
وجددت إدارة نادي امليناء، تعاقدها مع 
ملوسم  فالرييو،  تيتا  الروماني  املدرب 

آخر.
السوري  للميناء،  املساعد  املدرب  وقال 

بقيادة  الفني  الجهاز  ان  عمار ريحاوي 
النادي،  إدارة  مع  اجتمع  فالرييو  تيتا 
املوسم  يف  الفريق  لقيادة  عقده  وجدد 

املقبل«. 
الفني واإلدارة حسما  وأضاف: »الجهاز 
متعلقات املوسم، الذي تم الغاؤه بقرار 
الجديد،  العقد  توقيع  قبل  االتحاد  من 
من  الطرفني  بني  تفاهم  هناك  وكان 

خالل االجتماع الودي«. 
املقبل  للموسم  »التحضريات  وأشار: 
النادي  إدارة  تمنحنا  عندما  ستنطلق 
الضوء األخرض، خاصة أن وزارة الصحة 
هذا  يف  تعليمات  تصدر  لم  العراقية 

األمر«.

بغداد/ متابعة الزوراء

اكد مدير مستشفى النعمان يف بغداد، 

الصحية  الحالة  ان  العزي،  صالح 

رايض  احمد  السابق  الدويل  للنجم 

مستقرة يف الوقت الحايل.

مستشفى  اىل  عاد  قد  رايض  وكان 

الصحية  حالته  تدهور  بعد  النعمان 

كورونا  بفريوس  اإلصابة  جراء 

املستجد »كوفيد 19«.

وقال العزي  إن »الوضع الصحي للنجم 

أصبح  رايض،  احمد  السابق  الدويل 

مستقراً االن بعد عودته اىل املستشفى 

مجدداً يوم الخميس املايض«.

طالبتنا  الصحة  »وزارة  أن  وأضاف 

املستجدات  عن  بتقرير  بتزويدها 

الصحية  الحالة  عىل  طرأت  التي 

االن  نتلَق حتى  لم  لكن  ألحمد رايض، 

بالغاً رسمياً بتجهيز رايض للسفر اىل 

عمان«.

لنقل  مساٍع  هناك  اىل  اإلشارة  تجدر 

النجم الدويل احمد رايض اىل العاصمة 

من  بالقرب  للبقاء  عمان  األردنية 

من  للشفاء  العالج  وتلقي  عائلته 

فريوس كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد حارس مرمى منتخبنا الوطني بكرة القدم  جالل حسن، أنه 
ينتظر الضوء األخرض، لإلعالن عن عودة التدريبات الجماعية، 
تحضريًا الستكمال التصفيات املشرتكة املؤهلة ملونديال 2022 

وكأس آسيا 2023.
التدريبي  املنهج  تطبيق  يعتمد  زال  ال  املنتخب  ان  حسن  وقال 
ووزارة  األزمة  خلية  من  جديدة  تعليمات  صدور  لحني  املنزيل 

الصحة، للعودة إىل التدريبات الجماعية«.
رحيم  املساعد  املدرب  مع  مستمر  بشكل  يتواصل  أنه  وأوضح 

حميد، عىل أمل استئناف التدريبات الجماعية يف أقرب وقت.
التأهل  بطاقة  خطف  عىل  قادر  العراق  منتخب  أن  إىل  وأشار 
للدور النهائي من التصفيات املؤهلة ملونديال 2022، منوًها أن 

طموح الفريق هو تحقيق حلم الجماهري ببلوغ كأس العالم.
املجموعة  ترتيب  جدول  يتصدر  العراق  منتخب  أن  إىل  يشار 

الثالثة يف التصفيات املشرتكة برصيد 11 نقطة.

بغداد/ هشام عيل
اكد العب فريق الزوراء السابق ابراهيم عبد 
املشاكل  عن  كثريا  بنفسه  ينأى  انه  نادر 
وهذا سبب ابتعاده عن الظهور يف االعالم.
وقال عبد نادر لم ادخل اىل مقر اتحاد الكرة 
منذ سنوات عدة بسبب احد اعضاء االتحاد 
وعن  عني  بدال  ابنائه  اسماء  وضع  الذي 
التدريبية  الدورات  احدى  يف  سلمان  كريم 
مبينا ادارة  نادي الزوراء يف السابق لم تقدر 
تمثيل  وعدم  االعتزال  قررت  لذلك  خدماتي 
الالعبان  ان  اخرى.واضاف  مرة  النوارس 
ونعيم  كاظم  سمري  السابقان  الدوليان 

مباراة  تنظيم  يف  الفضل  صاحبا  صدام 
منتخب  امثل  لم  مزاجيتي  وبسبب  اعتزايل 
يف  عام89  للشباب  العالم  كاس  يف  العراق 
السعودية كما ان عدم تمثييل لنادي الرشيد  
ساهم بشكل او باخر يف ابتعادي عن تمثيل 
مبلغ  ان   موضحا  الوطنية  املنتخبات 
موسم96  يف  الرمادي  نادي  اىل  انضمامي 
كان االغىل يف الدوري العراقي كما رفضت 
عرض لتمثيل نادي الرشطة بسبب عشقي 
نادي  بجماهري  وعالقتي  الزوراء  لجماهري 
محظوظا  وكنت  مميزة  الجوية  القوة 
مرمى  يف  االهداف  من  العديد  بتسجييل 

فريقهم.وتابع ان ثعلب الكرة العراقية فالح 
حسن هو صاحب الفضل عىل ابراهيم عبد 
بابا  عمو  واملرحوم  وكمدرب  كالعب  نادر 
الرويس  واملدرب  بلده  يعشق  انسان  اكثر 
انصف  الذي  املدربني  من  الوحيد  موزروف 
رايض  رشيد  ان  وارى  نادر  عبد  ابراهيم 
العراق  مستوى  عىل  االبرز  العزاوي  وداود 
اتمنى  والخامات.وزاد  املواهب  اكتشاف  يف 
دكتاتورا  درجال  عدنان  الوزير  يكون  ان 
لينجح يف السيطرة عىل الرياضة، وارى ان 
حمد  عدنان  املدرب  لعودة  بحاجة  العراق 

للعمل من جديد.

بغداد / اثري الشوييل
يف  ميداني  زاهر  الجوية  القوة  فريق  العب  السوري  املحرتف  اوضح 
واضح  النادي  ادارة  مع  موقفي  ان  الزوراء  لصحيفة  خاص  ترصيح 
بنسبة ٪30  ان جلست معهم وتنازلت عن بعض مستحقاتي  وسبق 
بالرتايض  الجلسة  وانتهت  النادي،  ادارة  مع  املربم  العقد  قيمة  ِمن 
وأتمنى ان تفي االدارة بوعدها معي وااللتزام برشوط العقد ، وال اريد 
من  تبقى  ما  استالم  عدم  بسبب  والشكاوى  املحاكم  طريق  اسلك  ان 
زمالئي  اغلب  بينما  ورصيح،  واضح  الفيفا  قرار  وان  سيما  عقدي، 

املحرتفني يف باقي الدوريات تسلموا مستحقاتهم كاملة .
وقال ميداني : سبق وان اجتمعت مع ادارة النادي وتكلمنا عن موضوع 
التجديد للموسم 2020- 2021، لكن لم نتواصل اىل اتفاق نهائي، ومن 
املؤمل ان تكون يل جلسة اخرى خالل األيام القليلة املقبلة بغية التجديد 
او املغادرة. واكد ميداني : ان البطولة التنشيطية قبل انطالق الدوري 
يشء إيجابي وتعود فائدتها للمالكات الفنية والالعبني من اجل الوقوف 

عىل مدى الجاهزية قبل الدخول بقوة ملنافسات الدوري.

بغداد/ الزوراء
االوملبية  االكاديمية  اكدت 
الخاص  املؤتمر  ان  الدولية 
االوملبية  االكاديميات  بممثيل 
السادسة  بدورته  الوطنية 
الحادي  من  املدة  خالل  سيعقد 
من  عرش  السابع  ولغاية  عرش 
اليونان. يف  املقبل  ايلول  شهر 
االوملبية  االكاديمية  واضافت 
االكاديميات  وممثيل  رؤساء  ان 
العالم  دول  مختلف  يف  الوطنية 

عرب  املؤتمر  يف  سيشاركون 
يمثل  ان  بعد، عىل  التواصل عن 
شخصا  اوملبية  اكاديمية  كل 
واحدا.وسيمثل العراق يف املؤتمر 
منسقة  محمد  هنادي  االنسة 
االكاديمية  قسم  يف  العالقات 
االوملبية الوطنية العراقية.يشار 
اثينا  اليونانية  العاصمة  ان  اىل 
فعاليات  احتضنت  وان  سبق 
املؤتمر بنسخته الخامسة العام 

املايض.

احلارس فهد طالب يعود للجوية والنفط يرفض التخلي عن حممد داود
زاخو يفاضل بني امحد ونعمة

مستشفى النعمان: حالة امحد راضي مستقرة ومل يتم ابالغنا بنقله اىل عمان زاهر ميداني : مل اتوصل اىل 
اتفاق مع اجلوية حتى االن

العراق يشارك مبؤمتر االكادمييات 
االوملبية الدولية

جالل حسن : نتواصل مع رحيم محيد وسنصل اىل مونديال قطر

ابراهيم عبد نادر: الزوراء ظلمين وعلى درجال ان يكون دكتاتورا

ابعاد ضرغام امساعيل وعالء مهاوي 
عن املنتخب الوطين

بغداد/ متابعة الزوراء
ق�ررت الهيئ�ة التطبيعية لالتحاد العراقي لك�رة القدم إبعاد الالعبني رضغام اس�ماعيل وعالء مهاوي من 
صفوف املنتخب الوطني وفرض غرامية مالية بحقهما، بعد »مخالفتهما« تعليمات خلية األزمة بخصوص 
الحج�ر املنزيل وعدم االخت�الط باآلخرين.وذكر اتحاد الكرة يف بيان أنه »بع�د اإلطالع عىل الفيديو املنترش يف 
وس�ائل التواص�ل اإلجتماعي لالعبي املنتخب الوطني لكرة القدم رضغام إس�ماعيل وع�الء مهاوي والذي 
يخالف تعليمات خلية األزمة الصحية بما يتعلق بالحجر املنزيل، عليه قّررت الهيئة التطبيعية وبعد التشاور 
مع املدير الفني للمنتخب الوطني سرتيشكو كاتانيتش إبعاد الالعبني رضغام إسماعيل وعالء مهاوي عن 
صف�وف املنتخب الوطن�ي مع فرض غرامة مالية وقدرها 2 مليون دين�ار عراقي عىل كلِّ العب عىل أن يتم 

استثمار هذه املبالغ يف دعم العوائل املترضرة من جائحة كورونا«.

أصفر وأمحر

باب  كان  االبواب  واخر  اال وطرقوه  بابا  يرتكوا  فلم  السبل  بهم جميع  تقطعت 
وعاملو  صحفيو  هنا  واقصد  والرياضة،  الشباب  وزير  درجال  عدنان  الجنرال 
لها  البلد واصبح  يف  التي صدرت  الرياضية  الصحف  اقدم  احد  )املالعب(  جريدة 
التي  املهنية  خالل  من  الرياضية  الصحف  زميالتها  بقية  بني  مرموقا  مكانا 
انتهجتها يف عملها منذ تاريخ اصدارها قبل عرشات السنني وحتى اخر يوم قبل 

توقفها االضطراري عن الصدور يف الربع االول من العام املايض.
الحرب  يف  الفداء  كبش  كانت  االوملبية  اللجنة  عن  تصدر  التي  املالعب  صحيفة 
ان  بعد  االكرب  الخارس  فكانت  الوطنية،  واالوملبية  الوزارة  بني  وقتها  يف  املعلنة 
اللجنة االوملبية  اىل ايقاف صدورها نتيجة عدم وجود االموال الكافية  اضطرت 
القارئ  التي ال تحتاج سوى لبضعة ماليني تكفي لكي يتلقاها  لتمويلها، وهي 
املؤسستني  كلتا  عجزت  وبالتايل  الصحيفة،  لطبع  واموال  ضئيلة  رواتب  بني  ما 
عن ايجاد حل ينقذ 40 عائلة او اكثر من الضياع يف بلد تحكمه الفوىض يف جميع 

مفاصل الحياة.
وادانوا  وشجبوا  نددوا  الصحفي  العمود  كتاب  وكبار  الريايض  الصحافة  اتحاد 
ما قامت به لجنة القرار )140( سيئ الصيت الذي زاد فوىض الرياضة العراقية 
القرار  لجنة  اعضاء  من  عدد  كثرية وضعها  عراقيل  جديدة،  ومشاكلها مشكلة 
تكون  قد  السباب  )املالعب(  وعاميل  بصحفيي  االذى  ايقاع  قصد  عن  متعمدين 
بال  ال� 40 موظف هم  يزيد عن  ما  يعقل  انها مهنية، فهل  اعتقد  شخصية وال 
رواتب  اعتبارا من شهر اذار من العام املايض وحتى يومنا هذا، وهل يرىض اي من 
مسؤويل الوزارة ولجنة القرار واالوملبية ان يتأخر راتبه يوما واحدا وليس ستة 

عرش شهرا بالتمام والكمال.
االجراءات الروتينية املقيتة التي انتهجتها يف وقتها لجنة القرار 140 وما بعدها 
عائلة   40 حرمان  وراء  الرئيسية  االسباب  احد  كانت  والرياضة  الشباب  وزارة 
من راتب شهري ضئيل جدا مقارنة بما يتقاضاه كبار املوظفني يف املؤسسات 
القضية  لحل هذه  اي جهد  يبذلوا  ولم  املسؤولون ساكنا  يحرك  فلم  الرياضية، 
سوى البعض منهم ممن لم يتعدى عددهم عدد اصابع اليد الواحدة, فلم نشاهد 

اي تفاعل من الكثري منهم فكان الصمت عنوانهم.       
يف  املظلومة  العوائل  تلك  أحمل مأساة  الوطن عىل كتفيك،  يا من حملت  درجال 
مقلتيك وابحث عن حلول رسيعة وآنية لهذه املشكلة واعد حقوقهم املغصوبة، 
فمنهم من اتعبته الحياة ولم يعد يقوى عىل توفري لقمة العيش الكريمة لعائلته، 
ومنهم من اثقلت كاهله الديون فأستسلم لالمر الواقع ومنهم ما زال داره يشكو 

العتمة، وجميعهم ينتظرون منك ان تجد لهم حال قبل فوات االوان.

انهم يستغيثون 
يا درجال !! 

مؤنس عبد اهلل

يف اهلواء الطلق
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أعرب املدرب األملاني يورغن كلوب عن ارتياحه لعدم إلغاء موسم 
ال�دوري االنكلي�زي املمتاز، بعد ثالثة أش�هر من التوقف بس�بب 
ف�روس كورونا املس�تجد س�ادها عدم اليقني بش�أن مس�تقبل 

البطولة.
كان ليفربول عىل بع�د فوزين من الفوز باللقب للمرة األوىل منذ 30 
عاماً عندما ُعلّق الدوري يف منتصف آذار/مارس الفائت، ويدخل مباراة 
دربي املرسيسايد اليوم األحد أمام جاره وغريمه إيفرتون مبتعدا بفارق 

22 نقطة عن مانشسرت سيتي الثاني بطل املوسمني املاضيني.
انتص�اٌر يف ملعب “غوديس�ون بارك” وآخر عند زيارة كريس�تال باالس 
مللع�ب “أنفيل�د” األربع�اء املقبل، س�يتّوجان بط�ل أوروبا بلقب 
ال�دوري املمت�از “بريمرليغ” يف نس�خته الحديثة )منذ 

1992( للمرة األوىل.
ولم يكن مس�تقبل املوس�م الكروي واضحاً 
األوروبي�ة  ال�دول  أكث�ر  يف بريطاني�ا، 
ت�رراً م�ن “كوفي�د19-”، حيث 
كانت هناك اقرتاحات عدة بشأن 
مص�ر ال�دوري، إذ أيد البعض 
فكرة إلغاء املوس�م وإبطاله، 
إال أن كل�وب ش�عر بارتياح 
عندم�ا لم تلج�أ الرابطة إىل 

هذا الخيار.
وقال األملاني خالل مؤتمر 
االتص�ال  ع�ر  صح�ايف 
مب�اراة  قب�ل  بالفيدي�و 
اليوم األح�د: “كنت قلقاً 

جداً عندما بدأ الناس يتحدثون عن إلغاء وإبطال املوس�م، ألنني ُصدمت 
كثراً وشعرت باألمر جسدياً ألنه كان سيكون صعباً جداً، جداً، جداً”.

ول�و ق�ررت رابطة الدوري إنهاء املوس�م أس�وة بالعديد م�ن الدوريات 
األوروبية أبرزها فرنسا، واعتماد مبدأ “النقاط يف املباراة الواحدة” لتوج 
ليفربول بطالً.إال أن كلوب س�عيد بفرصة تحقيق ذلك عىل أرض امللعب 

حتى ولو بغياب الجماهر التي كانت ستشهد عىل لحظات تاريخية.
وأكد مدرب بوروس�يا دورتموند الس�ابق أنه مع انتهاء األحاديث بشأن 
إلغاء املوس�م: “ش�عرت بارتياح، اآلن نحن هنا، لو اعتمدوا مبدأ النقاط 
يف املب�اراة الواحدة م�ن دون أن نلعب لكّنا أبطاالً ربما، لس�نا كذلك اآلن 
وعلينا اللع�ب لتحقيقه”.وتابع: “هذا أمر رائ�ع، هكذا يجب أن تحصل 
األمور يف الرياضة”.وس�ينضم ليفربول إىل حملة الدوري املمتاز املؤيدة 
لحركة “حياة الس�ود تهم” حيث س�تحل عبارة “بالك اليفز ماتر” بدالً 

من أسماء الالعبني عىل الجهة الخلفية من قمصانهم.

يعتق�د الح�ارس األملاني م�ارك أندريه تر ش�تيغن أن برش�لونة 
سيحصل عىل لقب الدوري اإلس�باني، إذا تمكن الفريق من الفوز 

باملباريات املتبقية.
وتعادل برش�لونة بشكل مخيب أمام إش�بيلية 0-0، ما منح ريال 
مدري�د فرصة مش�اركته الص�دارة برصيد 65 نقط�ة إذا ما نجح 
امللكي بتحقيق الفوز عىل مستضيفه ريال سوسيداد اليوم األحد.

لكن تر شتيغن يعتقد أن برشلونة سيتوج بطالً للدوري إذا تمكن 
الفريق من الفوز يف كل من مبارياته الثماني املتبقية.

وق�ال ح�ارس املرم�ى األملان�ي أحد أهم نق�اط قوة برش�لونة، يف 
ترصيحات بعد املباراة: “لم يعد األمر بيدنا، س�نراقب ما س�يفعله 

املنافسون، لكننا نتحسن”.
وتاب�ع: “يف الدف�اع نظه�ر أفضل ما لدين�ا وأنا مقتنع ب�أن فوزنا 

بجميع املباريات املتبقية سيجعلنا أبطاالً”.

وفق�د الفري�ق الكاتالوني النق�اط ألول مرة بعد 
ع�ودة الدوري إث�ر التوقف ال�ذي فرضه فروس 
كورونا، ومع ذلك، ش�عر تر شتيغن بأن التعادل 
ض�د إش�بيلية صاحب املرك�ز الثال�ث كان نتيجة 

عادلة.
وق�ال: “أعتق�د أننا لعبن�ا مباراة جي�دة، خاصة يف 

الش�وط األول. كنا نعلم أنن�ا قادمون إىل فريق معّقد 
للغاية وقد س�يطرنا، بش�كل عام، أعت�ر أن التعادل 

كان ع�ادالً، ألن إش�بيلية كانت لديه�م أيضاً فرصاً 
جيدة”.

ويخوض برشلونة مباراته القادمة 
ي�وم  بيلب�او  أتلتي�ك  ض�د 

الثالثاء املقبل.

رفض�ت رابط�ة ال�دوري الفرنيس لك�رة القدم 
صيغة مشاركة 22 فريقا بدال من 20 يف بطولة 
الدرج�ة األوىل ملوس�م 2021-2020، إث�ر ق�رار 
مجلس ش�ورى الدولة الذي علّ�ق هبوط تولوز 
وأمي�ان إىل الدرجة الثانية، وفق ما علمت وكالة 

فرانس برس من مصادر مقربة.
ودع�ت الرابط�ة إىل جمعي�ة عمومية س�تعقد 
الثالثاء املقبل التخاذ القرار النهائي بش�أن هذه 
املس�ألة عىل أن يكون البند الرئييس “اس�تمرار 

اعتماد صيغة 20 فريقا ملوسم 2020-2021”.
وأشارت الرابطة إىل أن قرارها جاء “بعد دراسة 
متأنية لدوري من 20، 21 أو 22 ناديا وتداعياته 
عىل الروزنامة” لكن أيضا “التداعيات عىل صحة 
الالعب�ني باالضاف�ة إىل توزي�ع اي�رادات حقوق 

النقل التلفزيوني”.
وأص�در مجل�س ش�ورى الدولة يف التاس�ع من 
حزيران/يوني�و الج�اري ق�رارا “وَج�ه” في�ه 
الرابط�ة “بالتع�اون مع الس�لطات املختصة يف 
االتح�اد الفرن�يس لك�رة الق�دم، إلع�ادة النظر 
 )...(  2020-2021 ملوس�م   1 لي�غ  بصيغ�ة 
واس�تخالص النتائج املتعلقة بالهبوط، قبل 30 

حزيران/يونيو”.
اتخ�ذت  ق�د  الرابط�ة  وكان�ت 
ق�رار إنه�اء املوس�م، يف أعقاب 
ترصيح�ات لرئي�س الحكوم�ة 
إدوار فيلي�ب أش�ار فيه�ا إىل أن 
الظروف الصحية س�تحول دون 
املنافس�ات  مواس�م  اس�تكمال 
الرياضي�ة، حتى يف ح�ال أقيمت 

خلف أبواب موصدة.
أدى ذلك إىل اعرتاض أميان وتولوز 
صاحب�ي املركزي�ن األخري�ن إث�ر 
توق�ف الدوري بع�د 28 مرحلة من 

أصل 38.
وإثر رفض الرابطة صيغة مش�اركة 

22 فريقا املوس�م املقبل، أعرب أميان 
يف بيان عن “سخطه” لهذا القرار مشرا 

إىل أن “األمور قد ُحسمت سلفا” ومضيفا 
أن�ه “طامل�ا اس�تمرت الس�لطات يف ع�دم 

االس�تماع إىل مطالبنا املحقة فإننا سنواصل 
طرق األبواب القانونية الالزمة لتس�وية األمور 

بموجب قرار مجلس شوى الدولة”.
واعت�ر مجل�س ش�ورى الدول�ة أن “مجلس 
ال�دوري لي�س يف مق�دوره قانوني�ا  رابط�ة 
االرتكاز، من أجل اتخاذ قرار هبوط الفريقني 
اللذين يحتالن املركزين األخرين يف الرتتيب، 
عىل مبدأ أن االتفاق الحايل املرم مع االتحاد 
الفرن�يس لك�رة الق�دم يلح�ظ تواجد 20 
فريق�ا كحد أقىص )يف الدرج�ة األوىل(، يف 
ح�ني أن مفعول ه�ذا االتف�اق ينتهي يف 
30 حزيران/يوني�و )...( ويج�ب أن يتم 

توقيع اتفاق جديد”.

خرج مانشس�رت يونايتد بتع�ادل إيجابي متأخر 1-1 
أم�ام مضيفه توتنه�ام يف أوىل مباريات الفريقني بعد 
استئناف الدوري االنكليزي املمتاز نشاطه بعد توقف 
ثالثة أش�هر بس�بب ف�روس املس�تجد، وذلك ضمن 
املرحل�ة الثالثني، يف الرصاع الرشس ع�ىل آخر مقاعد 

دوري أبطال أوروبا.
وب�ات يف رصي�د يونايتد 46 نقط�ة يف املركز الخامس 
بفارق نقطتني خلف تشيليس الرابع الذي يلعب اليوم 
األحد ضد أستون فيال ومتقدما بنقطتني عن شيفيلد 
الس�ادس، فيما بقي توتنهام ثامنا برصيد 42 نقطة 
خل�ف ولفرهامبت�ون الس�ابع بنقط�ة ومتقدما عىل 

غريمه أرسنال بنقطتني.
وافتتح الهولندي ستيفن برغوين التسجيل لتوتنهام 
)27( فيما س�جل الرتغ�ايل برون�و فرنانديش هدف 

التعادل للشياطني الحمر )81( من ركلة جزاء.
وش�هدت املب�اراة ع�ودة ثالث�ة العب�ني إىل صف�وف 
التش�كيلة األساس�ية لفريق امل�درب الرتغايل جوزيه 
موريني�و كان�وا يعان�ون م�ن اإلصاب�ات قب�ل فرتة 
التوق�ف، ه�م ه�داف الفريق ه�اري كاي�ن، املهاجم 
الكوري الجنوبي س�ون هيونغ مني الذي كان متوقع 
غيابه حتى نهاية املوس�م بعد ك�ر يف ذراعه والعب 

الوسط الفرنيس موىس سيسوكو.
أما م�ن ناحية فريق امل�درب النرويج�ي أوليه غونار 
سولش�ار، عاد هدافه ماركوس راش�فورد الذي غاب 
من�ذ منتصف كان�ون الثاني/يناير لك�ر خفيف يف 
الظهر.وافتتح�ت املب�اراة بدقيق�ة صمت ع�ىل أرواح 
ضحايا “كوفيد19-” حيث تعتر بريطانيا أكثر الدول 
األوروبية ت�ررا فيما ارتدى جميع الالعبني قمصان 
كت�ب عليها عبارة “ب�الك اليفز ماتر” )حياة الس�ود 
ته�م( بدال م�ن أس�ماء الالعبني عىل الجه�ة الخلفية 
وركع�وا عىل ركبة واحدة تضامن�ا مع قضية املواطن 
األمركي األس�ود جورج فلويد ال�ذي تويف بعدما ركع 
رشط�ي أبي�ض لدقائق بركبته عىل عنق�ه، ما أدى إىل 

احتجاجات واس�عة مناهضة للعنرصي�ة يف الواليات 
املتحدة والعالم.

وبع�د بداي�ة هادئ�ة من الطرف�ني، أت�ت أوىل الفرص 
الخطرة من راش�فورد الذي اس�تغل تشتيت خاطئ 
م�ن املداف�ع الكولومبي دافينس�ون سانش�يز داخل 
املنطقة، وسدد كرة قوية بيراه تصدى لها الحارس 
الفرن�يس هوغ�و لوريس برجل�ه )22( قب�ل أن يبعد 

األخر تسديدة الرازييل فريد من خارج املنطقة.
واص�ل يونايت�د ضغط�ه وكان الفرن�يس يف املرص�اد 

مجددا لتسديدة فرنانديش من داخل املنطقة )25(.
وعىل عك�س مجريات اللع�ب، افتتح الن�ادي اللندني 
التس�جيل بعدما ش�تت لوك ش�و كرة خاطئة وصلت 
إىل اإليف�واري س�رج أوريي�ه، مرره�ا إىل برغوي�ن 
الذي انطلق ملس�افة طويلة نحو داخل املنطقة وسط 
هشاش�ة دفاعي�ة مراوغا ه�اري ماغواير، وأس�كن 

الكرة يف الش�باك بعد تصد خاطئ للحارس االس�باني 
دافيد دي خيا )27(.

تغ�ّر ش�كل توتنه�ام بع�د اله�دف وكاد أن يضاعف 
النتيج�ة عندم�ا رف�ع برغوي�ن عرضية م�ن الجهة 
اليمن�ى إىل داخ�ل املنطقة تابعها هيونغ مني برأس�ه 

تصدى لها دي خيا براعة )32(.
سيطر يونايتد، الذي وضع قدما يف الدور ربع النهائي 
لل�دوري األوروب�ي “يوروبا لي�غ” قبل ف�رتة التوقف 
بفوزه خارج أرضه عىل الس�ك النمس�اوي بخماسية 
نظيف�ة يف ذه�اب ثم�ن النهائي، عىل االس�تحواذ مع 

انطالق الشوط الثاني إنما من دون أي خطورة.
وكان لدخ�ول الفرنيس بول بوغبا يف الدقيقة 63 تأثر 
ايجابي عىل يونايت�د، إذ أتت أوىل الفرص الخطرة عن 
طريق مواطنه أنتوني مارس�يال ال�ذي وصلته الكرة 
من فرنانديش عىل مس�افة قريب�ة من املرمى أبعدها 

املدافع إريك داير يف الثواني األخرة )63(.
وكاد أن يع�ادل مارس�يال النتيجة بع�د دقائق قليلة 
عندم�ا س�دد كرة قوي�ة بي�راه من داخ�ل املنطقة 

تصدى لها لوريس براعة )66(.
وتحصل بوغبا عىل ركلة الجزاء إثر دفعة من قبل داير 
داخ�ل املنطقة، ترجمها فرنانديش إىل هدفه الثالث يف 
الدوري هذا املوسم منذ قدومه من سبورتينغ لشبونة 

يف كانون الثاني/يناير )81(.
وظ�ن يونايتد أنه تحصل عىل فرص�ة لخطف النقاط 
الثالث عندما منحه الحكم ركلة جزاء إثر خطأ لصالح 
فرنانديش، إال أن تقنية املساعدة بالفيديو ألغت قراره 

.)90(
وعّمق س�اوثهامبتون جراح نوريتش س�يتي صاحب 
املرك�ز األخ�ر وألحق به خس�ارة ثقيل�ة يف عقر داره 
بنتيج�ة -3صف�ر، ضمن املرحلة الثالث�ني من بطولة 
إنكلرتا التي عاودت نش�اطها األربعاء املايض بخوض 

مباراتني مؤجلتني.
وإذا كان س�اوثهامبتون ضمن بش�كل كبر بقاءه يف 
الدوري اإلنكليزي املمتاز بعد ابتعاده بفارق 10 نقاط 
ع�ن آخر الهابطني، فإّن الحال ال تنطبق عىل نوريتش 
ال�ذي بات يحت�اج إىل معجزة لكي ينج�و من الهبوط 

حيث يحتل املركز األخر مع 21 نقطة.
وبع�د أن انته�ى الش�وط األول بنتيجة س�لبية، نجح 
س�اوثهامبتون يف ترجمة أفضليته يف الثاني من خالل 

تسجيله ثالثة أهداف.
وافتتح داني إينغز التس�جيل بتسديدة لولبية سكنت 

يف الشباك )49(.
ورسع�ان م�ا أض�اف س�توارت أرمس�رتونغ الثاني 
بتس�ديدة يس�ارية من مش�ارف املنطق�ة )54( قبل 
أن يختت�م الجناح الري�ع ناتان ريدموند التس�جيل 
بع�د تلقيه الك�رة داخل املنطقة ف�راوغ أحد مدافعي 
نوريت�ش قبل أن يس�دد ك�رة زاحفة بيراه س�كنت 

الزاوية )79(.

سقط برشلونة يف فخ التعادل أمام مضيفه 
م�ن  الثالث�ني  األس�بوع  يف   0-0 إش�بيلية 
مس�ابقة ال�دوري اإلس�باني لك�رة القدم، 
ليمنح فرصة ذهبية لريال مدريد الس�تالم 

الريادة.
ول�م يتمكن برش�لونة ع�ىل مدار تس�عني 
دقيق�ة من فرض أس�لوبه املعتاد بل كادت 
أن تتع�رض ش�باكه لالهت�زاز يف أكث�ر من 

مناسبة.
وأرشك كيك�ي س�يتني أوراق�ه الرابحة من 
البداي�ة وعىل رأس�هم األوروغوياني لويس 
س�واريز العائ�د م�ن إصابة أبعدت�ه لفرتة 

طويلة.
وص�ار رصيد برش�لونة 65 نقط�ة وباتت 
صدارت�ه مه�ددة، إذ أن ف�وز ري�ال مدريد 
)62( عىل ريال سوس�ييداد س�يجعل فريق 
العاصمة يف الري�ادة نظراً المتالكه أفضلية 
املواجه�ات املب�ارشة، فيم�ا ص�ار رصي�د 

إشبيلية 52 نقطة يف املركز الثالث.
وحاول برش�لونة بش�تى الط�رق اقتناص 
الفوز حتى أّن حارس�ه األملاني تر شتيغن 
تق�دم للتس�جيل عند تنفيذ ركل�ة ركنية يف 

الوقت بدل الضائع.
وفاز فياريال عىل مضيف�ه غرناطة بهدف 

نظي�ف، يف املباراة الت�ي جمعتهما، يف 
إطار األس�بوع ال�30 من الدوري 

اإلس�باني.وعىل ملع�ب )ل�وس كارمينيس 
الجدي�د(، أح�رز املهاج�م ج�رارد مورينو 

هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة 11.
وكان�ت املب�اراة متكافئة إىل ح�د كبر بني 
الفريق�ني م�ن حيث االس�تحواذ عىل الكرة 
بنس�بة %51 للضي�وف و%49 ألصح�اب 
األرض، بينم�ا تف�وق غرناط�ة يف جان�ب 
التس�ديد ع�ىل املرم�ى ولكنه ل�م ينجح يف 
النهاية يف إدراك هدف التعادل.وبهذا الفوز، 
رفع فياري�ال رصيده إىل 47 نقطة يف املركز 
السابع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 42 

نقطة يف املركز التاسع. 
وخطف ليجانيس نقطة تعادل ثمينة خارج 
أرضه أمام ريال ماي�وركا )1-1( يف افتتاح 
مباري�ات الجولة الثالثني من دوري الدرجة 

األوىل اإلسباني لكرة القدم.
وكان ماي�وركا متقدم�ا به�دف 
مبكر سجله العب الوسط 

املخرم سالبا سيبيا )36 عاما( وذلك بعد 
مرور تسع دقائق فقط.

اللق�اء ب��3 دقائ�ق نج�ح  وقب�ل نهاي�ة 
ليجانيس يف إدراك التعادل بواسطة أوسكار 
رودريجيز، ليحيي آماله يف البقاء باألضواء 

ويشعل الرصاع يف منطقة الهبوط.
كان الفريق�ان ق�د خ�را يف أول مباراتني 
لهما بالبطولة عقب استئنافها بعد 3 أشهر 
من التوقف بسبب وباء كورونا، ليجنيا أول 
نقط�ة لهما.واليزال ماي�وركا يحتل املركز 
الثام�ن عرش، الذي يهب�ط بصاحبه لدوري 
القس�م الثاني، برصي�د 26 نقطة، متفوقا 
بنقطت�ني ع�ن ليجاني�س صاح�ب املرك�ز 
األخر، وإسبانيول التاس�ع عرش.ومازالت 
املنافس�ة محتدم�ة ب�ني أندي�ة الق�اع عىل 
النجاة م�ن الهبوط لدوري القس�م الثاني، 
حيث يسعى بلد الوليد وإيبار وسيلتا فيجو 

أيضا للبقاء يف األضواء.

7الرياضي

نيمار خيسر قضيته أمام برشلونة

سانيه يرفض جتديد عقده مع 
مانشسرت سييت

اعالم الكرتوني مانشسرت يونايتد ينجو من اخلسارة أمام توتنهام

اشبيلية يرجح كفة ريال مدريد على برشلونة يف الفوز بالدوري

يبدو جناح مانشسرت سيتي، األملاني الدويل لوروا سانيه يف طريقه 
إىل ترك فريقه بعد رفضه تجديد عقده بحس�ب ما كش�ف مدربه 
االس�باني بيب غوارديوال.وينتهي عقد س�انيه يف حزيران/يونيو 
2021 وارتب�ط اس�مه بقوة لالنتق�ال إىل صفوف باي�رن ميونيخ 
األملاني.وق�ال غواردي�وال يف مؤتم�ر صح�ايف: “لقد رف�ض لوروا 
تجديد عقده. الجميع يعرف كيف تس�ر األم�ور. إذا وافق ناديان 
عىل صفقة االنتقال يف نهاية املوس�م يس�تطيع الرحيل. واال فإنه 
س�رحل بنهاية عقده” يف اشارة إىل عدم رغبة السيتيزن يف التخيل 
عنه يف نهاية املوس�م الحايل بأي ثمن حتى ل�و أدى ذلك إىل رحيله 
من دون مقاب�ل يف نهاية عقده.وأضاف: “لقد عرض النادي عليه 
تجدي�د عق�ده مرتني أو ثالث م�رات وقد رف�ض يف كل مرة”. ولم 
يخض س�انيه أي مباراة هذا املوسم لدى توقف الدوري االنكليزي 
املمت�از منتصف أذار/مارس وذلك بع�د خضوعه لعملية جراحية 
يف الرباط الصليبي إثر اصابة تعرض لها يف آب/أغسطس املايض. 
وذكرت تقارير صحافية الش�هر املايض بان بايرن ميونيخ عرض 
مبلغاً مقداره 40 مليون يورو للحصول عىل خدمات س�انيه لكن 

سيتي يطالب ب�54 مليون يورو.

رفض القضاء االسباني مطالبة نجم كرة القدم الرازييل نيمار 
فريقه الس�ابق برش�لونة بدفع أكثر من ثالث�ة وأربعني مليون 
ي�ورو كمكاف��أة ل�م يتقاضاها عىل تمدي�د عق�ده وذلك بعد 
انتقاله إىل ناديه الحايل باريس س�ان جرمان الفرنيس يف العام 
2017 كما ألزم القضاء اإلسباني نيم�ار بدفع تعويض للنادي 

الكاتالوني بقيمة ستة ماليني وسبعمئة ألف يورو.
ويف بيان نرشه عىل موقعه الرسمي رّحب نادي برشلونة بقرار 
القضاء مؤّكدا أّن�ه أس�ق�ط كّل مطال�ب الالعب الرازييل فيما 
أخ�ذ بع�ني االعتبار م�ا قّدمه الن�ادي الكاتالوني م�ن مؤّيدات 

ومستندات.
وأض�اف البيان أّن نيمار بمقدوره اس�تئناف ه�ذا القرار فيما 
س�تواصل إدارة برشلونة الدفاع بحزم عن مصالح النادي أمام 

العدالة.

تري شتيغن ال يزال يؤمن حبظوظ برشلونة

الرابطة ترفض صيغة مشاركة 22 فريقا املوسم املقبل

كلوب يكشف تفاصيل حالته النفسية عند تداول فكرة إلغاء املوسم

مفكرة الزوراء
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ÚÓ◊ãÓflc@ÚÓfl˝«g@âœb‰fl@ıbé˙ã€@ÚÓ«b‡u@p¸b”g

تسلم نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب باقة ورد من نائب قائد 
العمليات املشرتكة الفريق الركن عبد االمري الشمري.

وقدم نائب قائد العمليات املشرتكة الفريق الركن عبد االمري الشمري خالص التربيكات 
اىل االرسه الصحفيـة بعيدهـا 151 حيث ارسـل باقـة ورد مع الناطق االعالمي باسـم 

العمليات متمنيا لها التوفيق والنجاح“.

@Zb‰Ó„@O@ÜaáÃi
نعـت نقابـة الصحفيني العراقيـني الزميل 
عيل وحيد خصاف عضو النقابة الذي وافته 
أملنيـه فّجـر اليوم اثـر إصابتـه بفايروس 

كورونا.
ويعـد الزميل الفقيد احـد الصحفيني الذي 
عـرف بدماثـة اخالقـه وعالقاتـه املتميزة 
مـع زمالئه وأصدقائه وحسـن تعامله مع 
اآلخريـن ، وأدى واجبـه الصحفـي طيلـة 
فرته عمله يف مجال الصحافة واإلعالم بكل 
مهنيـة وأمانة وكان مثـاال للصحفي املجد 
واملتابـع لعمله املهني وحرصـه الدائم عىل 

االلتزام بأخالقيات العمل املهني وتعامله الحسن مع زمالئه طيلة فرتة عمله الصحفي .
ويف الوقت الذي تعزي فيه نقابة الصحفيني العراقيني عائلة الفقيد وزمالئه وأصدقائه فأنها 
تبتهل إىل الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

ومحبيه جميل الصرب والسلوان .

ZıaäÎç€a@Ú»ibnfl@OÒãÁb‘€a
أعلـن وزير الدولة لإلعالم املرصي، أسـامة هيكل، خضوعه للعزل املنـزيل بعد مخالطة أحد 

املصابني بـ“فريوس كورونا“ املستجد.
وكتبـت الصفحة الرسـمية لوزارة اإلعالم يف مـرص عىل موقع فيس بـوك“: الحمد لله الذى 
اليحمـد عىل مكروه سـواه، نظرا ملخالطـة أحد مصابي كورونا ، تم وضعـي يف العزل املنزيل 

لعدة أيام“.

ZıaäÎç€a@Ú»ibnfl@OpÎ7i
قّدمـت األمينـة العامة لــ حزب 
سـبعة، اإلعالمية اللبنانية ”غادة 
عيد“ اسـتقالتها مـن منصبها يف 
الحـزب، معلنة ذلك عرب منشـور 
لها عـىل صفحتها الشـخصية يف 

”فيسبوك“.
وكتبـت ”عيد“ قائلة: «بعد تجربة 
مسـريتي  اسـتكمال  اىل  تهـدف 
للفسـاد والظلم  النضالية، رفضاً 
وإلرساء دولة الحق والقانون، تلك 
املسـرية التي بدأتهـا إعالمياً منذ 
25 سـنة ومسـتمرة فيها.. أعلن 
اسـتقالتي من األمانـة العامة لـ 

حزب سبعة».
وأشـارت اإلعالميـة اللبنانيـة، إىل 
ضعـف أملها  «بـأن تتوحد جهود 
املجموعات التي نشطت يف الثورة 
لتحقيـق اهدافهـا املرجـوة، بمـا 

فيها #حزب_سبعة».
وأكدت ”عيد“ أن اسـتقالتها تنبع 
من شعورها بأنها تنتمي إىل الثورة 
وليس إىل مجموعة واحدة أو حزب 
معـارض جديد، حسـب وصفها.

وتابعـت: «سـأبقى املناضلة التي 
جاهـرت بالحق يف وجـه الظلم ما 
حييت، وسـيبقى صوتـي عالياً.. 
وسـأبقى فـرداً بـني مجموعـات 
الثوار الرشفاء ضد سلطة فاسدة 

جائرة بكل مكوناتها».
وأضافـت ”عيـد“: «لقـد دعيـت 
اىل الثـورة قبل أكثر مـن عام عىل 
 ،““mtv حدوثها عرب شاشـة ال ـ
ومـا زلـت مقتنعة أنـه بغري ثورة 
حقيقية واضحة جامعة ومجلس 
ثـوري موحـد بأهـداف محـددة 
اللبناني  الشـعب  يتالقـى عليهـا 
مـن كل الطوائـف واملناطـق، لن 

نستطيع املواجهة».
واختتمت ”عيد“ منشورها قائلة: 
«سأسـتقيل من ”حزب سـبعة“ 
لكني لن أسـتقيل من الثورة التي 
عشـتها طوال حياتـي ضد القمع 

والظلم والفساد».

ZıaäÎç€a@Ú»ibnfl@OÂ�‰íaÎ
تم فصل أربعة رؤسـاء وسـائل إعالم أمريكية 
موجهة للخارج فور اسـتالم أحد املقربني من 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب رئاسة الوكالة 
األمريكية لوسـائل اإلعـالم العاملية، إضافة إىل 
تجميـد اإلنفـاق ما يضـع الوكالـة يف ظروف 
صعبـة، كما تزداد املخاوف من تحويل الوكالة 

إىل آلة دعائية لرتامب يف حملته اإلنتخابية.
وأقـىص مايكل بـاك، الرئيس الجديـد للوكالة 
األمريكيـة لوسـائل اإلعـالم العامليـة املمولـة 
من الحكومة، رؤسـاء إذاعة الرشق األوسـط، 
وراديـو آسـيا الحـرة، وراديـو أوروبـا الحرة 
(راديو ليربتي)، يف خطوة أطلق عليها مسؤول 

أمريكي سابق ”مجزرة ليلة األربعاء“.
ويواجـه بـاك ردود فعـل متحفظة عـىل هذه 
القـرارات، بسـبب ازدياد املخـاوف من تحويل 
الوكالـة، التـي تـرشف عـىل ”صـوت أمريكا“ 
ووسـائل إعـالم أخـرى، إىل آلة دعائيـة إلدارة 

ترامب.
وانتقـاد مايكل باك، أمر غري مسـبوق من قبل 
املحافظـني، ألنـه من أنصـار الرئيـس دونالد 
ترامب ودعم املحافظون ترشيحه إلدارة الوكالة 

مقابل اعرتاضات قوية من الديمقراطيني.
ويحظى ألربتو فرنانديز الرئيس املقال لشبكات 
بث الرشق األوسـط بدعم حلفاء ترامب، بمن 
فيهم املستشـار السـابق سيباستيان جوركا، 
يف حـني اعرتض آخرون عىل إقالة رئيس راديو 
أوروبـا الحـرة (راديو ليربتـي)، جيمي فالي، 
بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.ودافع 
بـاك يف بيـان نـرشه موظفو الشـؤون العامة 
الجدد بالوكالة الجديدة عن قراره بالقول ”كل 
عمـل قمت بـه، وكل عمل سـأقوم به، موجه 
نحو إعادة بناء سـمعة الوكالـة، ورفع الروح 

املعنوية، وتحسني املحتوى“.
وأفـاد البيـان بـأن هـذه التحـركات ”مهمة 
وطويلـة األمـد وأن بـاك وفريقـه ملتزمـون 
بالقضـاء عـىل سـوء اإلدارة والفضائـح التي 

ابتليت بها الوكالة لعقود من الزمن“.
وحدد ثالثة أهـداف عامة هي ”رفع معنويات 
املوظفـني“، ”تفحـص بعـض املشـاكل التي 
ظهـرت يف وسـائل اإلعـالم خـالل السـنوات 

األخرية“ و“جعل الوكالة أكثر فعالية“.
كما أثارت إشـارته إىل ”املشـاكل“ يف وسـائل 
اإلعـالم الدهشـة عـىل الصعيـد الداخيل.وقال 
مصـدر يف الوكالـة األمريكية لوسـائل اإلعالم 
لشبكة ”يس.أن.أن“، ”لقد فصلوا جميع مدراء 

الشبكات. إنه أمر غري مسبوق“.
وأضـاف املصدر أن اثنتني مـن عمليات اإلقالة 
عـىل األقل وهمـا عمليـة فصل جيمـي فالي 
مـن إذاعـة أوروبـا الحـرة (راديـو ليربتـي) 
وألربتـو فرنانديـز مديـر قنـاة الحـرة، كانتا 
غري متوقعتـني. وأشـار إىل أن رئيس صندوق 
قـدم  ليـو،  ليبـي  املفتوحـة،  التكنولوجيـا 
استقالته سـابقا وتعترب نافذة يف يوليو، لكنه 
فصـل أيضاً مسـاء األربعاء. ومـن املتوقع أن 
يتـم تعيني جيفري شـابريو، وهو حليف كبري 

اإلسـرتاتيجيني املحافظني السـابقني يف إدارة 
ترامب يف البيت األبيض سـتيف بانون، لقيادة 

مكتب كوبا إلذاعة ليربتي.
وذكرت شـبكة ”يس.أن.أن“ أن شـابريو أخرب 
زمـالءه يف عـام 2017 أن هدفـه هـو تحويل 
الوكالـة األمريكيـة لوسـائل اإلعـالم العاملية 
بالكامـل، ثـم دعـا مجلـس إدارة اإلذاعات إىل 

”إرث بانـون“.
وجاءت سلسـلة عمليات اإلقالة بعد سـاعات 
فقط من تقديم باك، وهـو حليف آخر لبانون 
إىل املوظفـني، أي بعـد أسـبوعني تقريًبـا من 

تأكيد تسلمه العمل.
وقالت مصادر لشـبكة ”يس.أن.أن“ إن العمل 
”يرتاكـم“ وسـط فـراغ بالقيـادة يف الوكالـة 
التي تـرشف عىل إذاعة صـوت أمريكا وغريها 
من العمليـات اإلعالمية التي تمولها الحكومة 
األمريكيـة حـول العالـم. وقـد يـؤدي تجميد 
اإلنفـاق إىل وضـع الوكالـة يف ظـروف صعبة 
يف غضـون أسـبوع.وتقول الوكالـة األمريكية 
لوسائل اإلعالم العاملية إن مهمتها هي ”إعالم 
وإرشاك ووصـل النـاس حـول العالـم لدعـم 

الحرية والديمقراطي“.
وأصدر السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، 
العضـو البـارز يف لجنـة العالقـات الخارجية 
بمجلـس الشـيوخ، بيانـا يف وقـت متأخر من 
األربعـاء حـول التغيـريات. وقـال ”كمـا كان 
ُيخـىش، أكد مايكل باك أنه يف مهمة سياسـية 
العامـة للجيـش  القيـادة  لتدمـري اسـتقالل 

األمريكي وتقويض دوره التاريخي“.
وأضاف ”إن إقالة مدراء شبكة الوكالة بشكل 
كبـري، وتفكيك مجالس إدارة الرشكات لتثبيت 
حلفاء الرئيس ترامب السياسـيني يعد انتهاًكا 
فاضًحا لتاريخ هذه املنظمة ومهمتها الذي قد 

ال تتعاىف منه أبًدا“.
وتابع املسـؤول السابق ”بمجرد تدمري سمعة 
الوكاالت، سـيكون من املستحيل استعادتها“. 
كمـا أضاف ”ال يمكن إعادة معجون األسـنان 

إىل األنبوب“.

وتم إجـراء التغيـريات يف الوكالة عـىل خلفية 
هجوم ترامب عىل إذاعة صوت أمريكا واتهامها 
بنـرش الدعاية الصينية، والتـي زادت املخاوف 
مـن أن إدارته تريد تحويل صوت أمريكا إىل آلة 

دعاية يمينية.
واالثنـني املـايض، اسـتقال اثنـان مـن كبـار 
وهمـا  أمـريكا  صـوت  إذاعـة  يف  املسـؤولني 
املخرجة أماندا بينيت ونائبة املخرجة سـاندي 
سـوجاوارا، رافضـني اسـتيالء بـاك وحقه يف 

تنصيب قيادة جديدة. 
ترويـج ترامب لقنـاة مغمورة يجّسـد عالقة 

السياسة باإلعالم
 ويف سـياق اخر تقدم قنـاة ”ون أمريكا نيوز“ 
نفسـها عىل أنهـا بديل لشـبكة أخبار فوكس 
وتدافـع برصامة عـن الرئيس دونالـد ترامب 
ونظريـات املؤامرة، مـا جعلها مثـار إعجاب 
ترامـب الشـديد ومصـدر تغريداتـه حتـى لو 
خالفتهـا جميـع وسـائل اإلعـالم يف الواليات 

املتحدة.
البيت األبيض فتح أبوابه ملراسـلة ”ون أمريكا 
نيوز“ واضعا إياها يف مصاف مراسـيل وسائل 
اإلعالم الكربى، فيما نأت قناة فوكس بنفسها 

عن تغريدات الرئيس األمريكي املوالية له.
 ”ون أمـريكا نيـوز“ قناة أمريكيـة محافظة 
مغمـورة ال يتجـاوز عدد مشـاهديها 14 ألفا 
لكن حماسها الشديد للرئيس األمريكي دونالد 
ترامـب وتبنيهـا لنظريات مؤامـرة ”يحوكها 
الديمقراطيـون“، القت إعجاب ترامب وأصبح 
من أشـد املروجـني ألخبارهـا يف تغريداته، ما 
رفع بـدوره من عـدد متابعيها عـىل تويرت إىل 

أرقام قياسية.
ح ترامب الثالثاء 9 يونيو عىل حسـابه  فقد ملـَّ
بموقـع تويرت، إىل أن الحادثـة التي وقعت بني 
متظاهـر يبلـغ من العمـر 75 عامـا ورشطة 
بافالـو كانت ”ملفقـة“ من حركـة ”أنتيفا“ 
اليسـارية. دون االسـتناد إىل أي أسـاس بـل 
وتناقضـه أرشطة فيديـو املراقبـة، ورسعان 
ما جعلـه يتعـرض لالنتقـاد من قبـل جميع 

وسائل اإلعالم. حتى قناة فوكس نيوز املوالية 
جـدا لرتامب نأت بنفسـها عن هـذه التغريدة 

الرئاسية املثرية للجدل.
وتبـني أن هذه الفكرة دافعـت عنها قناة ”ون 
أمريكا نيوز “ عىل الهواء مبارشة، ولم تكن تلك 
ج فيها الرئيس لهذه القناة  املرة األوىل التي يروِّ
املغمورة، والتي هي أكثـر يمينية و”ترامبية“ 
بمراحـل مـن قناة فوكـس نيوز، بحسـب ما 

ذكرت قناة فرانس 24.
واسـتقى ترامـب نظريتـه التآمريـة الجديدة 
من خالل مشـاهدة هـذه القنـاة ذات التوجه 
املحافـظ للغايـة. وغالبـا مـا يستشـهد بهـا 
بصـورة منهجيـة تقريبا عندما يـرى أن قناة 
فوكس نيـوز ال تظهر اهتمامـا كافيا بآرائه. 
كمـا أنه ال يفوت فرصة لتوجيه الشـكر إليها 
وبخاصـة يف األوقات املضطربة سياسـيا التي 
يمر بها. فعىل سبيل املثال هاجمت ”ون أمريكا 
نيـوز“ الديمقراطيني بال هوادة أثناء إجراءات 
عزل ترامب العام املـايض، كما أنها لم تتوقف 
عن اإلشـادة بمجهودات ترامـب ”الرائعة“ يف 

التصدي لوباء فايروس كورونا املستجد.
يف املقابـل ومنـذ بداية األزمـة الصحية واصل 
الرئيـس األمريكـي الرتويج للقنـاة عىل تويرت 
أكثـر فأكثر. وهو ما يعـد دعاية ال تقدر بثمن 
لتلك القناة املغمورة التي أسسها رجل األعمال، 

روبرت هريينج عام 2013 يف سان دييغو.
وليـس لهذه القنـاة إال ما يقرب مـن 14000 
مشـاهد فقط يف املدن األمريكية الكربى، وفق 
تقديـر مركـز ”نيلسـن ألبحـاث اإلعـالم“، يف 
مقابل 631 ألف مشـاهد لشبكة فوكس نيوز. 
ولكن بفضل حساب دونالد ترامب عىل تويرت، 
بـات لدى ”ون أمـريكا نيوز“ اثنـان وثمانون 

مليون متابع عىل اإلنرتنت…
كما قدمت القناة نفسها منذ البداية، عىل أنها 
بديل لشـبكة أخبار فوكـس ودفعت برصامة 
نظريات املؤامرة شوطا أبعد بكثري من فوكس 
ذات التوجـه املحافـظ، مزيحـة بذلـك املؤرش 
السـيايس يف البالد بقـوة إىل جهة اليمني. وهو 
االتجـاه الذي أصبـح ”أكثر شـيوعا“ بوصول 

دونالد ترامب إىل املشهد السيايس عام 2015.
كمـا أصبحت القناة أول وسـيلة إعالمية تبث 

خطب الرئيس الصوتية كاملة غري منقوصة.
وقالـت صحيفـة نيويـورك تايمـز إن دونالد 
ترامب ”بصفتـه مراقبا إعالميا متحمسـا قد 
الحظ برسعة وجود شـبكة ”ون أمريكا نيوز“ 
وفتـح البيـت األبيض أذرعه برتحاب ملراسـلة 
هذه القناة، ذات الجمهور الذي ال يذكر، واضعا 
إياها يف مصاف مراسيل وسائل اإلعالم الكربى 

أثناء تغطية اإلحاطات الصحافية للرئيس.
ومراسـلة القنـاة تشـانيل ريون تقـوم بدور 
يالقـي تقديـر الرئيس الذي ال يفوت مناسـبة 
إال ويقـوم بإثارة غضـب زمالئها اآلخرين من 
الصحافيـني. إنها مثال محض لذلك النوع من 
”الصحافـة“ الذي يـروج له روبـرت هريينج 
يف قناتـه. فهـي مروِّجة مقتنعـة ومؤمنة بما 

تروج له من نظريات.
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لكي ال نخرج بمجـرد أرقام عن عدد القراء 
الـذي فضلـوا الصحـف عىل غريهـا ملعرفة 
دقـة أخبار وباء كورونـا، علينا كصحفيني 
أن نعيـد صناعة مفهـوم مهنتنا وليس دق 

املسمار األخري يف نعشها.
سأسـتعري مـن كاليف كوكسـون مراسـل 
صحيفـة فايننشـيال تايمـز يف نيويـورك، 
جملتـه املطالبـة بـأال تكـون حصيلتنا من 
انتشار وباء كورونا مجرد أرقام، الستبدلها 
بمجـرد أخبار وأنـا أتحدث عـن الصحافة، 
فكوكسون أشـار إىل جهد بحثي عاملي غري 

مسـبوق أنتج عـرشات اآلالف مـن األوراق 
العلمية توضح جوانب من فايروس كورونا 
الجديد وطريقة تأثريه يف جسـم اإلنسـان. 
ولـم يقتـرص األمـر عىل مجـرد أرقـام عن 

الضحايا والناجني.
بينمـا حصيلـة الصحافة من أشـهر الغلق 
الصعبة تكمن يف اسـتعادة الثقة بمحتواها 
اإلخبـاري مـن قبـل الجمهـور، الصحافة 
كانت املصـدر األكثر اعتمـادا عندما يتعلق 
األمـر بتداعيات انتشـار الوبـاء واملخاوف 
التي أثارها بني الناس إىل درجة الذعر. كمية 
التلفيـق والتزييـف اإلخباري التـي رافقت 
انتشار الوباء عىل مواقع التواصل واملنصات 
الشخصية، جعلت الناس تعود إىل مصدرها 

األول، ولـم يكـن ذلـك غـري الصحافـة.
تلـك الثقـة عـىل أهميتها ال تشـكل فاصلة 
إنقاذ يف أزمة الصحافة الوجودية، فكورونا 
كان قاتال يف مسـتوى آخـر للصحف عندما 
أرغمهـا عىل اإلغالق والتوقـف عن الطباعة 
وأصابها بعدم اليقني من مستقبلها ومازال 
لرتاجعـه،  مـؤرشات  أي  تبـدو  وال  قائمـا 
وهـذا مـا وصفـه مايـكل ميلـر الرئيـس 
التنفيذي ملجموعة ”نيوز كورب أسـرتاليا“ 
العائـدة إلمرباطور اإلعـالم روبريت مردوخ 
بـ“الرضبة النهائية التي سـددها فايروس 
كورونـا للصحافـة“ أّثر اإلعـالن عن توقف 

مئة مطبوعة تديرها املجموعة.
بينمـا ذهـب روي غرينسـاليد الكاتـب يف 
واملهتـم  الربيطانيـة  الغارديـان  صحيفـة 
بشـؤون اإلعـالم أبعـد مـن ذلـك بقوله إن 
األزمة مستمرة أثناء الحجر املنزيل وما بعده 
رغـم الجهود واالسـرتاتيجيات املسـتقبلية 
إلعادة تركيز أنشـطة غرف التحرير. معربا 
عـن توقعه بـأن الفـرتة التي سـتيل الوباء 
”ستشـكل عىل األرجـح املرحلة األخرية من 

الرتاجع الطويل للصحف الورقية“.
الصحافة دفعت ثمـن إخالصها لجوهرها، 
لذلـك تضيـق السـبل أمامها، عندمـا بقي 
هدفهـا حـق وصـول الجمهور بتسـاو إىل 
األخبـار واملعلومات عالية الجودة، لكن ذلك 
الحال صار مكلفا عىل الصحافة وليس من 
العدالة أن تتحمل وحدها تكلفة اسـتمراره 
من دون دعم ومساهمات الجمهور نفسه، 
إضافـة إىل الدعـم غـري املـرشوط مـن قبل 
الحكومات، ألن الصحافة يف أساسها رشيك 
موثـوق بـه للحفـاظ عـىل أداء الحكومات 
ومنع تفيش الفساد يف مفاصلها، ويف النهاية 
عندما تدعم الدول صحافتها فإنها تحافظ 
عـىل مسـتوى معـني مـن أداء حكوماتها. 
وال يكفـي أبدا أن يغلـب التفاؤل عىل الكالم 
املجـرد، كمـا هو سـائد عنـد السياسـيني 
بشكل يخالف املنطق، فالصحافة ترقد منذ 

سنوات يف السوق املريضة بينما ترصيحات 
الحكومـات  واسـرتاتيجية  السياسـيني 

تكتفيان بالوعود املجردة.
صحيـح أن اليقني الوحيـد يف الوقت الحايل 
بشأن مسـتقبل الصحافة هو عدم اليقني، 
ففي حني أن هذا القطاع الذي شارك بحيوية 
يف كتابـة التاريخ منذ صـدور أول صحيفة 
مطبوعـة، ال يمكن التنبؤ بمسـتقبله، فإن 
عدم القـدرة عىل التنبؤ ال يمثل املشـكلة يف 
كثري من األحيان، املشكلة تكمن يف مواجهة 
فكرة وواقع يتفاقم بشـكل أكـرب يوما بعد 
آخـر عن نهايـة الصحافـة التقليدية، وزاد 
وبـاء كورونا أكثر يف تقويـض مفاصل هذا 

القطاع.
ما عانته الصحافة يف أزمتها الوجودية أثناء 
انتشـار الوباء كان مضاعفا عما عاشـته 
القطاعـات األخـرى، فهـي باألصـل كانت 
مهـددة يف أعمالهـا وأضيـف لهـا تداعيات 
كورونـا الكئيبـة، لكنهـا مـع ذلـك عملت 
بطريقـة جعلـت الجمهور يعيـد االلتفات 
إليهـا، وهذا يفرس لنا النسـبة العالية ممن 
أعـادوا دورة االتجـاه إىل مواقـع الصحـف 

الستقاء األخبار منها.
لذلـك ينبغي عـىل النـاس والـدول عىل حد 
سواء حماية مفهوم الصحافة الحرة ومنع 
تقويضهـا تحـت أي مسـوغ كان، وبغض 

النظر عن طريقة تقديمها للجمهور ورقية 
كانت أم رقمية، من أجل املحافظة عىل هوية 
مجتمع سـليم يف طريقة تفكـريه وطريقة 
حصوله عىل املعلومـات املوثوقة، ألن إنهاء 
الصحافة كمفهوم سـيؤدي إىل إلحاق رضر 

ال يمكن ألي ديمقراطية تعويضه.
فهـل اسـتمرار صـدور الصحافـة الورقية 
بشـكلها الحـايل أفضل مـن ال يشء؟ بينما 
البدائل الرقمية مستمرة يف اكتساح السوق 
وموارد اإلعالنات عىل حد سواء، هذا السؤال 
يف الواقع يـدور حول ما يمكن وما ال يمكن 
للصحافـة القيـام بـه، وهـو جـدل يعيدنا 
إىل التاريخ حـول مفهوم الثقـة يف النماذج 
املبسـطة. ألننـا لم نتخـل عـن الراديو بعد 
شـيوع جهـاز التلفزيون، ولـم نتوقف عن 
الذهاب إىل السينما بعد انتشار الفيديو، ولم 
نتخلف عـن زيارة املتاحف واملكتبات بعدما 
فضلـت أدمغتنا اإلنرتنـت كمصدر للمعرفة 

عىل أي خيار آخر.
الذيـن ال يبالـون بانقـراض الصحافـة ال 
يتوقفون عن االدعاء بأن الصحافة لم تكن 
تمثل املجتمع، أو عىل األقل لم تمثلهم! وهم 
يف ذلك يهملـون عن قصد الفكـرة املتوخاة 
من جوهـر الصحافة، وينظرون إىل خطاب 
واألحـزاب  الحكومـات  تديـره  مكشـوف 
والـرشكات وحتـى رجـال الديـن لتمريـر 

مصالحهم األنانية يف وسـائل إعـالم تابعة 
لهم.

فّكـر يف السـؤال: ما معنـى أن تكون حياة 
اإلنسـان -أي إنسـان- مـن دون صحيفة 
يوميـة يطالعها بمـزاج رائق، هـل نتخيل 
ماذا سـيحصل آنذاك ملفهوم الحنني بمجرد 
املـايض،  مـن  لتكـون  الصحـف  اختفـاء 
لذلك لدينـا جميعا، مثلما لـدى الحكومات 
واملؤسسات والرشكات التكنولوجية الغنية 
مـا يجعلنـا قادريـن عـىل منـع أن تكـون 
الصحافة جزءا من املايض، تحت أي سـبب 

كان.
مـرة أخرى، يدور الجدل حـول ما إذا كانت 
الصحافـة التـي لدينـا أفضل مـن ال يشء. 
جوابـي هـو: بالتأكيـد نعم، طاملـا أن املرء 
يذكر النجـاح النسـبي الذي حققتـه أثناء 

شهور كورونا برغم أزمتها الوجودية.
ولكي ال نخرج بمجرد أرقام عن عدد القراء 
الذيـن فّضلـوا الصحف عىل غريهـا ملعرفة 
دقة أخبار الوباء، علينا كصحافيني أن نعيد 
صناعة مفهوم مهنتنا وليس دق املسـمار 
األخري يف نعشها، وعىل السياسيني أن يثقوا 
بكالمهم املعـروف عندما يرددونه عن رياء 
أو قناعـة، أن الصحافـة تعمـل عىل تقييم 
أداء الحكومات من أجل الحفاظ عىل حرية 

املجتمع وحقوقه.
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بغداد/ الزوراء:
ابدى نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد 
الصحفي�ني الع�رب مؤي�د الالمي اس�تعداد 
نقاب�ة  الصحفيني العراقي�ني لنقل الحاالت 
الحرجة للصحفيني املصابة بفريوس كورونا 
اىل خ�ارج البلد لتلقي الع�الج الالزم .ويتابع 
الالم�ي الحالة الصحية للصحفيني املصابني 
بفايروس كورونا وبصورة شخصية ايضاً ، 

مبدياً استعداد النقابة لنقل الحاالت الحرجة 
للصحفي�ني اىل خ�ارج البل�د لتلق�ي العالج 
الالزم .وتعه�د نقيب الصحفي�ني العراقيني 
مؤيد الالمي بنقل الصحفي الريايض يوسف 
فعل وزوجته اىل خارج البلد للعالج اذا تطلب 
االم�ر ذلك.كم�ا اطم�أن الالمي ع�ى صحة 
الصحفي ل�ؤي عمران بعد إصابته بفريوس 

كورونا.

الالمي يبدي استعداد نقابة 
الصحفيني لنقل احلاالت احلرجة 
للصحفيني اىل اخلارج لتلقي العالج 



اللقاء  تأجيل  األسبوع  هذا  شهد 
الرويس – الرتكي بشأن النزاع الليبي 
الذي كان مقررا يف أنقرة، كما جرى 
األطليس  شمال  حلف  بحث  خالله 
ترصفات  عن  فرنسية  شكوى 
ملنع  مقبولة  غري  تركية  عدوانية 
األسلحة  تصدير  حظر  قرار  تطبيق 
طيب  رجب  كان  وإذا  ليبيا.  إىل 
الحبال  عىل  بالرقص  يقوم  أردوغان 
وموسكو  واشنطن  بني  املشدودة 
التمدد  لتحقيق  األوروبي  واالتحاد 
األزمة  فإن  إليه،  الذي يصبو  الرتكي 
تعكس  الناتو  حلف  يف  الداخلية 
الدور  توسع  من  متصاعدا  تذمرا 
الرتكي وتنذر بصعوبات حول هوية 
الحلف ومهامه، وبمرحلة حرجة من 

التوترات يف البحر األبيض املتوسط.
الدول  غالبية  تضامن  من  بالرغم 
وإيطاليا  أملانيا  )ومنها  األوروبية 
النظَر  لفت  فرنسا،  مع  وإسبانيا( 
املوقُف املتحفظ لواشنطن التي تقود 
الناتو والتي لوال ضوؤها الربتقايل ملا 
عىل  السهولة  بهذه  أنقرة  تحركت 

املرسح الليبي.
قبل  من  تحقيق  بفتح  االكتفاء  وما 

إال  الشكوى  محل  الحادثة  يف  الناتو 
محاولة لحجب األزمة الداخلية للناتو 
التي باتت جلّية عند انعقاد قمة لندن 
أواخر العام املايض بمناسبة الذكرى 
السبعني لتوقيع معاهدة حلف شمال 

األطليس.
منذ  الناتو  وضع  اهتز  الحقيقة  يف 
ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  وصول 
بإعالء  األمريكي  االهتمام  وتناقص 
داخله  االضطراب  وازداد  دوره، 
فيه  األوروبيني  إسهام  يف  للنقص 
بريطانيا  وخروج  الربيكست  )بعد 
من  املئة  يف  ثمانون  االتحاد،  من 
قدرات الحلف غري أوروبية(، وبسبب 
شمال  من  األحادية  تركيا  مواقف 
من  وليبيا  املتوسط  رشق  إىل  سوريا 

دون أخذ رأي الحلف.
الحايل  الرتكي  الفرنيس –  التوتر  وما 
إال امتداد لتجاذب بدأ يف العام املايض 
الرتكي  الكردية والدور  املسألة  حول 
وصل  وحينها  سوريا  يف  املستجد 
ماكرون  إيمانويل  بالرئيس  األمر 
لحلف  رسيري”  “موت  عن  للحديث 
أن  بالذكر  والجدير  األطليس.  شمال 
االنزعاج من املوقف الرتكي ال يقترص 
البلطيق  عىل فرنسا، إذ انتقدت دول 
طويلة  فرتة  منذ  الرشقية  وأوروبا 
“االبتزاز” الذي تمارسه أنقرة، والذي 
املتدرجة”  الدفاع  “خطط  يمنع 
املخطط لها ضد روسيا، وذلك لفرض 
األوروبي  واالتحاد  الناتو  إدراج 
الشعب”  مليليشيات “وحدات حماية 
العسكري  والجناح   )YPG( الكردية 
الديمقراطي”  االتحاد  لـ”حزب 

)PYD( عىل اللوائح اإلرهابية.
األوروبيون  يشعر  ذلك،  من  وأبعد   

بالقلق من النشاط العسكري الرتكي 
إىل  وسوريا  العراق  من  “الضخم” 
وأرسلت  أنقرة  جندت  حيث  ليبيا، 
باريس  أن  واألهم  املرتزقة.  آالف 
تعرتف  ال  أوروبية  عواصم  عدة  كما 
البحرية  الحدود  ترسيم  باتفاقية 
الليبية  الوفاق  وحكومة  أنقرة  بني 
وكأمر  قانونية  غري  وتعتربها 
“امتداد  عن  بعضها  وتتحدث  واقع، 

اإلمرباطورية العثمانية إىل الغرب من 
البحر األبيض املتوسط”.

لواقع  الرمادية  اللوحة  هذه  أن  بيد 
ينس  العام  أمينه  تمنع  ال  الناتو 
ملجرد  التفاؤل  إبداء  من  ستولتنربغ 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أن 
عفا  “فكرة  الحلف  يعترب  يعد  لم 
صالحيتها”  وانتهت  الزمن  عليها 
من  الناتو  تعترب  واشنطن  تزال  وال 

ولهذا  الفعالة،  السياسية  أدواتها 
والضامن  العراب  دور  بلعب  تستمر 
الرئييس لديمومة الناتو. وهنا يكمن 
بعدم  املتحدة  الواليات  تمسك  سبب 
موقعها  إىل  نظرا  تركيا  مع  القطع 
قواعد  ولوجود  الجيواسرتاتيجي 
أطلسية عىل أراضيها، ولكي ال تذهب 
نحو خيارها األوروآسيوي والتعاون 

مع موسكو.

يف  تملك  أنقرة  أن  أيضا  ويتضح 
اللجوء  أوراق  األوروبي  االتحاد  وجه 
والهجرة غري الرشعية واالستثمارات 
االوروبية والعالقات التجارية. وتبعا 
موحد  أوروبي  قرار  وجود  لعدم 
العالقة مع  )أملانيا والنمسا تراعيان 
التاريخية  تركيا لجملة من األسباب 
واآلنية( وللموقف األمريكي املرتاوح، 
وهذا  مناورة،  بهامش  أنقرة  تتمتع 

األطليس  تماسك حلف شمال  يسمم 
عىل  قدرته  عدم  ويبني  وأدواره، 
التنسيق بشأن القرارات االسرتاتيجية 
التي اتخذتها الواليات املتحدة وتركيا 
يف سوريا أو بشأن تناقض تحركات 
املتوسط،  ورشق  ليبيا  يف  أعضائه 
وقيادة  وواشنطن  لندن  تنظر  إذ 
ليبيا  يف  أنقرة  تدخل  أن  إىل  الحلف 
عىل أنه ثقل موازن لتدخل موسكو، 
الدبلوماسية  عليه  تعرتض  بينما 
الفرنسية وتعترب أن “املزيد من الدور 
الرتكي يف ليبيا ال يعني تحجيم الدور 
الرويس”، إزاء كل هذا التضارب وعدم 
مراقب  من  أكثر  يتساءل  التماسك، 
حول مفهوم “األمن الجماعي” الذي 

يبغيه الحلف. 
العمليات  سهلت  األمر،  واقع  يف 
العسكرية ألنقرة يف منطقة تقع عىل 
وأفريقيا  أوروبا  بني  الطرق  مفرتق 
والرشق األوسط بسبب تحلل النظام 
العاملي الناتج عن الحرب الباردة، إذ 
تركز الواليات املتحدة يف املقام األول 
الخارجية،  املشاركات  من  الحد  عىل 
من  األوروبي  االتحاد  يبدو  حني  يف 
يف  وفاشال  سياسية،  آفاق  دون 
املعسكر  يبدو  ولذا  الليبي،  امليدان 
الغربي األطليس واألوروبي أقل تأثريا 
يف إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية 
أفريقيا،  وشمال  املتوسط  لرشق 
الجديدة  بالخرائط  ترتبط  وهي 
خاصة  الطاقة،  وممرات  ملنابع 
املهمة  الغاز  حقول  اكتشاف  منذ 
وتحّول  ومرص  وإرسائيل  قربص  يف 
إىل  املتوسط  األبيض  البحر  رشق 
الرصاعات  يف  جديدة  ساخنة  نقطة 

اإلقليمية – الدولية.

 - أنـا وزوجتـي اعتقدنـا أننا نحـب بعضنا 
بعضـاً، لكن تبـني يل فيما بعد أن مشـاعرنا 

كانت ساذجة.

)املمثل األمريكي وودي الن(
- تقلـب النسـاء اللواتي أحببتهـن ال يقابله 

يشء غري تمسكهن املزعج بحبي.
)برنارد شو(

- الزواج هو الخطوة األوىل نحو االنفصال.
)الكوميدية زازا غابور(

-لقد كنت طوال األربعني سـنة املاضية أحب 
املـرأة نفسـها. وإذا اكتشـفت زوجتي ذلك، 

فسوف تقتلني.
)هنري يونغمان(

- الكثـري مـن الرجال وقعـوا يف حـب امرأة 
تحت ضوء خافت جداً ال يصلح حقاً الختيار 

قميص ألنفسهم.
)املمثل الفرنيس موريس شفاليه(

- الحـب هو الذي يجعل املـرء يعتقد أن هذه 

املـرأة التـي يحبهـا أفضـل مـن غريهـا من 
النساء.

)أج منكن(
- عندما نفتش عن كل ما تمخض عن الحب، 
فأيـن نجـد ذلـك؟ نجـده يف صفحـة جرائم 

القتل.
)برنارد شو(

- تعـرف بأن هذه املرأة واقعة يف حبك عندما 
تجدها تستعمل فرشاة أسنانك.

)الروائي اإلنجليزي سومرست موم(
- لقـد اكتشـفت أنـك ال تسـتطيع أن تجعل 
أحـداً يحبك. الطريق الوحيـدة أمامك هي أن 
تطـارده إىل حـد يغيظـه ويحطـم أعصابه 

فيجعله يستسلم يف األخري.
)ايمو فلبس(

بديـل  أحسـن  الحـب  أن  وجـدت  لقـد   -
للشوكوالته.

)مرياندا انكرمز(
- مأسـاة البرشيـة هـي أن الرجـال يحبون 
املرأة، واملرأة تحب األطفال، واألطفال يحبون 

القطط.
)املمثلة جوانا ترلب(

-يعلـم الجميـع أن الكراهية ليسـت نقيضاً 
للحب. النقيض هو عدم االكرتاث.

)ديانا شمربس(
- يف آيرلندا يسـمحون لـك أن تقول إنك تحب 
اللـه، وتحب األطفـال، وتحب الخيـول التي 
تفـوز بالسـباق. أي نـوع آخـر مـن الحـب 

يعتربونه قلة عقل.
)الكاتب اآليرلندي فرانك مكورت(
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د. خطار أبودياب

    

صحفي وكاتب ومؤّلف عراقّي

خالد القشطيين

قالوا يف احلب

  يف خضـم حالـة االسـتنفار التـي عرفها 
العالم أثناء ذروة انتشار جائحة »كورونا«، 
الحظنـا أن تلـك الحالـة لـم تمنـع، رغـم 
الصعوبـات والرصاعـات الحـادة الظاهرة 
واملسكوت عنها، من ظهور خطاب مختلف 
النربة والرؤية يمكن القول إن زعيمه شـبه 
األوحـد هو الفرنـيس الربوفسـور راوولت 
الـذي حاول خصومه ومن يهدد مصالحهم 
يف البداية التعتيم عىل خطابه واالستخفاف 
بـه، ولكـن اختـالف الخطـاب ونضاليتـه 
الواضحـة وانتصـاره للمريـض مـن دون 
سـواه جعلت كل محاوالت التعتيم تفشل، 
وتصـّدر راوولت صحف العالم وتلفزيوناته 
وهرع الّناس يسـتمعون إىل خطابه بجدية 

وتفاعل إيجابي.
لقد تمّيز خطاب الطبيب راوولت باإلحراج؛ 
كان محرجـاً للّنخبـة الّطبّيـة العلمية بما 
طرحه من أسـئلة خلقت بدورها ردود فعل 
عنيفة ضـده. ويف مقابل هذا اإلحراج فإنه 
نجح إىل حد كبري يف نزع القداسة واليقينية 
عن مسلّمات كثرية. يمكن القول إن راوولت 
بأسئلة تبدو بسـيطة جداً يف ظاهرها أعاد 
للفكـر جذوة الشـك. ذلك أن التسـاؤل عن 
سـبب تمكن فريوس »كورونـا« من الدول 
الغنية أكثر مـن الفقرية هو فعالً يف محلّه، 
إضافة إىل أنه سـؤال يجـر وراءه مئات من 
األسـئلة التي لم تطرح بعد، وجدير بالعقل 
البرشي طرحها والتفكـري فيها. فالطبيب 
راوولـت وضع التطـور والقـوة والتقدم يف 
موضع الشك والريبة وخلع عنها كل قراءة 
يقينية ثابتة. وهنـا نتذكر ما قام به أعالم 
مدرسـة فرنكفورت عندما أشهروا النقد يف 
وجه الرأسمالية ومنتجات الحداثة وفكرها. 
ويحسب لهم الريادة يف تناول مفاهيم عىل 
غرار التسليع والصناعة الثقافية واإلنسان 

ذي البعد الواحد وخداع الجماهري...
ويف الحقيقـة فإن زلـزال »كورونا« يف ُبعد 
من أبعاده كأن مسار العقل البرشي أراده 
حدثـاً يقودنا لوضـع كل أجوبـة القرنني 
األخريين أمام املحك. لذلك فإن الجدل الذي 
خلقـه راوولـت يف ظاهره يتصـل بعقار 
الكلوروكـني ومـدى نجاحـه وخلوه من 
اآلثـار الجانبيـة الوخيمة، ولكـن ما وراء 
الكلوروكني هو هـدم ما بنته الحداثة من 
مسـلّمات فرضتها القوة ومنطق موازين 
القوى، وليس مصداقية املسلّمات وفعلها 

اإليجابي النافع لإلنسانية جمعاء.
ويف هذا السـياق كأن بالربوفسور راوولت 
يتقاطع مع عالِم االجتماع إميل دوركايم 
يف القاعـدة األوىل الدوركايميـة يف معالجة 
علميـة  معالجـة  االجتماعيـة  الظواهـر 
وتتمثـل يف الّتحرر من كل فكرة سـابقة. 
ويصف هذه القاعدة بأّنها األسـاس لكل 
طريقة علمّيـة. وللعلم فإن هذه القاعدة 
تتماهى مـع طريقة الشـك املنهجي لدى 
رونـي ديـكارت وأيضـاً نظريـة األصنام 

لبيكون.
طبعاً هناك مفكرون أسهموا بقوة يف صنع 

فكر يقيني عىل رأسهم فرانسيس فوكوياما 
الذي برش اإلنسانية بنهاية التاريخ، بمعنى 
أن أرقـى وأهم ما يمكـن بلوغه هو النظام 
الرأسـمايل الليبـريايل الديمقراطـي مـع ما 
يعنيه ذلك مـن لجم حقيقـي للفكر وكبح 

لجماحه.
قـام الربوفسـور راوولـت بيشء مـن رتق 
لعالقة الطبيـب باملريض من خـالل إعادة 
طرح وظيفـة الطبيب الحقيقيـة واملثالية 
التي جعلت أجياالً تحلـم بأن تمارس هذه 
املهنة التي ظلت يف الّتمثالت نبيلة وإنسانية 
ولكـن يف الواقع أصبحت سـوقاً رشسـة ال 

ترحم املريض.
ربمـا من النقاط التي تحسـب لراوولت أن 
مـا كنا نعتقد أنه مؤامـرة وأكاذيب ال دليل 
يثبتهـا بالنسـبة إىل ما يرّوج من سـنوات 
طويلة عن عالـم رشكات الدواء قد فضحه 
هـذا الطبيـب مـن خـالل ما تمخـض عن 
الخـالف حـول اسـتعمال الكلوروكني من 
عدمه من توتر وعنف وتكشري عن األنياب.

وهنا نستحرض أيضاً معارك رشكات األدوية 
من قطـاع الّطـب البديـل واملتخصصني يف 
األعشـاب الرافضـني لفكرة املـرض املزمن 
مـن أصلهـا والذين يـرون أن الـدواء الذي 
تقدمـه رشكات األدويـة هـو الـذي يحول 
املريض إىل صاحـب مرض مزمن من خالل 
خلق تبعية بني املريض والدواء ال هدف لها 
غري استقرار حالة املريض وليس معالجته 

وجعله يبلغ الشفاء.
الفكرة املركزية لوظيفة الطبيب والدواء تم 
رضبها يف مقتـل ويف الصميم؛ فكرة العالج 
ليسـت صالحة من وجهة نظر رأسـمالية، 
حيث الشفاء يعني التوقف عن رشاء الدواء 
واستشـارة الطبيـب، وهذا يعني انحسـار 

الربح وعدم تراكم األرباح.
وبمـا أن هـذا املوضوع الخطـري الذي كان 
مسـكوتاً عنـه قـد انكشـف، للعلـن فـإن 
الخطـاب النقـدي التشـكيكي أصبح لدى 
البعض يسمي عالم رشكات األدوية املافيا، 
مّما يفيد بأن الرأسـمالية يف نقطة قصوى 
من التوحش قـد أبدعت يف إنتاج باقات من 
املافيا وليست مافيا السالح بأكثر رعب من 

مافيا األدوية.
ويتقاطع أيضاً ما ملح إليه راوولت تلميحاً 
وترصيحاً أيضاً مع ما أعلنه الفائز بجائزة 
نوبل للطـب الربيطاني جـون روبار عام 
1993 قبـل أيام من أفـكار تصب يف التهم 
الخطرية املوجهة لرشكات األدوية الكربى 
املسـيطرة عىل العالم، حيث قال حرفياً إن 
معالجة املرىض وشـفاءهم ليسا مربحني 
بالنسـبة إىل الصناعة الصيدالنية، منتقداً 
إيثـار املصالـح االقتصاديـة عـىل صحة 

الّناس.
ولعـل الفكـرة املهمـة جـداً التـي أثارها 
الطبيـب العالـم جـون روبـار أن ظاهرة 
جشـع رشكات األدوية وهوسـها بالربح 
عىل حسـاب التعلق بفكرة شفاء املريض 
واالنتصـار عـىل األمـراض تمثـل عائقـاً 
حقيقيـاً أمـام التطـور العلمـي يف مجال 

الطب.
األمـراض  ظلـت  ملـاذا  نتسـاءل:  وهنـا 
األطبـاء  عـىل  مسـتعصية  الرسطانيـة 
والعلماء، ومـا هي صلة حالة العجز أمام 
هـذه األمـراض القاتلة بالسـوق املربحة 
جداً أدوية وعمليات وحصص عالج... ذلك 
أن اكتشـاف العالج لألمـراض الرسطانية 
األدويـة  رشكات  كـربى  إفـالس  يعنـي 

وتراجع أرباح املصحات.
إن املريض سلعة يحتكم إىل قوانني السوق: 

دعه يمرض وال تدعه يشف.

شاعرة وكاتبة وأستاذة تونسية

د. آمال موسى

مـن الظواهـر الخطرية التـي ال بّد 
مـن لفت النظر إليهـا هي محاولة 
تجنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف 
الحـروب وأعمال القتـل واإلرهاب 

والعنف الجنيس واالختطاف .
مـن  أكثـر  أن  تسـمع  أن  ملجـرد 
ربـع مليـار طفـل )250 مليوناً(، 
يعيشـون يف حالة خطـر، وخوف، 
وصحـي  نفـيس  ووضـع  وقلـق، 
وغذائـي وبيئـي يف أسـوأ أحوالـه، 
تشـعر بأن جـزءاً مـن إنسـانيتك 
يف  السـّيما  اسـتالبها،  يجـري 
منطقة الحروب والنزاعات األهلية 
والصدامات املسلحة، وحيث ينعدم 
حكم القانـون، والعدل.ولعّل الرقم 
املخيف، هـو يف حالـة تزايد يف ظل 
تفيش فريوس كورونا، واسـتمرار 
الجائحـة يف جميـع أنحـاء العالم، 
فضـاًل عـن فقـدان ماليـني البرش 
رزقهـم،  ومصـادر  ألعمالهـم، 
ونفـاد مّدخراتهـم، خصوصـاً من 
الفئـات الفقـرية األكثر تـرّضراً يف 
ظـّل األوضـاع االسـتثنائية، وغري 
الطبيعيـة، تلـك التي ترافـق معها 
تصاعد واحتدام ظواهر العنرصية، 
والتمييـز، والتعّصـب، والتطـرّف، 

والعنف، واإلرهاب.
إن مرحلـة الطفولـة هـي األخطر 
يف حيـاة البـرش، ألنها تحـدد حياة 
اإلنسـان، ومسـتقبله، فمـا بالـك 

حـني تعلم أن املاليني مـن األطفال 
اليوم يعيشـون يف أوضـاع البؤس، 
والشقاء، واألحالم املرعبة، ويعترب 
عاملنـا العربي أحد املناطق األسـوأ 
حاالً، واألكثـر أذى يف العالم، حيث 
يتعرض أطفال فلسطني، وسوريا، 
والصومـال،  وليبيـا،  واليمـن، 
البلـدان  مـن  وغريهـا  والعـراق، 
العربيـة، مثـل البالغني، للعسـف، 
وعدم األمن واألمان بسبب الحروب 
ونشـاط  جهـة،  مـن  والنزاعـات 
املنظمات اإلرهابية من جهة أخرى، 
ودائماً ما يكون األطفال وقوداً لها، 
وهم أكثر ضحاياها قتالً، وإعاقة، 
وتشوّهاً، وحرقاً، وُيتماً، وانفصاالً 
عـن أرسهم، واضطرابات نفسـية 
التفكـري  يف  وصدمـات  وعقليـة، 
والسـلوك والعواطـف، فضـاًل عن 
تحويلهم إىل سـلعة أحيانـاً للبيع، 
واملخـدرات،  واإلتجـار،  والـرشاء، 

واإلرهاب.
وبقـدر ما تكـون صـورة الطفولة 
تشـمل  فإنهـا  وقاسـية،  معتمـة 
عوائـل األطفـال، خصوصاً من هم 
دون خـط الفقـر، والذيـن يتجاوز 
عددهم املليار و200 مليون إنسان، 
يعيشـون يف ظل التخلّـف والجهل، 
وتفيش األمراض واألوبئة، والسّيما 
يف البلـدان النامية، إضافة إىل شـّح 
فـرص العمـل والتعليم، وانتشـار 
األمية، واستفحال ظواهر التعّصب، 
ووليـده التطرّف، ونتاجهما العنف 

واإلرهاب.
وإذا كان األمـر يتعلـق بالضمائـر 
والجانـب اإلنسـاني، فـإن العالـم 
يسـتذكر كل عام يف شـهر يونيو/ 
أليمـة تتعلـق  حزيـران، مناسـبة 
األطفـال  مـن  الحـروب  بضحايـا 
األبرياء، وذلك بقرار اتخذته الجمعية 
العامـة لألمـم املتحـدة بتاريخ 19 
إثـر   ،1982 عـام  آب  أغسـطس/ 

العـدوان »اإلرسائيـي« عـىل لبنان 
يف عـام 1982 واجتيـاح العاصمـة 
بريوت، وكان من األسـباب املوجبة 
لهذا القـرار هو »العـدد الكبري من 
واللبنانيني  الفلسـطينيني  األطفال 
األبرياء ضحايا أعمال العدوان التي 
ترتكبها »إرسائيـل««، والهدف منه 
هـو درء املعاناة التـي يتعرّض لها 
البدنية،  األطفال، وسـوء املعاملـة 
والنفسية، والعقلية يف جميع أنحاء 
العالم، فاألطفال هم أكثر الفئات يف 
املجتمع ضعفـًا، ما يجعلهم األكثر 

ترضراً من عواقب الحروب.
ومـن الظواهر الخطـرية التي ال بّد 
من إلفات النظر إليها، هي محاولة 
تجنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف 
الحروب وأعمـال القتل، واإلرهاب، 
والعنف الجنيس، واالختطاف، التي 
يتعرضون لها، إضافة إىل الهجمات 
واملستشـفيات،  املـدارس،  عـىل 
والحرمان من املساعدات اإلنسانية، 
السّيما يف مناطق الرصاع، وتلك أمور 
تتعلق بإنسانية اإلنسان الذي سعى 

منـذ القـدم لوضع قواعـد قانونية 
)تعاهديـة  تعاقديـة  أو  عرفيـة، 
ومكتوبة(، للحّد من اآلالم الناجمة 

عن الحروب، والنزاعات املسلحة.
واملطلـوب تفعيـل قواعـد القانون 
الدويل اإلنسـاني، واتفاقيات جنيف 
لعـام 1949 وملحقيها لعام 1977 
الخاصـان بحماية  )الربوتوكـوالن 
الدولية املسلحة،  ضحايا املنازعات 
وحماية ضحايا املنازعات املسلحة 
غـري الدوليـة(، بعـدم تـرك الجناة 
يفلتـون من العقاب، ومسـاءلتهم 
وتقديمهـم للعدالة، علمـاً بأن مثل 
هـذه الجرائم ال تسـقط بالتقادم، 
ويحتاج األمر إىل التوقيع عىل ميثاق 
روما لعام 1998 »املحكمة الجنائية 
الدولية«، واعتمـاده كأداة لتطوير 
قواعد القانون الدويل الجنائي، وهو 
الذي دخل حّيز النفـاذ عام 2002، 
ودعـوة جميـع البلـدان لالنضمام 
إليـه، إْذ ال تـزال العديد مـن الدول 
الكربى لم تنضم إليه، أو لم تصادق 
الواليـات  مثـل  انضمامهـا،  عـىل 

املتحدة التي انضمت إليه ثم أعلنت 
عن انسـحابها، وروسـيا والصني، 
إضافة إىل »إرسائيـل«، والعديد من 
البلـدان العربية، وقد اعتمدت األمم 
املتحـدة يف عـام 2000 بروتوكـوالً 
اختيارياً ملنـع تجنيد األطفال برفع 
سقف الطفولة من سن 15 إىل 18.

ولعلّها مناسـبة للتوّجه إىل كل من 
تهمه قضايا حقوق اإلنسان، دوالً، 
إنسـانية،  وحكومـات، ومنظمات 
وأفـراداً،  دوليـة،  ومؤسسـات 
تلـك التـي تعمـل لتحقيـق أهداف 
لكـي   2030 املسـتدامة  التنميـة 
تضـع يف حسـابها مخططـاً دولياً 
لضمان مسـتقبل أفضل للطفولة، 
واألطفـال، بإنهـاء جميع أشـكال 
العنـف ضدهم، وإنهاء أي إسـاءة 
لهـم وإهمالهم، وتطبيـق اتفاقية 
الدوليـة  الطفـل  حقـوق  حمايـة 
لعـام 1989 بحيـث تتوّفـر بيئـة 
سـليمة ومعافـاة لتوفري أسـباب 
نجـاح التنمية التي يقع األطفال يف 

صميمها، وجوهرها.

الطفولة الضائعة دعه ميرض وال تدعه ُيشف!

د.عبد احلسني شعبان

باحث ومفكر عراقي
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طبي�ة خط�رية تتطل�ب عناي�ة فوري�ة م�ن 
الطبيب، وتشمل أعراضها صعوبة يف التنفس 

وأملا شديدا يف الصدر وشعورا باملرض.
ولك�ن، قد تكون أيضا عرض�ة لخطر اإلصابة 
بنوب�ة قلبية قاتل�ة أو احتش�اء عضلة القلب 
وأم�راض القلب، إذا الحظت أن�ك تتعرق أكثر 

من املعتاد.
وتح�دث النوب�ات القلبية بس�بب نقص الدم 
الذي يص�ل إىل القلب. وم�ن دون كمية كافية 
من الدم، يمكن أن يتلف القلب بش�كل خطري، 

وقد يكون هذا مهددا للحياة.
ويمك�ن أن تك�ون النوب�ة القلبي�ة أيضا أحد 
أع�راض مرض القل�ب التاجي، حي�ث ترتاكم 
الرواس�ب الدهني�ة يف الرشاي�ني، م�ا يحد من 

كمية الدم التي تصل إىل القلب.
وق�د تكون عرضة لخطر اإلصابة بنوبة قلبية 
قاتل�ة إذا وجدت أنك تتعرق أكث�ر من املعتاد، 
حي�ث إن التع�رق املف�رط هو أح�د العامات 

التحذيرية املبكرة لنوبة قلبية.
وإذا كان�ت بعض رشايني الجس�م مس�دودة 
برواس�ب دهنية، فإن القل�ب يحتاج إىل العمل 
بجدي�ة أك�رب للتأك�د من ض�خ ال�دم يف أنحاء 

الجسم.
ونتيجة للعمل اإلضايف، يبدأ الجس�م يف التعرق 

للحفاظ عىل درجة حرارته منخفضة.
وإذا كن�ت تتع�رق كث�ريا م�ن دون أي س�بب 

واضح، يجب أن تفكر يف التحدث إىل الطبيب.
وقال موق�ع Healthline  الطبي عىل ش�بكة 
اإلنرتنت: “النوبة القلبي�ة حالة طبية طارئة. 
م�ن امله�م حق�ا االس�تماع إىل ما يخ�ربك به 

جسمك”.
وأض�اف: “م�ن األفض�ل طلب الع�اج الطبي 
الطارئ .. التعرق أكث�ر من املعتاد، خاصة إذا 
كنت ال تمارس الرياضة يمكن أن يكون عامة 

تحذير مبكر ملشكات يف القلب”.
وتابع املوقع: “ضخ الدم عرب الرشايني املسدودة 

يتطلب جه�دا أكرب من قلبك، ل�ذا تتعرق أكثر 
يف محاولة للحفاظ عىل درجة حرارة جس�مك 

منخفضة خال الجهد اإلضايف”.
ولك�ن، ملجرد أنك تتعرق بش�كل مفرط، فهذا 
ال يعن�ي بالرضورة أنك تعاني من نوبة قلبية. 
فالتعرق املفرط، أو فرط التعرق، هو يف الواقع 
حال�ة ش�ائعة ج�دا تؤثر عىل األش�خاص من 

جميع األعمار.
ويمك�ن أن يح�دث كأثر جانب�ي لحالة طبية 

أخرى، أو دون أي سبب واضح عىل اإلطاق.
ولك�ن، ال يزال عليك التحدث إىل طبيب عام إذا 
حدث التعرق مرة واحدة عىل األقل كل أسبوع، 
أنش�طتك  يف  االس�تمرار  ع�ن  توقف�ك  إذا  أو 

اليومية.

تفتيح الجس�م كل�ه هي رغبة ل�دى بع�ض الفتيات، ولكن اس�تخدام 
كريمات ومس�تحرضات التجمي�ل باهظة الثمن، فضا ع�ن احتوائها 
عىل كمي�ة كبرية من الكيماويات والتي يمكن أن ترض البرشة أكثر من 
إفادته�ا، يف الت�ايل وصفة مغربي�ة مجربة ونتائجه�ا مضمونة لتفتيح 

الجسم كله :
طريقة تحضري وصفة تبييض الجسم

تخل�ط كميات متس�اوية من الطحينة الخ�ام دون إضافات، مع كمية 
متساوية من بهار الكركم.

يقلب املزيج لحني الحصول عىل عجية لينة.
يوضع الخليط عىل الجسم، ويفضل تركه لساعة عىل األقل.

اشطفي جسمك بعد املاسك، ثم ادهني زيت جوز الهند.
ك�رري العملي�ة 3 م�رات يف األس�بوع عىل األق�ل للحصول ع�ىل أفضل 

نتائج.

اكتشف العلماء ان تناول املاء املعبأ يف القناني الباستيكية يشكل خطورة 
عىل صحة اإلنسان ألنه يسبب الصداع النصفي. 

توصل اىل هذا االستنتاج فريق من الباحثني يف الواليات املتحدة، بعد التجارب 
العدي�دة التي أجروها لدراس�ة تأثري املاء املعبأ يف القناني الباس�تيكية يف 
الف�رئان املخربي�ة. فقد حقن�ت الفرئان بم�ادة بيس�فينول A الكيميائية 
األساسية املوجودة يف القناني الباستيكية املستخدمة يف تعبئة املياه. هذه 
املادة تمتزج مع املاء يف القنينة. واتضح من التجارب انه بعد نصف ساعة 
من حقن الفرئان بهذه املادة، بدأت الفرئان تتهرب من الضوء والضوضاء. 
وبع�د ان درس العلماء النتائج النهائية اكتش�فوا ان املاء املعبأ يف القناني 
الباستيكية يؤثر س�لبيا يف جسم اإلنسان، وإن تناول هذه املياه يمكن ان 
يسبب عددا من األمراض من بينها الصداع النصفي، وكذلك البدانة والعقم 

واضطراب يف عمل القلب واألوعية الدموية.
لذل�ك ينص�ح الخ�رباء بالتقليل م�ن تناول املرشوب�ات املعب�أة يف القناني 

الباستيكية ألنها مع الوقت تؤثر سلبيا يف صحة اإلنسان.

االجتماعي  التواص�ل  أصبحت مواق�ع 
أحد املحاور الرئيس�ة يف حياتنا، خاصة 
بع�د تطبيق التباعد االجتماعي بس�بب 
أزم�ة كورون�ا، فأصبحنا نق�ي وقتاً 
طوياً للتواصل مع األه�ل واألصدقاء، 

وتكوين عاقات جديدة عن بعد.
 لكن البعض قد ينجرف ويشارك أشياء 
تس�بب رضراً بحياته الش�خصية، أبرز 
هذه األشياء هي نرش بعض التفاصيل 
ت�ؤدي  الت�ي  الزوجي�ة،  الحي�اة  ع�ن 
مش�اركتها إىل مش�اكل كبرية قد تدّمر 

الزواج.
إذا كنِت من مستخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي، فاحريص عىل أال تش�اركي 
األش�ياء الخمس�ة التالية، حفاظاً عىل 

حياتك الزوجية:
١- تفاصيل العاقة الحميمة

من املفرتض أن رسية العاقة الحميمة 
بني الزوجني هي من البديهيات، وكل ما 
يدور بين�ك وبني زوجك هو رس مقدس 

ال يجب مشاركته مع شخص ثالث.
2- تفاصيل الخافات الزوجية

أي زوجني تحدث بينهما خافات، وإذا 
كنِت تبحثني عن الدعم النفيس، فمواقع 
التواصل االجتماعي ليست املكان األمثل 

لطرح ومناقش�ة تفاصيل خافاتك مع 
زوج�ك، كل م�ا س�وف تحصل�ني عليه 
هو بعض النميم�ة وتناقل األخبار عن 

حياتك الخاصة، ما يزيد املش�اكل بينك 
وبني زوجك، ويزيد همومك.

3- تفاصيل تخص زوجك

أنِت رس زوجك، تعلمني عنه ما ال يمكن 
ألحد أن يعرفه، أنِت تش�اهدين عاداته 
اليومية، وترصدين أخطاءه ومشاكله، 
لذا يجب أن تكوني أمينة عىل التفاصيل 
التي تخصه، مثل الس�لوكيات اليومية، 
م�ا،  بم�رض  إصابت�ه  أو  عادات�ه،  أو 
وتأك�دي أنه إذا ش�ارك عن�ِك تفاصيل 
ش�خصية، فل�ن تكون�ي س�عيدة بهذا 

الترصف.
4- تفاصيل خافاتك مع أهل الزوج

ال يصح ن�رش تفاصيل ح�ول خافاتك 
مع أه�ل زوج�ك، أو كتاب�ة التعليقات 
الت�ي ت�يسء لهم، فه�ذا ي�ؤذي زوجك، 

ويشعل املزيد من املشاكل.
5- تفاصيل هدايا زوجك لِك

نرش صور هدايا زوج�ك لِك، خاصة إذا 
كانت فاخرة، يقلل من ش�أنك، كما أن 
نرش تفاصيل مالية عىل املأل هو ترصف 
مخال�ف إلج�راءات األم�ن، فاحتفظي 
به�ذه املعلومات الش�خصية لنفس�ك، 
واجع�ي فرحتك بهداي�ا زوجك لِك بينك 

وبينه.
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إذا كن�ت أح�د األش�خاص الذي�ن 
الكمام�ة  ارت�داء  عليه�م  يتع�ني 
لس�اعات طويلة بشكل متواصل، 
س�واء أثن�اء الخ�روج يف األماكن 
العام�ة أو يف بع�ض األماكن التي 
ال يجب التواج�د بها دون كمامة، 
فقد تاحظ أث�ًرا جانبًيا ناتًجا عن 
ارتدائها، وهو رائحة كريهة لفمك 

نتيجة تغطيته لفرتة طويلة.
تلك الرائحة تس�مى ب��VSCs أو 
مركب الكربيت املتغري، فإنها غاز 
ينت�ج من قب�ل البكترييا الناجمة 
من بقاي�ا األطعمة بني األس�نان 
أو تح�ت خ�ط اللثة،ونتيج�ة ألن 
يف  بحري�ة  تتدف�ق  ال  أنفاس�ك 
الهواء، س�وى بقائها يف الكمامة 

ووجهك .
وربم�ا تفع�ل م�ا يفعل�ه معظم 
الن�اس وتلج�أ للنعن�اع والعلكة، 
ولك�ن هذا لن يكون فعاالً لتنعش 

القن�اع؛  ذل�ك  خل�ف  أنفاس�ك 
فالنعن�اع ل�ن يس�اعد يف تخفيف 
الوضع؛ ألن زيادة الس�كر ترسع 
نش�اط البكترييا وس�تعمل فقط 

لجعل األمور أسوأ.

أوالً، اعلم أنك لست وحدك إذا كان 
لديك رائحة الف�م الكريهة؛ فوفقا 
ل��Medical News Today، يعاني 
ما يص�ل إىل %25 م�ن الناس من 

هذه الحالة الشائعة.

وتش�ري تقارير إىل أن هناك أسباًبا 
متع�ددة، ب�دًءا م�ن اتب�اع نظ�ام 
الكربوهيدرات،  منخف�ض  غذائي 
لكونها متنفس الفم، إىل أخذ بعض 

األدوية، ووجود جفاف الفم.
الف�م  رائح�ة  ملكافح�ة  ط�رق 

الكريهة
ويمك�ن التخلص م�ن رائحة الفم 
الكريه�ة بالح�رص ع�ىل نظاف�ة 
األسنان السليمة، كما أن ما تأكله 
يمك�ن أن يلعب أيًضا دوًرا يف إبعاد 
رائحة الف�م الكريهة، حيث يمكن 
تناول التفاح والجزر والخرضوات 
واألطعم�ة الخفيف�ة؛ لتعمل عىل 
وتنظ�ف  اللع�اب  تدف�ق  زي�ادة 
األس�نان بش�كل طبيع�ي وبذل�ك 
الع�ودة  وعن�د  أنفاس�ك.  تنع�ش 
أس�نانك  غس�ل  يمكن�ك  للمن�زل 
غس�ول  واس�تخدام  باملعج�ون، 

الفم.

كل يوم معلومة

هل تعاني من رائحة الفم الكريهة أثناء ارتداء الكمامة ؟

 حينما تسمع أن هناك البعض ممن 
يتناول�ون ملعقة من زيت الزيتون 
ع�ىل الري�ق ربم�ا يثري اس�تغرابك 
وتعجبك، لكن بالفعل بعض خرباء 
الصحة والتغذية ينصحون بذلك ملا 

له من فوائد صحية نذكرها لكم :
- زي�ت الزيتون م�ن أغنى مصادر 
النباتات التي تحتوي عىل األحماض 
الدهني�ة األحادي�ة غري املش�بعة، 
واستهاكه يمكن أن يساعدك عىل 
تلبي�ة احتياجات�ك من ه�ذا النوع 
من الدهون، حيث إنه مفيد بشكل 
خ�اص لصح�ة القل�ب، باإلضافة 
إىل كونه يس�اعد ع�ىل تقليل خطر 

اإلصابة بأمراض القلب.
- يس�اهم تناول�ه ع�ىل الري�ق يف 

حماية خايا القولون من الترضر، 
وبالت�ايل التقليل من خطر اإلصابة 

برسطان القولون.
اإلصاب�ة  - يخف�ف م�ن ح�دوث 
اإلمساك، خال تعزيز عمل األمعاء 

وحركتها.
- يس�اعد ع�ىل ضبط مس�تويات 

السكر يف الدم.
- زيادة كثاف�ة العظام، باإلضافة 
الحتوائ�ه  االلتهاب�ات،  تقلي�ل  إىل 
عىل مادة “بوليفينول” التي تعمل 

كمضادات لألكسدة.
- يحت�وي عىل مضادات األكس�دة 
وفيتام�ني E، الت�ي تس�اعد ع�ىل 

مكافحة الشيخوخة.
- يؤدي إىل زيادة الش�عور بالشبع 

لف�رتة طويل�ة، بالت�ايل يقل�ل من 
كمي�ة الطعام املتناول�ة فيما بعد، 

ما يساعد عىل فقدان الوزن.
- األحم�اض الدهني�ة املوجودة يف 

زيت الزيت�ون، تلعب دورا يف تعزيز 
صحة الجهاز املناعي وتقويته من 
أجل محاربة الفريوسات واألمراض 

املختلفة. 

سر االعشاب

ماذا يفعل تناول ملعقة من زيت الزيتون على الريق ؟

نصائح طبية

التعرق عالمة حتذيرية خلطر صحي قاتل

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

 العديد من الناس يعانون بسبب السمنة فهي 
من الهموم الثقيلة التي تتسبب لهم يف العديد 
م�ن األمراض باإلضافة إىل األذى النفيس الذي 

يتعرضون له.
و مع األس�ف فهناك من يقومون باس�تغال 
احتياج هؤالء األشخاص و يقومون بإيهامهم 
بنجاعة العديد من األدوية و املستحرضات و 
طرق التخسيس التي ال تصلح لعاجهم. بل و 

تقوم باإلرضار بهم يف بعض األحيان.
و من أخط�ر هذه املس�تحرضات هي حبوب 
التخسيس التي يدعي البعض أنها مكونة من 
أعش�اب طبيعية لكنها تحت�وي يف تركيباتها 
عىل مواد كيميائية كما أنه توجد نسخ مقلدة 

منها تحتوي عىل أرضار مضاعفة.
ويف الس�طور التالية س�نعرض عليك�م أنواع 
حب�وب التخس�يس املختلف�ة و األرضار التي 

تسبب بها:
فايتوشيب :

و ه�ي تحت�وي يف تركيبها عىل نبات الس�نة 
الذي يعمل كمادة مس�هلة كما توجد به مادة 
رديكت�ال الت�ي تق�وم بتقليل الش�هية. وعىل 
حسب تأكيدات بعض الخرباء أن هذه الحبوب 
مصنعة من مادة الصرب التي تم استخاصها 
من نبات الصبار الذي يعد أحد أقوى املسهات 
ال�ذي ل�و ت�م اس�تخدامه بكثرة س�يؤدي إىل 

تجفيف الجسم من السوائل املوجودة فيه.
كم�ا يرض باملع�ادن االخ�رى أيض�ا, كما أنه 
يق�وم بتهيي�ج املع�دة و يتس�بب يف زي�ادة 
حساسية القولون العصبي كما أنه ضار جدا 
عىل املراة الحامل و األطفال دون س�ن البلوغ 
نظرا الحتوائ�ه عىل مادة ” أنثراكينون ” التي 

تقوم بتزويد حركة األمعاء يف الجسم.
رديكتال :

يتس�بب ه�ذا النوع م�ن الحب�وب يف تجفيف 
الحل�ق و رف�ع ح�رارة الجس�م و يف بع�ض 
الحاالت يقوم بتفتح الشهية بدال من أن يقوم 

بتقليلها.
مرييت :

تحت�وي ع�ىل م�واد تعم�ل كمس�هات مثل 
ملوث�ة  الحب�وب  ه�ذه  و   ” “أنثراكين�ون 
بالرص�اص و الزرني�خ الل�ذان يتس�ببان يف 

خطورة كبرية عىل الصحة.
زينيكال :

تحتوي عىل بعض املواد الكيميائية التي تقوم 
بإخراج 30 باملائة من الدهون الجس�م بدون 
أن يق�وم بامتصاصها و صحي�ح أن هذا أمر 
جي�د. لكن اإلكث�ار من تناول ه�ذا النوع من 
الحب�وب قد يؤدي إىل خ�روج بعض املعادن و 
الفيتامين�ات الهامة يف الجس�م م�ع الدهون 
لذل�ك يج�ب تعوي�ض املفق�ود بإتب�اع نظام 
غذائي صحيح وصحي و اس�تخدام مكمات 

األغذية تحت إرشاف الطبيب املختص.
املشاكل التي تتسبب فيها حبوب التخسيس :

–  كث�رة اس�تخدامها لفرتة طويل�ة يؤدي إىل 
اإلرضار بالجسم و صحته نظرا ألنها تحتوي 
عىل مواد تقوم بتنحيف الجسم و مواد أخرى 
مس�هلة و قد تعطي تأثريا مخادعا للشخص 
ب�أن وزن�ه قد انخفض بس�بب كث�رة خروج 

السوائل من جسمه.
–  تقوم بمنع الجس�م من امتصاص األغذية 
بش�كل كامل و تمن�ع امتص�اص الصوديوم 
و البوتاس�يوم و املغنيس�يوم و ه�ي معادن 

يحتاج الجس�م إليها مما يتس�بب يف اإلرضار 
بصح�ة القلب و ضعف�ه و اإلصاب�ة بمرض 

السكري.
–  تتس�بب يف حدوث اإلسهال بشكل مستمر 
مم�ا يفق�د األمعاء أغش�يتها املبطن�ة و هذا 
يظه�ر يف خ�روج قطع بيضاء م�ع الرباز مع 

بعض الدماء.
–  بعض الرشكات املصنعة تكتب عىل عبوات 
الحبوب أنها مصنعة م�ن مواد طبيعية لكنه 
غري صحيح فإنها مخلوط�ة بمواد كيميائية 
تتس�بب بالرضر البالغ للجس�م م�ع مداومة 

استخدامها.
–  تحت�وي بعض الحبوب عىل عنارص س�امة 
مثل الرصاص و الزرنيخ مما يجعلها ترتس�ب 
يف الكب�د و العظام فتؤدي إىل اإلصابة بأمراض 
الكبد و هشاشة العظام و قد تتسبب يف حدوث 
تشوهات لألجنة بسبب ترسبها يف مخه نتيجة 

تناول لسيدة الحامل لهذه الحبوب. 

اثر ادوية الرجيم على صحتك .. تعرف عليها قبل التفكري باستخدامها

لطلة ابهى...

دراسات حديثة

من مكونات يف البيت.. وصفة 
مغربية لتفتيح اجلسم كله

املاء املعبأ يف القناني البالستيكية  
هل فيه خطر على الصحة ؟
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بم�اذا تش�عرين إذا الحظت أن 
أنظار الكثريين مركزة عليك؟ 
ببعض الحرج - نقطه واحده 

بطرافة املوقف - نقطتان 
بلذة وسعادة - ثالث نقاط

 ه�ل تلبس�ن ع�ادة م�ا يلفت 
األنظار؟ 

نعم دائما - ثالث نقاط 
يف مناس�بات معين�ه فق�ط - 

نقطتان 
أبداً - نقطه واحده 

 حينم�ا تكون�ن يف م�كان عام 
هل تفضلن ان تتحدثي بصوت 

منخفض؟ 
نع�م وأحيانا أضط�ر ألن أكرر 

كالمي ليسمع - نقطه واحده 
ال , مل�اذا يجب أن نتكلم بصوت 

منخفض؟ - ثالث نقاط 
نادرا - نقطتان 

أن�ك  أحيان�ا  تدرك�ن  ه�ل 
مح�ط اهتم�ام الن�اس وتحت 

مراقبتهم؟ 
نعم أحيانا - ثالث نقاط 

أبدا - نقطتان 

ن�ادرا م�ا أالحظ ه�ذا - نقطه 
واحده 

 بم�اذا تش�عرين ع�ادة حينما 
تكونن وحيدة؟ 

بالوحدة الثقيلة - نقطتان 
الهدوء والراحة - ثالث نقط 

واالن اإلجابات : 
ه�ل حس�بت مجم�وع النقاط 
التي حصلت عليها من إجاباتك 
عىل االس�ئله؟ إذن اقرأي اىل أية 

مجموعة تنتمن !!
6 نقاط 

أن�ك  االختب�ار  نتائ�ج  ت�دل 

جاذبيت�ك  بمرحل�ة  تمري�ن 
فيه�ا ضحل�ة ضعيف�ة لكنه�ا 
س�تتغري فالجاذبي�ة ارتفاعات 
أال  ه�و  وانخفاضات..امله�م 
تعميل ع�ىل تنفري الن�اس منك 

ليهربو دون امل بالعودة. 
7 او 8 نقاط 

أنت عاطفية جدا, تحتاجن إىل 
ما ال نهاية له من الحنان لكنك 
غري راضيه تماما ألنك تشعرين 
أنه لي�س عندك إمكاني�ة إبراز 
ثاب�ري  وأماني�ك..  مواهب�ك 
تتش�ائمي  وال تستس�لمي وال 

وتيأيس. 
9 اىل 11 نقطة 

ش�ديد  الواق�ع  ل�ك  بالنس�بة 
الجدية ويتطل�ب التزاما كامال 
...أعط اهتمام�ا كبريا ملظهرك 
وتعلم�ي  بالن�اس  وعالقات�ك 
أن تحس�ني اس�تغالل الفرص 

ومواهبك. 
12 او 13 نقطة 

جس�مانيه  جاذبي�ة  عن�دك 
وروحي�ه أيضا..غامض�ة غ�ري 
الوحيد  املعالم..الخطر  واضحة 
هو أن تستهرتي بتقييم نفسك 
جاذبيت�ك  م�دى  تق�دري  وال 
للن�اس التي حن ت�راك تعجب 

بك يف الحال النك فعال جذابة. 
14 او 15 نقطة

جاذبيت�ك قوي�ه, وأن�ت قليل�ة 
املخ�اوف والعقد.. تس�تطيعن 
أن تؤث�ري ع�ىل اآلخري�ن وأن 
تجذبيه�م إلي�ك بحري�ة تامة..

الخ�وف الوحيد هو أن تصبحي 
غري مقنع�ة تمام�ا يف يوم من 

االيام النك متقلبة.

ي�روى ان رجالً كانت له حاجة فقصد 
صديقاً له، وطلب منه حاجته، فاعتذر 
منه، فرجع متأملاً لعدم قضاء حاجته 
وتلبية طلبه، فأشار عليه صديق آخر 
له بأنه يتوجب عليه ان يغتنم مناسبة 
ج  ما ويقدم ل�ه هدية، وبع�د فرتة زوَّ
الصدي�ق ابنه، فاش�رتى الرجل هدية 
وذهب اىل بيت صديق�ه، وقدم الهدية 
له، وبعد يوم م�ن تقديم الهدية ذهب 
إليه ثانية وطلب منه حاجته، فأجاب 

بالقبول وقد لبى طلبه، فرجع مرسوراً 
فرح�اً، والتق�ى بصديقه الذي أَش�ار 
عليه بإرس�ال الهدية، وأخربه بقضاء 
حاجت�ه، فأجاب�ه صديقه أل�م أقل لك 
من قبل، وذهب قوله مثالً يرضب ألثر 
الهداي�ا يف قضاء الحوائ�ج وقد ورد يف 
العربية من األق�وال التي تضمنت هذا 
املعنى قولهم )نعم اليشء الهدية أمام 
الحاجة(، وقولهم )من قدم هديته نال 

أمنيته(. 

ح�ن خل�ق الله ادم علي�ه الس�الم كان هو أول 
برشي ُوجد . كان يسكن الجنة .. 

هن�اك  موج�وٌد  ه�و  م�ا  كل  م�ن  بالرغ�م  و 
استوحش. 

فحن ن�ام خلق الله حواء م�ن ضلعه!!! يا ُترى 
ما السبب ؟؟ !!

لِما ُخلقت حواء من آدم و هو نائم ؟؟ !!!
لِم�ا لم يخلقها الله من آدم و هو مس�تيقظ ؟؟ 

!!
ُيقال إن الرج�ل حن يتألم يك�ره، بعكس املرأة 
الت�ي حن تتألم ت�زداد عاطف�ًة و حب�اً !!  فلو 
ٌخلقت حواء من آدم عليه السالم و هو مستيقظ 
لش�عر بألم خروجها من ضلعه وكرهها، لكنها 

ُخلق�ت من�ه و هو نائم .. حتى ال يش�عر باأللم 
فال يكرهها .. 

بينما املرأة تلد و هي مس�تيقظة ، و ترى املوت 
أمامها ، لكنها تزداد عاطفة ..

و تح�ب مولودها ؟؟ بل تفديه بحياتها ...  لنعْد 
إىل آدم و حواء ..

ُخلق�ت حواء م�ن ضلٍع أعوج ، م�ن ذاك الضلع 
الذي يحمي القلب . 

أتعلم�ون الس�بب ؟؟ ألن الل�ه خلقه�ا لتحم�ي 
القلب .. هذه ه�ي مهنة حواء .. حماية القلوب 
.. فُخلقت من املكان الذي ستتعامل معه ..بينما 
آدم ُخلق من تراب أل نه س�يتعامل مع األرض .. 

سيكون مزارعاً و بّناًء و حّداداً و نجاراً . 

لكن املرأة س�تتعامل مع العاطف�ة .. مع القلب 
.. س�تكون أم�اً حنوناً .. وأختاً رحيم�اً .. و بنتاً 
عطوف�اً ... و زوج�ًة وفية .. خرجنا عن س�ياق 
قصتنا .. لنعْد ...الضل�ع الذي ُخلقت منه حواء 

أعوج !!!!
ُيثب�ت الطب الحديث أنه ل�وال ذاك الضلع لكانت 
أخف رضب�ة عىل القلب س�ببت نزيف�اً ، فخلق 
الله ذاك الضلع ليحمي القلب .. ثم جعله أعوجاً 
ليحم�ي القلب م�ن الجهة الثاني�ة .فلو لم يكن 
أعوج�اً لكانت أهون رضبة س�ببت نزيفاً يؤدي 
– حتم�اً – إىل املوت .. لذا .. عىل حواء أن تفتخر 

بأنها ُخلقت من ضلٍع أعوج ..!!
و ع�ىل آدم أن ال ُيح�اول إص�الح ذاك االعوجاج 

، ألن�ه و كم�ا أخرب النبي صىل الل�ه عليه وآله و 
س�لم ، إن ح�اول الرجل إص�الح ذاك االعوجاج 

كرسها.. 
و يقصد باالعوجاج هي العاطفة عند املرأة التي 

تغلب عاطفة الرجل ..
فيا ادم ال تسخر من عاطفة حواء ..فهي ُخلقت 
هكذا .و هي جميلٌة هك�ذا ..و أنَت تحتاج إليها 
هك�ذا .. فروعته�ا يف عاطفته�ا .ف�ال تتالع�ب 
بمش�اعرها ....و ي�ا ح�واء ، ال تتضايق�ي من 
طبيعتك..فهي عاطفت�ِك الرائعة التي تحتاجها 
الدنيا كلها .. فال تحزني .....أيتها الغالية .فأنِت 
تكاِد تكونن املجتمع كله .. فأنِت نصف املجتمع 

الذي يبني النصف اآلخر.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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اختبارات شخصية 

قصة مثل

وهلل يف خلقه شؤون...!؟؟؟

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

توق�ع حدوث بعض التغيريات اإليجابية يف عملك 
وحيات�ك الش�خصية. إذا كن�ت تش�رتك مع بعض 
الزمالء يف مرشوع م�ا، فتوقع عقدا جديدا بينكم. أما 
يف حياتك العاطفية، فربما تنتقل أنت والحبيب إىل مرحلة 
جدي�دة. رشاكتك الجديدة واعدة وربما تحقق لك ما كنت 

تتمناه.

ال تكن كس�وال اليوم ومارس رياضتك املفضلة 
وش�جع م�ن حول�ك ع�ىل ممارس�ة الرياض�ة 
باس�تمرار. تفك�ر معظ�م الوقت يف القي�ام برحلة 
طويلة يف بلد أوروبي. ستتحمس يف املساء للقيام بيشء 
مختلف. اس�تمتع بوقتك بقدر اإلمكان فالفرصة ال تأتي 

إال مرة واحدة.

يش�جعك أحد أفراد أرستك عىل تنمية مهاراتك 
ومواهبك اليوم. ربما تش�عر اليوم بما سيحدث 
قبل أي ش�خص آخ�ر ولذلك يصف�ك البعض بأنك 
شخص نادر يف هذا الوجود.ربما تشعر بالغرور والكرب 
بسبب هذه املجامالت، ولكن هذا الغرور قد يبعد اآلخرين 

عنك.

اس�تمع لص�وت العقل الي�وم. إن لم يس�تمع 
إليك البعض اليوم، فال تعتربها إهانة.ال تفرض 
وجه�ات نظ�رك ع�ىل اآلخري�ن. ركز ع�ىل أهدافك 
وتطلعات�ك. تتميز الي�وم بأنك تفعل أكث�ر مما تتكلم. 
حان الوقت اآلن لوضع بعض األس�س واألفكار وعرضها 

عىل اآلخرين.

العمل الجاد يف بعض املرشوعات املحددة لوقت 
طوي�ل قد ي�ؤدي إىل زيادة يف دخلك. أنت لس�ت 
متمي�زا فقط يف العمل ولكن�ك تتميز بحس وفني. 
ال تتعج�ب إن وجدت أن جميع الناس يجاملونك. ربما 
تش�عر بالثقة والفخر بس�بب مجامالتهم. كافئ نفسك 

واحتفل مع الحبيب فأنت تستحق ذلك.

تتنق�ل يف محيط�ك وبن أف�راد عائلتك لتقديم 
الخدم�ات والعون مل�ن يحتاج�ه، وكأنك املالك 
الح�ارس الذي يطلب الجميع وجوده ومس�اندته. 
أم�ا مهنيا، فيح�ذرك الفلك م�ن املوافقة ع�ىل إنجاز 
العدي�د من األعمال وامله�ام التي قد تثق�ل كاهلك وتؤثر 

سلبا عىل صحتك.

دلل نفس�ك واهتم بصحتك، خاصة إذا شعرت 
بالتعب هذا اليوم. قد يرتاجع أداؤك ومس�تواك 
يف العم�ل تدريجيا بس�بب العمل لف�رتات طويلة. 
إذا كان�ت لديك فرصة لقضاء بع�ض الوقت يف املنزل، 
يفضل أن تس�تغله يف النوم والراحة. من األفضل دائما أن 
تك�ون حكيما وغ�ري مترسع يف اتخ�اذ قرارتك حتى وإن 

استغرقت وقتا طويال.

ال ته�رب م�ن أي مش�كلة تواجهك الي�وم. أي 
ضغط عصبي قد تتعرض له اليوم قد يتضاعف 
ويؤثر سلبا عىل صحتك إن لم تحاول التعامل معه. 
كلما واجهت املش�اكل يف الوقت الح�ايل، كنت أقل ندما 
يف املس�تقبل. ربما ال يفهم اآلخ�رون احتياجاتك مادمت 

ال توضحها لهم.

إذا كنت مش�غوال بدراسة موضوع ما، فاليوم 
س�تقيض وقتا طويال ب�ن الكت�ب لتحصل عىل 
املعلوم�ات التي تريدها بق�در اإلمكان. هذه خطوة 
جيدة ألن قدرتك عىل الرتكيز ممتازة هذا اليوم... اذهب 
إىل املكتب�ة أو إىل غرفتك الخاص�ة واطلع عىل الكتب التي 

تتعلق بدراسة هذا املوضوع.

قد تقدم لصديق ما اليوم فرصة عمل أو تجعله 
يتعرف عىل ش�خص ما من املحتمل أن يساعده. 
ك�ن ذكي�ا ومبدع�ا يف كل يشء. ربم�ا تج�د حل�وال 
ملش�اكلك. حاول أن تقوم بيشء يسعدك، خطط مثال مع 

األصدقاء لتنظيم حفلة قريبا لقضاء بعض الوقت معا.

يجب أن تس�تغل ذكاءك وإبداعك اليوم بش�تى 
الط�رق. الفض�ول والتدخل يف ش�ؤون اآلخرين 
مطلوب�ان الي�وم. اهتمامك باألف�كار العقالنية أو 
الروحانية س�يجعلك تتعرف عىل ش�خصيات بارزة يف 
مجتمعك. ستس�تمتع باملناقش�ة معهم ج�دا، ولكن كن 

حريصا واخرت كلماتك بعناية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ربم�ا تجد نفس�ك الي�وم ملما بق�در كبري من 
املعلوم�ات. عندم�ا تتفقد بري�دك اإللكرتوني، 
ربم�ا تج�ده مليئ�ا بالرس�ائل. هناك ش�خص ما 
يحتاج إليك بش�دة ه�ذه األيام. يتوقع هذا الش�خص 
أن تس�اعده عىل الفور عندما ترى رس�الته، ولكن هناك 

ظروفا أقوى منك تمنعك من مساعدته.

غزل عراقي
هم الليايل تعود واتعاتب وياك 
احجايه للشمات خالني فركاك

--
عاتبت كل الناس ما عاتبيتك

انته الحرس للناس وتبوگ بيتك
--

شنهي الدوه املوصوف للماينامون
دلوني ياعشاك التعمه العيون

--
باسمك اسمي الناس صارتيل سوله

وحتى اسمي اغلط بي واسمك اكوله اهدي
--

اشينفع املكتوب لو ردت اوديه
كون الرتيده الروح اكعد واحاجيه

acebook Fمن الفيسبوك

اختبار للبنات فقط......هل انِت شخصية جذابة أم ال ؟

))دزله هديه جتيك احلاجه مقضيه((

ملاذا خلقت حواء من آدم وهو نائم ؟؟؟

كلمات متقاطعة

1582 � انتح�ار الداي-مي�و الياباني أودا 
نوبوناغا يف »معبد ھونو جي« يف كيوتو.

1621 � إع�دام 27 م�ن النبالء التش�يك يف 
س�احة املدينة القديمة يف ب�راغ يف أعقاب 

معركة الجبل األبيض.
1749 � تأس�يس مدين�ة »ھاليفاكس« يف 

مقاطعة نوفا سكوشا الكندية.
1788 - والي�ة نيوھامش�ري تص�ادق عىل 
الدستور األمريكي لتكون الوالية التاسعة 
التي تصادق عليه، وبذلك أصبح الدس�تور 
األرايض  ع�ىل  حاكم�ة  قانوني�ة  وثيق�ة 

األمريكية.
1824 - الق�وات املرصي�ة تس�تويل ع�ىل 
»جزيرة بس�ارا« اليونانية الواقعة يف بحر 

إيجة إبان حرب االستقالل اليونانية.
1898 - الوالي�ات املتح�دة تس�تويل ع�ىل 
جزيرة غوام من إسبانيا بال مقاومة تذكر 

من حامية الجزيرة.
1854 - من�ح صلي�ب فيكتوري�ا للم�رة 
األوىل، وذل�ك أثناء قص�ف »بومارزوند« يف 

جزر أولند.
1940 - القوات األملانية تسيطر عىل كامل 
األرايض الفرنس�ية وذلك يف الحرب العاملية 

الثانية.
1942 - الجنرال إرفن رومل يھاجم القوات 
الربيطاني�ة يف ط�ربق بليبي�ا، وانتھى ھذا 
الھجوم باالنتصار عليھم، واستسالم أكثر 

من ثالثن ألف جندي للقوات األملانية.
1958 - إعالن الجمھورية يف موريتانيا.

1963 - الحكوم�ة الفرنس�ية تعل�ن ع�ن 
سحبھا لقواتھا البحرية من أسطول حلف 

شمال األطليس.
1976 - قوات الردع العربية تبدأ بالوصول 
إىل لبن�ان بعد قرار جامعة ال�دول العربية 

إرسالھا لوقف اإلقتتال الدائر ھناك.
1981 - مقتل الدكتور مصطفى تشمران 
فيزيائي وسيايس ومن مؤسيس حركة أمل 
اللبنانية وأول وزير دفاع إيراني بعد الثورة 

اإلسالمية يف الحرب العراقية اإليرانية.
2003 - الجي�ش اإلرسائي�يل يغتال القائد 
القس�امي عب�د الله القواس�مي، املطلوب 

األول لالحتالل اإلرسائييل آنذاك.
2004 - مركبة الفضاء سبيس شيب وان 
تھبط بسالم بعد قيامھا بأول رحلة خاصة 
مأھولة إىل الفضاء الخارجي والتي وصلت 

إىل الطبقات العليا من الغالف الجوي.
2005 - اغتي�ال ج�ورج ح�اوي يف تفجري 

سيارته يف لبنان.
2009 - جرينالن�د تحص�ل ع�ىل الحك�م 

الذاتي تحت التاج الدنماركي.
2011 - الجمعي�ة العام�ة لألم�م املتحدة 
تعي�د انتخ�اب أم�ن ع�ام األم�م املتحدة 
ب�ان كي مون لوالية ثانية تب�دأ يف 1 يناير 

.2012

هل تعلم أن البكترييا تنش�ط يف الليل كثرياً، خاصًة يف فم اإلنس�ان 
النائم؟ لذا فاحرص عىل تنظيف أسنانك بالفرشاة واملعجون.

هل تعلم أن أشعة الشمس صباحاً تكون غنية بالفيتامينات، التي 
تقوي الجس�م، خصوصاً فيتام�ن)D( الذي يق�وي العظام؟ أما 
وقت الظهرية فتكون أش�عة الش�مس ضارة للغاية؛ فهي تتفاعل 
مع طبقة امليالنن يف البرشة وتكسبها لوناً داكناً، كما أنها تحتوي 
عىل األش�عة فوق البنفس�جية، الت�ي تصيب اإلنس�ان باألمراض 

املرسطنة إن تعرض لها بشكل مبارش.
ه�ل تعل�م أن النوم مبك�راً، واالس�تيقاظ مبك�راً يزي�د من عمر 

اإلنسان؟
ه�ل تعلم أن رشب كأس من الحليب يومياً يف الصباح؛ يحميك من 

اإلصابة بالكساح، كما يقيك من هشاشة العظام؟
هل تعلم أن تناول حبة برتقال واحدة؛ تكفي للقضاء عىل الجراثيم 

وامليكروبات داخل أجسادنا؟
ه�ل تعل�م أن ترك املصباح من�رياً عند النوم، يس�بب األرق، ويؤثر 
بشكل سلبي عىل العينن، كما يؤثر عىل الجهاز العصبي بالسلبية، 

بحيث يصبح اإلنسان متقلب املزاج عند االستيقاظ؟

هـــــل تعلــــــم

افقي
-1أول م�ن خ�اط الثي�اب و 

لبسها - إنحنى
-2 ضجر - سورة قرآنية )م(

-3كلم�ة ع�ذاب وُيدع�ى بها 
مل�ن وقع يف هلكة يس�تحقها 

- اترك
-4 مدين�ة فرنس�ية - دول�ة 

عربية
-5كاتب جزائري

-6َضْعف - ضوء )م(
-7من مشتقات الحليب - من 

األسماء الخمسة )م(
-8 رشع - أول النوم )م(
-9 إحسان - متشابهان

لش�اعر  األول  اإلس�م   10-
عراقي، من أعماله “القرصان 

“ - يشارك

عمودي
-1من أسماء سورة الفاتحة

-2اش�تدت خصومت�ه - للنداء - 
منصف )م(

-3الع�ذراء الت�ي انقطع�ت ع�ن 
الزواج إىل الله )م(

-4للتفس�ري )م( - ص�اح التيس 
عند الهياج - بحر )م(

-5من األنبياء عليهم السالم
-6اإلس�م السابق لس�رييالنكا - 

كره اليشء و لم يرض به
-7القط - وليمة

-8للج�ر - إمرباط�ور رومان�ي, 
كان يحرتف الغناء و التمثيل 

ضم�ري   - العواص�م  نه�ر   9-
منفصل )م(

-10 الط�ارد م�ن الرحمة )ن( - 
مدينة إيطالية )م(
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تغريدات

بنكين ريكاني

االعالمية مها سراج

وسط أخبار الوباء والموت ....

  07810090003هاتف هيئة التحرير

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

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ق�رر رجل أعم�ال لبناني، إنشاء 
أول مطعم »دون اللمس« يف كندا، 
يساع�د الزبائن ع�ى االستمتاع 
باملأك�والت العربي�ة، مع تطبيق 

التباعد االجتماعي بحذافريه.
وأصب�ح »بوكس�د« أول مطع�م 
»ذات�ي« بالكامل يف كن�دا، حيث 
يستطيع الزبون طلب الطعام ثم 
أخ�ذه، من دون مل�س أي يشء أو 
التعامل مع أي شخص يف تجربة 

فريدة من نوعها .
وق�رر رجل األعم�ال ذو األصول 

اللبنانية، محم�د الفقيه، افتتاح 
املطعم الجدي�د يف مدينة تورنتو، 
ليصبح أول مطعم ذاتي بالكامل 
يف كن�دا، مما قد يشج�ع الزبائن 
الرتي�اده يف زمن تف�ي فريوس 

كورونا.
ويذك�ر أن فقي�ه نج�ح بإطالق 
سلسل�ة مطاع�م »باراماون�ت« 
التي تقدم املأكوالت العربية، قبل 
أع�وام، والتي القت نجاحا كبريا، 
وأصبح�ت من أش�هر املطاعم يف 

تورونتو ومدن أخرى يف كندا.

ــيطرة على املنافذ احلدوية  ــتتم الس من الوهم االعتقاد بانه س
ــاد  ــوات عراقية اخرى،الفس ــال ق ــر العاملني فيها او ارس بتغي
ــرك للضمر ،الطريق  ــه بالرقابة والوظيفة الت اليقضى علي
ــيطرة واال وبصراحة الفساد اصبح  الوحيدة هي التنظيم والس

ظاهرة يالحظها اجلميع يف كل مكان

حنن نعيش هذه احلياة مرة واحدة فلنعشها دون أن ننشغل 
باآلخرين ، دون أن ننتظر منهم التصفيق أو اإلعجاب على 
أي شيء قمنا به ، دون أن نربطها بشيء ما ، أو شخص ما ،

لنعشها كما نشعر بها فقط .

 
                 

اين انت يا باشا .. 
لرى تبويب الصرف؟

ماف�از اال من قرأ التاري�خ وعرف اغواره ونقاط الق�وة والضعف فيه 
واستطاع بحكمته ان يحقق ذاته وان يكون بمستوى املسؤولية امللقاة 
ع�ى عاتقه  سواء كانت ه�ذه املسؤولية اجتماعي�ة او سياسية هذه 
املقدم�ة نسوقها  للتذكري بمسرية رئيس وزراء ترأس الوزارة العراقية 
اربع�ة عرش مرة وك�ان بحسب اعداءه قبل اصدقائ�ه ثعلب السياسة 
يف ال�رشق األوسط هذا الرئيس هو الباش�ا نوري سعي�د ورغم ورعه 
وقدرت�ه الفائقة يف ادارة دفة الحكم بعقلية متنورة اال انه لقي مصريا 
مؤمل�ا يوم انتفض العسكر عى النظام امللكي يف الرابع عرش من تموز 
عام ١٩٥٨فُسِحَل يف ش�وارع  بغداد وُمثَِّل بجثته مع ولده صباح الذي 
كان يحبه حب�ا جما ورغم بشاعة النهاية التي لقيها الباش�ا السعيد 
فم�ا زال الكثري من املواطنني من الذين عارصوا فرتة حكمه يتذكرون 
املك�ارم السخي�ة التي كان يتمت�ع بها وخاصة عالقته بابناء ش�عبه 

حيث كان الباشا شعبيا يتعايش يف املناطق الشعبية من بغداد .
ويتفاع�ل معهم كاف�راد عائلته وم�ن القصص التي م�ازال يتذكرها 
البغ�اّدة يقال  ان زوجة رئيس ال�وزراء السعيد املرحومة نعيمة كانت 
مدع�وة اىل حف�ل نسائ�ي يف بي�ت الخض�ريي وهو م�ن الشخصيات 
البغدادية الثرية وكانت الدعوة راقية من حيث مستوى البذخ يف تقديم 
االطعمة واالتكيت ويف املساء عاد الباش�ا اىل بيته ووجد زوجته نعيمة 
متكدرة فقال لها مازحا “ ها نعيمه وجهك شبيه مقلوب “ فقالت له 

“ باشا كل مرة يعزموني الناس.
 وان�ي بنفيس م�رة اعزمهم عن�دي بالبيت ٠٠ نشرتي ك�م كيلو موز 
وتف�اح وبرتق�ال وبطريقك جيب م�ن الشورجة ك�رزات ومن السما 
وبقالوة “ فقهقه الباشا وقال لها “ نعيمة اني رئيس وزراء بالسياسة 

لخدمة البلد.
مو بكعدات النسوان راتبي ١٥٠ دينار  انطيه للعزائم واظل مفلس اىل 

راس الشهر “.
اي�ن انت ياباش�ا لرتى كيف ي�رف املال الع�ام يف اب�واب اليصدقها 

العقل.

تق�رتب النجم�ة إليس�ا يوماً 
بعد ي�وم من إط�الق ألبومها 
الغنائ�ي املنتظ�ر ال�ذي تأّخر 
لست�ة أش�هر، وذل�ك بسب�ب 
ف�ريوس  انتش�ار  تداعي�ات 
كورون�ا من�ذ أربعة أش�هر وإىل 

اليوم. 
لكن يف معلومات ش�به مؤك�دة، فإّن 
ألب�وم إليس�ا الجدي�د يب�ر الن�ور 
منتصف تموز املقبل؛ إذ يبدأ بالتسويق 

ملجموعة من األغاني بداي�ة قبل إطالقه كامالً 
عى املنّصات وش�بكة دي�زر الفرنسية واملوقع 

الرسمي للرشكة املنتجة روتانا.
كل ذل�ك يسب�ق أيام�اً قليل�ة م�ن حل�ول عيد 
األضحى املبارك، وبالتايل سيكون األلبوم ضمن 
باقة اإلصدارات الخاصة باملناسبة، فيما لفتت 
معلومات خاصة أن إليسا لن تصّور أغنية عى 
طريق�ة الكليب قبل ص�دور األلب�وم ومعرفة 

كيفية ردود الفعل لدى الجمهور واملتابعني.
ُيذك�ر أن إليسا تصّدرت قب�ل أيام قليلة املراتب 

األوىل بالنسب�ة إىل املتابع�ة ع�ى منص�ة ديزر 
وتخّط�ت مجموع�ة من نج�وم روتان�ا الذين 
ينتم�ون للمنصة نفسه�ا.  تجدر اإلش�ارة إىل 
أن األلب�وم الجديد يتضّم�ن 15 أغنية، صدرت 
وكم�ان«،  كم�ان  »هنغن�ي  أغنيت�ان  منه�ا 
و«قهوة املايض« التي أثارت جدالً واسعاً لجهة 
كلماته�ا، وه�ي من كتاب�ة سه�ام الشعشاع 
حي�ث استطاع�ت إليسا بحنكته�ا إيصالها إىل 
أرقام مرتفع�ة عى يوتيوب ومنصات التواصل 

املستخَدمة.

افتتاح أول مطعم عربي »دون اللمس« 
في كندا

قال�ت دراسة حديث�ة إن موقع الص�ور الشهري عى مواق�ع التواصل 
االجتماعي »إنستغرام« ربما يتصدر عى تويرت كمصدر لألخبار.

وتمل�ك رشكة فيسبوك موقع إنستغ�رام، الذي يصل %85 من الناس، 
وبالت�ايل ف�إن هيمنتها عى الطريق�ة التي تنترش به�ا األخبار »تبقى 
عظيم�ة«. وش�ملت الدراس�ة 40 دولة، ويف ست منه�ا فحسب، قالت 
األغلبية إنها تصدق »ما ينرش من أخبار يف أغلب األحيان«، ولكن األمور 
تغريت كث�ريا بعد انتشار وباء فريوس كورونا. ويبدو أن وباء فريوس 
كورون�ا منح لوسائل اإلعالم فرص�ة مؤقتة لتدارك وضعها بخصوص 
تراج�ع مصداقيتها بني الناس. فنسبة %38 من املشاركني يف الدراسة 
قالوا إنهم يصدقون األخب�ار دائما، وأقل من نصفهم، أي %46، قالوا 
إنه�م يصدقون مص�ادر أخبارهم املفضل�ة. وعندما ُسئ�ل الناس، يف 
أبريل/نيسان، عن تصديق األخب�ار املتعلقة بفريوس كورونا تحديدا، 
فإن مصداقي�ة وسائل اإلعالم ارتفعت لتص�ل إىل 59 % متساوية مع 
املؤسسات الحكومية. ورصدت الدراسة أن ربع البالغني من 18 إىل 24 
عام�ا يف بريطاني�ا يستقون معلوماتهم عن ف�ريوس كورونا املستجد 
م�ن موقع تداول الصور الشهري. وأش�ارت يف الوقت ذاته إىل أن مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي تبقى هي املص�ادر األقل مصداقي�ة، إذ ال تزيد 

نسبة الذين قالوا إنهم يثقون فيها كمصدر لألخبار عن 26%.
ولف�ت التقرير إىل أن »النسبة نفسها من املشارك�ني يف الدراسة قالوا 
إنه�م يثقون يف األخب�ار التي يحصلون عليها من تطبيقات الدردش�ة 
مث�ل فيسبوك ماسنجر وواتس�اب«. وتابع التقري�ر: »أما الحكومات 
واملؤسس�ات اإلعالمية فتصل نسب�ة الذين قالوا إنه�ا يثقون فيها إىل 
%59«. وتوصل�ت الدراس�ة إىل أن »ثلث املشاركني فيه�ا يستعملون 

إنستغ�رام حاليا. كم�ا كشفت أن ثلثي من ه�م دون 25 عاما من 
العم�ر يستعملون إنستغرام، من بينهم %11 يستعملونه بغرض 
الحص�ول عى األخبار، وهو ما يجعل�ه رديفا لتويرت متأخرا عنه 

بنقطة واحدة«.

كشفت تقارير صحفية عاملية أن 
رشكة »جوجل« ق�ررت أن تدعم 
للرتاسل  خدم�ة »جوج�ل دي�و« 
الف�وري؛ بحي�ث يمك�ن إج�راء 
اتص�االت فيدي�و جماعي�ة ألكثر 
من 32 شخًصا دفعة واحدة. تلك 
الخدمة لتوسعة ع�دد املشاركني 
يف »جوجل ديو«؛ ستكون متاحة 
حالًيا عى نسخ�ة سطح املكتب؛ 
فيم�ا ستط�رح تحديًث�ا مرتقًبا 
لنسخ�ة الهوات�ف الذكي�ة. كم�ا 
أض�اف »جوج�ل ديو« ع�دًدا من 
التحديث�ات واملؤث�رات الجدي�دة، 

التي تضيف تأثريات الواقع املعزز 
اللطيف�ة، مثله�ا مث�ل »سن�اب 
شات«؛ مما يجعل دردشة الفيديو 

أكثر متعة لألطفال والبالغني.
بإمكاني�ة  االستمت�اع  ويمك�ن 
ع�ر  جماعي�ة  مكامل�ة  إج�راء 
»جوجل دي�و« ع�ر متصفحات 
»جوج�ل ك�روم« تحدي�ًدا. وُتعد 
هذه هي امل�رة الثاني�ة التي يزيد 
فيه�ا »جوج�ل دي�و« ه�ذا العام 
الح�د األق�ى ملكامل�ات الفيديو؛ 
ففي م�ارس، َتوَسع�ت من 8 إىل 

12 شخًصا.

»جوجل« توسع خدمة »دردشة 
الفيديو« ألكثر من 32 شخًصا

»انستجرام« في طريقه للتفوق 
على »تويتر« كمصدر لألخبار
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alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

خل�ود  الشي�ف  أح�رزت 
القي�يس امليدالي�ة الذهبية 
للع�راق يف مسابق�ة فنون 
التقلي�دي والرتاثي  الطهي 

للعالم العربي .
املسابق�ة  ه�ذا  يف  ش�ارك 
15 دول�ة، و152 مش�رتك 
ونجح�ت العراقي�ة خل�ود 
يف  التف�وق  م�ن  القي�يس 
الساخن«،  »الطب�ق  صنف 
حيث جاء ق�رار 26 حكماً 
عربي�اً بأجماع كبري لتحرز 
الذهبي�ة، بع�د أن أبهرتهم 

بعم�ل طب�ق م�ن العر 
العب�ايس أسمت�ه »ق�وزي 
خط�وة  يف  السالط�ني« 

جريئة منها.
أتص�ال  يف  خل�ود  وقال�ت 
هاتفي معها أنها ش�عرت 
أن  وم�ا  كب�رية  بسع�ادة 
بالخر حتى ظلت  سمعت 
تبكي من شدة الفرح مدة 
طويلة ك�ون أن هذا الفوز 
جاء تأكيداً لجدارتها عربياً 
وتثمين�اً لرحلة كفاحها يف 

عالم الطهي .

الشيف خلود القيسي تحرز ذهبية للعراق بالطهي

عى الرغم من أن املوس�م الرمضاني لم يمّر 
عليه وقت طويل، لكن نجوم الدراما املرية 
بدأوا بالتجهيز ألعمالهم الدرامية يف رمضان 
2021.  ي�را تبحث حالي�اً عن عمل درامي 
ينتمي للدرام�ا الكوميدية، حيث تفكر جّدياً 
يف االبتعاد ع�ن الدرام�ا الرتاجيديا يف موسم 
رمضان املقب�ل، وبالفع�ل تواصلت مع أحد 
كّت�اب السيناري�و لتحض�ري عم�ل كوميدي 
لرمض�ان 2021.  وللمرة األوىل، أعلن كل من 
أحمد السقا وأمري ك�رارة تعاونهما الدرامي 
ال�ذي  األغ�راب«  »نس�ل  مسلس�ل  يف  األول 
ينتم�ي للدرام�ا الصعيدي�ة، حي�ث سيشهد 
الع�ام املقب�ل تعاون�اً ضخماً بينهم�ا للمرة 
األوىل درامي�ا تح�ت إرشاف املخ�رج واملؤلّف 
محم�د سام�ي الذي نج�ح يف إقن�اع الثنائي 
بالتع�اون الدرام�ي الجدي�د. ب�دوره، تعاقد 
كريم عب�د العزيز عى بطولة الج�زء الثاني 
م�ن مسلس�ل »االختي�ار« ال�ذي ق�ّدم أمري 
ك�رارة جزءه األول عن قص�ة البطل الشهيد 

أحم�د املنيس، ويج�ري حالياً مخ�رج العمل 
بي�رت ميم�ي التحض�ريات األوىل للمسلس�ل. 
أما غ�ادة عبد الرازق فق�د تعاقدت قبل أيام 
مع ص�ادق الصب�اح عى بطول�ة مسلسلها 
الرمضاني الجديد لعام 2021، عى أن يكون 
معظ�م تصوي�ر مشاهد املسلس�ل يف لبنان. 
وتق�وم حالي�اً غ�ادة بالبحث ع�ن سيناريو 
مناسب للموسم الجدي�د ليعيدها للمنافسة 
خالل املوسم القادم. وتنتظ�ر الديفا هيفاء 
وهب�ي ع�ودة تصوي�ر مسلسله�ا الدرامي 
»إسود فاتح« الذي تعّطل تصويره بعد أزمة 
عدوى فريوس كورونا، وتقّرر تأجيله ملوسم 
رمضان املقبل، واملسلسل يشارك يف بطولته 
أحم�د فهم�ي ورشي�ف سالم�ة ومعتص�م 
النه�ار. ونفس األم�ر بالنسب�ة إىل مسلسل 
هجم�ة مرتدة ألحمد عز وهن�د صري الذي 
توقف تصويره قبل رمض�ان نظراً للظروف 
الراهن�ة ومنع السفر خ�ارج البالد، وينتظر 
فريق عمل املسلسل تحدي�د موعد استئناف 

التصوير تمهيداً لعرض�ه يف رمضان 2021، 
والعمل ينتمي للدراما الوطنية. أما مسلسل 
»خال�د ب�ن الولي�د« ال�ذي تأّج�ل لرمض�ان 
2021، فيج�ري حالي�اً بط�ل العم�ل ي�ارس 
ج�الل بروفات أوىل للعمل من حيث الرتيبات 
اللغوي�ة والبدني�ة للشخصية، حي�ث يعتمد 
العمل عى العديد من الحروب ضمن أحداثه. 
ويأتي عمرو يوس�ف بمرشوع آخر لينافس 
ب�ه يف رمض�ان 2021 يتكّتم ع�ن تفاصيله 
لح�ني إنه�اء كاف�ة تحض�ريات العم�ل. أما 
من�ى زكي، فمن املقّرر أن تشارك يف رمضان 
2021 بمسلسله�ا الجدي�د »تقاط�ع طرق« 
بعد خروج�ه من املوس�م الرمضاني املايض 
بسب�ب أزم�ة كورون�ا ومنع السف�ر، حيث 
تدور أحداثه خارج البالد. وتعاقدت ياسمني 
صري ع�ى بطولة عمل درام�ي جديد لعام 
2021، وتنتظ�ر عودته�ا م�ن ش�هر العسل 
لبدء قراءة السيناريوه�ات املعروضة عليها 

للموسم الجديد.

مالمح رمضان 2021: يسرا إلى الكوميديا وغادة عبد الرازق في لبنان

OSN تطلق قناة مؤقتة تحتفي بأعمال النجم توم 
كروز هذا الشهر

إليسا هدية روتانا في األضحى

أكثر من تجربة سينمائية جديدة تحمل طابعاً 
مشرتك�ًا؛  حيث اتفق كثري من نجوم ونجمات 
السينم�ا املرية عى تقدي�م أوىل تجاربهم يف 
سينما الرعب واإلثارة خالل املوسم السينمائي 
الجديد، حت�ى إن البعض سيشرتك يف أكثر من 
تجرب�ة تحمل نف�س الطاب�ع.  للم�رة األوىل، 
تشارك دينا الرشبيني يف عمل سينمائي يحمل 
اسمه�ا كبطولة مطلقة وينتمي لدراما اإلثارة 
والرعب، وهو فيلم يوم 13 الذي أنهت تصويره 
قبل رمضان. والعمل يشارك يف بطولته نرين 
أمني وأحمد داوود ومحمد ش�اهني،  وُيعد من 
أوائ�ل األعم�ال السينمائي�ة الت�ي استخدمت 
تقني�ة الث�ري دي يف السينم�ا املري�ة. وق�د 
ُرصدت للعمل ميزانية ضخمة تجاوزت عرشة 
ماليني جنيه نظراً للديكورات الضخمة للقر 
امللعون الذي تدور فيه معظم املشاهد وقد ُبني 
خصيصاً للعم�ل. وُينتظر تحديد موعد عرضه 
ال�ذي تق�رر يف موس�م عيد األضح�ى املقبل يف 
ح�ال انته�اء أزمة ف�ريوس كورونا.أم�ا نيليل 
كري�م، فتتع�اون مج�دداً مع النج�م التونيس 
ظافر العابدي�ن يف أول فيلم سينمائي مري 
عن مصايص الدم�اء، وينتمي العم�ل لنوعية 
أعم�ال الرعب، وهو من إخ�راج رامي يوسف.

يف هذا السياق، أكدت نيليل كريم أن هذا العمل 
لم يقدَّم من قبل يف السينما املرية وسُيفاجأ 
به الجمهور تماماً. وقد ُصّور جزء من أحداثه 

يف إحدى الدول األوروبية، وكانت نيليل 
ق�د أنه�ت تصوي�ره قب�ل بداية 

تصوي�ر مسلسلها يف املوسم 
الرمضاني  املايض. وُيعد 

التعاون  العم�ل  ه�ذا 
كريم  لنيل�يل  الثان 

العابدين  وظافر 
نجاحهما  بعد 

يف  مع�اً 
مسلس�ل 

»تح�ت 

عم�رو  وينض�م  سن�وات.  قب�ل  السيط�رة« 
يوس�ف إىل نجوم سينما الرع�ب أيضاً بفيلمه 
السينمائ�ي الجدي�د »التهوي�دة«؛ وهو االسم 
النهائي للعم�ل بعد تغيريه أكثر من مرة خالل 
الفرتة املاضية، وأجرت الجهة املنتجة مسابقة 
للبحث عن وجوه جدي�دة للمشاركة يف بطولة 
الفيل�م من خ�الل مسابق�ة »حل�م الشهرة«. 
والفيلم من إخراج طارق العريان الذي استقر 
ع�ى دين�ا الرشبين�ي لتق�ف أم�ام عم�رو يف 
تجربته الجديدة، وطرحت الرشكة املنتجة قبل 
أيام الرتيل�ر املبدئي للعمل كن�وع من الدعاية 

الرتويجية عر وسائل التواصل االجتماعي.

 Cruiseعزمها إطالق القن�اة املؤقتة OSN أعلن�ت
Control  املخصص�ة ألعم�ال النج�م ت�وم كروز 
يف 19 يوني�و عن�د الساع�ة 9 صباح�اً بتوقي�ت 
السعودي�ة/10 صباح�اً بتوقيت اإلم�ارات. حيث 
تدع�و الشبك�ة الرتفيهي�ة الرائ�دة عش�اق أفالم 
اإلثارة والتشويق إىل عدم تفويت الفرصة ومتابعة 
أروع أفالم املمثل الشهري احتفاالً بيوم ميالده يف 3 
يوليو املقب�ل. وستبّث القناة 19 م�ن أفضل أفالم 
 )Top Gun )1989 ك�روز لغاية 4 يوليو، بما فيها
 ،)Mission: Impossible – Fallout  )2018و

 Born ع�الوة عى فيلم�ه الحائز جائ�زة األوسكار
األف�الم  م�ن  وغريه�ا   ،on the Fourth of July
املليئ�ة باألح�داث الحماسية. وُيع�رَف توم كروز 
بأنه من كبار نجوم هوليوود وأحد أش�هر املمثلني 
األمريكي�ني، باإلضاف�ة إىل كونه منتج�ًا معروفاً. 
وق�د فاز كروز بالعديد من الجوائز، بما فيها ثالث 
جوائ�ز غولدن غل�وب، وُرّش�ح ثالث م�رات لنيل 
جوائ�ز أوسكار. وتجدر اإلش�ارة إىل أن العديد من 
األفالم املعروفة للممثل الشهري ستتوفر أيضاً عر 

تطبيق OSN للمشاهدة أونالين.

دينا الشربيني في تحد مرعب

انترشت عر مواق�ع التواص�ل االجتماعي أغنية 
قديم�ة للفن�ان الس�وري ي�ارس العظم�ة 
ق�ام بأدائه�ا ضمن حلقة م�ن سلسلة 
»مراي�ا« عنوانها »إنفلون�زا األرانب« 
والح�ظ   .2011 ع�ام  وعرض�ت 
املتابعون أنها تحاكي إىل حد كبري 
ج�داً الواقع ال�ذي يعيشه العالم 
الي�وم وخصوص�اً يف م�ا يتعلق 
االجتماعي  التباع�د  بإج�راءات 
والخط�وات الوقائية التي تحمي 
ف�ريوس  ع�دوى  التق�اط  م�ن 

كورون�ا. وإىل جانب التباعد تضمن�ت األغنية دعوة إىل عدم 
التصافح وتبادل القبالت. وأدى العظمة يف الحلقة دور رجل 
ي�داوي األمراض بواسط�ة األعشاب ويدعى عب�ود العطار. 
وق�د التقى تاج�ر أعشاب كب�ري )سلي�م كالس( طلب منه 
الرتوي�ج ملرض يسمى »إنفلونزا األرانب« من أجل بيع كمية 
كبرية م�ن أعشابه الكاسدة واملتعفن�ة. واستجاب له عبود 
وأعلن أمام سكان قريته أن خطر انتشار الفريوس كبري وأن 
عليهم التداوي باألعشاب ملنع إصابتهم به. والالفت ما ذكر 
عن أن املرض منترش يف بلدان جنوب رشق آسيا وعن انتظار 
وصول اللقاح. وتناقل املقطَع عدٌد كبرٌي من نشاطي املواقع 

الذين رأوا أن األحداث تشبه الواقع الحايل إىل حد كبري.

مسلسل عربي شهير توقع ما يحدث في زمن كورونا

 سعد حمسن خليل

ب�دأ النجم عم�رو سع�د والنجمة روب�ي التحضري لعمل 
جديد، م�ن املقرر عرض�ه يف السباق الرمضان�ي املُقبل، 
سيع�رض عى قن�وات mbc الت�ي تتوىل مهم�ة إنتاجه، 
وتفرض الرشكة واملشاركني حالة من التكتم عى العمل 

حتى اآلن.
وتغيبت روبي عن املشاركة يف السباق الرمضاني املايض 

، بعدم�ا حقق�ت نج�اح كب�ري يف مسلسل “أه�و ده اليل 
ص�ار” والذي يعتر أخر مشاركتها يف الدراما، ومن بعده 
تعاون�ت مع عم�رو سعد يف فيلم “حمل�ة فرعون” الذي 

ُعرض يف 2019.
 عم�رو سع�د كان مرش�ح بق�وة ه�ذا الع�ام لتجسيد 
ش�خصية الراحل أحمد زك�ي، وذلك خ�الل عمل درامي 

تنتجه قنوات أم بي يس، قبل أن يستوىل عليه النجم محمد 
رمضان ويقرر تقديه هذا العام مع رشكة سينرجي.

وم�ن املقرر عرضه عى إحدى شاش�تها رمضان املقبل، 
ويكتبه السيناريست بشري الديك، بعدما كان مرش�ح له 
املؤل�ف الكبري وحيد حامد، ول�م يتم االستقرار حتى اآلن 
عى املُخرج، بعدما كان ُمرشح له املُخرج محمد سامي.

 MBC عمرو سعد و روبي.. يستعدان لمسلسل رمضاني مع


